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Η ΔΕΗ άντεξε

πρόσφατη κακοκαιρία στη χώρα μας απέδειξε για μία ακόμη φορά, ότι παρά τα
προβλήματα, εξ’αιτίας των δυσβάστακτων
βαρών που της έχουν επιβάλλει, η ΔΕΗ εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για την
ομαλή τροφοδοσία της χώρας με Ηλεκτρική
ενέργεια.
Μία πρόχειρη αποτίμηση της ομολογουμένως δύσκολης κατάστασης, λόγω των καιρικών
φαινομένων, αναδεικνύει ότι η χώρα, σε μία
άναρχα απελευθερωμένη αγορά, έχει απόλυτη
ανάγκη από ένα μεγάλο παραγωγό στον τομέα
της ενέργειας, προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις όπως ήταν η πρόσφατη που
περάσαμε.
Η αξία της ΔΕΗ αναμφίβολα και χωρίς περιστροφές συνδυάζεται και ενισχύεται με την
χρήση του Εθνικού μας καυσίμου τον λιγνίτη ο
οποίος τα τελευταία χρόνια, λόγω «περιβαλλοντικών πολιτικών», έχει γίνει το κόκκινο πανί
χάρη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οι
οποίες, βεβαίως, όπως κατέδειξαν τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα δε μπορεί ο ενεργειακός
σχεδιασμός της χώρας να βασίζεται στις Α.Π.Ε.,
αφού η χρησιμότητά τους έχει άμεση σχέση με
τις καιρικές συνθήκες είτε πρόκειται για ανεμογεννήτριες, είτε πρόκειται για φωτοβολταϊκά. Με άλλα λόγια οι Α.Π.Ε. λόγω αυτής της
ιδιαιτερότητας τους δε μπορούν ποτέ να καθιερωθούν ως μονάδες βάσης, καθώς και η χρήση
άλλων καυσίμων όπως το φυσικό αέριο που
εισάγεται από άλλες χώρες, ενώ η αλόγιστη
χρήση του δημιουργεί εξάρτηση της χώρας μας
από ένα ξένο καύσιμο το οποίο οι ενεργειακές
πολιτικές το καθιερώνουν ως κύριο καύσιμο.
Ήδη τις μέρες των καιρικών φαινομένων η
μείωση αποθεμάτων χτύπησε συναγερμό, ενώ
έγιναν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να
μην ξεμείνει η Ρεβυθούσα.
Για να καταλάβει κάποιος πόσο δύσκολο ήταν
να κρατηθεί η ισορροπία του συστήματος, αρκεί
να συνομιλήσει με τους συναδέλφους που διαχειρίστηκαν αυτή την κρίση στο κέντρο ελέγχου
και να ρίξει μία ματιά στη ζήτηση του ρεύματος
που έφτασε τα 9500MW, παρά το γεγονός ότι
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Γι’αυτό απαιτείται, άμεσα, να γίνει ένας απολογισμός της πρόσφατης κρίσης, ο οποίος θα
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναθεώρηση
της υπάρχουσας ενεργειακής πολιτικής με την
ενίσχυση του λιγνίτη και της ΔΕΗ, ενώ θα θέτει τις βάσεις για ένα μακροχρόνιο Ενεργειακό
σχεδιασμό ο οποίος θα προκρίνει την αδιάλειπτη τροφοδοσία της χώρας με Ηλεκτρικό ρεύμα.

Τελικά το σύστημα δεν κατέρρευσε
χάρη της ΔΕΗ, του λιγνίτη και των
Υδροηλεκτρικών σταθμών που και
σε αυτή την περίπτωση έπαιξαν
καταλυτικό ρόλο και ενίσχυσαν
σημαντικά το Ηλεκτρικό σύστημα
η εγκατεστημένη ισχύς είναι 18000 MW. Δυστυχώς όμως στην περίπτωση μας αυτή είχαμε
την ατυχή συγκυρία δύο μονάδες του Αγίου Δημητρίου να βρίσκονται σε συντήρηση και άλλες
δύο να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω καιρικών φαινομένων.
Το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε τους κερδοσκόπους της αγοράς στην Η/Ε, να προβούν σε
εξαγωγές - κυρίως Τουρκία και Βουλγαρία εκτινάζοντας την οριακή τιμή του συστήματος
στα ύψη, αδιαφορώντας αν η χώρα βυθιστεί στο
σκοτάδι.
Τελικά το σύστημα δεν κατέρρευσε χάρη
της ΔΕΗ, του λιγνίτη και των Υδροηλεκτρικών
σταθμών που και σε αυτή την περίπτωση έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και ενίσχυσαν σημαντικά
το Ηλεκτρικό σύστημα. Επίσης θα ήταν παράλειψη να μην γίνει αναφορά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού το οποίο
εργάστηκε με αυταπάρνηση και υπό δύσκολες
καιρικές συνθήκες.
Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αν παραμείνει η ίδια εχθρική πολιτική απέναντι στο λιγνίτη
αλλά και στη ΔΕΗ θα μπορέσει να ανταποκριθεί
στο έργο της την επόμενη φορά!!! Με ότι αυτό
συνεπάγεται για τον Έλληνα καταναλωτή και
την Εθνική οικονομία της χώρας.

Πρέπει αυτή τη φορά για το συμφέρον της
χώρας οι αρμόδιοι να βάλουν τα πράγματα στη
θέση τους, να ξεκαθαρίσουν ποιο θα είναι το
μείγμα του καυσίμου, ποια θα είναι η χρήση
του λιγνίτη ο οποίος ως γνωστό αποτελεί εγγύηση για τη χώρα και ποιος θα είναι ο ρόλος
της ΔΕΗ στο εξής; Δηλαδή θα εξακολουθήσει
να επωμίζεται βάρη που δεν της αναλογούν σε
όφελος των ανταγωνιστών; Επιπλέον ας ξεκαθαρίσουν ποιος ο ρόλος των ανταγωνιστών; Θα
εξακολουθήσουν να είναι τα χαϊδεμένα παιδιά
του διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
βάζοντας τη ΔΕΗ να πληρώνει διαχρονικά το
μάρμαρο για την λειτουργία της αγοράς.
Αξίζει να θυμίσουμε τον μηχανισμό μεταβλητού κόστους, τα ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητος Ισχύος) όπου η ΔΕΗ θα πληρώσει για
φέτος ως προμηθευτής στην αγορά 90 εκατ.
ευρώ, για το ΕΤΜΕΑΡ 300 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ θα υποστεί ένα κόστος 300 εκατομμυρίων εξαιτίας των ΝΟΜΕ. Επιπλέον η απόσχιση
του ΑΔΜΗΕ όχι μόνο δε θα επιφέρει ένα ευρώ
στη ΔΕΗ, αλλά θα πληρώσει φόρους 330 εκατ.
ευρώ και θα εισπράξει 320 εκατ.ευρώ από την
προσφορά της Κινέζικης State Grid για την εξαγορά του 24% του ΑΔΜΗΕ, εξαιτίας του πρωτότυπου σχεδίου του κυρίου Σκουρλέτη.
Συνακόλουθα αν δεν αλλάξει κάτι και σε
συνδυασμό με την απώλεια των πελατών καθώς και την αδυναμία είσπραξης των οφειλών
ρεύματος, που παραμένουν σταθερά στα 2,5
δισ. ευρώ, τότε η κατάρρευσή της είναι θέμα
χρόνου με ότι αυτό σημαίνει για όλους εμάς και
για τη χώρα.

ΖΗΜΙΕ Σ

Οικονομική ζημιά από τις τιμές των δημοπρασιών

Φ

ρένο στις οικονομικές απώλειες στα
ταμεία της από τις καθορισμένες τιμές των δημοπρασιών των προϊόντων
ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ), έχει αποφασίσει να βάλει η ΔΕΗ, με προσφυγή της στο
ΣτΕ. Το αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας
που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου,
προέκυψε τελική τιμή 37,50 ευρώ, τη στιγμή
που η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί σε 37,37
ευρώ ανά Mwh. Η προσφυγή αφορά τη δεύτερη δημοπρασία που είχε οριστεί για τον
Δεκέμβρη και από την οποία με έναν πρόχειρο υπολογισμό θα έχανε περίπου 300εκατ
ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Τιμή εκκίνησης κάτω
από την Οριακή Τιμή Συστήματος
Όπως όλοι αντιλαμβάνονται είναι απολύτως ορατός ο κίνδυνος δυσλειτουργίας της
αγοράς, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής
είναι πολύ κοντά στην τιμή εκκίνησης. Δεν
είναι όμως μόνο αυτό το σκοτεινό σημείο.
Μην ξεχνάμε ότι η τιμή εκκίνησης ήταν ακόμη χαμηλότερη από την Οριακή Τιμή Συστήματος η οποία φτάνει τα περίπου 43 ευρώ
ανά Mwh, τη στιγμή που κοντά στα 60 ευρώ
είναι η χαμηλότερη λιανικής.
Αίτηση ακύρωσης
Ήδη η επιχείρηση θέλοντας να διαφυλάξει
τα συμφέροντα της έχει καταθέσει αίτηση
ακύρωσης στο ΣτΕ, έτσι ώστε να διορθώσει

την προσωρινή δημοπρασία. Στο πλευρό της
ΔΕΗ και το συνδικάτο που σε ανακοίνωση του
υποστηρίζει ότι δεν εμπεριέχει υγιή ανταγωνισμό η πρώτη δημοπρασία και ίσως είναι
και μια ευκαιρία να εξεταστεί το λειτουργικό
πλαίσιο, για να μην βγαίνουν οι επιχειρήσεις
ηλεκτροπαραγωγής χαμένες και έτσι να μειώνεται η αξιοπιστία και η λειτουργία των εν
λόγω δημοπρασιών.
Μπλοκάρει η προσφυγή
της β αξιολόγησης;
Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ένα άλλο
πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι ο στόχος των
δημοπρασιών ΝΟΜΕ θεωρούν οι δανειστές
ότι είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού, γεγονός που αποτελεί προαπαιτούμενο για να
κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Ενδεχόμενη
ακύρωση από το ΣτΕ της πρώτης δημοπρασίας, ίσως να δημιουργήσει εμπόδια στην
επικείμενη συμφωνία και κλείσιμο της αξιολόγησης. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φωνές
εκείνες που βρίσκουν ομοιότητες μεταξύ αυτής της εμπλοκής, με όσα συνέβησαν με τις
τηλεοπτικές άδειες, διότι η χρονική στιγμή
της αίτησης ακύρωσης από τη ΔΕΗ, ακολουθεί την καταβολή προκαταβολών από τους
ιδιώτες, οι οποίοι αναμένουν την παραλαβή
ενέργειας. Άλλο ένα κοινό σημείο, είναι
η συμμετοχή των ΕΛΤΑ στη διαδικασία της
πρώτης δημοπρασίας, που ενώ αγόρασαν
15MW, καταβάλλοντας τη μεγαλύτερη προ-

σφορά, δεν έχουν όμως βρει πελάτες για να
τις διαθέσουν.
Η θέση του Υπουργείου
Το Υπουργείο Ενέργειας πάντως φαίνεται
να υποστηρίζει σιωπηρά αυτή την πρωτοβουλία, αν και όπως δήλωσαν κύκλοι του, είναι
θέμα της δικαιοσύνης και το υπουργείο δεν
έχει λόγο. Πάντως στην ερώτηση εάν προκύψει πρόβλημα με τους δανειστές, τόνισαν
ότι θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζονται και άλλες εμπλοκές. Σενάρια λένε πως
η κυβέρνηση δεν έδωσε τυχαία το οκ στον
Παναγιωτάκη να προχωρήσει σε προσφυγή,
αλλά είχε ως στόχο όχι το άνοιγμα της αγοράς αλλά την πώληση μονάδων, διότι όπως
προκύπτει από τη συμφωνία, εάν δεν προχωρήσουν οι ΝΟΜΕ, θα πρέπει να βρεθούν
ισοδύναμα.
Αίτηση ακύρωσης και κατά
του μεταβατικού μηχανισμού
Πάντως δημιουργείται το ερώτημα, κατά
πόσο υπάρχει ρεαλιστικά ανταγωνισμός σε
αυτή τη δημοπρασία, αφού η τιμή εκκίνησης
ήταν στα 37,37 ευρώ ανά MWh και η υψηλότερη τιμή που δόθηκε ήταν τα 37,50 ευρώ/
MWh, γεγονός που εύλογα έδωσε το πράσινο
φως στη ΔΕΗ για κατάθεση προσφυγής. Δεν
θα μπορούσε φυσικά να μην το κάνει, γιατί οι
φωνές αντίδρασης θα ήταν μεγάλες, πρώτα
και κύρια από την ΕΔΟΠ που δεν θα άφηνε να
μεγαλώσει η ζημιά για τη ΔΕΗ.
Μαζί με την προσφυγή στο ΣτΕ η ΔΕΗ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης κατά του μεταβατικού μηχανισμού για τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, για τα οποία είχε οριστεί
ως ανώτατο κόστος τα 225 εκατ. ευρώ. Εάν
ισχύσει η παραπάνω τιμή, η ΔΕΗ πρόκειται
να καταβάλει τους ιδιώτες παραγωγούς φυσικού αερίου, 48 εκατ για το 2016 και 54 για
το 2017.
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Και χωρίς 51% και χωρίς κέρδος η ΔΕΗ

ετά πολλών κόπων και βασάνων, εγκρίθηκε τελικά από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, η δεύτερη φάση απόσχισης του
ΑΔΜΗΕ, βάση της οποίας δημιουργείται η εταιρεία συμμετοχών,
στην οποία θα εκχωρηθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ.
Οι συστημικές τράπεζες οι οποίες δημιουργούσαν σκοπέλους στην ολοκλήρωση της απόσχισης, διότι δεν «πείθονταν» από τις μέχρι τώρα εγγυήσεις της ΔΕΗ, έτσι ώστε να ανάψουν το πράσινο φως για αναχρηματοδότηση
δανείου ύψους 2,2 δις με επιπλέον 200 εκατ ευρώ, συμφωνούν τελικά, με
το αζημίωτο βέβαια.
Τί ήθελαν-τί πήραν οι τράπεζες
Έτσι λοιπόν φαίνεται πως οι εγγυήσεις επισφραγίζονται από την εκχώρηση μεγάλων και μάλιστα συνεπών στις πληρωμές τους πελατών, προς
τις τράπεζες, συνολικού ύψους 300εκατ ευρώ. Όσον αφορά την πιστωτική
γραμμή χρηματοδότησης, τα 200εκατ στο δάνειο των 2,2 δις, οι τράπεζες
μέχρι πρότινος διακήρυτταν ότι θα την εξέταζαν σε κοινοπρακτική βάση,
ζητώντας όμως εξασφάλιση, ισόποση εκχώρηση απαιτήσεων έναντι εταιρικών πελατών της. Από το απόγευμα της Τρίτης οι τράπεζες είναι σύμφωνες
στην έκδοση του δανείου, το οποίο και θα διαχειρίζεται η ΔΕΗ.
Δεν έχουν αποσαφηνιστεί ωστόσο οι «εγγυήσεις» που ζητούν οι τράπεζες για να δώσουν το τελικό οκ στη ΔΕΗ. Και επειδή ο διάβολος κρύβεται
στις λεπτομέρειες, αναμένει η διοίκηση την πρόταση των τραπεζών, θέλοντας βέβαια και να βλέπει και να παρουσιάζει τα γεγονότα θετικά.
Ποιος θα «σηκώσει» τις εγγυήσεις;
Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις για το κατά
πόσες εγγυήσεις για τα 300εκατ ευρώ μπορεί να επωμιστεί η ΔΕΗ και πόσες η Εταιρεία Συμμετοχών. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι κατά
πάσα πιθανότητα δεν θα το επωμιστεί ολόκληρο το κομμάτι των εγγυήσεων
η ΔΕΗ, ενεχυριάζοντας το 60-70% των απαιτήσεων αυτών. Το υπόλοιπο
30-40% α το επωμιστεί η Εταιρεία Συμμετοχών, της οποίας τα έσοδα θα
προκύπτουν από τα μερίσματα του ΑΔΜΗΕ.
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Ευχαριστημένοι και οι δανειστές
Με τις τελευταίες λοιπόν εξελίξεις το ποσοστό της ΔΕΗ στην αγορά
μειώνεται σύμφωνα με τις απατήσεις των δανειστών, για το οποίο περιθώριο υπήρχε μέχρι τον Μάρτιο, διαφορετικά ως ποινή, αναγράφεται στο
Πρόγραμμα, ότι θα έπρεπε έπειτα η ΔΕΗ να προχωρήσει στην πώληση του
100% του ΑΔΜΗΕ.
Και το ΤΑΙΠΕΔ στο παιχνίδι
Ένας επιπλέον «παίχτης» στην πολύπλοκη σκακιέρα της «εξυγίανσης»
της ΔΕΗ και το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο εκτός του ότι έχει μεταβιβαστεί το 17%
των μετοχών της ΔΕΗ, μπαίνει τώρα και ως μέτοχος στην Εταιρεία Συμμετοχών.
Τι λέει ο Σταθάκης
Ο Υπουργός Ενέργειας, αναγνωρίζει πως το μεγάλο πρόβλημα της ΔΕΗ
είναι η ρευστότητα, πρόβλημα που όπως τόνισε προκύπτει από τις αντικειμενικές δυσκολίες των καιρών, εξαιτίας των οποίων δεν υφίσταται
ικανοποιητική εισπραξιμότητα. Γι αυτό και υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικές
συνεργασίες της ΔΕΗ με άλλες εταιρείες, θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρο
αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Διαχωρίζεται μια για πάντα ΑΔΜΗΕ- ΔΕΗ

λα τα στοιχεία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ παρουσιάστηκαν στην γενική συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε. Βάσει των στοιχείων αυτών, θα συσταθεί μία εταιρεία συμμετοχών
(ΕΝΣΥΜ) στην οποία θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ, ποσοστό το οποίο έχει προκαθοριστεί ότι θα συμμετάσχει και στο
χρηματιστήριο.
Ωστόσο, για το ποσοστό αυτό, θα πρέπει η εταιρεία πρώτα να προβεί σε αποτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζουν οι
σχετικές νομοθετικές προβλέψεις. Για το σκοπό αυτό η ΔΕΗ ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions, να αναλάβει τη διαδικασία
αυτή.
Αν και πολλά δημοσιεύματα ήθελαν τον ΑΔΜΗΕ να κλείνει για το 2015 με κέρδη ύψους 62 εκατ. ευρώ, ωστόσο η εταιρεία
έρχεται να αποκαταστήσει με σχετική ενημέρωση, ότι το ποσό αυτό δεν είναι αληθές, μιας και τα κέρδη για το 2015 άγγιξαν μόλις
τα 35,5 εκατ. ευρώ. Λόγος ψευδής όμως, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, δεν έγινε μόνο για τα κέρδη. Σε σχετικά δημοσιεύματα
παρουσιάστηκαν ότι οι λήξεις δανείων της μητρικής εταιρείας για το 2017 ανέρχονται σε 787 εκατ. ευρώ ποσό που περιελάμβανε
και το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και είναι ξεκάθαρα παραπλανητικό, ενώ στην πραγματικότητα φτάνουν τα 640 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη γενική συνέλευση των μετόχων προτάθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ΕΝΣΥΜ, ώστε να
περιγράφεται στο άρθρο 5 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που ανέρχεται σε 491,84 ευρώ διαιρούμενο σε 232.000 ονομαστικές μετοχές, με την αξία της κάθε μίας να αγγίζει τα 2,12 ευρώ.
Τέλος αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι ο μόνος χαμένος στην περίπτωση αυτή είναι η ΔΕΗ η οποία αναγκάζεται να
καταβάλλει συνολικά 330 εκ. ευρώ ως φόρο από την πώληση του ΑΔΜΗΕ.
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ΧΡΕΗ

Στην κινέζικη αγκαλιά
το 24% του ΑΔΜΗΕ

Πού θα φτάσουν
τα χρέη της ΔΕΗ

Η

κινεζική βεντάλια της State Grid άνοιξε στον ΑΔΜΗΕ, μιας και
το 24% μεταβιβάστηκε στην κρατική κινέζικη εταιρεία. Η αγορά
αυτή, χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη επένδυση στη
χώρα μας μετά την αγορά του λιμανιού από την Cosco, με το ποσό καταβολής να φτάνει τα 320εκατ ευρώ, καθιστώντας έτσι τους κινέζους
έναν από τους πιο σημαντικούς παίχτες στη σκακιέρα των αποκρατικοποιήσεων.
Για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
έκανε λόγο ο Υπουργός Σταθάκης, ενώ όπως τόνισε η κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη να προχωρήσει βήμα- βήμα προς όλες τις αναγκαίες
αλλαγές, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον στην εγχώρια αγορά
ενέργειας. Η συμφωνία αυτή επισφραγίζει την στενή επιχειρηματική
σχέση που έχει αναπτύξει η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες με την
Κίνα.
Άλλο ένα θέμα που πέφτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι
το ζήτημα γύρω από το μονοπώλιο της ΔΕΗ στους λιγνίτες. Ο πρόεδρος
της ΔΕΗ, δεν βρίσκει επιλήψιμο για την ευημερία της ΔΕΗ ότι μέσω
των δημοπρασιών για λιγνιτική- υδροηλεκτρική ενέργεια, μειώνεται
το ποσοστό της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, όπως το ζητούν οι δανειστές.
Την ίδια ώρα η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας έχει
άλλη άποψη για την αντικατάσταση του λιγνίτη από άλλες ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Εκτιμά ότι υπονομεύεται η ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού της χώρας, καθώς επίσης κα η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, χωρίς να υποτιμά ταυτόχρονα, τον εθνικό στόχο για μείωση
του ποσοστού άνθρακα και της μετάβασης στις πράσινες μορφές ενέργειας. Υπογραμμίζει επίσης ότι και οι λιγνιτικές μονάδες του επενδυτικού πλαισίου της ΔΕΗ έχουν κυριότατα χαρακτηριστικά ευελιξίας, ενώ
θέτει το ερώτημα ποιος είναι ο πραγματικός στόχος στη μείωση του
μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ, η αύξηση του ανταγωνισμού ή η εξαφάνιση
της ΔΕΗ από την επιχειρηματική σκακιέρα, ερώτημα που εκτός από την
κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει και η διοίκηση της ΔΕΗ.
Η ολοκλήρωση της συμφωνία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, ενώ
για την κινέζικη εταιρεία ο ΑΔΜΗΕ και η Ελλάδα, είναι μία πολύ βολική
πόρτα εισόδου στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια και τα μεγάλα σχέδια των
ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Σ

τον «Θεό» έχουν φτάσει οι οικονομικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ, με
το 2017 να φέρνει έναν τεράστιο οικονομικό βραχνά ύψους 1,2 δις
ευρώ. Τα οικονομικά δεν πάνε καθόλου καλά, σε συνάρτηση με το
γεγονός ότι οι ανταγωνιστές κερδίζουν σημαντικά μερίδια αγοράς μέσω
των δημοπρασιών ΝΟΜΕ.
Πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται ότι ο πάτος στο ταμείο αρχίζει
να φαίνεται, δεδομένου ότι μόνο για το 2017 οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ
είναι οι εξής:
Λήγει τον Μάιο το τριετές ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ, οπότε και
καλείται να το πληρώσει, ενώ για το τρέχον έτος οι λήξεις δανείων και
οι αναχρηματοδοτήσεις φτάνουν πάνω από τα 780εκατ ευρώ.
Για τον προσωρινό μηχανισμό των ΑΔΙ, θα καταβληθούν 100 εκατ.
ευρώ, ενώ 71,76 εκατ. θα δοθούν για το έλλειμμα περιόδου 20112012, που προέκυψε από την μη τήρηση των υποχρεώσεων των προμηθευτών, ενώ το ποσό που αναλογεί στη ΔΕΗ για το τέλος προμηθευτή,
αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ.
Είναι χαρακτηριστική η κατάσταση των 100 εκατ. ευρώ που αναμένεται να κοστίσει στη ΔΕΗ η διαφορά πώλησης της ενέργειας που
διατίθεται μέσω δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ενώ έχει προκαθοριστεί η τιμή
εκκίνησης, αφήνοντας μόνο για το 2016 διαφορά μεταξύ χονδρεμπορικής κι υποχρεωτικής δημοπρασιών, 40 εκατ. ευρώ.
Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, έρχονται και τα χρέη των οφειλετών
που φτάνουν τα 2,5 δις.περίπου.
Κακά μαντάτα
Η στάση πληρωμών σε προμηθευτές της που έχει κηρύξει η ΔΕΗ,
υπολογίζονται στα 663 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΛΑΓΗΕ, ενώ
με την εκπνοή του προηγούμενου χρόνου καταγράφτηκε πτώση τζίρου
περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 200 εκατ. θα «χαθούν» το 2017 από
τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος δεν θα έχει πλέον
διαχειριστή το δημόσιο αλλά και την State Grid.
Το νέο δάνειο
Όλοι τώρα περιμένουν το «πράσινο φως» από την ολοκλήρωση της
συμφωνίας της ΔΕΗ με τις μεγάλες τράπεζες έτσι ώστε να επιτευχθεί η
σύναψη ενός ακόμη δανείου ύψους 200 εκατ ευρώ, ποσό που όμως φαντάζει σταγόνα στον ωκεανό των οικονομικών υποχρεώσεων της ΔΕΗ.
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Θυγατρικές για να κρατηθούν οι πελάτες

Σ

τη δημιουργία θυγατρικών εταιριών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, έχει σκοπό να δημιουργήσει η ΔΕΗ και στη χώρα μας. Στόχος να
κρατηθούν οι καλοί και φερέγγυοι πελάτες και να υπάρξει έλεγχος
στη διαρροή πελατών από τη ΔΕΗ προς ανεξάρτητους ιδιώτες προμηθευτές, αλλά και να αποκομίσει η ΔΕΗ το δυνατότερο οικονομικό όφελος
από την πώληση μέρος του πελατολογίου της . Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει
ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε δημιουργία θυγατρικών προμήθειας, σε κάθε μία από τις οποίες θα εντάξει ικανοποιητικά ποσοστά του
πελατολογίου της, που θα αγγίζουν το 6%-7%, έτσι ώστε να καταφέρει

να πουλήσει έπειτα μετοχές από τις θυγατρικές σε άλλες εταιρείες. Με
αυτό τον τρόπο η διοίκηση πιστεύει ότι θα συμπορευτεί με τις απαιτήσεις
των δανειστών για 50% μείωση του ποσοστού της στην αγορά λιανικής,
βάζοντας ταυτόχρονα ρευστό το ταμείο.
Αν και όλα αυτά βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι των συζητήσεων, τα
ΕΛΤΑ έχουν επιδείξει επενδυτικό ενδιαφέρον για τα μικτά σχήματα, ενώ
ήδη έχουν λάβει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που μέχρι
στιγμής θα τη διαθέσουν βάσει σχεδίου στα καταστήματα και τα ακίνητα
που έχει στη δικαιοδοσία του τα ΕΛΤΑ. Πληροφορίες λένε ότι θα ξεκινήσει
μέσω των ταχυδρομικών διανομέων και του δικτύου καταστημάτων της,
να πουλά και συμβόλαια.
Η παρουσία της ΔΕΗ σε χώρες των Βαλκανίων αλλά και την Τουρκία,
αποτελεί ένα μεγάλο άνοιγμα σο οποίο έχουν στηριχτεί πολλές προσδοκίες. Κύρια δραστηριότητα στην οποία στοχεύει η εταιρεία είναι τα έργα
υδροηλεκτρικής παραγωγής. Στόχος η μονιμοποίηση και επέκταση της
παρουσίας της ΔΕΗ μέσω θυγατρικών αλλά και επιχειρηματικές συνέργειες.
Σε συναντήσεις με εκπροσώπους οίκων με αντικείμενο ανείσπρακτα
χρέη, είχε η διοίκηση της ΔΕΗ στην Αμερική, στο πλαίσιο του ετήσιου
Capital Link Invest in Greece, καλώντας επίσης και τα αμερικανικά κεφάλαια να επενδύσουν σε συνεργασίες με τη ΔΕΗ.

Νέες ρυθμίσεις για να γεμίσουν τα ταμεία

Ν

έες ρυθμίσεις για τους οφειλέτες νοικοκυριών αλλά και
επιχειρήσεων θέτει με τον ερχομό του καινούριου χρόνου
η ΔΕΗ, μετά τη «μεγάλη επιτυχία» που είχε η ρύθμιση των
36 δόσεων.
Στους 9 μήνες που διήρκησε το πρόγραμμα εξόφλησης των
οφειλών, διακανόνισαν τα χρέη τους προς της ΔΕΗ 625.000 καταναλωτές, με συνολικά χρέη 1,3 δις ευρώ. Έτσι λοιπόν μετά τη
μεγάλη ανταπόκριση των υπόχρεων με υψηλά χρέη, ξεκινούν
νέες ρυθμίσεις-παροχές προς τους πελάτες της ΔΕΗ.
Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις
Όσοι λοιπόν μέχρι το τέλος του Γενάρη θα έχουν συνολική
οφειλή προς τη ΔΕΗ κάτω από 500 ευρώ, η οφειλή αυτή θα
αναστέλλεται μέχρι τις 31/12/2017, ενώ χορηγείται και ποσοστό έκπτωσης 10% στους τρέχοντες λογαριασμούς, για πελάτες
όμως που θα εξοφλούν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες οφειλές.
Παράλληλα, δίνεται οι δυνατότητα σε όσους «έχασαν» τη ρύθμιση λόγω αδυναμίας καταβολής του μηνιαίου ποσού που τους
αναλογούσε, να επανενταχτούν στο πρόγραμμα. Η διορία που
δίδεται για την επανένταξη είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Για τους συνεπείς που η εκκρεμότητα τους δεν ξεπερνά τα
1000 ευρώ, θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης 24 δόσεων χωρίς
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προκαταβολή, ενώ για ποσά άνω των 1000 ευρώ οι υπόχρεοι
θα μπορούν να ρυθμίσουν σε 18 και 36 δόσεις, καταβάλλοντας
άμεσα το 10% ή 20% της συνολικής οφειλής. Τέλος, όσοι έχουν
τη δυνατότητα και θελήσουν να προπληρώσουν το ρεύμα του
χρόνου, θα πάρουν την έκπτωση του 6% πέραν της έκτπωσης
του 15%.
Η «ματιά» της εταιρείας είναι στραμμένη στο να μπορέσει να
διευκολύνει για να διατηρήσει τους πελάτες της έτσι ώστε να
μην καταφύγουν στον ιδιώτη και κυρίως να «γεμίσει» τα ταμεία
της. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δίνουν την δυνατότητα αισιόδοξης
έκβασης της προσπάθειας και «πιάσιμο» των στόχων.

Σ Τ ΟΙΧ Η ΜΑ

Ν

Επιτακτική ανάγκη
η βιωσιμότητα της ΔΕΗ

α ξανασταθεί στα πόδια της η ΔΕΗ και
να γίνει και πάλι μία επικερδής επιχείρηση, είναι το μεγάλο στοίχημα για
τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη, γεγονός που
αν επιτευχθεί θα είναι ένα φως στο αδιέξοδο της ύφεσης που βιώνει η χώρα μας τα
τελευταία επτά χρόνια.
Κατά την τελετή παράδοσης- παραλαβής του Υπουργείου κατά τον πρόσφατο
ανασχηματισμό, ο πρώην Υπουργός Πάνος
Σκουρλέτης, όσον αφορά την κατάσταση
της ΔΕΗ, παρουσίασε το μαύρο για άσπρο,
παρουσιάζοντας τις απώλειες από τις ΝΟΜΕ
ως έσοδα, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά τα
έσοδα και μέρος της έκτακτης ρευστότητας
ύψους ενός δις ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι
αυτά διασφαλίστηκαν κατά τις δικές του
ημέρες στον αντίστοιχο υπουργικό θώκο.
Για ένα δις ευρώ έσοδα έκανε λόγο ο απερχόμενος υπουργός, εκ του οποίου 300 εκατ.€ είναι
τα έσοδα από τις απώλειες των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, τα 320εκατ είναι η τιμή πώλησης του
24% του ΑΔΜΗΕ που αγοράζει η κινέζικη State Grid, τα 100εκατ της Αλουμίνιον ως προκαταβολή της νέας σύμβασης με τη ΔΕΗ, ενώ άλλα 100 προέρχονται από το μέρισμα του ΑΔΜΗΕ
κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τέλος 80 εκατ.€ έρχονται από την πίστωση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των σταθμών στα ελληνικά νησιά.
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ΔΕΗ, τεράστιες, εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι μέσα στο
2017 θα πρέπει να καταβληθούν 330 εκατ. σε φόρους για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, ενώ για να
μην χαθεί τελειωτικά το τίμημα των 320 εκατ ευρώ των Κινέζων για το 24%, αποφασίστηκε
να καταβάλλει το κράτος την αντίστοιχη φορολογία που τους αναλογούσε. Ενδεικτικό μάλιστα,
είναι και το γεγονός ότι η ΕΤΕΠ κατέβαλε το ποσό της δόσης των 80 εκατ ευρώ, νωρίτερα από
την προκαθορισμένη ημερομηνία κατόπιν αιτήματος, έτσι ώστε τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν
για την κάλυψη των τρεχόντων αναγκών.
Μεγάλα αγκάθια για την ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ, αποτελούν κυρίως οι Δήμοι,
οι οποίοι οφείλουν τεράστια ποσά, τα οποία διακανονίζουν ξανά και ξανά, διότι πολλοί δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στη μηνιαία δόση. Το πρόγραμμα των 36 δόσεων αν και έδειξε ότι
αποδίδει, ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε στις μεγάλες προσδοκίες, δεδομένου ότι ενώ εντάχθηκαν 510.000 οφειλέτες, με συνολικά χρέη 1,335 δις, οι μη διακανονισμένες οφειλές αγγίζουν
το 1 δις. Τέλος, το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, είναι μία κατάσταση που με δυσκολία αντιμετωπίζει ο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ανά μήνα εντοπίζει περίπου 1000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις με
αυτό το φαινόμενο.
Πληροφορίες λένε πως κατόπιν πιέσεων των συνδικαλιστικών φορέων της ΔΕΗ, ο κ.Παναγιωτάκης θα ζητήσει οικονομική στήριξη από τον κ. Γ. Σταθάκη, έτσι ώστε να αποπληρωθούν
χρέη στο δημόσιο ύψους 200 εκατ. ευρώ. Είναι επιτακτική ανάγκη, η ΔΕΗ να ξανασταθεί στα
πόδια της και να ευημερήσει, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα
της κυβέρνησης, για να μην προκληθεί γενικό μπλοκάρισμα στην αγορά, αλλά κυρίως στα
οικονομικά του κράτους.

Αυτήν ξέρουν
αυτήν εμπιστεύονται

Τ

ο μερίδιο της ΔΕΗ στην λιανική αγορά
ανέβηκε στο 89,83% τον μήνα Νοέμβριο από 88,66%. Παρά τις καμπάνιες
διαφήμισης τις αβάντες προς τους ιδιώτες
παρόχους μέσω των δημοπρασιών (ΝΟΜΕ),
κλπ., το μερίδιο της λιανικής για την εταιρεία
όχι μόνο, δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται για
δεύτερο συνεχή μήνα.
Το μνημόνιο προβλέπει ότι το μερίδιο
στην Λιανική αγορά για την ΔΕΗ πρέπει να
διαμορφωθεί για το τέλος 2016 στο 87,24%,
το 2017 στο 75,24% και στο τέλος του 2019
να έχει πέσει κάτω από το 50%. Αναρωτιέται
κανείς: Με ποιο τρόπο θα εξαναγκασθεί ένας
καταναλωτής να αλλάξει πάροχο; Αυτό θεωρείται νόμιμο ηθικό και δημοκρατικό; Αυτό
είναι ελεύθερη αγορά; Να χαιρόμαστε τους
θεσμούς που μας εξουσιάζουν.

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
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ΣΕΙΡΆ ΕΥΝΟΪΚΏΝ

ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ

Φ

αίνεται πως στο σκέλος των οικονομικών η ΔΕΗ ακολουθεί το
μοντέλο της κυβέρνησης «πάμε για τα λίγα μη χάσουμε και τα
πολλά». Σε μια λογική λοιπόν να εξασφαλίσει τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα αλλά και να κρατήσει τους πελάτες της η ΔΕΗ μία σειρά νέων
ρυθμίσεων για τους οφειλέτες.

Εξαιτίας της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ στα 24,77 ευρώ/MWh το 2016,
μειώνεται στα οικιακά τιμολόγια καθώς και στα αγροτικά, με τη μέση
τάση στα 9,71ευρώ/MWh, ενώ στις επιχειρήσεις Μέσης Τάσης με κατανάλωση κάτω των 13 Gwh ετησίως, πέφτει στα 9,76 ευρώ/MWh. Οι
ειδικοί της ΡΑΕ υποστηρίζουν ότι με την αναπροσαρμογή του τέλους τα
έσοδα του ΕΤΜΕΑΡ θα φτάσουν στα 919,22εκατ ευρώ, ποσό μεγάλης
σημασίας αφού από αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν και οι παραγωγοί
πράσινης ενέργειας.
Οι νέες ρυθμίσεις του 2017 θα λαμβάνουν υπόψη πολλούς παράγοντες για την διάρκεια του διακανονισμού, όπως το ύψος του χρέους, το
κατώτατο όριο ελάχιστης μηνιαίας δόσης ανά κατηγορία, την φερεγγυότητα του πελάτη κατά το παρελθόν, δίνοντας τη δυνατότητα για 18,24
ή 36 δόσεις. Εάν το ποσό που διακανονίζεται είναι μέχρι 1000 ευρώ,
εξετάζεται το πάγωμα για ένα χρόνο, με τον όρο ο τρέχον να καλύπτεται εμπρόθεσμα. Εξετάζεται ακόμη η έκδοση λογαριασμού με το μήνα.
Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα ληξιπρόθεσμα προς τη ΔΕΗ. Απώτερος
στόχος πάντως είναι η ΔΕΗ να γίνει από πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας,
εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, διαθέτοντας στην αγορά και
φυσικό αέριο.
Ο φετινός χειμώνας δεν μας απάντησε με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, καθώς η επέλαση του χιονιά ήταν πρωτοφανής για τις τελευταίες
τουλάχιστον δεκαετίες. Αποτέλεσμα της βαρυχειμωνιάς ήταν να μπουν
σε κατάσταση επιφυλακής όλοι οι εμπλεκόμενοι του ενεργειακού συστήματος. Ωστόσο, ανακούφιση έδωσε η έλευση του μεγάλου φορτίου
φυσικού αερίου στην εγκατάσταση του ΔΕΣΦΑ, με 130.000 κυβικά μέτρα
από την Αλγερία. Το απόθεμα αυτό μαζί με τον λιγνίτη είναι ικανό να
καλύψει την όποια αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού.
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Πού θέλουν
να την φτάσουν τη ΔΕΗ

Μ

ία από τις πιο κερδοφόρες ελληνικές ΔΕΚΟ, με χιλιάδες εργαζόμενους και κοινωνική προσφορά στο ενεργητικό της, οι δανειστές όπως όλα δείχνουν θέλουν να την χρεοκοπήσουν, έτσι ώστε
να την αγοράσουν στη συνέχεια πολύ φθηνά.
Δεν εξηγείται αλλιώς η πολιτική που ακολουθούν κυβέρνηση και δανειστές, με το μερίδιο της στην αγορά να πέφτει κάτω από το 50% έως
το 2020, ενώ αντίστοιχη θα είναι η χασούρα στα κέρδη. Το γεγονός αυτό,
μαζί με το ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν σκαρφαλώσει πάνω από
τα 2 δις ευρώ, ενώ προμηθευτές και φορείς διαμαρτύρονται για τις μη
καταβολές, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, συνθέτουν ένα πολύ σκοτεινό σκηνικό για τη ΔΕΗ. Για του λόγου του αληθές, μέχρι το Σεπτέμβριο
του προηγούμενου έτους, τα επίσημα στοιχεία έδειχναν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγίζουν τα 134 εκατ ευρώ, του ΑΔΜΗΕ 304 εκατ ευρώ,
ενώ του ΔΕΔΔΗΕ, 225 εκατ ευρώ.
Το πρόγραμμα των 36 δόσεων απέδωσε αρκετά καλά, ξεπερνώντας
τις φιλοδοξίες που είχαν παρουσιαστεί, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό
για να σώσει την εταιρεία, αν και βοήθησε πολύ για να μειωθούν οι
επισφαλείς απαιτήσεις.
Η δυσμενή κατάσταση δεν σταματά εδώ, αφού το 2017 θα υπάρχει
εκ νέου χασούρα ύψους 300εκατ ευρώ από τις δημοπρασίες ηλεκτρισμού τύπου ΝΟΜΕ, ενώ παράλληλα η εταιρεία ετοιμάζεται για πωλήσεις
πελατολογίου, έτσι ώστε να καταφέρει να μειώσει το μερίδιο της στην
αγορά, για να επιτευχθεί ο στόχος του τρέχοντος έτους.
Όσον αφορά τέλος την πώληση του ΑΔΜΗΕ, θα διεξαχθεί αποτίμηση για το 25% των μετοχών της εταιρείας μετά και την τροπολογία του
Υπουργού Ενέργειας κ. Γ.Σταθάκη βάση της οποίας αλλάζει ο τρόπος
υπολογισμού των μετοχών που θα μεταβιβασθούν στο Δημόσιο.

Σ ΥΝΕ ΡΓ Α Σ ΙΕ Σ

Ε

Ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές προτάσεις
made in Russia

κτός από το Πεκίνο, στενή σχέση με τη ΔΕΗ, θέλει να αναπτύξει και η
Μόσχα, δείχνοντας ενδιαφέρον για τον εκσυγχρονισμό μονάδων της
ΔΕΗ, αντικαθιστώντας της παλιές λιγνιτικές μονάδες με νέο εξοπλι-

σμό.
Η πρόταση έπεσε στο τραπέζι του ελληνορωσικού ενεργειακού συνεδρίου, ενώ με συνέντευξη του σε ελληνική εφημερίδα, ο γενικός διευθυντής του Group Energocenter, Proklonsky Antrey, διευκρίνισε ότι η
πρόταση αναφέρεται στην αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού 8 μονάδων της ΔΕΗ, συνολικής ισχύος περίπου 2 γιγαβάτ, με νέας τεχνολογίας
εξοπλισμό.
Η Ρωσία και η Ελλάδα έχουν παραδοσιακές, αδελφικές σχέσεις, ενώ
το 2016 ήταν χαρακτηρισμένο ως έτος ελληνορωσικής φιλίας. Μέσα στον
προηγούμενο χρόνο πραγματοποιήθηκαν 170 κοινές δράσεις στους τομείς
του πολιτισμού, της επιστήμης, του αθλητισμού και του εμπορίου, ενώ το
4ο Ελληνορωσικό Κοινωνικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
επικεντρώθηκε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Ο πρώην υπουργός Ενέργειας μάλιστα Πάνος Σκουρλέτης,
απεύθυνε πρόσκληση τους Ρώσους επενδυτές, να έλθουν να επενδύσουν
στη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή η Ευρώπη κάνει κινήσεις αλλαγής στάσης απέναντι στη
Μόσχα, ξεκινώντας από την αλλαγή του κανονισμού για τον αγωγό Οπάλ,
που συνδέεται στη Γερμανία ο αγωγός Nord Stream 1. Από το σημείο
λοιπόν που η Gazprom χρησιμοποιούσε το 50% της χωρητικότητας του
αγωγού, τώρα μπορεί να το χρησιμοποιεί ολόκληρο τουλάχιστον μέχρι το
2033. Πολλοί λένε ότι η Κομισιόν άλλαξε στάση έτσι ώστε να εξασφαλίσει
μία συμφωνία Κιέβου-Μόσχας για την ομαλή τροφοδοσία της Ουκρανίας
και της υπόλοιπης Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Ο Σταθάκης θέλει το 51% του ΔΕΣΦΑ

Σ

υζητήσεις από την αρχή με τους θεσμούς έτσι ώστε να τεθούν επί
τάπητος οι απαιτήσεις τόσο των δανειστών, όσο και οι αξιώσεις του
υπουργού Γιώργου Σταθάκη. Όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα εξελίξεις,
ο υπουργός θέλει να το πάρει από την αρχή το πράγμα, έτσι ώστε να καταφέρει να αποκομίσει τα περισσότερα δυνατά οφέλη από την επικείμενη
αποκρατικοποίηση, που κατά τον υπουργό είναι να κρατήσει το 51% υπό
δημόσια διοίκηση.

Σε ευθεία γραμμή με τον ΔΕΣΦΑ και οι υπόλοιπες ιδιωτικοποιήσεις που
ορίζει το τρίτο μνημόνιο ότι είναι ώρα μπαίνουν σε τροχιά, με την επανεκκίνηση των διαγωνισμών.
Να σημειωθεί ότι η μοναδική υποχρέωση που θέτουν οι δανειστές προς
την ελληνική κυβέρνηση βάσει συμφωνίας για τις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις, είναι να μπει στο παιχνίδι μέσω προσλήψεων συμβούλων
που θα κοστολογήσουν το προς πώληση ποσοστό μετοχών και θα ορίζουν
το τίμημα. Πηγές του Υπ. Ενέργειας εκτιμούν επίσης ότι όλα θα πάνε κατ’
ευχήν όσον αφορά τη διαπραγματευτική πορεία τόσο επί του συνόλου, όσο
και ειδικά στα ενεργειακά, παρά τις υπάρχουσες εκκρεμότητες.
Οι υποψήφιοι αγοραστές- μέτοχοι κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητοι είναι, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι πρόκειται για επιχειρηματικούς κολοσσούς, όπως η ιταλική Snam, η βελγική Fluxys, η Transgas από τη Ρουμανία
καθώς και η ισπανική Enagas.
Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει την πώληση μεριδίων ευαίσθητων εταιρειών, όπως το 17% της ΔΕΗ, το 65% της
ΔΕΠΑ και των 35% των ΕΛΠΕ, ποσοστό για το οποίο υπάρχουν ενστάσεις.
Όλοι πιστεύουν ότι η αποκρατικοποίηση να έχει κλείσει μέχρι το τέλος του
2017, αν και όπως λένε πρόκειται για φιλόδοξο στόχο.
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Σ Υ Ν ΕΝ ΤΕΥ ΞΗ
Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Προέδρου &
Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη στο ΑΠΕ

Ο

ι προκλήσεις της
ΔΕΗ είναι
στρατηγικού χαρακτήρα. Άρα η Επιχείρηση οφείλει να
χαράξει τη δική της
στρατηγική και να
αναλάβει τις κατάλληλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ώστε να τις αντιμετωπίσει. Προσωπικά, παρά τις δυσκολίες παραμένω αισιόδοξος
γιατί πιστεύω τόσο στις δυνατότητες της ίδιας
της Επιχείρησης όσο και στη βούληση του βασικού μετόχου, δηλαδή της Κυβέρνησης να παράσχει την αναγκαία στήριξη. Πρώτιστο μέλημα να
γίνει σωστά η επιβεβλημένη από τους θεσμούς
μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά. Ιδιαίτερα να μην συνυπολογίζονται στο μερίδιο της
ΔΕΗ οι πελάτες Υψηλής Τάσης και κατηγορίες
όπως οι χρήστες Κοινωνικού Τιμολογίου.
Θεωρώ ότι μια ΔΕΗ, με μικρότερο έστω μερίδιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα, αλλά θεσμικά απελευθερωμένη και
λειτουργούσα πραγματικά ως εταιρεία, μπορεί να είναι ισχυρότερη και μεγαλύτερη από
τη σημερινή, καθώς θα αναπτύσσει πολυσχιδή
επιχειρηματική δραστηριότητα στο εσωτερικό
και θα έχει ισχυρή παρουσία στις ξένες αγορές. Με άλλα λόγια ΔΕΗ όχι μόνο ηλεκτρική
και εγχώρια αλλά γενικά ενεργειακή και διεθνής. Προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται

να εργαστούμε συντεταγμένα όλοι: Διοίκηση Εργαζόμενοι - Κυβέρνηση.
Σε ότι αφορά στην ερώτησή σας για το
2017, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, καμία
προοπτική κατάρρευσης. Υπάρχουν, και έχουν
διασφαλιστεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας.
Εισπραξιμότητα
Μείωση των εσόδων από μείωση πωλήσεων
συνεπάγεται και μείωση των δαπανών από μείωση των αγορών προϊόντος. Άρα το ζήτημα είναι η μείωση των κερδών σε απόλυτα μεγέθη.
Πέρα από τις επιχειρηματικές δράσεις, που
δίκαια θα μου πείτε ότι είναι μακροχρόνιας
απόδοσης, υπάρχουν δύο στοιχήματα για τη
ΔΕΗ, που αν κερδηθούν θα δοθεί η κατάλληλη
απάντηση στο πρόβλημα που θέτει η ερώτησή
σας.
Αναφέρομαι 1ον στο βαθμό διατήρησης των
επιτευχθέντων διακανονισμών οφειλών και
2ον στην εισπραξιμότητα των τρεχόντων λογαριασμών.
Για το 1ο οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της
Επιχείρησης, έχουν οδηγήσει σε αποτέλεσμα βασικά ικανοποιητικό, με συνέπεια την
προσδοκία ικανοποιητικών επιπλέον εσόδων
τα επόμενα 2-3 χρόνια από την είσπραξη των
οφειλών.
Για το 2ο υπάρχει πρόβλημα, το οποίο σε ένα

βαθμό οφείλεται στην κρίση και στην οικονομική κατάσταση των πελατών μας.
Με την προϋπόθεση βελτίωσης της γενικότερης κατάστασης στη χώρα μας, όπως προσωπικά αναμένω και εκτιμώ, η κατάσταση αυτή θα
βελτιωθεί.
Ωστόσο ως Διοίκηση κάθε άλλο παρά μόνο
στη γενικότερη βελτίωση προσβλέπουμε και
εφησυχάζουμε. Σχεδιάζουμε προϊόντα και δράσεις καθώς και προσφυγή σε εξειδικευμένους
οίκους, μέσω των οποίων θα έχουμε σημαντική βελτίωση της εισπραξιμότητας.
Η πώληση του 17% της ΔΕΗ είναι υπόθεση
του βασικού μετόχου, δηλαδή της Κυβέρνησης. Προσωπικά στηρίζω την θέση που έχει,
σύμφωνα με τον Τύπο, διατυπώσει ο Υπουργός ΥΠΕΝ για μεταφορά και του 17% πρώτα
στο «Υπερταμείο» και στη συνέχεια εξέταση
της αξιοποίησης του με το βέλτιστο για τη ΔΕΗ
αποτέλεσμα. Πάντως η πώληση του 17% για
την αποπληρωμή του χρέους, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της κεφαλαιαγοράς, και την
αποτίμηση της ΔΕΗ, δεν με βρίσκει σύμφωνο.
Σε κάθε περίπτωση το κράτος επιβάλλεται
αφενός να έχει υπό τον έλεγχό του τη διοίκηση
της ΔΕΗ και αφετέρου να υποστηρίζει την εταιρική της λειτουργία. Αυτό είναι το στοίχημα σήμερα, και ιδιαίτερα για τη σημερινή κυβέρνηση
της οποίας πολιτική είναι η ενδυνάμωση των
ελεγχόμενων από το δημόσιο Επιχειρήσεων.

Υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας: ολημερίς το χτίζανε...

Μ

ε ετήσιο κόστος απώλειας ενέργειας τα 27 εκατ. ευρώ, με ετήσια
ζημιά από τη μη λειτουργία του έργου τα 62 εκατ. ευρώ, ενώ για
τα 16 χρόνια που παραμένει εκτός λειτουργίας το φράγμα της
Μεσοχώρας υπολογίζει ζημιές ύψους 992 εκατ. ευρώ.
Εδώ και 16 χρόνια το μεγάλο αυτό έργο που θα δώσει πνοή στην περιοχή και δουλειά σε πολλούς ανθρώπους, παραμένει ανενεργό, χρησιμεύοντας μόνο κυρίως για ψηφοθηρικούς λόγους.
Σε επιστολή του προς τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Π.Σκουρλέτη, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ.Αγοραστός, γνωστοποίησε
την ανησυχία του κόσμου για τη μη εξέλιξη του έργου.
Τεράστια η συνεισφορά της λειτουργίας του φράγματος όπως αναφέρεται στην επιστολή Αγοραστού, καθώς η λειτουργία του θα επιφέρει
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ενίσχυση του συστήματος παραγωγής ενέργειας κατά 362 Gwh το χρόνο,
ενώ η τοπική κοινωνία θα ανασάνει, με τις νέες θέσεις εργασίας που θα
ανοίξουν καθώς και τις νέες προϋποθέσεις που θα δημιουργηθούν στην
περιοχή, όπως η ήπια τουριστική ανάπτυξη, αναψυχή και οικολογικές δραστηριότητες.
Τεράστιες είναι οι επιπτώσεις που έχει η μη λειτουργία του έργου για τη
ΔΕΗ. Όπως έχει αναφέρει η διοίκηση της ΔΕΗ, δημιουργούνται λογιστικά
προβλήματα για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, για τα οποία δεν μπορεί
να δοθεί άλλη λύση εκτός από την αξιοποίηση της επένδυσης των 511
εκατ. ευρώ.
Ένα έργο πνοής που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή, ευχόμαστε να μην έχει
την κατάληξη τόσων άλλων.

ΕΡΕΥΝΑ
Κίνδυνοι από την ευελιξία της εργασίας

Η

Έρευνα των καθηγητών Σάββα Ρομπόλη και Βασιλείου Μπέτση

μνημονιακή προσπάθεια να εξασφαλιστεί
θετικό ισοζύγιο εσόδων και δαπανών στο
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, πέραν
τού ότι μειώνει παγιωμένα συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά δικαιώματα και αυξάνει τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων για να επιτευχθεί ο στόχος, δημιουργεί
συνθήκες πνιγμού στην πραγματική οικονομία
καθώς έχει βρεθεί ότι όλος ο συντάξιμος μισθός πηγαίνει στην άμεση κατανάλωση…
Στη μνημονιακή εποχή, λοιπόν, της τρέχουσας 10ετίας μειώθηκε η συνταξιοδοτική δαπάνη
από το 2009-2015 κατά 2 δισ. ευρώ (από 21,7
δισ. ευρώ το 2009 σε 19,7 δισ. ευρώ το 2015),
με αντίστοιχη και την απώλεια στον τζίρο των
επιχειρήσεων της πραγματικής οικονομίας.
Ομως, παρ’ όλες τις μειώσεις και λόγω κυρίως της συρρίκνωσης του ΑΕΠ, αυτή η απώλεια εισοδημάτων δεν είχε αντανάκλαση και
στο ΑΕΠ δεδομένου ότι την ίδια περίοδο (20092015) μειώθηκε κατά 25,9% με αποτέλεσμα να
εμφανίσει αυξητική τάση η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ (από 13,7% το 2009
σε 17% το 2015).
Ετσι λοιπόν είχαμε το παράδοξο φαινόμενο,
ενώ μειώνονταν οι συντάξεις να αυξάνονται τα
ελλείμματα.
Αυτό βέβαια είχε ως κύρια αιτία την κατακρήμνιση των εσόδων από εισφορές στα
ασφαλιστικά Ταμεία (συνεπεία των μνημονίων
οδηγήθηκαν στην ανεργία εκατομμύρια άνθρωποι και έβαλαν λουκέτο δεκάδες χιλιάδες
επιχειρήσεις).
Σε απόλυτους αριθμούς το 2009 είχαμε 12,4
δισ. ευρώ εισροές από ασφάλιστρα το 2009 για
να πέσουμε στα 9,8 δισ. ευρώ το 2015 (μείωση
21% την περίοδο 2009-2015).
Από εκεί και πέρα αυτή η κατακρήμνιση
οφείλεται στις μνημονιακές πολιτικές που
εφαρμόστηκαν στην αγορά εργασίας (μείωση
κατώτατου μισθού, ελαστικοποίηση σχέσεων
απασχόλησης κ.λπ.) και η οποία συνεχίζεται
αμείωτη.
Με βάση λοιπόν έρευνα των καθηγητών
Σάββα Ρομπόλη και Βασιλείου Μπέτση προκύπτει ότι το ετήσιο έλλειμμα που θα προκληθεί
στην κοινωνική ασφάλιση θα είναι κατά μέσον
όρο 0,95% του εκάστοτε ετήσιου ΑΕΠ (το ΑΕΠ

έχει θεωρηθεί ότι θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο
ρυθμό 1,5%).
Το 2055 το προκαλούμενο από την ευελιξία
της απασχόλησης έλλειμμα θα φτάσει στο 1,5%
του ΑΕΠ, εφόσον επαληθευτεί η αύξηση του
ΑΕΠ με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,5%.
Ετσι το συνολικό προκαλούμενο έλλειμμα
της περιόδου 2016-2055, με ετήσιο μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 1,5%, θα είναι ίσο με το
36,9% του ΑΕΠ του 2015.
Ειδικότερα, το συνολικό προκαλούμενο έλλειμμα από την απώλεια των εισφορών προς
το ασφαλιστικό σύστημα λόγω των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής) εκτιμάται σε παρούσες αξίες στο ύψος των
65,6 δισ. ευρώ (48 δισ. ευρώ από την κύρια
σύνταξη και 17,6 δισ. από την επικουρική).
Αν λοιπόν περάσει η άποψη του ΔΝΤ στις
τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τις αλλαγές
στα εργασιακά, αν δηλαδή επανακαθοριστούν
οι κατώτατες αμοιβές με κατάργηση των επιδομάτων και των τριετιών, αυξηθεί το ποσοστό
των ομαδικών απολύσεων και γενικευτεί η
ευελιξία των μορφών απασχόλησης και γενικότερα της αγοράς εργασίας και αυτά ληφθούν
υπόψη ως απώλεια εσόδων στο ασφαλιστικό
σύστημα, τότε εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια
επιπλέον μείωση των συντάξεων κατά 33% την
περίοδο 2016-2055.
Σ’ αυτό βέβαια θα πρέπει να προστεθεί το
γεγονός ότι μόνο από τη γήρανση του πληθυσμού για να διατηρηθεί το όριο του 16% (ν.
4387/2016) του ΑΕΠ στις συνταξιοδοτικές δαπάνες για την περίοδο 2016-2055 και εκτιμάται
ότι θα πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις κατά
περίπου 22% σε σχέση με το σημερινό επίπεδο
(αν και εδώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το σύστημα θα το σώσουν οι οικονομικοί μετανάστες
που θα αρχίσουν να εργάζονται και να ασφαλίζονται στην Ελλάδα).

Η σημερινή δυσμενής και ευέλικτη πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας
αναδεικνύει στην πράξη ότι η γενικευμένη ευελιξία των μορφών απασχόλησης στη χώρα μας
αποτελεί εξίσου σοβαρό πρόβλημα της αγοράς
εργασίας και του ασφαλιστικού συστήματος.
Ετσι σήμερα στην Ελλάδα:
•	η στατιστική ανεργία βρίσκεται στο επίπεδο του 24%
•	η μερική απασχόληση αποτελεί κατά το
2016 το 50,3% των νέων προσλήψεων
•	η ανασφάλιστη εργασία αφορά έναν
στους πέντε εργαζόμενους (500.000
άτομα)
•	300.000 εργαζόμενοι -ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται ως μισθωτοί- στην πράξη απασχολούνται ως αυτοαπασχολούμενοι αναλαμβάνοντας εξ
ολοκλήρου την υποχρέωση καταβολής
των ασφαλιστικών εισφορών
•	200.000 άτομα ενώ εργάζονται οκτώ
ώρες την ημέρα στην πράξη καταχωρίζονται ως μερικά απασχολούμενοι
•	900.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα ενώ εργάζονται καθημερινά και
κανονικά η καταβολή του μισθού τους
γίνεται με καθυστέρηση από ένα μέχρι
δεκαπέντε μήνες και
•	το 38% των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο
μισθό.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λοιπόν των δύο
καθηγητών από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι για να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο των συντάξεων και να μη γίνουν άλλες
μειώσεις στο μέλλον, θα πρέπει λόγω της επίδρασης της γήρανσης του πληθυσμού και των
ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική και
εκ περιτροπής) το ΑΕΠ να αυξάνεται ετησίως με
ρυθμό μεταβολής που να προσεγγίζει το 5,7%
- 6,2% κάθε χρόνο (μόνο λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού εκτιμάται ότι απαιτείται ετήσιος
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ίσος με 3,5% - 4%),
κάτι που καθίσταται απίθανο για τα δεδομένα
της ελληνικής οικονομίας.
Πηγή: http://www.efsyn.gr
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Ε ΚΜ Ε ΤΑ Λ Λ ΕΥΣΗ

Αχλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για την εκμετάλλευση Λιγνίτη

Έ

τοιμες να βάλουν μπρος οι μηχανές των
ορυχείων της Αχλάδας, καθώς και του
κλειστού επί 15 χρόνια ορυχείου της
Βεύης, μετά και τις δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης, ξεμπλοκάροντας έτσι την εκμετάλλευση και δίνοντας τέλος στην αγωνία 700 εργαζομένων του
ορυχείου της Αχλάδας. Η αρχή είχε γίνει με την
απόφαση του πρώην υπουργού κ. Π.Σκουρλέτη,
Η λιγνιτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
Μελίτη 1 στη Φλώρινα, υπολειτουργούσε εδώ
και καιρό λόγω τη μη επαρκούς τροφοδοσίας
λιγνίτη, ενώ από τον Ιούνιο του περασμένου
χρόνου μέχρι και τώρα, το ορυχείο της Αχλάδας παρέμενε κλειστό, αφού δεν πληρούσε τις

απαιτούμενες προδιαγραφές που όριζε η ΔΕΗ,
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει deal για τις
προκαθορισμένες τιμές.
Οι δύο αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο
της ομαλής εκμετάλλευσης, θέτουν ως όρο ότι
οι εργασίες θα εκτελούνται βάσει των διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού μεταλλευτικών
και λατομικών εργασιών, υπό την παρακολούθηση του τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων
Β. Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο
της τήρησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων έγκρισης
τεχνικών μελετών.
Η νέα μονάδα που σχεδιάζεται από τη ΔΕΗ,
υλοποιείται σε συνεργασία με την κινεζική

CMEC, θα τροφοδοτεί με λιγνίτη τον Μελίτη 1,
ενώ υπάρχουν βλέψεις και για τροφοδοσία του
Μελίτη 2.

Θέλουν να «αφαιμάξουν» την παραγωγή του λιγνίτη

Σ

τόχος των δανειστών η κερδοφόρα μέχρι σήμερα ΔΕΗ, τόσο ως νομικό πρόσωπο, όσο και ως παραγωγική μονάδα. Βάσει τρίτου μνημονίου και «αντίστροφων» αναγνώσεων των εφαρμοστικών νόμων της
συμφωνίας, οι δανειστές επιδιώκουν μέχρι το 2020, να δώσει η ΔΕΗ μέσω
δημοπρασιών ΝΟΜΕ, το 80% περίπου της λιγνιτικής παραγωγής.
Η συμφωνία ορίζει ότι για το 2016, το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά θα
πρέπει να μειωθεί κατά 8%, μέσα από τη δημοπρασία ανάλογης υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας, ενώ για το 2017 το ποσοστό μείωσης
ανεβαίνει στο 12%, ενώ το 2019 στο 13%.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί ωστόσο από την μέχρι τώρα διαπραγμάτευση
πως αυτό το ποσοστό θα ορίζεται κάθε χρόνο, γεγονός που αποτελεί βασική διαφωνία μεταξύ τρόϊκας και κυβέρνησης. Οι δανειστές το υπολογίζουν
κατά το δοκούν, δηλαδή για το 2017 ορίζουν το 12% συν το 8%. Ζητούν
δηλαδή να προστίθεται στο ετήσιο ποσοστό απελευθέρωσης το ποσοστό
«ανοίγματος» της προηγούμενης χρονιάς.
Εάν υπάρχει και σε αυτό το σημείο υποχώρηση από την ελληνική πλευρά, στο τέλος του 2019 η ΔΕΗ θα πρέπει να δημοπρατήσει τις 20 Twh
λιγνίτη και υδροηλεκτρικής ενέργειας που παράγει, από τη συνολική της
παραγωγή που φτάνει τις 24 Twh. Ας μπει και κάπου φρένο!

Κεφάλαια στο φυσικό αέριο από τη ΔΕΠΑ

235 εκατ ευρώ επένδυση ετοιμάζει η ΔΕΠΑ,
με ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα αφορά
την τροφοδοσία 19 πόλεων, με φυσικό αέριο.
Η ΔΕΠΑ που έχει ανοίξει πανιά για επενδύσεις
στον τουρισμό, την αγροτική οικονομία και επι-
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μέρους κλάδους άλλων επιχειρήσεων, εξετάζει
τώρα τις δυνατότητες συνεργασίας με τη ΔΕΗ.
Στόχος είναι η τροφοδοσία νησιών και δυσπρόσιτων περιοχών με φυσικό αέριο, με σχεδιασμό
να υπάρχει σύνδεση με τη χρήση καυσίμου στην
ηλεκτροπαραγωγή.
Ενώ έχει ήδη καταγραφεί μία αξιοσημείωτη
ζήτηση, υπολογίζεται ότι 106.000 νοικοκυριά,
16.500 επιχειρήσεις και 55 βιομηχανικές μονάδες, θα γίνουν κοινωνοί της αξιοποίησης του
νέου καυσίμου.
Ο σχεδιασμός όμως, δεν περιορίζεται σε
αυτής μόνο της εμβέλειας κατανάλωσης. Στο

τραπέζι των συζητήσεων πέφτει σχέδιο για τη
δημιουργία δικτύων συνολικού μήκους 1.130
χιλιομέτρων, ενώ «ανοίγουν» παράλληλα 1600
θέσεις εργασίας και 700 μόνιμες.
Στόχος του νέου για την Ελλάδα εγχειρήματος, είναι να ενωθούν με τον αγωγό πρώτα οι
μεγάλες πόλεις που βρίσκονται κοντά. Έπειτα,
το αέριο θα φτάνει σε υγροποιημένη μορφή
μέσω των δικτύων και στις υπόλοιπες περιοχές.
Πρώτοι σταθμοί, θα είναι πιλοτικά η Πάτρα,
η Άμφισσα, η Λιβαδειά, το Καρπενήσι, η Βέροια
και η Ορεστιάδα.

ΛΑΡΚΟ
Συμφωνία ΔΕΗ-ΛΑΡΚΟ για τα χρωστούμενα

Ν

έα σύμβαση η οποία διευθετεί τις οφειλές των προηγούμενων ετών της ΛΑΡΚΟ
προς τη ΔΕΗ, καθώς και τις παραμέτρους
της νέας σύμβασης για προμήθεια ενέργειας,
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ τις προηγούμενες ημέρες.
Αν και χαίρει της γενικότερης αποδοχής η
υπογραφή της σύμβασης, ωστόσο εκφράζονται φόβοι, κυρίως από τη μεριά του ΤΑΙΠΕΔ,
το οποίο και ελέγχει το 17% των μετοχών της
ΔΕΗ. Θεωρούν ότι η εισήγηση δεν είναι επαρκής, με αποτέλεσμα να μην ορίζονται με σαφήνεια τα οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι μιας τέτοιας
συμφωνίας.
Το πιο ασφαλές θα ήταν να έχει ήδη ζητηθεί από το αρμόδιο υπουργείο η συμμετοχή

Τ

στην συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, να έχει
υποβληθεί νομική γνωμοδότηση για μη έγερση
θεμάτων ανταγωνισμού καθώς και παράνομης
κρατικής ενίσχυσης.

αλλά ούτε και η εμπλοκή του αρμόδιου υπουργείου το οποίο τόνισε πως είναι σύμφωνο με
την σύμβαση, δεδομένου ότι η συμφωνία είναι
αμοιβαία επωφελής.

Ο κ. Παναγιωτάκης για άλλη μία φορά έπραξε
από μόνος του, υποστηρίζοντας ότι δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί ιδιαίτερη γνωμοδότηση

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ θέλει να κρατήσει ισορροπίες με τη ΛΑΡΚΟ και να μη την πιέσει προς
εξόφληση των χρεών, δεδομένου ότι η ΔΕΗ κατέχει ένα ποσοστό 11% των μετοχών της αλλά
κυρίως για να μη χάσει δια παντός την ελπίδα
είσπραξης των «οφειλών».

ΔΕΚΟ
εκπέμπουν
SOS

εράστιο είναι το πρόβλημα της βιωσιμότητας για τις μεγάλες ελληνικές
ΔΕΚΟ, που αντί να στηρίζουν την εγχώρια οικονομία, καταγράφουν ζημιές και
απώλειες, ψάχνοντας παράλληλα τρόπους
για να ανακάμψουν. Για πολλές δεκαετίες
οι ελληνικές ΔΕΚΟ ήταν η κότα με το χρυσό αυγό. Στα χρόνια της κρίσης φάνηκε η
κακοδιαχείριση δεκαετιών, κυρίως στους
τομείς της ενέργειας, των αστικών συγκοινωνιών και των ταχυδρομείων.
Τα χρέη προς τη ΔΕΗ αγγίζουν τα 2,5
δις ευρώ περίπου από τα οποία τα 320
εκατ έχουν δημιουργηθεί από φορείς του
δημοσίου.
Στα ΕΛΤΑ, πρόβλημα υπάρχει με το κόστος λειτουργία της εταιρείας, το οποίο
φτάνει τα 318 εκατ. ευρώ.
Τέλος η εισιτηριοδιαφυγή που δεν
μπορεί με κανέναν μέχρι σήμερα τρόπο
να εντοπιστεί και να παταχθεί, φέρνει μεγάλες οικονομικές απώλειες στις αστικές
συγκοινωνίες.

Ωστόσο οι οφειλές της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ
φτάνουν κοντά τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ για τη
τριετία 2010-2013 το ποσό θα μειωθεί με την
εφαρμογή της συμφωνίας και της απόφασης
της διαιτησίας που θα εκδοθεί μέσα στο μήνα
Ιανουάριο.

Η ΛΑΡΚO τραβά
την… κατηφόρα

Ζ

ημιές, χρέη και επιβάρυνση της ΔΕΗ με τεράστια ποσά, σημειώνει ή άλλοτε δυνατή
μονάδα παραγωγής νικελίου, η γνωστή μας ΛΑΡΚΟ.
Τα ποσά που οφείλει η εταιρεία προς τη ΔΕΗ είναι μεγάλα, ωστόσο δεν φαίνεται από
κανένα στοιχείο ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει και να πάρει η εταιρεία την ανιούσα, αντιθέτως
φαντάζει σκόπελος ακόμη και οι καταβολή των ήδη ρυθμισμένων ποσών. Στον αέρα βρίσκεται επίσης
η κρατική επιχορήγηση, ενώ φαίνεται πως δεν θα ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΕΕ που θέλει να
επιστραφούν στο δημόσιο136 εκατ. ευρώ.
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ότι η ΛΑΡΚΟ για να παράγει θα πρέπει να σημειώνει κόστος παραγωγής
πολύ χαμηλότερο των 15.000 δολαρίων για κάθε τόνο νικελίου, ποσό που είναι προδιαμορφωμένο
από το 2013 ως μέση τιμή. Αντί αυτού η βιομηχανία για κάθε τόνο που παράγει έχει κόστος 14.500
ευρώ, ενώ για κάθε τόνο έχει ζημιά 3.000 δολάρια την ημέρα.
Όλα αυτά προβληματίζουν σαφώς την εταιρεία που κάνει συζητήσεις αναζητώντας λύσεις,
ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται η προκήρυξη διαγωνισμού έτσι ώστε με τίμημα 1 ευρώ, να
γίνει η επιλογή του καταλληλότερου επενδυτή που θα είναι φερέγγυος έτσι ώστε να
προχωρήσει σε επενδύσεις που θα βγάλουν την εταιρεία από το τέλμα.
Στην αντίπερα όχθη η Αλουμίνιον Ελλάδας, έχει αφήσει πίσω τις δυσκολίες σημειώνοντας ιστορικά ρεκόρ παραγωγής, ενώ όπως όλα
δείχνουν το 2017 να μείνει για την εταιρεία στην ιστορία,
ως η πιο κερδοφόρα χρονιά.
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ΡΥΠΟΙ

Ν

Πράσινο φως από τη Eurelectric
για τη διάθεση των ρύπων

αι είπε η Eurolectric,
η Ένωση Ευρωπαίων
Ηλεκτροπαραγωγών
στη δωρεάν διάθεση των
δικαιωμάτων ρύπων από τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν αυτό που μένει να
γίνει ως πρώτο βήμα, είναι η αλλαγή στο έτος αναφοράς στα άρθρα 10γ
και 10δ, ενώ ήδη βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης η οδηγία για το
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Το γεγονός αυτό μετά
την ολοκλήρωση του θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να λάβει μέρος
στη λίστα των χωρών εκείνων που ενδείκνυται ως υπόψη χρηματοδοτούμενες για νέα έργα εκσυγχρονισμού των ενεργειακών υποδομών και
ανάπτυξης ΑΠΕ μέσω του προσωρινού μηχανισμού κατανομής δωρεάν
δικαιωμάτων καθώς και της συμμετοχής στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού μετά
από τρία χρόνια.
Πέντε κράτη μαζί και η Ελλάδα διεκδικούν αποζημίωση για τα κράτημέλη με εξάρτηση από στερεά καύσιμα και χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ, έτσι

ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να καλύπτουν το υψηλό κόστος που
προκύπτει από την επικείμενη αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων. Το αίτημα αυτό στηρίζεται από τη Eurelectric, ενώ
έχει ήδη πάρει έγκριση από την Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και έχει τεθεί σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
του Ευρωκοινοβουλίου.
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού με έκθεση του που περιλαμβάνεται στο έγγραφο της Eurelectic, αξιολογεί ότι το κόστος των
επενδύσεων που χρειάζονται για να συμβάλει η χώρα στην επίτευξη των
ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων ανέρχεται σε 8.8 δις, για την περίοδο
2021-2030, βάσει των ρυθμίσεων που απαιτεί η Κομισιόν.
Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο τη μείωση των ενεργειακού κόστους, σύμφωνα και με ανακοίνωση της ΔΕΗ και στην ομαλή μετάβαση
στην εποχή των βιώσιμων ενεργειακών υποδομών, έτσι ώστε να υπάρξει
ουσιαστική συμβολή στην κλιματική αλλαγή.

700 εκατ. στην Ελλάδα για την ενέργεια
700
εκατ.
ευρώ υπολογίζεται ότι θα «πέσουν» συνολικά
στην ελληνική
οικονομία από
την ΕΕ, για έρευνα και καινοτομία στον τομέα
της ενέργειας
από το 2014 μέχρι και το 2020.
Η διάθεση των κονδυλίων έχει ως στόχο την βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, για την οποία θα δοθούν
493 εκατ. ευρώ, 102 εκατ. για έρευνα και καινοτομία πάνω στη χρήση

Τ

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Κομισιόν έχει στα άμεσα σχέδια της τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχιας, το οποίο αν όλα
πάνε όπως έχουν προσχεδιαστεί θα τεθεί σε λειτουργία από την αρχή του
επόμενου χρόνου. Ο επίτροπος για το κλίμα έχει διευκρινίσει ότι είναι
πρωταρχική ευθύνη των κρατών- μελών η λήψη μέτρων κατά της ενεργειακής φτώχιας, καθώς και η στήριξη ευάλωτων καταναλωτών.
Ένα φωτεινό παράδειγμα σχετικά με την χρηματοδότηση στην ενεργειακή έρευνα και καινοτομία, είναι το έργο «Ορίζων 2020»στη Τήλο και το
έργο «SPREAD»- Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη θέρμανση και ψύξη
από ΑΠΕ, στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ισχυρή τριανδρία

ρία ισχυρότατα ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής ελίτ, ενώνουν τις δυνάμεις τους, κάνοντας πράξη το ρητό «όταν οι Έλληνες
ενώνονται καταφέρνουν τα πάντα». Κοπελούζος, Μπόμπολας και
Περιστέρης, πάνε μαζί, για να «χτυπήσουν» υψηλούς ενεργειακούς στόχους. Σπάζοντας το μονοπώλιο της ΔΕΠΑ στην εμπορία φυσικού αερίου,
η Prometheus Gaz, έκλεισε ήδη συμφωνία με τους δύο από τους τρεις
βασικού ηλεκτροπαραγωγούς και παρόχους, την Ήρων και την Elpedison.
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τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής ρύπων, ενώ για έργα ΑΠΕ προορίζονται
94 εκατ. ευρώ. Για την τελευταία χρηματοδότηση μάλιστα, ο επίτροπος της
Κομισιόν για το κλίμα Κανιέτε, επισημαίνει ότι θα προσθέσει περίπου 170
MW νέου δυναμικού παραγωγής ενέργειας.

Ο Κοπελούζος είναι ήδη γνωστός και ισχυρός στο χώρο, ως ιδιοκτήτης
της Gazprom, η οποία δραστηριοποιείται από το 1991, ενώ ο Μπόμπολας
προχωρά με τα κερδοφόρα ΕΛΠΕ, στο στίβο των επενδύσεων.
Εάν το deal της ενέργειας πετύχει, τότε η ισχυρή τριανδρία δύσκολα θα
χωρίσει τα τσανάκια της, αφού θα έχει κάνει την πετυχημένη αρχή σε μία
καινούρια αγορά, που η Ρωσία θα πρωταγωνιστήσει στις επενδύσεις και
στην επιχειρηματικότητα γενικότερα.

ΩΚΕ ΑΝΟΓΡΑΦ Η Σ Ε ΙΣ
Στις επάλξεις
με τον χιονιά
οι εργαζόμενοι
της ΔΕΗ

Μ

έσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες και
με τον πρωτοφανή χιονιά να καθιστά
τις προσπάθειες τιτάνιες, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, ήταν στο καθήκον τους όλες
τις μέρες, αλλά κυρίως τις δύσκολες νύχτες
της κακοκαιρίας, για να αποτρέψουν τις διακοπές ρεύματος, που θα είχε ως αποτέλεσμα
χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Π

ιστός στο χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης του
διαγωνισμού για τη βυθομέτρησης της περιοχής Νεάπολης μέχρι τον κόλπο Κισσάμου, για
να περάσει εν συνεχεία το υποβρύχιο καλώδιο των
150kv, προσπαθεί να παραμείνει ο ΑΔΜΗΕ.
Ένα έργο που σχεδιάζεται από το 1980 και έχει
ως στόχο να διασυνδέσει ηλεκτρικά την Κρήτη με την
υπόλοιπη Ελλάδα. Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την έρευνα για τη συλλογή στοιχείων για τη θαλάσσια δραστηριότητα της περιοχής, καθώς
και βυθομετρικά, γεωλογικά και ωκεανογραφικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Κατόπιν θα
ακολουθήσει η εκπόνηση έρευνας γραφείου, ενώ στις σκιαγραφημένες ζώνες του χάρτη της περιοχής, θα πραγματοποιηθεί έπειτα αναγνωριστική βυθομετρική έρευνα με πολυδεσμικό βυθόμετρο,
υποβρύχια φωτογράφηση και δοκιμές διείσδυσης σιδερένιας ράβδου μέχρι 30 μέτρα. Τέλος όλα
αυτά τα στοιχεία θα δοθούν στους υποψήφιους προσφέροντες για την προ της εγκατάσταση τελική
έρευνα και μελέτη, έτσι ώστε να προχωρήσει η φάση του τελικού σχεδιασμού πριν την έναρξη των
εργασιών.
Τρεις είναι οι υποψήφιοι μνηστήρες για τον διαγωνισμό της αναγνωριστικής ωκεανογραφικής-βυθομετρικής έρευνας: το τμήμα θαλάσσιας γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το ΕΛΚΕΘΕ
σε συνεργασία με ιδιώτη και η ιδιωτική εταιρεία ΑΚΤΗ. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η παράδοση
της μελέτης μέσα σε 150ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Υψηλής σημασίας έργο, που αν όλα κάνε κατά τον αρχικό σχεδιασμό θα έχει γίνει η αρχή.

Μ
Έτσι λοιπόν αφού τα έβγαλαν πέρα παλικαρίσια, αποκαθιστώντας άμεσα το μεγαλύτερο
μέρος των βλαβών που σημειώθηκαν στη
χώρα μας, ήρθε η ώρα για τα εύσημα. Με
ανακοίνωση της η ΓΕΝΟΠ συνεχάρη όλους
του τεχνικούς που βρέθηκαν στο πόστο τους
και αντιμετώπισαν τα προβλήματα στην τροφοδοσία των νοικοκυριών και επιχειρήσεων
με ηλεκτρικό ρεύμα.
Αν και κρίθηκαν εξαιρετικά δύσκολες και
χρονοβόρες οι επισκευές στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, πρώτον λόγω της έκτασης
των προβλημάτων και δεύτερον λόγω των
μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, ωστόσο
για ακόμη μία φορά οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν από τη θέληση των εργαζομένων για
προσφορά στον πολίτη.

Πιστοί στο χρονοδιάγραμμα

Ενεργειακή σύνδεση
Ελλάδας-Ιταλίας

παίνει ξανά σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Ιταλία, η οποία λόγω
βλάβης είχε παραμείνει εκτός από τις 20 Οκτωβρίου. Η σύνδεση, γίνεται με εναέριες γραμμές που τροφοδοτούνται από καλώδιο από τον Σταθμό Μετατροπής στην Άρτα και φτάνει
μέχρι τη Σαγιάδα στα ελληνοαλβανικά σύνορα και από εκεί ενώνονται με το υποβρύχιο καλώδιο.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται ενισχυμένοι έλεγχοι στις εναέριες γραμμές, έτσι ώστε να
ελεγχθούν εκτενώς τόσο από τη βλάβη που είχαν υποστεί, όσο και από την κακοκαιρία του τελευταίου μήνα. Μόλις ο ΑΔΜΗΕ ολοκληρώσει τις εργασίες του, θα τεθεί ξανά σε λειτουργία η ενεργειακή σύνδεση, η οποία σε κατάσταση ενεργειακής έλλειψης όπως για παράδειγμα στη Γαλλία
που αντιμετωπίζει αντικειμενικό πρόβλημα, είναι ικανή να εξυπηρετήσει την εξαγωγή ποσοτήτων
ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Γαλλία, λειτουργώντας ως ιδιαιτέρως επωφελείς trader. Αντίστοιχα
η σύνδεση είναι σε θέση να λειτουργήσει για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών και στη χώρα μας,
σε περίπτωση επέκτασης της διάρκειας της κακοκαιρίας που έχει χτυπήσει και τη χώρα μας.
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ΑΠΕ

Τ

Αιολικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα

ο μεγάλο επιχειρηματικό στοίχημα των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φαίνεται να αρχίζει να κατακτά τις προϋποθέσεις επιτυχίας. Επιβεβαίωση αυτού, η
συνεργασία που συνάφθηκε μεταξύ της ΔΕΗ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για χρηματοδότηση δράσεων με περιεχόμενο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ύψους
85 εκατ. ευρώ.
Το μέχρι τώρα σχέδιο της ΔΕΗ, περιγράφει ότι οι εν λόγω επενδύσεις στις αντίστοιχες
υποδομές, θα τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το αργότερο έως το τέλος του
2019, ενώ θα ενισχύσουν και τις δράσεις της ΔΕΚΟ. Ωστόσο, η στόχευση είναι και η επίτευξη των εθνικών και ευρωπαίων στόχων, καθώς εξυπηρετείται η μετάβαση στη νέα όπως
ονομάζεται ενεργειακή εποχή παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της
υγείας του ανθρώπου.
Έτσι λοιπόν μέχρι το τέλος του 2019 θα δούμε 14 αιολικά πάρκα και 4 μικρότερα υδροηλεκτρικά συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90,48 MW, το κόστος των οποίων θα φτάσει
τα 113.90 εκατ. ευρώ. Τα πάρκα θα δημιουργηθούν σε πολλά νησιά του Αιγαίου, όπως στη
Χίο, την Λέσβο, την Λήμνο, την Ικαρία, τη Σάμο, τη Μύκονο, τα Ψαρά, την Κάρπαθο, την
Τήνο, καθώς και την Κρήτη, ενώ από την Κεντρική Ελλάδα
στην Καρδίτσα και τα νησιά του Ιονίου.
Τέλος, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και κονδύλι για την
ανακατασκευή, συντήρηση και κατασκευή των παλιών και
νέων υδροηλεκτρικών σταθμών, του Λούρου, του Μακροχωρίου 2, του Σμοκόβου 2 και του Βερμίου.

Νέα εποχή για την
αιολική ενέργεια
στην Ελλάδα

Μ

εγάλο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αιολική
ενέργεια, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας Γιώργου
Σταθάκη. Ο υπουργός ισχυρίζεται ότι επικρατεί τρομερό ενδιαφέρον για επενδύσεις
στη χώρα μας, ενώ ένας πρόχειρος υπολογισμός δείχνει κεφάλαια ύψους 1 δις ευρώ. Στην
αντίπερα όχθη, οι επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά, έχουν πέσει σε
σχετικό τέλμα, κυρίως λόγω της τεράστιας ζήτησης που σημείωσαν τα προηγούμενα χρόνια.
Επενδυτικό ενδιαφέρον όμως δεν υπάρχει μόνο για την αιολική ενέργεια. Όπως τόνισε ο Υπουργός, και για τη χρήση λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας, ανοίγει ένας νέος
μεγάλος κύκλος επενδύσεων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μείζον ζήτημα: «νομίζω
ότι ο λιγνίτης θα παραμείνει σημαντικό μέρος του μίγματος, για πολύ προφανείς λόγους»
είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε ότι το μείγμα αυτό είναι εντός των στόχων και προωθούνται οι κατάλληλες τεχνολογίες που θα μειώσουν τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο,
πρόσθεσε.
Όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται γύρω από τον στόχο της κυβέρνησης να θέσει σε εφαρμογή τον τρίτο στόχο της ενεργειακής πολιτικής που έχει να κάνει με την εξοικονόμηση
ενέργειας, το νέο μεγάλο πεδίο όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, τόσο για τα νοικοκυριά,
όσο και για τη βιομηχανία, κλάδος στον οποίο όπως πιστεύει ο υπουργός, ανοίγει και εκεί
νέος κύκλος επενδύσεων.
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Ήλιος, η ενέργεια
του μέλλοντος
Mιά άλλη άποψη

Η

όλο και μεγαλύτερη μείωση στο κόστος
εγκατάστασης για παραγωγή ηλιακής ενέργειας, είναι ένα πολύ θετικό σημάδι ότι η
ανανεώσιμη πηγή θα αποτελέσει την αυριανή πηγή
ενέργειας για τις οργανωμένες κοινωνίες. Δύο
προσφορές κατασκευής μεγάλων ηλιακών έργων
το τελευταίο εξάμηνο, έδειξαν ότι το κόστος εγκατάστασης παρουσιάζει μείωση μέχρι και 25%.
Δεν είναι όμως μόνο το μικρό κόστος κατασκευής και η φιλικότητα προς το περιβάλλον. Πολλές
νέες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν που όπως όλα
δείχνουν θα ξεπεράσουν τις αντίστοιχες των άλλων
πηγών παραγωγής ενέργειας. Ενδεικτικά το 2014
και το 2015 ξεπέρασαν τις 2,8 εκατομμύρια θέσεις,
από τις οποίες βέβαια το 1,7 εκατ. βρίσκονται στην
Κίνα. Για την Ευρώπη δεν ισχύει το αντίστοιχο, η
οποία για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της από
τις χαμηλές κινέζικες τιμές, έχει ορίσει υψηλή
φορολογία στις εισαγωγές κινεζικών ηλιακών
συλλεκτών. Σε αντίθεση το επενδυτικό ενδιαφέρον
είναι μεγάλο, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επενδύσει 62 εκατ. ευρώ σε ένα ταμείο τα
χρήματα του οποίου θα προορίζονται μόνο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τράπεζα θα διαθέσει
ένα μέρος των κεφαλαίων της μέσω της ελβετικής
SUSI, η οποία μέχρι στιγμής έχει χρηματοδοτήσει
έργα ηλιακής ενέργειας σε πέντε κράτη μέλη της
ΕΕ. Το όλο εγχείρημα ικανοποιεί ιδιαιτέρως τον
επίτροπο της ΕΕ για το κλίμα Μ. Αρίας Κανιέτε, ο
οποίος τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί μέρος ενός
πανευρωπαϊκού προγράμματος επενδύσεων ύψους
315δις ευρώ. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το πρόγραμμα και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος έχει υποστηρίξει
ανοιχτά την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων,
που σχετίζονται με την ενέργεια, την έρευνα και
την ψηφιακή τεχνολογία.

ΕΣΚ
Κάλεσμα αγωνιστικής δράσης ενάντια στις νέες
επώδυνες ανατροπές

Η

Αγωνιστική Συνεργασία καλεί σε αγώνα για την αναπλήρωση των απωλειών
των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων
και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους
«Επτά μήνες μετά την ψήφιση του νόμου
- λαιμητόμου για το Ασφαλιστικό και ύστερα
από τις πρώτες βαριές συνέπειες στη ζωή
χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων,
η κυβέρνηση, διαφημίζει τα νέα βάρβαρα μέτρα. Οι αλλαγές που ήδη έχουν ψηφιστεί με
το νέο νόμο για το Ασφαλιστικό, δεν αφήνουν
κανέναν κλάδο ανέγγιχτο. Αφορούν το σύνολο των μισθωτών, αλλά και τους αγρότες,
τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες.
Η δημιουργία του ΕΦΚΑ δεν ήρθε για να
λύσει τεχνικά και πρακτικά ζητήματα, αλλά
για να ανατρέψει παραπέρα τα ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Με το νόμο
- λαιμητόμο μπαίνουν σε πλήρη εφαρμογή
όλες οι διατάξεις και οι ρυθμίσεις που πετσοκόβουν τις συντάξεις, αυξάνουν τα όρια
ηλικίας, εκμηδενίζουν το ΕΚΑΣ, διαλύουν
κοινωνικές παροχές.
Ο εξαρχής ελλειμματικός προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ, όπως και μια ενδεχόμενη
απόκλιση από τα έσοδα που προβλέπονται
για να καλύψουν το ήδη μεγάλο έλλειμμα,
θα αποτελέσουν τα θεμέλια των επόμενων
αντιασφαλιστικών ανατροπών. Θυμίζουμε
πως παρά τα πρόσφατα αποτυχημένα κόλπα περί απονομής “13ης σύνταξης”, αλλά
και των συνθημάτων για αναμόρφωση του
ασφαλιστικού συστήματος, το ύψος των
περικοπών μόνο για τα έτη λειτουργίας του
νέου Ασφαλιστικού (2016 - 2019), σύμφωνα
με την Εκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους,
ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ.
Ηδη το πρώτο φορτίο στις πλάτες των συνταξιούχων ήρθε, με το κόψιμο του ΕΚΑΣ, τη
δραστική μείωση των επικουρικών συντάξε-

ων σε 250.000 δικαιούχους, τη μείωση των
μερισμάτων στους 257.000 δημόσιους υπαλλήλους κατά 40% φέτος, το πετσόκομμα εκ
νέου των δεκάδων χιλιάδων εφάπαξ που
είναι υπό έκδοση κατά 20%, την αύξηση της
εισφοράς για τις επικουρικές.
Οι συνέπειες του νόμου της τωρινής κυβέρνησης ήρθαν να αθροιστούν πάνω σε
προγενέστερες αντιασφαλιστικές ανατροπές,
αλλά και στις 11 μειώσεις των συντάξεων
και των 2 επιπλέον που έφερε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το καλοκαίρι του 2015.
Μπορεί η σημερινή κυβέρνηση να θεωρεί
πως οι προηγούμενοι νόμοι “υποθήκευσαν
το μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης”, δεν
μπορεί όμως να ξεγελάσει και να βγει εκτός
κάδρου από τη νέα σφαγή στο Ασφαλιστικό, αφού προχωρά ένα βήμα παραπέρα τις
ανατροπές, υλοποιεί ό,τι δεν μπόρεσαν να
τελειώσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Αγώνας για αναπλήρωση των
απωλειών και ικανοποίηση των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών
Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
τους συλλόγους των αυτοαπασχολούμενων,
των αγροτών, των γυναικών, των συνταξιούχων, τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο και
χώρο δουλειάς, να δυναμώσουμε την κοινή
αγωνιστική δράση και το συντονισμό, για να
εμποδίσουμε τις νέες επώδυνες ανατροπές,
να διεκδικήσουμε την αναπλήρωση των
απωλειών, την ικανοποίηση των σύγχρονων
λαϊκών αναγκών.
Διεκδικούμε:
•	Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων στο ύψος που
ήταν το 2009. Επαναφορά 13ης και
14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και των τριών μνη-

μονίων, που μειώνουν συντάξεις και
παροχές.
•	Αμεση αποκατάσταση των απωλειών
από τις περικοπές επιδομάτων και
συντάξεων σε ειδικές ομάδες, όπως
αναπηρίας, χηρείας.
•	Κατάργηση της απαράδεκτης μείωσης
της κατώτερης σύνταξης από τα 486
ευρώ στα 392 ευρώ. Κατώτερη κύρια
σύνταξη 600 ευρώ, δηλαδή στο 80%
της ΕΓΣΣΕ των 751 ευρώ.
•	Πλήρης κρατική εγγύηση όλων των
συντάξεων και των παροχών.
•	Να πληρώσουν το κράτος και η μεγαλοεργοδοσία για τα ελλείμματα στα
Ταμεία. Κάλυψη, με κρατική χρηματοδότηση, του συνόλου των απωλειών
των αποθεματικών των ασφαλιστικών
ταμείων και των απωλειών από το
κούρεμα (PSI), με ευθύνη του κράτους
και της εργοδοσίας.
•	Πλήρης ανάληψη της ευθύνης από
το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο.
Αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.
Αμεση κατάργηση της εισφοράς των
εργαζομένων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων στον κλάδο Υγείας.
•	Αμεση απόσυρση των αποθεματικών
των Ταμείων από κάθε λογής “τζόγο”.
Κατάργηση κάθε διάταξης για μεταφορά ή τζογάρισμα των αποθεματικών
σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
•	Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, για
τους μισθωτούς, τους αγρότες, τους
αυτοαπασχολούμενους να μην ξεπερνούν τα 60 χρόνια για τους άνδρες και
τα 55 για τις γυναίκες, τα 55 και τα 50
αντίστοιχα για τους εργαζόμενους στα
Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα».
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ΔΙΕΘΝΗ

Τ

Έρχονται οι «έξυπνοι»
μετρητές

ους πρώτους έξυπνους μετρητές ρίχνει στην αγορά η Intracom Telecom, με προσφορά 46εκατ
ευρώ. Η εταιρεία, που πια εξυπηρετεί αραβικά συμφέροντα, εάν όλα πάνε καλά, υπογράφει
την πρώτη της σημαντικής εμβέλειας σύμβαση στην Ελλάδα, μετά το «διαζύγιο» της με τον
όμιλο Κόκκαλη. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτόν τον μειοδοτικό διαγωνισμό, είναι ότι συμμετείχε και η μητρική Intracom, η οποία όμως ξεκινώντας με τον αέρα του νικητή, δεν ανέγνωσε
καλά τις κινήσεις των υπόλοιπων παιχτών και κυρίως της πρώην θυγατρικής της. Εδώ ταιριάζει
πολύ εύστοχα η παροιμία «100 η αλεπού, 101 το αλεπουδάκι», αφού η Intracom Telecom, ξέροντας καλά τις παραδοσιακές στρατηγικές κινήσεις της μαμάς-εταιρείας, κατέβασε το τίμημα αρκετά
χαμηλότερα από την τιμή της Intracom, συγκεκριμένα 16 εκατ. λιγότερα.
Η εξέλιξη της διαδικασίας μειοδότησης, ανοίγει και επίσημα τον δρόμο για την αντικατάσταση
μέχρι το 2020 των συνολικά 7,5 εκατ. μετρητών όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα, ενώ οι πρώτοι
200.000 αναμένονται μέσα στο 2018. Ο νέος «έξυπνος» μετρητής θα δίνει στον χρήστη άμεση
ενημέρωση για την ποσότητα (κιλοβατώρες) κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, θα μπορεί να
διαχειρίζεται καλύτερα τις συσκευές του, αφού στον λογαριασμό που θα του έρχεται θα αναγράφεται ξεχωριστά το τι καίει η κάθε συσκευή, ενώ η μελέτη προβλέπει ότι θα προκύψουν και μειώσεις
στο κόστος μέχρι και 20%.
Τους πρώτους μετρητές θα τους δούμε σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και σε νησιά του Β. Αιγαίου και του Ιονίου. Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μέσω
ενσύρματης τεχνολογίας PLC, όσο και της ασύρματης GPRS/3G. Για την καλύτερη καταγραφή των
στοιχείων, εκτός από τους 200.000 μετρητές θα αποτελείται και από 300.000 μετρικά σημεία σε
υποσταθμούς.

Π

Συνελήφθη κύκλωμα
ρευματοκλοπών

ολύ καλά ήταν οργανωμένη η κομπίνα της
ρευματοκλοπής στην Αθήνα, με την αστυνομία να έχει ήδη συλλάβει δέκα εμπλεκόμενα
άτομα. Οι «επαγγελματίες» ήταν όντως επαγγελματίες του είδους, στην πλειονότητα τους τεχνικοί
με «ελαφρύ» χέρι, έτσι ώστε να εξαφανίζουν τα
ίχνη τους.
Οι παρεμβάσεις τους στα ρολόγια, μείωναν την
κατανάλωση από 60% μέχρι και 80%. Πλησίαζαν
«πελάτες», τους έπειθαν ότι ήταν ειδικοί στο κατέβασμα του ρολογιού και έναντι αμοιβής από 50
ευρώ για τα οικιακά μέχρι και 100 ευρώ για τα επαγγελματικά, έκαναν μια χαρά τη δουλειά τους.
Τα στοιχεία της αστυνομίας κάνουν λόγο για 110 εμπλεκόμενα άτομα, ενώ «επί του καθήκοντος»
πιάστηκαν τρία μέλη του κυκλώματος στην Αθήνα, τη στιγμή της παρέμβασης. Εγκέφαλος φέρεται
ένα 42χρονος, ενώ στενοί του συνεργάτες, ένας 39χρονος και ένας 28χρονος αλλοδαπός.
Πολλά τέτοια φαινόμενα όμως, δεν έχουμε μόνο στην Αθήνα, αλλά εντοπίζονται και σε νησιά.
Στη Ζάκυνθο οι περιπτώσεις δεκάδες, ενώ επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν κρούση για
«συνεργασία» με το κύκλωμα. Στη Ρόδο τρεις εταιρείες, αφού διέπραξαν διαπιστωμένες ρευματοκλοπές υψηλότατου αντιτίμου, είχαν το… θράσος να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΔΕΗ,
για άρση της απαγόρευσης ηλεκτροδότησης των καταστημάτων τους. Το δικαστήριο απέρριψε τις
αιτήσεις ως μη νόμιμες, υποχρεώνοντας τους πελάτες, να πληρώσουν την παράβαση.
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Αλλάζουν οι επιλογές για την
ενέργεια;
Ίσως τελικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αν και είναι σίγουρα καλύτερες για
το περιβάλλον, να μην αποδείχτηκαν τόσο
κερδοφόρες. Κάτι τέτοιο αφήνει να εννοηθεί η Κομισιόν, βάζοντας στο τραπέζι των
συζητήσεων, ένα νέο ενεργειακό πλαίσιο,
το οποίο θα δίνει προτεραιότητα πάλι στη
χρήση καθαρών τεχνολογιών ενέργειας.
Μία πρώτη νύξη αχνοφαίνεται στο κείμενο προτάσεων της Κομισιόν, το οποίο
βέβαια απέχει από το να τεθεί σε εφαρμογή. Προτεραιότητα έχει η συζήτηση στο
Ευρωκοινοβούλιο, που όπως έχει δείξει η
μέχρι τώρα πορεία, θα βρει πολλά εμπόδια.
Αντίστοιχα περιμένει η κοινότητα των ΑΠΕ
να βρει και από το Συμβούλιο Υπουργών
Ενέργειας, ενώ έπειτα θα πρέπει να τεθεί
ως ανοιχτό θέμα συζήτησης σε επικείμενη
Σύνοδο Κορυφής. Να είναι ένα απλό οικονομικό πισογύρισμα ή αλλάζουν οι επιλογές
των οικονομικών λόμπι για τις επενδύσεις
στην ενέργεια του 21ου αιώνα;
Η Τσεχία ετοιμάζεται να μετατραπεί σε
ενεργειακή υπερδύναμη
Τουλάχιστον 10 εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα ή λιγνίτη και τα αντίστοιχα ορυχεία τους, έχει αγοράσει τσέχικη
εταιρεία τα τελευταία 3 χρόνια, σε τιμές
εκποίησης, με συμφωνίες που ξεπερνούν
τα 7 δις δολ. Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις ηλεκτρισμού βγάζουν στο
σφυρί μονάδες άνθρακα, προσπαθώντας
να τις «ξεφορτωθούν» το γρηγορότερο
δυνατό. Ένας από τους αγοραστές τέτοιων
προϊόντων είναι και η τσέχικη εταιρεία, που
φαίνεται ότι αν κινηθεί με τους υπάρχοντες
επιχειρηματικούς ρυθμούς, θα αρχίσει να
συγκρίνεται ενεργειακά με τον Καναδά,

ΔΙΕ Θ Ν Η
που κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως.
Νέες επενδύσεις στην Τουρκία
«χτυπά» η ΔΕΗ
Δυνατός μα και αδύναμος παίχτης στο
εξωτερικό η ΔΕΗ, δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί στην Τουρκία τη μεγάλη Akfen Holding,
στον διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση δύο
υδροηλεκτρικών σταθμών στη γείτονα χώρα.
Πρόκειται για τους σταθμούς του Menzelet μρ
124MW και του Kilavuzlu με 54 MW.
Αν και η ΔΕΗ μετράει στην Τουρκία δραστηριότητα με εμπορική θυγατρική, ενώ εξετάζει
και άλλες ευκαιρίες, επιμένοντας στις επενδύσεις στο εξωτερικό, ωστόσο ήταν πολύ δύσκολο να υποβάλλει υψηλότερη προσφορά για
τα προαναφερόμενα έργα. Η Akfen Ηolding, η
οποία πέρα από τις εγχώριες επενδύσεις, είναι
έτοιμη να «χτυπήσει» φιλέτα στη χώρα μας,
σε ό,τι αφορά στις κατασκευές αλλά και στη
διαχείριση λιμανιών, έχει έτοιμο επενδυτικό
πρόγραμμα στην Τουρκία ύψους 6δις δολάρια.
Ωστόσο η ΔΕΗ, μέχρι την φανεί η επόμενη
επενδυτική ευκαιρία δεν πτοείται, αντιθέτως
έχει στραμμένη την επενδυτική της ματιά προς
τα υδροηλεκτρικά έργα της Αλβανίας.

Μπορεί η Γερμανία να στηρίξει τις ΑΠΕ;
Παρά την αναδιάρθρωση του 2016 οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τις ΑΠΕ στη Γερμανία δεν φαίνεται να λειτουργούν σε υγειές,
επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι σχεδιαζόμενες
περικοπές δαπανών και η κατάργηση χιλιάδων
θέσεων εργασίας που σχεδιάζονται, σε συνάρτηση με τον λογαριασμό δισεκατομμυρίων που
πρέπει να καταβληθούν για τους πυρηνικούς
σταθμούς, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τις εν λόγω επενδύσεις. Μεγάλες
γερμανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται

στο χώρο των ΑΠΕ, όπως η RWE AG και η EON
SE, θα πρέπει να παρουσιάσουν ισχυρά αντεπιχειρήματα για να ανατρέψουν τη μέχρι τώρα
εικόνα.
Αναδιαρθρώνεται η γαλλική Areva SA

Την αναδιάρθρωση της γαλλικής πυρηνικής
εταιρείας Areva SA, ενέκρινε η ΕΕ. Η αναδιάρθρωση θα γίνει μέσω κρατικής ενίσχυσης,
ύψους 4,5 δις ευρώ, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες.
Σε κίνδυνο οι κλιματικοί στόχοι
Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα θα πρέπει
να στρέψει τη ματιά της προς τον περιορισμό
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων ρύπων. Οι
κλιματικοί στόχοι για την επίτευξη των οποίων
η Γερμανία έχει υιοθετήσει μια σειρά από αντίστοιχες πολιτικές δράσεις, φαίνεται να τίθενται

σε κίνδυνο, εάν δεν υπάρξει στήριξη από όλα
τα κράτη του πλανήτη. Γι αυτό και θα πρέπει
να δοθούν στα πιο ανεπτυγμένα κυρίως κράτη,
επιχειρηματικά κίνητρα έτσι ώστε να αναπτυχθούν τα συστήματα εμπορίας εκπομπών CO2.

ενεργειακής παραγωγής, ενώ χρησιμοποιώντας το αέριο για την παραγωγή πετρελαίου,
καλύπτει τα κόστη λειτουργίας. Πρόκειται για
ένα παγκόσμιας εμβέλειας και ωφέλειας έργο,
που δείχνει το βιώσιμο μέλλον για τη σχετική
τεχνολογία.
Αυστηρό πλαίσιο για τη μείωση των
αερίων του θερμοκηπίου
Στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
δημοσιοποίησε το Νοέμβρη ένα αυστηρότερο
πλαίσιο κανόνων, για τους Μηχανισμούς Ισχύος, μετά από πιέσεις που ασκεί εδώ και καιρό
η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ενιαία παραμένει
η βρετανική National Grid
Τμήμα του National Grid θα παραμείνει η
μονάδα διαχείρισης που έχει στη δικαιοδοσία
της να ισορροπεί τη προσφορά και τη ζήτηση
στην παραγωγή και τη διάθεση ηλεκτρισμού
στη Βρετανία, παρά τις πολύμηνες πιέσεις
βουλευτών της βρετανικής κυβέρνησης, που
ήθελαν την απόσπαση της. Ωστόσο μετά την
αλλαγή στάσης της κυβέρνησης της Αγγλίας, η
εταιρεία μπαίνει σε διαδικασία αυστηρότερων
διοικητικών και επιχειρηματικών λειτουργιών
της, έτσι ώστε να πάψει να γίνεται βορά αντικρουόμενων συμφερόντων.
Ο άνθρακας φεύγει, οι ΑΠΕ έρχονται;
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ αποτελούν
τη νέα εποχή στην παραγωγή ενέργειας, καταργώντας σιγά – σιγά τον ρυπογόνο άνθρακα.
Τα κράτη- μέλη της ΕΕ αρχίζουν να λαμβάνουν
στα σοβαρά την προστασία του περιβάλλοντος,
ωστόσο η Γερμανία που αρχίζει να απομακρύνεται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
με άνθρακα, δεν θεωρεί αντάξιο αντικαταστάτη

Παγκοσμίας εμβέλειας έργο δέσμευσης
εκπομπών CO2
Ένα έργο υψηλών προδιαγραφών αλλά και
υψηλότατων προσδοκιών, μιας και πρόκειται
για το μεγαλύτερο παγκοσμίως, έργο δέσμευσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ξεκίνησε στην
Αμερική. Το ποσό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, ισοδυναμεί με 240 μεγαβάτ
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Σ ΗΜ Ε Ι Ω ΜΑ

Δ

Μόνη της η ΔΕΗ διεκδικεί και κερδίζει

εκτή η αίτηση αναίρεσης της απόφασης
για τα 17,4 εκατ ευρώ.
Μία πολύ σημαντική απόφαση στα
μέσα του Νοεμβρίου έρχεται να επιβεβαιώσει
ότι όταν η εταιρεία αποφασίσει να πράξει για το
καλό της, τα καταφέρνει και μάλιστα με μεγάλη
επιτυχία.
Η απόφαση αυτή έρχεται από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση
αναίρεσης της ΔΕΗ για την έκπτωση των 17,4
εκατ. ευρώ που πήρε η Αλουμίνιον για τη διετία
2007-2008.
Η πρώτη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου
που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2014, ήταν
εντελώς ενάντια στα συμφέροντα της ΔΕΗ,
αφού εκτιμούσε ότι η Αλουμίνιον δεν όφειλε να
επιστρέψει στη ΔΕΗ 21,3 εκατ. (σύνολο με τους
τόκους), αφού όπως αναφέρονταν στην απόφαση δεν ήταν νέα κρατική επιχορήγηση.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η ίδια η
ΔΕΗ, αρνούνταν να υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της παραπάνω απόφασης, με την αιτιολογία
ότι δεν είχε δικαίωμα υποβολής αίτησης ακύρωσης της απόφασης.
Η πίεση ήρθε από τους ίδιους τους εργαζόμενους, που πονάνε την εταιρεία και δεν θέλουν να τη δουν βορά στο λάκκο των λεόντων.
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Έτσι ξεκίνησαν μια σειρά δημοσιευμάτων, που
καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη ακύρωσης
της απόφασης, για να καταφέρει η εταιρεία να
πάρει πίσω αυτά που της αναλογούν. Έτσι λοιπόν στις 26 Οκτωβρίου του 2016 γίνεται δεκτή
η αίτηση αναίρεσης της ΔΕΗ.
Καιρός είναι τώρα να γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες από την εταιρεία, έτσι ώστε
να διαλευκανθεί η υπόθεση της απόφασης της
διαιτησίας ΡΑΕ μεταξύ ΔΕΗ και Αλουμίνιον Ελλάδος. Να αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο
ακυρώθηκε η σχετική αγωγή τον περασμένο

Μάρτιο από το Εφετείο Αθηνών, η παράνομη
δηλαδή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 897 του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας
σύσταση του διοικητικού δικαστηρίου, διότι
δεν πληρούσε τους όρους ανεξαρτησίας βάση
νόμου.
Ας σταματήσουμε λοιπόν να χαϊδεύουμε κεφαλαιούχους και «κουμπάρους». Αυτοί είναι
που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από την ύπαρξη
και την ευημερία της ΔΕΗ. Ας διασφαλίσουμε τα
συμφέροντα της.

