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Στην κόψη
του ξυραφιού

Σ
Στην κόψη του ξυραφιού

Τ

α όσα διαδραματίζονται μετά τις
Εθνικές εκλογές μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και του διευθυντηρίου των δανειστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το μαρτύριο
της σταγόνας, όσον αφορά την νέα
χρηματοδότηση.
Σκληροί και αμετακίνητοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, θέλουν να επιβάλλουν
τους δικούς τους γνωστούς όρους και δεν είναι άλλοι από την
συνέχιση της σκληρής λιτότητας, που ακούει στο όνομα και άλλο
κόψιμο των συντάξεων, ομαδικές απολύσεις, όχι αύξηση κατώτερου μισθού.
Συνταγή που έχει δοκιμαστεί και έριξε τη χώρα στην ύφεση χωρίς ανάπτυξη, χωρίς θέσεις εργασίας αφού έχουμε συνεχόμενα
λουκέτα στις επιχειρήσεις, ενώ οι στρατιές ανέργων έφτασαν τα 2
εκατομμύρια χωρίς να φαίνεται ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με την συνέχιση της ίδιας πολιτικής!!!
Είναι προφανές ότι οι δανειστές δεν ενδιαφέρονται για την επανεκκίνηση της οικονομίας στη χώρα. Γαντζωμένοι στο νεοφιλελεύθερο δόγμα που ισοπεδώνει αξίες και εργασιακά δικαιώματα, δεν
μπορούν να δεχτούν ότι το μοντέλο που εφάρμοσαν για την χώρα
απέτυχε γι’αυτό επιμένουν στα ίδια θέματα, δηλαδή μεταρρυθμίσεις κυρίως «στο εργασιακό» που σημαίνει και άλλη ισοπέδωση
των Ελλήνων και συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, παρόλο που το
χρέος αντί να μειωθεί αυξάνεται.
Έτσι, λοιπόν, αν συνεχιστεί η ασφυξία των δανειστών και η επιμονή στο λάθος, χωρίς άλλες εναλλακτικές και κυρίως χωρίς την
εφαρμογή ενός άλλου διαφορετικού προγράμματος που θα αναστρέψει τα πράγματα όπως εισηγείται η κυβέρνηση τότε, θα πρόκειται για κλιμάκωση της ρήξης μεταξύ Ελλάδος και δανειστών με
ανάλογες συνέπειες και για τους δύο. Όσο, λοιπόν, συνεχίζεται η
μη αποδοχή αυτού του λάθους από την Ε.Ε. τότε όλα θα κινούνται
στην κόψη του ξυραφιού, αφού και η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη
να μην υποχωρήσει σε υφεσιακές δεσμεύσεις, γιατί προκάλεσαν
τόσα δεινά στο λαό.
Σε κάθε περίπτωση το επόμενο διάστημα φαίνεται κρίσιμο, ενώ
οι δηλώσεις περί δημοψηφίσματος ή πρόωρων εκλογών περιγράφει την κλιμάκωση της διαφωνίας μεταξύ Ελλάδος και πιστωτών
της Ευρώπης, ενώ στο μυαλό μας έρχονται και τα πιο ακραία σενάρια που βεβαίως θα είναι καταστροφικά τόσο για την Ελλάδα,
περισσότερο, όσο και για την Ευρώπη, λιγότερο.
Δυστυχώς για όλους μας το ζήτημα εστιάζεται στο γεγονός, ότι
η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα και μικρούς ηγέτες για να δώσουν λύση. Είναι γνωστό ότι οικονομικά προβλήματα δεν έχει μόνο
η Ελλάδα αλλά αρκεί ένα τυχαίο γεγονός για να αποκαλυφθεί η
βαθιά οικονομική κρίση που βιώνει όλη η Ευρωζώνη και κυρίως οι
χώρες του νότου.
Πέραν όλων των άλλων, η εκκρεμότητα αυτή δυσχεραίνει και δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική ζωή του τόπου, αφού τίποτα


δεν κινείται, με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα ακόμη
και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όπως είναι η ΔΕΗ.
Ήδη οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος ανέρχονται στα
1,8 δισ. και η μέρα που προφανώς θα βρεθούμε προ εκπλήξεων
πλησιάζει οσονούπω, αρκεί να αναφέρουμε ότι η ρευστότητα της
επιχείρησης αποτελεί μείζον ζήτημα, ενώ ήδη πρέπει να εξοικονομήσει κεφάλαια 1,5 δισ. προκειμένου να αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, όπως είναι αναχρηματοδότηση των δανείων
της.
Η κατάσταση όπως όλα φανερώνουν θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη, αν λάβει κανείς υπόψη του, ότι μόνο το 60% των καταναλωτών
πληρώνει στην ώρα του τις υποχρεώσεις του στη ΔΕΗ, όπως φανερώνουν στα στοιχεία που κατά καιρούς δημοσιεύονται, ενώ κατακλέβουν την ΔΕΗ όχι μόνο οι καταναλωτές (υπάρχουν αυτοί που
δεν έχουν να πληρώσουν αλλά και αυτοί που δεν θέλουν), καθώς
οι ανταγωνιστές, οι εργολάβοι, οι προμηθευτές, κλπ.
Η αλλαγή Διοίκησης επομένως σε αυτή την δύσκολη συγκυρία
πρέπει να σηματοδοτήσει ρηξικέλευθες αλλαγές, που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εξυγίανσης της επιχείρησης τόσο
σε οργανωτικό επίπεδο, όσο και σε παραγωγικό προκειμένου να
δημιουργηθεί μία βέλτιστη λειτουργία μειώνοντας τα κόστη και
εξοικονομώντας χρήματα αναγκαία για την λειτουργία της ΔΕΗ
χωρίς προβλήματα.
Απαιτείται: Συγχώνευση υπηρεσιών, συστέγαση υπηρεσιών,
νέο οργανωτικό σχήμα με μικρό αριθμό υπηρεσιακών στελεχών,
αξιοποίηση του λιγνίτη και ίσους όρους αντιμετώπισης έναντι των
ανταγωνιστών στην απελευθερωμένη αγορά, γιατί μέχρι σήμερα
λειτουργεί σε βάρος της ΔΕΗ με τις ευλογίες της Ρ.Α.Ε. και επειγόντως πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην λειτουργία της, υποδεικνύοντας συγχρόνως ποιος είναι ο δικός της ρόλος.
Ίσως τώρα είναι μία ευκαιρία με αυτή την κυβέρνηση να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε και να υπάρξει ένα πέπλο
προστασίας για τη ΔΕΗ από τα πιράνχας της ενέργειας, αλλά και
να διαμορφωθεί επιτέλους ένας ενεργειακός σχεδιασμός που θα
διασφαλίζει την ομαλή τροφοδοσία της χώρας, χωρίς εξάρτηση
από άλλα καύσιμα και από άλλες χώρες.
Ήδη τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου είναι απογοητευτικά, αφού η χρήση λιγνίτη ήταν μόνο 34% και οι εισαγωγές έφτασαν
το 24%!!! Που σημαίνει ότι είτε υπάρχει πρόβλημα με τις μονάδες
παραγωγής, είτε στην εξόρυξη του λιγνίτη, είτε παίζονται παιχνίδια με τις εισαγωγές αλλά και με τις μονάδες που κάνουν χρήση
φυσικού αερίου.
Όλα αυτά καλείται να επιλύσει η νέα Διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να μειώσει το κόστος λειτουργίας κάνοντας πιο ανταγωνιστική τη ΔΕΗ δίδοντας ελπίδα, προοπτική και ρεύμα φθηνό
στους Έλληνες καταναλωτές. Σε όλα αυτά δηλώνουμε αρωγοί και
υπερασπιστές ενός λειτουργικού μοντέλου το οποίο θα αυξάνει
την παραγωγικότητα και θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας στο
προσωπικό της ΔΕΗ.
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απάντηση είναι
Στον απόηχο της Σ.Σ.Ε. ηδυστυχώς
θετική,
δηλαδή το κόστος
οτέ ξανά μία υπογραφή Σ.Σ.Ε. στη ΔΕΗ
χορήγησης
του
δεν δημιούργησε τόσο θόρυβο όσο η τροφείου θα επιβαρύνει τις δαπάνες
Π
φετινή σύμβαση που υπέγραψαν ΓΕΝΟΠ
και ορισμένα σωματεία 13 τον αριθμό
σε σύνολο 24. Δηλαδή 11 σωματεία δεν
συμφώνησαν για την υπογραφή αυτής της
σύμβασης, λες και γνώριζαν ότι για μία
ακόμη φορά θα γινόμαστε ως εργαζόμενοι
βορά στα μέσα ενημέρωσης.
Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι
τα γεγονότα δικαίωσαν την στάση μας και
αποκαλύφθηκε η διγλωσσία, ο εμπαιγμός
και η συναλλαγή μεταξύ διοίκησης
και ΓΕΝΟΠ, αφού στόχος τους ήταν η
πρόωρη υπογραφή της σύμβασης για να
εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς:
Α. Η διγλωσσία χρησιμοποιήθηκε κατά
την διάρκεια της διαβούλευσης κυρίως εκ
μέρους του εκπροσώπου της Διοίκησης,
όταν πρότεινε πάγωμα των μισθολογικών
κλιμακίων γιατί οι δαπάνες της μισθοδοσίας
έχουν υπέρβαση σε σχέση με τον
μνημονιακό νόμο 4024/2011. Στην συνέχεια
προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους
και να υπογραφεί η σύμβαση ξέχασαν την
υπέρβαση, βρέθηκαν τα χρήματα και δεν
θα προκύψει θέμα μισθοδοσίας μέχρι το
2017 λένε!! Πότε έλεγαν αλήθεια τότε ή
τώρα; Τελικά θα υπάρξει υπέρβαση και αν
ναι, πότε προβλέπεται; Aς μας απαντήσουν
επίσημα.
Β. Ο εμπαιγμός αφορά την περίπτωση
του τροφείου γιατί ενώ διαβεβαίωναν ότι
δεν επιβαρύνει τις μισθολογικές δαπάνες,
τελικά μετά από «καθυστερημένο» ερώτημα
της ΓΔ/ΑΝΠ στο Υπουργείο Οικονομικών
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

μισθοδοσίας. Το γεγονός αυτό απέκρυψε
η ΓΔ/ΑΝΠ και αν δεν είχε υποπέσει στην
αντίληψή μας, θα μας υπόσχονταν ακόμη
φρούδες ελπίδες. Ποιος κοροϊδεύει,
ποιον; Άραγε η ΓΕΝΟΠ τι λέει για την
περίπτωση αυτή; Ποιος έχει την ευθύνη
για τον σχεδιασμό αυτό; Γιατί δεν το
διασφάλιζαν πριν υπογράψουν σύμβαση,
ώστε να μην δημιουργούν ψευδαισθήσεις
στο προσωπικό αφού η επιβάρυνση στην
μισθοδοσία θα προκαλέσει υπέρβαση
από το όριο του (65%-35%) (πρέπει να
διατηρούνται σταθερές στο ύψος των
δαπανών του 2009), με αποτέλεσμα να μας
κόψουν και άλλο τους μισθούς!!! Σε κάθε
περίπτωση κάθε παροχή που αφορά το
προσωπικό για μας είναι καλοδεχούμενη
αρκεί να μην είναι υπό αίρεση και εξαρτάται
από τη θέληση του εκάστοτε Διευθύνοντος
Συμβούλου.
Γ. Συναλλαγή γιατί σχεδιάστηκε μεταξύ
Διοίκησης και ΓΕΝΟΠ προκειμένου να
εξυπηρετηθούν δύο στόχοι: Η αποπληρωμή
του δανείου βάζοντας επιπλέον εισφορά
στους εργαζόμενους υπέρ ΓΕΝΟΠ, και
η κατάργηση της 134 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, που
όριζε τον τρόπο των περικοπών των
αποδοχών μας σε περίπτωση υπέρβασης.
Δηλαδή προέβλεπε να περικόπτονται
πρώτα υπερωρίες, Σαββατοκύριακα και
μετά ειδικά επιδόματα. Με την κατάργηση
αυτή δώσαμε το δικαίωμα στη Διοίκηση να
μειώνει τους μισθούς από όπου θέλει και
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με τον τρόπο που θέλει. Ο λόγος αυτός
είναι ο κυριότερος που μας έκανε να
είμαστε αρνητικοί σε αυτή τη σύμβαση,
γιατί δεν μπορεί να κόβεις μισθό που
επηρεάζει το ύψος της σύνταξης και να
αφήνεις στο απυρόβλητο τις υπερωρίες
και τα σαββατοκύριακα, που κάνουν χρήση
ακόμη και στελέχη της ιεραρχίας!!!
Αντιθέτως τα σωματεία μέλη όχι μόνο
δεν εισακούστηκε ο λόγος τους, αφού
οι διαπραγματεύσεις έγιναν εν κρυπτώ,
αλλά είναι και απολογούμενα γιατί δεν
υπέγραψαν. Για δες θράσος!!!
Συνακόλουθα όπως έχουμε δηλώσει
πολλές φορές όσο αυτή η ΓΕΝΟΠ
ακολουθεί την παλιά περπατησιά της, αυτή που την εξέθεσε - αγνοώντας τα
σωματεία μέλη της ασκώντας παράλληλα
έναν εκβιασμό και αυταρχισμό…. Τότε
θα έχει αυτά τα αποτελέσματα, όπως
έγινε δυστυχώς και στην περίπτωση της
σύμβασης. Οι εποχές «της κωλοτούμπας»
αλλά λέω, άλλα κάνω, δεν σέβομαι και δεν
υπολογίζω γιατί εγώ είμαι ανώτατο όργανο
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και οριστικά
για αυτή τη ΓΕΝΟΠ. Όταν το καταλάβουν
τότε μπορεί να κάνουν έκπτωση στην
αλαζονεία και στην υπεροψία που τους
διακρίνει!!! Στην περίπτωση αυτή μπορεί
να βρεθούμε σε κοινό βηματισμό που
προϋποθέτει συνεννόηση, αλλαγή τακτικής,
συμπεριφοράς που οδηγεί στην ενότητα
και στην συνεκτικότητα των αποφάσεων
γιατί απειλούμεθα ως εργαζόμενοι σήμερα,
όσο ποτέ άλλοτε από τα κέντρα του
διευθυντηρίου των δανειστών της χώρας.
«Οι καιροί ου μενετοί».
Υ.Γ. «Ο πόλεμος είναι η φυγή από τα
προβλήματα της ειρήνης».

Ηλεκτροn

H διαδικτυακή έκδοση Ήλεκτροn-Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αποτελεί
ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
έναΟ«εργαλείο»
Εσωτερικής
Ενημέρωσης
καλύπτοντας σημαντικά θέματα, όπως:

• Θεσμικά ρυθμιστικά κλπ που προωθούνται σε διάφορα επίπεδα (Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ) και ενδιαφέρουν
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.
• Μελέτες, εκθέσεις κλπ σχετικές με τις εξελίξεις και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού και διεθνούς τομέα ενέργειας και
ηλεκτρισμού.
• Ανάλυση στατιστικών κλπ στοιχείων για την πορεία των εθνικών αγορών ή της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
• Αναλύσεις, ειδήσεις κλπ για τις στρατηγικές και πολιτικές
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μεγάλων ενεργειακών ομίλων στην Ευρώπη και διεθνώς για
την αποτελεσματική προσαρμογή τους στο νέο ανταγωνιστικό
περιβάλλον, εκσυγχρονισμό του δυναμικού τους, καλλίτερες
υπηρεσίες στου Πελάτες κλπ.
• Παρουσιάσεις για την πορεία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, θεσμικές αλλαγές, εξελίξεις στις δομές κλπ των αγορών της Ν.Α. Ευρώπης.
• Συνοπτική παρουσίαση εισηγήσεων σε Συνέδρια κλπ σχετικά
με την Ενέργεια, τις Ενεργειακές Τεχνολογίες κλπ.



ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ
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ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ
ΣΕΕΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 2/3/2015

Όχι στη Σ.Σ.Ε των παραχωρήσεων και των συμβιβασμών
Η ΓΕΝΟΠ τα κατάφερε!!! Μετά από ένα εξάμηνο «σκληρών» και
εν κρυπτώ διαπραγματεύσεων, υπέγραψε τριετή Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
Φρόντισε, βεβαίως, πρώτα να αποκλείσει από τις διαπραγματεύσεις
τα πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά και να ρίξει στις καλένδες κάθε
δημιουργική και ωφέλιμη για το προσωπικό πρότασή μας, παρόλο που
αποκλειστικά αρμόδιοι να υπογράψουν είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία
– απλά η ΓΕΝΟΠ προσυπογράφει – πόσο μάλλον να διαπραγματευτούν.
Γι’αυτό και η «Σύμβαση» υπογράφηκε μόνο από 13 Σωματεία – Μέλη
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – σε σύνολο 24.
Η όλη μεθόδευση επιλέχθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν
σκοπιμότητες, τόσο της διοίκησης όσο και της ΓΕΝΟΠ ενώ η υπογραφή
της δημιουργεί ποικίλα ερωτήματα και ανασφάλεια όσον αφορά τις
αποδοχές μας στο άμεσο μέλλον, αφού βασίστηκε σε μνημονιακούς
νόμους. Όταν μάλιστα επίκειται η αλλαγή από την Νέα κυβέρνηση των
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, τότε γιατί υπέγραψαν
τώρα με μία μνημονιακή Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα
σύμβαση λήγει σε 9 μήνες;
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη μας, αρνηθήκαμε να
υπογράψουμε αυτή την Σ.Σ.Ε για τους εξής λόγους:
A. Καταργείται η 134 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/ΔΕΗ
που σημαίνει ότι στο εξής, η όποια περικοπή μισθοδοσίας γίνει θα
υπόκειται στην ελευθεριότητα της επιχείρησης να περικόψει μισθούς
από όπου θέλει και με τον τρόπο που θέλει, ακόμη και από τακτικές
αποδοχές που υπολογίζονται στη σύνταξη!!! Θυμίζουμε ότι η εν
κρυπτώ προσπάθεια παγώματος των κλιμακίων ματαιώθηκε μετά την
δική μας παρέμβαση.
Β. Δεν έγινε καμία πρόβλεψη για μείωση των μεταβλητών,
προκειμένου να μην έχουμε νέες μειώσεις που σημαίνει ότι η
Ανεξέλεγκτη χρήση Σαββατοκύριακων και υπερωριών –ακόμη και
Τομεαρχών – θα οδηγήσει οσονούπω σε νέες περικοπές.
Γ. Η καταβολή επιδόματος βάρδιας σε συνδικαλιστές, χωρίς
φυσική παρουσία, όχι μόνο προκαλεί αυτή την εποχή που διανύουμε
βαθύτατη οικονομική κρίση, αλλά ξεδιπλώνει και το όλο πλέγμα της
σκοτεινής συνεργασίας μεταξύ ΓΕΝΟΠ και Διοίκησης!!! Πρόκειται για
άνιση μεταχείριση, ΝΑΙ ή ΌΧΙ; Πόσο μάλιστα όταν προβλέπεται και
αναδρομική ισχύ τριών ετών!!!
Δ. Η μεγάλη αντίφαση και σε συνέχεια του προηγούμενου είναι, ότι
οι καρκινοπαθείς και χρόνια πάσχοντες που εργάζονται βάρδια για

να πάρουν το συγκεκριμένο επίδομα αν λείψουν πάνω από τέσσερις
μέρες θα επαφίεται στην καλή θέληση του Γενικού Διευθυντή!!! Τι
δικαιοσύνη είναι αυτή;
Ε. Καταβολή «τροφείου» για κάθε μέρα φυσικής παρουσίας έως
6 ευρώ στο προσωπικό, με την δέσμευση ότι 2 ευρώ το μήνα θα
πηγαίνουν στο ταμείο της ΓΕΝΟΠ προκειμένου να αποπληρωθούν
οι υποχρεώσεις της ΓΕΝΟΠ (Δάνεια, προμηθευτές, κλπ). Εδώ
αποκαλύπτεται η εγρήγορση της υπογραφής και η όλη σκοπιμότητα.
Για εμάς εγείρεται, πέραν όλων των άλλων, ηθικό ζήτημα γιατί
δημιουργείται μία νέα χρηματοδότηση υπέρ ΓΕΝΟΠ, ενώ θεσμοθετείται
και πάλι εισφορά εργαζομένων υπέρ της Ομοσπονδίας με την σύμφωνη
γνώμη του εργοδότη.
Άραγε δεν αρκεί η αύξηση των εισφορών των σωματείων μελών
υπέρ ΓΕΝΟΠ, που έγινε πρόσφατα με απαίτηση της ΓΕΝΟΠ από 0,53€
σε 1,65€;
Κατά την άποψή μας η όλη ρύθμιση πρόκειται για πράξη που θέλει
να μας αμαυρώσει στα μάτια της κοινωνίας για μία ακόμη φορά, με ότι
αυτό συνεπάγεται για όλους εμάς.
Αντιθέτως για να χρυσώσουν το χάπι έδωσαν κάθε τρείς μήνες μία
μέρα άδεια στην πρώτη γραμμή της εμπορίας, όταν ίσχυε για κάθε δύο
μήνες μία μέρα άδεια Η/Υ. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα έκοψαν την άδεια
του Η/Υ προκειμένου να την επαναφέρουν τώρα μειωμένη, έτσι για να
μας ρίξουν στάχτη στα μάτια.
Ταυτοχρόνως αρνήθηκαν να κάνουν δεκτή την πρότασή μας και να
καταβάλουν τώρα 5€ στην εμπορία, ενώ το όλο θέμα το παρέπεμψαν
με την άρση του μεσοπρόθεσμου δηλαδή το 2018….Τότε που η
εμπορία δεν ξέρουμε πια μορφή θα έχει, αφού θα έχουν αναπτυχθεί
τα καταστήματα του Κοπελούζου.
Επιπλέον δεν έγινε καμία πρόβλεψη για τους παιδικούς σταθμούς,
για τις κατασκηνώσεις – πληρώνουμε χωρίς να λειτουργούν – και τα
πολυϊατρεία που βρίσκονται σε αποσύνθεση, ενώ μείωσαν την άδεια
αιμοδοσίας ακυρώνοντας άρθρο προηγούμενης Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας.
Τέλος δηλώνουμε για άλλη μία φορά ότι όσο η ΓΕΝΟΠ λειτουργεί με
τον παλιό κακό της εαυτό θα διασπά και δεν θα ενώνει, ενώ το μέλλον
της θα είναι ζοφερό.
Υ.Γ. Η Συλλογική Σύμβαση αφορά όλο το προσωπικό και το τροφείο
θα δοθεί σε όλους ακόμη και σε αυτούς που τα σωματεία τους
δεν υπέγραψαν. Οι παπαγάλοι που έτρεξαν να σπείρουν ψευδείς
ειδήσεις προκειμένου να αλιεύσουν μέλη θα διαψευστούν.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΝΑ ΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
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Σ

Ανησυχία για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ

Α

ύξηση κερδών, αλλά και μείωση
του κύκλου εργασιών κατέγραψε
η ΔΕΗ, είναι το πρώτο συμπέρασμα
από την ανάγνωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων της ΔΕΗ για το 2014.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση
κέρδη έναντι ζημιών εμφάνισε η ΔΕΗ το
2014. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά
€ 107,2 εκατ. ή 1,8% και διαμορφώθηκε
στα € 5.863,6 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων το 2014 ανήλθαν σε
137,6 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 107,2
εκατ. ευρώ ή 1,8% και διαμορφώθηκε
σε 5,86 δισ. ευρώ, έναντι 5,97 δισ.
ευρώ το 2013. Στον κύκλο εργασιών
περιλαμβάνεται ποσό 72,1 εκατ. ευρώ

που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του
δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό,
έναντι 90,2 εκατ. ευρώ το 2013.
Στα
αποτελέσματα
του
2014
περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση
ύψους 23,2 εκατ. ευρώ η οποία
αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του
πρώτου τριμήνου του 2014, από την
αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην
τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο
εξάμηνο του 2013.
Αντίθετα, η θετική επίπτωση, η οποία
επίσης είχε αποτυπωθεί στα αποτελέσματα
του πρώτου τριμήνου του 2014 από την
ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους 21,3
εκατ. ευρώ ως κρατική ενίσχυση προς την
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα

από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο
2008 αντιστράφηκε στο τρίτο τρίμηνο σε
συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση κατά
της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του
2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από
πρόβλεψη ύψους 48,3 εκατ. ευρώ για
κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που
δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου
Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ),
κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012
από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι
αποχώρησαν από την αγορά.

ΔΕΗ: θανάσιμος δανεισμός

Ο

δανεισμός, όταν γίνεται με νουνεχή πολιτική είναι ένα
χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όταν
όμως γίνεται αλόγιστα και ανεξέλεγκτα, τότε μπορεί να αποβεί
μοιραίος για την ίδια τους την ύπαρξη. Ως εργαζόμενοι και
συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και χρόνια έχουμε επισημάνει πως η
πολιτική της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων
της ΔΕΗ θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα ορθολογικά
κριτήρια επιβίωσής της και όχι με βάση συγκυριακές επιλογές.
Έτσι, η νέα διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει να εξετάσει,
να επαναπροσδιορίσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
του δανεισμού της επιχείρησης, ο οποίος ξεπερνάει το 1.5
δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2015 – 2017.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα τσουνάμι από λήξεις δανείων
που έχει μπροστά της η επιχείρηση και που σωρευτικά φτάνουν
τα 2,746 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια, “σπασμένα” σε 1,554
δισ. ευρώ για τη τριετία 2015-2017, συν άλλα 1,192 δισ. ευρώ
που λήγουν μετά το 2018.
Τίθεται το ερώτημα της εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων
για την αναχρηματοδότησή τους. Ενημερωμένοι παρατηρητές
εξηγούν ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια
επιχείρηση όπως η ΔΕΗ που διαθέτει ακριβώς το ίδιο “country
risk” με αυτό της χώρας η οποία και διανύει τη μεγαλύτερη
περίοδο πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας των τελευταίων
δεκαετιών.
Βέβαια, για 2013 και το 2014 η ΔΕΗ αναχρηματοδότησε ή
αποπλήρωσε δάνεια συνολικού ύψους 2,1 δισ ευρώ, οι συνθήκες
ωστόσο τώρα είναι απείρως χειρότερες. Πριν από ένα περίπου
χρόνο και συγκεκριμένα στις 30 Απριλίου 2014, η επιχείρηση είχε
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εκδώσει με επιτυχία εταιρικό ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ,
αποτελούμενο από ένα ομόλογο 200 εκατ. ευρώ λήξεως το 2017
και ένα ομόλογο 500 εκατ. ευρώ λήξεως το 2019 με σταθερό
επιτόκιο 4,75 % και 5,5% ετησίως αντίστοιχα. Τότε η ζήτηση ήταν
ιδιαίτερα σημαντική με αποτέλεσμα οι προσφορές να ανέλθουν
συνολικά σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ήτοι 6 φορές μεγαλύτερες από
το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί. Τα έσοδα
από εκείνη την έκδοση και πώληση των ομολόγων επρόκειτο
να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού
προγράμματος της ΔΕΗ και τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων
δανείων. Ενα χρόνο μετά όμως η κατάσταση είναι εντελώς
διαφορετική, καθώς οι αρνητικές προοπτικές της χώρας,
συμπαρασύρουν και τις προοπτικές επιχειρήσεων όπως η ΔΕΗ,
το 51% της οποίας ελέγχεται από το Δημόσιο. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί πως ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας φτάνει
σήμερα στα 4,991 δισ. ευρώ αυξημένος κατά 467,6 εκ. ευρώ το
2014 έναντι του αντίστοιχου το 2013.


Σ

Σ Σ
Μεταλλευτικός πλούτος:
υπό όρους η αξιοποίησή του

Ενισχύεται το νότιο πεδίο
ηλεκτροπαραγωγής

ε δοκιμαστική λειτουργία πλέον η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
σκοπεύει να κάνει το επόμενο διάστημα το
της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης με την παραγωγή της να διοχεΣτεύεται
Ατηγικόλλαγές
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στον στραστο εθνικό δίκτυο, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα των ερεθνικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου.
Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία η εκμετάλλευση του μεταλλευτικού πλούτου θα γίνει με όρους και προϋποθέσεις
και θα περιλαμβάνουν αλλαγές στο υφιστάμενο πλαισίο,
επικαιροποίηση του Μεταλλευτικού Κώδικα και νέο λατομικό νόμο.
Αυτά προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, Α. Αλεξόπουλος, στο 5ο Διεθνές
Φόρουμ για τον ορυκτό πλούτο, επισημαίνοντας παράλληλα,
πως σύντομα θα ανοίξει ένας ευρύς διάλογος για διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς - επιχειρήσεις
κ.λπ., επί θεμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου.
Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία η πολιτική αξιοποίησης
του μεταλλευτικού πλούτου θα γίνει με βάση τις παρακάτω
αρχές:
• Ο ορυκτός πλούτος είναι εθνικός και όχι ιδιωτικός και
είναι καθοριστικός ο ρόλος Δημοσίου.
• Δεν θα επιτραπεί ιδιωτικοποίηση όσων επιχειρήσεων
ελέγχει ακόμα το Δημόσιο - αντίθετα, μεγιστοποίηση
ελέγχου σε δημόσιες επιχειρήσεις όπως οι ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ.
• Απόλυτος σεβασμός σε περιβάλλον, οικοσυστήματα,
χώρους αρχαιολογικούς - πολιτιστικής κληρονομιάς και
οικονομικές - κοινωνικές δραστηριότητες. Συνύπαρξη
δραστηριοτήτων και συμπληρωματική λειτουργία βάσει
ολοκληρωμένου σχεδιασμού.
• Αξιοποίηση ορυκτών πόρων με τη μέγιστη δυνατή συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και με αντισταθμιστικά
ωφελήματα.
• Διαβούλευση με τοπικές κοινωνίες για αξιοποίηση με
όρους οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας.
• Ο μεταλλευτικός κλάδος οφείλει και βάσει επιταγών της
Ε.Ε. να περιορίσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
• Λήψη όλων των αναγκαίων και προβλεπόμενων μέτρων
ασφάλειας.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η στρατηγική αυτή θα πρέπει να έχει ορίζοντα τουλάχιστον 25ετίας, να αποτιμάται
τουλάχιστον ανά πενταετία και θα συνδέεται με: χωροταξία
- καθορισμό χρήσεων γης, Κτηματολόγιο, αναβάθμιση δημόσιας διοίκησης, απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης κ.ά.
Ως προς τις αλλαγές του πλαισίου, αυτές θα αφορούν:
νέο λατομικό νόμο (αδρανή υλικά, βιομηχανικά ορυκτά, μάρμαρα), ως αναπόσπαστο τμήμα του νέου Μεταλλευτικού
Κώδικα, επικαιροποίηση Κανονισμού Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών (τεχνικές απαιτήσεις - ειδικές μελέτες).


γαζομένων της επιχείρησης. Πρόκειται για μονάδα ισχύος 811 μεγαβάτ
συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, το οποίο μεταφέρεται
στη Μεγαλόπολη με αγωγό που κατασκεύασε ο ΔΕΣΦΑ. Η νέα μονάδα
σε πρώτη φάση θα λειτουργεί με τη μισή της ισχύ, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (γραμμές μεταφοράς Κέντρα υπερυψηλής τάσης), καθώς τα υφιστάμενα δεν
μπορούν να «αντέξουν» την παραγωγή των 811 μεγαβάτ. Η παραγωγή
της θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Πελοποννήσου η οποία τους καλοκαιρινούς μήνες αντιμετωπίζει
προβλήματα. Η πρώτη δοκιμή με «άναμμα» των αεριοστροβίλων της
μονάδας έγινε στις 29 του περασμένου Ιανουαρίου ενώ όπως αναφέρουν στελέχη της ΔΕΗ, προκειμένου να τεθεί σε εμπορική λειτουργία
θα απαιτηθούν κάποιοι μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας, όπως συνέβη
και με τη μονάδα 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. Με τη νέα μόναδα ενισχύεται
όχι μόνο το νότιο πεδίο ηλεκτροπαραγωγής του εθνικού συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η θέση της ΔΕΗ στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

Κυβέρνηση:
η ΔΕΗ θα παραμείνει ενιαία
Η θέση της κυβέρνησης για
ενιαία και δημόσια ΔΕΗείναι
αδιαπραγμάτευτη, τόνισε ο
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Παναγιώτης
Λαφαζάνης κατά την επίσκεψή
του στον ΑΗΣ Καρδιάς, στην
Κοζάνη, επιβεβαιώνοντας έτσι
την τήρηση της προεκλογικής δέσμευσής του νέου κυβερνητικού σχήματος.
Σύμφωνα με τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της χώρας
μία ιδιωτική ΔΕΗ θα ήταν καταστροφή για την οικονομία και γι’ αυτό το
λόγο, η κυβέρνηση έστειλε στα αζήτητα τη διάσπαση της Επιχείρησης
σε μικρή και μεγάλη, που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Επεσήμανε ακόμη πως η κυβέρνηση θέλει τη ΔΕΗ απαλλαγμένη από
«ιδιωτικά ληστρικά συμφέροντα», ενώ χαρακτήρισε ακριβά τα τιμολόγια
της επιχείρησης. «Είναι πανάκριβη η ενέργεια στη χώρα μας» ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι στο πρώτο νομοσχέδιο που
θα έρθει στη Βουλή θα κατατεθεί η τροπολογία για την ακύρωση της
αύξησης που είχε εισηγηθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Προανήγγειλε δε ότι η κυβέρνηση, το προσεχές διάστημα, θα αναλάβει και
άλλες πρωτοβουλίες για τη μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ.
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Σ
Οι κακοπληρωτές στο στόχαστρο της ΔΕΗ
400 εκατ. ευρώ που χρειάζεται να συνεισφέρει στο χρημαTατοδοτικό
σχήμα για την κατασκευή της νέας μονάδας «Πτο-

λεμαΐδα V» αναζητεί, μεταξύ άλλων η ΔΕΗ, η οποία ασφυκτιά
από την έλλειψη ρευστότητας λόγω απλήρωτων λογαριασμών,
ύψους 1,8 δισ. ευρώ και κινητοποιεί τους μηχανισμούς για την
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η νέα διοίκηση της ΔΕΗ
έχει θέσει ως προτεραιότητα την είσπραξη ενός μέρους τουλάχιστον από τους «κόκκινους» λογαριασμούς, στρεφόμενη σε
πρώτη φάση στους κακοπληρωτές, οι οποίοι υπολογίζονται σε
πάνω από 500.000.
Η σπουδή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η μεγάλη επένδυση για τη νέα λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαίδα, ύψους 1,39 δισ.
ευρώ, κοντεύει να μείνει στον αέρα από τη δυσκολία της επιχείρησης να συνεισφέρει το δικό της μερίδιο στη φόρμουλα, που είχε
βρεθεί για τη χρηματοδότηση του έργου μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.
Σημειώνουμε πως το σχήμα που είχε συμφωνηθεί το 2014 προέβλεπε ένα μακροπρόθεσμο κονοπρακτικό δάνειο, στο οποίο συμμετέχουν ξένες τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και

ο Οργανισμός Εξαγωγικών Πιστώσεων της Γερμανίας, το Euler Hermes.
Με βάση τη σύμβαση που
είχε υπογραφεί η ΔΕΗ
πρέπει να συμμετάσχει
στη χρηματοδότηση με
400 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 200 εκατ.
ευρώ πριν την έναρξη των εργασιών και άλλα 200 εκατ. ευρώ σε
διάστημα έξι μηνών.
Ομως η ρευστότητα της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα προβληματική την περίοδο αυτή. Η νέα διοίκηση υπό τον κ. Παναγιωτάκη
έχει δηλώσει ότι θα στραφεί κατά αυτών που έχουν χρήματα και
δεν πληρώνουν τον λογαριασμό στη ΔΕΗ, ότι θα διασταυρώσει τις
καταναλώσεις ρεύματος με τα τετραγωνικά και την κατανάλωση
που είχαν προ της κρίσης, σε μία προσπάθεια να συγκεντρώσει
όσα περισσότερα έσοδα μπορεί.

Αντεπίθεση ΔΕΗ στους μεγαλοφειλέτες

Κ

ι ο άγιος φοβέρα θέλει. Αυτό φαίνεται πως ισχύει και στην περίπτωση
πολλών μεγαλοφειλετών της ΔΕΗ, οι
οποίοι κωφεύουν στις εκκλήσεις για την
εξόφληση των λογαριασμών τους.
Έτσι, βλέπουμε δεκάδες περιπτώσεις
επιχειρήσεων και επώνυμων φυσικών προσώπων που χρωστούν εκατομμύρια ευρώ
από ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος
στη ΔΕΗ. Οι καταναλωτές αυτοί έχουν μπει
στο στόχαστρο των εισπρακτικών υπηρεσιών της επιχείρησης.
Η διοίκηση της ΔΕΗ περιμένει αναλυτική ενημέρωση από τις υπηρεσίες για τους
επόμενους «μεγάλους» στόχους κακοπληρωτών μαζί με τα πρώτα στοιχεία γύρω από
το κοινωνικό και οικονομικό τους προφίλ. Το
σχέδιο είναι απλό: με βάση το προφίλ του
κάθε οφειλέτη, και τη μέχρι σήμερα συμπε-
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ριφορά του, να καθοριστεί μια δέσμη από
κριτήρια για αποκοπές. Από εκεί και πέρα
τα καταστήματα της ΔΕΗ ανά την Ελλάδα
θα εφαρμόζουν τα κριτήρια κατά την κρίση
τους δηλαδή ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Πρώτο κριτήριο κατηγοριοποίησης
θα είναι το ύψος της οφειλής. Εν συνεχεία
θα εξετάζεται αν ο οφειλέτης έχει συνάψει
διακανονισμό με τη ΔΕΗ, και πόσες από
τις δόσεις της ρύθμισης έχει εξοφλήσει.
Εάν οι υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι παρά την
ένταξη σε ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν έχει
εξοφλήσει παρά ελάχιστες δόσεις και έχει
σταματήσει την εξυπηρέτηση των υπολοίπων- όπως συμβαίνει σε παρά πολλές περιπτώσεις διακανονισμών- τότε θα ακολουθεί
νέα ειδοποίηση από τη ΔΕΗ να τηρήσει τις
υποχρεώσεις του με τελεσίγραφο διακοπής.
Αν ούτε τότε συμμορφώνεται, η επιχείρηση
θα διακόπτει οριστικά την ηλεκτροδότηση.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ακόμη
δουλειά ώστε να ολοκληρωθεί το οικονομικό
και κοινωνικό προφίλ των μεγαλοοφειλτών,
που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε αρκετούς
χιλιάδες επί ενός συνόλου 500.000 κακοπληρωτών. Μόνο όταν το προφίλ αυτό
ολοκληρωθεί, η ΔΕΗ θα θέσει συγκεκριμένους εισπρακτικούς στόχους, και το πόσα
ακριβώς από τα 1,8 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορούν να εισπραχθούν.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι οι υπηρεσίες της ΔΕΗ να διασταυρώσουν το προφίλ
των κακοπληρωτών, λαμβάνοντας ως βάση
τα τετραγωνικά μέτρα και τις καταναλώσεις
ενέργειας. Από εκεί και πέρα, αν προκύπτει
ότι κάποιος που διαμένει σε μεγάλης επιφάνειας κατοικία σε ακριβή περιοχή συνεχίζει
να καταναλώνει την ίδια ποσότητα ενέργειας που κατανάλωνε και προ κρίσης, αυτό θα
σημαίνει ότι εκμεταλλεύεται την κρίση ως
πρόσχημα για να μην πληρώσει. Ίσως στην
προσπάθεια αυτή να επιστρατευθούν και
νομικά γραφεία, κάτι που είχε επιχειρηθεί
να γίνει και από την προηγούμενη διοίκηση
χωρίς να προχωρήσει.
Υ.Γ. Για να γίνει έλεγχος 500.000 κακοπληρωτών και για να καταστεί δυνατή
η είσπραξη μέρος των οφειλών τους
χρειάζεται μία εμπορία εκπαιδευμένη σωστά, στελεχωμένη με μόνιμους
συναδέλφους και όχι διαλυμένη όπως
είναι σήμερα.
Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτική τώρα
με την αλλαγή του συστήματος από το
σύστημα ΕΡΜΗΣ στο SAP.
Ένα σύστημα κατά γενική ομολογία δύσκολο, που η ελλιπής εκπαίδευση το
καθιστά δυσκολότερο.



Σ
Λίστα
χρεώσεων
Η

απόφαση της
Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας
στις 30-12-2014 να αυξήσει την χρέωση
στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών
Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) άνοιξε για μία
ακόμη φορά την συζήτηση για τα τιμολόγια
της ΔΕΗ.
Το ερώτημα που κυριαρχεί και ενδιαφέρει τους καταναλωτές είναι κατά πόσο
η ΔΕΗ έχει ακριβά τιμολόγια; Ο καθένας
λέει την δική του γνώμη σύμφωνα με τα
συμφέροντα που εξυπηρετεί.
Με μισές αλήθειες που είναι χειρότερες από μεγάλα ψέματα η πλειοψηφία των
ΜΜΕ που έχουν και την δύναμη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης προσπαθούν
να πείσουν (και σε μεγάλο βαθμό τα καταφέρνουν) ότι για όλα φταίνε οι εργαζόμενοι. Υπεύθυνοι λοιπόν για τα ΜΜΕ είναι
οι εργαζόμενοι που είναι υψηλόμισθοι και
τεμπέληδες, ξεχνώντας να αναφέρουν
ότι οι εργαζόμενοι έχουν εισφέρει τα 5
τελευταία χρόνια περίπου 2,8 δις. ευρώ
από τις περικοπές των μισθών τους. Κάποιοι θρασύτατοι από αυτούς τολμούν να
υποστηρίζουν ιδιώτες παρόχους Ηλεκτρικού ρεύματος που αποδεδειγμένα έχουν
κάνει κατάχρηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου
των Δήμων και του Ομίλου ΔΕΗ. Ακόμη
ορισμένα Μ.Μ.Ε. ψευδώς αναφέρουν ότι
η ΔΕΗ επιβάλλει αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ με
δικές της αποφάσεις ενώ γνωρίζουν ότι
δεν είναι αυτή η αλήθεια.
Το ΕΤΜΕΑΡ χρεώνεται σε όλους τους
λογαριασμούς ρεύματος και από όλους
τους προμηθευτές Η.Ε. με απόφαση της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ρ.Α.Ε.
Οι προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν κάθε
απόφαση της Ρ.Α.Ε.
Τι γίνεται όμως με τα τιμολόγια της
ΔΕΗ και τις χρεώσεις που υπάρχουν
σ’αυτά;
Παρατηρώντας έναν λογαριασμό διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία λίστα χρεώσεων και όχι για λογαριασμό ρεύματος.
Στο λογαριασμό υπάρχουν έντεκα δια-



φορετικές χρεώσεις κάποιες παντελώς
άσχετες με την Ηλεκτρική Ενέργεια λες
και η ΔΕΗ είναι εθνικός εισπράκτορας.
Αυτή λοιπόν η λίστα χρεώσεων έχει εκτοξεύσει το ύψος των λογαριασμών αλλά και
τις οφειλές προς την επιχείρηση σε πάνω
2 δις. ευρώ.
Ας δούμε λοιπόν κάποιες από αυτές τις
χρεώσεις που μέσω του Εθνικού εισπράκτορα δηλαδή της ΔΕΗ καταλήγουν στα
ταμεία άλλων.
Δημοτικά τέλη: Χρεώσεις άδικες και
μεγάλες. Άδικες διότι μία υπόγεια αποθήκη σε απομακρυσμένη συνοικία κάποιας
πόλης χρεώνεται με την ίδια τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο με κατάστημα στον πιο

εμπορικό δρόμο της ίδιας πόλης.
Οι χρεώσεις υπέρ των Δήμων είναι τέλη
ανταποδοτικά άρα με τις μειώσεις των μισθών των εργαζομένων στην καθαριότητα, το κόστος έχει μειωθεί, αυτό όμως δεν
συνοδεύτηκε με μείωση των τιμών των
υπέρ Δήμων χρεώσεων, αντίθετα πολλοί
δήμοι χωρίς να δείχνουν καμία αλληλεγγύη στους ευάλωτους καταναλωτές λόγω
της κρίσης έχουν προβεί σε αυξήσεις.
Εκτός του ότι πολλές φορές οι υπηρεσίες
καθαριότητας είναι ανύπαρκτες.
Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) πρώην Α.Π.Ε. Μεγάλη και παλιά αμαρτία.
Την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί
πάνω από 9150% αλλά δυστυχώς για την
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ήταν μικρή η
αύξηση και στις 30-12-2014 υπέγραψε
και νέα. Η τιμή από 0,30 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2010 έχει εκτιναχθεί στα

27,46 ευρώ, σήμερα, δηλαδή, ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 1000 κιλοβατώρες
το 2010 πλήρωνε 0,30 ευρώ, ενώ τώρα το
ποσό έχει φτάσει τα 27,46 ευρώ, αύξηση
9153%.
Εδώ είναι σκόπιμο να ξέρουν οι καταναλωτές αν υπήρξαν «ευεργετικές παρεμβάσεις» και στις τσέπες ποιων καταλήγουν αυτές οι χρεώσεις. Υπήρξε σωρεία
παρεμβάσεων ενδεικτικά θα αναφέρουμε
δύο.
Ήταν η δεν ήταν «ευεργετική παρέμβαση» η απόφαση που υπέγραψε ο Χρήστος Φώλιας την Μεγάλη Πέμπτη του
2008 υπέρ συγκεκριμένου επιχειρηματία
προβλέπονταν ότι θα χαθεί η είδηση στην
ραστώνη των γιορτών;
Ήταν η δε ήταν «ευεργετική παρέμβαση», η διάταξη της τελευταίας στιγμής
στο Νο 4001/2011 από τον «σοσιαλιστή»
Παπακωνσταντίνου που χαρακτήρισε μονάδα Φυσικού Αερίου ιδιώτη παραγωγού
σε μονάδα Α.Π.Ε.;
Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα «μεταφορά
πόρων» 50 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέσω των χρεώσεων του αμαρτωλού
ΕΤΜΕΑΡ από τις τσέπες των καταναλωτών στην τσέπη επιχειρηματία. Πενήντα
εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα για είκοσι
χρόνια θα αποφέρουν κέρδη 1 δις. ευρώ.
Οι διαιτησίες (των κουμπάρων ή και οι
άλλες) η ΡΑΕ και οι περισσότερες πολιτικές ηγεσίες εκμεταλλευόμενοι και την
αργή απονομή της δικαιοσύνης είναι οι
φύλακες άγγελοι των κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών που χρόνια τώρα πλουτίζουν
σε βάρος των καταναλωτών.
Ας μην αναφερθούμε στην αύξηση του
Φ.Π.Α. των τελευταίων ετών, την ΝΕΡΙΤ,
τον τρόπο υπολογισμού των ΥΚΩ και κάποιες άλλες χρεώσεις που όλοι γνωρίζουμε.
Καλούμε την νέα διοίκηση και την νέα
πολιτική ηγεσία να εξετάσουν όλες τις
χρεώσεις που εισπράττονται μέσω του τιμολογίου της ΔΕΗ με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών. Δεν νοείται κοινωνικό αγαθό με τόσες πολλές και άσχετες
χρεώσεις.
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Τέλος στις αυξήσεις ειδικού τέλους ΕΤΜΕΑΡ

Ο

ι αυξήσεις του Ειδικού Τέλους Μείωσης
Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που
είχε αποφασίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
από 1ης Ιανουαρίου, ακυρώθηκαν με τροπολογία-προσθήκη του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και η οποία συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε για
ψήφιση στη Βουλή.
Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, θα προχωρήσει
επανεκτίμηση των εσόδων του λογαριασμού
χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) που τροφοδοτείται από το εν
λόγω τέλος.
Η τροπολογία προβλέπει: «Για το έτος
2015 οι μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων
παραμένουν αμετάβλητες στο ύψος που έχουν καθοριστεί για
το έτος 2014».
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «Η ρύθμιση κρίνεται
αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα επανεκτίμησης και επαναπροσδιορισμού των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 για την εξυπηρέτηση
των σκοπών που επιδιώκει, χωρίς την εν τω μεταξύ επιβάρυνση
των καταναλωτών από τυχόν αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ».
Με τον τρόπο αυτό όπως επισημαίνεται από το υπουργείο,

ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τ

«υλοποιείται η δέσμευση του υπουργού ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη που δήλωσε από την πρώτη στιγμή πως εάν δεν ακυρώσει η ίδια η ΡΑΕ τις απαράδεκτες αυτές αυξήσεις θα τις
ακυρώσει η Κυβέρνηση με δικές της παρεμβάσεις, καθώς η
δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει όχι μόνο να μην επιβάλλονται αυξήσεις, αλλά, αντίθετα, καθιστά αδήριτη ανάγκη
να γίνουν μειώσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και
για την προστασία των νοικοκυριών, αλλά και ως εργαλείο για
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

ο ΕΤΜΕΑΡ θεσπίστηκε το 2009 και με τα έσοδα του θα επιδοτούσαν την
ανάπτυξη των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φωτοβολταϊκών αιολικών και
όποιων άλλων πηγών δεν θα επιβάρυναν το περιβάλλον εκτός βέβαια των υδροηλεκτρικών διότι αυτά σχεδόν όλα είναι ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε.
Αυτό έχει σαν επακόλουθο την ραγδαία άναρχη και ακριβή ανάπτυξη ειδικά των
φωτοβολταϊκών.
Για να μπορούν λοιπόν να εξοφληθούν οι παραγωγοί ΑΠΕ προχώρησαν σε γιγάντιες αυξήσεις.
Πάρα λοιπόν τις μεγάλες χρεώσεις υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα στον λογαριασμό για τις Α.Π.Ε. Αυτό έχει σαν συνέπεια ένα ντόμινο χρεών στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι προβλέψεις του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ)
είναι ότι ο λογαριασμός θα εμφανίσει θετικό πρόσημο στο τέλος του 2015, μετά
βέβαια από το κούρεμα των εγγυημένων τιμών των Α.Π.Ε.
Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά την απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ που θα
κρίνει τη συνταγματικότητα του Νο 4001/11 για το ΕΤΜΕΑΡ.
Αν ο νόμος κριθεί ως αντισυνταγματικός όπως ζητάνε κάποιοι καταναλωτές
θα πρέπει να επιστραφούν τεράστια ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τότε
λοιπόν τινάζεται στον αέρα ένα σαθρό δημιούργημα.
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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



Συγκροτήθηκε σε σώμα το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ
Όλα τα πρόσωπα που απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2015 συγκροτήθηκε σε
σώμα.
Αναλυτικά:
• Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 7.4.2018.
• Ανδριώτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Αλεξάκης Παναγιώτης, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό
Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Λήξη θητείας του έως τις 17.12.2015.
• Γούτσος Σταύρος, Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα
την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων, Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας
του έως τις 29.6.2016.
• Θωμόγλου Παύλος, Επιχειρηματίας - Οικονομολόγος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του
έως τις 17.12.2015.
• Καραλευθέρης Παντελής, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις
27.5.2016.
• Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις
29.6.2016.
• Παπαγεωργίου Χρήστος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Πραμμαντιώτης Παναγιώτης, Διδάκτωρ Φυσικός / Υπάλληλος
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων Α.Ε., Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό
Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Ταυρής Φίλιππος, Τραπεζικός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη
Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Φωτόπουλος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Σύμβουλος,
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 27.5.2016.


Παναγιωτάκης:
η ΔΕΗ επιχείρηση
του ελληνικού λαού
Μια νέα εποχή στις σχέσεις της ΔΕΗ με την ελληνική κοινωνία, θέλει να
εγκαινιάσει η νέα διοίκηση
της επιχείρησης. Αυτό, τουλάχιστον διαφαίνεται από
τις διαβεβαιώσεις του κ.
Παναγιωτάκη στις δηλώσεις
του αμέσως μετά την έγκριση του διορισμού του από τη
γενική συνέλευση των μετόχων.
Απευθυνόμενος, ειδικότερα, προς τους καταναλωτές, ο κ.
Παναγιωτάκης σημείωσε ότι, παρά την προπαγάνδα που γίνεται,
αλλά και παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ «τους έχει στενοχωρήσει
μερικές φορές», εκείνοι γνωρίζουν ότι «η επιχείρηση είναι δική
τους και πρέπει να την διαφυλάσσουν ως κόρη οφθαλμού».
Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, όπως είπε, εξαντλεί κάθε περιθώριο, για να τους διευκολύνει να καταβάλουν το αντίτιμο των
λογαριασμών τους και τους καλεί και εκείνους να εξαντλήσουν
τα δικά τους περιθώρια, γιατί η πληρωμή των λογαριασμών είναι
το οξυγόνο της εταιρείας.
Σημείωσε δε ότι μαζί με το ρεύμα οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού περιλαμβάνουν και άλλα πράγματα που πολλές φορές
δημιουργούν παρεξηγήσεις.
Ο κ. Παναγιωτάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι οι διακηρύξεις της κυβέρνησης τάσσονται υπέρ μίας
ισχυρής ΔΕΗ, ενώ, απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους,
τους κάλεσε να δώσουν έμπρακτη απάντηση σε όσους, «όχι
μόνο για ιδεολογικούς λόγους, αλλά και για την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων τους», βάλλουν εναντίον των εταιρειών του
Δημοσίου και ειδικότερα της ΔΕΗ.
Ιδιαίτερη σημασία είχε και το μήνυμα του προς τους μετόχους, αφού το 49% των μετοχών της ΔΕΗ ανήκει σε ιδιώτες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση θα έχει
πάντα την κοινωνική ευαισθησία που επιτάσσει το προϊόν που
παράγει, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του πολιτισμού και
της ανάπτυξης της χώρας, παράλληλα θα γίνει ό,τι είναι δυνατό
για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και για δικό τους όφελος.
Αξίζει να σημειωθεί πως η τοποθέτηση του κ. Παναγιωτάκη
εγκρίθηκε από μετόχους που εκπροσωπούσαν 160,5 εκατ. μετοχές σε σύνολο 182,9 εκατ. παρόντων.
ENΩΣΗ
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Τοποθέτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι, μετά την
εκλογή των έξι νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση του Μετόχου (ΔΕΗ
Α.Ε.), το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως
εξής:
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΕΜΠ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
2. Σπίγκος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος),
3. Μάργαρης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
4. Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
5. Διαμαντής Στέφανος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός,
Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και
7. Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος).
Η θητεία των εκλεγέντων έξι νέων μελών του Δ.Σ. είναι
τριετής και λήγει στις 20 Απριλίου του 2018.
Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων λήγει στις 28.5.2016.
Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο κ.
Νίκος Χατζηαργυρίου δήλωσε: «Εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ θα
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό
για το σημαντικό έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της
θητείας του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Μέτοχο
της Εταιρίας, τη Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., που με εμπιστεύτηκε για να συνεχίσω αυτό το έργο.
ENΩΣΗ
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Προσωπική μου δέσμευση απέναντι
στον Μέτοχο αλλά και στην ελληνική κοινωνία είναι, με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια, να οδηγήσω τον
ΔΕΔΔΗΕ σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.
Στη νέα Διοίκηση της Εταιρίας συμμετέχουν άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, αλλά
και νέοι ηλικιακά, με σημαντική εξειδικευμένη γνώση. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το νέο σύγχρονο «πρόσωπο» του
ΔΕΔΔΗΕ που θέτει τον Έλληνα καταναλωτή αλλά και τον
παραγωγό διασπαρμένων ΑΠΕ στο επίκεντρο της στρατηγικής του.
Δέσμευσή μας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών μας και η αποφασιστική μας συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, με παράλληλη μείωση του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων.
Το όραμά μας είναι η μετεξέλιξή του ΔΕΔΔΗΕ σε έναν
σύγχρονο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας, πρότυπο για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Το όραμα αυτό θα υλοποιηθεί με την άμεση προώθηση
κρίσιμων έργων που θα εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά τα
συστήματα της Εταιρίας και θα θέσουν τις βάσεις για τη
μετάβαση στα Ευφυή Δίκτυα. Η ανάπτυξη των Ευφυών Δικτύων θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και στην εξοικονόμηση ενέργειας, συνεισφέροντας καινοτόμες λύσεις στην ευρύτερη προσπάθεια
για επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στο δρόμο της
ανάπτυξης.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών της νέας μου
θέσης, δεσμεύομαι να ενισχύσω το ρόλο του ΔΕΔΔΗΕ,
ώστε να αποτελέσει η Εταιρία μοχλό ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία αλλά και πυλώνα στήριξης για την κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο για τη χώρα μας».


Σ

Σ
Η διακοψιμότητα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Τ

ις επόμενες τρεις βδομάδες αναμένεται το τελικό πόρισμα της αρμόδιας
επιτροπής του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η οποία πραγματοποιεί συσκέψεις για να δώσει λύση στο ενεργειακό
κόστος των ενεργοβόρων βιομηχανιών.
H Επιτροπή αναζητάει τρόπους χρηματοδότησης της «διακοψιμότητας», στο πλαίσιο των μέτρων μείωσης του υψηλού ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες. Αξίζει
να σημειωθεί πως πρόκειται για Επιτροπή,
που συνέστησε για το θέμα ο υπουργός
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης. Η «διακοψιμότητα» είναι η
δυνατότητα που έχει ο ΑΔΜΗΕ, ο Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρισμού, να περιορίζει ή να διακόπτει την παροχή ρεύματος
προς τις βιομηχανίες, έναντι ενός ανταλ-

λάγματος, όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο
για την ευστάθεια του συστήματος, όπως
στις αιχμές της ζήτησης κ.λπ.
Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση της «διακοψιμότητας» για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ενεργοβόρων βιομηχανιών στην υψηλή και μέση
τάση, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας,
την ενίσχυση των εξαγωγών και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης.
Το μέτρο χρησιμοποιείται σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα δεν έχει
εφαρμοστεί, καθώς το πρώτο σχέδιο της
προηγούμενης κυβέρνησης μπλοκαρίστηκε
από την τρόικα και στη συνέχεια χρειάστηκε πάνω από ένας χρόνος για να επιτευχθεί
συμφωνία με την Κομισιόν για την εφαρμογή
του μέτρου. Ομως μέχρι σήμερα έχει μείνει

στα χαρτιά, επειδή δεν πρόλαβε να υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σύσκεψη τέθηκε στο τραπέζι το προηγούμενο
σχέδιο, εκφράστηκαν όμως κάποιες ενστάσεις για τον επιμερισμό του κόστους,
το οποίο θα βαρύνει τους παραγωγούς
ηλεκτρισμού. Από τις προτάσεις που ακούστηκαν, ένα μέρος του κόστους είναι να
καλυφθεί από τα έσοδα των πωλήσεων
δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Πιθανόν
να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής
της «διακοψιμότητας» ως έχει και αφού
ενημερωθεί και δώσει το «πράσινο φως»
η Διεύθυνση Ενέργειας της Επιτροπής για
τις όποιες αλλαγές και προσθήκες, τότε να
υπάρξει τροποποίησή της.

ΔΕΗ: Εκπόνηση μελέτης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Σ

ε μία κίνηση εξορθολογισμού της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προχωρά η νέα διοίκηση της ΔΕΗ. Σύμφωνα
με την απόφαση αυτή η επιχείρηση θα
προχωρήσει στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης, που στόχο θα έχει τον εντοπισμό και την εξάλειψη των παραγόντων
που συντελούν στην αύξηση του κόστους
ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως σημειώνεται, η εν λόγω μελέτη θα
εμπεριέχει προτάσεις με άμεσα και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα για την κατά το
δυνατό μεγαλύτερη μείωση του κόστους
της ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, όπως
υπενθυμίζει η Δημόσια Επιχείρηση, για τις
ανατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος τα
τελευταία χρόνια, η ίδια δεν φέρει καμία
απολύτως ευθύνη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιχείρησης:
Αναφορικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού –«ΓΔΑ»), η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιχείρηση στις 17-04-2015, για
την τιμολόγηση της ΑτΕ (Αλουμίνιον της
Ελλάδος) το διάστημα 1-07-2010 έως
31-12-2013, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα
ακόλουθα:


1. Η Επιχείρηση μελετά την απόφαση, την
οποία εξέδωσε η ΓΔΑ, ενώ εκκρεμεί
σχετική εκδίκαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε., προκειμένου να καθορίσει
την τακτική της και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την προάσπιση
των συμφερόντων της και των συμφερόντων των Ελλήνων καταναλωτών.
Σημειωτέον, ότι κάποιες ερμηνείες που
δίδονται από μερίδα του Τύπου, με τις
οποίες επιχειρείται να συνδεθεί η εν λόγω
απόφαση με το κόστος και την τιμολόγηση
τόσο της ΑτΕ όσο και των άλλων καταναλωτών Υψηλής Τάσης, δεν έχουν καμία
απολύτως βάση.
Σε ότι αφορά σε αυτήν καθαυτή την απόφαση αλλά και τη στάση της Πολιτείας
σχετικά με την υπόθεση όπως εκφράστηκε από τον προηγούμενο Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ
προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά, που
πρέπει να απαντηθούν.
2. Στόχος της ΔΕΗ είναι η κατά το δυνατό
μεγαλύτερη μείωση του κόστους της Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως διαμορφώνεται
από τη λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικές παρεμβάσεις, επιλογή που ευθυγραμμίζεται με την πολιτική βούληση της
Πολιτείας. Για το σκοπό αυτό θα προβεί σε

ολοκληρωμένη μελέτη για τον εντοπισμό
και εξάλειψη των παραγόντων που συντελούν στην αύξηση του κόστους αυτού, η
οποία θα εμπεριέχει προτάσεις με άμεσα
και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα.
Υπενθυμίζουμε ότι για τις ανατιμήσεις του
ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια,
η ΔΕΗ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
Δεν αποκόμισε κανένα επιπλέον κέρδος
από αυτές, παρά το γεγονός ότι μείωσε
δραστικά τις λειτουργικές της δαπάνες.
Το ίδιο διάστημα οι ιδιώτες παραγωγοί
και ορισμένοι προμηθευτές εκμεταλλευόμενοι τις στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποκόμισαν σημαντικά
κέρδη.
Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ θεωρεί ότι τις
συνέπειες της κρίσης και ειδικότερα τις
επιπτώσεις από τις επιλογές του παρελθόντος στο κόστος της Ηλεκτρικής Ενέργειας επιβάλλεται να τις επωμιστούν όλες
οι πλευρές. Και μάλιστα, όσοι αποκόμισαν
και σε κάποιο βαθμό συνεχίζουν να αποκομίζουν οφέλη και κέρδη, τη στιγμή που
όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνθηκαν.
ENΩΣΗ
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ς Κρή
Προτεραιότητα στη διασύνδεση τη

Η

ηλεκτρική διασύνδεση
της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας
αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό έργο στον κατάλογο
που προτάθηκε για χρηματοδότηση από το «πακέτο
Γιουνκέρ».
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το έργο εδώ και μια
20ετία συμπεριλαμβάνεται
στα σχέδια ανάπτυξης του ηλεκτρικού
ελληνικού συστήματος και βρίσκεται στο
στάδιο μελετών.
Η υλοποίησή του θα απαλλάξει τους
καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος από
ένα κόστος της τάξεως των 400 εκατ.
ετησίως που καταβάλλουν για ενέργεια
που παράγεται από ακριβές και ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες, ενώ παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα για την
αξιοποίηση του πλούσιου ανανεώσιμου

δυναμικού της Κρήτης.
Ο προϋπολογισμός για την ηλεκτρική
σύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική
Ελλάδα ανέρχεται στα 850 εκατομμύρια
ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο που εγγυάται την ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού,
την αξιοποίηση του δυναμικού της Κρήτης
σε ΑΠΕ και τη μείωση του κόστους της
ενέργειας κατά 7%-8%.
Η διασύνδεση της Κρήτης αποτελεί
μέρος του σχεδίου ανάπτυξης του ηλε-

της

κτρικού συστήματος της
χώρας τα τελευταία είκοσι
χρόνια, αλλά η υλοποίησή
του αναβάλλεται συνεχώς
με διάφορες αφορμές. Έτσι,
η ηλεκτροδότηση της Κρήτης εξακολουθεί να γίνεται
μέσω τριών πετρελαϊκών
μονάδων που διαθέτουν χαμηλό βαθμό απόδοσης και
χρησιμοποιούν ως καύσιμο
μαζούτ και diesel.
Η χρήση του πετρελαίου ως του αποκλειστικού καυσίμου για τις συμβατικές
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη
έχει ως αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού να είναι υψηλότερο σε
σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα όπου
οι μονάδες λειτουργούν με λιγνίτη, νερά
στα μεγάλα υδροηλεκτρικά και φυσικό
αέριο.

Μείωση της λιγνιτικής παραγωγής
Ά

κρως
απογοητευτικά
είναι τα στοιχεία του
πρώτου τριμήνου για την
παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, από την
χρήση του λιγνίτη.
Κατέλαβε μόλις το 34% η
λιγνιτική παραγωγή ενώ οι
εισαγωγές ρεύματος έφτασαν στο επίπεδο του 24%!!!
Ενώ τα υδροηλεκτρικά λόγω
των καιρικών φαινομένων είχαν καλά αποτελέσματα λειτουργίας με συμμετοχή 14%
του συνόλου της ζήτησης για
το πρώτο τρίμηνο του 2015,
γεγονός που συνέβαλε να
ξεπεράσουν και τις μονάδες
παραγωγής που κάνουν χρή-
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ση φυσικού αερίου.
Αν, όμως, συνεχιστεί η ίδια
κατάσταση με την τόσο μικρή
συμμετοχή του λιγνίτη τότε
θα μιλάμε για εξάρτηση της
χώρας από τις εισαγωγές,
όπου αν προκύψει και μία ενδεχόμενη αύξηση των τιμών
τότε τα πράγματα με αυτή την
οικονομική κρίση που βιώνει
η χώρα μας θα είναι δραματικά!!! αφού θα έχουμε αύξηση
του κόστους παραγωγής στην
Η.Ε. που οδηγούν στην αύξηση τιμών.
Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν
αντικειμενικές
δυσκολίες
για την χρήση λιγνίτη όπως
έλλειψη λιγνίτη λόγω εξόρυ-

ξης ή δεσμεύσεις
για εισαγωγές,
το σίγουρο είναι
ότι αυτή η εικόνα
πρέπει να αλλάξει
άμεσα και να ενισχυθεί με την νέα
λιγνιτική μονάδα
της Πτολεμαΐδας
(V).
Σε άλλη περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι ζοφερό για
τη ΔΕΗ και το προσωπικό της
αφού θα ξοδεύει λεφτά για
εισαγωγές, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της εάν δεν
παράγει αναγκαστικά θα υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες!!! Ας προσέξουν καλά οι

αρμόδιοι και ας σχεδιάσουν
σωστά πλέον πριν είναι αργά.
Το συνδικάτο και οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να
βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια και να αναδείξουν
τα παιχνίδια που παίζουν τα
γνωστά καρτέλ στην αγορά
Η.Ε.


Περιβαλλοντικά βιώσιμη & αναπτυξιακού χαρακτήρα
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σ

τρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι να
εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και
ανάπτυξή της, παρέχοντας στους πελάτες
της ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα,
στους εργαζομένους άριστο εργασιακό
περιβάλλον, στους προμηθευτές και συνεργάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους,
στους μετόχους δημιουργία νέων οικονομικών αξιών, στο περιβάλλον σεβασμό και
προστασία και στην κοινωνία οικονομική
ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.
Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ
είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της
ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (20%
παραγωγή από ΑΠΕ, 20% εξοικονόμηση
ενέργειας και 20% μείωση των εκπομπών
αερίου του θερμοκηπίου) και τις θεσμικές
παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και
την προστασία του περιβάλλοντος.
Η ΔΕΗ ακολουθεί μια ολοκληρωμένη
στρατηγική για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 κατά τη διαδικασία παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγκαταστάσεις της. Συμμετέχει στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
τηρώντας τις δεσμεύσεις της που προ-

κύπτουν από το πρωτόκολλο του Κιότο,
συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των
εθνικών στόχων για τη μείωσή τους και την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Σκοπός της ΔΕΗ είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τις δραστηριότητές της: την εξόρυξη
λιγνίτη, την παραγωγή, τη μεταφορά και τη
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σκοπός
αυτός επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων.
Οι προσπάθειές της απέδωσαν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα
σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των
δραστηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής,
καθώς τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί
δραστική μείωση των εκπομπών συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών-υγρών αποβλήτων, μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, εξοικονόμηση
ενέργειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, μαζική ανακύκλωση
υλικών, κ.λπ.
Είναι γνωστό ότι η εξόρυξη του λιγνίτη
και η λειτουργία των Σταθμών Παραγωγής
σχετίζονται με μια σειρά από περιβαλλοντικές επιδράσεις στο φυσικό τοπίο, στη χλω-

ρίδα και την πανίδα κάθε περιοχής. Η ΔΕΗ,
αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις αυτές, διαχειρίζεται με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον, στοχεύοντας πάντοτε στην πρόληψη
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που προκύπτουν από τη φύση των δραστηριοτήτων της. Μελετά και υλοποιεί δράσεις
και πρωτοβουλίες, ξεπερνώντας πολλές
φορές τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και
αποδεικνύοντας έμπρακτα τον περιβαλλοντικό της προσανατολισμό.
Με αυτές τις ενέργειες, καθώς και με
άλλες πολιτικές, η ΔΕΗ συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημιουργία και επίτευξη μιας υγιούς και περιβαλλοντικά βιώσιμης και αναπτυξιακού χαρακτήρα αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας που θα μπορέσει να αποτελέσει
έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Τι είναι το «πακέτο Γιούνγκερ»

Τ

ο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κινείται σε τρεις άξονες: Την κινητοποίηση
κεφαλαίων για επενδύσεις, την πρόσβαση
της χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία και τη βελτίωση του επενδυτικού
κλίματος.
Το συνολικό ύψος του Επενδυτικού Σχεδίου ανέρχεται σε 315 δισεκατομμύρια
ευρώ για την περίοδο 2015-2017, εκ των
οποίων τα 240 δισ. ευρώ προορίζονται
για μακροπρόθεσμου χαρακτήρα επενδύσεις και τα 75 δισ. ευρώ διοχετεύονται σε
μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις.



Τα κεφάλαια θα διατεθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), που θα δημιουργηθεί εντός
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(EIB). Τα 240 δισεκατομμύρια που προορίζονται για επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα θα δοθούν σε έργα που
σχετίζονται με στρατηγικές επενδύσεις

ευρωπαϊκής σημασίας στους τομείς της
Ενέργειας, η οποία κατέχει ιδιαίτερη
θέση στο πρόγραμμα, στις Μεταφορές,
την Ευρυζωνικότητα, την Εκπαίδευση και
την Έρευνα και Καινοτομία. Το Ευρωπαϊκό
Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις
θα παρέχει δάνεια και όχι επιδοτήσεις,
χρηματοδοτώντας επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου από αυτόν που σήμερα
αναλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Τα επενδυτικά προγράμματα για να είναι
επιλέξιμα πρέπει να ανήκουν είτε σε ιδιωτικούς φορείς, είτε σε συμπράξεις ιδιωτών-δημοσίου.
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Σ
Μια απόφαση με πολλά ερωτηματικά
Οριστικό τέλος στην πολύχρονη διαμάχη της ΔΕΗ με τον όμιλο Μυτιληναίου για την τιμή προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδας φαίνεται να
βάζει με νεότερη απόφασή της η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή δημιουργεί
περισσότερα ερωτηματικά από εκείνα που καλούνταν να απαντήσει, αφού με το σκεπτικό της δημιουργεί ένα δεδικασμένο
που φέρνει σε δυσμενή θέση ένα από τα δύο μέρη, δηλαδή τη
ΔΕΗ. Την ίδια στιγμή εγείρονται σειρά ερωτηματικών ως προς
την προετοιμασία των νομικών επιχειρημάτων της επιχείρησης
από την προηγούμενη διοίκηση, πράγμα που εγκαίρως, ως εργαζόμενοι, είχαμε προειδοποιήσει.
Η απόφαση είναι αρνητική για τη ΔΕΗ καθώς ουσιαστικά
υποχρεώνει την Επιχείρηση -σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη λήξη
της προηγούμενης σύμβασης- να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Αλουμίνιον της Ελλάδας και να διαπραγ-

ματευτεί ένα νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας ρεύματος που θα έχει ως τιμή βάσης τα 36,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα
που όριζε η απόφαση της Διαιτησίας της ΡΑΕ το 2013.
Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που η ΔΕΗ έχει ήδη ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ να «κατεβάσει τους διακόπτες» στην
Αλουμίνιον της Ελλάδας, πυροδοτώντας την αντίδραση της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τη διεξαγωγή έρευνας από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Αυτή ακριβώς την απόφαση της Διαιτησίας για φτηνό ρεύμα είχε επιχειρήσει να ανατρέψει η ΔΕΗ με την προσφυγή
της στις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού, υποστηρίζοντας
πως η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής
ενέργειας και συνεπώς συνιστά κρατική επιδότηση προς την
Αλουμίνιον της Ελλάδας, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού σε άλλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Καμία διασύνδεση απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με τιμολόγηση σε καταναλωτές υψηλής τάσης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α

ναφορικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού – «ΓΔΑ»), η οποία
κοινοποιήθηκε στην Επιχείρηση στις1704-2015,για την τιμολόγηση της ΑτΕ το
διάστημα 1-07-2010 έως 31-12-2013, η
ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η Επιχείρηση μελετά την απόφαση,
την οποία εξέδωσε η ΓΔΑ, ενώ εκκρεμεί
σχετική εκδίκαση στο Γενικό Δικαστήριο
της Ε.Ε., προκειμένου να καθορίσει την
τακτική της και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την προάσπιση των
συμφερόντων της και των συμφερόντων
των Ελλήνων καταναλωτών.
Σημειωτέον, ότι κάποιες ερμηνείες
που δίδονται από μερίδα του Τύπου, με
τις οποίες επιχειρείται να συνδεθεί η
εν λόγω απόφαση με το κόστος και την
τιμολόγηση τόσο της ΑτΕ όσο και των
άλλων καταναλωτών Υψηλής Τάσης, δεν
έχουν καμία απολύτως βάση.
Σε ότι αφορά σε αυτήν καθ αυτή την
απόφαση αλλά και τη στάση της Πολι-
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τείας σχετικά με την υπόθεση όπως εκφράστηκε από τον προηγούμενο Γ.Γ. του
ΥΠΕΚΑ προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά, που πρέπει να απαντηθούν.
Στόχος της ΔΕΗ είναι η κατά το δυνατό μεγαλύτερη μείωση του κόστους της
Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως διαμορφώνεται από τη λειτουργία της αγοράς και
ρυθμιστικές παρεμβάσεις, επιλογή που
ευθυγραμμίζεται με την πολιτική βούληση της Πολιτείας. Για το σκοπό αυτό
θα προβεί σε ολοκληρωμένη μελέτη για
τον εντοπισμό και εξάλειψη των παραγόντων που συντελούν στην αύξηση του
κόστους αυτού, η οποία θα εμπεριέχει
προτάσεις με άμεσα και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα.
Υπενθυμίζουμε ότι για τις ανατιμήσεις
του ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία
χρόνια, η ΔΕΗ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Δεν αποκόμισε κανένα
επιπλέον κέρδος από αυτές, παρά το
γεγονός ότι μείωσε δραστικά τις λειτουργικές της δαπάνες. Υπογραμμίζεται

εν προκειμένω ότι μόνο από τη μείωση
των μισθών του προσωπικού, εξοικονομήθηκαν 2,8δις ευρώ τα τελευταία
χρόνια, ενώ τα κέρδη της παρέμειναν σε
πολύ χαμηλά επίπεδα.Παράλληλα επωμίσθηκε όλα τα βάρη των καταναλωτών
από τις επιπτώσεις της κρίσης.
Το ίδιο διάστημα οι ιδιώτες παραγωγοί
και ορισμένοι προμηθευτές εκμεταλλευόμενοι τις στρεβλώσεις της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας αποκόμισαν σημαντικά κέρδη.
Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ θεωρεί ότι
τις συνέπειες της κρίσης και ειδικότερα τις επιπτώσεις από τις επιλογές του
παρελθόντος στο κόστος της Ηλεκτρικής Ενέργειας επιβάλλεται να τις επωμιστούν όλες οι πλευρές. Και μάλιστα,
όσοι αποκόμισαν και σε κάποιο βαθμό
συνεχίζουν να αποκομίζουν οφέλη και
κέρδη, τηστιγμή που όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνθηκαν.


Σ
Συνάδελφοι,
Έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες μετά
την κυβερνητική εναλλαγή και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πατώντας πάνω σε ελπίδες και προσδοκίες εργαζομένων προσπαθεί να περάσει ευκολότερα τα σχεδία
της, προωθώντας νέα συμφωνία με τους
«εταίρους» βαφτίζοντας το νέο μνημόνιο
ως συμφωνία και την τρόικα ως θεσμικό
μηχανισμό επιτήρησης και εποπτείας.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει
ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση νέου προγράμματος, που με διάφορες παραλλαγές
φαίνεται ότι θα καταλήξει σε συμβιβασμό
που αυτό θα σημάνει νέα μέτρα σε βάρος
των εργαζομένων και συνέχιση του Γολγοθά.
Η διαπραγμάτευση που κάνει η κυβέρνηση είναι ενταγμένη μέσα στο γενικότερο
πλαίσιο της ΕΕ, μέσα σε ένα γενικότερο
πόλεμο ανταγωνιστικών συμφερόντων
που υπάρχουν στην ευρωζώνη, στην ΕΕ,
με άμεση και ενεργή εμπλοκή των ΗΠΑ.
Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένας πόλεμος
συμφερόντων κρατών, επιχειρηματικών
ομίλων, για το ποιος θα βγει περισσότερο
κερδισμένος ή χαμένος από την κρίση και
από την όποια ανάκαμψη υπάρξει.
Η συζήτηση δεν γίνεται για να αυξηθούν
οι μισθοί και οι συντάξεις ούτε για να
βελτιωθούν οι κοινωνικές παροχές στην
Υγεία, την Παιδεία, στους εργαζόμενους.
Αυτή η χαλάρωση της λιτότητας μέσω
της περιοριστικής πολιτικής, όπως ονομάζεται, είναι για να εξοικονομηθούν πόροι,
οι οποίοι θα δοθούν ως ενισχύσεις στο κεφάλαιο για επενδύσεις, για να ενισχύσουν
την κερδοφορία του και την ανταγωνιστικότητα του.
‘Όπως δείχνουν τα πράγματα και πρόγραμμα θα υπάρχει και δεν έχει σημασία αν
το πρόγραμμα αυτό ονομαστεί μνημόνιο ή
κάπως αλλιώς και αν επιτηρείται από τους
υπαλλήλους της τρόικα ή από όποιον μηχανισμό εποπτείας της ΕΕ, σίγουρα όμως δεν
συνιστά αλλαγή υπέρ του λαού.
Από τις πρώτες εξαγγελίες που έκανε η
κυβέρνηση, είναι ότι σταματάει η πώληση
του ΑΔΜΗΕ και της μικρής ΔΕΗ, δημιουργώντας ένα κλίμα ανακούφισης στους εργαζόμενους.
Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να αντιστρέψει τις έως τώρα συνέπειες της ιδιω-



τικοποίησης της ΔΕΗ και της πορείας της
απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους στον κλάδο, γιατί όλες οι οδηγίες
της Ε.Ε που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ,
της ΝΔ μαζί με την σύμφωνη γνώμη του
τότε ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ψήφισαν στη βουλή,
με την στήριξη του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, έγιναν νόμοι του
κράτους και παραμένουν σε ισχύ.
Με δεδομένο ότι η συγκυβέρνηση υπερασπίζεται όλο το θεσμικό πλαίσιο για την
απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας
της ΕΕ, που έχει γνώμονα την εξασφάλιση
νέων πεδίων κερδοφορίας στους μονοπωλιακούς ομίλους, η θέση του για «δημόσια
επιχείρηση» δεν έχει καμία σχέση με την
εξασφάλιση φτηνού ρεύματος για όλο το
λαό και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων αλλά το πώς θα λειτουργεί αφενός
ως ρυθμιστής ανάμεσα στα μονοπώλια που
ανταγωνίζονται στον τομέα της Ενέργειας,
αλλά και πώς θα εξασφαλίζει φτηνό ρεύμα
συνολικά στο βιομηχανικό κεφάλαιο στο
όνομα της «παραγωγικής ανασυγκρότησης».
Τον περασμένο Μάρτιο η γνωστή πλειοψηφία ΕΑΜΕ (πρώην ΠΑΣΚΕ), ΔΑΚΕ με
ολίγον από ΣΥΡΙΖΑ (ΜΕΤΑ) στο Δ.Σ. της
ΓΕΝΟΠ, πήραν απόφαση κατά πλειοψηφία
και υπέγραψαν τη νέα ΣΣΕ.
Η ΣΣΕ έχει τριετή διάρκεια και αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΗ,
αφήνοντας δηλαδή απ’ έξω τους χιλιάδες
συμβασιούχους συναδέλφους που απασχολούνται στην επιχείρηση και βέβαια τους
χιλιάδες εργαζόμενους στα εργολαβικά
συνεργεία, που δουλεύουν κυριολεκτικά
σε συνθήκες γαλέρας, εξαιρώντας δηλαδή το πιο κακοπληρωμένο και εκτεθειμένο
στην εργοδοσία τμήμα του προσωπικού.
Πρόκειται δηλαδή για μία ακόμα ΣΣΕ που
διασπά τους εργαζόμενους, νομιμοποιεί
τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, όλο
το σύγχρονο αντεργατικό οπλοστάσιο.
Επίσης, δεν αφορά τους εργαζόμενους
στις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ
και τον ΑΔΜΗΕ. Με άλλα λόγια, η σύμβαση
αφορά τους μισούς περίπου υπαλλήλους
του ομίλου ΔΕΗ.
Σε ότι αφορά τους μισθούς, η συγκεκριμένη σύμβαση τους κρατάει καθηλωμένους, βάση των μνημονιακών νόμων, στα

επίπεδα του 2012. Οι μισθοί μας όμως,
έχουν ήδη μειωθεί τουλάχιστον κατά 35%
τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα η
φορολογία αυξάνεται διαρκώς, οι παροχές
σε υγεία, φάρμακα έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Συνολικά δηλαδή μιλάμε για ακόμα
μεγαλύτερο πισωγύρισμα στα κεκτημένα
μας ως εργαζόμενοι, ακόμα και από αυτά
του 2012.
Παράλληλα είναι κάτι παραπάνω από
βέβαιο, ότι θα γίνουν και νέες οριζόντιες
μειώσεις με δεδομένο ότι ισχύουν οι μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι προβλέπουν ότι
το μισθολογικό κόστος δεν πρέπει να ξεπερνάει το 65% από αυτό που ίσχυε τον
Δεκέμβρη του 2009.
Υπάρχει κίνδυνος επιπλέων μειώσεων
εξ αιτίας του όρου της σύμβασης που δεσμεύει αυστηρά ότι εντός 6 μηνών πρέπει
να συσταθεί επιτροπή που θα ασχοληθεί
με την αναμόρφωση των ειδικών επιδομάτων.
Η νέα ΣΣΕ επικαιροποιεί τους όρους της
κατάπτυστης μνημονιακής σύμβασης του
2012 που αφορά το πετσόκομμα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικών δικαιωμάτων
και δίνει στη διοίκηση της ΔΕΗ το δικαίωμα
να προχωρήσει σε απολύσεις κατά το δοκούν.
Σε σχέση με την «παροχή» που ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις, αφορά σ’ αυτό
που η ΔΕΗ ονομάζει «κοινωνικό μισθό»,
δηλαδή την κάλυψη δαπάνης, μέχρι 6 ευρώ
ημερησίως ανά εργαζόμενο, για το κόστος
σίτισης.
Να σημειωθεί πρώτον ότι η συγκεκριμένη παροχή διακόπτεται με την λήξη της
σύμβασης. Η ίδια η επιχείρηση ομολογεί
ότι, προς το παρόν, το μέτρο δεν αφορά
όλους τους εργαζόμενους, αλλά μόνο
εκείνους που δουλεύουν σε χώρους όπου
λειτουργούν καντίνες και κυλικεία.
Δεύτερον και σπουδαιότερο, η συγκεκριμένη παροχή είναι προϊόν άλλης μιας
συναλλαγής του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού με την διοίκηση της
ΔΕΗ προκειμένου να αποπληρωθούν τα
αμαρτωλά δάνεια που είχε αποφασίσει και
είχε πάρει η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ από
την ΔΕΗ και για τα οποία η παράταξή μας
ποτέ δεν συμφώνησε. Αυτό θα γίνει μέσω
παρακράτησης 2 ευρώ τον μήνα ανά εργαζόμενο μέσω των πρωτοβάθμιων σωματεί-
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Σ
ων τα οποία θα αποδίδονται στην ΓΕΝΟΠ. Η
παρακράτηση των 2 ευρώ είναι προϋπόθεση για την παροχή του τροφείου.
Στα πλαίσια του Συλλόγου μας (της
ΕΔΟΠ) οι άλλες παρατάξεις καταψήφισαν την πρόταση της ΕΣΚ για άμεση αναπλήρωση των απωλειών από το 2009 και
ακολουθούσαν τον ολισθηρό δρόμο του
καταμερισμού των μειώσεων μεταξύ των
εργαζόμενων.
Από την πλευρά της η κυβέρνηση πέρα
από το ότι πλειοδοτεί στον κοινωνικό αυτοματισμό, στέλνει ταυτόχρονα σινιάλο στην
εργοδοσία και σε άλλους κλάδους, να μην
επιτρέψει τέτοια προκλητικά .............προνόμια, όταν και αν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις κλαδικές συμβάσεις.
Πολύ περισσότερο, να απορρίψει κάθε
συζήτηση για ανάκτηση των απωλειών από
την καπιταλιστική κρίση.
Αποκαλυπτικός υπήρξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φίλης, ο
οποίος δήλωσε: «Οταν η κυβέρνηση ιδρώνει να βρει ευρώ το ευρώ τα χρήματα για
τα κουπόνια σίτισης των φτωχών στη χώρα
μας, είναι προκλητικό να υπογράφεται σύμβαση με τα περιβόητα... «τροφεία» για εργαζόμενους, δηλαδή αυξήσεις μισθών από
την πίσω πόρτα. Και είναι υποκριτικό να
επικαλούνται τη συμφωνία των κοινωνικών
εταίρων, όταν μάλιστα ο εργοδότης είναι
δημόσια επιχείρηση. Ολοι κρινόμαστε!».

Να γιατί όλοι οι εργαζόμενοι (και όχι
μόνο της ΔΕΗ) δεν έχουν κανένα συμφέρον να ταυτιστούν είτε με τη διοίκηση της
επιχείρησης, είτε με την πλειοψηφία της
ΕΔΟΠ αλλά και της ΓΕΝΟΠ, είτε με την κυβέρνηση στον τρόπο που αντιμετωπίζουν
τα εργασιακά - μισθολογικά τους δικαιώματα. Όλοι αυτοί βρίσκονται απέναντι από τα
πραγματικά τους συμφέροντα και το έχουν
αποδείξει από την εποχή ακόμα που ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός
«έδενε κι έλυνε» στη ΔΕΗ και στις άλλες
πρώην ΔΕΚΟ, συμβάλλοντας στη χειραγώγηση και την ενσωμάτωση των εργαζομένων.
Συνάδελφοι.
Η ΕΣΚ στην ΕΔΟΠ όπως και η Αγωνιστική Συνεργασία στη ΓΕΝΟΠ απ’ την πρώτη
στιγμή που άνοιξε η κουβέντα για την ΣΣΕ,
τόνισε ότι θεωρεί αδιαπραγμάτευτη τη
θέση για την αναπλήρωση των τεράστιων
απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι
του ομίλου ΔΕΗ. Στη βάση αυτή προτείναμε
ότι αφετηρία των διεκδικήσεων μας πρέπει
να είναι οι αποδοχές και τα εργασιακά δικαιώματα του Δεκέμβρη του 2009. Αυτή είναι η πρόταση που καταθέσαμε στο ΔΣ της
ΓΕΝΟΠ και των πρωτοβάθμιων σωματείων,
αλλά οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού την απέρριψαν.
Κριτήριο για σήμερα για τις διεκδικήσεις
μας πρέπει να είναι οι σύγχρονες λαϊκές

ανάγκες. Με βάση αυτές τις ανάγκες χρειάζεται σήμερα να οργανώνεται η πάλη για
να έχει αποτελέσματα.
Οι εργαζόμενοι και το κίνημά τους δεν
πρέπει να γίνουν για ακόμα μια φορά χειροκροτητές της κυβερνητικής πολιτικής.
Να μην περάσει το κλίμα των μειωμένων
απαιτήσεων που καλλιεργούν κυβέρνηση
και ο εργοδοτικός-κυβερνητικός συνδικαλισμός!
Είναι αναγκαίο όσο ποτέ, να οργανώσουμε την πάλη μας μαζί με το ταξικό αγωνιστικό κίνημα, τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και
στη ΔΕΗ, για την κατάργηση των νόμων
που οδήγησαν στον σφαγιασμό των μισθών
και των δικαιωμάτων μας.
Αγωνιζόμαστε για άμεση κατάργηση
μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων, για
ανάκτηση των απωλειών μας με βάση τις
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, με μονομερή
διαγραφή του χρέους, με άλλο δρόμο ανάπτυξης, με αποδέσμευση από τις αλυσίδες
της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ του κεφαλαίου
και της εξουσίας τους.
Για αποκλειστικά δημόσιο, ενιαίο φορέα
ενέργειας που θα σχεδιάζει με κριτήριο
την συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών, την ασφάλεια και όπου οι πρώτες
ύλες, τα μέσα παραγωγής, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής η.ε. θα αποτελούν
λαϊκή περιουσία.

Περίεργη υποβάθμιση από την Standard & Poor's

Τ

ουλάχιστον περίεργη μπορεί να χαρακτηριστεί η κίνηση του οίκου αξιολόγησης
Standard & Poor’s να υποβαθμίσει τη ΔΕΗ,
ιδίως σε μια περίοδο, κατά την οποία όλα τα
δεδομένα δείχνουν πως η επιχείρηση βρίσκεται σε τροχιά συμμαζέματος και δημιουργίας
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Standard
& Poor’s υποβάθμισε «CCC+», από «Β-»
τη ΔΕΗ, διατηρώντας την σε καθεστώς
CreditWatch με αρνητικές προοπτικές.
Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η υποβάθμιση αντανακλά τους αυξημένους κινδύνους
ρευστότητας που απορρέουν από τη συνεχή
επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών
στην Ελλάδα και τη συρρίκνωση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την εταιρία.
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Με άλλα λόγια, ο διεθνής οίκος δημιουργεί
κλίμα και ψυχολογία πανικού στους επενδυτές, οδηγώντας τη μετοχή και την εταιρεία σε
περιπέτειες.
Η S&P προειδοποιεί, εξάλλου, ότι τα επίπεδα ρευστότητας ενδέχεται να συνεχίσουν
να αποδυναμώνονται σημαντικά τους επόμε-

νους μήνες. Είναι κατανοητό, σημειώνει, ότι
η είσπραξη οφειλών από τη ΔΕHπαραμένει
δύσκολη, καθώς οι πελάτες εμφανίζονται
πιο απρόθυμοι να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Εν τω μεταξύ, η
ΔΕHπρέπει να καλύπτει τις λειτουργικές της
δαπάνες, κυρίως το κόστος των καυσίμων,
και να πληρώνει τους φόρους, οι οποίοι βασίζονται σε τιμολογημένα έσοδα, τα οποία δεν
έχει εισπράξει ακόμη. Η σταθεροποίηση της
αξιολόγησης θα εξαρτηθεί από την ικανότητα
του ομίλου να αποκαταστήσει ένα καλό επίπεδο συγκέντρωσης χρημάτων και μια πιο ισχυρή θέση ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένης
και της εξασφάλισης της πρόσβασης σε νέες,
βιώσιμες πηγές χρηματοδότησης, καταλήγει
ο οίκος.



Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά
Ενέργειας και η Ελλάδα

Μ

πορεί η Σύνοδος Κορυφής να ήρθε σε μια επί της
αρχής συμφωνία για την Ενεργειακή Ένωση στηρίζοντας τις προτάσεις για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η οποία θα βασίζεται σε καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών
και λιγότερο μυστικές συμφωνίες για την προμήθεια
αερίου, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του
όλου εγχειρήματος είναι η μείωση της εξάρτησης από
τη Ρωσία, αυτό όμως δε σημαίνει πως λύνεται το πρόβλημα και αίρονται οι επιφυλάξεις και οι αντιρρήσεις.
Κρίνοντας από τα επίσημα ντοκουμέντα της Συνόδου Κορυφής, φαίνεται ότι προς ώρας αμβλύνονται
οι αντιδράσεις στην αμφιλεγόμενη πρόταση της Κομισιόν περί προληπτικού ελέγχου όλων των ενεργειακών συμβάσεων που συνάπτονται με τρίτες χώρες.
Στη θέση αυτή την αντίθεσή του έχει εκφράσει και ο
Έλληνας υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε πως δύο συμβιβαστικές διατυπώσεις στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, με
δύο λέξεις κλειδιά, τη «διαφάνεια» από την μία πλευρά
και την «εμπιστευτικότητα» από την άλλη, φαίνεται ότι
διαμόρφωσαν τις ισορροπίες.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ
Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο οποίος είχε και την ιδέα της Ενεργειακής Ένωσης δήλωσε
πως: «Όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη
διαφάνεια στην αγορά αερίου, προκειμένου οι προμηθευτές να μην κάνουν κατάχρηση της θέσης τους
για να παραβιάσουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς,
μειώνοντας την ενεργειακή μας ασφάλεια». Βέβαια,
όταν τη διατύπωσε, πριν από περίπου ένα χρόνο, ενώ
ήταν ακόμα ηγέτης της Πολωνίας, κεντρικός του στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός
μηχανισμός προμήθειας αερίου, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτεροι όροι από τους προμηθευτές και κυρίως
τη Ρωσία. Στις ανησυχίες που προέβαλε η Γερμανία
μήπως η Ένωση οδηγήσει στην αποκάλυψη κρίσιμων
εμπορικών μυστικών όσον αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες με τρίτες χώρες, ο κ. Τουσκ δήλωσε ότι για τα
συμβόλαια μεταξύ των εταιρειών προβλέπεται ότι «η
εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών πρέπει να διασφαλίζεται».
Για τον προληπτικό έλεγχο των συμβάσεων έχει εκφράσει την αντίθεσή του ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, αλλά και ο κ. Λαφαζάνης, θεωρώντας ότι εκχωρείται μέρος της εθνικής κυριαρχίας, όσον αφορά στην
ενεργειακή πολιτική. Πάντως μέχρι το σχέδιο για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους σχετικούς κανονισμούς να
οριστικοποιηθούν, θα χρειαστεί να περάσει από πολλούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και διαδικασίες.


Αβέβαιο το μέλλον πολλών νέων
ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στη Γερμανία
Η γερμανική ΡΑΕ δημοσίευσε
τον κατάλογο με τους νέους
ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της χώρας. Σύμφωνα με
αυτόν, το 53% των έργων με
ισχύ άνω των 20 μεγαβάτ χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό
αβεβαιότητας όσον αφορά την βιωσιότητά τους. Παράλληλα, η αρχή σημειώνει ότι προκειμένου να πετύχει η μετάβαση προς τον «πράσινο» ηλεκτρισμό, χρειάζονται μονάδες βάσης νέας τεχνολογίας για να πλαισιώσουν τις
ΑΠΕ. Πιο αναλυτικά, αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται στη Γερμανία 74 μονάδες
με συνολική ισχύ 33 γιγαβάτ, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης ή έχει ξεκινήσει η κατασκευή τους. Τα 39 από αυτά τα έργα δεν
θεωρείται βέβαιο αν θα υλοποιηθούν τελικά. Επίσης, η αρχή παρατηρεί ότι
αν το ρυθμιστικό πλαίσιο παραμείνει ως έχει, τότε δεν θα υπάρχει κανένα
κίνητρο για νέες επενδύσεις σε μονάδες, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παράλληλα, η αρχή επισημαίνει ότι στα τέλη του 2022, όταν τεθεί
εκτός λειτουργίας και ο τελευταίος πυρηνικός σταθμός, η εγκατεστημένη
ισχύς της Γερμανίας προβλέπεται να είναι μειωμένη κατά 16,7 γιγαβάτ.
Εκτός από την οριακή βιωσιμότητα πολλών νέων έργων, σημασία έχει και
η απόφαση αρκετών επιχειρήσεων του κλάδου να βάλουν λουκέτο σε μονάδες τους με συνολική ισχύ 8.071 μεγαβάτ. Μάλιστα, η αρχή αναμένει
το κλείσιμο ακόμα περισσότερων μονάδων στο εξής καθώς οι συμβατικοί
σταθμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν θεωρούνται κερδοφόροι.

IEA: Μεγάλη ενεργειακή κρίση αντιμετωπίζει η
Ουκρανία
Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια
ενεργειακή κρίση μετά τις εξελίξεις που οδήγησαν στην απώλεια
των λιγνιτωρυχείων και κοιτασμάτων αερίου στις περιοχές εκείνες
όπου σημειώνονται ένοπλες συγκρούσεις, όπως υποστηρίζει ο
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
(ΙΕΑ). Η προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία έπληξε την ενεργειακή παραγωγή της Ουκρανίας, η οποία
πλέον είναι αντιμέτωπη με «άνευ προηγουμένου προκλήσεις και γεωπολιτικές, οικονομικές, ανθρωπιστικές και ενεργειακές κρίσεις ταυτόχρονα»,
όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση. Στο ενεργειακό σκέλος, η πρόθεση
της Ρωσίας να παρακάμψει εντελώς το ουκρανικό δίκτυο φυσικού αερίου
μέσω της κατασκευής του αγωγού Turkish Stream απειλεί με αχρηστία το
δίκτυο αυτό. Τέλος, στον τομέα του άνθρακα, 300 ορυχεία βρίσκονται μέσα
στην περιοχή του Ντομπράς, όπου σημειώνονται διαρκείς συγκρούσεις,
με αποτέλεσμα την πτώση της εγχώριας παραγωγής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραγωγή ανεπεξέργαστου κάρβουνου μειώθηκε κατά
22,4%, ενώ του λιγνίτη κατά 18,5%.
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Μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 25-30% ως το 2030 ανακοίνωσε η Ρωσία
Η Ρωσία ανακοίνωσε τα σχέδιά της για μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 25-30% ως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του
1990. Σύμφωνα με σχετικό κείμενο που υπέβαλαν οι ρωσικές αρχές στον ΟΗΕ, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί και από τις κλιματικές διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος στο Παρίσι, με στόχο μια διεθνή συμφωνία που θα διαδεχθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Με τον τρόπο αυτό, η Ρωσία γίνεται η 35η χώρα που υποβάλλει σχέδιο δράσης στον ΟΗΕ μετά τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και αρκετές άλλες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η συμμετοχή της Ρωσίας σημαίνει ότι την βούλησή τους έχουν εκφράσει πλέον χώρες που αντιστοιχούν
στο 80% των ρύπων.

Σόφια: Δεν υπάρχει κίνδυνος από εξωτερική απομόνωση λόγω της ενέργειας
Ο υπουργός Εξωτερικών Ντανιέλ Μίτοφ διέψευσε τους ισχυρισμούς του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γκεόργκι Παρβάνοφ,
ότι η διακοπή του σχεδίου αγωγού φυσικού αερίου South Stream αποτελεί μήνυμα για την κατάρρευση της εξωτερικής πολιτικής της
Βουλγαρίας και ότι η χώρα απειλείται από απομόνωση.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών όμως, δεν υπάρχει κίνδυνος από εξωτερική απομόνωση, ενώ όταν γίνεται λόγος για θέσεις
στην ενέργεια, οι συνομιλίες με άλλα κράτη οδεύουν πολύ καλά. Επιβεβαιώνοντας αυτά, ο κ. Μίτοφ τόνισε το γεγονός, ότι η ομάδα
κορυφής, που ίδρυσε η Κομισιόν και που συζητά την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, συνεδρίασε
τον Ιανουάριο στη Σόφια. Τις τελευταίες μέρες η θέση του επιβεβαιώθηκε και από μερικά διεθνή γεγονότα.

Μειωμένα φέτος τα τιμολόγια ρεύματος για τα γερμανικά νοικοκυριά
Οι τιμές του ηλεκτρισμού για τα γερμανικά νοικοκυριά υποχώρησαν στις αρχές του 2015 για πρώτη φορά από το 2000, όπως φανερώνει έρευνα της υπηρεσίας ενέργειας και υδάτων (BDEW). Σύμφωνα με την ίδια, ένα τριμελές νοικοκυριό με κατανάλωση 3.500
κιλοβατωρών πληρώνει πλέον 84 ευρώ το μήνα (28,81 λεπτά/KWh) έναντι 85 ευρώ το 2014. Στο τιμολόγιο περιλαμβάνονται και κρατικά τέλη ύψους 52%. Ενώ λοιπόν τα οικιακά τιμολόγια υποχώρησαν κατά 1% σε σύγκριση με πέρυσι, η υπηρεσία θεωρεί υπεύθυνη
την μείωση στα κρατικά τέλη και στο κόστος παραγωγής, αν και δεν προσέφερε περαιτέρω λεπτομέρειες. Όσον αφορά τις ΑΠΕ,
πάντως, το μέσο νοικοκυριό δαπανεί περίπου 18 ευρώ το μήνα για την στήριξή τους.

Βουλγαρία: Νέα συμφωνία με αμερικανικές εταιρείες για τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
Η βουλγαρική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνίες για τροποποίηση των μακροπρόθεσμων συμφωνιών με τους δύο αμερικανικούς
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς ΑΕS και Contour Global. «Καταλήξαμε σε συμφωνία για μείωση κατά 30% της τιμής της ηλεκτρικής
ενέργειας που αγοράζει η Εθνική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΝΕΚ από τους σταθμούς για όλη τη διάρκεια ισχύος των συμφωνιών», ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας, Τεμενούζκα Ποπόβα. Σύμφωνα με τη Βουλγαρική Ραδιοφωνία, το αναμενόμενο συνολικό αποτέλεσμα
για την ΝΕΚ από τις αλλαγές στις συμφωνίες με τους δύο σταθμούς είναι 550 εκατ. ευρώ ή κατά 55 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η
υπουργός Ενέργειας διευκρίνισε επίσης ότι η ΝΕΚ συμφώνησε να εξοφλήσει τα χρέη της προς τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάρσι Ρίις δήλωσε πως είναι ικανοποιημένη από την υπογραφή των συμφωνιών. «Οι δύο εταιρείες έκαναν τη
μεγαλύτερη αμερικανική επένδυση στη βουλγαρική οικονομία. Ελπίζουμε ότι η υπογραφή των συμφωνιών θα συμβάλει στη βελτίωση
της εικόνας του βουλγαρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να έρθουν και άλλοι Αμερικανοί επενδυτές», επεσήμανε η Αμερικανίδα διπλωμάτης.

Γιλντίζ: Το Ακούγιου αντέχει σε σεισμούς και τσουνάμι
Η κατασκευή πυρηνικών σταθμών στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι θα αγνοηθούν άλλες πράσινες μορφές ενέργειας, τόνισε ο
υπουργός, Τανέρ Γιλντίζ κατά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του σταθμού στο Ακούγιου. Ο ίδιος παρεβρέθηκε στην τελετή
για την κατασκευή των εγκαταστάσεων παροχής νερού και είπε ότι αν λειτουργούσε σήμερα, το Ακούγιου θα μπορούσε να καλύψει
τις ανάγκες μιας πόλης όπως η Κωνσταντινούπολη που διαθέτει πληθυσμό 15 εκατομμυρίων. Παράλληλα, ο Γιλντίζ στάθηκε στην
ασφάλεια του νέου σταθμού, λέγοντας ότι είναι σχεδιασμένος για να αντέχει σε σεισμούς και σε τσουνάμι. Προς την κατεύθυνση
αυτή, η ρωσική κατασκευάστρια, Rosatom, ανέφερε ότι χρησιμοποιείται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
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Πολυϊατρεία ΔΕΗ

Τ

ο μόνο που έχει απομείνει ακόμη από
την πάλαι πότε ασφαλιστική μας σχέση,
ασφάλιση στον εργοδότη, παραμένουν τα
πολυϊατρεία ΔΕΗ, έστω και αν σε κάποιες
περιοχές δέχονται και ασφαλισμένους από
άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Το διακύβευμα σήμερα είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους, η οποία θα δίνει
μία προοπτική στο διηνεκές.
Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνεται στα
πολυϊατρεία της Αττικής να υπάρχουν ελλείψεις ιατρών και υλικών με αποτέλεσμα
οι ασφαλισμένοι στη ΔΕΗ να μην εξυπηρετούνται εξ’αιτίας των εξελίξεων αυτών.
Η σκέψη αλλά και η παρέμβαση της
ΕΔΟΠ για ένα πολυϊατρείο στην Μυλλέρου
δεν προχώρησε, γιατί με την προηγούμενη κυβέρνηση αποκαλύφθηκε ο πρόδηλος
εμπαιγμός αφού στις συναντήσεις συμφωνούσαν ενώ κατά την υλοποίηση έμπαιναν
διάφορα εμπόδια, όπως κρατά ένα ποσοστό το ΙΚΑ στο κτίριο το οποίο πρέπει να

αποφασίσει για την εκχώρηση του. Η εκχώρηση, όμως, δεν έγινε μέχρι σήμερα γιατί
δεν συγκλήθηκε το Δ.Σ. για αυτό το θέμα,
με αποτέλεσμα η όλη υπόθεση να φαντάζει
όνειρο μη πραγματοποιήσιμο!!!
Σήμερα, όμως, που η κυβέρνηση έχει
αλλάξει και στο τιμόνι της ΔΕΗ είναι ο
κ. Μανώλης Παναγιωτάκης, γνώστης
του ασφαλιστικού, ενδεχόμενα να είναι
πιο ευνοϊκά τα πράγματα για την ενοποίηση των πολυϊατρείων στην Αττική, ώστε
να γίνεται βέλτιστη η λειτουργία τους αλλά
και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
Παρόλα αυτά κρίνουμε σκόπιμο να
υπάρξει μία υπηρεσιακή συνεννόηση μεταξύ των δύο πολυϊατρείων προκειμένου να
ληφθούν πρωτοβουλίες στην περίπτωση
που δεν δημιουργηθεί το πολυϊατρείο στην
Μυλλέρου.
Η συνεννόηση πρέπει να αφορά προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του

ενοικίου καθώς και το σημείο που θα λειτουργεί ώστε να διευκολύνει πιο πολύ τους
ασφαλισμένους. Η λύση αυτή αντιμετωπίζει την έλλειψη ιατρών, ενώ δίνει μόνιμη
λύση για την λειτουργία ενός πολυϊατρείου
στην Αττική. Σε διαφορετική περίπτωση οι
εξελίξεις θα είναι αντίστροφες και απογοητευτικές για όλους. Οι πρωτοβουλίες
πρέπει να είναι άμεσες και με ολοκληρωμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους
φορείς δίδοντας μία λύση οριστική.
Η ΕΔΟΠ είναι πάντα αρωγός σε αυτή την
προσπάθεια, ενώ θα αναλάβει και πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός Πολυϊατρείου στην Αττική, είτε στην Μυλλέρου,
είτε κάπου αλλού εντός του κέντρου της
Πρωτεύουσας.

