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Α Ρ Θ Ρ Ο
του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Ψευδεπίγραφη απελευθέρωση με κίβδηλο ανταγωνισμό 

Από τη δεκαετία του 1990, τότε που η 
απελευθέρωση της ενέργειας ήταν προ 
των πυλών, το Συνδικαλιστικό κίνημα όχι 

μόνο ήταν επιφυλακτικό, για τα οφέλη που θα 
προέκυπταν για τον καταναλωτή, αλλά με κάθε 
ευκαιρία διατυμπάνιζε ότι οι αλλαγές αυτές, 
έχουν ως στόχο την παράδοση του Δημόσιου 
τομέα της ενέργειας στα χέρια της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας.

Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια όχι μόνο δι-
καιώνεται αλλά επιβεβαιώνονται οι θέσεις του, 
αφού οι αγορές αποδεικνύονται μια φενάκη για 
τον Έλληνα καταναλωτή, οι τιμές τραβούν την 
ανηφόρα, η ΔΕΗ παραδίδεται σε ιδιωτικά συμ-
φέροντα και ο περιβόητος «υγιής» ανταγωνι-
σμός αποδεικνύεται κίβδηλος.

Μεγαλύτερη απόδειξη αποτελεί η εφαρμογή 
των ΝΟΜΕ, όπου η φθηνή ενέργεια που παίρ-
νουν από τη ΔΕΗ ιδιώτες και μεσάζοντες δεν 
τη διαθέτουν στην Ελληνική αγορά, αλλά την 
εξάγουν, μοσχοπουλώντας την σε άλλες χώρες, 
όπως η Βουλγαρία.

Θυμίζουμε ότι οι δημοπρασίες της Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, γίνονται προκειμένου να έχει οφέλη 
ο Έλληνας καταναλωτής, αλλά πάνω από 10% 
των ποσοτήτων κατευθύνθηκε σε εξαγωγές, 
ενώ η ΔΕΗ χάνει δεκάδες εκατομμύρια πουλώ-
ντας κάτω του κόστους, με τιμή εκκίνησης 32,5 
€/MW όταν το πραγματικό κόστος παραγωγής 
από λιγνίτη είναι πάνω από 50 €/MW. 

Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα υποστήρι-
ζαν οι αρμόδιοι (δανειστές- κυβέρνηση) και οι 
λάτρεις της ελεύθερης αγοράς, οι δημοπρασίες 
ΝΟΜΕ, θα οδηγούσαν σε επιπλέον άνοιγμα της 
αγοράς με μειώσεις στην τιμή της κιλοβατώρας, 
προκειμένου να έχουν όφελος οι καταναλωτές, 
οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες, ενώ εκ του 
αποτελέσματος έγινε το εξής:

Εκτός από τις πολύ μεγάλες βιομηχανίες οι 
οποίες αγοράζουν κάτω του κόστους –με κυ-
βερνητική παρέμβαση– σε βάρος βέβαια της 
ΔΕΗ, γι’ αυτό χρεοκοπεί, οι καταναλωτές και 
επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν το 
ρεύμα ακριβό, η ΔΕΗ να πουλά την Ηλεκτρική 
Ενέργεια έναντι πινακίου φακής, επιδοτώντας 
στην ουσία τους καταναλωτές των άλλων χω-

ρών και οι μεσάζοντες, έμποροι εξαγωγείς να 
θησαυρίζουν, αποδεικνύοντας περίτρανα πόσο 
ψευδεπίγραφη είναι η απελευθέρωση της αγο-
ράς Η.Ε και πόσες στρεβλώσεις δημιουργεί, 
προκειμένου να φουσκώνουν κάποιοι τα πορτο-
φόλια τους και η ΔΕΗ να αιμορραγεί οικονομικά, 
με αποτέλεσμα να βρίσκεται ένα βήμα πριν την 
οικονομική κατάρρευση. 

Άραγε, αν η ΔΕΗ ήταν μία ιδιωτική επιχείρη-
ση θα συνέβαιναν όλα αυτά; Δηλαδή να πουλά 
κάτω του κόστους, να πληρώνει για το έλλειμμα 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ), 
να πληρώνει για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέ-
λειας (ΥΚΩ) και να αμφισβητούνται οι δαπάνες 
της από τη ΡΑΕ (της χρωστούν 735 εκατ. ενώ 
τα στρογγυλεύουν δίδοντας τα μισά) και ακόμη 
να κάνει κοινωνική πολιτική προσφέροντας ει-
δικά τιμολόγια ρεύματος, με χαμηλές τιμές, για 
τους άνεργους, πολύτεκνους, αγρότες χωρίς να 
αποπληρώνεται, αλλά με συμψηφισμό το κράτος 
επιδιώκει να καλύψει τις υποχρεώσεις του στη 
ΔΕΗ; 

Ταυτοχρόνως η επιχείρηση εμφάνισε, το 
πρώτο εξάμηνο του 2017, κέρδη μόνο 14 εκατ. 
€, αλλά αν δεν ληφθεί υπόψη το τίμημα της πώ-
λησης του ΑΔΜΗΕ, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν 
157 ευρώ ζημιές, ενώ πληρώνει ετήσιες δαπά-
νες σε τόκους πάνω από 200 εκατ. € έχοντας 
ένα τζίρο συρρικνούμενο διαρκώς, με αποτέλε-
σμα να κινδυνεύει να απολέσει την ισορροπία 
της ως επιχείρηση.

Στα προηγούμενα προστίθεται ένα μεγάλο 
πρόβλημα που απειλεί την επιχείρηση και εί-
ναι η ρευστότητα της. Πρόκειται για υπαρκτό 
ζήτημα αλλά δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να 
δώσει λύσεις, ειδικότερα με τις πρωτοβουλίες 

που λαμβάνουν κυβέρνηση και Διοίκηση, αφού 
παρουσιάζονται ανήμπορες να διαχειριστούν το 
πρόβλημα των 2,4 δισ. ανείσπρακτων λογαρια-
σμών ρεύματος. 

Αν όλα αυτά συνδυαστούν με τον ήδη μεγάλο 
δανεισμό (3,8 δισ.), την απώλεια εσόδων 180 
εκ. του ΑΔΜΗΕ, τις μνημονιακές δεσμεύσεις 
που αφορά μείωση των μεριδίων αγοράς στο 
50% έως το 2020 και πώληση του 40% των 
λιγνιτικών μονάδων παραγωγής, τότε μιλάμε 
για ένα εκρηκτικό μείγμα που ανά πάσα στιγ-
μή μπορεί να μετατραπεί σε θρυαλλίδα για τη 
ΔΕΗ. Γιατί μπορεί το 2018 να μην έχει μεγάλες 
εκκρεμότητες με τις λήξεις δανείων, αλλά το 
2019 θα πρέπει να πληρώσει 2,2 δισ. €, εκ των 
οποίων, ομόλογα που λήγουν 500 εκατ. και σε 
δανεισμό 1,7 δισ. ευρώ!!! 

Η συνέχεια αυτής της κατάστασης και η κλοπή 
σε βάρος της, είναι σίγουρο ότι η ΔΕΗ θα χρε-
οκοπήσει με ότι αυτό συνεπάγεται και αν χρε-
οκοπήσει η ΔΕΗ θα χρεοκοπήσει όλη η χώρα, 
με απρόβλεπτες συνέπειες για την Ελληνική 
οικονομία!!!

Συμπερασματικά απαιτείται να ληφθούν ρηξι-
κέλευθες πρωτοβουλίες από την πολιτεία προ-
κειμένου να ανασάνει οικονομικά όπως: 

Κατάργηση η μείωση του φόρου υπέρ μαζούτ 
και πετρελαίου, όπως έγινε με το τέλος του Φυ-
σικού Αερίου για να διευκολυνθούν οι ιδιώτες 
παραγωγοί. 

Κατάργηση του τέλους του προμηθευτή – 
Νόμος Σκουρλέτη – προκειμένου να καλύπτεται 
το έλλειμμα των Α.Π.Ε. Ως γνωστό, η ΔΕΗ θα 
πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια για την πε-
ρίπτωση αυτή, αφού το μερίδιο της στη λιανική 
αγορά είναι 85%.

Άμεση τακτοποίηση των ΥΚΩ και του Κοινω-
νικού Τιμολογίου, από το κράτος. 

Με τέτοιες πράξεις, η κυβέρνηση θα απο-
δείξει ότι πράγματι θέλει τη ΔΕΗ παρούσα σε 
αυτή την ψευδεπίγραφη αγορά και όχι θύμα 
των ανταγωνιστών οι οποίοι αισχροκερδούν σε 
βάρος της, προκαλώντας στρεβλώσεις στη λει-
τουργία του ανταγωνισμού. Το σενάριο «Πάρτε 
τσάμπα μάγκες» πρέπει να σταματήσει. 
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Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η

Αγαπητό Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ και 
των Συλλόγων

Φίλοι συναγωνιστές – συνεργάτες

Θέλω να σας κοιτάξω όλους στα μάτια και 
να σας απευθύνω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Είμαι βαθιά συγκινημένος, νιώθω μεγάλη 
χαρά και ικανοποίηση που σας συνάντησα, 
που συνεργαστήκαμε και πορευτήκαμε μαζί, 
που αγωνιστήκαμε για την προστασία των ερ-
γαζομένων και των συμφερόντων του Ομίλου 
ΔΕΗ.

Για μένα σήμερα δεν είναι απλά η τελευ-
ταία συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι ο επίλογος 
μιας ολόκληρης ζωής. Το δικό μου οδοιπορι-
κό μέσα από τις συντεταγμένες γραμμές της 
ΓΕΝΟΠ και του συνδικάτου μας έφθασε στο 
τέλος.

Στο διάβα αυτής της διαδρομής έζησα πολ-
λά. Ένοιωσα χαρές και λύπες.

Χαρές γιατί όλοι μαζί αγωνιστήκαμε, χθες 
και σήμερα, να κρατήσουμε όρθιους τους 
εργαζόμενους που εκπροσωπούμε από τις 
συνεχείς αντεργατικές επιθέσεις των κυβερ-
νήσεων, από τις πρωτοφανείς επιθέσεις ενός 
ολόκληρου συστήματος. Δεχθήκαμε και αντι-
μετωπίσαμε δεκάδες εισαγγελικές παρεμβά-
σεις και δικαστικές αποφάσεις.

Στο διάβα αυτής της διαδρομής πολλοί 
προσπάθησαν να μας προσβάλλουν πολιτικά 
να μας ακυρώσουν συνδικαλιστικά, να μας 
απομονώσουν κοινωνικά. ΑΠΕΤΥΧΑΝ. Τους 
αντιμετωπίσαμε και γίναμε η αιτία να ΤΙΜΩ-

ΡΗΘΟΥΝ «αποχαιρε-
τώντας την Αλεξάν-
δρεια».

Νοιώθω λύπη και 
στενοχώρια γιατί κα-
τακτήσεις που κερ-
δήθηκαν με σκληρούς 

αγώνες, με συνεχή συλλαλητήρια, καταλή-
ψεις, διώξεις, απολύσεις και κρατητήρια δεν 
μπορέσαμε, κυρίως τα τελευταία χρόνια, να 
αποτρέψουμε τις μνημονιακές και κυβερνη-
τικές παρεμβάσεις σχετικά με το διαμελισμό 
της ΔΕΗ,τον ακρωτηριασμό του ασφαλιστικού 
και την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. 

Στο διάβα όμως αυτής της διαδρομής συνα-
ντήθηκα και γνώρισα χιλιάδες εργαζομένους 
και έκανα δεκάδες φίλους.

Συνάντησα όμως και πολλές διοικήσεις. Δι-
οικήσεις που χαρακτηρίζονταν από σοβαρότη-
τα και υπευθυνότητα αλλά και διοικήσεις που 
τις διέκρινε η ανευθυνότητα, η αδυναμία και η 
αδιαφορία για τα συμφέροντα της επιχείρησης 
. Τα τελευταία χρόνια συνάντησα διοικήσεις 
υπάκουες και πειθαρχημένες στις κυβερνητι-
κές και μνημονιακες επιλογές. 

Είμαι υπερήφανος και τυχερός γιατί λει-
τούργησα στους κόλπους της ιστορικής ΓΕΝΟΠ 
και του ιστορικού συλλόγου της ΕΔΟΠ, υπηρε-
τώντας πάντα τα συμφέροντα των εργαζομέ-
νων και της επιχείρησης. 

Η παρουσία μου, ο βαθμός της προσφοράς, 
η αναγνώριση ή η απόρριψη σε κάθε περί-
πτωση είναι υπόθεση των εργαζομένων και 
των μελών του Δ.Σ., ΓΕΝΟΠ και Σωματείων.

Στη διαδρομή μου προσπάθησα να είμαι 
χρήσιμος και όχι αρεστός.

Δεν καταχράστηκα σταγόνα της εμπιστοσύ-
νης των προεδρείων της ΓΕΝΟΠ και του Σω-
ματείου μου. Δεν πρόσβαλα, δεν υποτίμησα, 
δεν συκοφάντησα κανένα στέλεχος του συν-
δικάτου και κανέναν εργαζόμενο.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα και αυτό - μην το 
ξεχνάτε ποτέ - ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι μεγάλη 
σχολή σε συνδικαλιστικό, κοινωνικό και πολι-
τικό επίπεδο. Η υποχρέωση είναι να την υπη-
ρετείτε πιστά και βέβαια να μην είστε κοντά 
στις διοικήσεις γιατι εύκολα καίγεσαι αλλά όχι 
και μακριά γιατί εύκολα κρυώνεις. 

Είμαι σίγουρος ότι με σοβαρότητα και ενό-
τητα θα συνεχίσετε τους αγώνες. Θα είμαι συ-
νεχώς δίπλα σας από όποιο μετερίζι της ζωής 
και αν βρίσκομαι. Ποτέ δεν θα επιτρέψω στον 
εαυτό μου να αδιαφορήσει ή να σταματήσει 
να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους και τον 
Όμιλο ΔΕΗ.

Σας αποχαιρετώ, Φεύγω 
με χιλιάδες αναμνήσεις 

φορτωμένος.
Αυτή είναι η πραμάτεια μου  

και η περιουσία μου.
Εύχομαι σε όλους και όλες προσωπική και 

οικογενειακή υγεία

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Κώστας Κουτσοδήμας 

Σας αποχαιρετώ …μένοντας κοντά σας 
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Π Α Ρ Τ Ε  Κ Ο Σ Μ Ε

Είναι γνωστό ότι αποτελεί μνημονιακή δέσμευση η πώληση του 
40% των μονάδων παραγωγής.

Είναι γνωστό επίσης ότι η πρόταση της ΔΕΗ δεν έγινε αποδεκτή 
από τους δανειστές και επιμένουν σε μονάδες μεγαλύτερης διάρκειας 
ζωής, αλλά αν προχωρήσει το σενάριο αυτό, η ΔΕΗ θα μείνει μετά το 
2025 με μικρή ισχύ Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Οι τελευταίες πάντως πιέσεις εκ μέρους της Ελληνικής πλευράς εί-
ναι το Αμύνταιο να ξαναμπεί στη λίστα και να μείνει έξω η Μεγαλόπολη.

Γιατί αν μπει η Μεγαλόπολη τότε ο επενδυτής, θα έχει συγκριτικά 
μονάδες μεγαλύτερης διάρκειας ζωής από αυτές που θα απομείνουν 
στη ΔΕΗ.

Ωστόσο υπάρχει επίσης και ο ισχυρισμός εκ μέρους των κοινοτικών 
αρμοδίων, ότι αν τελικά μπει και η Μεγαλόπολη θα υπάρξει επενδυτι-
κό ενδιαφέρον, αφού το τελικό πακέτο θα συμπεριλάβει Μελίτη Ι και 
Μελίτη ΙΙ !!!

Πέραν όλων των άλλων προκύπτουν και άλλα ζητήματα όπως, για 
το αν θα υποχρεωθεί ο ιδιώτης να διαθέτει λιγνιτική ενέργεια για τις 
δημοπρασίες ΝΟΜΕ για το ποσοστό που αναλογεί για αυτά τα λιγνιτικά 
εργοστάσια. 

Επιπλέον πόσο είναι διατεθειμένος ο ιδιώτης να βάλει το χέρι στη 
τσέπη για ένα λιγνιτικό εργοστάσιο, όταν η ευρωπαϊκή πολιτική για την 
κλιματική αλλαγή καθιστά τα στέρεα καύσιμα, ασύμφορη επένδυση;

Σήμερα το κόστος των δικαιωμάτων ρύπων για μία μεγαβατόρα είναι 
50-60€, ενώ το 2030 αναμένεται να εκτιναχθεί στα 100 € σύμφωνα με 
τις προθέσεις της Κομισιόν. 

Η πολιτική γύρω από τους περιβαλλοντολογικούς όρους θα γίνεται 
όλο και πιο αυστηρή για τα στερεά καύσιμα, γι’αυτό ισχυρίζονται ότι 
ακόμη και η Μελίτη που ενδιαφέρονται οι Κινέζοι στο τέλος δεν θα 
προχωρήσει, αφού δεν θα συμμετάσχουν στα ΑΔΙ (Αποδεικτικό Διαθε-
σιμότητας Ισχύος) επειδή ξεπερνούν τα όρια των ρύπων.

Έτσι, λοιπόν, επιβεβαιώνεται και η άλλη άποψη ότι αργά και σταθερά 
θα οδηγηθούμε στην πώληση των υδροηλεκτρικών, όπου είναι και ο 
διακαής πόθος των ιδιωτών. Δηλαδή, σιγουριά στο κέρδος και μάλιστα 
χωρίς ρίσκο.

Το ίδιο προφανώς επιδιώκεται και με τη δημιουργία εταιρείας που θα 
περιλαμβάνει καταναλωτές προς πώληση. 

Στο σφυρί 500 χιλιάδες πελάτες 

Πιστή η Διοίκηση της ΔΕΗ στις ορέξεις των δανειστών τρέχει να που-
λήσει 500.000 πελάτες, ενώ αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η πώλη-
ση 500 χιλιάδων πελατών της ΔΕΗ, προκειμένου να μειωθεί το μερίδιο 
της στην Λιανική αγορά.

Μία τέτοια εξέλιξη προκαλεί τόσο νομικά ζητήματα, όσο και δεο-

ντολογικά, αφού καμία επιχείρηση δεν πουλά τους πελάτες της, πόσο 
μάλιστα μία Δημόσια επιχείρηση, όπως είναι η ΔΕΗ.

Δυστυχώς, όμως, με αυτή την «Αριστερή Διοίκηση» όλα γίνονται, 
αφού συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης βγάζοντας στο σφυρί πελάτες της 
και μάλιστα συνεπείς.

Άραγε γιατί η προς πώληση εταιρεία θα περιλαμβάνει μόνο συνεπείς 
πελάτες και όχι κακοπληρωτές; Αν δώσουμε τους καλούς πελάτες, από 
ποιον θα εισπράξουμε; Από τους μπαταχτζήδες; Που οδηγούν την βιω-
σιμότητα της επιχείρησης; 

Τι όφελος θα έχουν οι καταναλωτές ώστε να αλλάξουν πάροχο; Θα 
έχουν μείωση στο λογαριασμό ρεύματος; Αν ναι, ποιος θα πληρώσει το 
μάρμαρο; Με τι κριτήρια θα γίνει η επιλογή των πελατών; Αν αρνηθούν 
τι θα γίνει; Θα τους διώξουμε με το ζόρι ή θα τους κόψουμε το ρεύμα;

Γιατί ένας επενδυτής να πληρώσει προκειμένου να αποκτήσει νέους 
πελάτες και να μην πάρει όσους θέλει από την ελεύθερη αγορά; 

Αναμφίβολα, το όλο εγχείρημα ξεφεύγει κάθε λογικής και κυρίως 
επιχειρησιακού στόχου, ενώ πιθανόν να υποκρύπτει και μεθοδεύσεις, 
οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν εκδηλωθεί!!! Εκτός και αν ο απώ-
τερος στόχος, είναι οι πελάτες αυτοί να οδηγηθούν στο κοινοπρακτικό 
σχήμα (Silcio 51% - ΔΕΗ 49%) γι’αυτό και έγινε η συμπλήρωση των 
μελών του Δ.Σ. της εταιρείας προσφάτως και μάλιστα, με τη θετική 
ψήφο των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ!!!

Επειδή, όμως, πρόκειται για την βιωσιμότητα και το μέλλον της επι-
χείρησης και η εκποίηση πελατών, έστω μέσω διαγωνισμού, αποτελεί 
απώλεια εσόδων για τη ΔΕΗ καλά είναι η Διοίκηση να το ξανασκεφτεί…

Καλούμε το Υπουργείο να μην συναινέσει σε αυτό το ζημιογόνο σχέ-
διο και ας γίνει κατανοητό, ότι ο πελάτης δεν είναι πρόβατο για να τον 
πάει η Διοίκηση όπου θέλει. Έχει δικαίωμα να επιλέξει μόνος του σε 
ποιον πάροχο θέλει να πάει.

Τέλος δηλώνουμε ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ όχι μόνο είναι αντίθετη σε μία τέ-
τοια εκποίηση, αλλά θα σταθεί εμπόδιο προσφεύγοντας σε κάθε νόμιμο 
μέσο, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί αυτό το deal. 

Πουλάνε τις Λιγνιτικές μονάδες . . . 
. . .δίνουν και τους πελάτες
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Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ΑΔΜΗΕ

30 θέσεις μαθητείας για το σχολικό έτος 2017-2018 προσφέρει ο ΑΔΜΗΕ σε 
μαθητευόμενους και σπουδαστές επαγγελματικών λυκείων, επαγγελματικών 
σχολών μαθητείας και των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης. 

Ο ΑΔΜΗΕ αποφάσισε την ένταξη τους στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν 
στα προγράμματα μαθητείας του υπουργείου Παιδείας και του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που προωθούν την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση καθώς και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. 

Οι θέσεις μαθητείας έχουν να κάνουν με τεχνικούς ηλεκτρονικών και υπο-
λογιστικών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, στελέχη διοίκησης και 
οικονομίας. Το πρόγραμμα το οποίο επιδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς 
πόρους, προσφέρει το 70% του ημερομισθίου καθώς πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

«Στόχος μας είναι η ομαλή και ασφαλή πρώτη επαφή των μαθητευόμενων με την αγορά εργασίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Μ. Μανουσάκης, 
ενώ επεσήμανε πως η επιτυχία του ΑΔΜΗΕ περνά και μέσα από την είσοδο νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο θα μεταβιβαστεί η 
τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία. 

Ακόμη, η επιχείρηση αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος σε ποσοστό 50% των καθαρών κερδών, μετά την εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων για το 
α τρίμηνο του έτους, ενώ εκτιμάται πως ολόκληρο το οικονομικό έτος 2017-2018 θα είναι κερδοφόρο. 

Έξοδος ΑΔΜΗΕ, ζημιά στη ΔΕΗ

ΟΑΔΜΗΕ υπήρξε αδιαμφισβήτητα ένα ισχυρό στήριγμα για τη ΔΕΗ, κυρίως τα τελευταία δύσκολα χρόνια της οικονομι-
κής κρίσης της χώρας, μιας κρίσης που δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την επιχείρηση. 

Μετά την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ στην State Grid, στα ταμεία της μπήκαν γύρω στα 320εκατ ευρώ, ενώ το 
υπόλοιπο 25% εκτιμάται ότι θα αποφέρει άλλα 295,6εκατ ευρώ. 

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι επιχειρήσεις του βεληνεκούς του ΑΔΜΗΕ τιμολογούνται 8 έως 10 φορές το EBITDA τους, 
λόγω των ιδιαίτερα υψηλών EBITDA και της παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών, το ποσοστό της εν λόγω επιχείρησης 
πωλήθηκε πιο κάτω από τις δυνατότητες της, αγγίζοντας περίπου 5 φορές το EBITDA της.

 Το ποσό μαζί με την επιστροφή του κεφαλαίου που φτάνει τα 94εκατ ευρώ, αγγίζει συνολικά τα 709,6 εκατ ευρώ, ενώ 
η συνολική αποτίμηση της State Grid έφτανε στο 1,33 δις, τη στιγμή που τα δικαιώματα της στον ορισμό του management 
team, είναι περιορισμένα. Οι εκτιμήσεις δείχνουν πως εάν αποφασίζονταν η πώληση του 100% της επιχείρησης, η τιμή της 
θα κυμαίνονταν μεταξύ του 1,2 και του 1,5 δις ευρώ.

Από όποια λοιπόν μεριά και αν το εξετάσει κανείς, θα εντοπίσει μόνο ζημιά στη ΔΕΗ, αφού χάνει ετήσιο EBITDA γύρω στα 150 εκατ ευρώ, ποσό το οποίο δεν 
καλύπτεται από κάποιον άλλον πόρο. Άρα, το συμπέρασμα είναι πως το λεγόμενο carve out της επιχείρησης, δηλαδή ο διαχωρισμός και το μοίρασμα του 51% 
στους μετόχους της ΔΕΗ, δεν έγινε με τον πιο σωστό τρόπο, απόφαση βεβαίως που βαραίνει την κυβέρνηση. Ο κλοιός για τη ΔΕΗ σφίγγει και από τις τράπεζες, 
δεδομένου ότι μέχρι το 2019 θα πρέπει να καλύψει τις τότε ληξιπρόθεσμες δανειακές της υποχρεώσεις. 

Μετά από όλα αυτά ο ΑΔΜΗΕ άδραξε την ευκαιρία να βελτιωθεί και να διασωθεί, αυξάνοντας παράλληλα και τις επιδόσεις του. Ανταγωνιστική πλέον και 
βιώσιμη, έχει τη δυνατότητα να μειώσει τα υψηλά spreads, να μεγαλώσει τη διάρκεια των δανειακών συμβάσεων της με τις τράπεζες, μειώνοντας εν συνεχεία 
τα κόστη λειτουργίας. 

Οι πρώτες μελέτες και οι εκτιμήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν γνωστές ορισμένες αντιδράσεις από τη διοίκηση, χωρίς ωστόσο να πάρουν έκταση. Οι 
ενστάσεις για τις χρήσεις του 2015 και 2016 υπήρχαν στις τότε εκθέσεις και έδιναν στοιχεία απώλειας EBITDA γύρω στα 174 εκατ ευρώ, ενώ επισημαίνονταν 
ο κίνδυνος της αδυναμίας κάλυψης λόγω πτώσης της κερδοφορίας αλλά και αλλαγής της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών 
αντίστοιχων δανείων. 

Το ζήτημα είναι ποιος θα βρεθεί να βάλει φρένο στο κόψε- ράψε της ΔΕΗ, που στο τέλος θα έχει ως αποτέλεσμα ζημία μιας παραδοσιακά υγιούς και κερδο-
φόρας δημόσιας επιχείρησης. 
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Αλλαγές για τη νέα εποχή ενέργειας

Τέσσερις νέες αγορές στην παροχή και πώληση της ενέργειας, δημιουρ-
γούνται και στη χώρα μας, στο πλαίσιο της προσαρμογής στο νέο μοτίβο 
που προτείνει η ΕΕ. 

Η ΔΕΗ προχωρά στον μετασχηματισμό της, με την πώληση λιγνιτικών 
μονάδων, καθώς και με μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού της, μέσω των 
δημοπρασιών της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, με μεγαλύτερες 
δημοπρατούμενες ποσότητες. Πέραν από την ενίσχυση του ανταγωνισμού της, 
η ΔΕΗ προσβλέπει σε αύξηση της διαφάνειας και ενοποίησης της ευρωπαϊκής 
αγοράς ρεύματος. Και αυτό γιατί δεν «παίζει μόνη» στο παιχνίδι της ενέργειας 
όπως παλαιότερα, αλλά έχει να κάνει με άλλες 15 εταιρείες που δραστηρι-
οποιούνται στην προμήθεια, με δυναμική άνω των 2.500 μεγαβάτ, χωρίς τις 
ανανεώσιμες πηγές. 

Έτσι λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μέσα στον Οκτώβριο θέτει σε δι-
αβούλευση τους Κώδικες των νέων αγορών καθώς και την εφαρμογή αυτών, 
με την έναρξη της εφαρμογής να τοποθετείται για τις αρχές του νέου έτους. Τι 
σημαίνει όμως όλο αυτό το τεχνικό κομμάτι για τον καταναλωτή; Σημαίνει πως 
θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στην αγορά και στη διαμόρφωση των 
τιμών, ενώ θα μπορεί ανά πάσα ώρα να γνωρίζει και να επιλέγει τη στιγμή 
της κατανάλωσης, με την παράλληλη εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών που 
έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται. 

Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις νέες αγορές:

Η πρώτη θα είναι η Προθεσμιακή αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο θα διαχειρίζονται 
συναλλαγές με αυξημένο χρονικό όριο, ενώ θα δίνεται στους προμηθευτές η 
δυνατότητα της λεγόμενης διαχείρισης ρίσκου, με τους καταναλωτές να μπο-
ρούν να προστατευτούν από τις διακυμάνσεις των τιμών. Εδώ οι παραγωγοί θα 
διασφαλίζουν περαιτέρω τα έσοδα τους, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα 
να διαχειριστούν καλύτερα σε βάθος χρόνου τις μονάδες τους. 

Η δεύτερη αγορά, είναι η αγορά της επόμενης μέρας. Θα αφορά την κάλυψη 
της υπολειπόμενης ζήτησης, έχοντας να κάνει με την προηγούμενη της φυσι-
κής παράδοσης, δίνοντας τη δυνατότητα στην αγορά να δίνει μία καλή ένδειξη 

στον τρόπο λειτουργίας των μονάδων κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας. Ο 
μαθηματικός αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την αγορά και είναι ο 
Euphemia, θα επιλύει την αγορά έτσι ώστε να προκύπτουν ίδιες τιμές για δύο 
γειτνιάζουσες αγορές, με την προϋπόθεση να μην σημειώνεται συνωστισμός 
στην μεταξύ τους διασύνδεση, ο οποίος διαφοροποιεί τις τιμές και δίνει την 
ευχέρεια για περαιτέρω ανάλυση επενδύσεων σε πρόσθετες διασυνδετικές 
γραμμές. 

Η Ενδοημερήσια αγορά, σχετίζεται με τη δυνατότητα συναλλαγών για μερι-
κές ώρες, ώστε να προχωρούν τυχόν διορθώσεις σχετικά με τις προβλέψεις 
για καταναλωτές και την παραγωγή μονάδων. 

Τέλος, η αγορά Εξισορρόπησης, είναι αυτή που σχετίζεται άμεσα με την 
πραγματική λειτουργία του Συστήματος από τον ΑΔΜΗΕ, λίγο πριν τη φυσική 
παράδοση. Απαιτεί σε πραγματικό χρόνο εξασφάλιση του ισοζυγίου παραγωγής 
και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αγορά θα σχετίζεται με ζήτη-
ση που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, είτε με παραγόμενη ενέργεια από 
πηγές. Η αγορά Εξισορρόπησης είναι αυτή που θα ασχοληθεί με την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διασυνοριακών ανταλλαγών, έτσι ώστε να αντι-
σταθμίζεται τυχόν έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει σε μια χώρα, 
από το πλεόνασμα άλλης χώρας την ίδια χρονική στιγμή. Θα ενισχύσει δηλαδή 
την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών ανταλλαγών, με τη διακίνηση της 
ενέργειας, μέσω διεθνών διασυνδέσεων, περιορίζοντας παράλληλα και την 
άσκηση καταχρηστικών συμπεριφορών, όπως τονίζει η ΡΑΕ. 

Π εριορισμό στις 17.500 ώρες λειτουργίας στις 4 λιγνιτικές μονάδες της 
Καρδιάς και των 2 του Αμυνταίου, θέτουν οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με 
την κοινοτική οδηγία 2010/75. Η οδηγία αναφέρει ξεκάθαρα πως όσες 

μεγάλες μονάδες καύσης δεν πληρούν τα νέα, αυστηρότερα όρια εκπομπών 
ρύπων και δεν αναβαθμιστούν, θα πρέπει να τεθούν εκτός παρέκκλισης περι-
ορισμένης διάρκειας και να αποσυρθούν το αργότερο έως το τέλος του 2023. 
Το υπουργείο έχει χορηγήσει 32.000 ώρες λειτουργία, ενώ η ΕΕ υποστηρίζει 
πω οι σταθμοί πληρούν τα κριτήρια μόνο για 17.500. Την ίδια ώρα το υπουργείο 
διαμηνύει πως σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, θα συνεχίσει τον αγώνα έτσι ώστε το 
όριο να παραμείνει στις 32.000 ώρες.

Η επιμονή των Βρυξελλών σε νέα όρια, φέρνει πολύ κοντά το ενδεχόμενο να 
μπει σε υπολειτουργία το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας κυρίως τους χειμερι-
νούς μήνες, που θα έχει ως αποτέλεσμα το «ξεπάγιασμα» χιλιάδων κατοίκων 
της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα θα δημιουργήσει μεγάλες ελλείψεις και 
αυξημένη ζήτηση, που θα περνούν αναγκαστικά από τις εισαγωγές ρεύματος, 

όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ 
σε αντίστοιχη μελέτη του, η 
οποία εμπερικλείει αρνη-
τικότατες προβλέψεις για 
τη δεκαετία 2017-2027. 

Τα παραπάνω ζητήματα 
ανέλυσε σε επιστολή του 
προς τους Ευρωπαίους 
Επιτρόπους Περιβάλλοντος 
και Περιφερειακής Πολιτι-

κής, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονία, Θ. Καρυπίδης. Ο κ. Καρυπίδης επι-
σημαίνει πως η ελληνική θέση ικανοποιεί και την ουσία της κοινοτικής Οδηγίας, 
καθώς οι δύο ΑΗΣ πληρούν τα κριτήρια των 32.000 ωρών, ενώ χαρακτήρισε τις 
ενστάσεις της ΕΕ αυθαίρετες τόσο στην κρίση όσο και στη θέσπιση των νέων 
ορίων. 

Έρχεται ευρωπαϊκό… κρύο από Βρυξέλλες
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Εθνικός Σχεδιασμός για την ενέργεια

EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 015808

Εκδότης
Kεραντζή Ιωάννα

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

Στην αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγ-
ματος αλλά και την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, στοχεύει το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Ο Υπουργός Γ. Σταθάκης, παρουσίασε σε πρό-

σφατη ομιλία του στο Regulatory Energy Forum, 
τη δημιουργία μίας ειδικής δομής, η οποία θα 
έχει ως αντικείμενο τη σύσταση του Εθνικού 
Ενεργειακού Σχεδιασμού. Συγκεκριμένα το 
υπουργείο σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας, προχωρά στη σύσταση Επιτρο-
πής που θα σχεδιάσει την ενεργειακή πολιτική 
της χώρας, με προδιαγραφές που θα ανταπο-
κρίνονται στο ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό ρυθ-
μιστικό πλαίσιο. 

Το αποτέλεσμα των αρχικών διαβουλεύσεων 
θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βου-
λής, ενώ θα πραγματοποιηθεί και διαβούλευση 
με κόμματα και κοινωνικούς φορείς, ενώ εκτι-
μάται πως την ερχόμενη Άνοιξη θα έχει διαμορ-

φωθεί το τελικό σχέδιο, το οποίο θα πάρει τον 
δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το υπουργείο θέτει ως προτεραιότητα του την 
εξασφάλιση της επάρκειας και ασφάλειας εφο-
διασμού για το σύνολο της χώρας, με σύγχρονες 
υποδομές και διασυνδέσεις. Στη μάχη αυτή θα 
ζητηθεί και η συμβολή των περιφερειών, ενώ 
στις ενεργειακές αγορές σχεδιάζεται να συμ-
μετέχουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δήμοι και 
ενεργειακές κοινότητες. 

Όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, 
θέλει να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στις συναλλα-
γές καθώς και να προασπίσει τους κανόνες του 
ανταγωνισμού, βάζοντας ψηλά τον πήχη για την 
ριζική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και 
την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Αυτό 
μπορεί να συμβεί όπως επεσήμανε ο υπουργός με 
την βιώσιμη εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών 
και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της 
χώρας. 

Στην Επιτροπή Σχεδιασμού Ενεργειακής Πο-
λιτικής, θα συμμετέχουν ακόμη εκπρόσωπο θε-
σμικών φορέων της ενέργειας και του κλίματος, 
εκπρόσωποι από το Υπ. Οικονομίας, από το ΚΑΠΕ, 
ενώ θα εκπονηθούν και ειδικές ενεργειακές με-
λέτες. 

Από το «κάδρο» των προτεραιοτήτων δεν 
απουσιάζει ο λιγνίτης, καθώς θεωρείται από τα 
βασικά καύσιμα αν και σταδιακά το μερίδιό του θα 
περιοριστεί. Τίθεται ως δέσμευση και κεντρικός 
στόχος ο λιγνίτης, να παίξει πρωταρχικό ρόλο στη 
νέα ενεργειακή πολιτική της χώρας, αξιοποιώντας 
παράλληλα και το φυσικό αέριο. 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες βαίνουν όλο 
και προοδευτικότερα στις αγορές, με τους ευρω-
παϊκούς στόχους να αποτελούν ένα asset για το 
Υπουργείο, το οποίο έχει τη βεβαιότητα ότι είναι 
επιτεύξιμοι, ενώ ήδη υλοποιούνται επενδυτικά 
έργα της τάξης των 2δις ευρώ. 

Τέλος, άλλες πρωτοβουλίες του υπουργείου 
είναι η μετάβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, 
η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η 
διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο 
και την προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 
για τα ενεργειακά νησιά, η προώθηση του προ-
γράμματος «Εξοικονομώ κατ Οίκον», καθώς και 
η προετοιμασία του target model. 

Η ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου

ΗΔΕΗ μπαίνει πλέον δυναμικά στην αγορά 
φυσικού αερίου, μετά και την απόφαση 
της διοίκησης της εταιρείας στα τέλη του 

Ιουλίου, που ενέκρινε την υποβολή αίτησης για 
την χορήγηση άδειας προμήθειας. 

Η αγορά φυσικού αερίου, είναι ένας νέος 
επιχειρηματικός, κεφαλαιακός τομέας, ιδιαί-
τερα βαρυσήμαντος για τις οικονομίες όλων 
των χωρών. Δεν θα ήταν έξυπνο λοιπόν να μην 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες, για την είσοδο 
της ΔΕΗ σε αυτό τον τομέα, τη στιγμή μάλιστα 
που έχει ως στόχο την αντιστάθμιση της δρο-
μολογημένης συρρίκνωσης του μεριδίου της, 
στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή και στη λιανική 
αγορά ρεύματος.

Τα σχέδια ήταν ήδη από καιρό πάνω στο τρα-
πέζι, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για 
την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος θα εκπονή-
σει τη μελέτη σκοπιμότητας και το επιχειρηματι-
κό σχέδιο για την δραστηριοποίηση στην αγορά 
φυσικού αερίου, ενώ για ορισμένες περιοχές θα 
δημιουργηθεί αντίστοιχη μελέτη για δημιουργία 
υποδομών συμπιεσμένου αερίου, LNG και δι-
κτύων διανομής. Ο Μ. Παναγιωτάκης μάλιστα 

είχε δηλώσει πως εξετάζονται και ενδιάμεσες 
δράσεις, πριν την ολοκλήρωση του στρατηγικού 
και επιχειρηματικού σχεδίου που πρόκειται να 
δημιουργηθεί. 

Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν τον Ιανου-
άριο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
ενεργειακή αγορά θα γίνουν πιο ανταγωνιστι-
κές, μειώνοντας σημαντικά τους λογαριασμούς 
τους. Αυτό θα συμβεί διότι απελευθερώνεται η 
αγορά φυσικού αερίου και για τους μη δεδομέ-
νους πελάτες, καταργώντας έτσι το μονοπώλιο.

Η μεγάλη όμως αλλαγή, είναι πως για πρώτη 
φορά θα εμφανισθούν συνδυαστικά πακέτα φυ-
σικού αερίου και ρεύματος με χαμηλότερες χρε-
ώσεις, όπως δηλαδή συμβαίνει εδώ και χρόνια 
σε πολλά κράτη της Ευρώπης. 
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Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ

ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΌ ΚΌΙΝΩΝΙΚΌ ΌΙΚΙΑΚΌ ΤΙΜΌΛΌΓΙΌ 
ΚΑΙ ΤΌ ΤΙΜΌΛΌΓΙΌ ΠΌΛΥΤΈΚΝΩΝ 

Τέλος στην κόντρα της ΔΕΗ με την ΡΑΕ, έρχεται να βάλει η απόφα-
ση για το αντάλλαγμα για το Κοινωνικό Τιμολόγιο και το Τιμολόγιο 
Πολυτέκων που δικαιούται η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας για τη διετία 2015-2017.

Το ζήτημα βρίσκονταν σε εκκρεμότητα, ενώ εξελίχθηκε μέσα στο καλο-
καίρι σε ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ διοίκησης ΔΕΗ και ΡΑΕ, με τον πρό-
εδρο της ΡΑΕ Ν. Μπουλαξή, να κάνει λόγο για προσωπικές τοποθετήσεις 
και διαρροές που απάδουν προς το επιβαλλόμενο κύρος και την εγκυρό-
τητα μιας ανεξάρτητης αρχής. Η ΔΕΗ διεκδικούσε 735εκατ. ευρώ από το 
ανακτήσιμο ποσό, ενώ η ΡΑΕ το περιόριζε σε 360εκατ. ευρώ. 

Η ΔΕΗ υποστήριξε πως δεν είναι δυνατόν εν μέσω μνημονιακών υπο-
χρεώσεων για τη μείωση του μεριδίου της στην αγορά σε επίπεδα κάτω 
του 50%, να επωμίζεται η επιχείρηση ευθύνες που ανήκουν στην πολιτεία. 

Η ΡΑΕ ωστόσο πρότεινε την επιστροφή στη ΔΕΗ του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης για το ντίζελ που καταναλώνει στα νησιά μέσα από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό, καθώς και την ανάκτηση του υπολοίπου της οφειλής 
από το κόστος που θα εξοικονομηθεί κατά τη διετία 2021-2022 όταν θα 
λειτουργήσει η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Πελοπον-
νήσου- Κρήτης, γεγονός που αναφέρεται και στη σχετική δέσμευση του 
μνημονίου. Τέλος, η πρόταση της περιελάμβανε τρεις κλίμακες τιμολόγη-
σης από τέσσερις που είναι σήμερα, από 0 έως 1600kwh, από 1.601 έως 
2400kwh και από 2401kwh και πάνω.

Η απόφαση που πάρθηκε στα μέσα του Σεπτέμβρη, επιλύει όλες αυ-
τές τις διαφορές, καθορίζοντας στα 150 εκατ. ευρώ το αντάλλαγμα για το 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το Τιμολόγιο Πολυτέκνων που δικαιούται 
η ΔΕΗ, αλλά και οι εναλλακτικοί προμηθευτές. Αυτές οι παροχές, εντάσ-
σονται στο συνολικό λογαριασμό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενώ 
καλύπτονται από τους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος. 

Συγκεκριμένα, το αντίτιμο του κοινωνικού τιμολογίου είναι 62,17 εκατ 
ευρώ για το 2015 και 72,3 εκατ ευρώ για το 2016. Το τιμολόγιο πολυτέ-
κνων καθορίζεται στα 8,9εκατ ευρώ και για τα δύο έτη. Τέλος, το μέσο 
έσοδο της ΔΕΗ από τους οικιακούς πελάτες για το ανταγωνιστικό σκέλος 
των τιμολογίων χωρίς χρεώσεις για δίκτυα, ΕΤΜΕΑΡ και άλλα, ήταν για 
το 2015 95,78 ευρώ ανά μεγαβατώρα και για μονοφασικές παροχές, ενώ 
για τριφασικές για το 2015 και για το 2016 μειώθηκε στα 92,81 και στα 
92,09 ευρώ. 

Μετά από όλες αυτές τις διακυμάνσεις, αποφασίστηκαν αυστηρότερα 
κριτήρια ένταξης των καταναλωτών στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ενώ 
ήδη αντιλαμβανόμαστε αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, λόγω της 
αναδρομικής ανάκτησης του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για 
την τετραετία 2012-2015. 

Συγκεκριμένα, αν σήμερα μπορούν στην πρώτη κατηγορία να υπαχθούν 
οικιακοί καταναλωτές με εισόδημα κάτω των 12.000 με προσαύξηση κατά 
3000 για κάθε παιδί μέχρι τα δύο και για τετραμηνιαία κατανάλωση από 
200 έως 1500 κιλοβατώρες και για τρίτεκνους με εισόδημα ως 23.500 

και κατανάλωση μέχρι 1700 κιλοβατώρες, τώρα τα ποσά αυξάνονται κατά 
6000 ευρώ για κατοίκους νησιών κάτω των 3100 κατοίκων. Στη δεύτερη 
κατηγορία εντάσσονται οι άνεργοι με συμπληρωμένους πάνω από 6 μή-
νες ανεργίας και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, συν 3000 γα κάθε παιδί, 
άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και με ετήσιο εισόδημα 23.500 ευρώ, 
καθώς και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με ετήσιο εισόδημα 
μέχρι 30.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ, η νέα τιμολόγηση των τριών κλιμά-
κων, θα αφορά αυξήσεις μόνο για τις πολύ υψηλές καταναλώσεις, ενώ 
θα υπάρξουν και μειώσεις για τη μεσαία κλίμακα, καταργώντας το παλιό 
μοντέλο, που όταν κάποιος ξεπέρναγε την οριοθετημένη κατανάλωση, κο-
στολογούνταν με την τιμή της ανώτερης κλίμακας. 

Ένοχοι τα μέλη της 
σπείρας ρευματοκλοπής

Ποινική δίωξη σε βαθμό 
κακουργήματος και προ-
φυλάκιση, επιβλήθηκε 

στους τέσσερις συλληφθέντες 
για εξαπάτηση και απόσπαση 
χρηματικών ποσών. 

Η σπείρα των 6 είχε καλά 
οργανωμένο το σχέδιο τους, αφού εμφανίζονταν στα υποψήφια θύματα 
τους ως σωτήρες των χρεών. Τους έπειθαν ότι ήταν εκπρόσωποι ιδιω-
τικού ηλεκτρικού παρόχου και ότι θα τους έσβηναν τα χρέη τους προς τη 
ΔΕΗ, εάν κατέβαλλαν στους ίδιους ένα μικρότερο χρηματικό ποσό. 

Οι αρμόδιοι της ΔΕΗ αλλά και οι διωκτικές αρχές εκτιμούν πως οι 
εμπλεκόμενοι στη σπείρα είναι πολλοί περισσότεροι από έξι, ενώ οι 
έρευνες συνεχίζονται με τον αριθμό των θυμάτων μετά τη δημοσιοποίη-
ση του θέματος, να αυξάνεται συνεχώς. 
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Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η

Επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και στα νησιά

Τέλος στο μονοπώλιο της ΔΕΗ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά βάζει η ΡΑΕ από την πρώτη του 
καινούριου χρόνου. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΡΑΕ Ν. Μπουλαξής, ανοίγει η αγορά 
λιανικής όλων των νησιών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους νησιώτες να επιλέξουν τον 

πάροχο που τους συμφέρει. Αξίζει να αναφερθεί πως οι νησιωτικές περιοχές που δεν συνδέονται 
στο ηπειρωτικό δίκτυο, ηλεκτροδοτούνται από αυτόνομα συστήματα, τα οποία είναι 32 στη χώρα 
μας, με τα δύο μεγαλύτερα να βρίσκονται στην Κρήτη και τη Ρόδο, από τα οποία νησιά ξεκίνησε και 
η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, με την Κρήτη να μετρά 11 διαφορετικούς παρόχους και 
τη Ρόδο 10. 

Δεν θα είναι αξιοπερίεργο το γεγονός που θα παρατηρηθεί με το άνοιγμα της αγοράς και την δραστηριοποίηση των μεγάλων παρόχων στα τουριστικά 
για αρχή νησιά. Εκτιμάται πως οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι είναι στην πρώτη γραμμή της επιθυμίας των νέων παρόχων για συνεργασία. Η πρόβλεψη 
αυτή θα φέρει ζητήματα στα υπόλοιπα νησιά που δεν σημειώνουν τεράστιους τουριστικούς τζίρους, είναι πιο εναλλακτικά και οικογενειακά όπως θα 
λέγαμε και δεν θα μπορέσουν να ωφεληθούν ούτε από αυτό το άνοιγμα της συγκεκριμένης αγοράς. 

Τα οικονομικά στοιχεία πάντως δείχνουν πως το κόστος διασύνδεσης όλων των νησιών, δεν θα ξεπερνούσε τα 3 με 3,5 δι ευώ, τη στιγμή μάλιστα που 
μόνο την τελευταία 5ετία ολόκληρη η χώρα έχει πληρώσει 3,5 δις μέσω των ΥΚΩ, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, τα ποσά των οποίων αξιοποιούνται 
για την κάλυψη επιπλέον κόστους ηλεκτροπαραγωγής στα αυτόνομα νησιά, για να μπορούν οι κάτοικοι να μην πληρώνουν την ίδια τιμή κιλοβατώρας και 
τους υπόλοιπους καταναλωτές.

 Τώρα γιατί το ποσό αυτό που φτάνει και ίσως να περισσεύει δεν αξιοποιείται για τη διασύνδεση των νησιών και ανοίγει τον δρόμο στην ακόμη μεγα-
λύτερη πτώση του πελατολογίου και του τζίρου της ΔΕΗ, θα περιμένουμε να μας το απαντήσουν κυβέρνηση και δανειστές. 

Σ υνάντηση στις Βρυξέλλες κατά την οποία 
τέθηκε επί τάπητος η λίστα των ιδιωτι-
κοποιήσεων που προτείνει το υπουργείο 

στην οποία συμπεριλαμβάνεται η πώληση του 
40% της ΔΕΗ είχαν στα μέσα του Σεπτέμβρη, 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
καθώς και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες που ήθελαν την 
Κομισιόν να απορρίπτει την ελληνική λίστα δια-
ψεύστηκαν, αφού η λίστα είναι αποτέλεσμα τεχνικοοικονομικής ανάλυσης 
στο πλαίσιο της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών. 

Η ελληνική λίστα εμπερικλείει τον λιγνιτικό σταθμό στο Αμύνταιο, τη 
μονάδα Μελιτη 1, την άδεια κατασκευής μίας δεύτερης μονάδας στη Με-
λίτη, καθώς και ορυχεία για τον ανεφοδιασμό τους με καύσιμο.

Η λίστα των ιδιωτικοποιήσεων συστάθηκε από τον σύμβουλο του 
Υπουργείου Lazard και τον σύμβουλο της ΔΕΗ McKinsey, ενώ ο Υπουρ-
γός κ. Σταθάκης δηλώνει πως έτσι θα εξασφαλιστεί στους ιδιώτες ένα 
λιγνιτικό χαρτοφυλάκιο ποιοτικό και ισοδύναμο με το δυναμικό που θα 
απομείνει στη ΔΕΗ.

Εάν όλα πάνε καλά στο market test του Οκτωβρίου, η πώληση θα ολο-
κληρωθεί μέσα στο 2018. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φωνές που κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως αν δεν επιτευχθεί τώρα αυτό, 
οι δανειστές θα ζητήσουν μεγαλύτερο μερίδιο ιδιωτικοποίησης, με την 
πώληση λιγνιτικών μονάδων καθώς και υδροηλεκτρικών εργοστασίων. 

Πέρα από το γεγονός αυτό όμως, πολλοί ει-
δικοί υποστηρίζουν πως μόνο με την πώληση 
των συμμετοχών σε μεγάλες ελληνικές εισηγ-
μένες όπως ο ΟΤΕ, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΗ, μπορεί 
να «βγει» το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 
που ζητούν οι δανειστές. 

Το πρόγραμμα αναφέρει ξεκάθαρα πως μέ-
χρι το τέλος του 2017 η κυβέρνηση πρέπει να 
έχει εισπράξει από αποκρατικοποιήσεις 4,5 δις 

ευρώ, γεγονός που ίσως να φέρει μεγάλο πρόβλημα για το κλείσιμο της 
Γ΄ αξιολόγησης. 

Ανάμεσα στις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις περιλαμβάνεται η πώλησης του 
67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, η 20ετής παράταση της σύμ-
βασης παραχώρησης του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, ενώ ακολουθεί το 
100% της πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ο διαγωνισμός για το 66% του ΔΕΣΦΑ 
έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό 

Το Ελληνικό είναι ένα ζήτημα που εκνεύρισε όπως όλα έδειξαν τους 
δανειστές, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναλαμβάνει ρόλο, δίνοντας εντολή 
στην επένδυση να προχωρήσει χωρίς άλλες κωλυσιεργίες από το ΚΑΣ. 

Ως χρυσές εφεδρείες χαρακτηρίζονται το 5% του ΟΤΕ, το 35% των 
ΕΛΠΕ, το 17% της ΔΕΗ, το 11% της ΕΥΔΑΠ, καθώς και το 23% της ΕΥΑΘ, 
που αποτιμώνται στο χρηματιστήριο Αθηνών στο συνολικό ποσό του 1δις 
280 εκατ.

Σκληρό παζάρι για τις αποκρατικοποιήσεις
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Δύσκολα τα πράγματα στα οικονομικά της ΔΕΗ

Τ α οικονομικά στοιχεία του α τριμήνου για το 2017, δείχνουν πως 
τα πράγματα δεν θα πάνε καθόλου καλά στα οικονομικά της ΔΕΗ, 
εάν η σπατάλη συνεχιστεί με αυτό τον ρυθμό. Η επιβάρυνση από 

την χρέωση των προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2017, άγγιξε τα 104,9 εκατ ευρώ. 
Η υποχρέωση αυτή της ΔΕΗ να διαθέτει σε τρίτους ενέργεια σε χαμηλή τιμή 
προκειμένου να μειωθεί το μερίδιό της στη λιανική, είναι μνημονιακή υπο-
χρέωση και θεσπίστηκε επί υπουργίας Σκουρλέτη, με το σχέδιο ΝΟΜΕ να επι-
βαρύνει με άλλα 21,8 εκατ ευρώ τη ΔΕΗ, για το ίδιο μικρό χρονικό διάστημα. 

Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως ο τζίρος της επιχείρησης υποχώρησε κατά 
3,1% , παρά την αυξημένη ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Και σα να μην έφτανε 
αυτή η καταπόνηση, η τελευταία δημοπρασία του Ιουλίου, ξεκίνησε με τιμή 
εκκίνηση 32,05% η μεγαβατώρα, χαμηλότερα δηλαδή κατά 5,32 ευρώ από 
τις προηγούμενες. 

Η ενεργειακή κρίση του διμήνου Δεκέμβριος- Ιανουάριος, έφερε επιπλέ-
ον ζημιά στη ΔΕΗ που φτάνει τα 30εκατ. ευρώ , για κόστος που αφορά τη 
λειτουργία των μονάδων φυσικού αερίου της Επιχείρησης με ντίζελ, χωρίς 
να υπολογιστεί η απώλεια λειτουργικών κερδών 180εκατ το χρόνο, από την 
απόσχιση του ΑΔΜΗΕ. 

Συγκεκριμένα η ζημιά στα EBITDA, καταγράφεται με υποχώρηση στα 

123,6εκατ ευρώ, από τα 345,2εκατ ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016 και 
το περιθώριο EBITDA στο 9% από το 24,4%. 

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας εξαιτίας 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο επιχειρησιακό 
σχήμα, το οποίο το επιβεβαιώνει και η αξιολόγηση της Standard & Poor’s. Στη 
σχετική έκθεσή της μάλιστα υποστηρίζει πως το μέλλον θα είναι ακόμη πιο 
δύσκολο, αφού προβλέπει έλλειψη ρευστότητας το β τρίμηνο του 2018, από 
την αδυναμία ανακεφαλαιοποίησης δανειακών υποχρεώσεων, και μόνο ένα 
μικρό μέρος των 50εκατ. ευρώ μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί. 

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, έχει ήδη σταλεί μέσα στο καλοκαίρι η 
πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για την πώληση του πακέτου των λιγνιτι-
κών μονάδων που εντάχθηκαν στο market test, με την όλη διαδικασία να γί-
νεται ακόμη πιο δύσκολη, εξαιτίας της κατάρρευσης του ορυχείου Αμυνταίου.

Το ποσοστό του 40% της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ θα προχωρήσει 
με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, δεδομένου ότι αποτε-
λεί μνημονιακή υποχρέωση, ενώ μόλις παρουσιαστεί ο κατάλογος των προς 
πώληση μονάδων, θα αναληφθούν και οι αντίστοιχες δεσμεύσεις έναντι της 
DGcomp μέχρι το Νοέμβριου του 2017, με τα μέτρα να μπαίνουν σε εφαρμογή 
τον Ιούνιο του επόμενου έτους. 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 

 
 
 
 

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
 
 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 
 
 

 
 

Αποτελέσματα Α  ́εξαμήνου 2017 Ομίλου ΔΕΗ   
 

 
Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έως 15.6.2017 

 
 Α  ́εξάμηνο  

2017 
Α  ́εξάμηνο 

2016 Δ (%) 

Κύκλος εργασιών  € 2.484,3 εκατ. € 2.664,5 εκατ. -6,8% 
Λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων και 
καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών 

€ 2.199,6 εκατ. € 2.129 εκατ. 3,3% 

EBITDA € 284,7  εκατ. € 535,5  εκατ. -46,8% 
Περιθώριο EBITDA 11,5% 20,1%  
Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες,  κέρδη από συνδεδεμένες εταιρείες € 414,6 εκατ. € 443 εκατ. -6,4% 

Κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. € 172,2 εκατ. -  
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων € 42,3 εκατ. € 92,5 εκατ. -54,2% 
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 14,4 εκατ. € 57,1 εκατ. -74,8% 

 
 Β  ́τρίμηνο  

2017 
Α  ́τρίμηνο 

2017 Δ (%) 

Κύκλος εργασιών  € 1.115,5 εκατ. € 1.368,8 εκατ. -18,5% 
Λειτουργικές δαπάνες προ αποσβέσεων και 
καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών 

€ 954,4 εκατ. € 1.245,2 εκατ. -23,4% 

EBITDA € 161,1 εκατ. € 123,6 εκατ. 30,3% 
Περιθώριο EBITDA 14,4% 9%  
Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες,  κέρδη από συνδεδεμένες εταιρείες € 202,9 εκατ. € 211,7 εκατ. -4,2% 

Κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. € 172,2 εκατ. -  
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων € 130,4 εκατ. (€ 88,1 εκατ.)  
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 88,7 εκατ. (€ 74,3 εκατ.)  
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Αναζητώντας λύση για τα ληξιπρόθεσμα

Λύση στο μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς της ΔΕΗ, αναζητά η επιχείρηση, με την πρόσληψη 
ειδικού συμβούλου για τέτοιες υποθέσεις, που θα δημιουργήσει 

νέα δεδομένα, φέρνοντας έτσι όλο και περισσότερους οφειλέτες στα 
ταμεία της ΔΕΗ. 

Με αυτό το σκεπτικό τον Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 
ειδικού συμβούλου, έπειτα από την προκήρυξη του καλοκαιριού, στην 
οποία προσφορές κατέθεσαν δυο εταιρικά σχήματα, διεκδικώντας την 
ανάθεση του έργου των 12 εκατομμυρίων. Ο ρόλος της κοινοπραξίας δεν 
θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας εισπρακτικής εταιρείας, αλλά θα καταθέ-
τει πολύ ειδικές προτάσεις.

Συγκεκριμένα, θα αναλύσει το προφίλ των οφειλετών, θα διαχωρίζει 
τους πελάτες με βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, προτείνοντας έτσι 
αντίστοιχους τρόπους πληρωμής αλλά και ποσά που να ανταποκρίνο-
νται στις δυνατότητές τους και να μπορούν να τα αποπληρώνουν. Μία 
εξειδικευμένη πολιτική διαχείρισης των χρεών, ενώ θα δημιουργηθούν 
νέα κίνητρα για κάθε καταναλωτική ομάδα που θα δημιουργηθεί. Κατα-
θέτοντας αρχικά αντίστοιχη έκθεση στοιχείων, δεν αποκλείεται να προ-
χωρήσει και η σκέψη της τιτλοποίησης μέρους των χρεών καθώς και η 
δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της 
παράλληλης ανάλυσης του ελληνικού και διεθνούς επενδυτικού περι-
βάλλοντος της αγοράς ομολόγων. 

Οι μέχρι στιγμής διευκολύνσεις και ρυθμίσεις οφειλών, έφεραν αρ-
νητικούς αριθμούς ανάκτησης χρεών στην επιχείρηση, σύμφωνα και με 
τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης 

στα τέλη του Ιούνη, στην αρμόδια επιτροπή της ΔΕΗ. Τα στοιχεία έδειξαν 
ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάη του 2017 τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
μειώθηκαν κατά 27εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,231 δις ευρώ, αντί 
2258 δις που ήταν στο τέλος του 2016. 

Αν σκεφτεί κανείς από ποιες κατηγορίες πελατών προέρχονται αυτά 
τα τεράστια ποσά, θα δει πως το μεγαλύτερο ποσό των 483 εκατομμυ-
ρίων ευρώ προέρχεται από πελάτες με οφειλές πάνω από 3000 ευρώ 
χρέος ο κάθε ένας. Και αυτοί δεν είναι λίγοι, δεδομένου ότι 258.000 
καταναλωτές, χρωστούν από 500 έως 100 ευρώ, ενώ στη μέση βρίσκο-
νται 200.000 καταναλωτές, που οφείλουν από 1000 έως 3000 ευρώ. 
Η πλειοψηφία ωστόσο των καταναλωτών χρωστούν από 500 ευρώ και 
κάτω, ενώ η επιχείρηση περιμένει τις εισπράξεις της να φτάσουν τα 125 
εκατομμύρια ευρώ. 

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  
στην Ανατολική Αττική

Σ το δήμο Ραφήνας-Πικερμίου βρίσκεται 
ο πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων και συγκεκριμένα στην περιοχή 

της Ραφήνας. Ο σταθμός που έχει εγκατασταθεί 
έξω από το δημαρχείο, είναι αποτέλεσμα συνο-
λικής δουλειάς του ΔΕΔΔΗΕ και της ερευνητικής 
ομάδας SmartRue της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
ΕΜΠ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού 
προγράμματος SHAR-Q. 

Το όλο εγχείρημα στηρίζει τη διαδικασία γνω-
στοποίησης και διευρυμένης χρήσης της πράσι-
νης ενέργειας, ενέργεια δηλαδή που προέρχεται 
από τις Ανανεώσιμες Πηγές. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ και το ΕΜΠ ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της 

τεχνολογικής εξέλιξης για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων 
που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την 
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει θέσει εδώ και καιρό τον στό-

χο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης, η οποία 
αποτελεί πολύ σημαντικό πυλώνα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής αλλά και για την τόνωση της ελληνικής 
οικονομίας. 

Για να συμβούν όμως όλα τα παραπάνω, θα 
πρέπει να δοθεί βάρος στην ανάπτυξη των υπο-
δομών της δημόσιας φόρτισης, υποδομές που 
αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεπτυγμένες στη χώρα 
μας. Ας είναι αυτό το πρώτο βήμα, στο ξεκίνημα 
μιας συνολικότερης 
προσπάθειας δημι-
ουργίας υποδομών, 
που θα δώσουν ώθη-
ση στην ανάπτυξη του 
κλάδου. 
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Τέλος στην καθυστέρηση 15 ετών και στα κατά σειρά εμπόδια 
έρχεται να βάλει η υπογραφή της απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων στις αρχές του Αυγούστου, από τον αναπληρωτή 

Υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλο. 

Η έμφραξη του φράγματος για τη δημιουργία του ταμιευτήρα προ-
γραμματίζεται για τον Ιούλιο του 2019, ώστε η μονάδα να ξεκινήσει να 
παράγει ρεύμα έπειτα από περίπου 6 μήνες. 

Το κόστος του έργου έχει φτάσει σχεδόν τα 500εκατ ευρώ, ενώ εδώ 
και 15χρόνια είναι σχεδόν έτοιμο, δεδομένου ότι από το 2001 έχει 
εγκατασταθεί στη μονάδα όλος ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για 
την παραγωγή ρεύματος.

 Ωστόσο μία σειρά προβλημάτων, με κορωνίδα την εξαρχής διασύν-
δεση του έργου με την εκτροπή του Αχελώου, είχε ως συνέπεια να 
μπλοκαριστεί 6 φορές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το 2014 το 
έργο αποσυνδέθηκε από την εκτροπή, και το ΣτΕ αποφάνθηκε θετικά για 
τη συνέχεια του έργου. Η καθυστέρηση αυτή κόστιζε στη ΔΕΗ γύρω στα 
25εκατ. ευρώ, με τη «χαμένη» παραγωγή να εκτιμάται σε 380-390GWh 
για κάθε χρόνο, ενώ για να τεθεί σε λειτουργία ο σταθμός υπολογίζεται 
πως πρέπει να καταβληθούν άλλα 100 εκατ ευρώ.

Ο δρόμος έχει λοιπόν ανοίξει για την ολοκλήρωση και το μόνο που 
μένει είναι να δρομολογηθεί επί του πρακτέου η διαδικασία των απαλ-
λοτριώσεων. Σχεδιάζεται πως μέχρι τον Ιούλιο του 2019 θα πρέπει οι 
κατασκευαστικές εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί το πολύ μέσα σε 15 
μήνες, έτσι ώστε στο πλαίσιο των 4 περίπου ετών να έχει αποσβεστεί το 

κόστος των απαλλοτριώσεων. Παράλληλα θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως 
και η διαδικασία των αποζημιώσεων, όσων διαθέτουν ιδιοκτησίες στο 
κατακλυζόμενο τμήμα αλλά και στις απαλλοτριώσεις που θα γίνουν στην 
περιοχή επέκτασης, ενώ δικαίωμα απαλλοτρίωσης ή αποζημίωσης θα 
έχουν και οι κάτοικοι του μη κατακλυζόμενου τμήματος, αν θέλουν να 
αποχωρήσουν από τον οικισμό. 

Για επιχειρήσεις τεράστιου βεληνεκούς όπως της ΔΕΗ είναι σε θέση 
να φέρουν εις πέρας τέτοια έργα, ενώ και άλλοι έχουν πάρει άδειες για 
υδροηλεκτρικά έργα αλλά δεν τις έχουν υλοποιήσει.

Τα οφέλη του έργου θα είναι πολύπλευρα και εξαιρετικά σημαντικά 
για το περιβάλλον και την κοινωνία, με την τόνωση της τοπικής οικο-
νομίας. 

Π ολλαπλάσια παραγωγή με πολύ φθηνό κόστος είναι το αποτέλεσμα 
της δημιουργίας και ανάπτυξης υδροπονικών θερμοκηπιακών μο-
νάδων, πρόταση που παρουσίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, 

Γ. Ντζιμάνης σε τηλεοπτική του παρουσία. 

Οι υδροπονικές θερμοκηπιακές μονάδες οι οποίες μπορούν να ανα-
πτυχθούν σε αποκατεστημένα ή προς αποκατάσταση εδάφη της ΔΕΗ θα 
προστατευούν το περιβάλλον της περιοχής, αλλά και ανάλογα με τις προ-
διαγραφές τους θα δίνουν 8πλάσια παραγωγή. Ακόμη, με την αξιοποίηση 
της τηλεθέρμανσης και του φθηνού κόστους θέρμανσης που διασφαλίζει 
η ΔΕΗ μπορεί να συμβάλλει στο κατασκευαστικό μέρος αυτών των μονά-
δων έτσι ώστε να δημιουργηθούν θερμοκήπια υδροπονικής καλλιέργειας 
κλειστού τύπου. 

Ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα είναι αυτό της Ανδαλουσίας στην 
Ισπανία. Η Ανδαλουσία είναι μία άγονη περιοχή η οποία μέσω των υδρο-
πονικών καλλιεργειών, έγινε ένας από τους βασικούς προμηθευτές οπω-
ρικών σε όλη την Ευρώπη. Στόχος είναι η Δυτική Μακεδονία να βρεθεί σε 

λίγα χρόνια με μία θέση στις πρώτες εφαρμογής υδροπονίας με θετικά για 
τις παραγωγές και την οικονομία αποτελέσματα. 

Στην προσπάθεια αυτή η ΔΕΗ θα προσφέρει στους αγρότες 3.700 στρέμ-
ματα αποκατεστημένων εδαφών στα ορυχεία του ενεργειακού κέντρου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόταση εφαρμογής υδροπονίας στην Κοζάνη

Ο «δρόμος άνοιξε» για το φράγμα της Μεσοχώρας
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Καταργείται ο ατμοηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα 
της περιοχής Κισσάμου Κρήτης, ενώ δημιουργείται στον ίδιο χώρο, 
ενεργειακός κόμβος για την διαχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας. Στη δημιουργία ενός ακόμη ενεργειακού κόμβου στην περιοχή 
Κορακιά Ηρακλείου, με τον οποίο θα συνδέεται ο σταθμός των Λινοπε-
ραμάτων, θα προχωρήσει το υπουργείο Ενέργειας, ενώ στην θαλάσσια 
περιοχή θα δημιουργηθεί και σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αυτά είναι τα σχέδια που μεταβάλλουν την Κρήτη σε αναπτυξιακό μοχλό 
ενέργειας, με τις χερσαίες εγκαταστάσεις για τον διασυνδετήριο αγωγό 
φυσικού αερίου East Med, να απλώνουν τη δυνατότητα της εκμετάλλευ-
σης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, με τη συμβολή και του Ενεργει-
ακού Κέντρου Αθερινόλακκου και του λιμανιού του Τυμπακίου. 

Το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης θα πάρει σύντομα 
έγκριση και θα προσδιορίσει με προοπτική δεκαπενταετίας τις στρατηγι-
κές επιλογές για την ένταξη στον χώρο σημαντικών ενεργειακών υπο-
δομών. 

Ο αγωγός East Med προβλέπεται να μεταφέρει από το Ισραήλ στην 
Ευρώπη φυσικό αέριο μέσω Κρήτης, ενώ υπάρχουν σκέψεις να συνδυ-
αστούν οι χερσαίες εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν του East Med 
με τις ήδη υπάρχουσες του Ενεργειακού Κέντρου Αθερινόλακκου και του 
λιμανιού του Τυμπακίου. 

Στο τραπέζι των επενδυτικών σχεδίων πέφτει και η χωροθέτηση συ-
νοδών χερσαίων εγκαταστάσεων για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων σε χώρους που συνορεύουν με το Τυμπάκι και το Κα-
στέλι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για τα οικόπεδα νο-
τιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, για τα οποία είχε προβάλλει επενδυτικό 
ενδιαφέρον η κοινοπραξία Exxon Modil-Total-ΕΛΠΕ. 

Τα σχέδια για τη μετατροπή της Κρήτης σε ενεργειακό κόμβο, ανα-
φέρουν ότι ο ατμοηλεκτρικός σταθμός των Λινοπεραμάτων, θα μετε-
γκαταστασθεί ως το 2021, ενώ αναβαθμίζεται και ο θερμικός σταθμός 

παραγωγής ενέργειας στον Αθερινόλακκο, έτσι ώστε να εναρμονίζονται 
με τις νέες περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ. Στις απολύτως αναγκαίες 
περιορίζονται και οι εργασίες των λατομείων συνολικά στην Κρήτη, ενώ 
εξετάζονται σενάρια για την περιοχή του Κορακιά-Φόδελε που θα περιο-
ρίζουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες.

Εκτός από τα παραπάνω όμως, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενός ανα-
πτυξιακού περιβάλλοντος ελεγχόμενης προώθησης των ΑΠΕ, θα απαγο-
ρευτεί στις περιοχές που έχουν ήδη ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προ-
στατευόμενων περιοχών Natura 2000 και στις περιοχές υπό καθεστώς 
προστασίας, η εγκατάσταση αιολικών και ηλιοθερμικών πάρκων. Αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα να αδειοδοτούνται και να υποστηρίζονται θεσμικά 
όμως όσες δραστηριότητες εξασφαλίζουν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, 
πληρώντας τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Ενεργειακός κόμβος η Κρήτη

Αναβαθμίζεται η Ρεβυθούσα

Εργασίες στην υφιστάμενη εγκατάσταση 
του τερματικού σταθμού της ΔΕΣΦΑ στη 
Ρεβυθούσα, θα ξεκινήσουν την ερχόμενη 

άνοιξη και όπως υπολογίζεται θα κρατήσουν 
περίπου τρεις μήνες. 

Τα σχέδια των επενδυτών προβλέπουν πως 
αυτή η αναβάθμιση είναι μόνο η αρχή σε μία σει-
ρά από εργασίες που προβλέπονται να πραγμα-
τοποιηθούν, έχοντας ως αποτέλεσμα να αλλάξει 
ουσιαστικά τη σημερινή εικόνα της εταιρείας. 

Ακόμη, μία μεγάλη ευκαιρία παρουσιάζεται 
στην επέκταση της εγχώριας αγοράς φυσικού 

αερίου, αφού οι εφαρμογές μικρής κλίμακας 
LNG αποτελούν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για να αναδειχθεί το ελληνικό σύστημα φυσι-
κού αερίου σε κόμβο για τη μεταφορά του στα 
Βαλκάνια. 

Το σχέδιο αυτό θα προωθηθεί από την κα-
τασκευή μιας νέας προβλήτας φόρτωσης LNG 
μικρής κλίμακας στη Ρεβυθούσα, που θα αυξή-
σει τη χωρητικότητα των πλοίων σε πάνω από 
20.000 κ.ε. Για την εν λόγω προβλήτα μάλιστα 
έχει ήδη προκηρυχτεί διαγωνισμός για την 
εκπόνηση Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν σημαντικά οι δυνατότητες 
μεταφοράς LNG μέσω του οδικού δικτύου και 
της θάλασσας σε περιοχές εκτός δικτύου, ανα-
πληρώνοντας έτσι τις δεξαμενές αποθήκευση 
στις παράκτιες περιοχές ή στα νησιά. 
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Τις πταίει στο Αμύνταιο;
1η του Σεπτέμβρη δόθηκε στη δημοσιότητα 

το πόρισμα για την κατολίσθηση στο Ορυχείο 
Αμυνταίου, που σημειώθηκε στις 10 του Ιούνη. 
Το πόρισμα συστάθηκε από την επιτροπή καθη-
γητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
μαζί με νυν και πρώην στελέχη της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει το πόρισμα, η κατολίσθηση 
οφείλεται σε συνδυασμό της στροφικής λειτουρ-
γίας του δυτικού τμήματος του Ν/Δ πρανούς και 
της μέσης κλίσης βύθισης της βάσης των λιγνιτι-
κών στρώσεων προς τα Β/Δ, στην ενεργοποίηση 
των δύο κρασπεδικών ρηγμάτων, της Βεγορίτι-
δα και κυρίως των Αναργύρων, καθώς και στην 
πλήρωση με νέο της σημαντικής ρωγμής που 
εμφανίστηκε στις 15 Μαΐου στη στρέψη του δυ-
τικού τμήματος του Ν/Δ πρανούς και επεκτάθηκε 
στο σύνολο της στέψης του πρανούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως πρόκειται για μη 
τυπικό φαινόμενο, ενώ οι διαδοχικές ενεργο-
ποιήσεις του τεκτονικού ρήγματος έχουν επηρε-
άσει έντονα τον οικισμό των Αναργύρων. 

Η κατολίσθηση στο Αμύνταιο, χαρακτηρίζεται 
ως μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που 

έχουν συμβεί στην ιστορία των ελληνικών και 
ευρωπαϊκών λιγνιτωρυχείων. Για την υπόθεση 
κλίθηκε να καταθέσει στην εισαγγελία Πρωτο-
δικών Φλώρινας, ο συνταξιούχος Επιθεωρητής 
της ΔΕΗ, Νικόλαος Στεφανής. Στο συμπληρωμα-
τικό του υπόμνημα αναφέρει πως κάθε τέτοια 
κατολίσθηση επιφέρει τεράστια οικονομική 
ζημία στη ΔΕΗ, εξαιτίας αχρήστευσης καύσιμου 
υλικού, καθώς και της καταστροφής παρακείμε-
νου εξοπλισμού. Ωστόσο, ο πρώην επιθεωρητής 
αναφέρει πως στην συγκεκριμένη περίπτωση οι 
προειδοποιήσεις ήταν σαφείς, αρκετό καιρό πριν 
με τον συνταξιούχο επιθεωρητή Μάριο Λεονάρ-
δου να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το 
κακό που επρόκειτο να συμβεί.

Οι επιθεωρητές εκτιμούν ότι η επιχείρηση 

αγνόησε τις προειδοποιήσεις, διότι εάν τις λάμ-
βανε επισήμως υπόψη της θα έπρεπε να είχε 
κινήσει όλες τις διαδικασίες για άμεση μετεγκα-
τάσταση των κατοίκων του οικισμού Ανάργυροι, 
καθώς και για άμεση απομάκρυνση όλων των 
εκσκαφέων. Και ενώ η κατολίσθηση είναι πλέον 
γεγονός, δίνεται στη δημοσιότητα η διαβεβαί-
ωση του καθηγητή Καββαδά ότι το φαινόμενο 
είναι ήδη σταθεροποιημένο και δεν υπάρχει 
λόγος ανησυχίας για επικείμενη κατάρρευση. Οι 
καταγγελίες όμως δεν σταματούν εδώ. Ο επι-
θεωρητής υποστηρίζει πως κατά συρροή η ΔΕΗ 
καταστρατηγούσε την εργατική νομοθεσία και 
δεν επέβαλλε την κατοχή βιβλιαρίου επαγγελ-
ματικού κινδύνου-ΑΒΕΚ, γεγονός για το οποίο 
έχει καταδικαστεί από την Κομισιόν. 

Όλα τα παραπάνω γεννούν έντονα ερωτήματα 
όχι τόσο για τις αιτίες του φαινομένου, όσο για 
τους λόγους που υποκρύφθηκε από τη ΔΕΗ η 
επικείμενη κατάρρευση. 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΚΟΜΗ 
ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ. 

ΓΙΑΤΙ ΑΡAΓΕ; TΕΛΙΚΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ  
ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ; 

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΎΜΠΡΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τη δημιουργία ενιαίας ελληνο-ιταλικής αγο-
ράς φυσικού αερίου, σχεδιάζουν οι δύο 
χώρες, μετά τη συνάντηση και τις κοινές 

δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και 
του Ιταλού ομόλογού του Πάολο Τζεντιλόνι, από 
την Κέρκυρα τον Σεπτέμβρη. 

Οι δύο αρχηγοί κρατών έχουν ως στόχο η νέα 
αυτή αγορά να διαμετακομίζει στην Ευρώπη, αέ-
ριο από το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρωσία, την Κύπρο, 
το Ισραήλ, αλλά και σχιστολιθικό υγροποιημένο 
αέριο, το λεγόμενο LNG, από τις ΗΠΑ προς άλλες 
χώρες. Στην ουσία πρόκειται για την αναβίωση 
του ελληνοϊταλικού αγωγού μεταφοράς αερίου 
IGI Poseidon, με το ενδιαφέρον των Ιταλών να 
εμμένει στην Snam, τον ιταλικό διαχειριστή αερί-
ου, leader με μερίδιο 50% στην κοινοπραξία με 
τη βελγική Fluxys, την ολλανδική Gasunie και την 
ισπανική Enagas, η οποία διεκδικεί από τη δική 
μας ΔΕΣΦΑ το 66% των μετοχών της. 

Το επενδυτικό βλέμμα όμως των Ιταλών δεν 
σταματά εδώ. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις 

υπό πώληση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, γεγονός 
που φάνηκε και από την υπογραφή της κοινής 
διακήρυξης ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ του 
υπουργού Σταθάκη και του ιταλού υπουργού ενέρ-
γειας. Αν και στο κάδρο του επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχουν μόνο 
Κινέζοι και ίσως Τσέχοι και Πολωνοί, ωστόσο αν 
τα πράγματα πάνε καλά στο market test του Οκτω-
βρίου, η ΔΕΗ δεν θα προχωρήσει στη διαδικασία 
πώλησης υδροηλεκτρικών μονάδων. 

Την Ιταλία την ενδιαφέρει εντόνως να προχω-
ρήσει τα επενδυτικά της σχέδια με την Ελλάδα, 
διότι έτσι θα ξεπεράσει τα εμπόδια που της θέτουν 
οι Βρυξέλλες, οι οποίες φαίνεται να «κάνουν τα 
χατίρια» μόνο στους Γερμανούς, μη προωθώντας 
τα συμφέροντα των άλλων χωρών. Καθόλου τυ-
χαία μάλιστα δεν ήταν και η δήλωση του Ιταλού 
πρωθυπουργού, ο οποίος επεσήμανε πως δεν 
μπορεί στην Ευρώπη να υπάρχουν ανισότητες και 
δύο ταχύτητες ανάμεσα στον Βορρά και το Νότο, 
ενώ για τη συνεργασία με τη χώρα μας υπογράμ-

μισε πως είναι μείζονος σημασίας η εγγύηση της 
ενεργειακής αυτονομίας στις δύο χώρες. 

Οι δύο Πρωθυπουργοί συζήτησαν επίσης τις 
εξελίξεις για τον TAP, τον EastMed για τη μετα-
φορά του αερίου της ανατολικής Μεσογείου στην 
Ελλάδα και την Ιταλία, τον ελληνο-βουλγαρικό 
IGB, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε και 
η προοπτικής μιας νέας μεταφοράς ρωσικού φυ-
σικού αερίου, με την ενδεχόμενη κατασκευή του 
North Stream 2. 

Το βάρος των εργασιών όπως έδειξε η συνά-
ντηση θα πέσει στον αγωγό IGI Poseidon, μέσω 
του οποίου διευρύνεται η προοπτική μεταφοράς 
του ρωσικού αερίου από Νότιο Διάδρομο μέσω του 
Turkish Stream. Να σημειώσουμε πως σε αυτό το 
έργο μέτοχοι και μάλιστα με 50-50 είναι η Edison 
και η ΔΕΠΑ. Τα παραπάνω είναι μέρος του σχεδί-
ου της Ρωσίας για παράκαμψη της Ουκρανίας στη 
μεταφορά του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, ένα 
σχέδιο που συναντά πολλές αντιρρήσεις από δυ-
νατούς «παίχτες» όπως ΗΠΑ και Βρυξέλλες. 
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ΔΕΗ και ελληνικά νησιά: 
παραδοσιακή σχέση ανάπτυξης

Πάνω στους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενέργεια, που είναι η ασφά-
λεια εφοδιασμού, η απανθρακοποίηση, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα και η εξοικονόμηση 
ενέργειας, στήθηκε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για καθαρή ενέργεια για τα νησιά. 

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται εντόνως από τη ΔΕΗ , κυρίως για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά. 
Ο στόχος της εταιρείας είναι να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Για να συμβεί 
αυτό θα πρέπει να δρομολογηθεί λύση για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό 
σύστημα και μεταξύ τους, επιλέγοντας οικονομική και αξιόπιστη λύση για τον μελλοντικό ενεργειακό 
εφοδιασμό. 

Ωστόσο, θα πρέπει παράλληλα να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των θερμικών μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά, για το μεταβατικό μεσοβραχυχρόνιο στάδιο, αλλά και για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα, ενώ θα πρέπει να λύνονται οι απορίες σχετικά με το γιατί θα πρέπει να γίνει 
αλλαγή στο καύσιμο των μονάδων, προχωρώντας την υλοποίηση των επενδύσεων περιβαλλοντικής 
προσαρμογής, τις ανάγκες της νέας θερμικής ισχύος καθώς και τις ανάγκες εφεδρείας των ηλεκτρι-
κών συστημάτων. 

Η στρατηγική της ΔΕΗ όμως δεν σταματά εδώ. Η εξειδίκευση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με βάση τα νέα δεδο-
μένα που προκύπτουν από την ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει την ανάγκη 
διαμόρφωσης του βασικού πλαισίου λειτουργίας των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης σταθμών 
παραγωγής από ΑΠΕ αλλά και από ενεργειακούς συνεταιρισμούς. 

Στα άμεσα σχέδια της επιχείρησης είναι και η θεσμοθέτηση μέτρων για την κινητοποίηση των 
απαιτούμενων επενδύσεων και την αποδοχή των αναγκαίων ενεργειακών έργων από τις τοπικές 
κοινωνίες. Τέλος, σχεδιάζεται η αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού των νησιών καθώς και 
η έξυπνη διαχείριση των υποδομών και πόρων, δίνοντας έτσι μία ουσιαστική ευκαιρία για βιώσιμη 
ανάπτυξη, στηρίζοντας έτσι επί του πρακτέου την καινοτομία αλλά και νέες θέσεις εργασίας.

Ξεκινά τη λειτουργία του το νέο εργοστάσιο 
της ΔΕΗ στη Ρόδο

Τέλος του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές λειτουργίες του νέου ερ-
γοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018 θα τελεί σε πλήρη 
λειτουργία, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. 

Ήδη το εργοστάσιο έχει ολοκληρωθεί κατά 80%, ενώ τον Δεκέμβρη αναμένονται να 
είναι όλα έτοιμα. Όπως διευκρινίστηκε οι καθυστερήσεις προήλθαν από τις αλλαγές στους 
περιβαλλοντικούς όρους, που είχαν να κάνουν με τη συνέχεα των εργασιών σε παράκτιες 
περιοχής πριν την ολοκλήρωση του μηχανοστασίου, ενώ για την περίοδο Μαίου- Οκτωβρί-
ου 2016, είχε διαταχθεί παύση σε οποιαδήποτε εργασία, εξαιτίας παραπόνων των περιοί-
κων και επιχειρηματιών της περιοχής, με την αιτιολογία της όχλησης. 

Αν και το νέο εργοστάσιο θα παράγει 115MW μέγιστη ισχύ, επιβαρύνοντας πολύ λιγό-
τερο το περιβάλλον, οι ανάγκες του νησιού ξεπερνούν σε περιόδους αιχμής τα 225MW, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συμπληρωματική λειτουργία 
του ΑΗΣ στη Σορωνή. 

Ωστόσο, ο καύσωνας του καλοκαιριού, δοκίμασε τις υπάρχουσες μονάδες παραγωγής, που ανταπεξήλθαν στη ζήτηση, χωρίς να παραμείνει το νησί 
δίχως ηλεκτροδότηση. Συγκεκριμένα η ζήτηση άγγιξε τα 205 μεγαβάτ, ενώ όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι ο ΑΗΣ Σορωνής, είναι σε θέση να καλύψει ανά-
γκες ακόμη και αν τελούν δύο μηχανές εκτός λειτουργίας, ενισχύοντας έτσι τη θέση του και την αναγκαιότητα του, στο νέο ενεργειακό μοντέλο που θα 
δημιουργηθεί με την έναρξη της λειτουργίας του νέου εργοστασίου. 

Μνημόνιο 
συνεργασίας 

ΔΕΗ-CDB
Υπογράφηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου το 

μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας Κίνας. Η συνεργασία 
αυτή, θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική για την 
υλοποίηση των επενδυτικών στόχων, δεδο-
μένου ότι ο στηρικτικός πυλώνας είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς του κόσμου. 

Το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη 
μεταξύ του προέδρου της ΔΕΗ και του επικε-
φαλής της αντιπροσωπείας της Αναπτυξιακής 
Τράπεζας της Κίνας, k. Wang Jining, θα δώσει 
τη δυνατότητα σε νέες γραμμές χρηματοδότη-
σης με όσο το δυνατόν πιο φθηνό χρήμα, έτσι 
ώστε να στηριχτούν χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ ετοιμάζεται να πα-
ρουσιάσει δύο ολοκληρωμένα project στην 
CDB, στα οποία θα γίνει εκτενής παρουσίαση 
από τη διοίκηση της ΔΕΗ, μόλις αυτά είναι 
έτοιμα προς κατάθεση στην Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα της Κίνας. Μία πολύ σημαντική συνερ-
γασία, που ανοίγει νέο παράθυρο για τη ΔΕΗ 
στις διεθνείς αγορές. 
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Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που 
σημείωσε ο φετινός Ιούλιος, πτώση 
κατέγραψαν στην κατανάλωση ηλε-

κτρικής ενέργειας τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.
Αν και για το επτάμηνο συνολικά του 2017 

καταγράφτηκε αύξηση 2,64%, οι καταναλω-
τές φάνηκαν πιο προσεκτικοί τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, δεδομένου ότι και ο Ιούνιος ήταν 
πτωτικός, της τάξης του 4,41%.

Αν και όλοι περίμεναν πως το καλοκαίρι 
εξαιτίας τουρισμού η κατανάλωση ρεύματος θα ανέβαινε, τα στοιχεία 
έρχονται να δείξουν σταδιακή μείωση με τους αντίστοιχους μήνες του 
2016. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο η αύξηση σε σχέση με το 2016 κυ-
μάνθηκε στο 12,17%, τον Φεβρουάριο 6,45%, τον Μάρτη 0,81%, τον 
Απρίλη 1,18%, τον Μάη 3,41% ενώ τον Ιούλιο σημείωσε πτώση 4,41% 
και τον Ιούλιο 0,89%, με την πραγματική κατανάλωση ρεύματος να φτά-
νει τον Ιούλιο σε 5.040.256ΜWh τη στιγμή που όλο το έτος κατέγραψε 
30.379.207,67 MWh. 

Εάν εξετάσουμε το πώς διαχωρίζεται η κατανάλωση, θα δούμε πως 
οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί έδωσαν 30,631MWh με συντελεστή 

φόρτισης 17,96%, οι μονάδες βιοαερίου-βι-
ομάζας έδωσαν 26.003MWh σε συντελεστή 
φόρτισης 57,77%, ενώ τα φωτοβολταϊκά 
έδωσαν 366.285,09 MWh με συντελεστή 
φόρτισης 23,51%, ενώ τα φωτοβολταϊκά στέ-
γης έδωσαν 47.234,42 με συντελεστή φόρτι-
σης 18,09% με τα ΜΔΝ να δίνουν 3735,03 
MWh με συντελεστή φόρτισης 20,43%.

Ακόμη, η αισθητή μείωση του ανταγωνι-
σμού τα τελευταία χρόνια στο ανταγωνιστικό σκέλος και τις ρυθμιζόμενες 
χρεώσεις, έχουν τοποθετήσει τη χώρα μας στην 11η θέση του καταλόγου 
με τα φτηνότερα τιμολόγια ηλεκτρισμού. Το στοιχείο αυτό γνωστοποίησε 
από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Ν. Μπουλαξής, ενώ επεσή-
μανε πως έγιναν εφικτές σημαντικές εκπτώσεις της τάξης του 25% για 
το 2016. Υπογράμμισε δε, πως πραγματοποιήθηκε η μείωση χρεώσεων 
χρήσης δικτύων προς τους καταναλωτές σε επίπεδα 6% για τη μεταφορά 
και 3% για τη διανομή μεσοσταθμικών για τη διετία 2015-2017, με τις 
χρεώσεις ΥΚΩ να παραμένουν σταθερές από το 2012, μειώσεις οι οποίες 
όπως είπε θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο. 

Μείωση κατανάλωσης ακόμη και τους  
καλοκαιρινούς μήνες

Η χαμηλή τάση επιλέγει ΔΕΗ

Τι και αν οι δανειστές σχεδιάζουν την συνεχή 
συρρίκνωση της ΔΕΗ, με τον πολυτεμαχι-
σμό και το αργό ξεπούλημα της, η επιχείρη-

ση ωστόσο ολοένα και εκπλήσσει με τα στοιχεία 
που παρουσιάζει, αποδεικνύοντας ότι και βιώσι-
μη είναι αλλά και πρώτη στην εμπιστοσύνη του 
καταναλωτικού κοινού. Όπως προκύπτει από το 
μηνιαίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ για τον μήνα Ιούλιο, 
οι αλλαγές στη λιανική αγορά είναι εντονότατες, 
με τα ποσοστά της ΔΕΗ στη Μέση αλλά κυρίως 
στη Χαμηλή Τάση, να παρουσιάζονται ιδιαιτέρως 
αυξημένα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχει υπογράψει η χώρα 
στα μνημονιακά πλαίσια και τους στόχους που έχουν τεθεί για τις τάσεις και τη 
ΔΕΗ, ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται οι ποσότητες στις δημοπρασίες της ΝΟΜΕ.

Όλα αυτά βέβαια δεν θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ακριβέστατη εικόνα, 
αλλά κατά προσέγγιση, διότι τα στοιχεία του Ιουλίου φωτογραφίζουν μία χρο-
νικά ιδιαίτερη ενεργειακά κατάσταση. Και αυτό συμβαίνει διότι πολλές βιομη-
χανίες που υπάγονται στην υψηλή τάση, αρχίζουν να μπαίνουν σε περιόδους 
υπολειτουργίας, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται η ζήτηση στη μέση τάση, στην 
οποία υπάγονται ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες χρησιμοποιούν και τη χα-
μηλή τάση για τη λειτουργία των κλιματιστικών τους. 

Έτσι λοιπό τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ δίνουν για τον μήνα Ιούνιο ζήτηση της 

υψηλής τάσης 558.95 ενώ τον Ιούλιο 497.538, 
την ώρα που τον αντίστοιχο Ιούνιο η Μέση Τάση 
σημείωνε ζήτηση 1.080.883, ενώ τον Ιούλιο 
άγγιξε τα 1.324.968. Η Χαμηλή Τάση τον Ιούνιο 
σημείωσε ζήτηση της τάξης των 2.566.219 ενώ 
τον Ιούλιο 3.274.193 με την καθαρή συνολικά 
ζήτηση να φτάνει τον Ιούνιο τα 4.206.052 και 
τον Ιούλιο τα 5.096.699. 

Τα παραπάνω γενικά στοιχεία αποτυπώνουν 
τη γενική προτίμηση. Ωστόσο στα στοιχεία του 

ΛΑΓΗΕ αποτυπώνεται εκτός από τη γενική ζήτηση, και τα μερίδια των προμη-
θευτών στη Μέση Τάση, με τη ΔΕΗ να κατακτά την πρωτιά με το 17,98% τον 
μήνα Ιούλιο, αφήνοντας πολύ πίσω της άλλες εταιρείες όπως τον Ήρωνα, την 
Protergia, την Elpedison και άλλες. Η ενίσχυση του μεριδίου της εμφανέστατη, 
με 1,19%, νούμερο το οποίο δεν καταφέρουν καν να προσεγγίσουν οι περισ-
σότερες εταιρείες. Τέλος η Μέση Τάση έδωσε μπόνους σε όλους τους προμη-
θευτές καθώς και στη ΔΕΗ, που σημείωσε αύξηση 3,85%, ενώ στην κούρσα 
της Χαμηλής, οι προμηθευτές που κατόρθωσαν να ενισχύσουν το μερίδιό τους 
ήταν η ΔΕΗ και η ΚΕΝ. 

Τα στοιχεία δεν μας δείχνουν λοιπόν τίποτε άλλο, από την αλλαγή στη δεδο-
μένη κατάσταση, με τις ποσότητες ΝΟΜΕ να ανεβαίνουν εν όψει της επόμενης 
δημοπρασίας. 
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Τι συμβαίνει με το γεωθερμικό 
πεδίο της Νισύρου

Ερώτηση προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος σχετικά με την 
εκμετάλλευση γεωθερμικών 
πεδίων στη Νίσυρο, υπέβαλε ο 
βουλευτής Δωδεκανήσου, Μά-
νος Κόνσολας. 

Ο κ. Κόνσολας έθεσε εύλογα 
ερωτήματα για την εκμετάλλευση των πεδίων, τονίζοντας ότι ενώ υπήρχαν δια-
βεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν μονομερείς ενέργειες, κάτι τέτοιο δεν πραγμα-
τοποιήθηκε. Έτσι λοιπόν σε μία εκτενή περιγραφή ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι το 
γεωθερμικό πεδίο της Νισύρου είναι πολύ μικρό κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος 
εκμετάλλευσης του θα είναι και αυτός μικρός, ενώ μελέτη του ΙΓΜΕ εντάσσει τη 
Νίσυρο στις περιοχές υψηλού ηφαιστειακού και σεισμικού κινδύνου, πράγμα που 
σημαίνει πως η αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων εγκυμονεί κινδύνους. 

Ο βουλευτής αναφέρει επίσης πως δεν αναζητήθηκαν τρόποι αξιοποίησης ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, όπως η αξιο-
ποίηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και τις χαμηλής ενθαλπίας, γεγονός που 
μπορεί να εξασφαλίσει ζεστό και κρύο νερό. 

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την περιβαλλοντική ισορροπία, ο βου-
λευτής επισημαίνει πως η εκμετάλλευση αυτή θα πρέπει να αποφέρει κέρδος και 
για το ίδιο το νησί και να της αφήσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί οικονομικά και 
τουριστικά. 

Ηλεκτρική διασύνδεση 
Γαλλίας - Ιταλίας

Συμφωνία χρηματοδότησης για την κατασκευή ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας, υπεγράφη στις 
αρχές του Σεπτέμβρη, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και αρκετών εμπλεκόμενων ενεργοβόρων βι-
ομηχανιών. 

Το έργο θα είναι το πρώτο ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο 
ηλεκτρικής διασύνδεσης στην ΕΕ με τη μέθοδο του project 
finance. 

Η συμμετοχή στο έργο παρέχεται από το κονσόρτιουμ του 
Interconnector Italia, έχει να κάνει με τη δραστηριοποίηση 
38 εταιρειών στην επεξεργασία και πώληση του χάλυβα, της 
χαρτοποιίας και των χημικών. 

Η χρηματοδότηση αγγίζει τα 441εκατ ευρώ, ενώ περιλαμ-
βάνει δάνειο 388 εκατ με μέγιστο χρόνο αποπληρωμής τα 14 
χρόνια. Οι τράπεζες που συμμετέχουν είναι το ιταλικό ταμείο 
παρακαταθηκών Cassa Depositi e Prestiti, την ΕΙΒ και τις 
τράπεζες Intesa Sanpaolo, Natixis και UniCredit. 

Το έργο προδιαγράφεται χωρητικότητας 350MW, η κατα-
σκευή του θα επιβλέπεται από τον διαχειριστή του συστή-
ματος μεταφοράς της Ιταλίας Terna. Έπειτα από 10 χρόνια 
προβλέπεται το έργο να περάσει σε ιταλό ιδιώτη, ενώ η ολο-

κλήρωση του αναμένεται στα τέλη του 2019. 

«Πονοκέφαλος» τα νέα όρια εκπομπών ρύπων

Εκτός κοινοτικών προδιαγραφών κινδυ-
νεύουν να βρεθούν λιγνιτικές μονάδες 
της ΔΕΗ, μετά τη νέα οδηγία της ΕΕ, που 

θέτει νέα όρια στις εκπομπές ρύπων. 
Στις 17 Αυγούστου δημοσιοποιήθηκαν μέσω 

της εφημερίδας της ΕΕ, τα συμπεράσματα των 
νέων Βέλτιστων Διαθεσίμων Τεχνικών, για τις 
μονάδες καύσης. Τα συμπεράσματα αυτά κατέ-
ληξαν στο ότι τα όρια των εκπομπών αερίων 
ρύπων, θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερα, 
αφορώντας όλους τους αέριους ρύπους εκτός 
του διοξειδίου του άνθρακα. 

Όλη αυτή η ιστορία επί του πρακτέου δη-
μιουργεί πονοκέφαλο τόσο στην ελληνική 
κυβέρνηση, όσο και στην ίδια την επιχείρηση, 
γιατί είναι πολύ πιθανό να τεθούν εκτός λει-
τουργίας λιγνιτικές μονάδες, ενώ εκτιμάται ότι 
θα μειωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον απένα-
ντι την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονά-
δων της ΔΕΗ. Ακόμη δεν είναι απίθανο να δη-
μιουργηθεί επίσης πρόβλημα στη βιωσιμότητα 

των υπαρχουσών μονάδων, δεδομένου ότι τα 
ποσά που χρειάζονται για την αναβάθμισή της 
λειτουργίας τους, είναι πολύ υψηλό.

Η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα 
παραπάνω, έχει στη διάθεση της λιγότερο από 
τέσσερις μήνες για να ακολουθήσει τα νέα δε-
δομένα. Πιο τυχεροί στάθηκαν οι πετρελαϊκοί 
σταθμοί στα νησιά, καθώς εξαιρέθηκαν από την 
κοινοτική οδηγία, μέχρι το 2030.

Την ώρα λοιπόν που οι εργασίες αναβάθ-
μισης στους έξι λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς 
σταθμούς της χώρας μας φτάνουν στο τέλος 
τους, μετράμε παράλληλα και 14 λιγνιτικές 

μονάδες, εκ των οποίων οι 8 είναι συνολικής 
ισχύος 2525MW. Οι εν λόγω μονάδες είναι 
ήδη ενταγμένες στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο 
Μείωσης Εκπομπών. 

Το μείζον πρόβλημα όμως που φαίνεται πως 
δεν θα αποφύγει η επιχείρηση να αντιμετω-
πίσει, είναι οι τρεις καμινάδες του ΑΗΣ Αγίου 
Δημητρίου, από τις οποίες «βγαίνει» 400mg/
Nm3 και 750mg/Nm3. Ο σταθμός του Αγίου 
Δημητρίου, εκπέμπει υδράργυρο και μάλιστα 
χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πρώτους σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο σε εκπομπές υδραργύ-
ρου. Η κοινοτική οδηγία του Αυγούστου, κατε-
βάζει το όριο εκπομπής στα 7mg/Nm3. 

Τέλος, δεν θα διαφύγει της προσοχής των 
υπευθύνων της επιχείρησης, ότι ακόμη και οι 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου, θα πρέπει να 
«πέσουν» στο νέο όριο των 150mg/Nm3, επί-
πεδα που μέχρι στιγμής μόνο οι μονάδες του 
Μελίτη 1 και τη Μεγαλόπολης 3 πλησιάζουν. 
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Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στις 19:00 πραγματοποιήθηκε ει-
δική εκδήλωση μνήμης με υψηλού επιπέδου και ανάλογου 
συμβολισμού καλλιτεχνικό περιεχόμενο για τη Μάχη της 

Ηλεκτρικής (13 Οκτωβρίου 1944) στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγί-
ου Γεωργίου στο Κερατσίνι. Η εκδήλωση και η ιστορική έκθεση, 
τα εγκαίνια της οποίας τέλεσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, έχουν τεθεί υπό την Αιγίδα της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας. 

Την εκδήλωση την οποία παρακολούθησε από κοντά στον ΑΗΣ 
Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι πλήθος κόσμου, χαιρέτησαν εκτός 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα 
(με επιστολή), ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης, ο Υπουργός 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκης, ο Μ. Θεοδωράκης με 
επιστολή του, αλλά και ο Μανώλης Γλέζος, ενώ την τίμησαν με τη 
παρουσία τους ανάμεσα σε άλλους εκπρόσωποι από τη Βουλή, την 
κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ, ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ Δ. Κουτσού-
μπας, φορείς της Εκκλησίας, των σωμάτων ασφαλείας αλλά και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο Πρωθυπουργός κ. Α. Τσίπρας ανέφερε μεταξύ άλλων στην 
επιστολή του : «Δεν ξεχνάμε, σημαίνει όχι μόνο ότι υποκλινόμαστε 
με σεβασμό μπροστά στο παρελθόν, και σε κείνους που έμειναν 
όρθιοι, κρατώντας όρθια την Ηλεκτρική και την Ελλάδα. Αλλά κι 
ότι πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, στις σημερινές 
συνθήκες, για να μην πάει τίποτε χαμένο, από τις ζωές που χάθη-
καν στον τίμιο αγώνα της ελευθερίας.» 

Ο Μ. Θεοδωράκης στη δικιά του επιστολή επίσης ανέφερε με-
ταξύ άλλων πως: «Μακάρι το παράδειγμα το δικό σας που ανασύ-
ρατε από τα σκοτάδια της λήθης την ηρωική σελίδα της μάχης της 
Ηλεκτρικής, μια γενναία πράξη που μας γεμίζει φως, μακάρι λέω, 
να δώσει το έναυσμα να ξεκινήσει η προσπάθεια για την αναβίωση 
της ιστορικής μνήμης. Εκφράζοντας τις ευχαριστίες, την συγκίνηση 
και τα συγχαρητήριά μου, θα πω μόνο ότι πράξεις σαν τη δική σας 
είναι η μόνη εγγύηση ότι αυτός ο μαρτυρικός λαός θα μπορέσει αύ-
ριο να σταθεί στα πόδια του ελεύθερος, δυνατός και ανεξάρτητος.» 

Η Μάχη της Ηλεκτρικής αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες 
πράξεις αντίστασης για την υπεράσπιση βασικών υποδομών της 
χώρας, εξασφαλίζοντας την ηλεκτροδότηση του πολεοδομικού συ-
γκροτήματος της πρωτεύουσας, τη λειτουργία της βιομηχανίας και 
του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου. Μαχητές του ΕΛΑΣ και εργαζόμενοι 
στο εργοστάσιο του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι πολέμησαν με 
αυταπάρνηση τους κατακτητές αποτρέποντας την ανατίναξη του 
Κεντρικού Σταθμού. Στο πεδίο της μάχης έπεσαν 11 αγωνιστές. 
Τρεις ήταν εργαζόμενοι της Ηλεκτρικής Εταιρείας. 

Ως ένδειξη σεβασμού και τιμής στους πεσόντες υπερασπιστές 
της Ηλεκτρικής, με πρωτοβουλία και απόφαση της Διοίκησης της 
ΔΕΗ Α.Ε., η επέτειος της 13ης Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως η επί-
σημη γιορτή της Επιχείρησης. 

 Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΔΕΗ «Η μνήμη 
της αυτοθυσίας τους στη Μάχη της Ηλεκτρικής καταδεικνύει το με-
γαλείο και τις αστείρευτες δυνάμεις του λαού μας. Αποτελεί πηγή 
έμπνευσης και συνάμα οδηγό για τους αγώνες που καλούμαστε 
να δώσουμε σήμερα για την πατρίδα μας, ενωμένοι. Η Μάχη της 
Ηλεκτρικής συνιστά μια διαρκή, ασάλευτη υπόμνηση ότι πάντοτε η 
απάντηση ήταν και παραμένει στο «εμείς». Και με αυτήν την παρα-
καταθήκη οφείλουμε αποφασιστικά να πορευθούμε.»

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ διοργανώνει την ιστορική έκθεση 

«Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική… Μια μάχη στην καρδιά της Απελευθέ-
ρωσης» στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Γεωργίου, που επιμελή-
θηκε το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ. 

Παράλληλα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σε συνεργασία με τη 
ΔΕΗ, θα κυκλοφορήσουν αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων αφι-
ερωμένη στη Μάχη της Ηλεκτρικής. 

Η έκθεση περιλαμβάνει πλούσιο, πρωτότυπο εικονογραφικό 
και αρχειακό υλικό. Πολλά δε τεκμήρια δημοσιεύονται για πρώτη 

φορά. Ειδικότερα, παρουσιάζονται δύο σημαντικά αρχεία άγνωστα 
στην έρευνα έως σήμερα: το Αρχείο του 6ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 
Πειραιά (Γενικό Επιτελείο Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού), το 
οποίο ανακαλύφθηκε και μελετήθηκε από την ιστορικό Βασιλική 
Λάζου, και το Αρχείο της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών-Πειραιώς 
(ΗΕΑΠ), κυρίως η ενότητα της περιόδου της Κατοχής (Ιστορικό 
Αρχείο ΔΕΗ). 

Βασικός άξονας της αφήγησης είναι το ίδιο το εργοστάσιο του 
Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι και οι εργαζόμενοί του: παρουσιάζε-
ται η πρώτη περίοδος κατασκευής και λειτουργίας του Σταθμού στα 
χρόνια του Μεσοπολέμου και ακολουθεί η περίοδος της Κατοχής 
και της Απελευθέρωσης. Στη συνέχεια η έκθεση εστιάζει στο κε-
ντρικό γεγονός της Μάχης της Ηλεκτρικής και, τέλος, ξεδιπλώνει 
τη μεταπολεμική ιστορία του εργοστασίου έως το 1960, οπότε 
περιήλθε στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με την εξαγορά 
της ΗΕΑΠ. 

Υπογραμμίζεται ότι η ΗΕΑΠ ανέθεσε στον γλύπτη Χρήστο Κα-
πράλο (1909-1993) τη δημιουργία του Μνημείου Πεσόντων στη 
Μάχη της Ηλεκτρικής, το οποίο τοποθετήθηκε στον Σταθμό του 
Κερατσινίου το 1948. Σήμερα το Μνημείο, με εγχάρακτα τα ονόμα-
τα των 11 νεκρών μαχητών, βρίσκεται ακόμη εκεί, στον τόπο της 
Μάχης, μία συνεχής υπόμνηση για την ηρωική αντίσταση και την 
τελική νίκη των υπερασπιστών της Ηλεκτρικής, εκείνο το πρωινό 
της 13ης Οκτωβρίου 1944.

Η ΔΕΗ προχώρησε και στην έκδοση του καταλόγου της έκθε-
σης, την οποία προλογίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΔΕΗ Α.Ε. Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης. Ο κατάλογος, με κείμενα 
και επιμέλεια των ιστορικών Μαρίας Μαυροειδή και Γεωργίας Μ. 
Πανσεληνά, περιλαμβάνει την ιστορία του εργοστασίου του Αγίου 
Γεωργίου από τα χρόνια του Μεσοπολέμου έως και την Κατοχή. 
Καλύπτει με λεπτομέρεια το ιστορικό της Μάχης της Ηλεκτρικής, 
ενώ εστιάζει στους πρωταγωνιστές που υπερασπίστηκαν τον Κε-
ντρικό Σταθμό. Τέλος, καταγράφει εν συντομία τη μεταπολεμική 
πορεία της ΗΕΑΠ έως ότου πέρασε στον έλεγχο της ΔΕΗ την 1η 
Δεκεμβρίου 1960. Η έκδοση πλαισιώνεται από τη συμβολή της 
ιστορικού Βασιλικής Λάζου για τις άγνωστες πτυχές του «πολέ-
μου» για τη διάσωση των υποδομών, ενώ η Άρτεμις Ζερβού, επι-
μελήτρια στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, 
τεκμηριώνει το Μνημείο Πεσόντων στη Μάχη της Ηλεκτρικής του 
γλύπτη Χρήστου Καπράλου, προσφέροντας νέα στοιχεία για τη δη-
μιουργία του γλυπτού. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: «Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική… Μια μάχη στην 
καρδιά της Απελευθέρωσης» ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΕΣ: Μαρία Μαυροειδή 
και Γεωργία Μ. Πανσεληνά 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 Οκτωβρίου 2017 - 31 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00, Τετάρ-
τη 17:00-20:00 Ομαδικές ξεναγήσεις κατόπιν συνεννόησης: τηλ. 
210 5293468-9 & 5144073 ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
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Μ ε “χρυσό” βραβεύθηκε, στα “Facilities 
Management Awards 2017”, η Διεύθυνση Υπη-
ρεσιών Στέγασης της ΔΕΗ, για την “ανακαίνιση 

και ενεργειακή αναβάθμιση” του κτιρίου της επί των οδών 
Σκίπη & Αραπάκη στην Καλλιθέα. 

Πρόκειται για οικοδομή που κατασκευάστηκε τη δεκαετία 
του 1970 και η οποία λόγω της παλαιότητας είχε καταστεί 
απαράδεκτα ενεργοβόρα.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν τόσο δομικής μορφής 
(θερμομόνωση κατακόρυφου κελύφους και οροφής, αντι-
κατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση περσίδων, διαμόρ-
φωση όψεων), όσο και ηλεκτρομηχανολογικές (σύστημα 
BMS ελέγχου των εγκαταστάσεων, σύγχρονος κλιματισμός, 
ελεγχόμενος φωτισμός, ανελκυστήρες με βαθμό απόδοσης 
πάνω από 90%, φωτοβολταϊκό 10 kw).

Η εξοικονόμηση ενέργειας που μετρήθηκε με βάση τον 
ΚΕΝΑΚ ήταν 67%. Ήτοι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας μειώθηκε από τις 223,00 kwh/m² στις 73,80 
kwh/m² (ενεργειακή κλάση Α).

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ

Παραλαβή του βραβείου από τον Διευθυντή της ΔΕΗ/ΔΥΣ

 Το κτίριο της ΔΕΗ μετά την ανακαίνιση


