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∆υστυχώς εγκρίθηκε 
ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός 

του Α∆ΜΗΕ



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
 ENΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗΗΜΕ ΙΩΜΑΣ
Νέο Ενεργειακό Τοπίο

Η Νέα ενεργειακή εποχή χωρίς τον ΑΔΜΗΕ 
- ιδιοκτησιακός διαχωρισμός από τη ΔΕΗ - 
αποτελεί την χαριστική βολή της επιχείρησης, 
σε συνδυασμό με τις δημοπρασίες Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

Η έναρξη των δημοπρασιών (ΝΟΜΕ) από 
τον Σεπτέμβρη, όπου ιδιώτες προμηθευτές 
–αεριτζήδες- θα προμηθεύονται φθηνή λιγνι-
τική ενέργεια, κάτω του κόστους, αποτελεί 
πλέον την ταφόπλακα για τη ΔΕΗ, αφού θα 
επιβαρύνει την ήδη κακή οικονομική κατάστα-
ση της μεγαλύτερης επιχείρησης στη χώρα.

Πρόκειται για αργό θάνατο αφού θα κερ-
δοσκοπούν οι προμηθευτές, δημιουργώντας 
επιπλέον ζημιές για τη ΔΕΗ. 

Μία τέτοια εξέλιξη χαρακτηρίζεται “σκαν-
δαλώδης” και ευνοϊκή μεταχείριση για τους 
προμηθευτές τέτοιου τύπου, αφού είναι σχε-
δόν βέβαιο ότι τους ενδιαφέρει με σιγουριά 
να κερδοσκοπήσουν και όχι να μεταφέρουν 
στους καταναλωτές φθηνή Ηλεκτρική Ενέρ-
γεια. 

Η πράξη αυτή αποτελεί κατάργηση κάθε έν-
νοιας ανταγωνισμού, πρόκειται για ένα αυθαί-
ρετο μοντέλο, αφού θα καθορίζονται οι τιμές 
με υπουργικές αποφάσεις, ενώ συμπίπτει με 
την υποχρέωση της ΔΕΗ λόγω μνημονίου, να 
μειώσει τη δύναμη των πελατών της κατά 50% 
μέχρι το 2020.

Γιατί γίνονται όλα αυτά; Απλούστατα για να 
ευνοηθούν οι ανταγωνιστές της, ενώ η ΔΕΗ 
από Εθνικός Πρωταθλητής στην Ενέργεια, θα 
μετατραπεί τάχιστα σε μία επιχείρηση χρεο-
κοπίας χωρίς προοπτική, χωρίς επενδύσεις 
ανήμπορη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της, τόσο στο προσωπικό της όσο και στους 
καταναλωτές. Αυτό πρακτικά σημαίνει συσ-
σώρευση ζημιών, μείωση δραστηριοτήτων με 
αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός προσω-
πικού θα μείνει χωρίς αντικείμενο εργασίας, 
ενώ η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρη-
σης θα δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα, παρόλο 
που έχει ανάγκη την αναχρηματοδότηση των 
δανείων της από τις τράπεζες (έχει δάνεια 
περίπου 5 δισ). Ως εκ τούτου η οικονομική 
απαξίωση της ΔΕΗ, δυστυχώς θα γίνεται κα-
θημερινά πιο πρόδηλη στην ενεργειακή αγο-
ρά, παρά το γεγονός ότι εξηλέκτρισε τη χώρα 
δημιουργώντας απασχόληση, στηρίζοντας τις 
τοπικές κοινωνίες και τροφοδοτώντας αδια-

λείπτως από το 1950 τον Έλληνα καταναλωτή 
με Ηλεκτρικό ρεύμα. Αν πράγματι κυβέρνη-
ση, Τρόικα και ΡΑΕ ήθελαν να ενισχύσουν 
με δίκαιο τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό, τότε 
θα έπρεπε να προκριθεί για τους ιδιώτες η 
διάνοιξη νέων ορυχείων και όχι αυτή η λύση 
που ισοδυναμεί με το γνωστό «πάρτε τσάμπα 
μάγκες» αναγκάζοντας να πουλά επί ζημία η 
ΔΕΗ Ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εχθρική αυτή πολιτική η οποία ασκήθηκε 
διαχρονικά από την απελευθέρωση της Η.Ε., 
σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχει ως 
αποτέλεσμα: καταναλωτές αλλά και κράτος να 
χρωστούν στη ΔΕΗ κοντά στα 3 δισ. ενώ η 
αποχώρηση καταναλωτών από τη ΔΕΗ σε άλ-
λους πάροχους, χωρίς προηγουμένως να εξο-
φλήσουν τους λογαριασμούς -λέγεται ότι αυτό 
θα αλλάξει- οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα 
ότι μεγάλο μέρος των οφειλών είναι ήδη επι-
σφάλειες. Σε όλα αυτά αν λάβουμε υπόψη την 
αύξηση των ρευματοκλοπών, την αδυναμία εν-
δελεχή ελέγχου των παροχών (λόγω έλλειψης 
προσωπικού) τότε οδηγούμαστε δυστυχώς 
στο γεγονός -που πληροφορίες αναφέρουν- 
ότι μία τεραβατόρα παράγεται, εκχύεται στο 
σύστημα και δεν εισπράττεται!!! Οι παθογένει-
ες αυτές δημιουργούν εικόνα μίας διαλυμένης 
επιχείρησης, ενώ αν προσθέσουμε σε αυτά 
τους χιλιάδες μετρητές που δεν συσχετίζονται 
με τα δύο μηχανογραφικά συστήματα -snap & 

ΕΡΜΗ - τους χιλιάδες μετρητές που δεν έχουν 
ελεχθεί πότε -κλειστά- αλλά και τους λογαρια-
σμούς ρεύματος που δεν εκδίδονται με αποτέ-
λεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου μόνοι 
τους οι καταναλωτές παρεμβαίνουν για την έκ-
δοση των λογαριασμών ρεύματος, τότε ισχύει 
το γνωστό σε όλους: Μία εικόνα χίλιες λέξεις.

Στο ζοφερό αυτό περιβάλλον δυστυχώς 
προστίθεται όπως αναφέραμε ο ιδιοκτησια-
κός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, ποσοστό 49% 
σε ιδιώτες -από αυτό, το 24% σε στρατηγικό 
επενδυτή- ενώ το υπόλοιπο 51% θα μείνει 
στο κράτος, επιβαρύνοντας περαιτέρω την 
άσχημη οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, αφού 
ο Όμιλος ΔΕΗ χάνει τα πάγια ιδιοκτησιακά 
στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, που η συμμετοχή τους 
στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης είναι 
σημαντική, συμβάλλοντας κάθε χρόνο με 100 
εκατ. στην κερδοφορία του Ομίλου ΔΕΗ. 

Η εξέλιξη αυτή, αποτελεί σαφώς μία πε-
ραιτέρω πρόκληση στην λειτουργία των Ευ-

ρωπαϊκών θεσμών, αφού η δημιουργία του 
ΑΔΜΗΕ ήταν απόλυτα συμβατή με τις κοινο-
τικές ντιρεκτίβες και ειδικότερα με την Ευρω-
παϊκή οδηγία 79/2009, ενώ τώρα προτείνεται 
ένα Εθνικό κρατικό μονοπώλιο να περάσει 
σε ένα Ευρωπαϊκό κρατικό μονοπώλιο, αφού 
πληροφορίες φέρουν ως μνηστήρες την ιτα-
λική TERNA(αντίστοιχη εταιρεία του ΑΔΜΗΕ 
στην Ιταλία) ή την Γαλλική RTE (διαχειριστής 
στη Γαλλία), θυγατρική της EDF(Γαλλική ΔΕΗ). 
Γιατί επομένως προκρίθηκε ο ιδιοκτησιακός 
διαχωρισμός και η πώληση του ΑΔΜΗΕ; Έτσι 
απλά για να κερδοσκοπήσουν οι δανειστές σε 
βάρος της χώρας μας. Σε όλα αυτά τα εχθρι-
κά δρώμενα για τη ΔΕΗ έρχεται να προστεθεί 
σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, που τις επό-
μενες μέρες θα ψηφιστεί από τη Βουλή, η υπο-
χρέωση των πάροχων -όπως είναι η ΔΕΗ- να 
καλύπτουν το έλλειμμα του λογαριασμού των 
ΑΠΕ!!! Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό επω-
μίζεται και πάλι η ΔΕΗ αφού έχει τους περισ-
σότερους πελάτες, ενώ το κόστος θα υπερβεί 
τα 150 εκ.!!!

Δηλαδή επιμονή στο ίδιο λάθος ή καλύτερα 
μένος με την απαξίωση της ΔΕΗ και τη διάλυ-
σή της με ότι αυτό συνεπάγεται για τους κατα-
ναλωτές και τους εργαζόμενους. «Ας μη τους 
αφήσουμε» να δημιουργήσουν το νέο αυτό 
καταστροφικό ενεργειακό τοπίο. 

«Μία τέτοια εξέλιξη 
χαρακτηρίζεται σκανδαλώδης

 και ευνοϊκή μεταχείριση 
για τους προμηθευτές 

τέτοιου τύπου»
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ΩΛΗΣΗ

H ΔΕΗ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για το 24% του ΑΔΜΗΕ

Π

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέ-
διο, η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων με πλειοψηφία 96% ενέ-
κρινε την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ 
από τη ΔΕΗ. 

Θυμίζουμε ότι η απόφαση αυτή 
πάρθηκε σε χώρο του Υπουργείου 
Οικονομικών, αφού τις δύο προ-
ηγούμενες φορές με παρέμβαση 
των σωματείων και της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 
τα οποία αντιδρούν στην πώληση, 
εμποδίστηκε η λήψη απόφασης 
από την Γενική Συνέλευση.

Το Σ.Κ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κάθε-
τα αντίθετο σε αυτή την εξέλιξη 
δηλώνει ότι δεν θα αφήσει μέχρι 
τέλους την ολοκλήρωση της πώ-
λησης του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγι-
κό επενδυτή, αφού στις προθέ-
σεις του είναι να προχωρήσει σε 
προσφυγή για την ακύρωση της 
απόφασης στο συμβούλιο επι-
κρατείας. 

Μεταξύ των άλλων ως γνωστό οι ερ-
γαζόμενοι και συνταξιούχοι στη ΔΕΗ 
έχουν ενσωματωμένη ασφαλιστική πε-
ριουσία στα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
του ΑΔΜΗΕ που σήμερα εκποιούνται με 

την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή. 

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν 

στην Γενική Συνέλευση από τον βασικό 

μέτοχο πέραν της διάθεσης του ποσο-

στού 24% στον στρατηγικό επενδυτή, ο 

νόμος προβλέπει και τη διάθεση ποσο-

στού 51% σε εταιρεία συμμετοχών 

που θα ιδρύσει η ΔΕΗ, όπου οι με-

τοχές στη συνέχεια θα μεταβιβα-

στούν στους σημερινούς μετόχους 

της ΔΕΗ δηλαδή κράτος, ΤΑΙΠΕΔ 

και ιδιώτες. Στη συνέχεια διάθεση 

ποσοστού 25% σε εταιρεία που θα 

δημιουργήσει το Δημόσιο, τη ΔΕΣ 

ΑΔΜΗΕ, της οποίας θα κατέχει τη 

μοναδική και αμεταβίβαστη μετο-

χή.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφα-

λίζεται σύμφωνα με τους κυβερ-

νώντες ο έλεγχος των δικτύων 

από το κράτος.

Εμείς θυμίζουμε για άλλη μία 

φορά ότι το υπάρχον μοντέλο που 

λειτουργούσε μέχρι σήμερα είναι 

απόλυτα συμβατό με την 72/2009 

κοινοτική οδηγία και ως εκ τούτου δεν 

υπάρχει θέμα πώλησης του ΑΔΜΗΕ. 

Όλο το ζήτημα είναι μία απαίτηση των 

δανειστών προκειμένου να βάλουν στο 

χέρι το δημόσιο πλούτο της χώρας. 

Η ΔΕΗ προκήρυξε με ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα της διεθνή διαγωνισμό 

για την πώληση ποσοστού 24% του 
ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας με 
τους δανειστές. Σύμφωνα με την προ-
κήρυξη, οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν 
προθεσμία μέχρι τις 26 Ιουλίου για να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. 

Η διαδικασία του διαγωνισμού γίνεται 
σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η προεπι-
λογή και ανακήρυξη των επιλέξιμων συμ-
μετεχόντων και η δεύτερη η ανακήρυξη 
του προτιμητέου επενδυτή. 

Η επιλογή του επενδυτή που θα είναι 
βάση της οικονομικής προσφοράς θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέ-
λος του Οκτώβρη και ο διαχωρισμός έως 
τις 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτος. 

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμε-
νο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι δι-
αχειριστές συστήματος μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας ή κοινοπραξία όπου 
τουλάχιστον ένα μέλος της θα πληροί το 
συγκεκριμένο κριτήριο.

Δύο ισχυρές ευρωπαϊκές εταιρείες 
δικτύων, η ιταλική Terna Rete Italia και 

η γαλλική RTE θυγατρική της EDF στα 
δίκτυα, ενδιαφέρονται για την απόκτηση 
του μεριδίου.

Ως χρημοτοοικονομικοί σύμβουλοι ορί-
στηκαν η HSBC Bank, η Citigroup Global 
Markets Limited και η NBG Securities.

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο της ΔΕΗ 
είναι αντίθετοι σε κάθε μορφή ξεπου-
λήματος των περιουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης και θα αντιπαλέψουν 
με κάθε τρόπο αυτήν την καταστροφική 
επιλογή. 

παρά την έντονη αντίδραση της ΓΕΝΟΠ & των σωματείων στη Γ.Σ.
ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ Ο ΊΔΊΟΚΤΗΣΊΑΚΟΣ ΔΊΑΧΩΡΊΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
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ΜΕΡ ΙΔΑΗ

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ όπως 
έπραξε και προη-
γούμενα με τις εκά-

στοτε αλλαγές των νόμων 
που αφορούν ρυθμίσεις 
του ασφαλιστικού ζητήμα-
τος, έτσι και τώρα με το 
νέο νόμο πραγματοποίη-
σε ημερίδα στις 2 Ιουνίου 
προκειμένου να ενημερω-
θούν οι συνάδελφοι στον Όμιλο ΔΕΗ.

Έχοντας ως βασικές αρχές ότι η ενη-
μέρωση είναι το θετικό στοιχείο της 
αμφίδρομης επικοινωνίας και θέλοντας 
πιο πολύ να απαλύνουμε κατά κάποιο 
τρόπο την αβεβαιότητα του σήμερα αλλά 
και την ανασφάλεια του αύριο εκ μέρους 
των συναδέλφων μας, καλέσαμε τον κα-
θηγητή Σάββα Ρομπόλη και τον εργατο-
λόγο Δημήτρη Μπούρλο και μας μίλησαν 
για τις αλλαγές αυτές. Ανταποκρίθηκαν 
αφιλοκερδώς στο κάλεσμά μας και τους 
ευχαριστούμε πολύ.

Στην ομιλία του ο κύριος Ρομπόλης 
έκανε μία ιστορική ανασκόπηση για το 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από 
ενάρξεως του μέχρι σήμερα, αναφερό-
μενος τόσο στις παθογένειες του, όσο 
και στην αδιέξοδη κατάσταση όπως αυτή 
έχει δημιουργηθεί εξ’αιτίας των μνημο-
νιακών πολιτικών (2010-2016), αλλά και 
την καταλήστευση των ταμείων τις προη-
γούμενες δεκαετίες.

Επιπλέον έκανε διαπιστώσεις, παρου-
σιάζοντας εναλλακτικές πολιτικές για 
την οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνι-
κή αποτελεσματικότητα του Σ.Κ.Α.

Στη συνέχεια ο κύριος Μπούρλος μίλη-
σε για τις αλλαγές που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού 

νόμου, τις προϋποθέσεις 
που βάζει για έξοδο από 
την εργασία, ενώ όπως 
επισήμανε για να συντα-
ξιοδοτηθεί κάποιος, για 
πρώτη φορά επιβάλλεται 
από το νόμο να έχει και 
τις δύο προϋποθέσεις δη-
λαδή τα χρόνια υπηρεσίας 

αλλά και την ηλικία.

Από τα χαρακτηριστικά επίσης του 
καινούργιου νόμου είναι ότι για πρώτη 
φορά δεν εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις 
παλαιών ασφαλισμένων που βγήκαν στην 
αγορά εργασίας πριν το 1983, ενώ όλοι 
οι προηγούμενοι νόμοι τους εξαίρεσαν!!!

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι τις εργασίες 
της ημερίδας μπορεί όποιος θέλει να 
την παρακολουθήσει από το site www.
edopdei.gr καθώς και ερωτήσεις που 
έγιναν από τους παρευρισκόμενους σε 
σχέση με τα όρια συνταξιοδότησης αλλά 
και το ύψος της σύνταξης. 

Ηµερίδα για το Ασφαλιστικό
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Τη δυσκολία των καταναλωτών να 
ανταποκριθούν στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις αντανακλά η 

διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
της ΔΕΗ από απλήρωτους λογαρια-
σμούς ρεύματος από τα 2,3 δισ. ευρώ 
στο τέλος του 2015 στα 2,7 δισ. ευρώ το 
πρώτο τρίμηνο του 2016. Το πρόβλημα 
έχει χαρακτηριστεί ως πολύ μεγάλο από 
τη διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία επιχειρεί 
μέσα από ένα πρόγραμμα ευέλικτων 
διακανονισμών με πολλές δόσεις και 
χωρίς προκαταβολή να διευκολύνει 
τους καταναλωτές και να βελτιώσει 
τη ρευστότητά της, καθώς έχει φτά-
σει στο «κόκκινο» και δυσχεραίνει 
την ομαλή λειτουργία της.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου ένας αριθ-
μός 230.000 πελατών της ΔΕΗ έχει 
μπει στο καθεστώς των διακανονι-
σμών για συνολικές οφειλές ύψους 
περίπου 680 εκατ. ευρώ. Με στόχο τη 
βελτίωση της εισπραξιμότητάς της αλλά 
και τη συγκράτηση των «καλών» πελα-
τών της από τη μετακίνησή τους προς 
τους ιδιώτες παρόχους, η διοίκηση της 
ΔΕΗ μείωσε ήδη τα τιμολόγια για τους 
«συνεπείς» οικιακούς και εμπορικούς 
καταναλωτές σε ποσοστό 15%. Η διοίκη-
ση της ΔΕΗ ευελπιστεί ότι μέσω αυτής 
της κίνησης θα αυξηθεί ο αριθμός των 
καταναλωτών που θα σπεύσουν να ρυθ-
μίσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να 
επωφεληθούν της μείωσης του 15%.

Ωστόσο έχουμε μπροστά μας μια δύ-
σκολη περίοδο καθώς οι νέοι φόροι θα 
επιβαρύνουν περαιτέρω τους ισχνούς 
οικογενειακούς προϋπολογισμούς των 
νοικοκυριών που μέσα στην κρίση υπο-
χρεώθηκαν να βάζουν προτεραιότητες 
στην αποπληρωμή άλλων υποχρεώσεών 
τους. 

Οι λογαριασμοί όμως συσσωρεύο-
νται, «φουσκώνουν» και από τα διάφορα 
τέλη υπέρ τρίτων και άλλες χρεώσεις 
που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1/3 
του συνολικού ποσού, με αποτέλεσμα η 

αποπληρωμή να γίνεται δύσκολη ακόμη 
και με ρυθμίσεις, αφού στην πορεία δι-
απιστώνουν ότι δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν. Το πρόβλημα φυσικά «χτυπάει» 
στη ΔΕΗ.

Η πίεση στους προϋπολογισμούς των 
νοικοκυριών φαίνεται και από τη σημαντι-
κή υποχώρηση της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας το πρώτο τρίμηνο του έτους 
στη χαμηλή τάση μέσω της οποίας ηλε-

κτροδοτούνται τα νοικοκυριά και οι μι-
κρές επιχειρήσεις σε ποσοστό 15,28%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εξάλλου των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ των 
2,3 δισ. ευρώ του 2015 προέρχεται από 
τη χαμηλή τάση. Μόνο οι επισφάλειες 
από πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης 
το 2015, σύμφωνα με τα οικονομικά απο-
τελέσματα της ΔΕΗ, αυξήθηκαν κατά 
472 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 
781 εκατ. ευρώ έναντι 309 εκατ. ευρώ 
το 2014.

Η κακή οικονομική κατάσταση νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων στα χρόνια της 
ύφεσης, αλλά και η αδυναμία ελέγχου 
από τη ΔΕΗ και της θυγατρικής της που 
διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής (ΔΕΔ-
ΔΗΕ) έχουν πολλαπλασιάσει τα φαινό-
μενα ρευματοκλοπών. Από τους στοχευ-
μένους ελέγχους που έκαναν συνεργεία 
του ΔΕΔΔΗΕ το διάστημα Νοεμβρίου 
2015 - Αυγούστου 2015 σε 57.000 με-
τρητές διαπιστώθηκε ότι ο ένας στους 
δέκα (5.500) ήταν «πειραγμένος». Μία 
ξεχωριστή περίπτωση για τη ΔΕΗ απο-
τελούν οι «μπαταχτσήδες». Καταναλω-

τές, κυρίως επιχειρήσεις από τον χώρο 
της εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, 
κέντρα νυχτερινής διασκέδασης) αλλά 
και μεγάλα ξενοδοχεία, που είτε «ρευ-
ματοκλέβουν» είτε δεν πληρώνουν τους 
λογαριασμούς τους εκμεταλλευόμενοι 
τη γενικότερη κατάσταση και όχι από 
αδυναμία.

Είναι απίστευτο αλλά στους «κακο-
πληρωτές» ανήκει και το ελληνικό 
Δημόσιο με συνολικές οφειλές από 
απλήρωτους λογαριασμούς ρεύμα-
τος ύψους 261 εκατ. ευρώ εκ των 
οποίων τα 100 εκατ. της κεντρικής 
κυβέρνησης και τα 161 εκατ. του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα.

Η τάση των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών δυστυχώς είναι αυξητική από τα 
700 εκατ. ευρώ του 2011 εκτιναχτή-
καμε στo 1,9 δισ.ευρώ το Μάρτιο του 

2015, φτάσαμε στα 2,3 στο τέλος του 
2015 και καλοκαίρι του 2016 τα χρέη εί-
ναι 2,7 δισ.ευρώ. 

Το τσουνάμι όλο και μεγαλώνει και εί-
ναι πάρα πολύ επικίνδυνο. 

Η εμπορία αποδυναμωμένη από προ-
σωπικό και οι συνάδελφοι στα όριά τους 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον 
όγκο της δουλειάς. Οι διακανονισμοί 
έχουν αυξήσει τον αριθμό των αποδεί-
ξεων πληρωμής ελάχιστα όμως τα ποσά.

Είμαστε (σαν όμιλος) πάρα πολύ ευ-
γενικοί με τους «ρευματοκλέφτες», 
που πολλές φορές διαφημίζονται μέσω 
internet, τους πλούσιους μπαταχτσήδες, 
τους αεριτζήδες που ενώ έχουν δεν 
πληρώνουν, κάποιους δήθεν ευάλωτους 
καταναλωτές που κατάφεραν με κάποιο 
τρόπο να ενταχθούν στο κοινωνικό τι-
μολόγιο να κατοικούν σε βίλες εκατο-
ντάδων τετραγωνικών μέτρων και ενώ 
ξεπερνούν την κατανάλωση του ΚΟΤ 
δεν πληρώνουν αλλά δεν κόβονται. Αυτό 
κύριοι της ιεραρχίας λέγεται στην υγεία 
των κορόιδων. 

ΧΡΕΗΧ
Στα 2,7 δισ. οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 

καταναλωτών στη ∆ΕΗ



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
 ENΩΣΗ

ΠΡΟΙΚΑ

Την πώληση χαρτοφυλακίου 400.000 πελατών που αντιστοιχούν 
στο 6% της αγοράς λιανικής, προανήγγειλε ο πρόεδρος 

και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, 
μιλώντας στο συνέδριο του Economist.

Στην ουσία δημιουργεί μία «μικρή ΔΕΗ - προμή-
θεια», με αναλογική σύνθεση πελατών, την οποία 
θα πουλήσει στη συνέχεια μέσω διαγωνισμού. Συ-
γκεκριμένα, αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που 
θα λάβει στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς 
με μείωση του μεριδίου της ΔEΗ, τόνισε ότι μέχρι 
το Σεπτέμβριο θα δημιουργηθεί εταιρεία στην οποία 
θα μεταφερθεί χαρτοφυλάκιο 400.000 πελατών από 
όλες τις κατηγορίες. Όπως τόνισε ο ίδιος, με τον 
τρόπο αυτό η ΔEΗ θα αποφύγει την απώλεια μόνο 
των καλών πελατών με περιθώρια κέρδους, καθώς 
στο χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνονται όλες οι κα-
τηγορίες.

Η εταιρεία στη συνέχεια θα διατεθεί για πώληση μετά από δια-
γωνισμό που θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Το ποσοστό αυτό θα προ-
στεθεί στο 10% που κατέχουν οι ανεξάρτητοι προμηθευτές στο 
τέλος Μαΐου.

Όπως δήλωσε επίσης «δημιουργούμε εταιρείες λιανικής με πε-
λάτες μας από όλες τις κατηγορίες, με εγγυημένες για ένα διάστη-

μα τιμές χονδρικής, τις οποίες θα διαθέσουμε με διαγωνισμό ένα-
ντι ανταλλάγματος στους άλλους προμηθευτές. Η πρώτη εταιρεία, 
με μερίδιο 6–7%, δηλαδή περίπου 400.000 πελάτες επιδιώκουμε 
να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο. Πιστεύουμε ότι όσοι προμηθευτές 

αντιμετωπίζουν την αγορά στρατηγικά θα ανταπο-
κριθούν».

Σημείωσε δε ότι «έχουν καλλιεργηθεί προσδοκί-
ες για το άνοιγμα της λιανικής. Μέσω των ΝΟΜΕ η 
ΔΕΗ θα πρέπει να μειώσει το μερίδιό της από 91% 
σήμερα σε κάτω του 50% ως το τέλος του 2019. 
Κάποιοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα επιφανειακά. 
Βλέπουν σαν μοναδικό πρόβλημα το υψηλό μερίδιο 
της ΔΕΗ το οποίο πρέπει να μειωθεί με κάθε τρόπο, 
αλλά προσθέτω εγώ και με κάθε κόστος;».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε σταυροδρόμι. Από τη 
μια ο ουσιαστικός ανταγωνισμός, από την άλλη το 
εύκολο κέρδος ορισμένων χωρίς ρίσκο, αλλά μα-

κροπρόθεσμα με ζημία της χώρας. Με την παρέμβαση της πολι-
τείας και της Ε.Ε. θα λάβουμε το σωστό δρόμο», εκτίμησε τέλος ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ.

Φυσικά και τα παρακολουθούμε όλα αυτά, δεδομένης της οικο-
νομικής κατάστασης σε περίοδο κρίσης που βιώνουμε και θα επα-
νέλθουμε στην πρώτη ευκαιρία…

Τέλος στις «πονηρές» πρακτικές οφειλε-
τών της ΔΕΗ, που αλλάζουν παρόχους, 

αφήνοντας υπέρογκα ποσά από απλήρω-
τους λογαριασμούς πίσω τους, βάζει η 
απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

Ειδικότερα, ο υπουργός ΠΕΝ Π. Σκουρ-
λέτης υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την 
οποία δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος πά-
ροχο ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχει ανε-
ξόφλητες οφειλές, μπορεί μόνο όταν έχει 
ολοσχερώς εξοφλήσει ή έχει προχωρήσει 
σε διακανονισμό των χρεών με την επιχεί-
ρηση και τον τηρεί. 

Εάν ο διακανονισμός που έχει συμ-
φωνηθεί για την αποπληρωμή οφειλών 
δεν τηρηθεί, τότε έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να 
υποβάλει στον διαχειριστή εντολή απενερ-
γοποίησης της παροχής, ακόμα κι αν έχει 

συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προ-
μηθευτή, κάτι που είναι δεσμευτικό και για 
τους ιδιώτες ανταγωνιστές της.

Υπάρχει μάλιστα πρόβλεψη προστασίας 
για τις περιπτώσεις που η μη τήρηση των 
ανωτέρω αφορά ευάλωτους οικιακούς πε-
λάτες, αυτοί να μεταπίπτουν αυτόματα στο 
καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χω-
ρίς να προηγηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
διακοπή της ηλεκτροδότησής του.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τροπο-
ποίηση στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας σε Πελάτες. Η απόφαση 
άμεσα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και πλέον θα 
ισχύσει και τυπικά.

Την προαναγγελία έκανε ο ίδιος ο 
υπουργός κατά τη συζήτηση του πολυνο-
μοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βου-
λής, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσω-
ποι φορέων.

Χαιρόμαστε γιατί εμείς ως Σωματείο 
αυτό το ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Το 
έχουμε μάλιστα γράψει πολλές φορές ως 
τώρα στο περιοδικό μας… Γιατί όμως δεν 
γινόταν δεκτό αυτό το λογικό αίτημα τόσα 
χρόνια; Όλοι όσοι ασχολούνται με τα θέμα-
τα προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας γνω-
ρίζουν ότι αυτό δεν γινόταν για να βοηθη-
θούν οι ιδιώτες προμηθευτές στην αύξηση 
του μεριδίου τους της αγοράς.

Με «δώρο» 400.000 πελάτες σχεδιάζεται  
να πουληθεί η «μικρή ΔΕΗ» έως τον Σεπτέμβριο 

Φραγμός στους «μπαταχτσήδες» που άλλαζαν  
παρόχους αφήνοντας χρέη στη ΔΕΗ
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Η μάχη στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού 
καλά κρατεί με τη μείωση των τιμολο-

γίων ρεύματος κατά 15% που ανήγγειλε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ, μία κίνηση που αναμένεται να φέρει 
σε δύσκολη θέση τις ιδιωτικές εταιρείες 
προμήθειας, οι οποίες τους τελευταίους 
μήνες αυξάνουν τη διείσδυσή τους στην 
αγορά.

Παρότι μία μείωση των τιμολογίων της 
ΔΕΗ είχε σχεδόν προεξοφληθεί, το εύρος 
και το timing, προτού δηλαδή ξεκινήσουν οι 
δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας, φάνη-
κε να αιφνιδιάζει κάποιους από τους αντα-
γωνιστές της, οι οποίοι θα προσπαθήσουν 
να περάσουν στην αντεπίθεση. 

Η μείωση των τιμολογίων για νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις αφορά τους συνεπείς 
καταναλωτές, εκείνους που δεν χρωστούν 
στη ΔΕΗ ή όσους έχουν διακανονίσει την 
οφειλή τους και πληρώνουν κανονικά κάθε 
δόση. Το νέο  τιμολόγιο θα τεθεί σε εφαρμο-
γή από 1ης Ιουλίου.

Ας σημειωθεί ότι οι οφειλές από απλή-
ρωτους λογαριασμούς προς τη ΔΕΗ έχουν 
φθάσει στο ιλιγγιώδες ποσό των 2,7 δισ. 
ευρώ και αφορούν περί τα 2,3 εκατ. συνδέ-
σεις από το σύνολο των περίπου 7,5 εκατ. 
πελατών της επιχείρησης. Στα νούμερα 
αυτά περιλαμβάνονται και τα περίπου 261 
εκατ. ευρώ των χρεών του δημοσίου, περί 
τα 100 εκατ. ευρώ της κεντρικής διοίκησης 
και τα υπόλοιπα 161 εκατ. ευρώ από το ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα, οργανισμούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης κ.λπ.

Με βάση τις δεσμεύσεις της συμφωνίας 
με τους πιστωτές, το μερίδιο της ΔΕΗ στη 
λιανική πρέπει να μειωθεί κατά 20% ως το 
τέλος του 2017 και να πέσει κάτω από το 
50% της αγοράς ως το 2020. Για να επι-
τευχθεί αυτό, το τελευταίο μνημόνιο θέτει 
εξαιρετικά δεσμευτικούς στόχους για τη 

διενέργεια δημοπρασιών φθηνού ηλεκτρι-
σμού από τα λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια της ΔΕΗ.

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του χρόνου, 
αρχής γενομένης τον Σεπτέμβριο, πρέπει 
να δημοπρατηθεί το 8% της ποσότητας του 
ρεύματος που διακινείται στο διασυνδεδε-
μένο σύστημα (την ηπειρωτική χώρα και 
τα συνδεδεμένα νησιά), επιπλέον 12% το 
2017, το 13% το 2018 και επίσης 13% το 
2019.

Στόχος λένε είναι να αποκτήσουν οι ιδι-
ωτικές εταιρείες πρόσβαση στο ίδιο μείγμα 
καυσίμων με αυτό της ΔΕΗ, προκειμένου 
να βελτιωθούν οι όροι του ανταγωνισμού, 
καθώς το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη 
και τα νερά -τα δύο «καύσιμα» με το φθη-
νότερο κόστος- εξασφαλίζει μέχρι σήμερα 
ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
ΔΕΗ, η οποία στο τέλος Απριλίου παρέμενε 

ο κυρίαρχος παίκτης με μερίδιο 91,38% στη 
λιανική, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λει-
τουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ).

Με το επερχόμενο άνοιγμα της αγοράς 
όμως η εταιρεία κινδυνεύει να εγκλωβιστεί 
με τους πελάτες που δεν πληρώνουν τους 
λογαριασμούς, τις ευάλωτες ομάδες κ.λπ.

Οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν 
αποσπάει το 8,62% της λιανικής, ενώ στις 
αρχές του χρόνου το μερίδιό τους στο 4%, 
με πρώτες τις εταιρείες «Ήρων» με μερί-
διο 2,4%, Elpedison με 2,13% και Protergia 
με 1,91%. Ακολουθούν οι εταιρίες NRG 
Trading με 0,61%, η Volterra με 0,47%, η 
Green με 0,42% και η Watt + Volt με 0,40%.

Παρότι τα μερίδια στο σύνολο της αγο-
ράς είναι ακόμα πολύ μικρά, η παρουσία 
των ανεξάρτητων προμηθευτών έχει γίνει 
ιδιαίτερα αισθητή στα πιο επικερδή κομμά-
τια της αγοράς, όπως οι επιχειρήσεις που 
τροφοδοτούνται στη Μέση Τάση - τομέας 
στον οποίο οι ιδιώτες έχουν αποκτήσει 
μερίδιο πάνω από το 10% - και στα «φιλέ-
τα» της οικιακής κατανάλωσης, πάνω από 
1.600-1.800 kwh/τετράμηνο. Πρόκειται για 
τμήματα της αγοράς, τα οποία παραδοσιακά 
ήταν και είναι επικερδή για την επιχείρηση. 

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά 
Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκη για την απόφαση του Δ.Σ. 

της εταιρείας για μείωση κατά 15% του ρεύματος, στους συνεπείς 
καταναλωτές. 

Ευχαριστούμε για τα καλά τους λόγια και ευχόμαστε να βρεθούν 
μιμητές και από άλλους φορείς και ιδιαίτερα στα ΜΜΕ που περιμένουν 

με το δάκτυλο στην σκανδάλη κάποια αστοχία μας.

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

«Μάχη» των εταιρειών για τα μερίδια 
αγοράς στην ενέργεια
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ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

Σενάρια για αύξηση τιμών 3% στο ρεύμα

Σενάρια για αύξηση της τάξης 
του 3% στους λογαριασμούς 

ρεύματος έχει τροφοδοτήσει 
η σχεδιαζόμενη αναπροσαρμο-
γή του ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλους 
ΑΠΕ), προκειμένου να καλυφθεί 
το έλλειμμα του Ειδικού Λογα-
ριασμού ΑΠΕ, το οποίο στο τέλος 
του χρόνου, αν δεν ληφθούν μέ-
τρα, υπολογίζεται να φθάσει στα 
250 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 τα 600 
εκατ. ευρώ. 

Η ΡΑΕ μελετά αρκετές εναλλακτι-
κές για τον επιμερισμό του πρόσθε-
του κόστους στις διάφορες κατηγορί-
ες καταναλωτών έχοντας ξεσηκώσει 
έντονες αντιδράσεις από την πλευρά 
των βιομηχανιών καθώς το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας πιέζει 
προκειμένου η αύξηση να μη βαρύνει 
ή να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνα-
τόν, για τους οικιακούς καταναλωτές.

 Ανάμεσα στις προτάσεις που έχουν 
πέσει στο τραπέζι είναι ακόμα και η 
νέα περικοπή των εγγυημένων τιμών 
για υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκά 
και η μεταφορά του ΕΤΜΕΑΡ από τις 
ρυθμιζόμενες χρεώσεις στο ανταγω-
νιστικό σκέλος των τιμολογίων.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι οι 
στάνταρ χρεώσεις, όπως τα τέλη για 
τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, οι 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), 
κ.λπ. που συνοδεύουν όλους τους 
λογαριασμούς ρεύματος ανεξαρτή-
τως παρόχου, ενώ ανταγωνιστική 
είναι η χρέωση ενέργειας, όπως την 
τιμολογεί κάθε πάροχος.

Ανεξαρτήτως του τρόπου που 
θα επιλεγεί, η αναπροσαρμογή του 
ΕΤΜΕΑΡ πρέπει να οριστικοποιηθεί 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστη-
μα και οπωσδήποτε μέσα στο καλο-

καίρι. Περιλαμβάνεται στα «προαπαι-
τούμενα» του Σεπτεμβρίου, μαζί με 
άλλα θέματα που σχετίζονται με την 
ενέργεια, καθώς το μηδενικό έλλειμ-
μα στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ 
αποτελεί υποχρέωση της χώρας από 
το δεύτερο μνημόνιο.

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, από 
την πλευρά τους, επισημαίνουν τον 
κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωπες με 
δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις εξ αιτί-
ας, αφενός των καθυστερήσεων στην 
αλλαγή μεθοδολογίας του ΕΤΜΕΑΡ, 
όσο και του τρόπου που αυτό θα υπο-
λογίζεται στο μέλλον.

Ο υπουργός Ενέργειας κ. Σκουρ-
λέτης διαβεβαίωσε ότι δεν θα επιβα-
ρυνθούν οι καταναλωτές από μία νέα 
αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.

Ποιος όμως θα πληρώσει τον λο-
γαριασμό ώστε να μηδενισθούν τα 
ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ; 

Το λογαριασμό αυτόν θα πλη-
ρώσουν οι εταιρείες προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας δηλαδή στην 
ουσία η ΔΕΗ η οποία είναι ο προμη-
θευτής με πάνω από το 90% στην 
αγορά. Στο προς κατάθεση στη βου-
λή νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ λύνεται το 
πρόβλημα κάλυψης των ελλειμμάτων 
του λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ, λένε 
στο Υπουργείο Ενέργειας. 

«Έλλειμμα»  
600 εκατ. ευρώ  

από τις ΑΠΕ

Ποιος θα πληρώσει το έλλειμμα άνω 
των 600 εκατ. ευρώ για τη διετία 

2016-2017, προκειμένου να μηδενι-
στεί ο λογαριασμός των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας.  Το πρόβλημα 
πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτική 
ηγεσία του υπ. Ενέργειας και μάλιστα 
εντός του καλοκαιριού, καθώς ο μηδε-
νισμός του ελλείμματος των ΑΠΕ έχει 
συμπεριληφθεί στα προαπαιτούμενα 
του Σεπτεμβρίου. 

Το έλλειμμα αυτό δημιουργήθηκε 
παρόλο που έχουν γίνει εξωφρενι-
κές αυξήσεις στο τέλος για τις ΑΠΕ 
(ΕΤΜΕΑΡ) κατά περίπου 9.100% για 
την οικιακή και κατά 10.400% για την 
εμπορική χρήση.

Το καλοκαίρι του 2010 ένα σπίτι 
χρεωνόταν με 30 λεπτά για 1000 κι-
λοβατόρες, ενώ τώρα το ποσό αυτό 
είναι 27,46 ευρώ. Οι ασύλληπτα υψη-
λές εγγυημένες τιμές και οι κατά 
καιρούς χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ 
κάποιων κρατικοδίαιτων επιχειρημα-
τιών ανάγκασαν  τους καταναλωτές να 
πληρώνουν υπέρογκα ποσά μέσω του 
Εθνικού εισπράκτορα τη ΔΕΗ. 

Έτσι, λοιπόν κάποιοι λίγοι έγιναν 
πλουσιότεροι σε βάρος των πολλών. 
Αυτό δεν είναι κρατική επιδότηση που 
απαγορεύει η Ε.Ε.!!! Είναι κοινωνική 
επιδότηση που επιτρέπεται!!! 

Αναπόφευκτη φαίνεται ότι θα είναι 
τελικά και η μεταφορά μέρους του 
ελλείμματος στους καταναλωτές, γι’ 
αυτό και το υπουργείο εξετάζει πα-
ράλληλα σχέδιο μείωσης των λοιπών 
ρυθμιστικών χρεώσεων στον λογαρια-
σμό ηλεκτρικού ρεύματος (τέλη δικτύ-
ου κ.λπ.), προκειμένου να επιμερίσει 
κατά το δυνατόν την επιβάρυνση που 
θα προκύψει από την αναγκαία ανα-
προσαρμογή του τέλους που πληρώ-
νουν οι καταναλωτές για τις ΑΠΕ.
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Α ΙΧΝ ΙΔ ΙΑπ

Γνωρίζαμε ότι η εφαρμογή των δη-
μοπρασιών ΝΟΜΕ θα γινόταν προ-

κειμένου να μην ιδιωτικοποιηθεί η 
ΔΕΗ. Θα ήταν δηλαδή ένα μέσο που 
θα έδινε φθηνή λιγνιτική ενέργεια σε 
ιδιώτες προμηθευτές και έτσι δεν θα 
είχε η ΔΕΗ την αποκλειστικότητα, άρα 
θα υπήρχε μία ισορροπία στην αγορά, 
σύμφωνα πάντα με τους φωστήρες που 
εδώ και χρόνια παλεύουν για το καλό 
του καταναλωτή, ενώ όλοι γνωρίζουμε 
ότι ο πραγματικός τους στόχος δεν 
είναι άλλος από την διευκόλυνση των 
ιδιωτών και δη των αεριτζήδων να δρα-
στηριοποιηθούν στην ενέργεια και μά-
λιστα με το λιγότερο κόστος.

Παρά, λοιπόν, τις διαβεβαιώσεις ότι 
με τα ΝΟΜΕ δεν ιδιωτικοποιείται η Η.Ε. 
που παράγεται από τη ΔΕΗ έρχεται 
τώρα με τον εφαρμοστικό νόμο και δί-
νει επιπλέον μέχρι το 2020 το 49% των 
πελατών της ΔΕΗ σε ιδιώτες!!!

Επομένως έχουμε αναγκαστική φυγή 

των πελατών και δημοπρασίες όπου 
θα λαμβάνουν οι ιδιώτες προμηθευ-
τές ενέργεια από τη ΔΕΗ κάτω του 
κόστους, απλά για να θησαυρίσουν σε 
βάρος βεβαίως της ΔΕΗ. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο 
υπολογισμός της τιμής εκκίνησης ξεκι-
νά από πολύ χαμηλό σημείο δεδομένου 
ότι λαμβάνεται υπόψη το μεταβλητό κό-
στος και όχι το συνολικό; Γιατί άραγε; 
Μα φυσικά για να αποπληρώνεται η τιμή 
Η.Ε. σε εξευτελιστικά επίπεδα και εις 
βάρος της ΔΕΗ. 

Οι κρατικοδίαιτοι ιδιώτες επιχειρημα-
τίες χωρίς την δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας, χωρίς καμία επένδυση, χωρίς 
κανένα ρίσκο, με σίγουρα και μεγάλα 
κέρδη θα έλθουν για άλλη μία φορά να 
λεηλατήσουν το Δημόσιο πλούτο και 
τους Έλληνες καταναλωτές. 

Έτσι, λοιπόν, ο υγιείς ανταγωνισμός 
θα λειτουργήσει σε όφελος του κατα-

ναλωτή!!! Όπως ακριβώς μέχρι σήμε-
ρα….. μόνο που οι τιμές αυξάνονται με 
γεωμετρική πρόοδο από την στιγμή που 
λειτούργησε η απελευθέρωση. 

Βεβαίως για τη ΔΕΗ θα είναι ταφό-
πλακα αφού όλη η υδροηλεκτρική και 
λιγνιτική παραγωγή θα δίδεται σε χαμη-
λή τιμή – κάτω του κόστους – στους αε-
ριτζήδες προμηθευτές και έτσι θα εξα-
σφαλίσουν σίγουρα κέρδη, όσο για τον 
καταναλωτή θα συνεχίζει να πληρώνει 
ακριβά την Η.Ε. αφού το παιχνίδι είναι 
στημένο με τη βούλα της κυβέρνησης 
και του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Με αυτή την τακτική πως μπορεί να 
ορθοποδήσει η ΔΕΗ, πως θα μπορέσει 
να πληρώσει δάνεια, προμηθευτές και 
προσωπικό άρα θέλουν να την κλείσουν 
αυτή είναι  η μεγάλη αλήθεια. Ας μην το 
επιτρέψουμε.

∆ηµοπρασίες (ΝΟΜΕ): Χαριστική βολή

15/7/2016
ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΧΊ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΊΓΝΊΤΗ
Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει την απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στη μείωση των εργασιών για την εξόρυξη λιγνίτη στο 35%, 

γεγονός που θα αποτελέσει την ταφόπλακα για την οικονομική ζωή στη Δυτική Μακεδονία, όπου και βρίσκονται τα ορυχεία. 

Η απόφαση της ΔΕΗ που φανερώνει την έλλειψη ενεργειακού σχεδιασμού από την κυβέρνηση, θα αυξήσει ακόμη περισ-
σότερο την ανεργία στην περιοχή, η οποία βρίσκεται ήδη σε δραματικά επίπεδα, ενώ παράλληλα μέσω της απαξίωσης του 
εθνικού μας καυσίμου θα οδηγήσει τη χώρα σε σοβαρά προβλήματα στην αυτάρκεια ενέργειας. 

Η Συνομοσπονδία στηρίζοντας και τον αγώνα του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας που από την πρώτη στιγμή έκρουσε τον 
κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη απόφαση, ζητά την άμεση κατάργησή της, την κατα-
βολή από τη ΔΕΗ όλων των χρωστούμενων στους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους με τα λιγνιτωρυχεία ώστε να συνεχιστεί 
η εύρυθμη λειτουργία τους.

Πρέπει επιτέλους να καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο λιγνίτης αποτελεί εθνικό πλούτο και οι μέχρι τώρα ενέργειές της δεν 
κάνουν τίποτα άλλο από το να ξεπουλούν αυτόν τον πλούτο και να οδηγούν στην εξαθλίωση χιλιάδες οικογένειες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Σας καλωσο-
ρίζω στη 14 η 
τακτική Γενική 
Συνέλευση των 
Μετόχων της 
Εταιρείας μας.

Η χρονιά που 
πέρασε ήταν 

εξαιρετικά πλούσια σε γεγονότα, και 
καταστάσεις για την ΔΕΗ και τη χώρα. 

Θεωρώ κορυφαίας σημασίας ενέργεια 
την εισαγωγή και θέση σε λειτουργία 
του SAP, πολύτιμου εργαλείου, εκτός 
των άλλων, για τη 1 διαχείριση της πε-
λατείας μας, καθώς και την έναρξη της 
κατασκευής της “Πτολεμαΐδας V”, μετά 
και την επίλυση σοβαρών συμβατικών 
ζητημάτων. 

Η πολιτική που ακολουθήσαμε συνο-
ψίζεται:

•  Στην ανάδειξη με αποφασιστικότητα 
και τεκμηρίωση των πραγματικών 
προβλημάτων της αγοράς, τόσο της 
παραγωγής όσο και της προμήθειας.

•  Στην ανάδειξη της αναγκαιότητας 
ενεργειακού σχεδιασμού, με τον 
προσδιορισμό του ρόλου και της 
σημασίας της λιγνιτικής παραγωγής 
και των ΑΠΕ, με αποφασιστική αντι-
μετώπιση κάθε δογματικής ή μονό-
πλευρης θεώρησης των σχετικών 
ζητημάτων. 

•  Στην ανάδειξη του προβλήματος της 
εισπραξιμότητας, σε συνδυασμό με 
την προβολή του κοινωνικού προ-
σώπου της Εταιρείας, καθώς και της 
αναγκαιότητας επαναπροσδιορισμού 
των σχέσεών της με τους πελάτες 
της. 

•  Στην προβολή των θέσεων και των 
προβλημάτων της Ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στους Ευρω-
παϊκούς θεσμούς και στα διάφορα 
διεθνή φόρα. 

•  Στην αναγκαιότητα επέκτασης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε 
άλλες αγορές προκειμένου να αντι-
καταστήσει τις εγχώριες απώλειες, 
λόγω των επιβληθέντων μέτρων για 
το άνοιγμα της αγοράς. 

•  Στην αναγκαιότητα λειτουργίας της 
ΔΕΗ ως Α.Ε. με εξάλειψη των δε-
σμών του Δημοσίου.

•  Στην αποκατάσταση, με αποφασιστι-
κότητα, της πραγματικής εικόνας της 
Επιχείρησης, που διαστρεβλώνεται 
συστηματικά, υποβαθμίζοντας τον 
αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο. 

Πιστεύω ότι σε όλους αυτούς τους 
τομείς έγιναν από την πλευρά μας ση-
μαντικές ενέργειες και αναλήφθηκαν 
σημαντικές πρωτοβουλίες. 

Ας προχωρήσουμε τώρα στην ανασκό-
πηση των οικονομικών αποτελεσμάτων 
του 2015 και του α΄ τριμήνου του 2016. 

Τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύν-
θηκαν με τη σημαντική αύξηση των επι-
σφαλειών κατά 472 εκατ. ευρώ, καθώς 
και από τη μείωση του κύκλου εργασι-
ών κατά 128 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως 
της μείωσης των πωλήσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας, ως συνέπεια της απώλειας 
μεριδίου αγοράς.

Έτσι παρά τη σημαντική μείωση των 
δαπανών ενεργειακού μείγματος κατά 
382 εκατ. ευρώ, το EBITDA του Ομίλου, 
χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθη-
κε κατά 155 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 
2014. 

Αναφορικά με τις επισφάλειες, θα 
ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω τη 
σαφή μείωση του ρυθμού δημιουργίας 
νέων επισφαλειών το δ’ τρίμηνο του 
έτους σε σχέση με το γ’ τρίμηνο, απο-
τέλεσμα του προγράμματος διακανονι-
σμών που θεσπίσαμε πέρυσι τον Ιούνιο, 
και της συστηματικότερης αναζήτησης 
των οφειλών.

Το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ μει-
ώθηκε από 97,9% το 2014 σε 96,4% το 
2015, ενώ στο τέλος του 2015 διαμορ-
φώθηκε σε 94,5%. Αν όμως η σύγκριση 
γίνει στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και 
συνυπολογιστούν και οι εξαγωγές ΔΕΗ 
και τρίτων, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 
92,6% το 2015 έναντι 95,5% το 2014. 

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλε-
κτρικής ενέργειας της ΔΕΗ το 2015 
κάλυψαν το 63,4% της ζήτησης του 
συνόλου της χώρας, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό το 2014 ήταν 66,9%. Όμως, το 
μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσο-
στό του συνολικού φορτίου στο διασυν-
δεδεμένο σύστημα το 2015 ήταν 55,2% 
έναντι 59,5% το 2014. 

Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην αύξηση των εισαγωγών και 
της παραγωγής από ΑΠΕ Τρίτων, ενώ η 
λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε. Η αύξηση 
των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 
σημειώθηκε στο α΄ εξάμηνο του 2015 
και προέρχεται κυρίως από Βαλκανικές 
χώρες λόγω του χαμηλότερου κόστους 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το 
οποίο οφείλεται κυρίως στη μη επιβά-
ρυνση των εισαγωγών αυτών με πιστο-
ποιητικά CO2.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή στο 2015 
αυξήθηκε κατά 38% ενώ η αύξηση της 
παραγωγής από φυσικό αέριο διαμορ-
φώθηκε σε 12,3%. 

Στα θετικά στοιχεία για το 2015, κα-
ταγράφεται η σημαντική αύξηση των 
επενδύσεων κατά 20% για έργα ενίσχυ-
σης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, 
όπως η νέα λιγνιτική μονάδα “Πτολεμα-
ΐδα V” και η διασύνδεση των Κυκλάδων 
με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της 
Ηπειρωτικής Χώρας.

Αναφορικά με την “Πτολεμαΐδα V”, 
εντός του 2015, εκδόθηκε η άδεια 
δόμησης, καταβλήθηκε προκαταβολή 
ύψους 200 εκατ. ευρώ και επιλύθηκαν 
σημαντικά συμβατικά θέματα, με αποτέ-

Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου 
κ. Μανώλη Παναγιωτάκη στη Γ.Σ. Μετόχων
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λεσμα την έναρξη της κατασκευής του 
έργου, από τις μεγαλύτερες επενδύ-
σεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Η νέα μονάδα αναμένεται να λειτουρ-
γήσει το 2020. 

Σε ό,τι αφορά το έργο της Διασύν-
δεσης των Κυκλάδων, συνεχίζεται η 
υλοποίηση του, με την α΄ φάση να ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του 2017. Οι επενδύσεις που αφορούν 
το έργο αυτό, στο 2015 ανήλθαν σε 92 
εκατ. ευρώ, και με την ολοκλήρωσή του 
θα συμβάλει στην αξιοπιστία τροφοδό-
τησης των διασυνδεόμενων νησιών, 
στην επίτευξη της σημαντικής εξοικο-
νόμησης δαπανών.

Τέλος, θετική εξέλιξη ήταν η μείωση 
του καθαρού χρέους κατά 203 εκατ. 
ευρώ

Η κερδοφορία του Ομίλου ΔΕΗ για το 
α΄ τρίμηνο του 2016 παρουσίασε βελτί-
ωση σε σχέση με την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο, με τα κέρδη προ τόκων, 
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να 
αυξάνονται κατά 31 εκατ. ευρώ (10%), 
και το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορ-
φώνεται σε 24,4% έναντι 20,3%. 

Η βελτίωση αυτή, παρά τη μείωση του 
κύκλου εργασιών, οφείλεται ουσιαστικά 
στη μείωση των δαπανών ενεργειακού 
μείγματος κατά 153 εκατ. ευρώ συνέ-
πεια της σημαντικής πτώσης των τιμών 
των καυσίμων. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλ-
θαν σε 122 εκατ. ευρώ έναντι 77 εκατ. 
ευρώ. 

Σε επίπεδο λειτουργικών μεγεθών, η 
συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
μειώθηκε κατά 5,9% το α΄ τρίμηνο 2016, 
ενώ αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και 
την άντληση, το ποσοστό μείωσης της 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλ-
θε σε 6,2% και οφείλεται κυρίως στις 
ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επι-
κράτησαν το α΄ τρίμηνο 2016 έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2015.

 Οι εγχώριες πωλήσεις της ΔΕΗ μειώ-
θηκαν κατά 10,1%, ως αποτέλεσμα τόσο 
της προαναφερθείσας χαμηλότερης ζή-
τησης όσο και της μείωσης του μέσου 

μεριδίου λιανικής αγοράς της ΔΕΗ, το 
οποίο, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 
διαμορφώθηκε σε 94,1% το α΄ τρίμηνο 
2016 από 97,1% το α΄ τρίμηνο 2015.

Αν όμως συνυπολογιστούν και οι 
εξαγωγές ΔΕΗ και τρίτων, το μερίδιο 
διαμορφώθηκε σε 92% το α΄τρίμηνο του 
2016 έναντι 95,5% την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο. 

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλε-
κτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν 
το 53,2% της συνολικής ζήτησης το α΄ 
τρίμηνο 2016, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό το α΄ τρίμηνο 2015 ήταν 61,4%. 
Όμως, το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ 
ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα το α΄ τρίμηνο 
του 2016 ήταν 46,6% έναντι 53% το α΄ 
τρίμηνο του 2015. 

Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην αύξηση της παραγωγής 
από φυσικό αέριο τρίτων κατά 62,6% 
ως απόρροια της πτώσης των τιμών 
του πετρελαίου και, συνακόλουθα, του 
φυσικού αερίου, όπως επίσης και στην 
αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ τρίτων 
κατά 10,6%, ενώ παράλληλα μειώθηκαν 
τόσο η λιγνιτική παραγωγή κατά 17,4% 
όσο και η υδροηλεκτρική παραγωγή 
κατά 36,5%. 

 Αντίθετα, η παραγωγή από φυσι-
κό αέριο της ΔΕΗ ήταν αυξημένη κατά 
38,5%, λόγω της παραγωγής της νέας 
μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ «Με-
γαλόπολη V».

Όπως έχω τονίσει από την αρχή της 
ανάληψης των καθηκόντων μου, άμεση 
προτεραιότητα, ήταν και παραμένει η, 
με στοχευμένες δράσεις, βελτίωση της 
εισπραξιμότητας.

Για την αντιμετώπιση του μείζονος αυ-
τού προβλήματος προβήκαμε σε συγκε-
κριμένες δράσεις, οι οποίες συνέβαλαν 
θετικά στον περιορισμό του φαινομένου 
παρά την μείωση  των αποκοπών σε σχέ-
ση με τα προηγούμενα χρόνια. ΈτσιQ

•  Εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους και 
την αναζήτηση των οφειλών σε μεγά-
λους εύρωστους πελάτες. 

•  Αναδείξαμε το πρόβλημα των οφει-

λών των ΔΕΥΑ και εντείναμε τις 
προσπάθειες σε συνδυασμό με την 
παροχή γενναιόδωρων διευκολύν-
σεων για την είσπραξή τους. Στο 
σημείο αυτό θέλω να τονίσω την 
απόλυτη ευθύνη ορισμένων τοπικών 
παραγόντων, οι οποίοι επιμένουν σε 
μικροπολιτικές και ρουσφετολογικές 
πρακτικές παλαιοτέρων εποχών. 

•  Εισαγάγαμε και εφαρμόσαμε από τον 
Ιούνιο του 2015 ένα γενναιόδωρο σύ-
στημα διακανονισμών λόγω χρέους. 

•  Παρείχαμε το Σεπτέμβριο του 2015, 
την πρώτη, μικρή αλλά σημειολογικά 
σημαντική επιβράβευση των συνε-
πών οικιακών πελατών με την απαλ-
λαγή τους από τις πάγιες χρεώσεις, 
με εφαρμογή από 1.1.2016. 

•  Άφησα τελευταίο το σημαντικότερο: 
Την επιβράβευση των συνεπών κα-
ταναλωτών αρχικά με παροχή έκ-
πτωσης 10% στους βιομηχανικούς 
και εμπορικούς πελάτες από τον 
Απρίλη του 2016, η οποία αυξήθηκε 
σε 15% και επεκτάθηκε και στους 
οικιακούς, από 01.07.2016. Πρό-
κειται για την μεγαλύτερη – πρω-
τοφανή μείωση τιμολογίων της ΔΕΗ 
από την ίδρυσή της. Η επιβράβευση 
αυτή των συνεπών, σε συνδυασμό 
με το νέο, πολύ πιο γενναιόδωρο 
σύστημα διακανονισμών σε 36 δό-
σεις χωρίς προκαταβολή μέχρι τέ-
λος Ιουλίου αναμένεται να συμβά-
λουν ουσιαστικά στην αύξηση της 
εισπραξιμότητας και τη μείωση των 
οφειλών.  

Ρευματοκλοπές 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο των 
ρευματοκλοπών έχει λάβει σημαντικές 
διαστάσεις και η ΔΕΗ με βάση τις ισχύ-
ουσες παράλογες ρυθμίσεις του Κώδι-
κα επωμίζεται και τις ρευματοκλοπές 
των πελατών άλλων προμηθευτών. 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο εκτετα-
μένης παρανομίας με διαστάσεις ευρύ-
τερες από τις καθαυτό οικονομικές, που 
βέβαια είναι πολύ μεγάλες.
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ΑΘΗΛ
ΑΛΟΥΜΊΝΊΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Άλλη μία φορά αναβολή 

Τι γίνεται με τον έλεγχο για το τροφείο; 
Σε κάποιους ζητούνται προφορικά οι 

αποδείξεις κάποιου μήνα, ενώ σε άλλους 
ζητούνται με επιστολή και συνημμένη την 
κατάσταση των αγορών έτσι ώστε να ξέρει 

και ο συνάδελφος τι να προσκομίσει. 
Ακόμη κάποιοι προϊστάμενοι πιο «τυπι-

κοί» κόβουν το τροφείο για δύο μήνες διότι 
λείπει απόδειξη πέντε ευρώ της ταμεια-
κής μηχανής από φούρνο παρότι υπάρχει 

η απόδειξη συναλλαγής της κάρτας. Τι να 
αγόρασε άραγε με πέντε ευρώ σε φούρνο;

Εμείς λέμε σταματήστε να σπαταλάτε 
εργατοώρες για πράγματα ανούσια, εκτός 
και αν ο σκοπός σας είναι άλλος. 

Πιέζουν οι Γάλλοι της EDF για το 17% της ΔΕΗ

Δύο μέτρα και δύο σταθμά 

Η περίπτωση με το Αλουμίνιο της Ελ-
λάδος λίγο – πολύ είναι σε όλους 

μας γνωστή, αφού αρνείται διαχρονικά να 
πληρώσει τις υποχρεώσεις ρεύματος στη 
ΔΕΗ, ενώ τα συσσωρευμένα χρέη του οδη-
γούνται στις ζημιές. 

Για την κατάσταση αυτή διαχρονικά οι 
διοικήσεις της ΔΕΗ δεν είναι άμοιρες των 
ευθυνών τους, αφού δέχτηκαν να οδηγη-
θούν στο στόμα του λύκου, δηλαδή να πάνε 
στην διαιτησία της ΡΑΕ προκειμένου η τε-
λευταία να εκδώσει απόφαση στην εξευ-
τελιστική τιμή των 36,6€ την MW….που 
πρέπει να πληρώνει τη ΔΕΗ το Αλουμίνιο, 
όταν το κόστος της MW για τη ΔΕΗ σύμ-
φωνα με τον μελετητή Booz Allen Hamilton 
είναι 59,6. 

Για το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε εκεί 
ποτέ δεν αποδόθηκαν ευθύνες, ούτε ποιος 
ήταν ο ιθύνων νους που οδήγησε τη ΔΕΗ 
σε αυτή τη διαιτησία, χωρίς ποτέ να απο-
λογηθεί για την εξέλιξη αυτή; Ζημιώθηκε 
η ΔΕΗ ναι ή όχι; Ποιος χάνει τα χρήματα 
τώρα και κινδυνεύει η ΔΕΗ να χρεοκοπήσει 
αλλά να κόψει και μισθούς από το προσω-
πικό. Πόσο τελικά οι διοικούντες διαχρονι-
κά ενδιαφέρονται πραγματικά για τη ΔΕΗ; 
Γιατί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία 
κατ’επανάληψη έχουν βλάψει τη ΔΕΗ με 
τις πράξεις τους ή με τις συμβουλές τους 
τελικά διασώζονται; 

Και ενώ έχουν γίνει όλα αυτά γιατί για 
μία ακόμη φορά στην τελευταία συνέλευ-
ση των μετόχων αναβλήθηκε το θέμα της 
Αλουμίνιον που αφορά τις οφειλές του 

προς τη ΔΕΗ; Σε ποια άλλη χώρα συμβαί-
νει αυτό: να είναι δηλαδή παραγωγός Η.Ε. 
να πουλά ρεύμα ακριβά στο σύστημα αλλά 
για τις δικές του ανάγκες να παίρνει ρεύμα 
από τη ΔΕΗ χωρίς να πληρώνει ή καλύτερα 
να πληρώνει στη τιμή που επιθυμεί;

Μήπως τελικά ισχύει αυτό που όλοι λέμε 
το κάστρο πέφτει από μέσα; Αφού κανένας 
δεν απολογείται για τις πράξεις του και 
ας κάνει κακό στην επιχείρηση και όταν 
κάποιος χρωστάει λένε δεν πειράζει αφού 
δεν έχουνε το σθένος ή δε θέλουνε να τα 
απαιτήσουνε!!! Τελικά τι παιχνίδια παίζο-
νται σε βάρος της ΔΕΗ; Καιρός να τα δει 
όλα αυτά το υπουργείο και να απομακρύνει 
τάχιστα τυχάρπαστους καλαμαράδες που 
διαλύουν τόσα χρόνια τη ΔΕΗ. 

Στο προσκήνιο επανέρχονται τα σχέδια 
για άμεση πώληση του 17% της ΔΕΗ σε 

στρατηγικό επενδυτή με την κυβέρνηση και 
το ταμείο αποκρατικοποιήσεων να καλού-
νται να ξεκαθαρίσουν τα σχέδιά τους στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πιθα-
νόν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Αν και ακόμη δεν έχουν ληφθεί οι οριστι-
κές αποφάσεις, το ΤΑΙΠΕΔ πιέζει ώστε να 
επισπευσθεί η διάθεση των μετοχών της 
ΔΕΗ για το φθινόπωρο, με τη μέθοδο του 
book building.

Το ενδιαφέρον στην πώληση μεριδίου 
της ΔΕΗ, είναι ότι υπάρχει έτοιμος 

επενδυτής, που δεν είναι άλλος από 
τους Γάλλους της EdF, οι οποίοι ήδη έχουν 
πάρει θέση και για τον ΑΔΜΗΕ (η θυγατρι-
κή της EdF, RTE). Το σενάριο της άμεσης 
πώλησης του 17% της ΔΕΗ συνδέεται 
με τις γενικότερες εξελίξεις στη ΔΕΗ, η 
οποία κάτω από το βάρος των ανεξόφλη-

των οφειλών στην αγορά έχει άμεση ανά-
γκη για φρέσκα νέα κεφάλαια, απαραίτητα 
όχι μόνο για τις νέες επενδύσεις αλλά και 
για την αναχρηματοδότηση του υπέρογκου 
δανεισμού. 

Επιπλέον υπάρχουν εκείνοι που ειση-
γούνται ότι μια εμβληματική – έστω και 
μερική – αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ θα 
βοηθούσε τα μέγιστα στο μέτωπο των δι-
απραγματεύσεων με τους δανειστές το 
φθινόπωρο. Πλέον μετά την ολοκλήρωση 
της μεταβίβασης του ΟΛΠ αλλά και την 
προσφορά των Ιταλών για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
οι πωλήσεις κρατικών εταιρειών που μπο-
ρούν να τρέξουν γρήγορα δεν είναι πολ-
λές. Ακόμη και η εκκρεμότητα του ΔΕΣΦΑ, 
για λόγους ανωτέρας βίας (Κομισιόν, Αζέ-
ροι, κόντρα με το υπουργείο για τις ταρί-
φες του δικτύου) υπάρχει κίνδυνος να πα-
ραταθεί καθυστερώντας τα υπολογισμένα 
για φέτος έσοδα. 

Υπό την έννοια αυτή η άμεση διάθεση του 
17% της ΔΕΗ, ίσως αποτελέσει μια πρώ-
της τάξεως εφεδρεία για να αναπληρωθεί 
το χαμένο έδαφος σε σχέση με τους αρ-
χικούς στόχους. Αυτό το σενάριο πάντως 
συνεχίζει να βρίσκει "αντιστάσεις” στο αρ-
μόδιο υπουργείο και τον Π. Σκουρλέτη, ο 
οποίος έχει δεσμευτεί ποικιλοτρόπως και 
μετ’ εντάσεως ότι δεν πρόκειται να γίνει 
καμία νέα ενεργειακή αποκρατικοποίηση. 

Στον αντίποδα βεβαίως είχαμε την πρό-
σφατη εξέλιξη της συμπερίληψης στο νέο 
ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιου-
σίας όχι μόνο το 17% αλλά το συνολικό πο-
σοστό που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του 
κράτους ήτοι 51%. Η είδηση προκάλεσε 
ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο εσωτερικό 
της ΔΕΗ, με τους εργαζόμενους να αντι-
δρούν ήδη στην απόσχιση του ΑΔΜΗΕ.
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ΠΕΑ
ΔΕΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΊΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ

Βασικός μοχλός ανάπτυξης τα επόμενα 
χρόνια για την ΔΕΗ θα αποτελέσει η 

εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ξε-
κινά δυναμικά και επανακαθορίζει το ενερ-
γειακό τοπίο στο χώρο των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. 
Σήμερα η εταιρεία διαθέτει 151,3 MW 

εγκαταστημένης ισχύος από ΑΠΕ, αναλυτι-
κά ως εξής: 81 MW από αιολική ενέργεια, 
69MW από μικρά υδροηλεκτρικά και 1,3 
MW από φωτοβολταϊκά. 

Επιδίωξη της εταιρείας του Ομίλου ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες είναι η περαιτέρω ανάπτυξή 
της με στόχο τον υπερδιπλασιασμό της 
εγκατεστημένης ισχύος της τα επόμενα 
πέντε χρόνια. Ακόμη πρόθεση της ΔΕ-
Η-ΑΠΕ είναι η ένταξη στο ενεργειακό της 
χαρτοφυλάκιο και των άλλων μορφών ΑΠΕ 
γεωθερμίας και βιομάζας.

Οι μέθοδοι αποθήκευσης ενέργειας που 
εξασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια και 
αυτονομία των μη διασυνδεμένων νησιών 
του Αιγαίου, είναι ο επόμενος στόχος της 
ΔΕΗΑΝ.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με σεβασμό στο 
περιβάλλον και με την σύμφωνη γνώμη των 
τοπικών κοινωνιών σχεδιάζει και υλοποιεί 
πρωτοποριακά έργα ανάπτυξης. Ένα τέ-
τοιο έργο είναι το υβριδικό σύστημα παρα-
γωγής ενέργειας της Ικαρίας. Ένα καινο-
τόμο πρωτοποριακό έργο που συνδυάζει 
διαφορετικές μορφές ΑΠΕ, αιολικό πάρ-
κο, ταμιευτήρες  νερού και φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση.

Το έργο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρω-
σης και προβλέπεται να λειτουργήσει στο 
τέλος του επόμενου έτους, θα αποδίδει 
9,8 MW και θα επαρκεί για την κάλυψη 
του μεγαλύτερου μέρους των ενεργειακών 
αναγκών του νησιού. Η πρόοδος κατασκευ-
ής του έργου έχει φτάσει στο 85%. 

Άδεια επέκτασης από 38 MW σε 
52 MW υπέγραψε ο υπουργός 

κ.Π.Σκουρλέ-
της για μονά-
δα παραγωγής 
ενέργειας από 
η λ ι ο θ ε ρ μ ι κ ή 
α κ τ ι ν ο β ο λ ί α 
στην κοινοπρα-
ξία (Motor Oil 
Hellas) και της 
(Nut-Energy) 
στην περιοχή της Σητείας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο θα 
γίνει σε έκταση 1700 στρεμμάτων θα 
αποτελείται από 24000 συλλέκτες με 
επιφάνεια 19 m2 έκαστος, έναν ηλια-
κό πύργο και μία δεξαμενή νερού.

Αντίθετοι είναι οι τοπικοί φορείς 
ισχυριζόμενοι ότι υπάρχουν προβλή-
ματα ύδρευσης και άρδευσης στην πε-
ριοχή τα οποία θα γίνουν εντονότερα 
με τις γεωτρήσεις που θα χρειασθούν 
για παραγωγή ενέργειας. Οι ετήσιες 
ανάγκες σε νερό υπολογίζονται στα 
124.000 m3.Επίσης ισχυρίζονται ότι 
θα συντελεσθεί αλλοίωση του περι-
βάλλοντος διότι η εγκατάσταση των 
ηλιοθερμικών συλλεκτών πρέπει να 
γίνει σε επίπεδη έκταση, κάτι που δεν 
υπάρχει στην θέση Πλαγιές Αθερινό-
λακου στη Σητεία, ακόμη η Περιφέρεια 

Κρήτης έχει στείλει προτάσεις στο 
Υπουργείο για τον χωροταξικό σχε-

διασμό που αν 
δεν γίνουν δε-
κτές απειλεί να 
προσφύγει στο 
ΣΤΕ. 

Τι είναι όμως 
τα ηλιοθερμικά 
συστήματα;

Τα ηλιοθερ-
μικά συστήμα-

τα συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία την 
οποία μετατρέπουν σε θερμική ενέρ-
γεια με επόμενο στάδιο την παραγωγή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Υπάρχουν συλλέκτες χαμηλής μέ-
σης και υψηλής θερμοκρασίας. Τα χα-
μηλής και μέσης είναι μόνο για παροχή 
ζεστού νερού για οικιακή ή βιομηχανι-
κή χρήση.

Οι συλλέκτες υψηλής θερμοκρασίας 
συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία με 
κάτοπτρα περνάει σε μία δεξαμενή νε-
ρού, μετατρέποντας το νερό σε ατμό 
ο οποίος ενεργοποιεί ατμογεννήτρια 
παραγωγής Ηλεκτρισμού.

Η ηλιοφάνεια παίζει βασικότατο 
ρόλο στην απόδοση ενός ηλιοθερ-
μικού συστήματος, όμως παράγουν 
ηλεκτρισμό και σε συνθήκες που δεν 
υπάρχει ηλιοφάνεια.

ΗΛΊΟΘΕΡΜΊΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΡΥΘΜΊΣΗ ΟΦΕΊΛΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  

ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Παρατείνεται το πρόγραμμα ρύθμισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη 

ΔΕΗ με την καταβολή των ποσών έως 
και 36 δόσεις. Ο ευνοϊκός διακανονι-
σμός έληγε κανονικά στις 29 Ιουλίου, 
ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο της 
ΔΕΗ, όπως υποστηρίζει με ανακοίνωσή 
της η εταιρεία, «μετά τη μεγάλη αντα-

πόκριση από πελάτες της, επιχειρή-
σεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, για 
ένταξη στο ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμι-
σης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δό-
σεις, αποφάσισε την παράταση του συ-
γκεκριμένου προγράμματος έως και τις 
30 Σεπτεμβρίου 2016, προκειμένου να 
διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους, κα-
θώς αναμένεται αύξηση των αιτημάτων 
για διακανονισμό». Υπενθυμίζεται ότι η 
καταβολή της 1ης δόσης πραγματοποι-
είται με την έγκριση του διακανονισμού.
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Συνάδελφοι-ες

Ο στρατηγικός στόχος της ΕΕ του 
κεφαλαίου των πολιτικών τους υπαλ-
λήλων συνεχίζεται με πιο γρήγορους 
ρυθμούς, με σκοπό την ολοκλήρωση 
της απελευθέρωσης της αγοράς της 
Ηλεκτρικής Ενέργειας απ’ την κρατική 
προστασία στρατηγικών τομέων της 
οικονομίας, προκειμένου να βρουν κερ-
δοφόρα διέξοδο για την υπερσυσσώ-
ρευση κεφαλαίων και όχι για την λαϊκή 
ευημερία. 

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ συνεχίζει από εκεί ακριβώς που 
το είχαν αφήσει οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ την περεταίρω 
ιδιωτικοποίηση, αποδεικνύοντας ότι 
και σ’ αυτόν τον τομέα ήρθε για να κά-
νει την πιο βρώμικη δουλειά που δεν 
πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν οι προηγού-
μενοι.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, οι 
εξελίξεις θα είναι ραγδαίες προς αρνη-
τική κατεύθυνση και θα αφορούν όλες 
τις εταιρείες του ομίλου ΔΕΗ. Ήδη 
υπάρχει έτοιμη οδηγία από την ΕΕ για 
τον ΔΕΔΔΗΕ στην κατεύθυνση του δια-
μελισμού και της ιδιωτικοποίησης.

Σύμφωνα με το τρίτο ‘’αριστερό μνη-
μόνιο’’ και ενόψει της νέας αξιολόγη-
σης, θα πρέπει το μερίδιο της ΔΕΗ στη 
λιανική αγορά υποχρεωτικά να μειωθεί 
ως το τέλος του 2019 σε κάτω από το 
50% από το 91% που κατέχει σήμερα. 
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της πώλησης 
τμηματικά (ανά εξάμηνο) μεγάλου μέ-
ρους της παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) 
σε ιδιώτες με τιμές κάτω του κόστους.

Κυβέρνηση και διοίκηση διακηρύσ-
σουν σε όλους τους τόνους ότι μπαί-
νουμε στη μεταλιγνιτική περίοδο, 
ουσιαστικά ποινικοποιούν τον λιγνίτη 
το μοναδικό εγχώριο καύσιμο που εξα-
σφαλίζει επάρκεια, ασφάλεια, φθηνή 
τιμή κιλοβατώρας, θέσεις εργασίας, 
με σκοπό να προκριθούν εισαγόμενα 
καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Σ’ αυτό 

συμβάλλει και η πολιτική της ΕΕ που 
επιβαρύνει την Λιγνιτική παραγωγή με 
τα πιστοποιητικά CO2 και την βαριά φο-
ρολογία. 

Ενώ παράλληλα υπάρχει διαπάλη για 
την κατοχή και για το μοίρασμα των Λι-
γνιτικών αποθεμάτων, όπως της Βεύης 
και της Δράμας, μεταξύ των μονοπωλι-
ακών ομίλων.

Σε αυτή την διαδικασία ξεπουλήμα-
τος των πάντων εντάσσεται και η Γε-
νική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ 
την Πέμπτη 30-6-2016, προκειμένου 
να αποφασίσουν για τον πλήρη ιδιοκτη-
σιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από την 
ΔΕΗ με τελικό στόχο την ολοκληρωτική 
ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς 
σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης.

Εδώ, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο εκ-
πρόσωπος των εργαζόμενων στο ΔΣ 
της ΔΕΗ Φωτόπουλος Νίκος μέσα από 
επιστολή του, θεωρεί ότι το συγκεκρι-
μένο σχέδιο είναι σε θετικότερη κατεύ-
θυνση από τα σχέδια των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων, πάντα με την λογική 
του ‘‘μικρότερου κακού’’……….

Προσπάθεια «στράτευσης» στους 
ανταγωνισμούς του κεφαλαίου προ-
κειμένου να «συσπειρώσει» και να 
«δεσμεύσει» τους εργαζόμενους της 
ΔΕΗ γύρω από τους στόχους της επι-
χείρησης, καθώς προχωρά από την 
κυβέρνηση η ιδιωτικοποίησή της και 
συνολικά η στρατηγική του κεφαλαίου 
για την «απελευθέρωση» της αγοράς 
Ενέργειας, επιχειρεί με επιστολή του 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ ΑΕ, Μ. Παναγιωτάκης, σε μια 
κίνηση που βέβαια έχει ευρύτερες στο-
χεύσεις............

Τονίζει ότι είναι προφανής ο κίνδυνος 
για την επιχείρησή μας, διότι θα έχει 
απώλεια εσόδων τόσο από την παραγω-
γή όσο και από την εμπορία, ισχυρίζεται 
ότι η κατάσταση εξελίσσεται σε κρίσι-
μη και ότι δεν πρέπει να μείνει η ΔΕΗ 
«μόνο με τους ασύμφορους πελάτες». 

Το σημείο της επιστολής, εξάλλου, 
που προϊδεάζει για μεγάλες αρνητικές 
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στο 
εσωτερικό της επιχείρησης είναι η 
αναφορά στο «κατάλληλο επιχειρη-
ματικό μοντέλο και τις διαρθρωτικές 
αλλαγές για την υποστήριξη των επι-
χειρηματικών μας πρωτοβουλιών, την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, 
την απόκτηση της αναγκαίας ευελιξίας 
και τη μείωση του κόστους μας».

Για άλλη μια φορά η πλειοψηφία της 
ΓΕΝΟΠ (ΕΑΜΕ ΔΑΚΕ ΜΕΤΑ) άρρηκτα 
δεμένη με την πολιτική της απελευ-
θέρωσης και της ανταγωνιστικότητας 
για την οποία έχει βάλει πλάτη εδώ και 
πολλά χρόνια, επιχειρεί με λεονταρι-
σμούς και άσφαιρα πυρά να σπείρει αυ-
ταπάτες στους εργαζόμενους.

Λειτουργώντας πυροσβεστικά και 
σερνόμενοι πίσω από τις εξελίξεις 
κάλεσαν σε έκτακτη συνεδρίαση του 
ΔΣ ΓΕΝΟΠ προκειμένου δήθεν να ορ-
γανώσουν την αντίδρασή τους ενάντια 
στα σχέδια κυβέρνησης και διοίκησης 
προβάλλοντας το δικό τους ίδιο σάπιο 
μοντέλο της απελευθέρωσης.

Ουσιαστικά προσπαθούν να προλά-
βουν την οργή των συναδέλφων για 
τις συνέπειες της επόμενης μέρας του 
ξεπουλήματος.

Σήμερα, που έχει συσσωρευτεί τόση 
αρνητική πείρα, δεν πρέπει να επιτρέ-
ψουμε να εγκλωβιστεί ξανά το κίνημα 
στη δήθεν ρεαλιστική γραμμή του «μι-
κρότερου κακού» της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ.

Η επιλογή του «μικρότερου κακού», 
η γραμμή που πάντα αποδέχεται το 
ασφυκτικό πλαίσιο που καθορίζει ο αντί-
παλος και αναζητά μάταια φιλολαϊκές 
«κόκκινες γραμμές» διαπραγμάτευσης 
μέσα σε αυτό, οδήγησε το κίνημα από 
ήττα σε ήττα.

Θυμηθείτε: Αποδοχή της «απελευ-
θέρωσης» και αμυντική μάχη για παρα-
μονή της ΔΕΗ 100% στο Δημόσιο, μετά 
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παράδοση της περιουσίας του ασφαλι-
στικού ταμείου της ΔΕΗ, μετά αποδοχή 
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ ΑΕ και 
μάχη οπισθοφυλακών για το 51%, αυτή 
είναι η γραμμή που μας έφερε στη ση-
μερινή κατάσταση.

Αυτή η γραμμή μετέτρεψε το συνδι-
καλιστικό κίνημα σε υπηρέτη της κυ-
βερνητικής εναλλαγής και ενίσχυσε 
τις αυταπάτες για τη δυνατότητα των 
σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων να 
πετύχουν φιλολαϊκή διαχείριση του 
καπιταλισμού. Αυτή η γραμμή προβλή-
θηκε για δεκαετίες από τη πλειοψηφία 
της ΓΕΝΟΠ - ∆ΕΗ

Για να υπηρετήσει ο ενεργειακός 
σχεδιασμός τη λαϊκή ευημερία πρέπει 
να απαλλαγεί απ’ τους νόμους της αγο-
ράς, τους νόμους του καπιταλιστικού 
κέρδους.

Το πρόβλημα επομένως είναι πολιτι-
κό και δεν μπορεί να λυθεί ριζικά χωρίς 
γραμμή σύγκρουσης και ρήξης με το 
καθεστώς ιδιοκτησίας των μονοπωλίων 
στον τομέα της Ενέργειας και συνολικά 

στην οικονομία, χωρίς ανατροπή στο 
χαρακτήρα της εξουσίας.

Μέσα σ’ αυτό το ιδιοκτησιακό και 
πολιτικό καθεστώς, όπου οι εγχώριες 
ενεργειακές πηγές, οι πρώτες ύλες, 
τα μέσα παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής της Ενέργειας θα αποτε-
λούν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία, ο 
ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορεί να 
αναπτύξει την παραγωγή και να ικανο-
ποιεί συνδυασμένα το σύνολο των λαϊ-
κών αναγκών.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός θα δια-
σφαλίζει:

α)  Τη μείωση του βαθμού ενεργειακής 
εξάρτησης της χώρας.

β)  Την εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής 
κατανάλωσης.

γ)  Τη σχεδιασμένη ανάπτυξη συγκεκρι-
μένων περιοχών και κλάδων.

δ)  Την ασφάλεια των εργαζομένων του 
κλάδου, αλλά και των οικιστικών ζω-
νών και γενικότερα την ισόρροπη 
παρέμβαση του ανθρώπου στο περι-
βάλλον.

Για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος 
δρόμος, ο αγώνας ενάντια στην πολι-
τική της «απελευθέρωσης» και των 
ιδιωτικοποιήσεων του ενεργειακού 
τομέα δεν πρέπει να διεξάγεται κάτω 
απ’ τη σημαία του χτες, δηλαδή με το 
αίτημα της επιστροφής στο καθεστώς 
των παλιών κρατικών μονοπωλίων, 
αλλά κάτω απ’ τη σημαία του αύριο, 
της κοινωνικής κρατικής ιδιοκτησίας, 
της εργατικής εξουσίας, κάτω απ’ τη 
σημαία της ικανοποίησης των λαϊκών 
αναγκών.

Μπορούμε να διδαχθούμε απ’ τους 
απεργιακούς αγώνες της δεκαετίας 

του ‘80 κρατώντας τη μαζικότητα και 
τη μαχητικότητά τους.

Γι’ αυτό η Αγωνιστική Συνεργασία 
καλεί σε μαζική αγωνιστική συσπεί-
ρωση, που δεν περιορίζεται μόνο σε 
αιτήματα άμεσης ανακούφισης της 
λαϊκής οικογένειας αλλά προβάλλει 
γραμμή αντεπίθεσης, με ριζοσπαστι-
κούς, διεκδικητικούς στόχους.

Mε την συνεισφορά του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώθηκε η συνάντηση 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+KA2, το οποίο αφορά 

στο κρίσιμο θέμα των Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Mε την πολύτιμη συνεισφορά του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δεύ-
τερη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+KA2, το οποίο αφορά 

στο κρίσιμο θέμα της «Ηλεκτρομαγνητικής Ρύπανσης από Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής, Γραμμές Μεταφοράς, 
Υποσταθμούς, Μεταφορά Εντός και Μεταξύ Πόλεων και Συσκευές». 

Στη συνάντηση, την οποία φιλοξένησε το 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, συμμετείχαν εκτός από τον ΔΕΔΔΗΕ, 
εκπρόσωποι έξι σχολείων και εκπαιδευτικών οργανισμών από Ρουμανία, Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία και Ελλάδα, καθώς 
και δυο συνεργαζόμενες επιχειρήσεις από Ρουμανία και Γερμανία. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Α. Δρά-
τσας, παρουσίασε τη λειτουργία των Κέντρων Διανομής καθώς και παραδείγματα μετρήσεων ηλεκτρικών και μαγνητικών 
πεδίων. 

Όπως υπογράμμισε ο κ. Δράτσας, όλες οι μετρήσεις που έχουν γίνει σε λειτουργούντα Κέντρα Διανομής είναι δεκά-
δες έως χιλιάδες φορές χαμηλότερες από τα διεθνώς εφαρμοζόμενα όρια. Εξάλλου σύμφωνα με τις μελέτες, με την 
ολοκλήρωση ενός Κέντρου Διανομής, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στην περιοχή έχει μετρηθεί στα ίδια επίπεδα που ήταν 
και πριν από την κατασκευή του. Άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία καθώς δεν μεταβάλλονται τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 
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ΕΗΛΑΣ ΙΑΛ

Την προσοχή των καταναλωτών για 
την αποφυγή εξαπάτησής τους από 

άτομα που εμφανίζονται ως «τεχνικοί» 
και προτείνουν παράνομες επεμβάσεις 
στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, 
με στόχο τη μειωμένη εγγραφή των 
καταναλώσεων, εφιστά ο Διαχειριστής 
του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) με αφορμή σχε-
τικά κρούσματα...
Όπως επισημαίνει:
•  Τέτοιου είδους ενέργειες εγκυ-

μονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους 
για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ 
συνιστούν αδικήματα που διώκονται 
ποινικά. Στις υποθέσεις ρευματο-
κλοπών υποβάλλονται μηνύσεις ενα-
ντίον των παρανομούντων κατανα-
λωτών στα αρμόδια δικαστήρια, αφού 
προσδιορισθεί με κάθε πρόσφορο 

μέσο η κλαπείσα ενέργεια, επί του 
κόστους της οποίας προστίθενται 
όλες οι δαπάνες της ρευματοκλο-
πής. Σε πολλές περιπτώσεις που 
έχουν εκδικασθεί, έχουν επιβληθεί 
στους κατηγορούμενους ποινές φυ-
λάκισης έως και τρία έτη για «κλο-
πή ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα 
μεγάλης αξίας, κατ’ εξακολούθηση».

•  Η οποιαδήποτε επέμβαση στον με-
τρητή αφήνει ίχνη, ενώ παράλληλα ο 
ΔΕΔΔΗΕ εντοπίζει τις αδικαιολόγη-
τες μειώσεις καταναλώσεων μέσω 
αυτόματης μηχανογραφικής εφαρ-
μογής και διενεργεί άμεσα ελέγ-
χους στους αντίστοιχους μετρητές. 
Η διαπίστωση όλων ανεξαιρέτως 
των ρευματοκλοπών από τα εξουσι-
οδοτημένα συνεργεία της Εταιρίας, 

που πρόσφατα, για το σκοπό αυτό, 
ενισχύθηκαν με νέο τεχνικό προσω-
πικό, είναι απλώς θέμα χρόνου.

•  Κάθε καταναλωτής, με βάση το συμ-
βόλαιο παροχής ρεύματος που έχει 
υπογράψει με τον προμηθευτή του, 
φέρει ακέραια την ευθύνη για οποια-
δήποτε παράνομη επέμβαση στον 
μετρητή του.

Τονίζεται τέλος ότι με αυτές τις πρα-
κτικές, χρεώνονται ουσιαστικά όλοι οι 
υπόλοιποι συνεπείς καταναλωτές που 
ήδη έχουν πληγεί από την οικονομική 
κρίση, με το κόστος της διαφυγούσας 
ενέργειας των ρευματοκλοπών.

Προσοχή στις ρευματοκλοπές,  
προειδοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ

Έχει γίνει πλέον καθεστώς. 
Συνεχίζονται με ένταση οι 

κλοπές μετασχηματιστών του 
ΔΕΔΔΗΕ σε πολλές περιοχές 
της χώρας με ανυπολόγιστες οι-
κονομικές αλλά και κοινωνικές 
επιπτώσεις.

Οργανωμένα κυκλώματα εμπο-
ρίας μετάλλων και ιδιαίτερα χαλ-
κού που είναι πιο ακριβό υλικό 
ρημάζουν μετασχηματιστές και 
καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ βυθίζοντας 
στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές 
και ζημιώνοντας την επιχείρηση 
αλλά και καταναλωτές με εκατομ-
μύρια ευρώ.

Το κύκλωμα αποτελείται από 
«κυνηγούς» χαλκού αλλά και τους  
ιδιοκτήτες χυτηρίων μετάλλων.

Αν η κλοπή είναι οικονομικό έγκλημα 
και αντικοινωνική συμπεριφορά η απο-
δοχή των προϊόντων του εγκλήματος 
είναι ακόμα χειρότερη.

Σύμφωνα με απαντήσεις του Προέ-
δρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του 
ΔΕΔΔΗΕ, κ. Χατζηαργυρίου σε συνεδρί-
αση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής οι κλοπές 
είναι χιλιάδες.

Τα προηγούμενα χρόνια ήταν γύρω 
στις 2000 με 2500 το χρόνο, ενώ τον 
τελευταίο έχουν μειωθεί σε 1500 έως 
2000.

Η ζημιά για τον ΔΕΔΔΗΕ είναι περί-
που 6000 ευρώ για κάθε μετασχηματι-
στή. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια ζημιά 
της τάξης από 10 έως 20 εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο. Η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ 
πρέπει να είναι αμείλικτη σε τέτοια 
φαινόμενα και ιδιαίτερα εναντίον των 
κλεπταποδόχων ιδιοκτητών χυτηρίων 
και διαλυτηρίων μετάλλων με μηνύσεις 
και αγωγές για ζημιές και διαφυγόντα 
κέρδη.

Η διεκδίκηση λοιπόν δικαστικά από 
την διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ των ζημι-
ών και η αυστηροποίηση των ποινών 
με νομοθετική ρύθμιση εκ μέρους του 
Υπουργείου είναι ο μόνος τρόπος ανα-
κοπής αυτής της παράνομης και αντι-
κοινωνικής δραστηριότητας. 

ΚΛΟΠΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
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ΟΝΕΙΡΑ

Να απαλλαγούν από την καταβο-
λή όλων των υπέρ τρίτων επιβα-

ρύνσεων στους λογαριασμούς ηλε-
κτρικού ρεύματος, ζητά με επιστολή 
της η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου.
Στην επιστολή, με παραλήπτες τον 
υπουργό ΠΕΝ Πάνο Σκουρλέτη, τη ΡΑΕ 
και τη ΔΕΗ, αναφέρεται ότι η απαλλαγή 
ζητείται «προκειμένου να αποφευχθούν 
τα χειρότερα, με ακόμα υψηλότερη 
ανεργία, μεγαλύτερη συρρίκνωση κα-
τανάλωσης, χαμηλότερους τζίρους/ει-
σοδήματα, περισσότερα λουκέτα ή και 
αφελληνισμό επιχειρήσεων κι όχι μόνο, 
σε βάρος της κοινωνικής, οικονομικής, 
εδαφικής ΣΥΝΟΧΗΣ και της Οικονομι-
κής Σύγκλισης».

Οι ξενοδόχοι του νησιού ζητούν επί-
σης, την αποκατάσταση της εδώ και 
δεκαετίες προβληματικής (και καθόλου 
ακίνδυνης κι αδάπανης) ηλεκτροδότη-
σής, που η προαναφερόμενη τριπλή (και 
πλέον) κρίση την ανέδειξε σε καταλυτικό 

π αράγοντα «που επηρεάζει αρνητικά 
την ποιότητα των παρεχομένων υπη-
ρεσιών, τη βιώσιμη λειτουργία και το 
PRESTIGE των μονάδων και του τόπου 
μας, ζημιώνοντας, δυσφημίζοντας και 
καθιστώντας μας ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΥΣ».

Απευθονόμενοι στον αρμόδιο υπουρ-
γό αναφέρουν τα εξής «επανερχόμαστε 
στο υπ’ όψη θέμα, επισυνάπτοντας το 
παραπάνω σχετικό, με την επισήμανσή 
μας -κοινή άλλωστε διαπίστωση των 
καταναλωτών (Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων) ηλεκτρικού ρεύματος- ότι 

τα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των 
λογαριασμών ΔΕΗ, καθίστανται ολο-
ένα κι επαχθέστερα, αναντίστοιχα 
προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, 
με τις πολλές κι υψηλές υπέρ τρίτων 
επιβαρύνσεις (τους), που προστιθέ-
μενες στις ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ αυξάνουν υπερβολικά το 
τελικό (συνολικό) κόστος ρεύματος, 
δυο, τρεις ή και περισσότερες φο-
ρές!!!, καθιστώντας ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟ 
ΤΟ Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΠΕΙΑ», αφού 
η επιστροφή του 10% στην αξία του 
ρεύματος είναι αμελητέα σε σχέση 
με το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκκαθαρι-
στικού λογαριασμού ΔΕΗ, πολύ μικρής 
Ξενοδοχειακής Μονάδας, στον οποίο 
ενώ η χρέωση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑ-
ΤΟΣ υπολείπεται των 200 ευρώ, μ’ επι-
στροφή κάτι λιγότερο των 20 ευρώ, το 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ προσεγ-
γίζει τα….. 700 ευρώ!!!».

Να μην πληρώνουν όλες τις υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις 
στους λογαριασμούς ρεύματος ζητούν οι ξενοδόχοι Λέσβου

ΕΠΊΣΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΊΩΤΑΚΗ

Με επιστολή του προς όλους τους εργαζόμενους στη 
ΔΕΗ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μ. 

Παναγιωτάκης κάνει έκκληση να συσπειρωθούμε και να δε-
σμευτούμε για μία ισχυρή ΔΕΗ. 

«Είμαστε σε μία περίοδο που όλα αλλάζουν στον τομέα της 
αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και διεθνώς», 
αναφέρει στην επιστολή του. Ακόμη αναφέρει ότι ο Όμιλος 
διαθέτει πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως 
κύρος, αξιοπιστία, τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου στην κα-
τασκευή και εκμετάλλευση θερμοηλεκτρικών και υδροηλε-
κτρικών σταθμών, στην λειτουργία ορυχείων, στην ανάπτυξη 
δικτύων, κλπ. 

Συμφωνούμε κ.Πρόεδρε να συσπειρωθούμε και να δε-
σμευτούμε αλλά προς ποια κατεύθυνση.

Να πάρουμε στα χέρια μας το άνοιγμα της αγοράς. Ποιο 
άνοιγμα και ποια αγορά; Αυτό το άνοιγμα που υποχρεώνει 
τους μισούς καταναλωτές θέλοντας ή μη σε μερικά χρόνια 
να αλλάξουν πάροχο. Για ποια ισχυρή εμπορία μιλάμε που 

θα μπορεί να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό; Μία εμπο-

ρία αποδεκατισμένη υποστελεχωμένη με συνάδελφους να 

δουλεύουν στο όριο χωρίς ποτέ να τους έχει δοθεί κανένα 

κίνητρο, συνάδελφοι που αντιμετωπίζονται ως όντα ενός κα-

τώτερου θεού; Με αυτούς τους συναδέλφους που υβρίζονται 

λοιδορούνται ενίοτε δε ξυλοκοπούνται θα κάνουμε πιο ευέ-

λικτη εμπορία; 

Λέτε ότι επεκτεινόμαστε σε αγορές του εξωτερικού, απα-

ντάμε μακάρι. Ακόμη ότι «οργανώνουμε» την δραστηριοποί-

ηση μας στην Ελληνική αγορά σε νέα προϊόντα, όπως φυσικό 

αέριο, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κλπ., απαντάμε, «ήμουν νιος 

και γέρασα». Μας λέτε για διεκδικήσεις και λύσεις χρόνιων 

προβλημάτων καταλήγοντας ότι «Η ΔΕΗ του μέλλοντος θα 

είναι διαφορετική». Φοβούμαστε ότι η ΔΕΗ του μέλλοντος 

δεν θα υπάρχει ή στην καλύτερη περίπτωση θα είναι δραμα-

τικά συρρικνωμένη.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
 ENΩΣΗ

ΥΜΦΕΡΟΝΤΑΣ
Πόλεμος συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τον εκσυγχρονισμό ή μη των 
παλαιών μονάδων παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας. 

Σε όλη την Ε.Ε. υπάρχουν 185 πυρηνι-
κοί σταθμοί, που παράγουν το 40% της 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πολλοί όμως από 
αυτούς τους σταθμούς έχουν κατασκευα-
σθεί πριν από 40-50 χρόνια με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας. 

Η χώρα μας μαζί με την Γερμανία, Αυ-
στρία και Λουξεμβούργο είναι αντίθετες 
στην χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού 
των παλαιών ή της κατασκευής νέων πυ-
ρηνικών μονάδων. 

Στο επίκεντρο αυτού του πολέμου βρί-
σκονται από την μία όχθη η Γερμανία που 
διαθέτει οκτώ πυρηνικά εργοστάσια και 
από την άλλη η Γαλλία η μεγαλύτερα πα-
ραγωγός δύναμη πυρηνικής ενέργειας, 
στην Ε.Ε. 

Η Γαλλία διαθέτει 58 πυρηνικά εργοστά-
σια συνολικής ισχύος 63.000 MW που όχι 
μόνο καλύπτει εξ΄ολοκλήρου τις ανάγκες 
της σε ενέργεια αλλά εξάγει και περίπου 
το 40% της παραγωγής της.

Οι υποστηριχτές της πυρηνικής ενέρ-
γειας την χαρακτηρίζουν λύση στην Ενερ-
γειακή κρίση, πράσινη, φθηνή, ασφαλή και 
χαμηλού κόστους. 

Από την άλλη πλευρά περιβαλλοντολό-
γοι και άλλοι επιστήμονες διατυπώνουν 
τις αντιρρήσεις τους με ατράνταχτα επι-

χειρήματα.
Ισχυρίζονται  ότι υπάρχουν εκπομπές 

ραδιενεργών αερίων που εμφανίζονται 
μετά από αρκετά χρόνια, ακόμη μεγάλο εί-
ναι το κόστος μεταφοράς των πυρηνικών 
αποβλήτων χωρίς να εξασφαλίζει ασφά-
λεια το «θάψιμο» τους. Το κόστος της δι-
άλυσης του ίδιου του αντιδραστήρα μετά 
από 30-40 χρόνια ζωής που και αυτό γίνε-
ται απόβλητο είναι εξαιρετικά κοστοβόρο. 
Μόνο το κόστος των αποζημιώσεων για 
καταστροφή στην Φουκοσίμα το 2011 έχει 

ξεπεράσει τα 60 δισ. δολάρια, ενώ 80.000 
κάτοικοι που είχαν εκτοπισθεί ζουν ακόμα 
σε προσωρινά καταλύματα πέντε χρόνια 
μετά. Για το σχέδιο αποκατάστασης της 
περιοχής και διάλυσης του εργοστασίου 
θα χρειασθούν 3 με 4 δεκαετίες, χωρίς 
κανένας να μπορεί να προδιαγράψει το 
αποτέλεσμα. Η συλλογή και η οριστική 
αποθήκευση των ραδιενεργών αποβλή-
των και των πυρηνικών καυσίμων είναι μία 
πολλή δύσκολη και δαπανηρή υπόθεση με 

αβέβαιο αποτέλεσμα. Τα ραδιενεργά από-
βλητα «έχουν ζωή», πολλές εκατοντάδες 
χρόνια.

Εκτός όλων των άλλων οι σταθμοί παρα-
γωγής Πυρηνικής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
είναι ευάλωτοι σε κακόβουλες διαδικτυ-
ακές επιθέσεις.  Ακόμη στις εποχές που 
ζούμε κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει 
μία τρομακτική επίθεση. Ένας σεισμός, 
ένα τσουνάμι ή οποιοδήποτε άλλο τυχαίο 
ή μη γεγονός μπορεί να φέρει ανείπωτη 
καταστροφή. Η καταστροφή στο Τσέρνο-
μπιλ τον Απρίλη του 1986 και της Φου-
κοσίμα το Μάρτη του 2011 είναι δύο από 
τα μεγαλύτερα πυρηνικά ατυχήματα, τα 
οποία πρέπει να αποτελέσουν ανασταλ-
τικό παράγοντα κατασκευής, πυρηνικών 
εργοστασίων που δυστυχώς ακόμα σχεδι-
άζονται και κατασκευάζονται. Το επιχείρη-
μα ότι υπάρχουν πυρηνικοί αντιδραστήρες 
στις γειτονικές χώρες γιατί όχι και στη 
δική μας είναι σαθρό. Η απόσταση σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος παίζει μεγάλο ρόλο. 
Οι επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος 
στα 50 χιλιόμετρα είναι τετραπλάσιες 
απ’ότι στα 100 χιλιόμετρα. Για το λόγο 
αυτό πλούσιες χώρες κατασκευάζουν 
πυρηνικά εργοστάσια σε άλλες φτωχές 
χώρες και όχι στο έδαφος τους. Η πυρη-
νική ενέργεια λοιπόν δεν είναι λύση στην 
Ενεργειακή κρίση αλλά ένα πρόβλημα το 
οποίο μεταθέτουμε στις επόμενες γενιές. 
Έχουμε δικαίωμα; 

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές από το καλοκαίρι του 
2014, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολό-

γηση των τεχνικών στοιχείων και προσφορών των εταιρειών που 
κατέθεσαν φακέλους για την προμήθεια και εγκατάσταση των 
λεγόμενων έξυπνων μετρητών. 

Οι φάκελοι των τριών σχημάτων που συμμετείχαν στην προ-
κήρυξη κρίθηκαν επαρκείς από την επιτροπή αξιολόγησης της 
εταιρείας. 

Ο διαγωνισμός αφορά πιλοτικό πρόγραμμα τηλεμέτρησης 200 
χιλιάδων μετρητών χαμηλής τάξης.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα ξεκινάει από πέντε περιοχές, 
Ξάνθη, Λευκάδα, Λέσβο, Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο, η δε χρη-

ματοδότησή του θα γίνει από κεφάλαια του ΕΣΠΑ, κάτι που δεν 
ισχύει για την αντικατάσταση όλων των μετρητών της χώρας. Το 
κόστος για την αντικατάσταση 7,5 εκατ. μετρητών εκτιμάται ότι 
θα ανέλθει στο 1,2 δισ. ευρώ περίπου.

Με την επένδυση της τηλεμέτρησης παρέχοντας σημαντικά 
οφέλη για τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως η σχεδόν εξάλειψη των ρευματο-
κλοπών, η παύση της επί τόπου καταμέτρησης, η διακοπή μίας 
σύνδεσης από απόσταση, ακόμη η ενημέρωση των καταναλωτών 
σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός των βλαβών «on line» κλπ. 

Σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. έως το 2020 θα πρέπει να έχει 
αντικατασταθεί το 80% των παλαιών μετρητών με έξυπνους. 

Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ε Σ  Ν Ε Α Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ί Α Σ
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Ε ΠΕΝΔΥΣΕ ΙΣ

Και να που η ΔΕΗ φαίνεται να 
περνά στην αντεπίθεση. Κάνει 

άνοιγμα στα Βαλκάνια και δεν μένει 
παρά να παρακολουθήσουμε από 
κοντά τις κινήσεις αυτές καθώς 
απαιτείται σωστός σχεδιασμός για 
να υπάρξουν καλά αποτελέσματα. 
Εμείς φυσικά στεκόμαστε κριτι-
κά και προσπαθούμε να δούμε τα 
πράγματα όσο πιο ψύχραιμα γίνεται 
προκειμένου η κρίση μας να έχει 
αντικειμενικότητα…

Ενδιαφέροντα λοιπόν είναι τα συμπε-
ράσματα που προέκυψαν σχετικά με 
την στρατηγική της ΔΕΗ στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής, αφενός μέσω της 
συνέντευξης Τύπου που έδωσε ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης, αφετέρου από 
δηλώσεις του ιδίου κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στα Τίρανα της Αλβανίας.

Ο κ. Παναγιωτάκης παραδέχθηκε ότι 
«η ΔΕΗ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη 
θέση», επικαλέστηκε την «ανάγκη τερ-
ματισμού της ασυδοσίας», πρότεινε ως 
μια διέξοδο την «ανάγκη στήριξης της 
λιγνιτικής παραγωγής» η οποία, όπως 
είπε, «βρίσκεται στα χαμηλότερα ιστο-
ρικά επίπεδα, έναντι του εισαγόμενου 
φυσικού αερίου» και τέλος δήλωσε ότι 
«ο ηλεκτρισμός απαιτεί υπεύθυνες και 
σοβαρές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας».

Εφόσον ο κ. Πρόεδρος αναγνωρίζει 
την δυσμενή οικονομική θέση της ΔΕΗ, 
προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Για-
τί δεν αντιδρά στο «μπλοκάρισμα» της 
αδειοδότησης που γίνεται σε βάρος της 
επιχείρησής του σχετικά με την λειτουρ-
γία του γνωστού ολοκληρωμένου έργου 

της Μεσοχώρας; Η ίδια η ΔΕΗ έχει επεν-
δύσει για το έργο αυτό 511 εκ. ευρώ, δη-
λαδή ένα τεράστιο ανενεργό κεφάλαιο, 
το οποίο «βαραίνει» επικίνδυνα την πλά-
στιγγα σε βάρος της βιωσιμότητάς της.

Αναμένονται για τη ΔΕΗ από την πώλη-
ση ηλεκτρικού ρεύματος στο έργο αυτό 
έσοδα αξίας 25-30 εκ. ευρώ ετησίως. 

Η ΔΕΗ θα έπρεπε να ανησυχεί με βάση 
και την οικονομική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται. Εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να 
ξεσηκώσει τον κόσμο. Στο τέλος - τέλος 
αυτό δεν είναι το καθήκον του κ. προέ-
δρου; Άραγε εάν ήταν δική του (ιδιωτική) 
επιχείρηση πώς θα λειτουργούσε; 

Στα Τίρανα
Από την επίσκεψη του κ. προέδρου 

στα Τίρανα πληροφορηθήκαμε την σύ-
σταση θυγατρικής εταιρίας από τη ΔΕΗ 
στην Αλβανία, με σκοπό να διερευνήσει 
επενδυτικές ευκαιρίες, κυρίως στον το-
μέα των υδροηλεκτρικών. Όπως μάλιστα 
προκύπτει από τα δημοσιεύματα, η ΔΕΗ 
ήταν αυτή που οργάνωσε ουσιαστικά την 
ημερίδα στα Τίρανα με θέμα το υδροηλε-
κτρικό δυναμικό της γειτονικής χώρας. 

Και βέβαια μια τέτοια κίνηση είναι 
θετική για τη ΔΕΗ που έχει ανάγκη να 
επεκτείνει τις συνεργασίες της και να 

αξιοποιήσει την εμπειρία και την τε-
χνογνωσία της στον τομέα της ΥΗ 
ενέργειας.

Όμως μπαίνουν στο τραπέζι κά-
ποια ερωτήματα που ενδεχομένως 
χρήζουν απαντήσεων: Γιατί άραγε 
δεν προβαίνει η ΔΕΗ στην αντίστοι-
χη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
προώθησης έργων υδροηλεκτρικής 
ενέργειας στην ίδια τη χώρα μας; 

Σημειώνουμε πως στην Ελλάδα 
οι δυνατότητες ηλεκτροπαραγωγής από 
υδροηλεκτρικά έχουν καλυφθεί μόλις 
κατά το 1/3 του δυναμικού της, σε αντί-
θεση με πολλές χώρες της Ευρώπης 
που ξεπέρασαν το 90% (Γερμανία, Ελβε-
τία, Δανία κλπ), ενώ άλλες χώρες (Αλβα-
νία, Νορβηγία) ηλεκτροδοτούνται σχεδόν 
κατ’ αποκλειστικότητα από ΥΗ ενέργεια. 

Ωστόσο στην Ελλάδα από το 1999 
κανένα νέο υδροηλεκτρικό έργο δεν 
σχεδιάστηκε, αντίθετα δυο έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη μπλοκάρονται 
συστηματικά και με προσχηματικές δι-
καιολογίες (Μεσοχώρα, Συκιά), ενώ η 
Υδροηλεκτρική ενέργεια στο ενεργειακό 
μας μείγμα περιορίζεται μόλις στο 10%..

Τελικά ή κάτι μας διαφεύγει σχετι-
κά με την στρατηγική της ΔΕΗ και δεν 
ερμηνεύουμε σωστά τα γεγονότα ή φαί-
νεται ότι στην Ελλάδα τα κερδοσκοπικά 
ενεργειακά lobbies κάνουν πολύ καλά 
τη δουλειά τους και όλοι εμείς έχουμε 
μετατραπεί σε ανίσχυρους σιωπηλούς 
καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Γι΄αυτό και χρειάζεται καλή προετοιμα-
σία προκειμένου μια τέτοια επένδυση να 
έχει επαρκή απόδοση για την επιχείρη-
ση.

Άνοιγμα της ∆ΕΗ στην Αλβανία
Μια επένδυση που μπορεί να αποδώσει για την Ελλάδα 

αρκεί να υπάρξει καλή προετοιμασία 



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
 ENΩΣΗ

ΡΟΣΦΟΡΑΠ
Ζάκυνθος: Παλιό εργοστάσιο της 
∆ΕΗ θα στεγάσει αρχαιολογικό 
µουσείο στην περιοχή Λαζαρέτα

Στην παραχώρηση στο Δήμο Ζακύνθου του 
παλιού εργοστασίου ηλεκτρισμού που 

βρίσκεται στην περιοχή Λαζαρέτα συμφώνη-
σε η ΔΕΗ. Στο χώρο του παλαιού εργοστασί-
ου θα κατασκευαστεί  αρχαιολογικό μουσείο. 
Αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ κ. 
Μανώλη Παναγιωτάκη και του Υφυπουργού 
και Βουλευτή του Νομού κ. Σταύρου Κοντονή.

Στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι 
απαραίτητες διαδικασίες της δωρεάς.

Ακούσαμε στην Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της ΔΕΗ 

Α.Ε. τον Υπουργό Ανάπτυξης κύ-
ριο Σκουρλέτη να κάνει λόγο για 
χρηστή διαχείριση, ώστε η προ-
σφορά και ο ρόλος της ΔΕΗ να 
έχει και τα ανάλογα θετικά απο-
τελέσματα. 

Πριν αλέκτωρ λαλήσει, δια-
βάζουμε σε ενημερωτικό δελτίο 
εκπροσώπου των εργαζομένων 
στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, να κάνει λόγο 
για «έγκριση εκταμίευσης» για το 
2016 ποσού έως 600.000 € από 
τη ΔΕΗ  προς τον Δήμο Θήρας για 
έργα του Δήμου Θήρας.

Προφανώς όπως διαβάζουμε 
στο ενημερωτικό δελτίο, η σύμ-
βαση έχει σχέση με την πυρκαγιά 
που προκλήθηκε στο σταθμό της 
ΔΕΗ στη Σαντορίνη. 

Από το γεγονός αυτό γνωρί-
ζουμε ότι ζημιές προκλήθηκαν 
μόνο στο εργοστάσιο στη ΔΕΗ 
και πουθενά αλλού. Συνέβησαν, 
όμως, όπως προκύπτει σε αυτές 
τις περιπτώσεις εκτεταμένες δι-
ακοπές ρεύματος και  έρχεται η 
διοίκηση της ΔΕΗ να χαρίσει μισό 
δισ. ευρώ στο Δήμο Θήρας. Γιατί 
άραγε; 

Εύγε ΔΕΗ!!! Είδες η ΔΕΗ!!! 
Ποιος τη Διοικεί; Αν ήταν δικά 
τους τα λεφτά θα πλήρωναν τόσα 
χρήματα; Στη συνέχεια θα δη-
λώσουν, δεν έχουμε χρήματα να 
πληρώσουμε προσωπικό, προμη-
θευτές και εργολάβους!!!

Άραγε κάτι ήξερε ο Υπουργός 
που μίλησε έτσι στην Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων της ΔΕΗ 
Α.Ε. 

Μόνο που δεν αρκούν τα λόγια. 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη




