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Η νέα σελίδα δίνει ελπίδα

Μ

ία νέα σελίδα ανοίγεται για τη
χώρα μετά τις εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου. Μία σελίδα που φέρνει στην εξουσία μία αριστερή και αντιμνημονιακή κυβέρνηση.
Μία κυβέρνηση όπου οι αναφορές της,
δεν έχουν καμία σχέση με την συστημική
Ευρώπη. Μία κυβέρνηση που υπόσχεται
να φέρει αλλαγές τόσο στην Ευρωζώνη
όσο και στη χώρα μας. Ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της,
απέδειξε ότι σέβεται τις εξαγγελίες της και θέλει να βάλει τέλος
στα μνημόνια, στην λιτότητα αλλά και στον νεοφιλελευθερισμό που
προκαλεί τα ακραία φαινόμενα της φτώχιας και της κοινωνικής αδικίας, ενώ ενισχύει παράλληλα τον πλουτισμό της άρχουσας τάξης,
χωρίς να προωθείται η ανάπτυξη για τον τόπο.
Η μέχρι τώρα λειτουργία της αναπτέρωσε το ηθικό του Έλληνα,
ιδιαιτέρως η στάση της απέναντι στους δανειστές, με αποτέλεσμα
να μας ξανακάνει μετά από πολλά χρόνια εθνικά υπερήφανους, γεγονός που αποτυπώνεται όχι μόνο στους ψηφοφόρους της, αλλά στο
σύνολο των πολιτών.
Ανεξάρτητα από τις αποτυχίες ή επιτυχίες κατά την υλοποίηση
του έργου της, η νέα αντιμνημονιακή κυβέρνηση έχει δυνατότητα να
γίνει τόσο ο καταλύτης για την σωτηρία του πολιτικού συστήματος,
όσο και για επανίδρυση του κράτους, ενώ απαιτείται να αντισταθεί
σε οικονομικά συμφέροντα τα οποία λυμαίνονται τον τόπο για δεκαετίες τώρα. Πρόκειται για τα γνωστά κέντρα των κρατικοδίαιτων
νταβατζήδων, που και άλλοι τα κατονόμασαν χωρίς, όμως, να τα διαλύσουν. Η πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, η επιβολή της
δικαιοσύνης αλλά και η παραπομπή στην δικαιοσύνη, όσων με άνομο
τρόπο πλούτισαν ή παρανόμησαν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου
αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την κυβέρνηση της αριστεράς.
Η υλοποίηση όλων αυτών γεννά την ελπίδα ότι ενδεχόμενα θα
ξημερώσει μία άλλη, πιο φωτεινή ημέρα, για όλους εμάς αλλά και
για την χώρα.
Ακόμη, η άρση της επιστράτευσης που είχε επιβληθεί αντισυνταγματικά στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, η ακύρωση της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ και της μικρής ΔΕΗ, η κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και
η επιστροφή του 17% των μετοχών στη ΔΕΗ φανερώνουν, ότι όταν
τα λόγια γίνονται πράξη ανακτάται η χαμένη αξιοπιστία μεταξύ του
πολιτικού συστήματος και των πολιτών, ενισχύονται επιπλέον οι θεσμοί και ταυτόχρονα θωρακίζεται η Δημοκρατία, η οποία δυστυχώς
έχει τρωθεί τα τελευταία χρόνια, εξ΄αιτίας του δικομματισμού που
για σαράντα χρόνια κυβερνούσε την χώρα.
Ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα απαιτείται μία εκ βάθρων και
εκ βαθέων ανασύνταξη του χώρου με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο,
σε άλλη βάση με επίκεντρο το κοινωνικό σύνολο και όχι τα γνωστά
καρτέλ που επωφελούνται από τις μέχρι τώρα πολιτικές σε βάρος
βεβαίως, του καταναλωτή και της ΔΕΗ. Ένας νέος ενεργειακός
σχεδιασμός, με νέες αρχές και κανόνες, θα επιφέρει ίσους όρους
σε όλους και θα πατάξει τους μπαταχτσήδες και νταβατζήδες στην
ενέργεια. Ο σχεδιασμός αυτός θα δημιουργήσει μία άλλη ΔΕΗ σε
νέο ρόλο. Μία ΔΕΗ στην υπηρεσία των πολιτών και όχι υπηρέτρια
της βιομηχανίας και των ανταγωνιστών της. Ένας τέτοιος προσανατολισμός θα μπορούσε να διορθώσει σημερινές στρεβλώσεις στην


απελευθερωμένη αγορά, που δυστυχώς σήμερα χειραγωγεί τις τιμές με αποτέλεσμα να θησαυρίζουν ορισμένοι σε βάρος των πολλών
δηλαδή των καταναλωτών.
Επομένως ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι εκείνοι οι όροι
και οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε μία πιο αποτελεσματική
αγορά ενέργειας, με χαρακτηριστικά ρυθμιστικού πλαισίου που θα
αποφεύγονται οι αυξήσεις τιμών είτε με βέλτιστες τεχνικές λύσεις
μειώνοντας το κόστος παραγωγής και μεγιστοποιώντας το όφελος
υπέρ του κοινωνικού πλεονάσματος, είτε με παρεμβάσεις της πολιτείας εφαρμόζοντας πρωτίστως δικαιοσύνη και διαφανείς διαδικασίες λειτουργίας της αγοράς.
Η μέχρι σήμερα ρύθμιση της αγοράς στόχευε στην ολιγοπωλιακή
διάρθρωση, όπου ωφελούμενοι ήταν οι μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες οι οποίες μάλιστα με παρέμβαση του κράτους μπορούν να
αναδιαρθρώσουν τα τιμολόγια τους με προνομιακούς όρους, ενώ τις
απώλειες αυτές τις χρεώνουν στον άμοιρο καταναλωτή.
Ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές η διαμόρφωση της τιμής πώλησης ενός κοινωνικού αγαθού, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια, δεν
μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπικών παιχνιδιών. Το παιχνίδι
με την σημαδεμένη τράπουλα υπέρ των ιδιωτών πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Η ΔΕΗ πρέπει να παραμείνει ο ενεργειακός πρωταγωνιστής, ο ενεργειακός πρωταθλητής, ο βασικός πυλώνας που εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Ο ρόλος της σήμερα είναι σημαντικός αρκεί να αλλάξει προσανατολισμό και βεβαίως να ανασυγκροτηθεί σε άλλη βάση με άλλη κατεύθυνση. Χρειάζεται επειγόντως ένα βέλτιστο οργανωτικό σχήμα,
που θα οδηγήσει σε μία ευέλικτη λειτουργία. Πουθενά στο κόσμο
δεν υπάρχουν για παράδειγμα οκτώ επίπεδα διοίκησης. Επιπλέον, η
απεξάρτηση και ο έλεγχος των εργολαβιών, οι προσλήψεις προσωπικού και η ενίσχυση της πρώτης γραμμής ιδιαιτέρως στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή, αποτελούν δράσεις άμεσης προτεραιότητας
και μάλιστα με επείγουσα μορφή.
Επιπρόσθετα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της Ρ.Α.Ε με ταυτόχρονη μείωση των αρμοδιοτήτων της και μεταφορά στον αρμόδιο υπουργό, ώστε να μην παρατηρούνται «εγκλήματα κατά της ΔΕΗ». Θυμίζουμε την Διαιτησία με την Αλουμίνιον της
Ελλάδος, τα πρόστιμα κατά της ΔΕΗ και την χειραγώγηση της αγοράς υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά
την αποπληρωμή των ιδιωτών παραγωγών με την οριακή τιμή, στη
συνέχεια το μεταβλητό κόστος συν 10%, και τέλος τα αποδεικτικά
διαθεσιμότητας ισχύος όπου μία ιδιωτική μονάδα Φ.Α επιδοτείται
από 45.000€ έως 90.000€ την MW χωρίς να δουλέψει καθόλου.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο
δημιουργήθηκαν οι αρπαχτές στην εμπορία, αρκεί να θυμίσουμε την
ENERGA και την HELLAS POWER.
Συμπερασματικά, η ενίσχυση του Ομίλου ΔΕΗ με κοινωνικό προσανατολισμό, είναι η μόνη εγγύηση που μπορεί ακόμη και σήμερα
σε αυτή την οικονομική κρίση να δημιουργήσει απασχόληση και νέες
θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως να προσφέρει φθηνό ρεύμα στο καταναλωτή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα εργαστεί
προς την κατεύθυνση αυτή.
ENΩΣΗ
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Α Κ ΥΡ Ω ΣΗ
Φρένο στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
Την απόφαση της κυβέρνησης, να σταματήσει άμεσα η ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης. Τόνισε, επίσης, ότι στόχος είναι
η μείωση της τιμής του ρεύματος.
«Θα προχωρήσουμε στη διακοπή κάθε ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ
θα μείνει στο Δημόσιο, ως δημόσια επιχείρηση η οποία θα λειτουργήσει σε
όφελος της ανάπτυξης, και με κριτήρια αποκλειστικά παραγωγικά και περιβαλλοντικά. Θα είναι μια καινούργια ΔΕΗ, η οποία θα υποβοηθήσει σημαντικά
την ανάγκη να προχωρήσει η χώρα σε παραγωγική ανασυγκρότηση» δήλωσε
σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
«Το θέμα δεν είναι να πουλήσουμε τη ΔΕΗ για να βάλουμε κάτι στον προϋπολογισμό, γιατί αυτά τα έσοδα τα πληρώνουμε ακριβά, διότι χάνουμε άλλα έσοδα από τα κέρδη της ΔΕΗ. Χάνουμε, επίσης, πολλά
έσοδα από τον προσανατολισμό της ΔΕΗ, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πανάκριβη ηλεκτρική ενέργεια και πανάκριβο φυσικό αέριο,
που δεν βοηθά τη χώρα», τόνισε.

Στον αστερισμό των διακρατικών συμφωνιών

Ν

έες προτεραιότητες φαίνεται ότι
έχει η νέα πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, αντί για ιδιωτικοποιήσεις που
ήταν το κυρίαρχο μοντέλο μέχρι σήμερα,
φαίνεται ότι προκρίνονται τα μοντέλα των
διακρατικών συμφωνιών αλλά και η έκδοση
ομολόγων.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε,
τουλάχιστον, μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού στη Βουλή ότι «δεν παραχωρούμε, ούτε ξεπουλάμε τα δίκτυα και τις
υποδομές», δήλωση η οποία έβαλε με τον
πιο επίσημο τρόπο τέλος στις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις.
Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα έχουν
διαρρεύσει, η λειτουργία του νέου «Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως θα λέγεται η μεταξέλιξη
του ΤΑΙΠΕΔ, θα στηρίζεται στη φιλοσοφία
«κρατικές επενδύσεις αλλά και με ιδιωτικά κεφάλαια». Έτσι, το Δημόσιο δεν θα
χάνει τον έλεγχο των υποδομών, απλώς
θα εκμεταλλεύεται τα ιδιωτικά κεφάλαια,
εκδίδοντας ομόλογα και προσφέροντας
στους επενδυτές μια απόδοση αρκετά
ελκυστική, προκειμένου να τα αγοράσουν.
Με τις εισηγήσεις πάντως που δέχεται
το Υπουργείο Οικονομικών για την αξιοποίηση στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρή-
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σεων, όπως της ενέργειας (π.χ. ΑΔΜΗΕ,
ΔΕΗ),εξετάζεται το ενδεχόμενο, όταν οι
συνθήκες στις ξένες αγορές το επιτρέψουν, να εκδοθούν εταιρικά ομόλογα ή
ομόλογα έργου («project bonds»), πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερο ρόλο θα κληθούν να διαδραματίσουν τα «project bonds», γιατί πρόκειται
για αξιόγραφα που εκδίδουν συνήθως οι
εταιρείες εκείνες που θέλουν να ξεκινήσουν την κατασκευή μεγάλων έργων,
συνήθως σε υποδομές και ενέργεια, έχοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο ρόλος της οποίας
είναι να παρέχει πιστωτική ενίσχυση, είτε
ως δάνειο είτε ως διευκόλυνση της εγκατάστασης στην εταιρεία.

Πώς λειτουργούν τα projects bonds
Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, προνομιακό επενδυτικό τοπίο για τη χρήση
τέτοιων εργαλείων στην Ελλάδα εκτιμάται
ότι δημιουργούν τα έργα 2,5 δισ. ευρώ του
ΑΔΜΗΕ για νέα ενεργειακά δίκτυα, όπως
η υποβρύχια διασύνδεση των Κυκλάδων.
Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου ο ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε μια τόσο
μεγάλη επένδυση, ένα ποσοστό του θα
μπορούσε να εισφερθεί στο νέο Ταμείο,
με την παράλληλη έκδοση ομολόγου που
θα αντικατοπτρίζει την αξία του. Αυτό το
ομόλογο θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν τις

μετοχές, δίνοντας ένα ελκυστικό τοκομερίδιο κάθε χρόνο στους επενδυτές. Όσο
περισσότεροι το αγοράσουν τόσο περισσότερα κεφάλαια θα έχει το Ταμείο για να
χρηματοδοτήσει επενδύσεις, κρατώντας
παράλληλα και τον δημόσιο έλεγχο.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
Ισπανίας, από όπου και ξεκίνησαν το 2013
τα πρώτα «project bonds» και χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ
στην κατασκευή υπόγειου σταθμού αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Καταλονία.
Συνολικά μέχρι σήμερα 10 έργα ενέργειας και μεταφορών, σε 6 κράτη-μέλη της
ΕΕ (Ισπανία, Γερμανία, Βρετανία, Βέλγιο,
Ιταλία, Σλοβακία) έχουν επιλεγεί από την
ΕΤΕπ για την έκδοση ομολόγων έργου.

Το νέο μοντέλο:
Διακρατικές συμφωνίες
Αρκετά στελέχη της νέας κυβέρνησης
έχουν ήδη αναφερθεί στην ανάγκη επέκτασης των διακρατικών συμφωνιών, φωτογραφίζοντας δύο τουλάχιστον χώρες,
το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία. Ερώτημα
ωστόσο αποτελεί η στάση που θα τηρήσει σε μια τέτοια περίπτωση η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Διακρατικές συμφωνίες χωρίς να
έχει προηγηθεί κάποιος διεθνής διαγωνισμός δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το
κοινοτικό δίκαιο επί ευρωπαϊκού εδάφους.



Χ ΡΕ Η
Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί «πνίγουν» τη ΔΕΗ
Ξ

επέρασαν τα δύο δισεκατομμύρια
ευρώ οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί
της ΔΕΗ, πράγμα που προκαλεί τεράστια
προβλήματα στη ρευστότητα της επιχείρησης και, κατ’ επέκταση σε ολόκληρη
την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ακολουθούμενη από την κυβέρνηση
οικονομική πολιτική έχει οδηγήσει σε
ασφυξία την οικονομία και σε απόγνωση
τους απλούς πολίτες.
Η οικονομική δυσπραγία οφείλεται
στην αδυναμία των οικιακών καταναλωτών αλλά και πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι της ΔΕΗ. Έτσι, τα
επίσημα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο
του 2014 αποκαλύπτουν το συνολικότερο πρόβλημα της ύφεσης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων και τη δυσκολία διαχείρισης του προβλήματος για τον μοναδικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος της
αγοράς. Η πρώτη μεγάλη διόγκωση των
ανεξόφλητων οφειλών από απλήρωτους
λογαριασμούς ρεύματος παρατηρήθηκε
στο τρίτο τρίμηνο του 2013 όπου διαπιστώθηκε αύξηση 18% σε σχέση με το
πρώτο 5μηνο του ίδιου έτους, εξέλιξη
που αποδίδεται από τη ΔΕΗ στο ΕΕΤΗΔΕ
του 2012 και στην επιδείνωση των οικονομικών δυνατοτήτων των πελατών της
λόγω των αυξημένων φορολογικών τους
υποχρεώσεων προς την πολιτεία. Το
πρόβλημα διογκώθηκε περαιτέρω το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2013 και Ιουλίου 2014, όπου καταγράφεται επιπλέον
αύξηση σε ποσοστό 32% περίπου. Είναι
ενδεικτικό ότι αυτή την περίοδο 8 από
τους μεγαλύτερους πελάτες της από
τον κλάδο της ενεργοβόρας βιομηχανίας
είχε προχωρήσει κυριολεκτικά σε παύση
πληρωμών.

Οι μπαταχτσήδες
της βιομηχανίας
Τρεις μεγάλοι βιομηχανικοί πελάτες
της ΔΕΗ, η Λάρκο, η Αλουμίνιον Ελλά

δος και η Χαλυβουργική σταμάτησαν να
πληρώνουν λογαριασμούς από τον Φεβρουάριο του 2012 έως και τον Ιούνιο
του 2014 (πλην λογαριασμού Μαΐου)
συσσωρεύοντας χρέη ύψους 13,3 εκατ.
ευρώ. Η Χαλυβουργία Ελλάδος δεν πλήρωνε λογαριασμούς από τον Αύγουστο
του 2013 έως και τον Ιούνιο του 2014,
ανεβάζοντας τις συνολικές της οφειλές προς τη ΔΕΗ στα 16,3 εκατ. ευρώ.
Η ΣΟΒΕΛ καθυστερούσε λογαριασμούς
ύψους 9,1 εκατ. ευρώ για το διάστημα από Οκτώβριο 2013 έως και Μάρτιο
2014, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό
οφειλών της προς τη ΔΕΗ στις 31 Ιουλίου 2014 στα 16,5 εκατ. ευρώ. Παύση
πληρωμών το ίδιο διάστημα έκανε και η
ΣΙΔΕΝΟΡ παρακρατώντας ποσά ύψους
4,3 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας τις συνολικές οφειλές της στα 8,6 εκατ. ευρώ. Τα
Ελληνικά Λιπάσματα (πρώην ΒΙΟΛΙΠΑΣ)
αφού εξόφλησε το ρυθμιζόμενο χρέος
για το διάστημα από Δεκέμβριο 2011
έως Φεβρουάριο 2012 σταμάτησε να
αποπληρώνει λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος από τον Μάιο του 2012 έως
και τον Ιούνιο του 2014 συσσωρεύοντας
οφειλές ύψους 11,4 εκατ. ευρώ. Καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλών
τους προς τη ΔΕΗ το διάστημα από Ια-

νουάριο 2012 έως και Μάιο 2014 είχαν
και τα ΕΛΠΕ (παρακρατούσαν το ήμισυ
των χρεώσεων CO2), τα οποία εμφανίζονται στη λίστα οφειλετών της ΔΕΗ, με
ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 31/6/ 2014
στα 6,3 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό 14,3 εκατ.
ευρώ, τέλος, αντιστοιχεί σε ανεξόφλητες
οφειλές πελατών υψηλής τάσης, ενώ στο
ποσό των 221,1 εκατ. ευρώ ανέρχονται
το ίδιο διάστημα οι ανεξόφλητες οφειλές της Λάρκο και στα 97,9 εκατ. ευρώ
οι ανεξόφλητες οφειλές της εταιρείας
Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Οι κακοπληρωτές
της μεσαίας τάσης
Οι μεσαίου μεγέθους βιομηχανικές και
εμπορικές επιχειρήσεις, εξακολουθούν
να καθυστερούν την εξόφληση των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία
οι ανεξόφλητες οφειλές στο τέλος του
πρώτου εξαμήνου του 2014 ήταν στα
259,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,3
εκατ. ευρώ προέρχονται από πελάτες
που δεν είναι ενεργοί, που σημαίνει ότι
δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Από
το σύνολο των ανεξόφλητων της μέσης
τάσης, το 38% είναι βιομηχανικοί καταναλωτές, το 22% εμπορικοί, το 8% αγροτικοί και το 32% ο ευρύτερος δημόσιος
τομέας.
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Ρ ΕΥΣΤΟΤ Η Τ Α
Η αδυναμία των νοικοκυριών
Στα νοικοκυριά η κατάσταση είναι
ακόμη χειρότερη. Το ποσό των λογαριασμών που δεν εξοφλήθηκαν εκτινάχθηκε
στο 1.071,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά το
ανεξόφλητο ποσό προς τη ΔΕΗ περιορίζεται στα 696,7 εκατ. ευρώ αφού τα
375,2 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε αξία
χρεώσεων υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος. Από το συνολικό ποσό των
697 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στη ΔΕΗ,
τα 255,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από μη
ενεργούς καταναλωτές, που έχουν σταματήσει δηλαδή να ηλεκτροδοτούνται.

Δημόσιο: ο κακοπληρωτής
Ένας από τους μεγαλύτερους κακοπληρωτές της ΔΕΗ είναι το ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, με 54 εκατομμύρια ευρώ

συνολικό χρέος. Παρατηρείται ωστόσο
μια σταδιακή μείωση του χρέους αφού
το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 22%
σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2014, που
είχε φτάσει στα 164 εκατ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος οφειλέτης από πλευράς του
Δημοσίου είναι το υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων το οποίο δεν
έχει αποπληρώσει λογαριασμούς για
τους φωτεινούς σηματοδότες Αττικής
ύψους 19,42 εκατ. ευρώ. Κακοπληρωτές
είναι και οι δημοτικές εταιρείες ύδρευσης - αποχέτευσης Κοζάνης με ανεξόφλητες οφειλές ύψους 3,3 εκατ. ευρώ,
Ηρακλείου με 1,8 εκατ. ευρώ, Πτολεμαΐδας με 4,8 εκατ. ευρώ, όπως και ο
Σύνδεσμος Υδρευσης Δήμων Ζακύνθου
με 3,9 εκατ. ευρώ και οι Περιφέρειες
του Δημοσίου (ηλεκτροφωτισμός εθνικών οδών) με 16,1 εκατ. ευρώ. Ποσό 4,7

εκατ. ευρώ διεκδικεί η ΔΕΗ από την πολιτεία για τους απλήρωτους λογαριασμούς
των σεισμόπληκτων Αττικής. Η αδυναμία
της ΔΕΗ να εισπράξει από τους πελάτες
της ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους
2 δισ. περίπου έχει προκαλέσει τεράστιο
πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο έχει
εξαπλωθεί ως ντόμινο σε ολόκληρη την
αγορά.
Υ.Γ. Εκτός από την κρίση, με την αποδυνάμωση των καταστημάτων εξυπηρέτησης καταναλωτών με το κλείσιμο των
ταμείων ή και των καταστημάτων, με την
κακή συνεργασία εμπορίας - ΔΕΔΔΗΕ
ήταν σίγουρο ότι θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πρέπει η Γενική Διεύθυνση
εμπορίας να αλλάξει ρότα να σταματήσει
την συνεργασία ΔΕΗ DAMCO και να ενισχύσει τα καταστήματα.

Δύσκολος ταμειακός Γενάρης για τη ΔΕΗ

Έ

νας από τους πλέον δύσκολους εισπρακτικούς μήνες είναι
ο φετινός Γενάρης για τη ΔΕΗ, αφού η μείωση στις εισπράξεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο φτάνει στο 20%, γεγονός που
έχει σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες της ΔΕΗ, οι οποίες δεν
ξέρουν αν η τόσο μεγάλη υστέρηση αποτελεί κάποιο έκτακτο
φαινόμενο και αν θα διορθωθεί τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η βουτιά κατά 20% οφείλεται κυρίως στο
κλίμα εφησυχασμού που δημιουργήθηκε ενόψει εκλογών. Άλλωστε η αδυναμία είσπραξης χαρακτήρισε όλα τα δημόσια έσοδα
την ίδια περίοδο. Ωστόσο τα περιθώρια της ΔΕΗ είναι πλέον
μηδενικά, καθώς η επιχείρηση κάνει ουσιαστικά διαχείριση των
πληρωμών της «μέρα μέρα» ώστε να μην περάσει σε συνολική
στάση πληρωμών!
Αυτό έχει ως συνέπεια η ΔΕΗ να χρωστάει ήδη πολύ μεγάλα
ποσά, τα οποία αυξήθηκαν ραγδαία τον τελευταίο μήνα, κυρίως
προς τον ΑΔΜΗΕ. Το ντόμινο της ταμειακής ασφυξίας παρασέρνει τον ΛΑΓΗΕ και φυσικά φτάνει στους παραγωγούς ρεύματος
(συμβατικούς και ΑΠΕ) οι οποίοι περιμένουν να πληρωθούν
από τον Λειτουργό και από τον ΑΔΜΗΕ. «Οι μέρες θυμίζουν το
«κραχ» στο οποίο βρέθηκε η ενεργειακή αγορά το 2012» δηλώνει παράγοντας του χώρου. Περιττό να αναφερθεί ότι η ΔΕΗ
χρωστάει ήδη πολλά λεφτά και στους προμηθευτές της ενώ
πολύ σύντομα, όπως αναφέρουν στελέχη της, δεν θα είναι σε
θέση να πληρώσει ούτε για την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή
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πετρελαίου για τα νησιά και φυσικού αερίου για τις μονάδες της.
Αντίστοιχα χρέη έχει και προς τους εργολάβους (κυρίως των
ορυχείων) οι οποίοι με τη σειρά τους δεν θα μπορούν σε λίγο
να κινήσουν τα μηχανήματά τους και να ανταποκριθούν στο έργο
τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συσσώρευση των ανεξόφλητων
οφειλών προς τη ΔΕΗ που άρχισε με την έναρξη της κρίσης,
κλιμακώθηκε με την επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ (το γνωστό χαράτσι)
φτάνοντας στο τέλος του 2013 στο 1,3 δισ. ευρώ. Παρά την
αποσύνδεση του ΕΕΤΗΔΕ από τους λογαριασμούς ρεύματος οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές έφτασαν στο τέλος Δεκεμβρίου στα 1,7
– 1,8 δισ. ευρώ.



ΟΦΕ Λ Ο Σ
Ποιοι ωφελούνται έως και 54% με το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Η

ΔΕΗ, εφαρμόζοντας την απόφαση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, παρέχει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών με μειωμένη τιμή ρεύματος έως και
54% και αδιάκοπη ηλεκτροδότηση, στο οποίο
έχουν ήδη ενταχθεί περισσότεροι από 600.000
πολίτες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Οι κατηγορίες καταναλωτών που μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο είναι:
Οι μακροχρόνια άνεργοι για τουλάχιστον
6 συνεχόμενους μήνες και οι καταναλωτές
με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από
12.000€, προσαυξανόμενο κατά 6.000€,
εφόσον κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο
των 12.000€ προσαυξάνεται κατά 3.000€
ανά τέκνο για τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Διευκρινίζεται ότι η μέση 4μηνιαία κατανάλωση θα πρέπει να κυμαίνεται
από 200 kWh έως 1.500 kWh.
Οι γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα
και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από
το ποσό των 23.500€, προσαυξημένο κατά
6.000€, εφόσον κατοικούν μόνιμα σε νησί
με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
Στην περίπτωση αυτή η μέση 4μηνιαία κατανάλωση θα πρέπει να κυμαίνεται από
200 kWh έως 1.700 kWh.

Τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% ή
με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω
του 67% και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και μέση
4μηνιαία κατανάλωση από 200 kWh έως
1.700 kWh.
Τα άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής
υποστήριξης ή έχουν προστατευόμενα
μέλη των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη
χρήση ιατρικών συσκευών και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των
30.000€. Στην περίπτωση αυτή η μέση
4μηνιαία κατανάλωση θα πρέπει να κυμαίνεται από 200 kWh έως 2.000 kWh, ενώ
πέραν του ορίου αυτού τιμολογείται με το
ισχύον οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί
στη συνολική 4μηνιαία κατανάλωση.
Στα όρια κατανάλωσης όλων των κατηγοριών δε λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Η ΔΕΗ καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση άμεσα προκειμένου να ενταχθούν στο ΚΟΤ, να επωφεληθούν από τις ελαφρύνσεις και να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση τους.
Αιτήσεις γίνονται στα ΚΕΠ, ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.
gr, και τηλεφωνικά στο 11770 με αστική
χρέωση τις καθημερινές 7 π.μ.–7 μ.μ.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για την
υποβολή της αίτησης είναι λογαριασμός
ρεύματος της κύριας κατοικίας στο όνομα
του ενδιαφερόμενου, προσωπικά στοιχεία
(αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ
και ΑΦΜ συζύγου για τους έγγαμους. Για
τους ανασφάλιστους καταναλωτές απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης
αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο και ο ασφαλιστικός φορέας που
εξέδωσε τη βεβαίωση. Τα άτομα που έχουν
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης, πρέπει να
δηλώσουν επιπλέον: αριθμό ΑΜΚΑ, αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται,
με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ”
οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης και θα πρέπει να καταθέτουν αίτηση
κάθε χρόνο, αναφέρει η ΔΕΗ.

Απαιτείται ενίσχυση των μέτρων
Έκλεψαν τον χαλκό από επτά κολώνες της ΔΕΗ
στην Κομοτηνή
Έκλεψαν τον χαλκό από επτά
κολώνες της ΔΕΗ στην Κομοτηνή
Δύο άντρες, ηλικίας 44 και 22
ετών, πήραν στη σειρά επτά κολώνες της ΔΕΗ και κυριολεκτικά
τις «έγδυσαν» από καλώδια, που
περιείχαν χαλκό.
Οι δύο «κυνηγοί χαλκού» συνελήφθησαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλεμμένα καλώδια, τα οποία κατασχέθηκαν. Σημειώνεται ότι ο
44χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές
για κλοπή.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.



Κλοπή καλωδίων στην 4η μονάδα της ΔΕΗ
στην Μεγαλόπολη
Νέα κλοπή καλωδίων σημειώθηκε από τις εγκαταστάσεις
της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστοι
αφαίρεσαν μεγάλη ποσότητα καλωδίων από εγκαταστάσεις
της 4ης μονάδας της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη. Μάλιστα η
κλοπή έγινε στο ίδιο ακριβώς σημείο που είχε γίνει και πριν
μερικούς μήνες, στον χώρο της απόθεσης των προϊόντων
τέφρας και γύψου.
Όπως σημειώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, η 4η μονάδα
είναι εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης λιγνίτη και στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει επιτήρηση.
Τα συμπεράσματα δικά σας. Μας θυμίζει το γνωστό «ξέφραγο αμπέλι» κρίμα. Η λήψη μέτρων φύλαξης πρέπει να
είναι προτεραιότητα.
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Α Κ ΡΙΒ Ε ΙΑ
Μπορεί η ΔΕΗ να αντέξει
νέα μείωση των τιμολογίων της;
Η μείωση της τιμής των καυσίμων αλλά και οι
επιπτώσεις από τις αλλαγές που συντελέστηκαν
στην χοντρική αγορά, φαίνεται ότι διαμορφώνουν
το κλίμα πιέσεων προς τη διοίκηση της ΔΕΗ για
μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της ΔΕΗ
έχει ήδη αναθέσει το έργο της επίπτωσης των παραπάνω παραμέτρων στο κόστος της σε ανεξάρτητο οίκο και αναμένει τα αποτελέσματα σε ένα
μήνα περίπου, με σκοπό να μετακυλήσει το όποιο
όφελος προκύψει στην κατανάλωση, με εξαίρεση
όμως της βιομηχανίας υψηλής και μέσης τάσης, με
το σκεπτικό ότι στις δύο αυτές κατηγορίες πελατών προσφέρει ήδη εκπτώσεις.
Στη διοίκηση όμως της επιχείρησης διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικά με τα περιθώρια
σημαντικών μειώσεων, δεδομένου ότι παρά τη σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου και την
αναμενόμενη, εξίσου σημαντική, μέσα στο πρώτο
τρίμηνο του έτους μείωση της τιμής του φυσικού
αερίου, αλλά και την εξοικονόμηση περίπου 150
εκατ. ευρώ συνολικά από τις αλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά, η ΔΕΗ δεν έχει δει μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά της, αλλά αντίθετα βλέπει τα
ανεξόφλητα χρέη των πελατών όλων των κατηγοριών να φτάνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το
πρόσθετο κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας για τα έτη 2012 και 2013, έχει προσδιοριστεί
από τη ΡΑΕ σε 350 εκατ. ευρώ και με βάση τη νομοθεσία, η ΔΕΗ θα πρέπει να τα ανακτήσει, κάτι
που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Επιπλέον, θα
πρέπει να συνυπολογιστεί και το αυξημένο κόστος
για CO2, αλλά και το αυξημένο, κόστος του λιγνίτη.
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Πρωταθλήτρια ακρίβειας
η Ελλάδα

Π

ρωταθλητής ακρίβειας στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος
η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη του Οργανισμού Συνεργασίας
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Η μελέτη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων
στη ΔΕΗ, που αφορά στις καταγγελίες για υπερβολικές και άκαιρες
αυξήσεις που δοκιμάζουν τα όρια των ελλήνων οικιακών καταναλωτών σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης, λόγω των μνημονίων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης η Ελλάδα έχει τη δυσάρεστη πρωτιά σε όλη την Ευρώπη να είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες
αυξήσεις στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό με απλά λόγια
σημαίνει πως κάθε χρόνο οι λογαριασμοί των καταναλωτών αυξάνονται κατά μέσο όρο 10%, διαλύοντας τον προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πλέον, το ετήσιο κόστος για ένα νοικοκυριό με
κατανάλωση 1.200 κιλοβατώρες το τετράμηνο προσεγγίζει τα 600
ευρώ. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, καθώς πέρυσι ο λογαριασμός των νοικοκυριών για το ρεύμα αυξήθηκε κατά μέσον όρο 4,4%
στην Ευρώπη των 28.
Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όμως, εντός ή εκτός μνημονίου,
δεν έχει υπάρξει τέτοια έκρηξη στο κόστος ρεύματος, και μάλιστα
με τόσο δραματικά αποτελέσματα όπως συνέβη στην Ελλάδα, όπου
οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος έχουν εκτιναχθεί πλέον στα
επίπεδα-ρεκόρ των 1,7 δισ. ευρώ, και η ΔΕΗ δεν προλαβαίνει να
κάνει διακανονισμούς σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τα στοιχεία
αυτά επιβεβαιώνονται και από τη Eurostat, σύμφωνα με την οποία η
αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ξεπερνά το
73% από το 2007.
Πίσω από την εκτίναξη του κόστους των λογαριασμών ρεύματος
βρίσκονται οι αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας (μέση ετήσια αύξηση 7%), αλλά κυρίως η μεγάλη αύξηση των φόρων στην ενέργεια
και η θηριώδης άνοδος των έμμεσων χρεώσεων, όπως του ειδικού
τέλους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, των τελών για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής κ.ά. Η τελική τιμή διαμορφώνεται κατά
53% από το κόστος ενέργειας, κατά 18% από τις χρεώσεις δικτύου,
κατά 18% από φόρους και κατά 12% από χρεώσεις για ΑΠΕ.



Δ Ι ΑΜ Α Χ Η
Το γαϊτανάκι της διαπλοκής
και οι έξυπνοι μετρητές
της ΔΕΗ
Ένα γαϊτανάκι διαπλοκής έχει στηθεί γύρω από
ένα ζωτικό εκσυγχρονιστικό εγχείρημα της ΔΕΗ και
συγκεκριμένα γύρω από τους «έξυπνους μετρητές».
Τα λεφτά πολλά, οι μνηστήρες πολλοί και ισχυροί και
«η μητέρα όλων των μαχών» δηλαδή ο διαγωνισμός
του ΔEΔΔHE θα μετατραπεί σε μάχη στα «μαρμαρένια αλώνια της διαπλοκής».
Έτσι, καμία έκπληξη δεν προκάλεσε στους παρεπιδημούντες την ενεργειακή Ιερουσαλήμ η τέταρτη
κατά σειρά αναβολή της κατάθεσης των προσφορών,
αυτή τη φορά για τα τέλη Γενάρη της νέας χρονιάς. Oι
υπεύθυνοι του Διαχειριστή επικαλούνται και αιτήματα
υποψηφίων για παράταση, με την υπόθεση, πάντως,
να εξελίσσεται σε «καυτή πατάτα» στα χέρια του άρτι
αφιχθέντος στη διοίκηση Kων. Zωντανού.
Η «πολύφερνη νύφη» δεν είναι μόνο τα 170.000
κομμάτια του πιλοτικού project. Τα 86,5 εκατ. ευρώ
κάθε άλλο παρά λίγα είναι στη γενικότερη σημερινή
οικονομική δυσπραγία. Όμως, ο τωρινός διαγωνισμός
θα κρίνει πολλά (τεχνικές προδιαγραφές, σύστημα
μετάδοσης των δεδομένων κ.ά.) για το μεγάλο πακέτο του 1 δισ. που ακολουθεί για τα 7 εκατ. μετρητές. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως μόλις βγήκε
η διακήρυξη του διαγωνισμού ΔΔ-207 οι ενστάσεις
έπεσαν βροχή, με πολλούς να διαπιστώνουν «κενά»
και κάποιους να μιλάνε μέχρι και για «φωτογραφικές
διατάξεις».
Έτσι ενώ η κατάθεση των προσφορών θα γινόταν
αρχικά 22 Σεπτεμβρίου, στις 29 Aυγούστου ήρθε η
πρώτη παράταση για τέλη Οκτωβρίου, προκείμενου
να εκδοθεί συμπλήρωμα της διακήρυξης και να εκδικαστούν οι προσφυγές.19 Σεπτεμβρίου δόθηκε νέα
παράταση για τις 3 Νοεμβρίου και 10 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε ότι θα εκδοθεί νέο συμπλήρωμα, με τις
προσφορές να πηγαίνουν για τέλη της χρονιάς. Ωστόσο, την 31η Οκτωβρίου ήρθε η 4η αναβολή για τις
30 Ιανουαρίου 2015. Τα περιθώρια πλέον ασφυκτικά
καθώς το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι το πιλοτικό έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015,
ώστε μέχρι το 2018 να έχουν τοποθετηθεί παντού
νέοι μετρητές.



Σύγκρουση ΔΕΗ
με Αλουμίνιον της
Ελλάδος
Μια ακόμη μάχη ή μια απλή
αψιμαχία είναι η εκκολαπτόμενη σύγκρουση μεταξύ της
ΔΕΗ και της Αλουμίνιον Ελλάδος μετά το τελεσίγραφο
που απέστειλε η διοίκηση της
κρατικής επιχείρησης προς
το Αλουμίνιον να προβεί σε
αναζήτηση άλλου παρόχου
ρεύματος εντός προθεσμίας
δέκα ημερών;
Οι εξελίξεις αναμένονται
ενδιαφέρουσες, αφού η διοίκηση της Αλουμίνιον επιμένει
να συμπεριφέρεται ως τυπικός φεουδάρχης στο χώρο
της ενέργειας. Η διοίκηση της
ΔΕΗ σωστά επέλεξε το δρόμο της νομιμότητας δίνοντας
εντολή προς τον ΑΔΜΗΕ για
την απενεργοποίηση των μετρητών φορτίου του Αλουμινίου, στον βαθμό που η εταιρεία
δεν απεδέχθη το τιμολόγιο
που είχε προτείνει η ΔΕΗ και
είχε εγκριθεί από τη γενική
συνέλευση της επιχείρησης.
Σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία ο ΑΔΜΗΕ, εάν σε
διάστημα δέκα ημερών το
Αλουμίνιον δεν προβεί είτε σε
αναζήτηση εναλλακτικού παρόχου είτε δεν αποδεχθεί το
τιμολόγιο της ΔΕΗ, υποχρεούται να διακόψει την παροχή.
Αξίζει να σημειωθεί πως
είχε προηγηθεί η συμφωνία
με τη ΛΑΡΚΟ, τον δεύτερο μεγαλύτερο βιομηχανικό πελάτη της ΔΕΗ, η οποία τελικώς
απεδέχθη το τιμολόγιο που
πρότεινε η Δημόσια Επιχείρηση και είχε εγκριθεί από τη
γενική συνέλευση.

Σε θέσεις μάχης
ΣΕΒ και ΔΕΗ
Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται ή πως οι βιομήχανοι εκβιάζουν τη ΔΕΗ. Αυτός
θα μπορούσε να είναι ο τίτλος
ενός πολιτικο-οικονομικού σίριαλ στη συνεχιζόμενη διαμάχη
ανάμεσα στο θεσμικό όργανο
της βιομηχανίας, τον ΣΕΒ και
τη ΔΕΗ.
Παραμονές των εκλογών
επέλεξαν οι βιομήχανοι να ρίξουν τον επόμενο κανονιοβολισμό τους, αποστέλλοντας επιστολή στην διοίκηση της ΔΕΗ
για την τιμολογιακή πολιτική
στο ρεύμα, κατηγορώντας την,
ότι αγνοεί τις υποδείξεις της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τον τρόπο αυτό, η διοίκηση της ΔΕΗ παραπέμποντας τις
αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση των μετόχων δημιουργεί
τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστούν τέτοιες αποφάσεις
κρατικές ενισχύσεις, αφού βασικός μέτοχος της ΔΕΗ είναι το
δημόσιο.
Είναι σίγουρο πως οι πιέσεις των βιομηχάνων θα συνεχιστούν, αφού αντί να κάνουν
επενδύσεις και να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους,
προτιμούν να αυξάνουν τα κέρδη τους συμπιέζοντας άλλους
παράγοντες της παραγωγής
όπως το εργατικό κόστος και
το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αδιαφορώντας αν έτσι
οδηγούν σε δεινή θέση τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας
που είναι η ΔΕΗ.
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Κ ΟΙ ΝΩΝΙ Κ Η ΕΥΑΙ ΣΘ Η ΣΙΑ
ΣΤΗΡΙΞΗ για ΕΥΠΑΘΕΙΣ και ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
τα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ από τη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ, στην προσπάθειά της να σταθεί δίπλα στους χιλιάδες πολίτες που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες,
εδώ και τρία χρόνια εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα, με στόχο την αδιάλειπτη
ηλεκτροδότηση των καταναλωτών που
ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ευάλωτοι Καταναλωτές
& Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
Βάση της πολιτικής που ασκεί η ΔΕΗ
για τους ευάλωτους καταναλωτές:
Δεν γίνεται καμία Διακοπή Ηλεκτροδότησης σε Ευάλωτους Καταναλωτές
και Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών:
• Σε περιόδους που επικρατούν ακραίες κλιματικές συνθήκες (βαρυχειμωνιά, καύσωνας, κλπ) ή κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων
ή του Πάσχα, μέτρο το οποίο για
αυτές τις συγκεκριμένες περιόδους,
ισχύει για το σύνολο των πελατών της
ΔΕΗ που έχουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.
• Σε άτομα που έχουν οποιαδήποτε είδους εξάρτηση από μηχανικά μέσα
που χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα.
• Σε πελάτες με Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και εν γένει στους
Ευάλωτους Πελάτες, όπως αυτοί
καθορίζονται από την Πολιτεία, όχι
μόνο κατά τους επτά μήνες που προβλέπει ο νέος Κώδικας Προμήθειας
(Νοέμβριος-Μάρτιος και Ιούλιος- Αύγουστος), αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, εξαιρουμένων βέβαια των
περιπτώσεων παραβατικών συμπεριφορών (ρευματοκλοπές).

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιo
• Η ΔΕΗ εφαρμόζει την απόφαση της
Πολιτείας για μειωμένες τιμές ρεύματος έως και 42% στους ευάλωτους
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

καταναλωτές, μέσω του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, στο οποίο
έχουν ήδη ενταχθεί περισσότερες οι
από 470.000 οικογένειες.

Ευνοϊκοί διακανονισμοί
• Με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών
ομάδων, η ΔΕΗ προσφέρει στους
καταναλωτές της, ιδιαίτερα ευνοϊκά
προγράμματα διακανονισμών ληξιπρόθεσμών οφειλών. Ενδεικτικά, για
τους ευάλωτους καταναλωτές κάθε
δόση δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού
προσφέροντας, έτσι, τη δυνατότητα
ρύθμισης σε πολύμηνες, άτοκες δόσεις.

Ιδιαίτερες Περιπτώσεις
• Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων, έχουν συγκροτηθεί ειδικές
επιτροπές στα κατά τόπους Καταστήματα της ΔΕΗ με σκοπό την εξεύρεση
λύσης και άμεσης διευθέτησης του
προβλήματος.
• Η ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών, υλοποιεί συντονισμένες ενέργειες ενημέρωσης των καταναλωτών, μέσω
διαφημιστικής εκστρατείας, δελτίων
Τύπου, τηλεοπτικών αναφορών κ.τ.λ.,
παροτρύνοντας όσους θεωρούν ότι
εμπίπτουν σε ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες και χρήζουν ειδικής μέριμνας
να το δηλώνουν. Επιπλέον, συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς που
μπορεί να γνωρίζουν περιπτώσεις
συνανθρώπων με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, ώστε να λαμβάνεται η
απαραίτητη μέριμνα.
• Οι καταναλωτές, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις
της ΔΕΗ για τους ευάλωτους καταναλωτές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο μητρώο ευάλωτων
καταναλωτών, είτε επικοινωνώντας
στο τηλέφωνο 210 9298000, είτε
υποβάλλοντας αίτηση στο www.dei.
gr. Το ίδιο ισχύει και για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο, ενώ οι καταναλωτές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν
διακανονισμό της ληξιπρόθεσμης
οφειλής τους μπορούν να καλούν
στην τηλεφωνική υπηρεσία της ΔΕΗ
11770.

EΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 015808

Εκδότης

Καζάνας Γεράσιμος
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚΑΜΠΥΛΗ Αdv.
Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,
Fax: 210-51 56 811



Δ Ι ΑΦ Ω Ν Ι Α
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Των Σωματείων με την επωνυμία:
1. ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη
αρ. 73-75 και όπως νόμιμα αυτό εκπροσωπείται.
2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ, που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ. 73-75 και όπως
νόμιμα αυτό εκπροσωπείται.
3. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ ΑΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Στουρνάρη αρ. 73-75 και όπως νόμιμα αυτό εκπροσωπείται.
4. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη
αρ. 73-75 και όπως νόμιμα αυτό εκπροσωπείται.

5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ. 73-75 και
όπως νόμιμα αυτό εκπροσωπείται.
6. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ,
που εδρεύει στη Μεγαλόπολη και όπως νόμιμα αυτό εκπροσωπείται.
7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ, που εδρεύει στα Χανιά, Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου
και όπως νόμιμα αυτό εκπροσωπείται.
8. ΣΕΕΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που εδρεύει στην Κοζάνη και όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
9. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
που εδρεύει στη Μεγαλόπολη και όπως νόμιμα αυτό εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ:
1. Τη ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ/ΚΗΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ. 73-75 και όπως νόμιμα
αυτή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κο Ρέλια Σταμάτιο και το Γενικό Γραμματέα, κο Καρρά Αντώνιο
ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ – ΚΗΕ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΔΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ.
Συνάδελφοι, με το παρόν κοινό κείμενό μας και κατ’ εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων μας, σας
δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας αλλά ούτε
μονομερώς και επιλεκτικά ορισμένα μόνο από τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή στο
όνομά μας και για λογαριασμό μας οποιασδήποτε Συλλογικής ρύθμισης για τους ακόλουθους λόγους:
• Επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις για τη ΔΕΗ και τον τόπο
• Επειδή παραμένουμε ακόμη σε καθεστώς επιστράτευσης των μισθωτών της ΔΕΗ με ευθύνη Κυβέρνησης και Διοίκησης της
ΔΕΗ και επομένως απαγόρευσης και ποινικοποίησης των συνδικαλιστικών μας αγώνων
• Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι ζητούνται από Διοικήσεις και Κυβέρνηση να συνυπογράψουμε δραστικές μειώσεις των αποδοχών μας καθώς και αναστολή μισθολογικών εξελίξεων αλλά και προς το χειρότερο τροποποίηση κρίσιμων μισθολογικών
και κανονιστικών διατάξεων
• Επειδή καμία έμπρακτη ρύθμιση για αποκατάσταση των αποδοχών που βίαια κουρεύτηκαν όλα τα χρόνια του Μνημονίου
δεν προτείνεται
• Επειδή ούτε καν στη νόμιμη υποχρέωση προσκόμισης οικονομικών στοιχείων δεν έχει ανταποκριθεί η Διοίκηση της ΔΕΗ
• Επειδή αρνούμαστε οποιαδήποτε διαδικασία «συλλογικής» «διαπραγμάτευσης» με αποκλεισμούς και αδιαφάνειες και πάντως χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων ΟΛΩΝ των σωματείων μελών της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ –ΚΗΕ
• Επειδή δεν νομιμοποιούμε ούτε εξουσιοδοτούμε κανέναν να διαπραγματευθεί και υπογράψει Συλλογικές ρυθμίσεις δεσμευτικές για το παρόν και το μέλλον μας πριν από εμάς και χωρίς εμάς
• Επειδή δεν εκχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα να υπονομεύσει το κεκτημένο της ισχύουσας Επιχειρησιακής Συλλογικής
Σύμβασης που συνυπογράφηκε από την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ/ΚΗΕ και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία -μέλη της
• Επειδή η υπογραφή ΣΣΕ απαιτεί αυξημένη συναίνεση και νομιμοποίηση των εκπροσώπων που θα προχωρήσουν στη διαπραγμάτευση και τελική υπογραφή
• Επειδή αποκρούουμε εκ των προτέρων κάθε ΣΣΕ που θα στηρίζεται σε νομικά αμφίβολες διαδικασίες, θα οδηγεί σε κατακερματισμούς τους συναδέλφους και τα δικαιώματά τους , σε αποκλεισμούς κατηγοριών του προσωπικού και θα συνεπάγεται πολύχρονες δικαστικές διαμάχες και συνδικαλιστικούς εμφυλίους, καθιερώνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της
ΔΕΗ καθεστώς πολλαπλών ταχυτήτων
Συνάδελφοι της Διοίκησης της Ομοσπονδίας για όλους τους παραπάνω λόγους
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΧΕΤΕ από οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΣΣΕ το αμέσως επόμενο και καθοριστικό για τις εξελίξεις χρονικό διάστημα, επιφυλασσόμενοι ρητά για την περαιτέρω άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας.



ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Ε Μ Μ Ο ΝΗ
Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις απόψεις σας μέχρι και τη Δευτέρα, 22.12.2014.
Η παρούσα επιστολή μας κοινοποιείται και στις Διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου της ΔΕΗ προς πλήρη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των μελών μας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ, 18.12.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Των Σωματείων με την επωνυμία:
1. ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ
2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
3. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ
4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ
5. ΣΕΠΗΔ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΕΗ
6. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
8. ΣΕΕΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
9. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 					
Αθήνα 2/2/2015

ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗ ΣΣΕ
Προκαλεί ποικίλα ερωτήματα η εμμονή των συναδέλφων του
προεδρείου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας τώρα. Θυμίζουμε ότι η ισχύουσα σύμβαση λήγει τον
Ιούνιο με περιθώριο υπογραφής μέχρι τον Αύγουστο, ενώ είναι
γνωστό ότι στις προθέσεις τους ήταν να υπογραφεί Σ.Σ.Ε. από
τον περασμένο Οκτώβριο και μάλιστα με μειώσεις, δηλαδή πάγωμα κλιμακίων.
Το όλο εγχείρημα ως γνωστό απετράπη χάριν της παρέμβασής μας όπου κάναμε σαφές, ότι εμείς δεν πρόκειται να υπογράψουμε μία βεβιασμένη μνημονιακή σύμβαση και μάλιστα με
περικοπές.
Σήμερα, όμως, παρόλο που περιμένουμε τις προγραμματικές
δηλώσεις της νέας κυβέρνησης την κατάργηση μνημονιακών
νόμων που αφορούν τις Συλλογικές Συμβάσεις, τις ελεύθερες
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη μετενέργεια, τον οργανισμό
μεσολάβησης κλπ. παρατηρείται η ίδια εμμονή και εγρήγορση για
υπογραφή Σ.Σ.Ε. εδώ και τώρα.
Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Ποιες δεσμεύσεις υπάρχουν με
μνημονιακά κέντρα; Γιατί; Ευτελείς παροχές όπως το τροφείο
παρουσιάζεται ως μέγιστη παροχή και όσο καθυστερεί η υπογραφή της Σ.Σ.Ε χάνουν οι εργαζόμενοι… τι αστειότητες είναι
αυτές;
Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι οι εργαζόμενοι πλέον δεν
«τσιμπάνε» με τυράκια που μοιράζουν διοίκηση και ΓΕΝΟΠ. ΕπιENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

πλέον δηλώνουμε ότι δεν θα μπούμε στη λογική ότι μέσω της
Σ.Σ.Ε πρέπει να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες μεταξύ εργοδότη
και ΓΕΝΟΠ, πόσο μάλιστα, όταν μέσω της σύμβασης επιδιώκεται
να εξυπηρετηθούν σωματειακές και άλλες ανάγκες, όσων δηλαδή επένδυσαν στην υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης.
Καλούμε την ΓΕΝΟΠ να πάψει να αυτοσχεδιάζει μόνη της, να
περιμένει τις κυβερνητικές εξαγγελίες και να σταματήσει να λειτουργεί σύμφωνα με τον κακό παλιό της εαυτό. Μπορούμε να
περιμένουμε, αρκεί να σχεδιάσουμε σωστά προκειμένου να υπογράψουμε μία νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, απαλλαγμένη
από μνημονιακές δεσμεύσεις που θα διασφαλίζει εργασιακά τον
συνάδελφο, αποβάλλοντας το φόβο και την ανασφάλεια δίδοντας
προοπτική για το αύριο.
Με την υπογραφή της Σ.Σ.Ε επιδιώκουμε να θωρακίσουμε
την επιχείρηση με ένα νέο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο που
θα βάλει φρένο στην αύξηση των τιμολογίων, θα ενισχύει τον
κοινωνικό προσανατολισμό της επιχείρησης και θα σταματήσει
την πολιτική εκείνη που πριμοδοτεί τους ανταγωνιστές και τη
βιομηχανία.
Ο εκβιασμός, όποιος δεν υπογράψει μαζί μας δεν καλύπτεται
από την Σ.Σ.Ε. αποτελεί ψευτοδίλημμα, ενώ ακόμη και στο άκουσμά του θέτει σε επισφαλή θέση την ενότητα της ΓΕΝΟΠ. Ας το
προσέξουν ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της ΓΕΝΟΠ.


Ε ΡΓ Α
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ
ΣΕΠΗΔ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΕΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕΕΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΣ
Κο Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. με την επωνυμία ΔΕΗ Α.Ε.
(Χαλκοκονδύλη 30 Αθήνα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
Με την παρούσα και κατ’ εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων μας σας δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά
ότι ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ τη Διοίκηση της
Ομοσπονδίας αλλά και μονομερώς και επιλεκτικά ορισμένα μόνο από
τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της για τη διαπραγμάτευση και
υπογραφή στο όνομά μας και για λογαριασμό μας οποιασδήποτε Συλλογικής ρύθμισης για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ απαιτούμε δε από
τη Διοίκηση της Επιχείρησης να απέχει από κάθε σχετική διαδικασία
ανακαλώντας τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της για τους
ακόλουθους νόμιμους βάσιμους και αληθείς λόγους:
 Βρισκόμαστε κυριολεκτικά την παραμονή των Προγραμματικών Δηλώσεων της νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης και εν αναμονή των εξαγγελθεισών μέτρων και αποφάσεών της για τη μεγαλύτερη ενιαία και
δημόσια Επιχείρηση της χώρας
 Επομένως βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις για τη ΔΕΗ και τον τόπο
 Επειδή ο αρμόδιος Υπουργός έχει εξαγγείλει την κατάργηση της
εφαρμοστικής των Μνημονίων νομοθεσίας η οποία είχε δυσμενέστατες συνέπειες και περιέκοψε δραματικά τις αποδοχές των εργαζομένων της Επιχείρησης
 Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι ζητήθηκε από τη Διοίκησή σας να
συνυπογράψουμε και νέες δραστικές μειώσεις των αποδοχών μας
καθώς και αναστολή μισθολογικών εξελίξεων αλλά και η προς το
δυσμενέστερο τροποποίηση κρίσιμων μισθολογικών και κανονιστικών διατάξεων
 Επειδή καμία έμπρακτη ρύθμιση για αποκατάσταση των αποδοχών
που βίαια κουρεύτηκαν όλα τα χρόνια του Μνημονίου δεν έχει μέχρι σήμερα προταθεί από τη Διοίκηση της ΔΕΗ σε αντίθεση με τις
θετικές δεσμεύσεις της νέας Κυβέρνησης
 Επειδή ούτε καν στη νόμιμη υποχρέωση προσκόμισης οικονομικών
στοιχείων δεν έχει ανταποκριθεί η Διοίκηση της ΔΕΗ
 Επειδή αρνούμαστε οποιαδήποτε διαδικασία «συλλογικής» «διαπραγμάτευσης» με αποκλεισμούς και αδιαφάνειες και πάντως χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων ΟΛΩΝ των σωματείων - μελών της
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ –ΚΗΕ
 Επειδή δεν νομιμοποιούμε ούτε εξουσιοδοτούμε κανέναν να διαπραγματευθεί και υπογράψει Συλλογικές ρυθμίσεις δεσμευτικές
για το παρόν και το μέλλον μας πριν από εμάς και χωρίς εμάς


 Επειδή δεν εκχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα να υπονομευθεί
το κεκτημένο της ισχύουσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης
που συνυπογράφηκε από τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ/ΚΗΕ και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία -μέλη της και μάλιστα υπό το μνημονιακό καθεστώς
της τρίμηνης μετενέργειας και της ουσιαστικής θεσμικής υποβάθμισης του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, θεσμικές αλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών της νέας Κυβέρνησης
 Επειδή η υπογραφή ΣΣΕ απαιτεί αυξημένη συναίνεση και νομιμοποίηση των εκπροσώπων που θα προχωρήσουν στη διαπραγμάτευση και τελική υπογραφή.
 Επειδή αποκρούουμε εκ των προτέρων κάθε ΣΣΕ που θα στηρίζεται
σε νομικά αμφίβολες διαδικασίες, θα οδηγεί σε κατακερματισμούς,
κατηγοριοποιήσεις και ανισότιμες μεταχειρίσεις στους συναδέλφους μας και τα δικαιώματά τους, σε αποκλεισμούς κατηγοριών του
προσωπικού που θα συνεπάγεται πολύχρονες δικαστικές διαμάχες
και συνδικαλιστικούς εμφυλίους, καθιερώνοντας για πρώτη φορά
στην ιστορία της ΔΕΗ καθεστώς πολλαπλών ταχυτήτων
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΧΕΤΕ από οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΣΣΕ το αμέσως επόμενο και καθοριστικό για
τις εξελίξεις της χώρας και της ΔΕΗ χρονικό διάστημα , επιφυλασσόμενοι ρητά για την περαιτέρω άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός
μας. Η παρούσα εξώδικός μας κοινοποιείται και στον αρμόδιο Υπουργό
προς ενημέρωσή του και προς πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των
μελών μας.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για την επέλευση των εννόμων συνεπειών.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ENΩΣΗ
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Ε ΠΕΝΔ ΥΣΕ ΙΣ
Νέες επενδύσεις στα μη διασυνδεδεμένα
νησιά του Αιγαίου

Ε

πιτέλους, μετά από καθυστερήσεις
αδικαιολόγητες υπογράφτηκε η
πρώτη δανειακή σύμβαση ύψους 80
εκατ. ευρώ μεταξύ ΔΕΗ και Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων.
Πρόκειται για ένα δάνειο που αποτελεί
τμήμα της συνολικής εγκεκριμένης γραμμής χρηματοδότησης ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε νέα έργα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη
διασυνδεδεμένα νησιά, κατά την περίοδο
2014-2019.
Το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης των
νησιών είναι γνωστό, όπως είναι γνωστές και οι θέσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος της ΔΕΗ για το συγκεκριμένο
ζήτημα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
μέσα σε έξι δεκαετίες επίμονης εργασίας, επενδύσεων και στοχευμένης πολιτικής, η ΔΕΗ έκανε πραγματικότητα τον
εξηλεκτρισμό της νησιωτικής Ελλάδας,

ηλεκτροδοτώντας περισσότερα από 50
νησιά και λειτουργώντας 36 μικρούς αυτόνομους σταθμούς σε αυτά, μοναδικό
γεγονός και για τα διεθνή δεδομένα.
Σήμερα το έργο αυτό της ΔΕΗ συνεχίζεται μέσα από ένα επενδυτικό πλάνο
συνολικού προϋπολογισμού €174 εκατομμυρίων ευρώ, σε δεκαεπτά (17) Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής σε μη διασυνδεδεμένα νησιά (Σαντορίνη, Λέσβο,
Σάμο, Κάλυμνο, Σέριφο, Κύθνο, Λήμνο,
Σκύρο, Κω, Κάρπαθο, Ικαρία, Αστυπά-

λαια, Οθωνούς, Ερεικούσες, Δονούσα,
Μεγίστη, Ανάφη), μέσω της αναβάθμισης
των υφιστάμενων υποδομών.
Μεταξύ των σημαντικότερων έργων
του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ για
την νησιωτική χώρα και ο νέος σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη
νότια Ρόδο. Η κατασκευή του νέου σταθμού καθαρής ισχύος 115 MW είναι επιβεβλημένη, με δεδομένο το ρυθμό ανάπτυξης της περιοχής, λόγω του αυξανόμενου
τουρισμού, διασφαλίζοντας το μακροχρόνιο ενεργειακό εφοδιασμό του νησιού,
επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η κατασκευή της
μονάδας έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά
με γρήγορους ρυθμούς. Στόχος μας είναι
η νέα Μονάδα να λειτουργήσει από το
Μάιο του 2016.

Γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται τα Υδροηλεκτρικά στα Α.Δ.Ι;

Α

νάστατος είναι ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως η ΔΕΗ αφού το ζήτημα του νέου Μηχανισμού Διαθεσιμότητας Ισχύος, τα περιβόητα ΑΔΙ δεν φαίνεται πως είναι στις
άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης.
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως τα ΑΔΙ είναι ένα σύστημα για
την αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στη χονδρική αγορά, που αφορά ιδιαίτερα τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο. Η ισχύς του παλαιού μηχανισμού έληξε
στα τέλη του προηγούμενου χρόνου και το νέο σύστημα, για το
οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί θετικά, δεν έχει
τεθεί σε εφαρμογή, καθώς η σχετική απόφαση καθυστερεί προφανώς λόγω της κυβερνητικής αλλαγής.
Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί σοβαρά και μεγάλα προβλήματα στις μονάδες της ΔΕΗ ενώ κάθε ημέρα που περνά αφήνει την αγορά έκθετη στον κίνδυνο να χαρακτηριστούν από την
Κομισιόν τα «παλαιά ΑΔΙ» ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις,
πράγμα που θα ανάγκαζε την επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ για
τα ΑΔΙ των ετών 2005-2014.
Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η υπενθύμιση πως η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου είχε υποχωρήσει στις πιέσεις των λεγόμενων ιδιωτών παραγωγών, με
αποτέλεσμα τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ να μη συμπεριλαμβάνο-
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νται στο σύστημα αυτό, ενώ θεωρούνται, κατά γενική ομολογία,
ιδανικά για τη διαχείριση του συστήματος σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης σε ώρες αιχμής, για ποτιστικά κλπ.
Σε περίπτωση που συμβεί αυτό τότε η αποζημίωση θα πέσει
από 45.000 ευρώ το MW, περίπου στα 25.000 ευρώ το MW,
γεγονός που θα αποβεί πολλαπλώς ωφέλιμο για τα δημόσια ταμεία, σε μια εποχή σκληρής δημοσιοοικονομικής πειθαρχίας.



Η Π Α Ρ Ε Μ Β ΑΣΗ ΜΑ Σ
Ένα από τα παράξενα της ΔΑΝΠΟ
Με παρέμβασή μας δόθηκε λύση στην
αδικία που εν κρυπτώ και παραβύστω
εφάρμοσε η ΔΑΝΠΟ, δηλαδή να μην
αποπληρώνει με ώρες ταξιδίου τους
συναδέλφους μας που συμμετέχουν στα
σεμινάρια της Επιχείρησης.
Πρόκειται για μία ακραία θέση, που
ήρθε να κτυπήσει τους συναδέλφους μας

και ιδιαιτέρως όσους εργάζονται στην
πολύπαθη εμπορία και εκπαιδεύτηκαν
στο νέο μηχανογραφικό σύστημα SAP.
Ευτυχώς, όμως, η αδικία αυτή δεν άρεσε ούτε στη Διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία
έδωσε εντολή να υπάρξει άμεση αποκατάσταση και έτσι οι συνάδελφοι που
προσέρχονται στα σεμινάρια κατά την

επιστροφή στον τόπο κατοικίας τους θα
προβλέπονται ώρες ταξιδίου.
Δυστυχώς, όμως, παρόλο που είχαν
δεσμευτεί ότι θα καλυφθούν και αυτοί
που ήδη έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση δεν προβλέφτηκε να έχει αναδρομική ισχύ….. Κακώς και άδικο…. Επιμένουμε να βρεθεί λύση έστω και τώρα.

Τι ίσχυε ΠΡΙΝ για τις μετακινήσεις μισθωτών
σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΕΚΠ

Τι ισχύει ΜΕΤΑ από παρέμβαση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
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Δ Ι ΑΨ Ε ΥΣΗ
Επιστράτευση, τέλος
Την άρση της πολιτικής επιστράτευσης
στη ΔΕΗ, το ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ
αποφάσισε η κυβέρνηση, δικαιώνοντας
έτσι τους εργαζόμενους που επέμεναν
πως είναι αδύνατο σε μια ευνομούμενη
πολιτεία να εργάζονται με την απειλή
αυτή να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια
τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της κυβέρνησης αναφέρει: «Μετά από εισήγηση

του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε την απόφαση
για άρση της πολιτικής επιστράτευσης
των εργαζομένων στις εταιρείες ΔΕΗ ΑΕ,
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ».
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στον
όμιλο ΔΕΗ βρίσκονται από την 5η Ιουλίου
2014 σε καθεστώς επίταξης.

Υπενθυμίζεται ότι την άρση της επιστράτευσης των εργαζομένων είχε ζητήσει πρόσφατα από τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, η
ΓΕΝΟΠ κάνοντας λόγο για καταπάτηση
της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ουδεμία σκέψη υπάρχει στην Κυβέρνηση για μείωση
μισθών σε ΔΕΗ και ΔΕΚΟ
Δήλωση του Θανάση Πετράκου, Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ
Πλήρως ανυπόστατες είναι οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ, ότι θα υπάρξουν μειώσεις
στους μισθούς των στελεχών και των εργαζομένων στην ΔΕΗ και στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ, λόγω δήθεν μειώσεων των μισθών των Γ. Γραμματέων.
Ουδεμία τέτοια σκέψη υπάρχει στην Κυβέρνηση, αντίθετα, η δέσμευση της Κυβέρνησης είναι να μην
μειωθούν περαιτέρω οι μισθοί και οι συντάξεις.

Η Ευρώπη τραβάει χειρόφρενο στην ηλεκτροπαραγωγή
Η οικονομική κρίση χτύπησε
και το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Ευρώπης, παρά τα
περί αντιθέτου θρυλούμενα. Η
μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, οδήγησε αναπόφευκτα
και στη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό τουλάχιστον
προκύπτει από τα στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
Eurostat.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η καθαρή ενεργειακή
κατανάλωση της Ευρώπης υποχώρησε το 2013 κατά 9,1% σε
σύγκριση με το έτος-ρεκόρ 2006 και βρίσκεται πλέον στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 1990.
Όπως αναφέρει η Eurostat, ως καθαρή ενεργειακή κατανάλωση (gross inland energy consumption) ορίζεται η πρωτογενής
ενεργειακή παραγωγή συν τα εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα
και τη χρήση των αποθεμάτων, μείον τις εξαγωγές ενέργειας.
Πιο αναλυτικά, η Ε.Ε. κατανάλωσε το 2013 1.666 εκατ. τόENΩΣΗ
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νους ισοδύναμου πετρελαίου,
έναντι 1.832 εκατ. τόνων το
2006. Όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα, το 29% καλύφθηκε από τους πυρηνικούς
σταθμούς, το 24% από τις
ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά, το
20% από τα στερεά καύσιμα,
το 17% από το αέριο, το 9%
από το πετρέλαιο και το 1%
από μη ανανεώσιμα απόβλητα.
Η παραγωγή της Ε.Ε. ανήλθε σε 790 εκατ. τόνους, ενώ οι εισαγωγές κάλυψαν το 53% των
αναγκών της σε ενέργεια.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η καθαρή ενεργειακή κατανάλωσή
της το 2013 ήταν 24,4 εκατ. τόνοι, έναντι 27,7 εκατ. το 2012. Η
εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές βρέθηκε στο 62,1%. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρωτογενή παραγωγή ενέργειας, η χώρα μας είχε το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο στα στερεά
καύσιμα πανευρωπαϊκά με 72,3%, ενώ το 26,7% κάλυψαν οι
ΑΠΕ.


Σ Υ Ν ΑΝ Τ Η Σ Η
ΔΕΗ κοινωνική
υπευθυνότητα
Ο Όμιλος ΔΕΗ με τα προγράμματα και τις δράσεις του βοηθάει τις
τοπικές κοινωνίες και τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της οικονομικής
κρίσης.
Η δωρεάν τηλεθέρμανση είναι
μία κοινωνική προσφορά του Ομίλου
στους κατοίκους των όμορων με τις
εγκαταστάσεις δήμων.
Πάμπολλες οι παρεμβάσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και
τον περιορισμό εκπομπών αερίων
ρύπων.
Εδώ θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε εκατοντάδες προσφορές
της επιχείρησης προς την Ελληνική
κοινωνία. Όμως τώρα θα αναφερθούμε σε δύο δράσεις του Ομίλου ΔΕΗ.
1η Η ΔΕΗ μετά το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»
Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνει
δωρεάν πρόγραμμα προσυμπτωματικού προληπτικού ελέγχου
που απευθύνεται σε γυναίκες του
Λεκανοπεδίου Δυτικής Μακεδονίας ηλικίας άνω των 40 ετών να
εξετασθούν για καρκίνου μαστού,
να κάνουν μαστογραφία και να
ενημερωθούν για τον τρόπο αυτοεξέτασης.
2η Η ΔΕΗ με την οργάνωση «ΓΙΑΤΡΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» δημιούργησαν στο
χώρο της 79ης ΔΕΘ Πολυιατρείο
όπου προσφέρθηκαν υπηρεσίες
προληπτικού ελέγχου δωρεάν σε
ανέργους, άπορους, ανασφάλιστους και γενικά σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
Τα πολυιατρεία απαρτιζόταν από
τέσσερα ιατρεία (παιδιατρικό – γυναικολογικό – οφθαλμολογικό – γενικό), που στο διάστημα λειτουργίας
του το επισκέφτηκαν 12000 συμπολίτες μας. Ενώ 5200 πολίτες έλαβαν
υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κλινική εξέταση και προληπτικό έλεγχο.


Ο κ. Ζερβός παρέδωσε τρεις φακέλους

Σ

υνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ
του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη και του πρόεδρου και διευθύνοντος σύμβουλου της ΔΕΗ,
Αρθούρου Ζερβού, κατά τη διάρκεια της
οποίας ο δεύτερος παρέδωσε στον πρώτο
τρεις σημαντικούς φακέλους που σχετίζονται
με την επιχείρηση.
Ο πρώτος φάκελος έχει σχέση με την εκκρεμότητα σχετικά με την εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος», ο δεύτερος φάκελος
αφορά στα «βιομηχανικά τιμολόγια» και ο τρίτος φάκελος έχει σχέση με τα Αποδεικτικά
Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ).
Ως γνωστόν η ΔΕΗ έχει ζητήσει από τον
διαχειριστή του συστήματος την άρση της
εκπροσώπησης του Αλουμινίου της Ελλάδος,
αλλά η τελευταία απάντησε με την κατάθεση
ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης
της ΔΕΗ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ). Σημειώνεται πως η ΔΕΗ προχώρησε
σε αυτή την κίνηση έπειτα από την απόφαση
της έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία
εξουσιοδοτούσε τη διοίκηση της εταιρείας
να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες
για τη διασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησης και των μετόχων, που στηρίχτηκε
σε στοιχεία που προσκόμισε η διοίκηση, σύμφωνα με τα οποία οι συσσωρευμένες απαιτήσεις της εταιρείας έναντι του Αλουμινίου
για το έτος 2014 ανέρχονται στα 65,4 εκατ.
ευρώ. Το Αλουμίνιον αμφισβητεί τα κοστολογικά στοιχεία της ΔΕΗ και αποπληρώνει τους
λογαριασμούς ρεύματος με βάση την πολύ
χαμηλή τιμή της διαιτησίας ανά μεγαβατώρα
που έχει ορίσει η διαιτησία της ΡΑΕ και δεν
έχει υπογράψει την προτεινόμενη από τη
ΔΕΗ σύμβαση για το 2014.
Ο δεύτερος καυτός φάκελος αφορά τα
βιομηχανικά τιμολόγια. Η ενεργοβόρα βιομηχανία έχει επίσης αμφισβητήσει την πρακτική
της ΔΕΗ που αφορά την τιμολόγηση βάσει
απόφασης γενικής συνέλευσης και έχει
θέσει ζήτημα τιμολόγησης βάσει διμερών
διαπραγματεύσεων και προφίλ του κάθε καταναλωτή.
Τέλος, ο τρίτος φάκελος αφορά τα περίφημα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος
(ΑΔΙ), τον μηχανισμό δηλαδή μέσω του οποίου αποζημιώνονται οι μονάδες παραγωγής
για την ενέργεια που παρέχουν στο σύστημα.

Η πρόταση που έχει καταθέσει σε δημόσια
διαβούλευση η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Μνημονίου για εξορθολογισμό
του μηχανισμού και μείωση του κόστους,
προβλέπει συνολικό ετήσιο κόστος στα 225
εκατ. ευρώ έναντι 570 εκατ. ευρώ σήμερα. Η
πρόταση ωστόσο αφήνει απέξω τις λιγνιτικές
μονάδες της ΔΕΗ, ενώ σύμφωνα με την άποψη της επιχείρησης υποβαθμίζει σημαντικά
και τον ρόλο των υδροηλεκτρικών, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να ζημιώνεται έναντι των
ιδιωτικών μονάδων φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην πρώτη
συνάντηση με τον υπουργό Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο κ. Ζερβός έκανε μια συνολικότερη
ενημέρωση για όλα τα θέματα της επιχείρησης με έμφαση στο θέμα της ρευστότητας.
Ο υπουργός ζήτησε από την πλευρά του τη
διακοπή της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης
του ΑΔΜΗΕ όσο και του σχεδίου για τη Μικρή ΔΕΗ, ενώ δεσμεύτηκε για την άμεση
κατάθεση στη ΔΕΗ του νομοσχεδίου για την
ακύρωση του νόμου που προβλέπει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης. Ο
κ. Ζερβός έκανε πάντως σαφές στον υπουργό ότι η κατάργηση του νόμου για τη Μικρή
ΔΕΗ ενεργοποιεί αυτομάτως τις αποφάσεις
της Κομισιόν που συνδέονται με τις απαιτήσεις για άνοιγμα της αγοράς του λιγνίτη,
ενώ προσφέρθηκε να καταθέσει προτάσεις
για την επίλυση του θέματος. Το θέμα των
τιμολογίων, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν
συζητήθηκε διεξοδικά σε αυτή τη φάση,
αφού βασικός στόχος ήταν η ενημέρωση του
υπουργού εν όψει της κατάρτισης των προγραμματικών δηλώσεων. Η μείωση των τιμολογίων πάντως θα είναι ένα από τα πρώτα
θέματα που θα δει ο κ. Λαφαζάνης αμέσως
μετά τις προγραμματικές.
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Δ Ι ΕΥΚ ΡΙ ΝΉ ΣΕ ΙΣ
Αναγκαίες
διευκρινήσεις

Π

αρέμβαση
του
αντιπροέδρου της
κυβέρνησης κ. Γ.
Δραγασάκη για
να καθησυχαστούν οι αγορές
με αναγκαίες
διευκρινήσεις που έχουν άμεση
σχέση με τη ΔΕΗ. Η τοποθέτηση
του κ. Δραγασάκη αφορούσε το
μέτρο του δωρεάν ρεύματος για
300 χιλιάδες νοικοκυριά.
Εκεί ο κ. Δραγασάκης διευκρίνισε ότι το μέτρο δε θα χρηματοδοτηθεί από την ίδια τη ΔΕΗ. «Όταν
μιλάμε ότι δε θα μείνει κανένα
νοικοκυριό χωρίς ρεύμα αυτό δε
σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν οι
επιχειρήσεις που παρέχουν ρεύμα» τόνισε ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης προσθέτοντας ότι
έχει προβλεφθεί «ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από άλλες
πηγές».
Ο ίδιος συνέχισε ότι καθώς επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ παίζουν
κρίσιμο ρόλο στην οικονομία, πρόθεση της κυβέρνησης είναι «να
στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το
μέτρο να χρηματοδοτηθεί από την
αύξηση της φορολογίας, ο κ. Δραγασάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση
θα προχωρήσει σε αναδιανομή των
φορολογικών βαρών.

Ο Γιώργος Ρωμανιάς
είναι ο νέος Γενικός
Γραμματέας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Η αύξηση
των Υδροηλεκτρικών
μείωσε το κόστος
παραγωγής

Ο

κ. Ρωμανιάς Οικονομολόγος και τ. Δικηγόρος, έχει ειδικευθεί σε θέματα κοινωνικής προστασίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχει διατελέσει Διευθυντής Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ και κατά καιρούς πρόεδρος Δ.Σ ή Σύμβουλος άλλων ασφαλιστικών
ταμείων. Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔY
(από το 1990
μέχρι το 2011)
και πρόεδρος
και Διευθύνων
σύμβουλος του
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης - Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε (από το 2008 μέχρι
το 2011), έχει διατελέσει εμπειρογνώμων
της ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σε θέματα κοινωνικής πολιτικής
(Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης) και σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Ατζέντα
2000,Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού χώρου κλπ)
και εμπειρογνώμων της ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε θέματα
κοινωνικής συνοχής και προϋπολογισμού.
Έχει διατελέσει επίσης μέλος της Εθνικής
Επιτροπής για την Απασχόληση και της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Προστασία.
Ήταν υποψήφιος στις Ευρωεκλογές με
τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Ο

ι έντονες βροχοπτώσεις που δεχτήκαμε γέμισαν με μεγάλες ποσότητες
υδάτων τους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών εργοστασίων, έχοντας ως
αποτέλεσμα να υπάρξει αναγκαστική
λειτουργία για λόγους ασφάλειας, φτάνοντας μάλιστα στα επίπεδα του 2011.
Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αύξηση
της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
καλύπτοντας το 21% της ζήτησης από
Υδραυλική παραγωγή, πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω. Η διαμορφωθείσα
κατάσταση όπως είναι φυσικό έχει αλλάξει την αγορά ενέργειας με πτώση της
οριακής τιμής προς τα κάτω.
Πιο συγκεκριμένα η οριακή τιμή του
συστήματος διαμορφώθηκε στα 52€/
MW, την ώρα που ο ωριαίος μέσος όρος
των φορτίων ανήλθε στα 6.084 MW.
Επίσης είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι
το 61% της ζήτησης καλύπτεται από μη
τιμολογημένες προσφορές (Υ/Η, ΑΠΕ
και εισαγωγές), ενώ το 39% προέρχεται
από τις λιγνιτικές μονάδες κατά 30% και
9% από μονάδες φυσικού αερίου.

Το πετρέλαιο σανίδα σωτηρίας για τα κέρδη της ΔΕΗ
Η διολίσθηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να αποτελέσει σωσίβιο σωτηρία
για τη ΔΕΗ, η οποία δοκιμάζεται σκληρά
τούτη την εποχή.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, σε δύο
μέτωπα αναμένονται τα οφέλη και τα ενδεχόμενα κέρδη. Αν η μέση τιμή το 2015
διαμορφωθεί στα 60 δολάρια το βαρέλι,
τότε η μείωση αυτή μπορεί να φέρει επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ κέρδη στην
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επιχείρηση. Τα κέρδη αυτά θα προέλθουν
κατά τα δύο τρίτα από τη μείωση του κόστους προμήθειας του μαζούτ που αγοράζει η ΔΕΗ, ενώ ακόμη 100 εκατ. ευρώ θα
προέλθουν από το χαμηλότερο κόστος του
φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου είναι
συνδεδεμένη με το πετρέλαιο στο συμβόλαιο με τη ΔΕΠΑ.
Αυτές είναι οι άμεσες ωφέλειες, ωστόσο το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά

επιπλέον 100 εκατ. ευρώ εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους των αγορών ενέργειας από τρίτους (ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς και εισαγωγές). Βεβαίως το
περιβάλλον της αγοράς κρύβει και κινδύνους, ιδιαίτερα μετά τις πληροφορίες που
θέλουν τις ανεξόφλητες οφειλές πελατών
να βρίσκονται στο ύψος των 2 δισ. ευρώ,
με τον κύριο όγκο να προέρχεται από τη
χαμηλή τάση.


Δ Ι Ε Θ ΝΗ
Μειώνεται η παραγωγή Η/Ε
σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η

παρατεταμένη οικονομική κρίση, η αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου αλλά και η φυγή πολλών
ευρωπαϊκών βιομηχανιών, οδηγούν, επίσης, σε
σημαντικές αλλαγές σε όλο το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο τελευταίο δελτίο ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ ο
Λειτουργός της αγοράς προβλέπει μείωση της ζήτησης του ηλεκτρισμού της τάξης του 5% για το διάστημα
2014-2016 σε σχέση με τα ήδη χαμηλά επίπεδα του
2012. Με την έναρξη της κρίσης το 2012 η πτωτική
τάση, που άρχισε το μπορεί να επιβραδύνθηκε το
2014, αλλά η κατανάλωση δεν φαίνεται να επιστρέφει
σε θετικό πρόσημο.
Η ζήτηση στο διασυνδεδεμένο σύστημα έχει μειωθεί 13% από το 2008 ως σήμερα, με βάση τα στοιχεία
του Διαχειριστή, ΑΔΜΗΕ, για το δεκάμηνο Ιανουαρίου
- Οκτωβρίου 2014. Στο ίδιο διάστημα η παραγωγική
ισχύς αυξήθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της αθρόας
διείσδυσης των ΑΠΕ αλλά και της λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου, που «ωρίμασαν» κατασκευαστικά
στα χρόνια της κρίσης.
Αψηφώντας τον βασικό νόμο της οικονομίας, που
λέει ότι όταν η προσφορά αυξάνεται και υποχωρεί η
ζήτηση τότε οι τιμές μειώνονται, τα τιμολόγια ηλεκτρισμού για τα ελληνικά νοικοκυριά αυξήθηκαν, ωστόσο.
60% μεταξύ 2008 και 2013 και ανάλογη εικόνα, παρουσιάζουν οι χώρες της Ε.Ε. ακόμα και η Γερμανία.
H ζήτηση στην Ε.Ε. είναι στάσιμη ή πτωτική -χωρίς
πρόβλεψη για ανάκαμψη- ενώ η ραγδαία ανάπτυξη των
επιδοτούμενων ΑΠΕ έχει επιφέρει θεαματικές ανακατατάξεις στην παραγωγή. Το αποτέλεσμα, πέρα από
την επιβάρυνση των καταναλωτών και τη φυγή βιομηχανιών προς τρίτες χώρες, είναι να κλυδωνίζονται
πολλές ηλεκτρικές εταιρείες της Ευρώπης, αντανακλώντας τις αλλαγές στο μοντέλο της ευρωπαϊκής
αγοράς ηλεκτρισμού. Η E-on, η μεγαλύτερη εταιρεία
ηλεκτρισμού της Γερμανίας, ανακοίνωσε ζημίες για το
εννεάμηνο και η δεύτερη, RWE, είδε τα κέρδη της να
συρρικνώνονται. Η αξία της σουηδικής Vattenfall μειώθηκε περίπου στα 22 δισ. ευρώ από 44 δισ. ευρώ πριν
από λίγα χρόνια. Η Ε-on έκλεισε μονάδες και η RWE
έχασε περίπου το 1/3 των λειτουργικών κερδών της
τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 και προσπαθεί να
πουλήσει σε Ρώσο μεγιστάνα τη θυγατρική DEA, τη μονάδα πετρελαίου και αερίου του ομίλου, προκειμένου
να συγκεντρώσει γύρω στα 5 δισ. ευρώ, για να μειώσει
το τεράστιο χρέος της, ύψους 31 δισ. ευρώ. Η σουηδική Vattenfall, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρισμού
της Σκανδιναβίας, αποφάσισε να πουλήσει μονάδες
λιθάνθρακα στη Γερμανία με στόχο να αντλήσει περί
τα 3 δισ. ευρώ, μετά από λειτουργικές ζημίες 2,010
δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο.


Ευρωπαϊκή Ένωση: μείωση κατά 8% των ρύπων της
ηλεκτροπαραγωγής
Μεγάλη πτώση σημείωσαν πέρυσι οι
εκπομπές ρύπων του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, καθώς
υποχώρησαν κατά 8%. Η παραγωγή
ηλεκτρισμού στην Ε.Ε. μειώθηκε το
2014 κατά 2,7%, με βάση τα πρώιμα
στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών των ηλεκτρικών δικτύων, ENTSO-E. Ενδιαφέρον σημείο είναι και
το ότι η χρήση άνθρακα μειώθηκε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και
ευθύνεται για το 64% όλης της μείωσης των εκπομπών ρύπων το 2014. Ο
λόγος για αυτό είναι η συνεχιζόμενη διείσδυση των ΑΠΕ που διαβρώνει το
μερίδιο του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή, ιδίως σε χώρες που έχουν
επενδύσει μαζικά στην ανάπτυξή τους, όπως η Γερμανία. Σε ότι αφορά
την ζήτηση για ηλεκτρισμό, ήταν μειωμένη πέρυσι κατά 84 τεραβατώρες.
Οι ΑΠΕ παρήγαγαν 30 τεραβατώρες περισσότερες σε ετήσια βάση και οι
συμβατικές μονάδες παρήγαγαν 114 τεραβατώρες λιγότερες.

Μεγάλη Βρετανία: μείωση των οικιακών τιμολογίων
κατά 3.5%
Κατά 3,5% μειωμένα θα είναι τα
τιμολόγια φυσικού αερίου για τους
οικιακούς Βρετανούς καταναλωτές, που έχουν επιλέξει την E.ON
για πάροχο αερίου. Να σημειωθεί
ότι η γερμανική ΥΚΩ είναι η πρώτη
από την ομάδα των «Big Six», όπως
ονομάζονται οι μεγάλες ενεργειακές
εταιρείες της χώρας, που αποφάσισε να προχωρήσει στην εν λόγω κίνηση,
από τότε που οι τιμές χονδρικής παγκοσμίως του «μαύρου χρυσού» άρχισαν
να μειώνονται κατακόρυφα. Η κίνηση αυτή της E.ON θα ωφελήσει τον οικιακό προϋπολογισμό του βρετανικού νοικοκυριού κατά £ 24 ($ 36), ωστόσο
θα ασκήσει πίεση και στους υπόλοιπους προμηθευτές να ακολουθήσει το
παράδειγμα της γερμανικής επιχείρησης. Σημειωτέον, η εν λόγω κίνηση
της E.ON θα έχει αντίκτυπο και σε 5 εκατ. νοικοκυριά της χώρας, τα οποία
θα δουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος να είναι λίγο μειωμένοι.

Ιταλία: Στον «πάγο» τα σχέδια ιδιωτικοποίησης των
Eni και Enel
Θα καθυστερήσει η ιδιωτικοποίηση των δύο ενεργειακών Eni και Enel,
καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό πρωθυπουργό, η κυβέρνηση αναμένει τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς. Σύμφωνα με τον Ματέο Ρέντσι, «όταν οι
συνθήκες στην αγορά δεν είναι ευνοϊκές, η πώληση κρατικών στοιχείων
ενεργητικού δεν είναι ιδιωτικοποίηση, αλλά εκποίηση». Υπενθυμίζεται ότι
το ιταλικό Δημόσιο έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να διαθέσει προς πώληση το 5% της Enel και το 4% της Eni.
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Δ ΙΕ Θ ΝΗ
Νορβηγία - Βρετανία: 700 χλμ υποθαλάσσιο καλώδιο
Κοντά στο κλείσιμο συμφωνίας βρίσκονται οι Νορβηγοί αναφορικά με έργο 2 δισ.
ευρώ που αφορά την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας 700 χλμ., το οποίο θα επιτρέψει στη Βρετανία να εισάγει υδροηλεκτρική ενέργεια από τα νορβηγικά φράγματα. Να σημειωθεί ότι το NSN έχει αναλάβει
να φέρει εις πέρας κοινοπραξία αποτελούμενη από τις Statnett και National Grid,
θα συνδέει Μπλάιθ στο Νορθάμπερλαντ, κοντά στα όρια της Αγγλίας - Σκωτίας,
με το Κβίλλνταλ της Νότιας Νορβηγίας, ενώ υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει περί
τα 1.400 MW ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία. Το έργο, θα προστεθεί σε
ένα υπάρχον δίκτυο διασυνδέσεων μεταξύ της Βρετανίας και της Γαλλίας, της
Ολλανδίας και της Ιρλανδίας, θα πρέπει να λάβει την επίσημη έγκριση από τη
βρετανική OFGEM.

Βουλγαρία: νέα διοίκηση στην κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο της βουλγαρικής κυβέρνησης, όπου προωθείται η αλλαγή στον τρόπο εκλογής και διορισμού των μελών
του ΔΣ της Κρατικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Νερό (DKEVR). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της βουλγαρικής Αρχής
θα εκλέγονται από τους βουλευτές του κοινοβουλίου και όχι από το Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι που γινόταν ως τώρα. Έτσι, η DKEVR
θα απολέσει την προσφώνηση «κρατική» από τον τίτλο της. Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε από την υπηρεσιακή
κυβέρνηση του Γκεόργκι Μπλιζνάσκι. Υπενθυμίζεται ότι με το νέο νομοσχέδιο «σπάει» στα δύο η DKEVR. Θα δημιουργηθούν δύο
υποεπιτροπές, με τη μία να είναι αρμόδια για την ενέργεια και την άλλη για το νερό, ενώ και οι συνεδριάσεις της θα είναι πλέον
ανοιχτές για το κοινό.

Μειωμένη η παραγωγή στα υδροηλεκτρικά της Τουρκιάς λόγω ξηρασίας
Περιορισμένη ήταν το 2014 η παραγωγή ηλεκτρισμού στα υδροηλεκτρικά της Τουρκίας λόγω της
ξηρασίας που επικράτησε, όπως αναφέρεται στα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Ενέργειας
της χώρας. Η ξηρασία είχε ως αποτέλεσμα χαμηλή στάθμη στα υδροηλεκτρικά, γεγονός που οδήγησε
στην παραγωγή μόλις 40 δις. κιλοβατωρών, έναντι 59 δις. το 2013. Αντίστοιχα, το μερίδιο των υδροηλεκτρικών στην ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκε από 25% σε 15%. Το υψηλότερο μερίδιο είχε πέρυσι
το φυσικό αέριο με 46,7%, με δεύτερο τον λιγνίτη με 27,5%. Τα αιολικά είχαν συμμετοχή 3,2% και
οι γεωθερμικές μονάδες 0,9%. Η συνολική ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε κατά 4,2% στις 250 δις.
κιλοβατώρες.

Νέα συμβόλαια 220 εκατ. ευρώ για την Alstom στην Τουρκία
Η γαλλική Alstom ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δύο συμβόλαια ύψους 220 εκατ. ευρώ για την παροχή εξοπλισμού για ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό 950 MW στο Κιρικαλέ της Τουρκίας. Η Alstom θα προμηθεύσει δύο στρόβιλους τύπου GT26, δύο συστήματα ανάκτησης
θερμότητας, έναν αεριοστρόβιλο, καθώς και τρεις γεννήτριες στην Samsung, ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες συντήρησης. Ο εν
λόγω σταθμός προβλέπεται να ξεκινήσει την λειτουργία του το 2017 και αναπτύσσεται από την Acwa της Σαουδικής Αραβίας και
την Samsung. Σημειώνεται, τέλος, ότι η Alstom έχει προμηθεύσει τον εξοπλισμό για το 25% των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών της
Τουρκίας, καθώς και το 50% των συστημάτων στην μεταφορά ηλεκτρισμού της κρατικής TEIAS.

Ρουμανία: αύξηση παραγωγή Η/Ρ
Η παραγωγή ενέργειας της Ρουμανίας αυξήθηκε ετησίως κατά 0,6% κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2014, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,6%, ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσίας της χώρας INS. Πιο αναλυτικά, η παραγωγή της χώρας ανήλθε σε 20,1 εκατ.
τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ( TOE) μέχρι το Νοέμβριο, ενώ οι εισαγωγές έφθασαν 9,3 εκατ. τόνους TOE, σύμφωνα με την INS.
ENΩΣΗ
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ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

τον ποταμό Αλιάκμονα στην περιοχή
Αιανής του Νομού Κοζάνης ολοκληρώθηκε ένα από το πιο σύγχρονα
Υδροηλεκτρικά έργα, το υδροηλεκτρικό
του Ιλαρίωνα.
Ο νέος αυτός σταθμός θεωρείται και
είναι έργο πολλαπλού σκοπού. Θα παράγει 330 γιγαβατώρες καθαρής Ηλεκτρικής
Ενέργειας το χρόνο.
Είναι σε θέση να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης του Πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και της
άρδευσης των πεδιάδων, Ημαθίας – Πέλλας – Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης
περίπου 900.000 στρέμματος εξασφαλίζοντας απρόσκοπτα τεράστιες ποσότητες
νερού σε περιόδους ξηρασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Όγκος ταμιευτήρα 520 εκατ. m3
Επιφάνεια 22 τετραγωνικά
χιλιόμετρα περίπου
Όγκος φράγματος 8.800.000 m3
Ύψος θεμελίωσης 130 m
Μήκος στέψης 540 m

Με την λειτουργία αυτού του μεγάλου
έργου μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και γίνεται εξοικονόμηση
συναλλάγματος για τη χώρα. Αυξάνεται
η παραγωγή καθαρής ενέργειας, μειώνονται οι εκπομπές ρύπων προστατεύεται το
περιβάλλον.
Η ΔΕΗ διέσωσε ιστορικά πολιτιστικά
μνημεία μεταφέροντάς τα έξω από τον
ταμιευτήρα, όπως η Ιερά μονή Παναγίας
Τουρνικίου η Σκήτη του Οσίου Νικάνορα
και η Ιερά μονή Ιλαρίωνα συμβάλλοντας
έτσι στον Θρησκευτικό τουρισμό της περιοχής.
Ακόμη με την παροχή νερών για άρδευση
σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής
θα αυξηθεί το εισόδημα των ασχολουμένων με την αγροτική παραγωγή.

