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Χρέη
ΕΤΜΕΑΡ και ΝΟΜΕ
ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ τη ΔΕΗ

Σ Η Μ Ε Ι Ω ΜΑ

του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Δημοπρασίες (ΝΟΜΕ) τρελές κο-ΝΟΜΕ-s

Ποτέ ξανά στην ιστορία της, η ΔΕΗ, δεν έχει
δεχτεί τέτοια κτυπήματα και μάλιστα κάτω από
τη μέση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η βιωσιμότητα της και η παρουσία της στον χώρο της
ενέργειας.
Μεθοδευμένες παρεμβάσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις υποταγμένες στο άρμα
του Διευθυντηρίου της Ε.Ε. και των δανειστών
νομοθετούν, αποφασίζουν και παρεμβαίνουν
συστηματικά προκειμένου να πλήξουν επιχειρησιακά και οικονομικά τη ΔΕΗ.
Μία τέτοια ακραία περίπτωση, αποτελεί
η πρώτη δημοπρασία Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΝΟΜΕ) που πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και
ανέδειξε περίτρανα το στημένο παιχνίδι, που
διαμορφώθηκε προκειμένου να αγοράσουν
φθηνή Υδροηλεκτρική και λιγνιτική ενέργεια
κάτω του κόστους, αφού οι τιμές έκλεισαν κάτι
παραπάνω από την τιμή εκκίνησης δηλαδή, από
37,37€ στα 37,5€!!! Όταν το κόστος της ΔΕΗ
σύμφωνα με μελέτη της BOOZ ALLEN είναι
59,5€.
Εύγε. Αυτό θα πει υγιής ανταγωνισμός!!! Που
ευαγγελίζονται οι αγορές και η νεοφιλελεύθερη άποψη, ενώ έχει υιοθετηθεί πλήρως από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αποτέλεσμα της όλης εξέλιξης είναι η ΔΕΗ
να δουλεύει και να πουλά την Ηλεκτρική Ενέργεια με ζημιά, που σηματοδοτεί μείωση εσόδων
και χειροτέρευση της ήδη κακής οικονομικής
της θέσης. Πρακτικά σημαίνει αδυναμία να
ανταποκριθεί στις λειτουργικές της ανάγκες
και υποχρεώσεις, ενώ θα διολισθαίνουν οι
επενδυτικές της δραστηριότητες χωρίς, βεβαίως, να αποκλείεται και η στάση πληρωμών.
Αντιθέτως η άλλη πλευρά, δηλαδή, οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία διασφαλίζουν φθηνή
Ηλεκτρική Ενέργεια χωρίς να υποβληθούν σε
κάποια επενδυτικό ρίσκο και κίνδυνο, ενισχύοντας τα κέρδη χωρίς να βάλουν ένα ευρώ.
Αποδεικνύεται με κάθε παρρησία, τι «σκληρό ανταγωνισμό» δημιουργούν οι όροι και οι
κανόνες της αγοράς, αν λάβουμε υπόψη μας
την τιμή στην Ελλάδα και τις συγκρίνουμε με τις
αντίστοιχες τιμές δημοπρασιών άλλων χωρών
όπως: Γερμανία 39,6, Γαλλία 61,49, Ελβετία
66,99 Ε/MW.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ενώ το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο όσον
αφορά τη λιγνιτική παραγωγή, έναντι των πυρηνικών σταθμών στη Γαλλία ή των Υδροηλεκτρι-



Αν καταρρεύσει η ΔΕΗ
η αγορά είναι έτσι δομημένη
που θα σημάνει σίγουρο
ενεργειακό κράχ
κών στην Ελβετία, οι τιμές στην Ελλάδα όπως
διαμορφώθηκαν με την πρώτη δημοπρασία
καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός πόσο μάλλον υγιής. Το παιχνίδι ήταν
προδήλως σικέ και με σημαδεμένη τράπουλα,
προκειμένου μία παρέα ψευτοπρομηθευτών να
αρπάξει τσάμπα Ηλεκτρική Ενέργεια, ενώ για τη
ΔΕΗ οι απώλειες από τη χαμηλή τιμή (ΝΟΜΕ),
υπολογίζονται σε 300 εκατ. €.
Δυστυχώς σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον έρχονται και άλλα βάρη, σύμφωνα με το νέο νόμο
που ψηφίστηκε πρόσφατα, υποχρεώνοντας
τους πάροχους, όπως είναι η ΔΕΗ, να πληρώσουν το έλλειμμα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΕΤΜΕΑΡ), μόνο που η ΔΕΗ κατέχει
το 88% των πελατών και η συμμετοχή της θα είναι: 35 εκατομμύρια το 2016, 180 εκατομμύρια
το 2017 και 190 για το 2018, επειδή ωφελήθηκαν από την συμμετοχή των ΑΠΕ στην χονδρική
αγορά οι πάροχοι.
Επιλέχθηκε αυτή η λύση προκειμένου η ΔΕΗ
να πληρώσει το μάρμαρο για να καλύψει τα σπασμένα των ΑΠΕ. Δεν γνωρίζει, όμως, το υπουργείο ότι δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε
αυτό το βάρος, όσο και στο άλλο που της φόρτωσαν σε σχέση με την αποικιοκρατική σύμβαση
ΔΕΗ- Αλουμίνιον της Ελλάδος, αφού θα πουλά
την Η.Ε. με 31,6/MW, όταν η διαιτησία της ΡΑΕ
είχε καθορίσει την τιμή στα 36,6 αγνοώντας την
πρόσφατη υπουργική απόφαση που όρισε την
τιμή εκκίνησης στα 37,37!!! Γιατί συμβαίνουν

όλα αυτά και γιατί σχεδιάζουν πάντα σε βάρος
της ΔΕΗ; Υπάρχει η εύκολη απάντηση. Προβλέπεται στο τρίτο μνημόνιο, η ΔΕΗ να πουλά στο
κόστος για τις βιομηχανίες, αλλά όχι κάτω του
κόστους και το ζήτημα είναι ποιος το έβαλε στο
μνημόνιο και γιατί δεν υπήρξε αντίδραση!!!
Ως εκ τούτου αποδεικνύεται, ότι η απελευθέρωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι το
ψευδεπίγραφο μέσο, προκειμένου να υπάρξει
η μετάβαση των δημοσίων μονοπωλίων σε ιδιωτικά χέρια σε όφελος του κεφαλαίου. Οι μέχρι
τώρα πολιτικές είναι απλά ιδεολογήματα της
νεοφιλελεύθερης άποψης που αποκαλύπτουν,
ότι ο ανταγωνισμός είναι κίβδηλος και οι αγορές μετατρέπονται πλέον σε μία φενάκη για τις
επιχειρήσεις, τους καταναλωτές αλλά και για τη
χώρα.
Αν στα προηγούμενα προσθέσουμε τα 3 δισ.
που χρωστάνε οι καταναλωτές, τα 250 εκ.€
του κράτους, τα 600 εκ.€ από τις ΥΚΩ και τα
240 εκ.€ της ΛΑΡΚΟ, τότε γίνεται αντιληπτή η
έλλειψη ρευστότητας που διαπερνά την επιχείρηση, ενώ μέρος των χρημάτων αυτών είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθούν στις επισφάλειες, δηλαδή στις ζημιές. Επιπλέον, αθροίζοντας καθημερινά τις υποχρεώσεις της σε προμηθευτές,
εργολάβους που ξεπερνούν τα 700 εκ. χωρίς
να αγνούνται οι υπολειπόμενες λήξεις των δανείων: 147 εκατ. το 2016 και 640 το 2017 τότε
μιλάμε για οικονομικό βρόγχο στη ΔΕΗ.
Συνακόλουθα με αυτή την οικονομική κατάσταση είναι πολύ πιθανή μία κατάρρευση της
ΔΕΗ που, δυστυχώς, θα δημιουργήσει άμεσο
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στη χώρα,
καθώς θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στον τουρισμό,
στους μικρομεσαίους και κυρίως στους ανήμπορους και αδυνάτους . Αυτά όλα προκύπτουν
από την «καλή μας απελευθέρωση», προκειμένου το κεφάλαιο να κερδοσκοπήσει και από
την Ηλεκτρική Ενέργεια, παρόλο που αποτελεί
κοινωνικό αγαθό.
Όσο δεν αλλάζει πολιτική η Ε/Ε αλλά και συμβιβασμένες Εθνικές κυβερνήσεις τόσο θα τίθεται η διάθεσή του Ηλεκτρικού ρεύματος σε επισφαλή θέση με ότι αυτό συνεπάγεται για όλους.
Αν καταρρεύσει η ΔΕΗ η αγορά είναι έτσι
δομημένη που θα σημάνει σίγουρο ενεργειακό
κράχ με σοβαρές συνέπειες για τη χώρα. Καλά
είναι αυτό να το λάβουν καλά υπόψη τους οι κυβερνώντες πριν είναι αργά.
ENΩΣΗ
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Σ Κ Ο ΝΤ Ο
Η αποικιοκρατική σύµβαση µεταξύ
∆ΕΗ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Μ

ε την περίπτωση του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχουμε
διαχρονικά καταγράψει τη θέση μας και την αντίθεσή μας
για ευνοϊκή μεταχείριση που επιφυλάσσει διαχρονικά η εκάστοτε
κυβέρνηση στον συγκεκριμένο ανταγωνιστή της ΔΕΗ.
Πρόκειται για ιδιαίτερη μεταχείριση, η οποία βεβαίως έρχεται σε
αντίθεση με τα συμφέροντα της ΔΕΗ, αφού στην ουσία η ΔΕΗ είναι
η παραδουλεύτρα για το Αλουμίνον της Ελλάδος, που την υποχρεώνουν να πουλά κάτω του κόστους.
Πιο συγκεκριμένα με τρεις διαδοχικές εκπτώσεις στην τιμή που
«έδωσε» η ΔΕΗ έκλεισε τη συμφωνία με την Αλουμίνιον;
α. Έκπτωση 25% για όλες τις ενεργοβόρες βιομηχανίες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
β. Έκπτωση 8% (λόγω ειδικών χαρακτηριστικών είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της ΔΕΗ).
γ. Επιπλέον έκπτωση 15% που αφορά την προπληρωμή και την
εμπρόθεσμη εξόφληση μελλοντικών καταναλώσεων.
Η ΔΕΗ, ως γνωστό, θα εισπράξει προκαταβολή 100 εκατομμύρια
€ έναντι της κατανάλωσης ρεύματος για την περίοδο 1-7-16 έως
30-6-17, ενώ η χρέωση της KW θα είναι 31,6€/MW δηλαδή κάτω
και από την τιμή της διαιτησίας της ΡΑΕ!!! που είχε οριστεί στα
36,6, αλλά και της υπουργικής απόφασης για τα ΝΟΜΕ που ορίστη-

κε στα 37,37/MW για τα επόμενα χρόνια της σύμβασης μέχρι 2020.
Η Αλουμίνιον θα καταβάλλει προπληρωμή ανταγωνιστικού σκέλους
που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής χρέωσης του ανταγωνιστού σκέλους.
Τέλος, η σύμβαση προβλέπει προσαύξηση της χρέωσης του τιμολογίου με βάση την τιμή του Αλουμίνιον όπως θα ανακοινώνεται
καθημερινά στην ιστοσελίδα LME. Αν η χρέωση είναι χαμηλότερη ή
ίση με 1800 δολάρια/τόνος παραμένει σταθερή ενώ για τιμή LME
άνω των 1800 δολάρια/τόνος και μέχρι 3300 δολ./τόνο, η προκύπτουσα χρέωση προσαυξάνεται κατά 1,25 η μεγαβατώρα ανά 100
δολάρια αύξηση της Lme κλιμακωτά με ανώτερη τιμή τα 18,75 η
οποία παραμένει για τιμή Αλουμινίου πάνω από τις 3300 δολάρια/
τόνος.
Η σύμβαση αυτή είναι μία διαχρονική πρόκληση για τη ΔΕΗ αλλά
και για την ελεύθερη αγορά καθώς και για την επιχειρηματικότητα
στη χώρα, αφού θέλουν να πτωχεύσουν τη ΔΕΗ και να θησαυρίζει
το Αλουμίνιο της Ελλάδος. Αυτό όχι μόνο δεν είναι ελεύθερη αγορά, αλλά πρόκειται για μία αγορά όπου οι παίκτες παίζουν με σημαδεμένη τράπουλα προκειμένου να χρεοκοπήσουν τη ΔΕΗ. Δυστυχώς όλα δουλεύουν υπέρ της αύξησης των κερδών του κεφαλαίου.
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Πρωτ.
ΑΘΗΝΑ18/10/2016
Προς
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Θέμα: Τιμολόγηση στην εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος»
Συνάδελφοι,
Είναι γεγονός ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά την τιμολόγηση της εταιρείας «Αλουμίνιον της Ελλάδος», αποτελεί μείζον θέμα, για την βιωσιμότητα
της επιχείρησης.
Επιπλέον είναι γνωστό ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες σωματείων
για την δικαστική προσβολή της απόφασης αυτής, προκειμένου να
μην υλοποιηθεί.
Με γνώμονα όλα αυτά σας αναφέρουμε τα εξής:
α) Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ έχει ήδη εκδώσει σχετικό Δελτίο Τύπου στις
12/10/16
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β) Θεωρούμε αναγκαίο η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες και σε συντονισμό με τα σωματεία μέλη, να προβούμε
σε δράσεις ώστε να αποτρέψουμε την συμφωνία αυτή.
Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κοιν.: ΕΤΕ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΣΔΜ
ΣΠΜΤΕ
ΣΕΠ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΣΥΠ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ



ΟΥ Ρ Ε Σ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ

Τ

α χρέη προς την επιχείρηση είναι περισσότερα
από 2,8 δισ. ευρώ, ποσό τρομακτικό και με τάσεις ανοδικές. Η επιβίωση της επιχείρησης είναι συνυφασμένη με
την επιβίωση της χώρας. Οι
διακανονισμοί και ο τρόπος
που γίνονται είναι μία αποτυχία, το μόνο πράγμα που έγινε είναι ότι δόθηκε χρόνος
στους λεγόμενους «στρατηγικούς κακοπληρωτές», να
αυξήσουν τις οφειλές τους. Το Δ.Σ. της
ΔΕΗ δίνει μία ακόμα ευκαιρία ένταξης
στη ρύθμιση με πολύ ευνοϊκούς όρους.
Αποφάσισε την ένταξη στη ρύθμιση όλων
των καταναλωτών που δεν έχει γίνει
παρέμβαση στο μετρητή κομμένο ή μη
με 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Στις
περιπτώσεις παρέμβασης στο μετρητή
οι δόσεις είναι 12 με ποσό προκαταβολής το 15% της οφειλής. Το πρόγραμμα
ρυθμίσεων για τις ρευματοκλοπές προβλέπει 50% της οφειλής και 4 μηνιαίες
δόσεις. Θυμίζουμε ότι αν δεν τηρηθεί ο
διακανονισμός και δεν πληρωθεί στην
ώρα του τότε χάνεται όλη η ρύθμιση.
Οι 36 δόσεις σε ποσοστό είναι το
2,77% αυτό σημαίνει ότι καταναλωτής
με χρέος 2000 ευρώ πληρώνει δόση
55 €. Το πρόβλημα δεν είναι μαύρο ή
άσπρο και δεν είναι όλοι ίδιοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν
άνθρωποι που αδυνατούν να πληρώσουν
και πρέπει να βοηθηθούν, υπάρχουν και
κάποιοι που δεν θέλουν να πληρώσουν.
Η αύξηση των εισπράξεων το διάστημα
των διακανονισμών είναι λίγο πάνω από
τα 10 εκατομμύρια το μήνα, με αυτά τα
δεδομένα μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε αν και πότε θα εισπραχθούν τα
χρέη. Πολλοί καταναλωτές που δεν κατατάσσονται στις ευάλωτες ομάδες δεν
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της επιχείρησης για ρύθμιση των οφειλών τους,
παρότι οι όροι είναι εξόχως ευνοϊκοί. Οι
καταναλωτές που έρχονται στα καταστήματα και περιμένουν να διακανονίσουν το


χρέος τους είναι άνθρωποι που προσπαθούν να ανταποκριθούν παρά τις δυσκολίες που βιώνουν.
Αυτοί οι καταναλωτές έχουν κάνει
ένα-δύο και τρεις διακανονισμούς που
δεν μπόρεσαν να τηρήσουν και έρχονται
ξανά προσπαθώντας να είναι συνεπείς.
Μία άλλη περίπτωση κακοπληρωτή
είναι το Ελληνικό Δημόσιο και κάποιοι
Δήμοι που οφείλουν τεράστια ποσά. Ιδιαίτερα μεγάλα χρέη έχουν οι Δημοτικές
επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, εκμεταλλευόμενες τον κοινωφελή
τους χαρακτήρα. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αυξάνει τα χρέη της επιχείρησης είναι και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και σε ποιους έχει δοθεί.
Έχει δοθεί και σωστά σε συμπολίτες μας
που έχουν ανάγκη άνεργους, μικροσυνταξιούχους, τρίτεκνους και ανάπηρους
με μικρό εισόδημα αλλά έχει δοθεί και
σε ανθρώπους που δεν το έχουν ανάγκη.
Έχει δοθεί όμως και σε ανθρώπους που
δηλώνουν χαμηλό εισόδημα διότι φοροδιαφεύγουν. Επίσης έχει παρατηρηθεί
ότι έχει δοθεί ΚΟΤ σε πλοιοκτήτες, σε
επιχειρηματίες, σε ιδιοκτήτες όπου το
ακίνητο που μένουν και που τους δίδεται
το ΚΟΤ έχει αξία πολλών εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ. Έχει δοθεί σε βίλες των
πιο ακριβών περιοχών της χώρας 300400 ακόμα και 760 τετραγωνικών μέτρων, με πολύ μεγάλες καταναλώσεις,
που δεν τιμολογούνται βέβαια με ΚΟΤ
όμως δεν κόβονται. Απ’ότι φαίνεται για
όλα αυτά τα χρέη υπάρχει ένας δρόμος

και ο δρόμος αυτός είναι των
επισφαλών απαιτήσεων, που
σημαίνει συσσώρευση ζημιών για τη ΔΕΗ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το κράτος χρωστά πάνω από 600 εκατομμύρια για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες που προσφέρει
η ΔΕΗ στις ευάλωτες αυτές
ομάδες.
Εμείς σαν ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ζητάμε την στελέχωση της
εμπορίας και ιδιαίτερα της
πρώτης γραμμής με συναδέλφους μόνιμους που θα αλλάξουν την εικόνα της
επιχείρησης.
Δεν είναι δυνατόν συνάδελφοι της
εμπορίας να δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες κάθε μέρα, 3 και 4
ώρες πέραν του ωραρίου και να μην του
δίδεται ούτε μία ώρα υπερωρία, ενώ σε
άλλες περιπτώσεις είμαστε πολύ γαλαντόμοι.
Υ.Γ. 1. Επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους επισημαίνουμε στους προϊσταμένους
οι εντολές που δίνονται χωρίς
να προβλέπονται από τις οδηγίες της επιχείρησης, να μην είναι
προφορικές. Άλλωστε η τεχνολογία βοηθάει αποτελεσματικά
σ’αυτό. Καλούμε τους συναδέλφους, προφορικές εντολές να
μην εκτελούνται.
2. Νέα παράταση αποφάσισε το Δ.Σ.
της ΔΕΗ μέχρι τέλος του χρόνου.
Η μόνη διαφορά που προκύπτει
αφορά το ποσό της δόσης το οποίο
δεν θα είναι μικρότερο των 10 €.
Η νέα αυτή παράταση δυστυχώς,
θα επιφέρει και νέες ατέλειωτες
ουρές όπου το προσωπικό αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί. Δυστυχώς παρά τις εκκλήσεις μας για
ενίσχυση των καταστημάτων στην
εμπορία με προσωπικό ισχύει το
γνωστό «στου κουφού την πόρτα
όσο θέλεις βρόντα».
ENΩΣΗ
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Λ Ο ΥΚ Ε Τ Α
Δ

ΛΟΥΚΕΤΑ

ιαβάσαμε σε έγγραφο της Διεύθυνσης
Πωλήσεων εισήγηση για
την αναστολή της λειτουργίας έξι καταστημάτων πωλήσεων, δηλαδή
λουκέτο.
Τα καταστήματα αυτά
είναι:
Σαλαμίνα - Νέα Μάκρη - Αμαλιάδα - Ιεράπετρα Ξυλόκαστρο - Κιάτο.

Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία που επικαλείται η διεύθυνση της Εμπορίας για τα έξι καταστήματα που προτείνεται
το κλείσιμο. Το λειτουργικό κόστος συνολικά είναι 117.000
€ σε ετήσια βάση, οι εργαζόμενοι είναι έντεκα και οι πελάτες 164.900. Στα τρία καταστήματα το κόστος είναι 92000€
ενώ στα άλλα τρία το κόστος είναι 25.000€. Γιατί άραγε
αυτή η τεράστια διαφορά;
Διότι σε κάποια από αυτά πληρώνουμε ενοίκια Κολωνακίου σε κάποια άλλα έχουμε τόσα τετραγωνικά μέτρα που θα
μπορούσε να στεγασθεί η μισή εμπορία.
Αντί λοιπόν οι φωστήρες της εμπορίας να κλείνουν τα καταστήματα και να δίνουν βορά τους 165000 πελάτες στους
ιδιώτες παρόχους ας περιορίσουν τα καταστήματα στα απαραίτητα τετραγωνικά μέτρα και με το εύλογο τίμημα, ενισχύοντας το δίκτυο πωλήσεων όπως κάνουν οι ανταγωνιστές
μας με πολύ λιγότερους πελάτες. Όσο για τα στοιχεία που
δίνουν για την μέση ημερήσια επισκεψιμότητα είναι στοιχεία
που αμφισβητούνται.
Όσοι γνωρίζουν τα της εμπορίας αμφισβητούν αυτά τα
στοιχεία και βλέπουν μία ανεξήγητη μεθόδευση συρρίκνωσης του δικτύου πωλήσεων. Όσο για την δήθεν τηλεφωνική
εξυπηρέτηση, ένας καταναλωτής έχει τις ίδιες πιθανότητες να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικά όσες με το να κερδίσει
τον πρώτο λαχνό του λαχείου, διότι οι κλήσεις ειδικά το τελευταίο διάστημα έφτασαν σε ημερήσια βάση πάνω από τις
15000.
Οι κάτοικοι βέβαια των περιοχών που κλείνουν τα καταστήματα της εμπορίας αν υπάρξει ανάγκη να επισκεφτούν
κατάστημα μας πρέπει να διανύσουν από 42 έως και 82 χιλιόμετρα, περισσότερα απ’ότι πριν. Για την Σαλαμίνα βέβαια
ο χρόνος και το κόστος είναι σχεδόν απαγορευτικά άρα θέλοντας και μη θα γίνουν πελάτες άλλου παρόχου.
Δεν φανταζόμαστε να είναι αυτό το ζητούμενο;
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ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ

Η

κατάσταση
έχει
φτάσει στο απροχώρητο. Οι ρευματοκλοπές είναι πλέον
φαινόμενο συνηθισμένο. Χιλιάδες παρεμβάσεις στους μετρητές
εντοπίζονται
κάθε
μέρα από συναδέλφους του ΔΕΔΔΗΕ. Οι κλοπές ρεύματος έχουν διπλασιασθεί
τα τελευταία τρία χρόνια, από τις 4370 περιπτώσεις το 2012
φτάσαμε στις 8587 το 2015. Αυτές βέβαια είναι οι περιπτώσεις που έχουν εντοπισθεί στην πραγματικότητα είναι πάρα
πολύ περισσότερες αν αναλογισθεί κάποιος την απίστευτη και
αστείρευτη ευρηματικότητα των μπαταχτσήδων. Μεγαλύτερη
βέβαια σημασία έχει το πόσες από αυτές τις ρευματοκλοπές
έχουν εισπραχθεί. Στις ρευματοκλοπές οι χρήστες σχεδόν
πάντα δεν καταναλώνουν την απαραίτητη ενέργεια για τις ανάγκες τους αλλά σπαταλούν ενέργεια γι’αυτό ο προσδιορισμός
της μη καταγραφείσας ενέργειας πρέπει να αλλάξει προς το
δυσμενέστερο για τον παρανομούντα καταναλωτή.
Ακόμα τα πρόστιμα, οι χρεώσεις για τις εργατοώρες που
σπαταλήθηκαν η τιμή στην κλαπείσα ενέργεια θα πρέπει να
είναι τσουχτερά.
Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ύφεση αυτού του φαινομένου.
Οι παρανομούντες στην πλειοψηφία τους δεν είναι άνθρωποι
που αδυνατούν να εξοφλήσουν. Είναι κατ’επάγγελμα κακοπληρωτές εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία της Διεύθυνσης Εμπορίας και του ΔΕΔΔΗΕ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν κάποιος κοιτάξει τις περιοχές, τις καταναλώσεις μετρητών που κλέβουν, αλλά και τις
δραστηριότητες.
Είναι κερδοφόρα εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και οικιακοί καταναλωτές ακριβών προαστίων με πολλά
τετραγωνικά μέτρα και πολύ μεγάλες καταναλώσεις.
Το κόστος αυτό από τις ρευματοκλοπές υπολογίζεται σε
ετήσια βάση σε συνεργασία ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ στέλνεται προς
έγκριση στην ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και επιβαρύνει
τους συνεπείς καταναλωτές.
Οι διοικούντες πρέπει να αντιδράσουν άμεσα σ’αυτό το φαινόμενο στηρίζοντας κατ’αρχήν με όλους τους τρόπους τους
συναδέλφους που πέφτουν θύματα κακοποίησης ακόμη και
πυροβολισμών από παρανομούντες καταναλωτές, όπως πρόσφατα στη Ζάκυνθο, στα Άνω Λιόσια.
Ακόμη κάποιοι πιο γενναίοι ειδικοί του χώρου διαφημίζονται
στο Διαδίκτυο για καταγραφή μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος έναντι αμοιβής. Αυτό συνιστά παράνομη ενέργεια και
πρέπει να παταχθεί άμεσα.



ΚΙ ΝΔ Υ Ν Ο Σ
«Καμπανάκι» κινδύνου η μείωση των κερδών της ΔΕΗ

Μ

είωση του μεριδίου στην αγορά,
καταβολή εφάπαξ του ποσού για
την κάλυψη ελλείμματος στην χονδρική αγορά για τα έτη 2011-2012, είναι
μερικά από τα χαρακτηριστικά της
πτώσεις των καθαρών κερδών της
ΔΕΗ για το Α εξάμηνο του 2016.
Αν και για κάποιους τα ποσά δεν
είναι ανησυχητικά σε σχέση με τις ζημίες που παρουσίασαν άλλοι κρατικοί
φορείς στα χρόνια της κρίσης, η ΔΕΗ
χτυπά «καμπανάκι» και δηλώνει πως το
«ξεζούμισμα» φτάνει πια γιατί ο δρόμος
αυτός δεν θα χει γυρισμό.
Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για το Α
εξάμηνο του 2016, δείχνει μείωση των
κερδών κατά 16,4%. Η μεγάλη «ζημιά»
προκύπτει όπως όλα δείχνουν από τους
φόρους, που σημείωσε απώλεια 45.9%,
ενώ ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης μειώθηκε κατά 8,5%, αγγίζοντας
τα 2.664,5 από 2.913.3 εκατ ευρώ του
αντίστοιχου εξαμήνου του 2015.
Ζήτηση
Οι δείκτες φωτογραφίζουν ακόμη, μεί-

ωση της τάξης του 6,8% για τις εγχώριες πωλήσεις, ενώ η μείωση του μέσου
μεριδίου στη λιανική, κατέβασε το δείκτη στο 93,4%, από 97,1% που ήταν το
Α εξάμηνο του 2015.
Όπως όλα δείχνουν ότι οι δείκτες θα
συνεχίσουν την καθοδική πορεία, δεδομένου ότι αποτελεί μνημονιακή δέσμευση, το μερίδιο της ΔΕΗ να πέσει στο
50% στη λιανική πώληση μέχρι το 2020.
Η λιγνιτική παραγωγή έπεσε κατά
37,3%, την ώρα που τρίτες εταιρείες
αύξαναν την παραγωγή φυσικού αερίου
κατά 127,9%, γεγονός που δείχνει καθαρά πως η ΔΕΗ αν δεν μείνει «μετεξεταστέα», σίγουρα θα χρειαστεί βοήθεια

για να περάσει σε μεγαλύτερη τάξη
ανταγωνισμού και παραγωγής.
Παρ όλα τα δυσοίωνα σημάδια, η
ΔΕΗ προχώρησε για το Α εξάμηνο του
2016 σε 284 προσλήψεις νέων εργαζομένων, την ίδια ώρα που η συνολική
δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε κατά
4,3 εκατ. ευρώ.
Ληξιπρόθεσμα
Πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια παρουσιάστηκε εμφανής μείωση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών, αν και παρατηρείται έντονο πρόβλημα με τους πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
Όχι σε νέες αυξήσεις
Τέλος η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι δεν θα
προβεί σε νέες αυξήσεις στα τιμολόγια
του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η τιμή
του ΕΤΜΕΑΡ θα καθοριστεί από το κράτος.
Η ρευστότητα το μέγα πρόβλημα
Όπως επισημαίνεται από τους ειδικούς, το μεγάλο πρόβλημα της ΔΕΗ, δεν
είναι η κερδοφορία, αλλά η ρευστότητα.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Π

αρά την έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος που εφαρμόζει η
ΔΕΗ για τους συνεπείς καταναλωτές η
διαρροή πελατών της προς τους ιδιώτες
παρόχους συνεχίζεται μειωμένη βέβαια
αλλά συνεχίζεται.
Στο τέλος του καλοκαιριού το ποσοστό
τη ΔΕΗ στην αγορά έπεσε περίπου στο
90%. Ενώ οι ανταγωνιστές ανακοινώνουν συνεργασίες, συνδυαστικά πακέτα
με διάφορα άλλα προϊόντα η ηγεσία της
εμπορίας όχι μόνο παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις, αλλά με την ανικανότητά
της αβαντάρει τους ιδιώτες. Η έλλειψη
προσωπικού στα καταστήματα πωλήσεων, η συρρίκνωση του δικτύου πωλήσεων



η κακή εξυπηρέτηση των καταναλωτών
λόγω των πάρα πάνω αιτιών είναι πρόκριμα για το τι θα επακολουθήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.
• Τους επόμενους μήνες ο ανταγωνισμός θα είναι οξύτατος, ειδικά στους
μεγάλους και συνεπείς καταναλωτές.
Ήδη η ΔΕΗ έχει χάσει μεγάλο μερίδιο
αγοράς στη μέση τάση.
• Πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα για
την ανάσχεση της φυγής καταναλωτών
μας, σε μερικούς μήνες θα είναι πολύ
αργά.
Η μάχη για την πίτα των 3 δισ. της λιανικής ρεύματος είναι απίστευτα μεγάλο
ποσό. Οι ιδιώτες πάροχοι ετοιμάζονται

εντατικά και σχεδιάζουν τις επόμενες
κινήσεις τους. Έχουν επενδύσει στις
συνεργασίες με αλυσίδες καταστημάτων
λιανικού εμπορίου κλπ. διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Θέλουν
βέβαια μόνο τους καλούς πελάτες και όχι
τους κακοπληρωτές που έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη ΔΕΗ. Εμείς
σαν επιχείρηση πρέπει να εκμεταλλευτούμε την αξιοπιστία που εμπνέει η ΔΕΗ
την γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση
των καταναλωτών και τις προσιτές τιμές.
Με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε
σαν επιχείρηση και την ενδυνάμωση της
πρώτης γραμμής δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε.
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Ε ΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Έργα ενεργειακής πρωτοπορίας
με υπογραφή ΑΔΜΗΕ

Δ

ύο τεράστια επενδυτικά progect
ξεδιπλώνουν πάνω στο τραπέζι
του ΑΔΜΗΕ και δεν πρόκειται για κανένα άλλo πέραν της μεγάλης και μικρής
ενεργειακής διασύνδεσης της Κρήτης
με την Πελοπόννησο και την Αττική.
Κατόπιν εγκρίσεως από την ΡΑΕ της
πρόταση για υλοποίηση της ενεργειακής
διασύνδεσης της Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις όπως καταλήγουν οι ειδικοί, δεδομένου ότι οι τοπικές
μονάδες παραγωγής θέτονται ουσιαστικά
σε απόσυρση ή σε περιορισμένη λειτουργία εξαιτίας περιβαλλοντικών λόγων αλλά
και για μείωση του κόστους.
Δύο μεγάλες εταιρείες προσπαθούν
εδώ και καιρό να μπουν στο «παιχνίδι», η
State Grid και η TERNA, οι οποίες θα καταβάλλουν προσφορές για το 24% επί του
αρχικού σχεδίου.
Η αγορά ωστόσο μετά την απότομη καθίζηση των χρόνων της ύφεσης, φαίνεται
να ανοίγει και νέες προοπτικές φαίνονται
στο χάρτη των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και αν επιβεβαιωθούν τα

σενάρια για κινεζική και ιταλική υποψηφιότητα, τότε ίσως και να δούμε το 24%
να εκτοξεύει την τιμή του μέχρι και στα
300εκατ. Ευρώ.
Οι διασυνδέσεις έχουν ως στόχο την
ηλεκτροδότηση του νησιού μέσω Πελοποννήσου και Αττικής. Η μικρή διασύνδεση
θα πραγματοποιηθεί μέσω Πελοποννήσου
κι θα έχει ισχύ 280μεγαβάτ, ενώ η μεγάλη
μέσω Αττικής με ισχύ 700μεγαβάτ.
Ο αποσύρσεις των υπαρχουσών μονάδων στο νησί, είναι ήδη προγραμματισμένες, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι
καλύτεροι όροι για χαμηλότερο κόστος
στις καινούριες συνδέσεις. Το υποβρύχιο καλώδιο που θα ενώνει την Κρήτη με

την Πελοπόννησο θα κοστίσει 180-190
εκατ.ευρώ.
Η ΡΑΕ έχει καλέσει τον διαχειριστή
να προβεί εντός του 2016 στην έναρξη
μελετών και αδειοδοτήσεων, κυρίως με
την εκπόνηση μελέτης βυθού, μίας μελέτης πολύ σημαντικής, ώστε να δοθούν
απαντήσεις σχετικά με τη δυνατότητα
διασύνδεσης, προτιμητέες οδεύσεις κι
πιθανά προβλήματα. Οι προκηρύξεις για
τον διαγωνισμό είναι έτοιμες και αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα.
Ωστόσο η Κρήτη ανοίγει τους δρόμους
και της διασύνδεσης της Κύπρου με την
ΕΕ μέσω Ελλάδας, όπως και την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου
προς την Ελλάδα και εν συνεχεία προς την
Ιταλία. Αντίστοιχα η ηλεκτρική διασύνδεση
Ισραήλ- Κύπρου-Ελλαδος σχεδιάζεται με
ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη και από εκεί
με υποβρύχιο καλώδιο προς την Αττική.
Μεγάλα έργα υποδομής, που γυρίζουν
σελίδα στο ενεργειακό τοπίο της χώρας
μας, με υπογραφή ΑΔΜΗΕ.

Έξυπνες συσκευές ηλεκτρικού δικτύου

Η

τεχνολογική εξέλιξη τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και
δεν αφήνει περιθώρια καθυστέρησης αλλά και υστέρησης.
Όπως ξέρουμε καλά τεχνολογία και ενέργεια πάνε χέρι- χέρι.
Έτσι λοιπόν ετοιμαστείτε μέχρι το 2020 να βάλετε νέα δεδομένα στα ενεργειακά του σπιτιού αλλά και της επιχείρησης σας.
Οι έξυπνες οικιακές συσκευές θα αγγίξουν σε αριθμό τα 20,8
δις συσκευές, ενώ θα σχετίζονται με την ενεργειακή εξοικονόμηση. Αυτό σημαίνει ότι θα επιτραπεί η χρήση διαφορετικών
τιμολογίων κατά τη διάρκεια 24ώρου, θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης, ενδεχομένως με το γύρισμα ενός διακόπτη να αλλάζει
την χρέωση.
Η επαναστατική του όμως παροχή, βρίσκεται στο γεγονός ότι
δεν θα χρειάζεται πια η μετάβαση υπαλλήλου στο χώρο μέτρησης, οι μετρητές θα είναι ψηφιακά συνδεδεμένες με τον πάροχο και οι χρεώσεις θα καταγράφονται αυτόματα.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την εγκατάστα-
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ση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ο
διαγωνισμός προβλέπει την πιλοτική εγκατάσταση σε 200.000
σπίτια και επιχειρήσεις, που αν ισχύσουν οι ανακοινωθείσες
ημερομηνίες για ολοκλήρωση μέχρι το 2020, σε λίγο όλα αυτά
θα τα δούμε στην πόρτα μας.
Ακόμη, οι εν λόγω έρευνες προβλέπουν πως η μείωση του
κόστους κατανάλωσης θα κυμανθεί από 5% έως 20%.
Το internet of things όπως ονομάστηκε θα εξαλείψει μια για
πάντα την ρευματοκλοπή , ενώ θα είναι άμεση η διακοπή ρεύματος προς τους οφειλέτες βεβαιωμένων λογαριασμών.
Οι έξυπνοι μετρητές αν και σχεδιάστηκαν αρχικά για τη ρευματομέτρηση, ωστόσο η χρήση του δεν περιορίζεται εκεί. Δίνει
την δυνατότητα παρακολούθησης οχημάτων, με την καταγραφή
κατανάλωσης καυσίμων, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί και σε ψυγεία, προς παρακολούθηση εσωτερική και εξωτερικής θερμοκρασίας, λειτουργία συμπιεστή κ.α.



Σ Υ Ν Ε Ρ Γ ΑΣ ΙΕΣ
Καλώς ήλθε το Γουάν

Ο

δρόμος του μεταξιού
φαίνεται να άνοιξε για
τα καλά, φτάνοντας από
το λιμάνι του Πειραιά, στη
Φλώρινα. Τι εννοούμε με
την παραπάνω παρομοίωση; Ότι το κινεζικό Γουάν ήρθε στην Ελλάδα και
όπως όλα δείχνουν πάει να
δημιουργήσει ισχυρή επιχειρηματική δράση και να
στηρίξει την ελληνική οικονομία μέσω νέων, μεγάλων
επενδύσεων.
Μετά την ολοκλήρωση
της συμφωνίας μεταξύ
ελληνικού δημοσίου και Cosco, για την
αξιοποίηση του λιμανιού, οι κινέζοι είναι
έτοιμοι να προχωρήσουν σε επενδύσεις
στην ενέργεια, τις υποδομές, σε πολιτισμό-αθλητισμό, καθώς όπως δηλώνουν
σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται, επιθυμούν και την αναβάθμιση του πολιτικού
διαλόγου.
Εκατέρωθεν επισκέψεις
σε Πεκίνο και Αθήνα
Πολύ καλές ήταν οι εντυπώσεις του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίγκ μετά την καλοκαιρινή του επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δηλώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί
τον πιο αξιόπιστο φίλο της Κίνας, στην
Ευρώπη, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, τόνισε ότι κλείνει ένας
κύκλος και ανοίγει ένας άλλος και ότι μία
νέα λαμπρή περίοδος συνεργασίας βρίσκεται μπροστά μας.
Στη Φλώρινα ο Κινέζικος Δράκος
Η Κίνα έχει πάρει φόρα και η μία μεγάλη επένδυση φαίνεται πως ακολουθεί την
άλλη. Έτσι στις 14 Σεπτεμβρίου, υπεγράφη η κατασκευή της β΄λιγνιτικής μονάδας
στην Μελίτη της Φλώρινας, μεταξύ του
ελληνικού δημοσίου και της κινεζικής
CMEC. Στο μεγάλο αυτό επιχειρηματικό
βήμα, θα συμμετάσχουν και οι ιδιώτεςιδιοκτήτες των λιγνιτωρυχείων της Βέυης, η εταιρεία Άκτωρ και η ΤΕΡΝΑ.


σει τη βάση για εξαγωγές
ενέργειας από τη χώρας
μας προς τα Βαλκάνια,
δεδομένου ότι η εγκατεστημένη του ισχύ θα είναι
450MW.
Ποια είναι η CMEC

Επένδυση 1 δις ευρώ
Το progect αγγίζει τα 700εκατ ευρώ,
που μαζί με επενδύσεις στα ορυχεία θα
υπερβεί το 1δις. Η μονάδα θα επιφέρει
περαιτέρω ανάπτυξη της λιγνιτικής παραγωγής, όπως υποστηρίζουν οι συμμετέχοντες.
Η Κίνα δείχνει έντονο ενδιαφέρον για
συνεργασίες με τη ΔΕΗ και προσβλέπει
σε περαιτέρω επενδύσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως προέκυψε από την
επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Πεκίνο και τη Σαγκάη στις αρχές Ιουλίου. Στο
ταξίδι τον συνόδεψε ο Μ.Παναγιωτάκης,
ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους
17 μεγάλων κινεζικών επιχειρήσεων. Τα
θέματα που συζητήθηκαν είχαν σχέση
με την ηλεκτροπαραγωγή, τα δίκτυα μεταφορών και διανομής και πιθανές συνεργασίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και
σε τομείς περιβαλλοντικής αναβάθμισης
μονάδων.
Εν αρχή ην ο λόγος, η είσοδος της
CMEC και η κατασκευή της β λιγνιτικής
μονάδας, το «Μελίτη 2».
Συμμετοχή ΔΕΗ
Έργο στο οποίο η ΔΕΗ θα συμμετέχει
με την υπάρχουσα ηλεκτροπαραγωγική
μονάδα Μελίτη 1 και με τα λιγνιτωρυχεία
που έχει στην κατοχή της στη Φλώρινα.
Στοίχημα, ότι η Μελίτη 2 θα αποτελέ-

Πρόκειται για τον πυλώνα της εκρηκτικής βιομηχανικής ανάπτυξης στην Κίνα
τις προηγούμενες δεκαετίες, δημιουργώντας χιλιάδες ηλεκτροπαραγωγικούς
σταθμούς σε περισσότερες από 100 χώρες του
κόσμου. Επισημαίνεται πως ο Μελίτης
2, είναι ο πρώτος σταθμός της CMEC σε
χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιδρύθηκε το 1978 και στην ουσία πρόκειται για εργοληπτική εταιρεία και πάροχο
υπηρεσιών.
Η κυβέρνηση για τις κινεζικές
επενδύσεις
Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης, χαρακτήρισε την μεγάλη αυτή επένδυση ως ψήφο
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και την ίδια τη ΔΕΗ, ενώ ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών
Γιώργος Τσίπρας, δήλωσε ότι υπάρχουν
σημεία σύμπτωσης ανάμεσα σε Αθήνα
και Πεκίνο, ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί
σε ένα ενεργειακό, εμπορικό, διαμετακομιστικό και ναυτιλιακό κόμβο.
Τι λένε οι Κινέζοι
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος και αισιόδοξος εμφανίστηκε ο κινέζος πρέσβης Τζόου Σιαολί, υπογραμμίζοντας ότι μετά την
επιτυχία του project της Cosco, όλο και
περισσότερες κινέζικες επενδύσεις δείχνουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα, ενώ ο
αντιπρόεδρος της CMEC, τόνισε ότι θα
ακολουθήσουν και νέες συνεργασίες μεταξύ CMEC και ΔΕΗ.
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΠΩ Λ Η ΣΗ
Κινέζικη βεντάλια στο 24%
του ΑΔΜΗΕ
«Σινικό τοίχος» ύψωσε η κινεζική State Grid of
China, στην ιταλική TERNA, στην κούρσα αγοράς
του 24% του ΑΔΜΗΕ, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου.
Η «κούρσα» ξεκίνησε με τέσσερις ενδιαφερόμενους, τις κινεζικές State Grid of China και την
China Southern Power Grid, την ιταλική TERNA και
την γαλλική RTE. Η TERNA, η οποία συνεργάζεται
με το fund F2i, μαζί με την State Grid κατάφεραν
να περάσουν στον δεύτερο γύρο, με προτιμητέο
στρατηγικό επενδυτή τον κινεζικό όμιλο.
Πολύ χαμηλότερη της κινεζικής αποδείχθηκε η
ιταλική προσφορά, γεγονός που δεν άφησε περιθώρια σκέψης και συζήτησης για τον ανάδοχο του
24% του ΑΔΜΗΕ. Ωστόσο, στο μετοχικό κεφάλαιο
της ΤΕΡΝΑ, μετέχει εμμέσως και η State Grid,
αφού είχε αποκτήσει μερίδιο στον μέτοχο της
Terna CDP Reti, που είναι εταιρεία συμμετοχών
του Ιταλικού Ταμείου Παρακαταθηκών.
Βάση της τελευταίας λογιστικής αποτίμησης,
το 100% του ΑΔΜΗΕ έφτανε στα 921εκατ. ευρώ.
Έτσι λοιπόν τέθηκε ως βάση του διαγωνισμού, τα
221εκατ. ευρώ.
Η όλη διαδικασία άφησε τη διοίκηση της ΔΕΗ
αλλά και την κυβέρνηση ιδιαιτέρως ικανοποιημένη, αφού δόθηκε το 24% και όχι το 66% , ποσοστό που έπεφτε στο τραπέζι των συζητήσεων
τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της διατήρησης του ΑΔΜΗΕ, υπό δημόσιο
έλεγχο. Όπως έχει ανακοινωθεί, θα ακολουθήσει
η απόσχιση και πώληση του 51% του ΑΔΜΗΕ σε
εταιρεία δημοσίου ενώ η πώληση του υπόλοιπου
25% θα πραγματοποιηθεί μέσω χρηματιστηρίου.
Εάν όλα λοιπόν κυλήσουν ομαλά, στις αρχές του 2017 θα μπουν επισήμως οι τίτλοι τέλους της διαδικασίας, με την εγκατάσταση του
νέου επενδυτή στην εταιρεία και αφού πρώτα
θα έχει υπάρξει οριστικοποίηση του SPA (Share
Purchase Agreement) και του SHA (Shareholders
Agreement). και οι απαραίτητες εγκρίσεις από
τα αρμόδια όργανα, το ελεγκτικό συνέδριο, την
Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η προσφορά της κινεζικής εταιρείας «χτύπησε» τα 320εκατ. ευρώ, ενώ η οριστική απόφαση
για τον προτιμητέο επενδυτή θα παρθεί στις 24
Νοεμβρίου. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί η σύναψη αγοραπωλησίας
μετοχών με τον επενδυτή.
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας
ΔΕΗ-Κινεζικής CMEC

Σ

ύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του κινεζικού ομίλου CMEC και της ΔΕΗ, για την κατασκευή μονάδας έξυπνων μετρητών.
Η συγκεκριμένη εταιρεία, συνεργάζεται με την ΔΕΗ και στο project Μελίτη,
για την κατασκευή δεύτερης λιγνιτικής μονάδας στην περιοχή.
Εκτός από την κατασκευή μονάδας έξυπνων μετρητών, η συνεργασία περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρισμού από θερμικές και υδροηλεκτρικές
μονάδες καθώς και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό υπαρχουσών μονάδων και άλλων μελλοντικών στόχων μεταξύ ΔΕΗ και
της κινεζικής CMEC.
Οι δράσεις όμως της ΔΕΗ δεν σταματούν εδώ. Οι συμμετοχές της είναι
αρκετές σε διαγνωστικές διαδικασίες για υδροηλεκτρικά έργα σε Αλβανία,
Τουρκία και Τίγρη ποταμό.
Η υπογραφή της συμφωνίας για τους έξυπνους μετρητές συνοδεύτηκε
με την πρόταση του Zhang Chun για ίδρυση κοινής εταιρείας της CMEC
και της ΔΕΗ, ενώ στόχος της μονάδας έξυπνων μετρητών θα είναι και η
εξαγωγή μετρητών στο εξωτερικό.

ΕΤΜΕΑΡ

Έ

να χαράτσι που θα πληρώνουν για χρόνια πολλά ακόμα οι Έλληνες καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι και το Ειδικό Τέλος Μείωσης
Εκπομπών Αερίων Ρύπων, το γνωστό σε όλους ΕΤΜΕΑΡ.
Ο μηδενισμός του ελλείμματος του λογαριασμού καθώς και η ανακατανομή των χρεώσεων στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών είναι μνημονιακή υποχρέωση. Το έλλειμμα για την διετία 2016-2017 υπολογίζεται στα
350 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρεται σε όλους τους παρόχους Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΗ και ιδιώτες) ανάλογα με το μερίδιο της αγοράς του καθένας.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ το Σεπτέμβριο ήταν
89% της λιανικής αγοράς το κόστος αυτό το επωμίζεται η ΔΕΗ και είναι δυσβάστακτο. Υπολογίζεται στα 150 έως 170 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος
αυτό μαζί με τα υπόλοιπα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ
«ΝΟΜΕ – χρέη κλπ), δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την επιβίωση
της επιχείρησης.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α

πό την 1η Νοεμβρίου του 2016 έως και την 30η Απριλίου του 2017 θα
ισχύει το χειμερινό νυχτερινό τιμολόγιο. Συγκεκριμένα το ωράριο του
χειμερινού νυχτερινού τιμολογίου είναι:
• Για τους οικιακούς καταναλωτές των διασυνδεμένων νησιών και της
Ηπειρωτικής χώρας το ωράριο είναι τμηματικό 15:00 – 17:00 και 02:00
έως 18:00.
• Για τους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών το ωράριο είναι
και γι’αυτούς τμηματικό αλλά από 15:30 έως 17:30 και από 02:00 έως
08:00.



ΟΜ Ι ΛΙ Α

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η

Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη στο Ελληνο-ρωσικό ενεργειακό συνέδριο
Κυρίες
και Κύριοι,
Είναι μεγάλη τιμή για
μένα προσωπικά και
τη ΔΕΗ η
συμμετοχή
στο Ελληνο-Ρωσικό
Ενεργειακό
Συνέδριο στα πλαίσια του 4ου Ελληνο-Ρωσικού Κοινωνικού Φόρουμ.
Είναι επίσης σημαντική ευκαιρία να
εκθέσουμε ενώπιον τόσο σημαντικών
παραγόντων την κατάσταση και τις εξελίξεις του Τομέα Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, αλλά και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΔΕΗ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά
στις διεθνείς της δραστηριότητες.
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού,
η οποία ιδρύθηκε το 1950 ως 100%
κρατική επιχείρηση, τη 10ετία του ’60,
πραγματοποίησε το μεγάλο έργο του
εξηλεκτρισμού της Ελλάδας, φέρνοντας
τον ηλεκτρισμό στο τελευταίο ορεινό
χωριό, και στο μικρότερο νησί.
Ταυτόχρονα, αξιοποίησε τις πλούσιες
εγχώριες πηγές, όπως ο λιγνίτης και το
Υδροδυναμικό, πράγμα καθοριστικό για
την εθνική μας οικονομία, της οποίας η
ΔΕΗ υπήρξε και παραμένει η ραχοκοκαλιά. Με τη δραστηριότητά της αυτή, η
ΔΕΗ έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτικός
φορέας της χώρας, επενδύοντας κάθε
χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι την τελευταία
3ετία, παρά τη γενικότερη οικονομική
κρίση, η ΔΕΗ επένδυσε 2,7 δισ. Ευρώ,
σε έργα Παραγωγής, Μεταφοράς και
Διανομής Η.Ε.
Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα η ΔΕΗ, Ανώνυμη Εταιρεία
πλέον εισηγμένη στα Χρηματιστήρια
της Αθήνας και του Λονδίνου, είναι η
μητρική εταιρεία ενός ομίλου με θυγατρικές τους Διαχειριστές των Δικτύων
Διανομής και Μεταφοράς, τη ΔΕΗ Ανα

νεώσιμες, τις εταιρείες εμπορίας στην
Τουρκία και στη Βουλγαρία, και την υπό
ίδρυση εταιρεία στην Αλβανία. Εξακολουθεί να ελέγχεται από το κράτος
έχοντας ταυτόχρονα ιδιώτες μετόχους
σε ποσοστό 48,5%, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (πλέον του 30%) είναι
ξένοι. Ως εταιρεία, η ΔΕΗ ΑΕ δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο στην Παραγωγή ΗΕ όσο
και στην Εμπορία.
Σε ένα περιβάλλον, το οποίο δεν καθορίζεται από τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για το ξεπέρασμα της
κρίσης και την ανάκαμψη, αλλά από τα
μέτρα που επιβλήθηκαν στη χώρα στο
πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων, και τα οποία διαπνέονται από δογματικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις.
Έτσι η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη μέχρι
το 2020 να απωλέσει πλέον του 40%
των πελατών της και στο εξής η παραγωγή της να μη ξεπερνά το 50% του συνόλου της χώρας. Γενικότερα διάγουμε
περίοδο τεκτονικών αλλαγών και εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η κλιματική αλλαγή, η πρόοδος της
τεχνολογίας, οι κοινωνικοοικονομικές
ανάγκες, οι γεωπολιτικές εξελίξεις
αλλά και τα εθνικά και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα προκαλούν αναθεωρήσεις και ανατροπές πρωτόγνωρης
έκτασης, με συνεπαγόμενες σοβαρές
προκλήσεις, απειλές αλλά και ευκαιρίες.
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει κάνει τις κεντρικές της επιλογές
και διαμορφώνει τις αντίστοιχες πολιτικές. Αναφέρω συνοπτικά.
• Απανθρακοποίηση ως συμβολή στην
κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο και των
πορισμάτων του Παρισιού
• COP21
• Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης,
εξοικονόμηση και αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων με στόχο τη
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης.

• Πλήρης απελευθέρωση των αγορών
ΗΕ, ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ενίσχυση των διασυνδέσεων και διαμόρφωση ενιαίων
κανόνων λειτουργίας και ένταξης
των ΑΠΕ
• Ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην αγορά και στην λειτουργία
των ηλεκτρικών συστημάτων στο
περιβάλλον της διεσπαρμένης παραγωγής και των έξυπνων δικτύων.
Στη χώρα μας αυτά έχουν επίδραση
καταλυτική.
Ειδικότερα για τη ΔΕΗ συνιστούν προκλήσεις στρατηγικών διαστάσεων, τις
οποίες καλείται να αντιμετωπίσει θετικά
και δημιουργικά. Να κάνει σε ελάχιστο
διάστημα όσα δεν είχαν γίνει εδώ και
πολλά χρόνια. Στο περιβάλλον αυτό η
στρατηγική της ΔΕΗ συνίσταται σήμερα
αφενός στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και της ικανότητας διαχείρισης της πελατείας της έναντι του εντεινόμενου ανταγωνισμού, και αφετέρου
στην επέκτασή της σε νέες αγορές στο
εξωτερικό με επιχειρηματικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες.
Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό, ο επενδυτικός ορίζοντας στην ηλεκτρική ενέργεια τα επόμενα 10-15 χρόνια είναι σε
μεγάλο βαθμό δεδομένος. Στη συμβατική παραγωγή ΗΕ θα υπάρξουν επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης ή
περιορισμένης αντικατάστασης παλαιών
λιγνιτικών μονάδων που θα αποσυρθούν
με άλλες μικρότερης ισχύος, αλλά πολύ
μεγαλύτερης απόδοσης.
Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί μια
αναφορά, και από αυτό το βήμα. Για την
Ελλάδα, ένα σημαντικό ποσοστό παραγωγής ΗΕ από λιγνίτη για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού και συγκράτησης του
κόστους έναντι των δικαιωμάτων των
διεθνών τιμών πετρελαίου είναι αναμφισβήτητη αναγκαιότητα. Το ζήτημα είναι
οι όροι ανάπτυξης και εκμετάλλευσης
του λιγνιτικού δυναμικού.
Με τις πραγματοποιούμενες και σχεENΩΣΗ
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Σ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
διαζόμενες επενδύσεις της ΔΕΗ σε
συνδυασμό με τις προγραμματισμένες
αποσύρσεις παλαιών μονάδων η χώρα
μας, όχι μόνο θα εκπληρώσει τους Ευρωπαϊκούς στόχους εκπομπών CO2
αλλά θα προηγηθεί σημαντικά. Από 34,5
εκ. τόνους εκπομπών CO2 το 2014,
θα εκπέμπονται λιγότεροι των 20 εκ.
στα μέσα της επόμενης 10ετίας, δηλ.
μείωση άνω του 40%, το δε συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την
επέκταση της χρήσης ΗΕ σε διάφορους
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας όπου σήμερα κυριαρχεί
το πετρέλαιο, θα είναι ασύγκριτα καλύτερο από το σημερινό. Επανερχόμενος
στις επενδύσεις στη συμβατική παραγωγή, η ΔΕΗ σχεδιάζει να προχωρήσει
όχι με την παραδοσιακή λογική αλλά με
εντελώς διαφορετική στρατηγική, με
επιχειρηματικές συμπράξεις και αυτοχρηματοδοτήσεις.
Το σχεδιαζόμενο project Μελίτη, με
την ίδρυση ανεξάρτητης εταιρείας με
την Κινεζική Εταιρεία CMEC και Έλληνες ιδιώτες, είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Πέραν της συμβατικής παραγωγής,
οι σημαντικότερες ίσως επενδύσεις
θα αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας ο ρόλος των οποίων συναρτήσει και της προόδου της τεχνολογίας
θα γίνεται όλο και πιο σημαντικός.
Η Ελλάδα είναι προνομιούχος εξαιτίας της θέσης, του κλίματος αλλά και του
υπεδάφους της, με μεγάλες δυνατότητες ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας αλλά και γεωθερμίας. Ως ΔΕΗ
ήδη σχεδιάζουμε, με την ίδια λογική των
συμπράξεων να αναπτυχθούμε ραγδαία
στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο την κατάκτηση ηγετικού ρόλου, κερδίζοντας
το χαμένο έδαφος.
Σημαντικότατες επενδύσεις είναι
αναγκαίες και σχεδιάζονται στον τομέα
της Μεταφοράς ΗΕ.
Εδώ κεντρικό ρόλο έχουν οι υποβρύχιες διασυνδέσεις των νησιών με το
ηπειρωτικό σύστημα και η αύξηση των
διασυνδέσεων με τις γειτονικές μας
χώρες, σε όλα τα σημεία του ορίζοντα.
Η ΔΕΗ, και στο πεδίο αυτό φιλοδοξεί να έχει έντονη παρουσία ιδιαίτερα
ENΩΣΗ
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ενόψει του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ - προς το παρόν θυγατρικής της εταιρείας. Τέλος,
εξαιρετικής σπουδαιότητας επενδύσεις
πρόκειται να γίνουν για τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισμό των δικτύων Διανομής
στην προοπτική της μετατροπής τους
σε «Έξυπνα Δίκτυα».
Κυρίες και Κύριοι,
Όπως προανέφερα, στα πλαίσια της
ενοποίησης της Ευρωπαϊκής αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι περιφερειακές
αγορές θα διαδραματίσουν εξαιρετικά
σημαντικό ρόλο. Η δική μας περιφερειακή αγορά αφορά κυρίως τις χώρες της
Βαλκανικής.
Πρόκειται για μία αγορά σε πρώιμο
στάδιο, σε αντιστοιχία με τις εγχώριες
αγορές των χωρών αυτών. Η ΔΕΗ ΑΕ με
τη μεγάλη πείρα και γνώση που διαθέτει από τη λειτουργία της αγοράς στην
Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει τόσο στην ολοκλήρωση αυτής
της αγοράς, όσο κυρίως, ως βασικός
συμμετέχων σ’ αυτή. Οι γειτονικές χώρες διαθέτουν πλούσιο δυναμικό για
παραγωγή ΗΕ.
Από τη συμβατική παραγωγή, ιδιαίτερη σημασία έχει το πλούσιο υδροδυναμικό, χωρίς να αγνοείται ο λιγνίτης στη
Βόρεια και Βορειοδυτική Βαλκανική,
αλλά και οι δυνατότητες παραγωγής ΗΕ
από φυσικό αέριο, σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία των τοπικών
συστημάτων. Πολύ μεγάλες προοπτικές
στο πλαίσιο και της στρατηγικής της
κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος παρουσιάζει και
ο τομέας των ΑΠΕ, όλων των ώριμων
τεχνολογιών.
Και βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων
έχουν τα δίκτυα, ιδιαίτερα αυτά της Διανομής Η.Ε.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει να αναπτύξει την παρουσία της στις χώρες αυτές σε όλους
τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το σκοπό αυτό αναζητά συνεργασίες τόσο με τοπικές εταιρείες, όσο και
ελληνικές αλλά και άλλες, όπως π.χ.
Ρωσικές εταιρείες, με τις οποίες θα
ήταν χαρά μας να πραγματοποιήσουμε
συνεργασίες και να αναπτύξουμε κοινές

Ο Μ ΙΛ ΙΑ
επιχειρηματικές δραστηριότητες, και
επενδύσεις σε έργα παραγωγής.
Ωστόσο η διεθνής δραστηριότητα της
ΔΕΗ θα επεκτείνεται και πέραν των ορίων της ΕΕ. Βασικό πεδίο δραστηριότητας αποτελεί η γειτονική μας Τουρκία
η αγορά της οποίας αναπτύσσεται και
μετεξελίσσεται ραγδαία.
Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε πολύπλευρη δραστηριότητα με τις ίδιες αρχές και στρατηγική.
Εκμεταλλευόμενοι τα ανταγωνιστικά
μας πλεονεκτήματα και κυρίως την αξιοπιστία και το ισχυρό μας Brand Name
επιδιώκουμε επιχειρηματικές συνεργασίες με Τουρκικές κατά βάση εταιρείες
αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους τόσο
στην παραγωγή ΗΕ, συμβατική και ΑΠΕ,
όσο και στην Εμπορία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ιράν, στο οποίο
θα αναζητήσουμε τις ευκαιρίες που
υπάρχουν, καθώς και χώρες της Μέσης
Ανατολής.
Τέλος, ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα στη μεγάλη χώρα του Νείλου, την
Αίγυπτο, στην οποία οι δυνατότητες
εξαιτίας των ιδιαίτερα φιλικών, από παράδοση και όχι μόνο, σχέσεών μας σε
συνδυασμό με τα ανταγωνιστικά μας
πλεονεκτήματα είναι εξαιρετικές. Κυρίες και Κύριοι, Με τη μεγάλη χώρα της
Ρωσίας οι δεσμοί της Ελλάδας είναι μακρόχρονοι και ισχυροί.
Οι δύο λαοί έχουν τόσα κοινά. Χιλιάδες Έλληνες ζουν στη Ρωσία. Χιλιάδες
Ρώσοι στην Ελλάδα. Οι Κυβερνήσεις
μας συνεργάζονται αρμονικά για μια
σειρά σημαντικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Η ίδια η ΔΕΗ έχει στο παρελθόν συνεργαστεί σε μεγάλα έργα με εταιρείες
της Ρωσίας ή της Ε.Ε. Αναφέρω ενδεικτικά την κατασκευή μονάδων από Ρώσικες εταιρείες στο Κερατσίνι (πετρέλαιο) και στην Καρδιά (λιγνίτης).
Αυτά αποτελούν σοβαρές παρακαταθήκες και ένα εξαιρετικά ευνοϊκό
πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών
ευκαιριών στον τομέα του ηλεκτρισμού.
Ας τις αναζητήσουμε, και ας τις αξιοποιήσουμε.
Εύχομαι το Συνέδριο αυτό να γίνει
σταθμός. Ευχαριστώ.


Ξ ΕΠ Ο Υ Λ Η ΜΑ
Νέο Υπερταμείο: ποιος ο ρόλος και ο στόχος

Π

ρος χάρην του ελληνικού δημοσίου
αλλά με όρους ιδιωτικής οικονομίας,
θα λειτουργεί το νέο υπερταμείο ή αλλιώς η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας (ΕΕΣΠ).
Υπεράνω όλων θα είναι λοιπόν το νέο
υπερταμείο, όπως τα είπαν και τα συμφώνησαν κυβέρνηση-δανειστές, θέτοντας
υπό την «ομπρέλα» του και το ΤΑΙΠΕΔ.
Η δουλειά του θα είναι να ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙ
δημόσιες επιχειρήσεις που βρίσκονται
στην θυγατρική ΕΔΗΣ και οι οποίες είναι:
ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ ΕΥΑΘ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΛΒΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΟΑΣΑ ΟΣΥ
ΣΤΑΣΥ ΟΣΕ ΟΑΚΑ ΕΛΤΑ.
Και δεν σταματάμε εδώ. Το σχέδιο
προβλέπει νέες ιδιωτικοποιήσεις- ξεπούλημα επιχειρήσεων που οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουν ως αντικείμενο
την εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και
υδρογονανθράκων.
Οι διαδικασίες σύστασης του νέου ταμείου βρίσκονται σε εξέλιξη υπολογίζεται

ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει υπάρξει συμφωνία για το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, ενώ μέχρι στιγμής έχει
ολοκληρωθεί η σύσταση του εποπτικού
συμβουλίου.
Στη διοίκηση του Υπερταμείου δεν θα
συμμετέχουν όμως μόνο Έλληνες και σε
αυτό το σημείο βρίσκεται το μέγα πρόβλημα. Στο μνημόνιο αναγράφεται ρητά
η συμμετοχή εκπροσώπων των θεσμών
που θα έχουν δικαίωμα άσκησης βέτο.
Τι θα περιλαμβάνει ο φάκελος του νέου
Υπερταμείου; Πρόκειται για ένα μεγάλο
χαρτοφυλάκιο μέσα στο οποίο θα υπάρχουν χιλιάδες τίτλοι ακινήτων του ελληνικού δημοσίου. Οι πρώτες ενδείξεις
δείχνουν 71.500 μεγάλα και μικρότερα
ακίνητα, ενώ λόγος γίνεται ακόμη και για
597 νησιά!
Ποιες οι αρμοδιότητες:
Δουλειές με φούντες για το Υπερταμείο αφού οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας και με εντεταλ-

μένο χρονοδιάγραμμα δανειστών είναι οι
εξής:
• Ιδιωτικοποίηση μέσω πώλησης
• Μεταβίβαση εμπραγμάτων ή ενοχικών
δικαιωμάτων
• Μίσθωση περιουσιακών στοιχείων
• Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
ή αξιοποίησης
• Ανάθεση της διαχείρισης
• Τιτλοποίηση απαιτήσεων
• Ανεύρεση αγοραστών (μέσω επενδυτικών τραπεζών και bookbuilding).
Και αν νομίζουμε ότι όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στα ταμεία του κράτους
και θα έχουν αντίκτυπο στους ετήσιους
προϋπολογισμούς, μάλλον γελιόμαστε.
Τα έσοδα θα συγκεντρώνονται έτσι ώστε
να ενισχύεται η επενδυτική πολιτική με
απώτερο στόχο την απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στους δανειστές και του δημόσιου
χρέους.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ»
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Με κατεπείγον νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη
Βουλή, ψηφίζεται την Τρίτη, μία σειρά από δημόσιες επιχειρήσεις περνούν στο Υπερταμείο και ως γνωστό η διαχείριση του
θα γίνεται από τους δανειστές.
• Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ χάνει το Δημόσιο χαρακτήρα της,
θυμίζουμε ότι κατείχε το 51%, ενώ πρόσφατα εκχωρήθηκε το
17% στο ΤΑΥΠΕΔ. Το υπόλοιπο 34% του Δημοσίου μεταφέρεται με αυτή τη νομοθετική πράξη στο υπερταμείο, δηλαδή
στα χέρια των δανειστών.
• Αυτοί, λοιπόν, θα ορίζουν τους οικονομικούς στόχους για τη
ΔΕΗ, θα ορίζουν ακόμη και Διοικήσεις της αρεσκείας τους,
χωρίς να αποκλείεται τίποτα, όταν οι στόχοι δεν πραγματοποιούνται!!!
• Αυτό πρακτικά σημαίνει: κλείσιμο υπηρεσιακών μονάδων,



κλείσιμο σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μειώσεις μισθών ακόμη και μειώσεις προσωπικού προκειμένου τα
έσοδα να καλύπτουν τους στόχους όπου το 50% θα πηγαίνει
για την εξόφληση του χρέους και το υπόλοιπο 50% για επενδύσεις.
Συμπερασματικά γίνεται πλέον σαφές, ότι η τελευταία πράξη
για τη ΔΕΗ παίζεται την Τρίτη, αφού χάνεται ο Δημόσιος χαρακτήρας της και η κοινωνική αποστολή της σε σχέση με την
ομαλή τροφοδοσία της χώρας με Ηλεκτρική ενέργεια, στα 60
και πλέον χρόνια λειτουργίας της.
Γι’ αυτό σας καλούμε αύριο Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου όλους
στις 6 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος με προσυγκέντρωση στα
γραφεία της ΓΕΝΟΠ και ώρα 4 μ.μ.
Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
ENΩΣΗ
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ΜΕΘΟ Δ Ε ΥΣΕ ΙΣ
Οι δανειστές θέλουν το τέλος του συνδικαλιστικού κινήματος

Ν

α ποινικοποιήσουν τον συνδικαλισμό
και να εξαφανίσουν μια για πάντα το
συνδικαλιστικό κίνημα, έχουν ως στόχο οι
ξένοι εταίροι μας, αφού λειτουργούσε και
λειτουργεί ως ανάχωμα στις παράλογες ή
και μεθοδευμένες απαιτήσεις τους, προς
κατάλυση κάθε ίχνους δικαιώματος στους
χώρους δουλειάς, προς εξάλειψη κάθε έννοιας αξιοπρέπειας.
Τι ζητούν οι δανειστές:
• Να κατοχυρωθεί το δικαίωμα του εργοδότη για μη καταβολή δεδουλευμένων
στους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και
σε συμβολικές καταλήψεις εργασιακών
χώρων.
• Να αυξηθεί ο χρόνος προειδοποίησης για
επικείμενη απεργία κατά τα ευρωπαϊκά
πρότυπα.
• Συμμετοχή εκπροσώπων των εργοδοτών
στις συνελεύσεις των εργατών προς
λήψη απόφασης πραγματοποίησης απεργίας
• Καταστρατήγηση του καταστατικού των
συνδικαλιστικών οργανώσεων έτσι ώστε
να παύσει η προστασία συνδικαλιστών,

Μ

ENΩΣΗ

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από το 2010
μέχρι και σήμερα.
Συγκεκριμένα η προσφυγή ανέλυε διεξοδικά τις συνθήκες και την κλιμάκωση της
φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας στα
χρόνια των μνημονίων, το δραματικό επίπεδο
διαβίωσης των εργαζομένων, τη κακομεταχείριση των νέων εργαζομένων, τον κίνδυνο
απώλειας εργασίας για τους μεγαλύτερους,
την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων, την απώλεια προστατευτικού νομοθετικού πλαισίου, την καθιέρωση ελαστικών
μορφών εργασίας κατά το δοκούν, καθώς
και οι ακραίες εργοδοτικές παρεμβάσεις
στις συνδικαλιστικές δράσεις.
Το ηχηρό ΝΑΙ της εργοδοσίας
Τις θέσεις της ΓΣΕΕ υποστήριξε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων,
υπογραμμίζοντας ότι είναι ζητήματα που
αφορούν όλους τους λαούς που ζουν και
εργάζονται στην Ευρώπη.
Εν αντιθέσει σε παρέμβαση προέβη η Διεθνής Οργάνωση Εργοδοτών, η οποία έκανε
λόγο για αναγκαιότητα των μέτρων για την
αναστήλωση της οικονομίας των κρατών-μελών που έχουν πληγεί από την κρίση.

Αλλάζουν «ρότα» στα επαγγελματικά τους οι νέοι

έχρι και τρεις διαφορετικές δουλειές
θα κληθούν και έχουν ήδη κληθεί να
αλλάξουν πολλές χιλιάδες νέοι στη χώρα
μας. Η οικονομική κρίση και τα μνημόνια
είναι οι λόγοι που για αλλού ξεκίνησε ένα
παιδί και αλλού η ζωή το πάει.
Η ύφεση και η δυσπραγία που
απλώθηκαν σαν μαύρο σύννεφο πάνω
από τη χώρα μας από το 2009 μέχρι και
σήμερα, άλλαξαν ό,τι ξέραμε για την
αγορά εργασίας, όλες τις πεπατημένες
μεθόδους επιτυχίας.
Η επιλογή της σπουδής δεν έχει πια
καμία σχέση με την κατεύθυνση εργασίας
που θα πάρει ένας νέος. Μέχρι και τρία
διαφορετικά επαγγέλματα δείχνουν
οι έρευνες ότι πρόκειται να αλλάξουν
οι νέοι, τρεις άσχετες μεταξύ τους
επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τη
διάρκεια της ζωής τους στο πλαίσιο των
υπαρχουσών συνθηκών. Αυτό σημαίνει
όλο και περισσότερα εφόδια, όλο και
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με τον περιορισμό μελών των διοικητικών
συμβουλίων.
Θέλουν την κεφαλήν επί πίνακι
Λογικές και πρακτικές που έρχονται από
μία άλλη εποχή που οι λαοί ολόκληρου του
κόσμου θέλουν να ξεχάσουν. Εκτός από τις
αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, οι απαιτήσεις στα εργασιακά δείχνουν απελευθέρωση μαζικών απολύσεων στο δημόσιο, το
lockout, το δικαίωμα δηλαδή του εργοδότη
να απαντήσει με ανταπεργία σε περίπτωση
κινητοποίησης των εργαζομένων, που επί
του πρακτέου σημαίνει στάση πληρωμών,
καθώς και τέλος στις συζητήσεις περί επαναφοράς ή διατήρησης συλλογικών συμβάσεων.
Παρέμβαση της ΓΣΕΕ στο Συμβούλιο
της Ευρώπης
Λίγο πριν ανοίξει για τα καλά ο ασκός του
Αιόλου και στη χώρα μας, με την συζήτηση
για τα εργασιακά να βρίσκεται εν εξελίξει
μεταξύ θεσμών- ΔΝΤ και οικονομικού επιτελείου, η ΓΣΕΕ κατέφυγε στο Στρασβούργο,
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καταθέτοντας
προσφυγή για εκτεταμένες παραβιάσεις του

λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας, όλο και
λιγότερες οικονομικές απολαβές.
Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών
είναι άκρως απογοητευτικά. Υπολογίζεται
πως από το 2009 μέχρι και σήμερα, έχουν
περάσει επισήμως στην ανεργία 940.000
πολίτες. Από το 2009 έκλεισαν περίπου 1
εκατ. θέσεις εργασίας.

Δημόσιο

Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, οι
εποχές που ήταν ο καλοπληρωτής και
σίγουρος εργοδότης έχουν μπει για τα
καλά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας,
ενώ μην ξεχνάμε την μνημονιακή δέσμευση
1-5. Μία πρόσληψη για τρεις απολύσεις,
ενώ πολλές φορές η εργασιακή σχέση
πατά σε ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Εμπόριο

Το μεγαλύτερο πλήγμα από την κρίση
υπέστη το εμπόριο, τόσο το λιανικό
όσο και το χονδρικό, ενώ 19 άτομα στα
100 έχουν ως κύρια απασχόληση τους

το εμπόριο. Συνολικά στη χώρα μας
ασχολούνται με το εμπόριο 655.000
άτομα. Αν και το Υπουργείο βλέπει
μικρή αύξηση των εσόδων, ωστόσο δεν
προβλέπεται να πέφτουν στην πραγματική
αγορά παραπάνω από 13δις ευρώ μέχρι
το 2020.

Κατασκευές
Όσον αφορά τον τομέα των κατασκευών
και ειδικά της οικοδομής, εκεί πια
βλέπουμε την πλήρη κατάρρευση. Από το
2009 μέχρι και σήμερα έχουν βγει εκτός
αγοράς εργασίας 250.000 εργαζόμενοι.

Τουρισμός
Η «βαριά» βιομηχανία της Ελλάδος,
εξακολουθεί να αναδεικνύεται ο
τουρισμός. Πηγή ολοένα και περισσότερων
εσόδων χρόνο με τον χρόνο, προσφέρει
κυρίως εποχιακές θέσεις εργασίας, με
πολύ καλύτερους μισθούς από τον κατά
κανόνα μισθό της αγοράς.


Ε Λ Λ ΕΙ Μ ΑΤ Α
Στους καταναλωτές κέρδη και έλλειμμα από ΑΠΕ

Έ

να πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών γίνεται πραγματικότητα.
Στη διάθεση των κατοίκων των περιοχών
στις οποίες λειτουργούν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα είναι πλέον το ανταποδοτικό τέλος.
Σε 274 δήμους τα ανταποδοτικά
Το αίτημα περνά πλέον στη φάση της
υλοποίησης, μετά και την υπογραφή
Σκουρλέτη, η οποία περίμενε την οριστικοποίηση των ποσών για τα έτη 20102014 που πρόκειται να επιστραφούν σε
274 δήμους και κοινότητες σε όλη τη
χώρα, με τη μορφή εκπτώσεως στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Στους καταναλωτές η «λυπητερή»
Εκτός όμως από τη θετική είδηση των
ανταποδοτικών, επιστρέφει και το έλλειμμα των ΑΠΕ, ύψους 350 εκατ ευρώ,
ποσό που όπως δείχνουν οι μετρήσεις
της ΛΑΓΗΕ, στο τέλος του 2017 ίσως να
ξεπεράσει και τα 500 εκατ. ευρώ.
Νέα έσοδα πρέπει να αποφέρει η πολιτική της ΔΕΗ σε σχέση με τις ΑΠΕ για
την κάλυψη του ελλείμματος, δείχνοντας
συν 45 εκατ. ευρώ ανά έτος, σύμφωνα

με την τροπολογία που κατατέθηκε πριν
δύο μήνες. Οι προμηθευτές ρεύματος
θα πληρώσουν τα 45 εκατ. κατ αναλογίαν στο μερίδιο τους στην αγορά, ενώ
το μεγαλύτερο βάρος θα το επωμιστεί
η ΔΕΗ, η οποία κατέχει το 89%. Η τροπολογία λάμβανε υπόψη της τις χαμηλές
τιμές της Οριακής Τιμής του Συστήματος
που διαμορφώνει η συμμετοχή των ΑΠΕ
τη χονδρική, εκτιμώντας ότι δεν θα ήταν
πρόβλημα αν αναλάμβαναν να σηκώσουν
ένα μέρος από το οικονομικό έλλειμμα.
Ο δυσκολότερος στόχος όμως της τροπολογίας, είναι η πληρωμή του 100%
της απόκλισης μέσα στο 2017, παρά τις

αρχικές προβλέψεις για αποπληρωμή σε
βάθος τριετίας.
Όσο αφορά το ΕΤΜΕΑΡ η τροπολογία
δεν ανέφερε αλλαγή στο τέλος καταβολής, γεγονός που δημιούργησε μπλοκάρισμα στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, που οδήγησε στην ενσωμάτωση
τελικά αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ.
Για να κρατηθούν οι ισορροπίες, οι αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος και οι αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ, μεταφέρθηκαν για
το 2017. Αν και καθυστερημένα, η ΡΑΕ
αποφάσισε το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ πριν λίγες ημέρες, γεγονός που έπρεπε βάση
διαπραγμάτευσης να έχει κλείσει από
τον περασμένο Ιούνιο.

ΔΕΗ με κοινωνική προσφορά και στήριξη

Γ

ια ακόμη μία φορά και φέτος η ΔΕΗ,
στο πλαίσιο της 81ής ΔΕΘ, στάθηκε αρωγός στο έργο των Γιατρών του
Κόσμου. Παραχωρώντας το περίπτερο
της η ΔΕΗ, έδωσε τη δυνατότητα εγκατάστασης 5 ιατρείων. Στα ιατρεία αυτά
ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων προσέφεραν δωρεάν εξετάσεις στους επισκέπτες. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν συμπεριελάμβαναν την εξέταση
για αρτηριακή πίεση και επίπεδο ζαχάρου, την εξέταση για πίεση ματιών,
εξέταση μαστού, γενικό παιδιατρικό
έλεγχο καθώς και γενικό οδοντιατρικό.
Εκτός από τη διαμόρφωση του χώρου
που ανέλαβε ο φορέας, η ΔΕΗ κάλυψε
και όλα τα λειτουργικά έξοδα των εν


λόγω δράσεων, μαζί με την προσφορά οδοντιατρικής έδρας και
ακόμη, την αγορά ιατρικών αναλωσίμων.
Η συνεργασία αυτή δεν έχει
τυπικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο μιας εθιμοτυπικής προσφοράς προς υλοποίηση στόχων
κοινωνικής πολιτικής. Υπάρχει
βαθιά πίστη στην άποψη ότι τέτοιες δράσεις από διάφορους
οργανισμούς και φορείς, πρέπει
να στηρίζονται για να μπορούν με τη
σειρά τους να προσφέρουν κοινωνικό
έργο, σε μια στιγμή αρκετά δύσκολη
για τη χώρα μας.
Η συνεργασία με τους Γιατρούς του

Κόσμου και η προσφορά της ΔΕΗ, συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, στον Εκθεσιακό Κέντρο του
χωριού Κοίλα του νομού Κοζάνης, με
την παροχή οδοντιατρικής πρόληψης.
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Μ Ε ΣΟ ΧΩ Ρ Α
Τι συµβαίνει µε το φράγµα
της Μεσοχώρας στα Τρίκαλα

Σ

χεδιάστηκε και ξεκίνησε πριν από
τριάντα ακριβώς χρόνια. Τα σχέδια
έδιναν μία ακόμη εκτροπή του Αχελώου,
στη Μεσοχώρα Τρικάλων, που θα έδινε μεγάλη αξία στην περιοχή, αφού θα
ακολουθούσε ανάπτυξη, αξιοποίηση ευκαιριών τόσο για τους κατοίκους όσο και
για τον κρατικό μηχανισμό, μία καλύτερη
ποιότητα ζωής για όλους. Ο λόγος για το
φράγμα της Μεσοχώρας Τρικάλων, μία
εκτροπή του ποταμού Αχελώου, το οποίο
ολοκληρώθηκε το 2001 μετά πολλών κόπων και βασάνων, μα δεν λειτούργησε
ποτέ.
Κάτοικοι και φορείς, που διαμαρτύρονται για την στασιμότητα του έργου,
υποστηρίζουν ότι ένα τόσο μεγάλο έργο,
ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να
χρησιμοποιηθεί από την εκάστοτε πολιτική εξουσία για ψηφοθηρικούς λόγους
και για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων στις
πλάτες των αγροτών της περιοχής.
Και ενώ το έργο είναι έτοιμο από το
2001, μέχρι το 2014 εκκρεμούσε η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση
που θα άναβε το πράσινο φως για τη λειτουργία του. Όμως την μελέτη πρόλαβε

το ΣτΕ! Με απανωτές αποφάσεις την ίδια
χρονιά ακυρώνει ολόκληρο το σχέδιο της
εκτροπής.
Και ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο ο
Υπ. Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η αρχική χρήση και το φράγμα θα
χρησιμοποιηθεί ως υδροηλεκτρικό έργο
από τη ΔΕΗ, οι κάτοικοι εξακολουθούν να
καταγγέλλουν ότι ο υπουργός πιέζεται
από συμφέροντα και δεν υπογράφει.
Ωστόσο τα μετέπειτα γεγονότα δείχνουν πως έχει φανεί πια φως στο τούνελ. Το έργο τον περασμένο Αύγουστο
δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια», ενώ η εν
λόγω μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το
λεγόμενο πράσινο ταμείο.
Το φράγμα ως υδροηλεκτρικό έργο
της ΔΕΗ, θα επιφέρει τα εξής οφέλη:

• 25 εκατ. ευρώ το χρόνο από την παραγωγή ενέργειας
• Μείωση εισαγόμενων καυσίμων
• Περιορισμό ενεργειακής από το εξωτερικό εξάρτησης
• Αποθηκευτική ικανότητα 250εκατ. κ.μ
νερού, προσφέροντας έτσι ένα ισχυρό
αντίβαρο στην αντιπλημμυρική προστασία.
Το μόνο που εκκρεμεί για να «ακουστεί
το εναρκτήριο λάκτισμα» είναι η υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού, στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
γεγονός που προανήγγειλε στην ουσία η
κυβέρνηση, διά στόματος κυβερνητικής
εκπροσώπου, Όλγας Γεροβασίλη, κατά
την ομιλία της στις εκδηλώσεις μνήμης
του ολοκαυτώματος στο Σούλι. Μεταξύ
άλλων η κ. Γεροβασίλη επεσήμανε ότι:
«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να
λειτουργήσει το φράγμα της Μεσοχώρας,
το οποίο θα παρέχει φθηνή ενέργεια στη
χώρα, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει ζωή σε
μία πανέμορφη περιοχή που αξίζει να αξιοποιηθεί».

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Έ

κπληξη και ανησυχία προκαλεί
στους εργαζόμενους η πράξη της
Διοίκησης της ΔΕΗ να λύσει την σύμβαση μίσθωσης της κατασκήνωσης «Σωτήρα» στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας και να προχωρήσει τις υφιστάμενες
εγκαταστάσεις στον εκμισθωτή του ακινήτου, προκειμένου να αναλάβει εφεξής
τη λειτουργία της.
Επιπλέον θα αναλάβει το κόστος όλων
των απαραίτητων έργων επισκευής και
συντήρησης των εγκαταστάσεων με επίβλεψη τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης, εγκρίνοντας μάλιστα το ποσό των
100.000 € που αφορά την παραπάνω
δαπάνη.
Μία τέτοια εξέλιξη καταδεικνύει το
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τέλος των κοινωνικών παροχών του εργοδότη προς το προσωπικό, σε μία εποχή που οι συνάδελφοι το έχουν ανάγκη,
ενώ με τις νέες προσλήψεις προσωπικού θα αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή
των παιδιών στις κατασκηνώσεις ΔΕΗ
– ρίχνοντας το κόστος – δίδοντας προοπτική για μόνιμη λειτουργία.
Δυστυχώς, όμως, ότι είναι καλό για
όλους εμάς εκχωρείται σε άλλους, οι
οποίοι παρουσιάζονται πιο ικανοί να λειτουργήσουν απρόσκοπτα μία κατασκήνωση!!!
Μη ξεχνάμε ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το Υδρύλι στη Χαλκιδική, όπου
εκμισθώνει χώρο, αλλά η κατασκήνωση
παραμένει κλειστή!!

Γιατί άραγε;
Αν ήταν ο εργοδότης ιδιώτης, θα πλήρωνε για κάτι που δεν κάνει χρήση; Ή θα
δοθεί και αυτή σε ένα άλλο Μητροπολίτη στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης,
σε μία εποχή που η ΔΕΗ βρίσκεται σε
δεινή οικονομική κατάσταση.


Σ Η Μ Ε Ι Ω ΜΑ
ΕΣΚ
Συνάδελφοι - σες. Συνεχίζονται οι
συζητήσεις κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
με τους εκπροσώπους των λεγόμενων
θεσμών για τις "ουρές" της πρώτης
"αξιολόγησης". Η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, η προετοιμασία της νέας επίθεσης στα εργασιακά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα (μείωση μισθών, παρεμπόδιση απεργιών, εργοδοτικές ανταπεργίες
- λοκ άουτ, απελευθέρωση ομαδικών
απολύσεων κλπ σε αναμονή και της
σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) επιβεβαιώνουν ότι ο "οδικός
χάρτης είναι μονόδρομος" όπως εξήγγειλε ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, έχει διέξοδο
μόνο για το κεφάλαιο και τα κέρδη του
και όχι για το λαό και τις ανάγκες του. Τα
εναπομείναντα προαπαιτούμενα μέτρα
της πρώτης αξιολόγησης σχετίζονται κυρίως με τις ιδιωτικοποιήσεις, εργασιακά
δικαιώματα & συντάξεις:
• Δημιουργία του νέου «υπερ-ταμείου»
ιδιωτικοποιήσεων “αξιοποίησης της περιουσίας για 99 χρόνια”. H στελέχωση
του Εποπτικού Συμβουλίου στο οποίο την
πλειοψηφία θα έχουν οι εκπρόσωποι των
δανειστών.
• Νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά
όσων πρώην ΔΕΚΟ δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί στο «υπερ-ταμείο».
• Ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την
πώληση του ΑΔΜΗΕ, της Εγνατίας Οδού
και των 24 περιφεριακών αεροδρομίων
που δεν ιδιωτικοποιήθηκαν μαζί με τα 17
του προηγούμενου ξεπουλήματος.
• Περαιτέρω «απελευθέρωση» των
αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας με δεσμεύσεις που περιέχονται στο τρίτο “αριστερό μνημόνιο”.
• Αύξηση των ειδικών τελών για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της
Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων που
πληρώνεται μέσω του λογαριασμού της
ΔΕΗ. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα
ενταχθούν στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων
η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, οι «Κτιριακές
Υποδομές», η «Αττικό Μετρό» η ΕΛΒΟ,


μαζί με τον ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΕΛΤΑ,
ΟΣΕ, και ΟΑΚΑ που είχαν προηγηθεί το
καλοκαίρι. Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται
ότι τα κυβερνητικά μέτρα αποτελούν μια
βάναυση ταξική πολιτική σε βάρος των
εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων
και υπέρ του κεφαλαίου, το οποίο όχι
μόνο μένει στο απυρόβλητο, αλλά ενισχύεται με πρόσθετα προνόμια, χαριστικές ρυθμίσεις, “νέους αναπτυξιακούς
νόμους”. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέχτηκε να κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό
του κεφαλαίου και της ΕΕ, γιατί σε αυτή
τουλάχιστον τη φάση κατέχει καλύτερα
από τις παραδοσιακές αστικές πολιτικές
δυνάμεις, την τέχνη της εξαπάτησης και
χειραγώγησης του λαού. Γιατί πάνω από
όλα είναι ικανός στο να αδρανοποιεί, να
ακινητοποιεί το ριζοσπαστισμό, να καλλιεργεί τη μοιρολατρία και την ηττοπάθεια
σε λαϊκό κόσμο, ο οποίος στήριξε ελπίδες και προσδοκίες στο ΣΥΡΙΖΑ, απογοητεύτηκε, διαψεύστηκε και σήμερα
είναι ακόμη σε αμηχανία. http :// www.
esk. genop.gr e-mail esk @ genop.gr Σιγουριά και... αισιοδοξία εκφράζει η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για σύντομη ολοκλήρωση της
διαπραγμάτευσης με το κουαρτέτο γύρω
από τα θέματα της Ενέργειας. Οι «αντιστάσεις» τους αφορούν με ποιο τρόπο
και με ποιες ισορροπίες θα υλοποιηθούν
αυτά που ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ κλπ
δορυφόροι ψήφισαν στο Μνημόνιο και
αφορούν: Στη μείωση του μεριδίου της
ΔΕΗ στη λιανική και χονδρική αγορά σε
ποσοστό κάτω από το 50% μέχρι το 2020
(από 95,24%). Στο σχέδιο για τις δημοπρασίες ισχύος (ΝΟΜΕ) προβλέπει κλιμακωτή μείωση ανά έτος, Η πρώτη δημοπρασία θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι
το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 με διάθεση
ποσοστού 8% και οι φυσικές παραδόσεις
να γίνουν από τη ΔΕΗ εντός του 4ου τριμήνου του 2016. Ήδη ανακοινώθηκε η
τιμή διάθεσης της πρώτης δημοπρασίας
που είναι πολύ κάτω από την οριακή τιμή
του Συστήματος ΟΤΣ.

Σε ότι αφορά τον ΑΔΜΗΕ υλοποιείται
το σενάριο που η ΔΕΗ προβλέπεται να
διαθέσει:
- ποσοστό 24% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ήδη οι τρεις επίδοξοι
αγοραστές έχουν λάβει γνώση των περιουσιακών στοιχείων του ΑΔΜΗΕ, έχουν
επισκεφθεί εγκαταστάσεις του, έχουν
ενημερωθεί από στελέχη του ΑΔΜΗΕ.
Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται
να κατατεθούν στο τέλος του Οκτώβρη.
- το 51% των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ
σε Εταιρεία Συμμετοχών (HOLDING CO),
που θα συστήσει η ίδια, θα εισαχθεί στο
χρηματιστήριο και της οποίας το 51% θα
ανήκει στο Δημόσιο και το 49% στους
λοιπούς μετόχους της ΔΕΗ.
- Το υπόλοιπο ποσοστό (25% σε μια νέα
ΑΕ έχει ήδη συσταθεί με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ)
και θα μπει στην ομπρέλα του υπερταμείου. Αυτός είναι ο...δημόσιος έλεγχος
που ευαγγελίζονται, μάλλον αυτό εννοούσε ο τσίπρας προεκλογικά στην έδρα
του ΑΔΜΗΕ (ροσινιόλ) όταν μιλούσε για
ΔΕΗ δημόσια, ενιαία καθετοποιημένη.
Όλα λοιπόν στο σφυρί της ιδιωτικοποίησης-πώλησης για την αξιοποίησή τους
για 99 χρόνια όπως λένε οι ξεπουλημένοι της κυβέρνησης. Συνάδελφοι, δεν θα
κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε τις
εγκληματικές, διαχρονικές ευθύνες της
πλειοψηφίας του συνδ. Κινήματος (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ και των απογόνων τους)
τόσο γενικότερα, όσο και στον χώρο της
ΔΕΗ που με τις λογικές της αποδοχής
των Οδηγιών της ΕΕ, του..υγιούς ανταγωνισμού, του μικρότερου κακού κλπ
έστρωσαν και χωρίς ντροπή συνεχίζουν
να στρώνουν το χαλί της ιδιωτικοποίησης. Αλλά και τις ψευδαισθήσεις που
έσπειραν για την... πρώτη και δεύτερη...αριστερή κυβέρνηση. Σε υλοποίηση
των ΣΣΕ 2012 και 2015 που υπέγραψε
η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ (αποδοχή του
μνημονιακού Ν-4024/11, πλαφόν 65%ENΩΣΗ
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ΔΣΕΣΜΗ ΜΕ ΥΣΕ
Ε ΙΩΜ
ΙΣΑ
35%) προετοιμάζονται να γίνουν περικοπές στα μεταβλητά, στα ειδικά επιδόματα,
στο …τροφείο και ετοιμάζονται οριζόντιες
περικοπές μισθών και πάγωμα ωριμάνσεων (κλιμάκια τέλος). Έμμεσος τρόπος
ενσωμάτωσης νόμων της αγοράς καταργώντας κανονισμούς προσωπικού και ΣΣΕ
προετοιμάζοντας τις νέες άμειβες κυρίως
για τους νέους εργαζόμενους χωρίς καμιά μισθολογική εξέλιξη. Παρεμβαίνουν
για μια φορά ακόμα στον βασικό πυρήνα
του μισθού που επηρεάζει και την σύνταξη
Έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει ότι με την
πολιτική της υποταγής και συμπόρευσης
του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού με τους εχθρούς, το όποια «καρότα-τερτίπια- τροφεία» αργά ή γρήγορα
θα αποτελούν ανάμνηση, όπως και το
μπόνους..θυμάστε?. Η Αγωνιστική Συνεργασία, το ΠΑΜΕ αναδεικνύουν και προβάλλουν αγωνιστικά ότι το συνδικαλιστικό
κίνημα πρέπει να οργανώσει την αντεπίθεσή του, με αφετηρία την απαίτηση να
ανακτηθούν οι απώλειες της περιόδου
της κρίσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση για τους εργαζόμενους
χωρίς την ανάκτηση των απωλειών από τα
χρόνια της κρίσης, χωρίς την κατάργηση
όλου του αντεργατικού πλαισίου που φυλάει σαν κόρη οφθαλμού και το προωθεί η
σημερινή κυβέρνηση. Δεν νομιμοποιούμε
τα αντιλαϊκά μέτρα, συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στα νέα που έρχονται. Διεκδικούμε κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων
και φόρων, ανάκτηση των απωλειών, μόνιμη και σταθερή δουλειά, αποκλειστικά
δημόσια υποχρεωτική Ασφάλιση, Υγεία,
Παιδεία. Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι της
κρίσης, να φορολογηθεί το κεφάλαιο. Αντιπαλεύουμε κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση,
παλεύουμε 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.
ENΩΣΗ
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Προχωρούν οι συµβάσεις της ΔΕΗ
µε βιοµηχανίες στην Υψηλή Τάση

Μ

πορεί η ύφεση στη
χώρα μας να βαθαίνει και ο παραγωγικός της
πλούτος να μην αξιοποιείται ωστόσο η «μαμά ΔΕΗ»
καλά κρατεί και παρά
τις δυσκολίες στο γενικό πλαίσιο, είναι πόλος
επιχειρηματικής έλξης,
θέτοντας θεμέλια για παραγωγική ανασυγκρότηση και περαιτέρω επιχειρηματική εξέλιξη. Για πόσο όμως, θα αντέξει να παράγει και να πουλά κάτω του
κόστους.
Τι ζητούν οι δανειστές
Στο σημείο αυτό οι δανειστές ζητούν τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη
λιανική αγορά, μέσω των ΝΟΜΕ, των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας από
τους λιγντικούς και υδοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ, θέτοντας ως στόχο
μέχρι το τέλος του 2019, να έχει πέσει στο 50%. Αξίζει να σημειωθεί ότι
μέχρι και σήμερα, η ΔΕΗ κατέχει το 90% του μεριδίου στην λιανική πώληση
ενέργειας.

Το αίτημα της ΔΕΗ
Βάση των παραπάνω, αφού αξιολογήθηκαν με γνώμονα την διαφύλαξη των
κερδών, όσο αυτό μπορεί να είναι δυνατόν στο πλαίσιο της επιτήρησης και
των προαπαιτούμενων, η ΔΕΗ θέτει ως αίτημα να μην υπολογίζονται οι πελάτες υψηλής τάσης στο μερίδιο στη λιανική αγορά.
Οι νέοι πελάτες στην Υψηλή Τάση
Μέχρι στιγμής έχουν ήδη διαμορφωθεί συγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι για
τους πελάτες υψηλής τάσης. Ωστόσο από τους 61, οι συμβάσεις των 53 είναι
ήδη σε ισχύ, ενώ για δύο η διαδικασία είναι εν εξελίξει. Για τέσσερις πελάτες
που όπως διαπιστώθηκε υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η συνεργασία
εξετάζεται, για την Λάρκο, θα υπάρξει ειδική αντιμετώπιση στην περαιτέρω
τιμολόγηση, όπως υπήρξε και με την Αλουμίνιον της Ελλάδος δηλαδή κάτω
του κόστους και η ΔΕΗ όσο αντέξει!!!
ΔΕΗ με δημόσιο χαρακτήρα στην υπηρεσία των πολιτών
Στην εντέλεια λοιπόν οι μνημονιακές δεσμεύσεις κι το προαπαιτούμενο
πλαίσιο που μέτρησε η τρόικα ότι αναλογούσε στη ΔΕΗ για το κλείσιμο της
α΄ αξιολόγησης. Η ΔΕΗ αποδεικνύει ότι μπορεί ακόμη και σήμερα, ακόμη και
κάτω από αντίξοες συνθήκες. Και για το λόγο αυτό, ακριβώς επειδή μπορεί, θα προστατέψει τα συμφέροντα της εταιρείας με όλες τις δυνάμεις, έτσι
ώστε να μην δοθεί μεγαλύτερο μέρος της στα χέρια ξένων διαχειριστών, που
θα καταστρατηγήσουν το μέλλον της εταιρείας και κατ επέκταση την πλουτοπαραγωγική περιουσία της χώρας μας.



Α Ν Ο Ι Γ Μ ΑΤ Α
«Άνοιγμα» ΔΕΗ σε Βαλκάνια, Ανατολή και Αίγυπτο

Ο

ι εξελίξεις στον πολιτικό στίβο
τρέχουν με πολύ υψηλές ταχύτητες, με τα μνημόνια να καταβαραθρώνουν και τους τελευταίους πυλώνες
της εθνικής μας οικονομίας, παίρνοντας
παράλληλα «σβάρνα» ιστορικής αλλά και
επιχειρηματικής σημασίας επιχειρήσεις
στη χώρα μας, όπως είναι η ΔΕΗ.
Στη λογική του «όλα τα σφάζω, όλα
τα μαχαιρώνω» για την πληρωμή του
χρέους, εάν κάποιος σταθεί απαθής και
άπραγος παρακολουθώντας αποκλειστικά τις εξελίξεις, έχει χάσει το επιχειρηματικό παιχνίδι ανεπιστρεπτί.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας η ΔΕΗ να συρρικνώσει το μερίδιο της στην
αγορά λιανικής στο 50% μέχρι το 2020, χωρίς να υπάρχει καμία
πρόβλεψη για αντίβαρα, για αντίμετρα στις επιπτώσεις, χωρίς να
υπάρχει πρόνοια της επιχείρησης για το αύριο, από το κράτος,
το βλέμμα των επικεφαλής στράφηκε προς τις αγορές των Βαλκανίων, τις αγορές της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Δραστηριότητα
θυγατρικής
Το φάσμα των ασχολιών της θυγατρικής θα έχει να κάνει αρχικά με την
εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, με προοπτική ωστόσο την παραγωγή κι τη διανομή. Ωστόσο να επισημάνουμε ότι η
Αλβανία είναι μία χώρα που στηρίζεται
ενεργειακά στο υδροηλεκτρικό προϊόν,
δεδομένο που ανοίγει τους ορίζοντες
για επικείμενη συνεργασία πάνω σε καινούρια δίκτυα αλλά αι θερμικές μονάδες βάσης. Σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, να μην μας φανεί καθόλου παράξενο εάν δούμε την
κεφαλαιακή ώθηση να την δίνει η Κίνα και συγκεκριμένα η ήδη
«μπασμένη» στο παιχνίδι κινεζική CMEC.

Σκόπια- Βουλγαρία

Στις νέες αγορές των χωρών εκτός Δυτικού τόξου, μπορεί
κανείς να επενδύσει κερδοφόρα στο λιγνίτη. Η ΔΕΗ έχει ήδη
προχωρήσει στις πρώτες επαφές, για να προλάβει το επικίνδυνο μπαλατζάρισμα στα οικονομικά της που θα βρει αναπόφευκτα
μπροστά της.

Επιχειρηματικά πειράματα χωρίς ωστόσο θετική έκβαση, έγιναν τόσο στη Βουλγαρία όσο και στα Σκόπια. Όπως διαπιστώθηκε
οι εν λόγω αγορές, παρουσιάζουν ιδιομορφίες και χαρακτηριστικά που δεν ήταν εύκολο στον δεδομένο χρόνο να εξαλειφθούν.
Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι η εταιρεία Negotino στα Σκόπια και
η Bodov Dol στη Βουλγαρία. Οι διεθνείς διαγωνισμοί καταστρατηγήθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και συμφέροντα,
με απώτερο στόχο ο ελληνικός φορέας να βρεθεί εκτός επιχειρηματικής ρουλέτας.

Η σκέψη για δημιουργία θυγατρικής εταιρείας στη γείτονα
χώρα μετατράπηκε σε εγχείρημα που φαίνεται πως τελεσφορεί.
Ήδη έχει ανακοινωθεί επίσημα η σύσταση της θυγατρικής, όπου
ο ελληνικός φορέας θα κατέχει το 100% των μετοχών με αρχικό
μετοχικό κεφάλαιο τα 150.000 ευρώ. Το επιχειρηματικό έδαφος
φαίνεται πρόσφορο, με την προοπτική κατασκευής του TAP, που
θα σημάνει αυτόματα πρόσβαση στο φυσικό αέριο, αλλά και η
επικείμενη αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων του Κοσσόβου, θα είναι μία κατάσταση που θα χτίσει ισχυρές βάσεις στις
μελλοντικές δραστηριότητες.

Η Αίγυπτος παραδοσιακά και ιστορικά ανοιχτή σε συνεργασίες
με την Ελλάδα, έχει ήδη συνάψει συνεργασία για τη συντήρηση
θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μετά και την συγχώνευση των General Electric και Alstom. Την ίδια ώρα στην Τουρκία
οι δουλειές προχωρούν, πάνω στο διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας, ενώ κατά καιρούς γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο
επενδύσεων.
Σοβαρή είναι τέλος η πιθανότητα να συμμετάσχει η ΔΕΗ στα
έργα γεωθερμίας που σχεδιάζονται σε περιοχές Νοτιοανατολικά
της Τουρκίας.

Σχέδια πάνω στον λιγνίτη

Αλβανία

Δρόμοι της Ανατολής

Ισραηλινό αέριο μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη
Ανώτεροι αξιωματούχοι από την Ιταλία,
την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ συμφώνησαν να προχωρήσουν τις συνομιλίες
για τον αγωγό φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Ευρώπη, ένα έργο το οποίο θεωρεί
«πολύ εφικτό» μελέτη της ΕΕ. Ο αγωγός θα
διέρχεται από την Κύπρο και την Ελλάδα για
να φτάσει στην Ιταλία. Οι αξιωματούχοι, μαζί


με εκπρόσωπο της Επιτροπής Ενέργειας
της ΕΕ, συναντήθηκαν την Τετάρτη, 26/10,
στην Αθήνα για να αξιολογήσουν τη μελέτη και να συζητήσουν τρόπους προώθησης
του έργου.
http://www.bloomberg.com/news/
articles/2016-10-26/israel-sees-increasedchance-of-gas-export-to-europe-via-greece
(BloombergBusiness, 26/10)

ENΩΣΗ
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Δ ΙΕ Θ ΝΗ
Διακρατικές συνεργασίες με στόχο ανάπτυξη και περιβάλλον

Ε

ίναι ιστορικά γνώριμο και αποδεδειγμένο, πως όταν τα κράτη συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους,
μόνο όφελος μπορεί να έχουν.
Η ενεργειακή ένωση της Ευρώπης,
τίθεται συχνά ως αντικείμενο έρευνας
αλλά και ως στοίχημα στις συζητήσεις
και τα πλάνα των ηγετών, δεδομένου
ότι επικρατεί η πεποίθηση ότι εάν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα αλλάξει ριζικά το
ενεργειακό τοπίο στα κράτη-μέλη της
Ένωσης.
Η πραγμάτωση συνεργασίας διαφορετικών περιοχών από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, δείχνει ότι
με σωστό σχεδιασμό και θέληση, τέτοιου
είδους συνεργασίες όχι μόνο αποδίδουν,
αλλά αποσυμπιέζουν και την υπάρχουσα
πλατφόρμα.
Το παράδειγμα της Γερμανίας
Η Γερμανία συνεργάστηκε με 11 γειτονικές χώρες, στο πλαίσιο της παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας. Μια συνεργασία
που ορίζει την αποφυγή ανώτατων τιμών
στην χονδρική και μείωση περιορισμών
διασυνοριακού εμπορίου σε περιόδους
έλλειψης, γεγονός που δείχνει τον υψηλό δείχτη πρόβλεψης της συνθήκης. Αν
και η διακήρυξη Baake ή μίνι ενεργειακή
ένωση έχει περισσότερες δεσμεύσεις,
έχει ως στόχο την περαιτέρω προώθηση
του διασυνοριακού εμπορίου της αγοράς

της ΕΕ. Εκτιμάται δε, ότι η ολοκλήρωση
θα επιφέρει αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας, μείωση των τιμών και του
κόστους της ενέργειας και τέλος, περαιτέρω ενσωμάτωση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
Βόρεια Θάλασσα και Αιολική
Ενέργεια- Συμφωνία 9 χωρών
Τον Ιούνιο του 2016, υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Βελγίου, της Γαλλίας,
της Γερμανίας, της Δανίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας,
της Νορβηγίας και της Σουηδίας, σχετικά
με την αξιοποίηση της τεράστιας πηγής
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως είναι η
θάλασσα. Το σχέδιο αυτό, περιλαμβάνει
την ασφαλή και οικονομικά προσιτή παροχή ενέργειας στις χώρες της Βόρειας
Θάλασσας, μέσα από την ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.
Το πλαίσιο της συμφωνίας που έχουν
ήδη υπογράψει 9 υπουργοί αναδεικνύει
και το σχεδιάγραμμα της προστασίας του
περιβάλλοντος, με τη μείωση εκπομπών

αερίων από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, παράλληλα με την ενίσχυση της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.
Συνεργασία χωρών Βαλτικής
Επιτυχημένο θεωρείται το παράδειγμα
του σχεδίου ΒΕΜΙΡ, της συνεργασίας
δηλαδή διακρατικών χωρών με την κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η βάση που έχει
έδρα τη Λιθουανία έχει αναπτυχθεί τόσο,
λειτουργώντας πια ως περιφερειακό κέντρο για το εμπόριο του φυσικού αερίου.
Τοπικές συνεργασίες
Εκτός από τα παραπάνω έχουμε και
το παράδειγμα της παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας από πάροχο αιολικής στη Βόρεια Θάλασσα, η οποία προμηθεύει τους
καταναλωτές σε Γερμανία και Βόρεια
Ολλανδία. Ο δήμος της Santa Liogaia
της Ισπανίας από την άλλη μεριά, συνεργάζεται άρτια με τη γαλλική κοινότητα
Baixas, έχοντας ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό χωρητικότητας διασύνδεσης
από 1400 σε 2800 megawatt.
Όλα τα παραπάνω μας πιστοποιούν
περίτρανα ότι οι χώρες που συνεργάζονται με κοινό στόχο και καλό σχέδιο,
μόνο να κερδίσουν έχουν στα θέματα
ενέργειας και όχι μόνο.

EΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 015808

Συμβαίνουν και αλλού
Η απρογραμμάτιστη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Γερμανικό βορρά ενώ οι
βιομηχανίες και η μεγάλη ζήτηση είναι στο Νότο δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα
ανισορροπίας στο σύστημα μεταφοράς. Αυτή η ανισορροπία ενέχει κίνδυνο black out.
Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος τίθενται εκτός λειτουργίας αιολικά πάρκα τα
οποία βέβαια αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν και δεν ρίχνουν στο
σύστημα και η ζήτηση καλύπτεται από άλλα εργοστάσια και ιδίως Φυσικού Αερίου. Το
κόστος των παρεμβάσεων για την σταθεροποίηση του συστήματος το 2020 υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Αυτό συνετέλεσε στην αύξηση 80% των τελών
του δικτύου μεταφοράς που ανακοίνωσε ο ένας από τους τέσσερις διαχειριστές του
δικτύου της Γερμανίας, ο Tenner. Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις πληρώνονται από τον
τελικό καταναλωτή.

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

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



ΙΣΤ Ο Ρ Ι Κ Ο
Η μ ά χ η τ η ς Η λ ε κ τρ ι κ ή ς

Η

μέρα Πέμπτη 12-10-1944. Η ιστορική
ημέρα της Απελευθέρωσης από τον
Γερμανό κατακτητή. Μετά από 3,5 χρόνια
(1624 ημέρες) κατοχής οι Γερμανοί υποστέλλουν την ναζιστική σημαία από την
Ακρόπολη και αποχωρούν. Οι Γερμανοί
αποχωρούν και παρά την υπόσχεση ότι θα
σεβαστούν τις υποδομές της Αττικής κτήρια, φράγμα Μαραθώνα, ιστορικά μνημεία
της πόλης, εργοστάσια παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Λιμάνια,
σχολεία, γέφυρες, δρόμους, εργοστάσια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κλπ. δεν τηρούν την υπόσχεσή τους. Οι κατακτητές φεύγοντας
λεηλατούν, καταστρέφουν, καίνε και σκοτώνουν Έλληνες Αγωνιστές,
αλλά και άμαχους συμπολίτες μας.
Ενώ λοιπόν στην Αθήνα ξεχύθηκε ο λαός στους δρόμους ζητωκραυγάζοντας για την απελευθέρωση οι Γερμανοί φασίστες κατέστρεφαν
τα πάντα στο δρόμο τους. Ένας από τους στόχους των κατακτητών
ήταν και το εργοστάσιο της «Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών Πειραιώς- ΠΑΟΥΕΡ» στο Κερατσίνι. Το εργοστάσιο αυτό τροφοδοτούσε με
ρεύμα την Αττική και τυχόν ανατίναξη του θα βύθιζε στο σκοτάδι και
για πολύ μεγάλο διάστημα το Νομό της Αττικής.
Η οικονομική δραστηριότητα της πρωτεύουσας θα είχε υποστεί
ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα. Η βιομηχανική παραγωγή, ο ηλεκτρικός
σιδηρόδρομος, τα τραμ, το λιμάνι θα σταματούσαν κάθε δραστηριότητα.
Οι ναζί στην διάρκεια της κατοχής είχαν παγιδεύσει με εκρηκτικά
το εργοστάσιο συνδεδεμένα με καλώδια από απόσταση. Τώρα λοιπόν ήλθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσουν. Η Γερμανική φρουρά του
εργοστασίου απομονώνει τους εργαζόμενους της βάρδιας σε θαλάμους και προετοιμάζει την ανατίναξη. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ που



είχαν πληροφορίες για τα σαμποτάζ των
Γερμανών κατάφεραν να κόψουν τα καλώδια
που συνέδεαν τα εκρηκτικά και του κάλεσαν να απελευθερώσουν τους Αιχμαλώτους
της Ηλεκτρικής. Ενώ η διαπραγμάτευση
συνεχιζόταν με την Γερμανική φρουρά του
εργοστασίου φτάνει μία ομάδα Γερμανών
ποδηλατιστών και ανοίγει πυρ εναντίον των
δυνάμεων του ΕΛΑΣ. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ
και εργαζόμενοι της Ηλεκτρικής απαντούν στα πυρά και ακολουθεί
σκληρή μάχη στην οποία επικρατούν οι Ελασίτες. Οι απώλειες ήταν
μεγάλες και από τις δύο πλευρές.
Στη μάχη της Ηλεκτρικής έχασαν τη ζωή τους 11 αντιστασιακοί, από
την πλευρά των Γερμανών οι νεκροί ανήλθαν στους 11, οι τραυματίες
στους 21 και 24 συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Μεταξύ των αιχμαλώτων συνελήφθη και ο επικεφαλής της Ομάδας επί των ανατινάξεων
Χανς Λίντερμαν που ομολόγησε ότι είχαν εντολή να ανατινάξουν τα
εργοστάσια παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι καθώς και του Νέου Φαλήρου. Άλλωστε εκείνο το πρωινό της
13ης-10-1944 οι κάτοικοι της περιοχής του Πειραιά άκουγαν απανωτές εκρήξεις. Οι εγκαταστάσεις του ΟΛΠ στον Πειραιά και της Shell
στην περιοχή του Περάματος. Το εργοστάσιο ΚΟΠΗ, Τελωνείο, Λιμεναρχείο και άλλες βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες της περιοχής
αποτέλεσαν στόχο των Γερμανών φασιστών.
Εμείς οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ αποτίουμε φόρο τιμής σε
αυτούς που με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης θυσιάστηκαν για να διασφαλίσουν το κοινωνικό αγαθό της Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Από την επόμενη χρονιά ανακαθορίζεται το καθεστώς των αργιών
και η 13η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως επίσημη αργία του προσωπικού της ΔΕΗ και θα προβάλλεται με ανάλογες εκδηλώσεις.
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