Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Π ρ ο σ ω πικο y Ε Δ Ο Π / Δ Ε Η
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 ΑΘΗΝΑ 104 32 - AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Σενάρια για το ξεπούλημα της ΔΕΗ
Με την εκβιαστική αυτή φράση, πουλήστε τώρα
για να μην πάρετε νέα μέτρα, η Μέρκελ στέλνει
τελεσίγραφο για άμεση υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων. Το χρονικό περιθώριο της Αθήνας,
για να παραχωρήσει σε τρίτους κρατικές εταιρείες
και γη, σύμφωνα με Γερμανικές πηγές, που φιλοξένησε ο τύπος, δεν μπορεί να ξεπερνά τον Απρίλη.
Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι επιφυλάξεις
σε σχέση με την καθυστέρηση τότε ο «Δερβέναγας»,
που λέγεται Τρόικα θα απαιτήσει την αλλαγή του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας και την εγκατάσταση
ξένων Manager.
Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση σχεδιάζει την
αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, βασισμένη σε δύο σενάρια:
την πώληση μιας μικρής ΔΕΗ και την είσοδο στρατηγικού
επενδυτή.
Το πρώτο πρόκειται για σπάσιμο της ΔΕΗ και την δημιουργία μίας μικρής ΔΕΗ, όπου θα απορροφήσει το 20%
έως 30% του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης, το
οποίο θα απαρτίζεται από δύο ή τρείς λιγνιτικές μονάδες
και κατά πάσα πιθανότητα από μία ή δύο υδροηλεκτρικές,
για να γίνει πιο δελεαστικό το «πακέτο» πώλησης, ενώ
δεν αποκλείεται και κάποια φυσικού αερίου, φτάνοντας
στα 2000 MW. Συνολικά το πακέτο, θα ενισχυθεί με ορυχεία, αλλά και με καταναλωτές και Ανθρώπινο Δυναμικό.
Το εγχείρημα αυτό δυσκολεύει την διαδικασία, αφού
πέραν όλων των άλλων, είναι χρονοβόρο,γιατί πρέπει να
μεταφερθούν τα πάγια σε μία νέα εταιρεία και βεβαίως
πρέπει να προηγηθεί ο νομικός διαχωρισμός, όπου θέτει
εν αμφιβόλωτο κατά πόσον θα γίνει εφικτό να προκηρυχθεί
ένας διαγωνισμός μέχρι το τέλος του χρόνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μία τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να
έχει την μέθοδο του fasttrack, αλλά μπορεί να διαρκέσει
έως 2-3 χρόνια αν δεν προκύψουν νομικά εμπόδια. Στην
περίπτωσή μας σίγουρα θα προκύψουν γιατί θυμίζουμε,
ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία του ασφαλιστικού μας
φορέα, ενσωματωμένα στα πάγια περιουσιακά στοιχεία
της ΔΕΗ, γεγονός που το Σ.Κ. στη ΔΕΗ, έχει κάθε λόγο
να τα διεκδικήσει και να αποτρέψει την πώληση. Άλλωστε
επίσημα η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, έχει κάνει σαφές τις προθέσεις
για την πώληση της ΔΕΗ και τις ασφαλιστικές μας εισφορές, προσφεύγοντας στα δικαστήρια.
Το δεύτερο σενάριο που κυοφορείται σύμφωνα πάντα με πληροφορίες είναι η πρόκριση του στρατηγικού
επενδυτή, με παραχώρηση «πακέτου μετοχών». Με την



είσοδο του στρατηγικού επενδυτή αναμένεται να πουληθεί το 17% των μετοχών μαζί με το management, ώστε να
μειωθεί η συμμετοχή του Δημοσίου στο 34% κρατώντας
παράλληλα την καταστατική διαδικασία, ώστε να έχει
λόγο σε κρίσιμες αποφάσεις, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Όπως και να γίνει, το ζητούμενο είναι γιατί γίνεται
και τι εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί βεβαίως τους δανειστές
μας, αφού θέλουν να βάλουν στο χέρι την μεγαλύτερη
επιχείρηση, ενώ τίθενται πλέον σε επισφαλή θέση κάθε
κρατικός παρεμβατισμός σε σχέση με το κοινωνικό αγαθό που παράγει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και
λέγεται Ηλεκτρικό Ρεύμα. Όλα πλέον θα ανήκουν στην
ιδιωτική πρωτοβουλία, η οπόια θα μας γυρίζει σε άλλες
εποχές και αντί για Ηλεκτρικό ρεύμα θα βάλουμε κεριά.
Ακόμη και ο πιο αδαής γνωρίζει ότι όλες αυτές οι αλλαγές και μεταβολές δεν γίνονται για το καλό του λαού,
αλλά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, δηλαδή την ελίτ του
ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.
Σε διαφορετική περίπτωση, ας μας απαντήσουν εκεί
που ιδιωτικοποιήθηκαν οι κρατικές επιχειρήσεις, ακρίβυνε ή μειώθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα.
Δυστυχώς για αυτούς οι αυξήσεις λόγω της απελευθέρωσης ή των αποκρατικοποιήσεων άγγιξαν ποσοστά
μέχρι και 90% - Τσεχία - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Eurostat.
Το ότι έχει αποτύχει αυτό το συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο παγκοσμίως είναι γνωστό τοις πάσι, γι’αυτό
έχουμε αυτά τα ζοφερά φαινόμενα της φτωχοποίησης παγκοσμίως. Δυστυχώς, όμως, για το λαό, το Διευθυντήριο
της Ε.Ε. είναι παντελώς αδιάφορο γι’αυτό και επιμένει
στην γνωστή ρήση μόδα που ξεπεράστηκε και όμως κάποιοι επιμένουν.
Συνακόλουθα, εμείς όλοι, εργαζόμενοι και Σ.Κ. έχουμε χρέος να προετοιμαστούμε πάνω σε αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις.
Να βάλουμε στην άκρη κάθε τι που μας χωρίζει και
με σχέδιο, με βούληση και με ρεαλισμό να δώσουμε την
ύστατη μάχη για την σωτηρία της ΔΕΗ, αλλά και για την
διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Ήρθε η ώρα, ας προετοιμαστούμε όλοι κατάλληλα
από τώρα. Αύριο θα είναι πλέον αργά. Όλοι μαζί θα τα
καταφέρουμε.
Οὐ γὰρ μέλλει ενεχώρει έτι
ENΩΣΗ
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Η Γερμανική πολιορκία της ΔΕΗ

ζωή κύκλους κάνει, αλλά οι πολλές συμπτώσεις κάθε άλλο παρά
τυχαίες ήταν. Οι αναγνώστες
θα θυμούνται ότι επί διοικήσεως Τάκη
Αθανασόπουλου είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τη γερμανική εταιρεία RWE
σχετικά με την εξαγορά, εκ μέρους της,
ενός ποσοστού της ΔΕΗ, στα πλαίσια
μιας στρατηγικής συμφωνίας, όπως την
είχαν αποκαλέσει.
Πέρασαν μερικά χρόνια και ο κ. Τάκης
Αθανασόπουλος είναι πλέον επικεφαλής του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων,
το οποίο και θα χειριστεί την πώληση
ενός μεγάλου τμήματος της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα:
Η πώληση δύο ή τριών εργοστασίων
παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ και συγκεκριμένα μιας μονάδας λιγνίτη, μιας
υδροηλεκτρικής και ίσως και μιας μονάδας φυσικού αερίου σε ξένες ή και
ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι,
σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα
σενάρια που εξετάζονται από το Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), στο
οποίο έχει ήδη περάσει το 17% των μετοχών της Επιχείρησης.
Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει επανέρχονται
τώρα στο προσκήνιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ,
καθώς οι πιέσεις για να μικρύνει η ΔΕΗ
και τα μερίδιά της στην αγορά αποτελούν ευρωπαϊκή επιλογή και προωθούνται τόσο με το Μνημόνιο όσο και με
τις κοινοτικές πολιτικές στην ενέργεια
που πιέζουν για τη συμμετοχή ιδιωτών

στην εκμετάλλευση λιγνίτη και υδάτινων
πόρων.

Γερμανική διείσδυση

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Βερολίνο επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της Ανγκελα
Μέρκελ για γερμανική διείσδυση στον
κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα.
Έτσι το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΗ επιταχύνεται και μάλιστα, σύμφωνα
με πληροφορίες, αναμένονται κατευθύνσεις για το πώς θα γίνει, μέχρι το τέλος
Γενάρη. Στο τραπέζι έχει πέσει και το
σενάριο να πουληθεί το 17% των μετοχών της Επιχείρησης που έχει περάσει
στο ΤΑΙΠΕΔ ή ακόμα να επιλεγούν ταυτόχρονα και οι δύο λύσεις, με πώληση
μονάδων όσο και μετοχών της ΔΕΗ.
Το ενδιαφέρον γερμανικών επιχειρή-
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σεων θεωρείται δεδομένο και το πρέσινγκ της RWE στη ΔΕΗ διαρκεί χρόνια
και προϋπάρχει των γεγονότων. Ναυάγησε τελικά επί της προεδρίας στη ΔΕΗ
του Τάκη Αθανασόπουλου η συμφωνία
μεταξύ RWE και ΔΕΗ για τη δημιουργία
από κοινού μονάδων λιθάνθρακα στην
Ελλάδα.
Ωστόσο κι ενώ εξετάζεται το σχέδιο πώλησης μονάδων της ΔΕΗ σε μια
προσπάθεια να υιοθετηθεί το μοντέλο
ιδιωτικοποίησης της ιταλικής ENEL,
η κυβέρνηση γνωρίζει τις δυσκολίες
εφαρμογής του, καθώς και το πόσο χρονοβόρο μπορεί να αποδειχθεί ακόμα κι
αν προχωρήσει.
Ένα παιχνίδι της μοίρας φέρνει τον
τότε πρόεδρο της ΔΕΗ να είναι σήμερα
στο ΤΑΙΠΕΔ και να προωθεί την ιδιωτικοποίηση της Επιχείρησης. Τα νομικά και
οικονομικά εμπόδια σε περίπτωση που
επιλεγεί η πώληση μονάδων εκτιμάται
ακόμα και από κυβερνητικά στελέχη πως
είναι μεγάλα, ενώ τίθεται και το ζήτημα
της περιουσίας του ασφαλιστικού φορέα
των εργαζομένων στην Επιχείρηση. Το
ταμείο των εργαζομένων στη ΔΕΗ έχει
συμμετοχή στην περιουσία (πάγια) της
Επιχείρησης.
Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα της
ΔΕΗ θα σταθούν εμπόδιο στο ξεπούλημα της επιχείρησης και στο μοίρασμα
των «ιματίων» της, μεταξύ εκείνων που
χρόνια τώρα την υπονομεύουν.

Ιδιωτικοποιήσεις ante portas

Μ

παίνουμε σε μια
περίοδο όπου η
καταιγίδα των ιδιωτικοποιήσεων και η αλλαγή
του χάρτη της εθνικής οικονομίας, θα εκτοπίσει από το
προσκήνιο και την πολιτική
αντιπαράθεση
οτιδήποτε
άλλο.
Σύμφωνα με όσα βλέπουν, καθημερινά, το φως της δημοσιότητας, η κυβέρνηση προωθεί τους διαγωνισμούς για την
πώληση του 29% του ΟΠΑΠ, αλλά και τη διάθεση του 35%

ENΩΣΗ
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των ΕΛ.ΠΕ.. Οι δύο αυτές ιδιωτικοποιήσεις θα καθορίσουν εν
πολλοίς το σκηνικό όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά
και στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό.
Ξεχωριστή θέση σε αυτό το ζοφερό για την πατρίδα μας
σκηνικό κατέχει η ΔΕΗ, ενώ παίρνουν σειρά για εκποίηση 28
κρατικού ενδιαφέροντος κτίρια, 35% των ΕΛ.ΠΕ. 29% του
ΟΠΑΠ. 74% της ΕΥΑΘ, η πώληση της ΛΑΡΚΟ, η παραχώρηση
ης Εγνατίας Οδού, λιμανιών και μαρινών, καθώς και η πώληση
του 61% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και του 90% των μετοχών
των ΕΛ.ΤΑ. Σε κάθε περίπτωση πάντως το σημείο αιχμής των
ιδιωτικοποιήσεων θα είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2013.



Τ ΖΟΓΟΣ
Το colpo grosso για το ξεπούλημα της ΔΕΗ

Μ

ε το γνωστό colpo grosso η κυβέρνηση θέλει να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ
σπάζοντάς την σε κομμάτια. Σύμφωνα με
πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα κυβερνητικά σχέδια περιλαμβάνουν δύο νέες «ΔΕΗ».
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί προβλέπει τη μεταφορά σε μια μικρή «ΔΕΗ»
του 20% - 30% των περιουσιακών της
στοιχείων, δηλαδή ορυχεία, μονάδες και
γενικά τομείς δραστηριότητας της σημερινής μαζί, φυσικά, με τμήμα των 19.000
εργαζομένων που απασχολεί και στη συνέχεια, μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να την ξεπουλήσει.
Ουσιαστικά, πρόκειται για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, και το μοντέλο που θα
υιοθετηθεί τελικά, αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός των ημερών. Σε επόμενη
φάση, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναζητήσει στρατηγικό επενδυτή για το υπόλοιπο
κομμάτι της ΔΕΗ που θα απομείνει, όπου
θα διαθέσει μαζί με το μάνατζμεντ και

πακέτο των μετοχών, πιθανότητα το 17%,
ώστε το μερίδιο του Δημοσίου να πέσει
κάτω από το 51% στο 34%, διατηρώντας
ωστόσο την καταστατική μειοψηφία.
Είναι προφανές ότι οι κυβερνητικοί
σχεδιασμοί αποσκοπούν στον τεμαχισμό
και το ξεπούλημα της ΔΕΗ, σύμφωνα με
τις επιταγές των Μνημονίων και της Τρόικας. Η θρυλούμενη είσοδος ιδιωτών στην
παραγωγή, η επικοινωνιακή καταιγίδας
κατά των εργαζομένων και των αγώνων
τους, η προετοιμασία της κοινής γνώμης
μέσα από κατευθυνόμενα δημοσιεύματα

και προπαγανδιστικά πυροτεχνήματα,
είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επιχειρηθεί το σπάσιμο της ΔΕΗ και το ξεπούλημα της.
Εδώ και χρόνια τόσο ως συνδικαλιστικό
κίνημα, όσο και ως εργαζόμενοι στη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία, έχουμε
καταθέσει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, προτάσεις για τη λειτουργία ενός υγιούς ανταγωνισμού στα
πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς
ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά μιλούσαμε σε
ώτα μη ακουόντων.
Τώρα πια που οι προθέσεις των κυβερνώντων αποκαλύπτονται, ως εργαζόμενοι
δεν έχουμε άλλο δρόμο από εκείνο των
αγώνων για την προάσπιση της δημόσιας
περιουσίας της ΔΕΗ, για ηλεκτρικό ρεύμα
φτηνό για τα ελληνικά νοικοκυριά, για μια
ΔΕΗ ενιαία, με δημόσιο χαρακτήρας.
Ήμασταν αντίθετοι στα σχέδια τους,
παραμένουμε αντίθετοι.

Ο τζόγος με τα δικαιώματα ρύπων
και το δυσβάσταχτο βάρος στις πλάτες των καταναλωτών

Σ

τα 3,4 δισ. ευρώ υπολογίζεται το
έξτρα κόστος για τους Έλληνες καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος από την
εφαρμογή της αμφιλεγόμενης πρότασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει
δικαιώματα εκπομπής ρύπων, σύμφωνα
με στοιχεία από μελέτη του υπουργείου
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της
Βρετανίας.
Το ποσό αναφέρεται στην επιβάρυνση
που θα προκύψει συνολικά την περίοδο
2013 - 2020 σε περίπτωση που αποσυρθούν οριστικά από την Ευρωπαϊκή αγορά
900 εκατ. δικαιώματα και δεν αφορά στις
πρόσθετες χρεώσεις που ξεκίνησαν από
1/1/2013 μέσω των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, μέρος των οποίων αντικατοπτρίζει το έξτρα κόστος της ΔΕΗ
και των ιδιωτικών εταιριών παραγωγής
ηλεκτρισμού για την αγορά δικαιωμάτων
εκπομπής ρύπων για το σύνολο του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν.
Μέχρι σήμερα, σημαντική ποσότητα δικαιωμάτων κατανεμόταν δωρεάν στους



ηλεκτροπαραγωγούς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη
της ΔΕΗ για το κόστος ρύπων το 2013
αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ (με την προϋπόθεση ότι οι τιμές των δικαιωμάτων θα
κινηθούν γύρω στα 7 ευρώ/τόννο CO2 ),
ποσό που θα μετακυλίσει στους καταναλωτές, βάσει της ευρωπαϊκής αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει». Η πρόταση της
Κομισιόν για την απόσυρση δικαιωμάτων
στοχεύει στην τεχνητή ενίσχυση των τιμών μετά την κατάρρευση τους στα διεθνή χρηματιστήρια ρύπων.
Αν υιοθετηθεί η πρόταση αυτή, αντί

της πρώτης για την οριστική απόσυρση
των δικαιωμάτων, τότε το συνολικό κόστος για τους ρύπους θα είναι μικρότερο, όπως αναφέρει η βρετανική μελέτη,
δεν παύει όμως να είναι σημαντικό και να
έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πολλές
χώρες-μέλη, ιδιαίτερα αυτές που για την
παραγωγή ηλεκτρισμού χρησιμοποιούν
τα πιο ρυπογόνα καύσιμα, λιθάνθρακα ή
λιγνίτη, όπως η ΔΕΗ.
Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει καταλήξει για
το ύψος της αποζημίωσης προς τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ενώ το σύνολο του
ποσού που εισπράττει από την πώληση
δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων προς το
παρόν πηγαίνει στην κάλυψη του τεραστίου ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού για τις ΑΠΕ. Πληροφορίες από το
υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας
αναφέρουν μάλιστα ότι δεν προτίθεται
να εξαντλήσει το όριο του 60% καθώς τα
κονδύλια δεν επαρκούν, πράγμα που θα
δημιουργήσει de facto ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την ελληνική βιομηχανία.
ENΩΣΗ
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Λ ΑΘ Ο Σ
Το λάθος του ΔΝΤ το πληρώνουν
ακριβά οι λαοί!

H

σκανδαλώδης δήλωση, έστω και με
τη μορφή non paper που απηχούν
προσωπικές απόψεις των συντακτών
τους, για το απίστευτο λάθος των ειδικών
του ΔΝΤ, κυριαρχεί όχι μόνο στην ειδησεογραφία, αλλά και στις συζητήσεις των απλών
πολιτών, εκείνων δηλαδή που ως πειραματόζωα βίωσαν τη «λανθασμένη συνταγή» των
μνημονιακών σωτήρων.
Ας προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως και να
κατανοήσουμε την έκθεση του Ολιβιέ Μπλανσάρ, επικεφαλής του ερευνητικού τμήματος
του ΔΝΤ, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις
3 Ιανουαρίου.
Ουσιαστικά πρόκειται για την απίστευτη
ομολογία. Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη
της μεγάλης κρίσης που κλυδωνίζει τις δυτικές οικονομίες, ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς οικονομολόγους του πλανήτη, ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, διευθυντής του
ερευνητικού τμήματος του ΔΝΤ, έδωσε στη
δημοσιότητα μια μελέτη στην οποία ομολογεί
ότι το ΔΝΤ και μαζί του το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών, των υπουργών οικονομίας,
της Κομισιόν και της ΕΚΤ, έκαναν σοβαρό λάθος στους υπολογισμούς τους. Υποτίμησαν
τις καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών
λιτότητας που επέβαλαν στα υπερχρεωμένα
κράτη.
Το απίστευτο αυτό κείμενο της 43σέλιδης
έκθεσης του Ολιβιέ Μπλανσάρ έχει τίτλο:
«Τα λάθη των προγνωστικών ανάπτυξης
και οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές».
Το λάθος αφορά σε έναν συντελεστή, γνωστό στην οικονομία με την ονομασία «πολλαπλασιαστής» (multiplicateur). Μεταξύ του
1970 και του 2007, οι ασχολούμενοι με τις
προβλέψεις είχαν διαπιστώσει ότι η μείωση
κατά 1% στις δημόσιες δαπάνες, ή κατά 1%

επιπλέον έσοδα από τη φορολογία, οδηγούσαν, κατά μέσον όρο, σε 0,5% μείωση της
ανάπτυξης στις προηγμένες χώρες. Εξ αυτού
διαμόρφωσαν τον πολλαπλασιαστή 0,5 τον
οποίο και χρησιμοποίησαν στις προκαταρτικές εργασίες τους για τα προγράμματα που
επιβλήθηκαν σε Ελλάδα και Πορτογαλία. Το
πρόβλημα είναι ότι τα δεδομένα αυτά ίσχυαν
πριν από την κρίση, η οποία με την ανασφάλεια που έφερε στις χώρες, επηρέασε τη
συμπεριφορά των καταναλωτών. Στο «Πανόραμα της Παγκόσμιας Οικονομίας» που δημοσίευσε το ΔΝΤ τον περασμένο Οκτώβριο,
αναγνωρίζει ότι με τις σημερινές συνθήκες,
οι πολλαπλασιαστές κινούνται ανάμεσα στο
0,9 έως και το 1,7 (!) ήτοι δύο με τρεις φορές μεγαλύτεροι από το 0,5. Την πληροφορία
αυτή το ΔΝΤ την έχει γράψει στα ψιλά του
«Πανοράματος» και μόνο οι ιδιαίτερα έμπειροι αναλυτές μπορούσαν να αντιληφθούν το
μέγεθος της σημασίας της.
Ο Ολιβιέ Μπλανσάρ αναγνωρίζει αυτό
που κάθε πολίτης μπορούσε να αντιληφθεί
περπατώντας για λίγο στις ρημαγμένες από

τη λιτότητα αγορές των πόλεων της νότιας
Ευρώπης -που όμως οι μεγάλοι εξπέρ στα
γραφεία τους με τα κομπιουτεράκια τους φάνηκαν ανάξιοι να αντιληφθούν. Υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις της νότιας Ευρώπης σε
δραστική μείωση των μισθών των δημοσίων
υπαλλήλων, αλλά και των συντάξεων, αναγνωρίζει η έκθεση, προκλήθηκε μια πτώση
της εσωτερικής ζήτησης δύο με τρεις φορές
ταχύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν.
Οι συνέπειες ήταν αβυσσαλέες: σειρά πτωχεύσεων, εκτίναξη της ανεργίας, τεράστιες
διαδηλώσεις στους δρόμους της Αθήνας και
της Λισαβόνας. Ο πολλαπλασιαστής δεν είναι
κάτι που πέφτει εξ ουρανού. Μεταβάλλεται
ανάλογα με τις συγκυρίες: εξαρτάται από το
σημείο του οικονομικού κύκλου στο οποίο
βρισκόμαστε πάνω ή κάτω, από την πολιτική
των γειτονικών χωρών, από το εάν μπορούμε να κάνουμε υποτίμηση στο νόμισμά μας.
Μόνο συνυπολογίζοντας όλα αυτά τα στοιχεία
μπορούμε να εκτιμήσουμε τις συνέπειες μιας
θεραπείας λιτότητας –και όχι εφαρμόζοντας
έναν πολλαπλασιαστή επειδή λειτούργησε
προηγούμενα, όταν υπήρχε ανάπτυξη.
Κι όμως, αυτά έκαναν τα λαμπρά μυαλά
του ΔΝΤ. Τώρα που η ομολογία είναι και
γραπτή, απομένει να πεισθούν Κομισιόν και
ΕΚΤ, χωρίς αυτό να θεωρείται άμεσα εφικτό.
Τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Βερολίνο
συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η θεραπεία θα
έλθει μέσα από τη θεραπεία λιτότητας και
συνεχίζουν να υποτιμούν τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Δεν υπάρχει έρευνα
χωρίς να γίνονται λάθη, το νοητικά σοβαρό
όμως, είναι η επανάληψη του λάθους. Το δε
ασυγχώρητα σοβαρό, είναι .....η διαιώνιση ....
του λάθους.

Ένας δικός μας άνθρωπος έφυγε πρόωρα
Το Δ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της συναδέλφισσας
Γιανναροπούλου Πριοβόλου Βασιλική που έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Θα σε θυμόμαστε για πάντα.
Η οικογένεια της ευχαριστεί όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους.
ENΩΣΗ
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Νέα τιμολόγια

Η

πρώτη από τις συνολικά τρείς αυξήσεις
που έχουν αποφασισθεί για το 2013
ανακοινώθηκε.
Με μία προσεκτική ανάγνωση βλέπουμε ότι
οι αυξήσεις είναι μεγάλες και το μεγαλύτερο
βάρος πέφτει στις πλάτες ανήμπορων συμπολιτών μας, που έχουν μικρές καταναλώσεις.
Οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
με τις μικρές καταναλώσεις πληρώνουν ποσοστιαία το μεγαλύτερο τίμημα. Οι μοναχικοί
καταναλωτές, οι μικροσυνταξιούχοι, οι φοιτητές, είναι τα θύματα μίας απόφασης που μας
επέβαλαν οι τοκογλύφοι που κυβερνούν αυτοί
τη χώρα.
Στο μνημόνιο που μας επέβαλε η Τρόικα
Εξωτερικού και ψήφισε η Τρόικα Εσωτερικού,
αναφέρονται ρητά οι αυξήσεις που πρέπει να
γίνουν ώστε να μπορούν να μπουν στο παιχνίδι
και οι ιδιώτες, με μεγάλα περιθώρια κέρδους.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος αύξησης του ρεύματος αν οι κυβερνήσεις καταργούσαν χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ των κρατικοδίαιτων
επιχειρηματιών. Εμείς έχουμε προτάσεις που
είναι υπέρ της κοινωνίας και όχι υπέρ αυτών
των λίγων που χρόνια τώρα κερδίζουν ασύλληπτα ποσά εις βάρος των πολλών. Εμείς
λέμε ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και
όχι εμπορεύσιμο είδος. Λέμε λοιπόν ότι άμεσα πρέπει.

Να παρθούν μέτρα ώστε να ανακουφισθεί
ο χειμαζόμενος λαός και προτείνουμε:
	Να εξοφληθούν τα χρέη των μεγαλοεπιχειρηματιών.
	Να εξοφληθούν τα χρέη του Δημοσίου
προς την ΔΕΗ.
	Να καταργηθεί ο μηχανισμός ανάκτησης
μεταβλητού κόστους που έχει
κάνει τη ΔΕΗ,
υπηρέτη μεγαλοσυμφερόντων.
	Κατάργηση του
ειδικού
φόρου
κατανάλωσης στα
καύσιμα.
	Κατάργηση της
ρύθμισης Παπακωνσταντίνου για
μονάδες ΣΗΘΥΑ.
	Προστασία της
επιχείρησης από
κάθε λογής αρπακτικό, όπως οι
νεογιάπιδες ιδιώτες πάροχοι που
βρίσκονται στον
Κορυδαλλό.
	Καλύτερη παρα-

κολούθηση των χρεών ενεργών και μη
καταναλωτών.
Ένα άλλο τρομακτικό πρόβλημα είναι οι
ρευματοκλοπές, οι οποίες έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και χάνονται δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ.
Οι έξυπνοι μετρητές είναι μία λύση. Ας
αρχίσουμε τουλάχιστον από τις μεγάλες παροχές και από τους πελάτες που θεωρούνται
επικίνδυνοι.

Φτηνά τιμολόγια για
ευπαθείς ομάδες
Ανοίγει το ειδικό φθηνό τιμολόγιο της ΔΕΗ,
εν όψει των επικείμενων μεγάλων αυξήσεων στις τιμές ρεύματος, ώστε να ενταχθούν
περισσότερα άτομα με χαμηλό εισόδημα και
αναπηρία, άνεργοι και πολύτεκνοι. Ήδη η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμάζει σχετικό
σχέδιο ώστε οι όποιες αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ
να βρουν εφαρμογή από τις αρχές του 2013.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΡΑΕ θα προτείνει την αύξηση του ορίου της τετραμηνιαίας
κατανάλωσης προκειμένου οι όποιοι δικαιούχοι να απολαμβάνουν την έκπτωση στο ρεύμα.
Έτσι, από τις 800 κιλοβατώρες με χαμηλότερη
χρέωση το όριο θα ανέβει στις 1.400 για άτο-



μα με χαμηλό εισόδημα και μακροχρόνια ανέργους, και στις 1.600 κιλοβατώρες για ανάπηρους και τρίτεκνους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
αν γίνουν αυτές οι αλλαγές και σε συνδυασμό
με την αναθεώρηση του εισοδήματος, οι δικαιούχοι του ΚΟΤ μπορεί να ανέλθουν από τους
280.000 με 300.000 σήμερα στους 600.000.
Ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ είχαμε την πάγια
θέση για την προστασία των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από τη κρίση.
Ποιοι δικαιούνται ΚΟΤ:
•	Άτομα με αναπηρία 67% ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία

67% και ετήσιο εισόδημα έως 23.500€.
•	Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης
ή προστατευόμενα μέλη που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με ετήσιο εισόδημα έως
30.000€.
•	Μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 6 μήνες)
και ετήσιο εισόδημα 12.000€ που μπορεί
να φτάσει τις 18.000€ με δύο παιδιά.
•	Τρίτεκνοι
23.500€.

με

ετήσιο

εισόδημα

έως

•	Άτομα με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€ που μπορεί να φτάσει
τις 18.000€ με δύο παιδιά.
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Σ υμ φεροντα
Η μάχη όλων των μαχών
με θύμα τον καταναλωτή
Από τη μια η στρεβλή και τύποις μόνο απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και, από την άλλη, οι προϋποθέσεις και οι όροι των Μνημονίων, έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην Ελλάδα, με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να λαμβάνουν θέσεις για το επικείμενο φαγοπότι τον καιρό
της κρίσης.
Η πίτα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ του ετήσιου τζίρου που στρώνουν οι
μεγάλες αυξήσεις των οικιακών τιμολογίων, - για τις οποίες ως συνδικαλιστικό κίνημα τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι είναι άδικες, - είναι εκείνο που
ορέγονται οι «φαμίλιες» της ενέργειας. Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι
από το καλοκαίρι του 2013 θα έχουμε πλήρη απελευθέρωση των τιμολογίων,
γίνεται κατανοητό ότι η μάχη θα διεξαχθεί μέχρις εσχάτων.
Έτσι, όπως έχουμε καταγγείλει κατ’ επανάληψη στο πρόσφατο παρελθόν,
οι καταναλωτές θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν από την τρύπια τσέπη τους
τα εμπορικά περιθώρια των ιδιωτών προμηθευτών που θα ανταγωνιστούν τη
ΔΕΗ στο λιανεμπόριο ρεύματος, όχι για να απολαύσουν μειωμένες τιμές και
καλύτερες υπηρεσίες όπως έχει συμβεί με τις τηλεπικοινωνίες, αλλά για να
«επιδοτήσουν» τα κέρδη και τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας που θα πουλούν, παράλληλα, ηλεκτρικό ρεύμα στα νοικοκυριά.
Όλα τα βαριά ονόματα της εγχώριας επιχειρηματικής τάξης είναι ανάμεσα
σε εκείνους που περιμένουν με αγωνία τόσο τις νέες αυξήσεις όσο και την
πλήρη απελευθέρωση των οικιακών τιμολογίων του ρεύματος και τον αντίστοιχο περιορισμό των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.
Είναι τεράστια τα ποσά που διακυβεύονται. Ποσά που δεν έχουν να κάνουν
τόσο με την παραγωγή ή τις εισαγωγές και το χοντροεμπόριο, αλλά ποσά που
αφορούν στο λιανεμπόριο προς τα 7.5 εκατομμύρια καταναλωτές ηλεκτρικού
ρεύματος της χώρας. Αυτά είναι ποσά που αποφέρουν το μεγαλύτερο μέρος
από τα ετήσια έσοδα της ΔΕΗ ύψους 6 δισεκατομμυρίων δραχμών.
Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις που γίνονται για τη δημιουργία
στρατοπέδων συμφερόντων, με συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα, αναζήτηση μεγάλων και φερέγγυων ξένων επενδυτών, διερεύνηση νέων δυνατοτήτων
απόκτησης προηγμένης τεχνογνωσίας κλπ.

Κάρτες απεριορίστων
διαδρομών
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ μαζί
με
συναδέλφους
άλλων σωματείων
συναισθανόμενη την
κρίση που πλήττει
τους
εργαζόμενους αποφάσισαν
για πρώτη φορά να
προβούν στην μαζική αγορά καρτών
απεριορίστων διαδρομών για τα μέσα
μαζικής μεταφοράς
επιτυγχάνοντας έκπτωση 23%.
Ήταν μία κίνηση με πολλές δυσκολίες και ευθύνες, οι οποία τελείωσε με επιτυχία.
ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ.
Μετά από την μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων στο πρόγραμμα για το διάστημα 1/2/2013 31/1/14, σε συνεννόηση με την διοίκηση του ΟΑΣΑ
παρέτεινε το μέτρο και για το διάστημα 1/3/13 έως
28/2/14.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν την συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα
του σωματείου: 210 5230997- 210 5230996

Ξεπέρασαν τις 700.000
οι διακανονισμοί από τη ΔΕΗ το 2012
Περισσότερους από 700.000 διακανονισμούς έκανε η ΔΕΗ για τη διευκόλυνση των πελατών της που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σύμφωνα με έγγραφο του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Αρθούρου Ζερβού που διαβιβάστηκε στη Βουλή, το 2011 η ΔΕΗ
έκανε περισσότερους από 400.000 διακανονισμούς, ενώ κατά το 2012 ο αριθμός των διακανονισμών είναι σημαντικά μεγαλύτερος και οι εκτιμήσεις είναι πως ξεπερνούν τις 700.000.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ
Βασίλη Οικονόμου για τα κοινωνικά τιμολόγια και όπως σπεύδει να υπενθυμίσει ο κ. Ζερβός, η
ΔΕΗ στο πλαίσιο αναπροσαρμογής των τιμολογίων του 2013, έχει προτείνει στην Πολιτεία, να
παραμείνει αμετάβλητος ο τιμοκατάλογος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου καθώς και των
πολυτέκνων και να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2012.
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EΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 015808

Εκδότης

Καζάνας Γεράσιμος
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
Καμπυλη αdv.
Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,
Fax: 210-51 56 811



Ε ΡΓΑ
Αισιόδοξα μηνύματα για τη διασύνδεση των Κυκλάδων

Κ

αλά τα νέα για τους νησιώτες κάτοικους των Κυκλάδων, αφού στελέχ του ΑΔΜΗΕ εκφράζουν την
αισιοδοξία τους, σχετικά με την επικείμενη προκήρυξη του διαγωνισμού για την
καλωδιακή σύνδεση των Κυκλάδων.
Η αισιοδοξία στηρίζεται στο γεγονός
ότι η διασύνδεση έχει επανασχεδιαστεί
και περιλαμβάνει λιγότερα χιλιόμετρα
υποβρύχιων καλωδίων, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος του, αλλά και το συνολικό
προς εκτέλεση έργο. Και όλα αυτά μάλιστα, χωρίς να γίνει έκπτωση ως προς την
ασφάλεια εφοδιασμού των νησιών που θα
συνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα.
Σημειώνουμε πως ο αρχικός σχεδιασμός
προέβλεπε εκτός του βασικού κορμού της
διασύνδεσης, δηλαδή του υποβρύχιου καλωδίου Λαυρίου-Σύρου, μήκους 108 χιλιομέτρων, εσωτερικό βρόχο υποβρύχιας διασύνδεσης των νησιών Σύρου, Μύκονου,
Πάρου, Νάξου και Τήνου. Έτσι το τίμημα
πλησίαζε τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με
τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού να
αντιστοιχεί σε δαπάνες πόντισης, το ύψος
των οποίων θα μπορούσε να αυξηθεί πολύ
περισσότερο και ανάλογα με τις συνθήκες

που θα αντιμετωπίζονταν κατά την πόντιση
του καλωδίου στο βυθό.
Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει σύνδεση
της Σύρου με το ηπειρωτικό σύστημα και
ακτινική τροφοδότηση της Πάρου, Νάξου
και Μυκόνου από τη Σύρο. Και ειδικότερα:
• Αρχική σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο
ονομαστικής ικανότητας 200MVA, μήκους 108 χιλομέτρων.
• Σύνδεση της Σύρου με το βόρειο άκρο
της Τήνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό
ονομαστικής ικανότητας 200MVA, μήκους 33 χιλομέτρων.
• Ακτινική

τροφοδότηση της Πάρου από
τη Σύρο με υποβρύχιο τριπολικό καλώ-

διο ονομαστικής ικανότητας 140MVA,
μήκους 46 χιλιομέτρων.
• Ακτινική τροφοδότηση της Μυκόνου
από τη Σύρο με υποβρύχιο τριπολικό
ονομαστικής ικανότητας 140MVA, μήκους 35χιλιομέτρων.
Στόχος του ΑΔΜΗΕ με το νέο σχεδιασμό είναι να επιτευχθεί ταχύτητα υλοποίησης του έργου, μείωση του ρυθμού των
εκταμιεύσεων λαμβάνοντας υπόψη τις
επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας,
την αξιοποίηση κατά το δυνατόν υφισταμένων ανενεργών υποδομών. Επιπλέον
με το συγκεκριμένο σχεδιασμό, θα υπάρξουν περιθώρια βελτιστοποίησης της αξιοπιστίας τροφοδότησης των νησιών σε
δεύτερο στάδιο, με την ολοκλήρωση του
βρόχου των Κυκλάδων.
Με την έναρξη λειτουργίας του καλωδίου θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση
πόρων και υπέρ του συνόλου των καταναλωτών, καθώς θα διακοπεί η λειτουργία
των πετρελαϊκών μονάδων Σύρου, Πάρου
και Μυκόνου (μαζούτ και πετρέλαιο ντίζελ)
οι οποίοι χρεώνονται στο λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και επιβαρύνουν
τους λογαριασμούς.

Και όμως, η ΔΕΗ άντεξε!

Η

εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο
θέρμανσης είχε ως συνέπεια, τα
νοικοκυριά να κλείσουν τους καυστήρες
των καλοριφέρ και να ανάψουν τα κλιματιστικά και τις κάθε είδους ηλεκτρικές
συσκευές θέρμανσης.
Το αποτέλεσμα αυτής της στροφής των
καταναλωτών ήταν η ραγδαία αύξηση στη
ζήτηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπήρξαν μάλιστα ημέρες, κατά τη διάρκεια
των οποίων δοκιμάστηκαν οι αντοχές του
συστήματος. Παρά το γεγονός ότι το σύστημα άντεξε, εν τούτοις πολλοί διατυπώνουν επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία
του ηλεκτρικού συστήματος και το κατά


πόσο ευάλωτο παραμένει κατά τη διάρκεια όλης της χειμερινής περιόδου.
Το σύστημα άντεξε γιατί αφενός «έπεσαν» στη μάχη τα υδροηλεκτρικά με ισχύ
1500 MW έναντι της προγραμματισμένης
των 740 MW και αφετέρου γιατί μειώθηκε
η ισχύς των ιδιωτικών μονάδων που καταναλώνουν πολύ Φυσικό Αέριο, κίνηση
που αποσκοπούσε στην εξοικονόμηση της
πανάκριβης εισαγόμενης πρώτης ύλης,
προκειμένου να μη τη στερηθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που τη χρησιμοποιούν.
Το σύστημα παραγωγής και διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ άντεξε και
αυτή τη φορά, χάρη στις υπεράνθρωπες

προσπάθειες του προσωπικού στα ορυχεία, τους σταθμούς παραγωγής και του
δικτύου. Είναι οι ίδιοι εκείνοι άνθρωποι
που λοιδορούνται και χλευάζονται καθημερινά από τα παπαγαλάκια της εξουσίας, κάθε φορά που τολμούν να υψώσουν
το ανάστημα τους και να διεκδικήσουν τα
αυτονόητα για την επιχείρηση και τις οικογένειες τους.
ENΩΣΗ
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ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΝΑΛ Ω Σ Η Σ
Η Ενεργειακή φτώχεια ως σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο
Έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον καθηγητή
Επαμεινώνδα Πανά, τον Νοέμβριο στη Β.
Ελλάδα, αποκάλυψε ότι 64% των πολιτών
θεωρούν δύσκολο έως πολύ δύσκολο να
πληρώνουν τους λογαριασμούς για θέρμανση του σπιτιού, ενώ 62,4% καλούνται
να καταβάλλουν πάνω από 10% του εισοδήματος για θέρμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι
78,6% χρησιμοποιούν λιγότερη θέρμανση
απ’ όση χρειάζονται. Όπως αναφέρει ο κ.
Πανάς, ενεργειακή φτώχεια είναι μια κατάσταση του νοικοκυριού όπου θα πρέπει
να πληρώνει περισσότερο από το 10% του
εισοδήματός του για να έχει στο σπίτι αποδεκτό επίπεδο θερμοκρασίας.
Τι εστί όμως ενεργειακή φτώχεια; Όταν
ένα ελληνικό νοικοκυριό δαπανά περισσότερο από το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματός του για τις δαπάνες των
ενεργειακών αναγκών του, τότε λέμε ότι
πλήττεται από ενεργειακή φτώχεια.
Οι παράγοντες που ευνοούν την ενεργειακή φτώχεια είναι το χαμηλό εισόδημα, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, του
ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου και η
αναποτελεσματική απόδοση κτιρίων, αναφέρουν οι ερευνητές. Τρία στα τρία. Από
τη σύγκριση Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του
Οκτωβρίου 2012 με τον αντίστοιχο Δείκτη
του Οκτωβρίου 2011 προκύπτει αύξηση

κατά 45,2% στην κατηγορία «πετρέλαιο
θέρμανσης», 17% στο φυσικό αέριο και
16,3% στον ηλεκτρισμό. Επιπλέον, η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων της Αθήνας φτάνει τις 29 κιλοβατώρες τον χρόνο
ανά κυβικό, ενώ στη Δανία δεν ξεπερνά τις
14 κιλοβατώρες, στη Γερμανία τις 21 και
στην Ολλανδία τις 20 κιλοβατώρες. «Τα
νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες τους
για ενέργεια. Όμως η μείωση της ενέργειας συνδέεται με τη μείωση της ποιότητας ζωής».
Το ότι η ενεργειακή φτώχεια συμβαδίζει
με την οικονομική ανέχεια προκύπτει και
από την ομολογία του 66,7% των ερωτηθέντων, που συγκαταλέγονται στον πυρήνα
των ενεργειακά φτωχών, καθώς δήλωσαν
ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Σε έρευνα που πραγματοποιούν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής
Ελλάδας, τα Πολυτεχνεία Κρήτης και Θεσ-

σαλονίκης σε συνεργασία με το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, βρέθηκε ότι το
2011 καταναλώσαμε κατά μέσο όρο 35%
λιγότερο για θέρμανση απ’ ό,τι το 2010.
Στα χαμηλά εισοδήματα (έως 10.000
ευρώ ετησίως) και στα μεσαία εισοδήματα
(20.000 με 30.000 ευρώ ετησίως) παρατηρήθηκε μείωση κατά 42,5% και 41% αντιστοίχως, ενώ για πρώτη φορά καταγράφηκε ποσοστό 3% των νοικοκυριών που δεν
χρησιμοποίησαν κανένα σύστημα θέρμανσης. Κρίνοντας από το ότι τα νοικοκυριά
που μείωσαν κατά 35% τη θέρμανση είχαν
υποστεί 14% μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, προκύπτει ότι επιλέγουμε να
κλείνουμε το καλοριφέρ ώστε να αυξάνουμε το περιθώριο για άλλες δαπάνες.
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης που αφορούν το επίδομα θέρμανσης,
η συντριπτική πλειονότητα θεωρεί ότι δεν
είναι σωστές. Εκείνοι, δε, που φαίνεται
ότι διαφωνούν κάθετα, είναι οι αγρότες
(87,5%), ακολουθούν οι άνεργοι (78%),
αλλά και οι εργαζόμενοι (74,2%). Ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός ότι εκείνοι που παρουσιάζονται επίσης απόλυτα
αντίθετοι με το συγκεκριμένο μέτρο είναι
οι πολίτες που δηλώνουν ότι η οικονομική
τους κατάσταση είναι πολύ άνετη, χωρίς
βέβαια να εξαιρούνται και αυτοί που βρίσκονται στο άλλο άκρο, δηλαδή στην απόλυτη οικονομική ανέχεια.

Ηλεκτρική ενέργεια:
Στο 2004 επέστρεψε η ζήτηση στην Ελλάδα - Νέα πτώση το 2012

Σ

ύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα επέστρεψε στα
επίπεδα του 2004, μετά και τη
νέα πτώση της ζήτησης την προηγούμενη χρονιά.
Το 2012 συνεχίστηκε για 4η
συνεχή χρονιά η πτώση στην καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς διαμορφώθηκε στις
50.289,2 γιγαβατώρες, μειωμένη έναντι του 2011 κατά 2,34%,
αλλά και κάτω από τις 50.953 γιγαβατώρες του 2004. Συγκριτικά
ENΩΣΗ
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πάντως με το 2008, τελευταία
χρονιά που υπήρξε αύξηση της
ζήτησης, και η Ελλάδα έμπαινε
στο τούνελ της κρίσης, η ζήτηση
του 2012 ήταν μειωμένη κατά
9,67% (το 2008 η καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν
55.675 γιγαβατώρες).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΑΔΜΗΕ, η μείωση της ζήτησης
κάλυψε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, δηλαδή υψηλή τάση
(ενεργοβόρες
βιομηχανίες),
μέση και χαμηλή τάση (μεταποί-

ηση, εμπόριο, κατοικία). Έναντι
του 2011 η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στη χαμηλή
(-2,51%), ενώ χαμηλότερη είναι
στην υψηλή τάση και ανέρχεται
σε -1,60%.
Ωστόσο, έναντι του 2008, η
μεγαλύτερη μείωση που ανέρχεται σε 13,64%, καταγράφεται
στην υψηλή τάση, από το δίκτυο
της οποίας τροφοδοτούνται οι
μεταλλουργίες, χαλυβουργίες
και τσιμεντοβιομηχανίες. Μία
άλλη σημαντική παράμετρος που

πρέπει να επισημανθεί, είναι η
δραματική πτώση των καθαρών
εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τις γειτονικές χώρες.
Αυτές ανήλθαν σε 1.784 γιγαβατώρες και έναντι του 2011 ήταν
μειωμένες κατά 44,8%, ενώ έναντι του 2008 κατά 68,2%. Επίσης
το 2012 η εκτεταμένη παραγωγή
κυρίως φωτοβολταϊκών, αύξησε
σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην κάλυψη της
ζήτησης.


Τ Η Λ Ε Θ Ε Ρ Μ ΑΝΣΗ
Ξεκινάει η τηλεθέρμανση στη Φλώρινα

Π

ροχωρούν οι διαδικασίες για την
υλοποίηση του έργου κατασκευής υποδομών τηλεθέρμανσης στη
Φλώρινα μετά και την εκταμίευση της
προκαταβολής 28 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου της τηλεθέρμανσης για την ακριτική πόλη ανέρχεται
σε 86,4 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 70,5 εκατ. ευρώ
θα διατεθούν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Θα
κατασκευαστούν όλες οι
απαραίτητες υποδομές για
τη μεταφορά και διανομή
θερμικής ενέργειας, για την
κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού
των κατοίκων της πόλης της
Φλώρινας. Το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, θα
ανακτά την απορριπτόμενη
θερμότητα της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στον
ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΗΣ/Μελίτης της
ΔΕΗ, με σκοπό τη διάθεση της θερμότητας αυτής για αστική χρήση (θέρμανση
χώρων και παρασκευή θερμού νερού χρήσης) στην πόλη της Φλώρινας.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται να κατασκευαστούν οι απαραίτητες μετατροπές
στον ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης για σύνδεση με το
δίκτυο τηλεθέρμανσης Φλώρινας, ο κύριος αγωγός μεταφοράς μήκους 15,7 χιλιομέτρων, δίκτυο διανομής εντός της πόλης
μήκους 52,3 χλμ, 3 κύρια αντλιοστάσια, 2
λέβητες και 2.534 θερμικοί υποσταθμοί
για την πόλη της Φλώρινας. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος
του 2015, ενώ δικαιούχος θα είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (ΔΕΥΑΦ).

Τι είναι η τηλεθέρμανση
Τηλεθέρμανση ορίζεται η παροχή θέρμανσης με ειδικό δίκτυο μονωμένων αγωγών που μεταφέρουν ζεστό νερό, το οποίο


θερμαίνεται σε λέβητες, συνήθως σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, αρκετά μακριά
από το χώρο κατανάλωσης. Είναι δηλαδή η
θέρμανση των κτιρίων μιας πόλης ή ενός
τμήματος της πόλης από κεντρικό καυστήρα και όχι από ατομικούς. Η θέρμανση του
νερού γίνεται με την καύση αερίου, πετρελαίου ή γαιανθράκων σε ένα εργοστάσιο

παραγωγής κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας
και συμπληρωματικά θερμικής ή αντίστροφα. Η θερμότητα, η οποία απαιτείται για τη
θέρμανση του νερού της τηλεθέρμανσης,
προέρχεται από τον ατμό που χρησιμοποιείται στο εργοστασίο και ειδικότερα από
το τέλος της διαδικασίας.
Ο ατμός έχει μια θερμοκρασία 120οC
- 140οC. Με τον θερμό αυτόν ατμό θερμαίνεται το νερό που χρησιμοποιείται στην
τηλεθέρμανση, περνώντας οι σωλήνες,
με τους οποίους μεταφέρεται, δίπλα από
τον ατμό - δηλαδή σε έναν εναλλάκτη
θερμότητας. Στην αρχή της παροχής, το
νερό έχει θερμοκρασία 100οC και στην
επιστροφή 20ο - 40οC. H πρώτη μικρού
μεγέθους εγκατάσταση τηλεθέρμανσης
στην Ελλάδα ξεκίνησε στην Πτολεμαΐδα
το 1960, θερμαίνοντας τον οικισμό της
ΔΕΗ στο προάστιο Εορδαίας από τον ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας. Σήμερα εγκαταστάσεις Τ/Θ
διαθέτουν οι πόλεις της Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμύνταιου, Φιλώτα και Μεγαλόπο-

λης που αξιοποιούν το θερμικό φορτίο των
γειτονικών θερμοηλεκτρικών σταθμών.

Τα πλεονεκτήματα
της τηλεθέρμανσης
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα πλεονεκτήματα της τηλεθέρμανσης για τους κατοίκους της περιοχής της
Φλώρινας και για το περιβάλλον είναι:
Ι. Θα γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της καύσιμης
ύλης, του αερίου, του
πετρελαίου ή των γαιανθράκων, γιατί υπάρχει
συμπαραγωγή ηλεκτρικής
και θερμικής ενέργειας.
Είναι δεδομένο πλέον,
ότι με την Συμπαραγωγή
Ηλεκτρικής και Θερμικής
ενέργειας, επιτυγχάνεται αυξημένη οικονομική
ανταποδοτικότητα ενός
ενεργειακού
κέντρου.
Επίσης η καύσιμη ύλη είναι κάτι το μη ανανεώσιμο
και για αυτό πρέπει να κάνουμε όσο είναι δυνατόν
οικονομία.
ΙΙ. Θα μπορεί να απεξαρτηθεί η χώρα μας
από το πετρέλαιο, μειώνοντας τη ζήτηση σε σημαντικό βαθμό.
ΙΙΙ. Θα υπάρξει σημαντική μείωση του κόστους της θέρμανσης.
IV. Σ ημαντικά είναι τα οφέλη και για το περιβάλλον, καθώς θα μειωθούν οι ρύποι
του αέρα, όπως καπνός και οξείδια του
θείου (SOx). Αυτό θα συμβαίνει γιατί
δε θα υπάρχουν ατομικοί καυστήρες
στο κάθε σπίτι ή στη κάθε πολυκατοικία, που θα λειτουργούν με πετρέλαιο.
Ένα σημαντικό μειονέκτημα, το οποίο
είναι άξιο αναφοράς, είναι ότι το κόστος
για τους κατοίκους και τους δήμους, όπου
θα εξαπλωθει το δίκτυο, θα είναι μεγάλο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταματήσει να
επιχορηγεί τέτοια έργα, όπως παλιότερα
είχε συμβεί με τις πόλεις της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης.
ENΩΣΗ
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Σ ΥΓΚΕ ΝΤΡ Ω Σ Η
Ενημέρωση για το ασφαλιστικό με τον κ. Γ. Ρωμανιά
Μαζική Συμμετοχή
Πραγματοποιήθηκε

στην

Αθήνα,

Το ενδιαφέρον του κόσμου παρέ-

νόητο προκειμένου να ενημερώσουμε

με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση της

μεινε αμείωτο μέχρι το τέλος της εκ-

τους συναδέλφους μας και να αποβάλ-

ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

δήλωσης, αφού η ανάλυση του κυρί-

λουμε όσο το δυνατόν το άγχος και

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» και με ομι-

ου Ρωμανιά δεν ήταν μόνο επίκαιρη,

την ανασφάλεια. Τους ευχαριστού-

λητή τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά.

αλλά τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη

με για την συμμετοχή τους καθώς

Η προσέλευση του κόσμου ήταν

και αποκαλυπτική για τον τρόπο και

και τον κύριο Ρωμανιά.

μαζική, η αίθουσα ήταν κατάμεστη,

την «βούληση των κυβερνόντων», να

αποτυπώνοντας πρόδηλα την αγωνία

ισοπεδώσουν μισθούς και συντάξεις,

των συναδέλφων για τις αλλαγές που

θέτοντας σε δεινή θέση ολόκληρη την

προκύπτουν σε σχέση με τα όρια συ-

εργατική τάξη.

νταξιοδότησης.
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Ως ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, πράξαμε το αυτο-

Όλη η εκδήλωση, καθώς και
τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι αναρτημένα στο site της
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, www.edopdei.gr.



ΠΡ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α
Ποιοι και πότε θα προστατεύονται
από διακοπή ρεύματος

Μ

έτρα προστασίας των ευάλωτων
καταναλωτών
ηλεκτρικής
ενέργειας
που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
διευκολύνσεις στην πληρωμή λογαριασμών και απαγόρευση διακοπής της παροχής λόγω χρεών
από Νοέμβριο έως Μάρτιο και
Ιούλιο - Αύγουστο, περιλαμβάνει ο
νέος «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» που εκπόνησε
και εισηγήθηκε η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας.

Στον Κώδικα προβλέπονται:
• H προθεσμία εξόφλησης οποιουδήποτε
λογαριασμού κατανάλωσης δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από 40 ημέρες.
• Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες τμηματικής και άτοκης
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών
τους. Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια
του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη.
• Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
υποβάλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή
εντολή απενεργοποίησης, ή να καταγγείλουν τη σύμβασή τους με Ευάλωτους
Οικιακούς Πελάτες, λόγω ανεξόφλητων
λογαριασμών κατανάλωσης, α) κατά το
χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως και
Μάρτιο, και β) κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου.
• Για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες
που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας,
ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην
περίπτωση που ο συγκεκριμένος Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την
εξόφληση έξι διαδοχικών λογαριασμών
κατανάλωσης, και εφ’ όσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την
οποία ενημερώνει τον Πελάτη:
α) για τη δυνατότητα διακανονισμού των
οφειλών του και


β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη
σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία
20 επιπλέον ημερών προς εξόφληση,
η οποία και να παρέλθει άπρακτη.
Εφ’ όσον τελικά ο προμηθευτής προβεί
στην καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης που
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας
μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να υπάρξει καθ’
οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του.

Ποιοι είναι οι ευάλωτοι
καταναλωτές
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία ευάλωτοι καταναλωτές είναι:
• Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες
που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία (είναι όσοι λόγω οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασς υγείας
δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες
για ρεύμα ή φυσικό αέριο)
• Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν
την επιμέλεια και συνοικούν με αυτούς,
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης
και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για
τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή
παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών
(συσκευές μηχανικής υποστήριξης ανα-

πνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας,
συσκευές αιμοκάθαρσης κ.λπ.)
• Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν
συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο
το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το
συγκεκριμένο όριο ηλικίας.
• Πελάτες με σοβαρά προβλήματα
υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή
σωματική ή ψυχική αναπηρία, με
νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες
ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι
εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται
να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση
με τον προμηθευτή.
• Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες
υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο
και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια
του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των
συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με
τους άλλους Πελάτες.
Ο νέος Κώδικας ρυθμίζει συνολικά τις
σχέσεις των καταναλωτών με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εκατέρωθεν, τις
διαδικασίες αλλαγής προμηθευτή, κ.ά.
Σε σχέση με τα τιμολόγια ο κώδικας προβλέπει διαφοροποίηση των χρεώσεων για
τις διάφορες ώρες ενός 24ώρου, καθώς
και διαφοροποίηση μεταξύ των εργάσιμων ή
μη ημερών, καθώς και μεταξύ των εποχών
του έτους, ώστε η ενέργεια να τιμολογείται
ακριβότερα τις ώρες αιχμής.
Όμως, για να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη
θα πρέπει να αλλάξουν οι μετρητές («ρολόγια») της κατανάλωσης ρεύματος.
Προβλέπεται, τέλος, δυνατότητα έκπτωσης στα τιμολόγια σε περίπτωση που ο
πελάτης πληρώνει συχνά (π.χ. μηνιαία) και
εγκαίρως (π.χ. με πάγια εντολή).
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Χ ΡΕΗ

Τ

Το Δημόσιο «φεσώνει» τη ΔΕΗ με 170 εκατομμύρια ευρώ

η στιγμή που η ΔΕΗ προχωράει σε αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος προκειμένου να αντιμετωπίσει τα μεγάλα
προβλήματα ρευστότητας, επιβαρύνοντας
περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι
οφειλές του στενού και ευρύτερου δημόσιου
τομέα προς την Επιχείρηση φτάνουν τα 170
εκατ. ευρώ στις 31.12.12. Η λίστα με τους
κακοπληρωτές του Δημοσίου, που ωστόσο
εξακολουθούν να ηλεκτροδοτούνται κανονικά, περιλαμβάνει 320 κρατικούς φορείς. Ο
κατάλογος περιλαμβάνει κεντρικές υπηρεσίες υπουργείων, δήμους και περιφέρειες,
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας,
κεντρικά και περιφερειακά νοσοκομεία και
κέντρα αποκατάστασης υγείας ανά την επικράτεια, επιστημονικά ιδρύματα, σχεδόν το
σύνολο των δημοτικών εταιρειών ύδρευσης,
μουσεία, κέντρα αθλητισμού και κέντρα πολιτισμού. Τα έσοδα που το Δημόσιο αποστερεί από τη ΔEH μη αποπληρώνοντας τους
λογαριασμούς στερούν από την Επιχείρηση
τη δυνατότητα ευελιξίας και διευκολύνσεων
προς τους οικιακούς καταναλωτές, που βιώνουν το οικονομικό και κοινωνικό βάρος της
ύφεσης.
Οι πρωταθλητές μπαταχτσήδες
Πρώτο στη λίστα των κακοπληρωτών είναι το υπουργείο Eσωτερικών με χρέος της
τάξης των 58,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 38,9 προέρχονται από ανεξόφλητους
λογαριασμούς ρεύματος των δημοτικών
εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης. Στη

δεύτερη θέση βρίσκουμε το υπουργείο Aνάπτυξης και Yποδομών, που χρωστάει στη
ΔEH 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά
(15 εκατ. ευρώ) προέρχονται από την «Aττικό Mετρό A.E.», ενώ 3,6 εκατ. ευρώ οφείλουν στη ΔEH οι κεντρικές υπηρεσίες του
υπουργείου. Ποσό 8 εκατ. ευρώ περίπου
προέρχεται απο ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος της «Eγνατίας Oδού A.E.».
Aκολουθεί το υπουργείο Παιδείας με ανεξόφλητες οφειλές ύψους 23,7 εκατ. ευρώ.
O κατάλογος του ίδιου υπουργείου, εκτός
από τις κεντρικές υπηρεσίες, περιλαμβάνει
συνολικά 62 εποπτευόμενους φορείς που
δεν έχουν ανταποκριθεί στις οικονομικές
τους υποχρεώσεις προς τη ΔEH.
Σε αυτόν θα βρει κανείς την αφρόκρεμα
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας,
με το Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να συγκεντρώνει τις περισσότερες
οφειλές, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα μεγαλύτερα αθλητικά κέντρα, όπως,
για παράδειγμα, το Oλυμπιακό Aθλητικό Kέντρο «Σπύρος Λούης» με χρέος 4,3 εκατ.
ευρώ, το Eθνικό Kέντρο «Δημόκριτος»
με χρέος 2,2 εκατ. ευρώ και με μικρότερα
ποσά το Kρατικό Θέατρο Bορείου Eλλάδας,
το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, οι
Oργανισμοί Mεγάρου Μουσικής Aθηνών και
Θεσσαλονίκης, η Eλληνική Oλυμπιακή Eπιτροπή και άλλοι φορείς.
Tο υπουργείο Aγροτικής Aνάπτυξης και
Tροφίμων έρχεται τέταρτο στη λίστα με ανε-

ξόφλητες οφειλές ύψους 19,3 εκατ. ευρώ,
και πέμπτο το υπουργείο Yγείας με 14,5
εκατ. ευρώ, που προέρχεται κατά βάσιν από
απλήρωτους λογαριασμούς νοσοκομείων
και κέντρων αποκατάστασης υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.
Tο υπουργείο Eθνικής Aμυνας συγκαταλέγεται επίσης στους μεγάλους οφειλέτες
με ένα ποσό της τάξης των 12,6 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 8,5 εκατ. ευρώ οφείλουν
οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου.
Aμέσως μετά έρχεται το υπουργείο Δημόσιας Tάξης και Προστασίας του Πολίτη με
χρέος της τάξης 5 εκατ. ευρώ περίπου, εκ
των οποίων 1,2 εκατ. ευρώ οφείλει το Aρχηγείο Λιμενικού, ποσό 3 εκατ. ευρώ το Aρχηγείο της Aστυνομίας, 172.000 το Aρχηγείο
Πυροσβεστικής και 425.000 περίπου η EYΠ.
Στη ΔEH χρωστούν ακόμη και τα άμεσα με
αυτήν εμπλεκόμενα υπουργεία Oικονομικών
και Περιβάλλοντος, αν και μικρότερα ποσά.
Συγκεκριμένα, στις 832.000 ευρώ περίπου
ανέρχονται οι ανεξόφλητες οφειλές του
υπουργείου Oικονομικών και στις 254.000
ευρώ του YΠEKA.
O κατάλογος των κακοπληρωτών περιλαμβάνει επίσης το υπουργείο Eργασίας
με ανεξόφλητες οφειλές ύψους 147.000
ευρώ περίπου, το υπουργείο Eξωτερικών
με 61.000 ευρώ και τη Γενική Γραμματεία
Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας με 148.000
ευρώ.

Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης
και η αλληλεγγύη των εργαζομένων
Ήταν να μην αρχίσει ο κατήφορος της τρικομματικής
κυβέρνησης. Η διολίσθησή της
σε πρακτικές αυταρχικού χαρακτήρα δεν έχει τελειωμό.
Αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής ήταν η επίταξη, όπως την
βάπτισαν (θαρρείς και πρόκειται
για άψυχα αντικείμενα ή υποζύγια) των εργαζομένων στο
Μετρό της Αθήνας. Ο κόσμος
της εργασίας, εδώ και 3 χρόνια,
δέχεται μια ολομέτωπη επίθεση
που αποσκοπεί στην κατάργηση
κατοχυρωμένων με αίμα και θυσίες, δικαιωμάτων και την επιστροφή της κοινωνίας στον 19ο
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αιώνα. Με την Αντεργατική και
Αντιλαϊκή της πολιτική, η κυβέρνηση θέλει να κονιορτοποιήσει
κάθε εργατική αντίσταση, θέλει
να μετατρέψει την κοινωνία σε
ένα τεράστιο εργοτάξιο δούλων,
χωρίς δικαιώματα και με μισθούς
πείνας. Το μέτρο της επίταξης
των εργαζομένων είναι, ουσιαστικά, κατάλυση του δημοκρατικού δικαιώματος της απεργίας
που είναι ΚΑΙ συνταγματικά κατοχυρωμένο. Είναι χαρακτηριστική
δε η τακτική της κυβέρνησης να
υπονομεύει τη διαδικασία του διαλόγου, θέτοντας τελεσίγραφα
και απειλώντας με απολύσεις.

Η ποινικοποίηση των εργατικών
αγώνων μας γυρίζουν πίσω στο
χρόνο. Σε εποχές αστυνομοκρατίας και αυταρχισμού. Το κίνημα
των εργαζομένων όμως, δεν
κάμπτεται και ούτε πρόκειται
να καταθέσει τα όπλα. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας και η
συντονισμένη δράση η πολιτική
μας, ενάντια σε πολιτικές που
οδηγούν στη φτώχια και την
εξαθλίωση, ενάντια στην κοινωνική οπισθοδρόμηση, ενάντια τα
Μνημόνια και τους εκφραστές
τους. Η πολιτική επιστράτευση
των εργαζομένων στο Μετρό,
αποτελεί ένα πλήγμα για την

ίδια την Δημοκρατία, αφού καταλύεται το δικαίωμα της απεργίας
και της αντίστασης των εργαζομένων, στα βάρβαρα μέτρα της
κυβέρνησης και την ένταξή τους
στο ενιαίο μισθολόγιο. Έχουμε
χρέος να δούμε τον αγώνα των
εργαζομένων στο μετρό, ως
δικό μας αγώνα, προκειμένου
να ανατρέψουμε αντιλαϊκές πολιτικές που φέρνουν τον όλεθρο
και την φτωχοποίηση στους εργαζόμενους.
Καταγγέλλουμε
την αντιδημοκρατική πράξη που
επέλεξε η τρικομματική κυβέρνηση.


T ΑΥ Τ Ε Κ Ω
ΤΑΥΤΕΚΩ
Γιατί δεν δίνονται οι λίστες.
Η αρχή έγινε με τους πρώτους εξήντα
έξι συναδέλφους, οι οποίοι θα επιστρέψουν
στη ΔΕΗ και συγκεκριμένα στην Γενική
Διεύθυνση Εμπορίας.
Τα αισθήματα είναι ανάμεικτα και
γι΄αυτούς που φεύγουν, αλλά και γι’αυτούς
που δεν χώρεσαν σε αυτή την λίστα.
Αυτοί που φεύγουν προφανώς ήθελαν
κάπου αλλού να εργαστούν αλλά η απόφαση
ήταν
να



καλυφθούν οι ανάγκες της εμπορίας αλλά
και όσοι δεν έφυγαν και επιθυμούν, να
επιστρέψουν στη ΔΕΗ, θέτουν ζητήματα σε
σχέση με την συμπλήρωση της λίστας καθώς
και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.
Θέση δική μας είναι να ικανοποιηθεί το
σύνολο του προσωπικού, αφού οι αρμόδιοι
σχεδιάζουν στο γόνατο και δεν δίνουν
ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον του
ΕΟΠΠΥ,
αλλά και του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Ιδιαίτερα στην επαρχία
όπου δεν πρόβλεψαν
στο οργανόγραμμα του
ΤΑΥΤΕΚΩ, ούτε μία θέση
για τα περιφερειακά
καταστήματα.

Το ερώτημα το δικό μας που προκύπτει
είναι, πέραν όλων των άλλων, γιατί δεν
δίνονται οι λίστες από την ΔΑΝΠ, ώστε
να είναι γνωστή η διαδικασία, αλλά και να
πέσουν οι τόνοι σε όσους πιστεύουν ότι οι
λίστες «μαγειρεύτηκαν», πριν δουν το φως
της δημοσιότητας!!!
Καλούμε τους αρμόδιους να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων, να χυθεί άπλετο
φως στην όλη διαδικασία και να βρεθεί λύση
άμεσα σε όσους θέλουν να επιστρέψουν,
αφού τελικά η ΔΕΗ θα πληρώνει την
μισθολογική τους δαπάνη, ενώ παράλληλα
έχει τόσες ελλείψεις προσωπικού σε όλους
τους τομείς.

ENΩΣΗ
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Σ ΗΜ Ε Ι Ω Μ Α
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που
αφαιρούσε μετασχηματιστές της ΔΕΗ

«Η λεηλασία των
μετασχηματιστών»

Ε

ξαρθρώθηκε από
την ασφάλεια Κορίνθου, σε συνεργασία με την ασφάλεια
Άργους, οργανωμένη
εγκληματική ομάδα, τα
μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ
στην ευρύτερη περιοχή
της Κορινθίας, της Αργολίδας και της Αρκαδίας.
Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη
ένας 28χρονος Πακιστανός, σε βάρος
του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία
για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακεκριμένες περιπτώσεις
κλοπής και φθοράς, καθώς και για
παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων, ενώ αναζητούνται ακόμα τρία μέλη της εγκληματικής
ομάδας.
Ειδικότερα, στον κόμβο παλαιάς
εθνικής οδού Τρίπολης - Πατρών, επί
της νέας εθνικής οδού Αθηνών - Πατρών, αστυνομικοί κατά τη διάρκεια
αστυνομικής επιχείρησης, επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν επιβατηγό
αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα.
Αυτοί, αντιλαμβανόμενοι την παρουσία των αστυνομικών, ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν,
ενώ στη συνέχεια μετά από καταδίωξη, εγκατέλειψαν το όχημα στο 83ο
χλμ. της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών και τράπηκαν σε φυγή,
προς διαφορετικές κατευθύνσεις.
Από τις έρευνες που ακολούθησαν
εντοπίστηκε ο 28χρονος, ο οποίος
προέβαλε αντίσταση στους αστυνομικούς, κατά τη σύλληψη του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας
ανθυπαστυνόμος.
ENΩΣΗ
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Το όχημα των δραστών κατασχέθηκε και στο εσωτερικό του βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν χαλκός και καλώδια
βάρους 250 κιλών περίπου, που όπως
προέκυψε προερχόταν από τρεις μετασχηματιστές, ένας τροχός κοπής
και ένα κινητό τηλέφωνο.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας και
της αστυνομικής έρευνας της ασφάλειας Κορίνθου και Άργους, προέκυψε
ότι ο συλληφθείς, μαζί με τουλάχιστον
ακόμα τρία άτομα, είχαν συστήσει
εγκληματική ομάδα, η οποία δρούσε
στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας,
της Αργολίδας και της Αρκαδίας, με
αντικείμενο τη διάπραξη κλοπών και
ιδίως μετασχηματιστών και συναφών
υλικών.
Η ομάδα αυτή, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, είχε διαπράξει τους
τελευταίους εννιά μήνες 49 κλοπές
μετασχηματιστών, από τις οποίες οι
33 στην Κορινθία, οι 13 στην Αργολίδα
και 3 στην Αρκαδία, ενώ η συνολική
ζημία που προκάλεσε η δράση τους
στο δίκτυο της ΔΕΗ, υπολογίζεται ότι
ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.
Ο 28χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται
οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη των υπολοίπων μελών της
εγκληματικής ομάδας.

Σ

τα τόσα οικονομικά προβλήματα που
περνά η ΔΕΗ, προστίθεται άλλο ένα
με τις κλοπές των μετασχηματι-

στών.
Πρόκειται για μία πληγή που δεν μπορεί να κλείσει, αφού συμμορίες (κυρίως
αλλοδαπών) λυμαίνονται τον χαλκό που
φέρουν οι μετασχηματιστές.
Η ανεξέλεγκτη κατάσταση έχει ζημιώσει την ΔΕΗ, στο 20 εκατομμύρια ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί σε 3.550 μετασχηματιστές.
Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί μόνο οικονομική ζημιά, αλλά φέρνει σε απόγνωση
και τις υπηρεσίες της ΔΕΗ, αφού αδυνατούν οι υπηρεσίες να αντικαταστήσουν
τόσους πολλούς μετασχηματιστές. Αποτέλεσμα να μένουν χωρίς ρεύμα ολόκληρες περιοχές για πολύ χρόνο.
Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με μέτρα που θα εμποδίζουν
τους επίδοξους ληστές να έχουν πρόσβαση στους μετασχηματιστές.
Εδώ έχουμε δύο είδη κακοποιών, αυτούς που κλέβουν τον χαλκό και τους
κλεπταποδόχους. Θα πρέπει λοιπόν η
προσοχή των αρχών να στρέφεται και
στους δύο και κυρίως στους δεύτερους.



ΦΩ Τ Ο Β Ο Λ ΤΑΪΚΑ
Αγώνας δρόμου
και μετ’ εμποδίων
για τα φωτοβολταϊκά
από τη ΔΕΗ

Ανάρμοστη η
συμπεριφορά
πολλών
εταιρειών ΑΠΕ

Μ

Π

υρετώδεις προετοιμασίες γίνονται αυτό το διάστημα για τα δύο μεγάλα project της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, τα φωτοβολταϊκά της Κοζάνης (200MW) και
της Μεγαλόπολης (50MW). Η εταιρεία φιλοδοξεί να
έχει έτοιμους και στον αέρα τους διαγωνισμούς μέσα
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου τα
έργα να μείνουν ζωντανά, δηλαδή να τρέξουν οι διαδικασίες με τέτοιους ρυθμούς ώστε να καταστεί εφικτή η διατήρηση των κλειδωμένων τιμών.
Έτσι στην περίπτωση της Μεγαλόπολης, «γενναιόδωρη» ταρίφα των 39,2 λεπτών ανά κιλοβατώρα
που έχει κλειδώσει το συγκεκριμένο έργο, λήγει τον
Οκτώβριο του 2013. Στον αντίποδα το ενταγμένο στις
διαδικασίες fast track αλλά «κολλημένο» στην αδυναμία εξεύρεσης χρηματοδότη, έργο της Κοζάνης θα
πρέπει να δώσει μάχη με το χρόνο για να διατηρήσει
την ταρίφα των 295 ευρώ/ MWh που έχει κλειδώσει
από πέρυσι το Φεβρουάριο.
Για το μεν φωτοβολταϊκό της Κοζάνης, ο διαγωνισμός
κηρύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο άγονος καθώς
δεν προσήλθε να καταθέσει δεσμευτική προσφορά
ούτε μία εκ των 20 εταιρειών/ κοινοπραξιών που
είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον. Στην Κοζάνη,
απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η εξασφάλιση χρηματοδότηση.
Για το δε φωτοβολταϊκό της Μεγαλόπολης η επίσημη
αιτιολογία ήταν ότι δεν βρέθηκε χρηματοδότηση (ο
διαγωνισμός ήταν παλιότερος και οι όροι του καταρτίστηκαν πριν την κρίση) ενώ και λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην πορεία το προσφερόμενο
τίμημα κατέστη μη συμφέρον.
Το γεγονός πάντως ότι αυτή την περίοδο γίνονται
προετοιμασίες και η ΔΕΗΑΝ εργάζεται στην κατεύθυνση να ανακοινωθούν οι νέοι όροι του διαγωνισμού,
δείχνει ότι η εταιρεία καταβάλει την ύστατη προσπάθεια ώστε τα έργα να μην οδηγηθούν σε ακύρωση.



ε μια εκβιαστικού χαρακτήρα
επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό της χώρας, οι επτά μεγαλύτερες
ξένες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αιολικής ενέργειας,
θέτουν ζήτημα παραμονής και συνέχισης της επενδυτικής τους πολιτικής,
εκφράζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
αντίθεσή τους στις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που είδε το φως της
δημοσιότητας, τα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα εμφάνισαν τη
μεγαλύτερη άνοδο το 2011, πολλαπλασιάζοντας την ισχύ τους στα 626
MW από 198 MW που ήταν το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης
της Hellastat, η συνολική παραγωγή
των ΑΠΕ (εξαιρουμένων των μεγάλων
υδροηλεκτρικών έργων) διαμορφώθηκε
σε 2.535 GWh, το 2011, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 24.3% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο
σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε
πως ο Ν. 3851/2010 επιτάχυνε τις διαδικασίες αδειοδότησης, με αποτέλεσμα
τη σημαντική ενίσχυση της συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών
ΑΠΕ τη συγκεκριμένη χρονιά. Έτσι, η
εγκατεστημένη ισχύς του ξεπέρασε τα
2.500 MW, σημειώνοντας αύξηση κατά
44% σε σχέση με το 2010.
Παραμένει ωστόσο ακατανόητη η
συμπεριφορά και η πολιτική των ιδιωτικών εταιριών ΑΠΕ, τόσο στο χώρο
των φωτοβολταϊκών, όσο και στην αιολογική ενέργεια. Δεν είναι σπάνιες οι
περιπτώσεις όπου οι εταιρείες αυτές
συμπεριφέρονται θαρρείς και βρίσκονται στην Άγρια Δύση, παραβιάζοντας
κανόνες και νόμους, ακολουθώντας
μια επιθετική συμπεριφορά λες και η
χώρα βρίσκεται σε καθεστώς διομολογήσεων.

Γερμανική
κομπίνα
με το φωτοβολταϊκά

Κ

τι που ξέφυγε από την
προσοχή των κατά τα
άλλα άγρυπνων φρουρών
της νομιμότητας και της
διαφάνειας στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν
το κόλπο που πήγαν να
στήσουν οι Γερμανοί της
Bosing Group με την περίφημη επένδυσή τους στα
φωτοβολταϊκά, για τα οποία
η ναυαρχίδα του λαϊκισμού
και της ανθελληνικής υστερίας του γερμανικού Τύπου
Bild έγραψε ότι «οι Έλληνες
δεν θέλουν 300 εκατομμύρια ευρώ».
Ας δούμε πως είχε στηθεί
η κομπίνα. Η γερμανική
εταιρεία αξίωσαν να επενδύσουν τα 300 εκατομμύρια
ευρώ στην αγορά γερμανικών φωτοβολταϊκών, τα
οποία εμπορεύονται οι
ίδιοι.
Στη συνέχεια, αφού έδιναν
κάποια ψίχουλα για το ενοίκιο του νησιού Πεταλάς,
στη δυτική Ελλάδα, θα εισέπρατταν παχυλές, επιδοτούμενες τιμές ρεύματος.
Γνώριζαν πολύ καλά αυτοί
οι κύριοι «επενδυτές» τις
διαφορές στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος όπως τις
καθορίζει η ΟΤΣ και σκέφτηκαν να χτυπήσουν με ένα
σμπάρο δυο τρυγόνια. Έλα
όμως που ο τζάμπας μας
τελείωσε.
ENΩΣΗ
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ΚΕΡΔΗ
Αύξηση 30,1% στα κέρδη της ΔΕΗ για το 9μηνο του 2012

Σ

τα 118,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο εννεάμηνο
του 2012, αυξημένα κατά 30,1% από ένα
χρόνο νωρίτερα, που ήταν 90,8 εκατ.
ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επιχείρηση.
Τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου
αυξήθηκαν κατά 18,3 εκατ. ευρώ στα
156,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ
τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε 813,8 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 19,1 εκατ. ευρώ από το
εννεάμηνο του 2011.Σε επίπεδο τριμήνων, το περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 20,3% το γ’ τρίμηνο, από 12,8% το
γ’ τρίμηνο του 2011. Ο κύκλος εργασιών
αυξήθηκε κατά 8,7% ή 363,9 εκατ. ευρώ,

σε 4.563,7 εκατ. ευρώ. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 90,1 εκατ.
ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών
του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος στο
εννεάμηνο του 2011 ήταν 91,1 εκατ.
ευρώ.
Το εννεάμηνο του 2012, η συνολική
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε
κατά 1.298 GWh, στις 47.933 GWh έναντι 46.635 GWh το εννεάμηνο του 2011
(+2,8%). Με την εξαίρεση των εξαγωγών και της άντλησης, η αύξηση της
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται σε 0,3% (115 GWh) και οφείλεται
κυρίως στην αυξημένη ζήτηση κατά τους
πρώτους δύο μήνες του έτους λόγω των

δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά
2.533 GWh (+6,8%), σε 39.947 GWh,
κυρίως λόγω της ανάκτησης μεριδίου
της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή
λειτουργίας εναλλακτικών προμηθευτών,
πρωτίστως τον Ιανουάριο και, σε μικρότερο βαθμό, το Μάιο του 2012.
Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 67,7% της συνολικής
ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το
εννεάμηνο του 2011 ήταν 70,6%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία
ανήλθε σε 464 GWh.

Τα μερίσματα των ΔΕΚΟ στον πίθο των Δαναΐδων του χρέους

Σ

ύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, «κατ’ εξαίρεση,
τα έσοδα από μερίσματα επί των κερδών
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών
που εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ (σ.σ. Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων) αποτελούν έσοδα
του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού,
μέχρι την αξιοποίηση των μετοχών των
παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισμών,
και μεταφέρονται, το αργότερο σε 10 μέρες από την είσπραξή τους, σε πίστωση
του ειδικού λογαριασμού που τηρείται

στην ΤτΕ για την αποπληρωμή του χρέους.
Το 2012, το Ταμείο εισέπραξε μερίσματα συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ
για την οικονομική χρήση του 2011. Το
ποσό αυτό προήλθε κυρίως από τα μερίσματα που έδωσαν οι ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ,
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, οι Οργανισμοί Λιμένος και
ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ. Είναι ξεκάθαρο ότι με τέτοιας τάξης ποσά δεν καθίσταται βιώσιμο
το ελληνικό χρέος.
Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της

πρόθεσης του υπουργείου Οικονομικών
να κατευθύνει όλα τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις -ακόμα και αυτές που
δεν έχουν γίνει αλλά έχουν δρομολογηθεί- προς την εξυπηρέτηση του υπέρογκου χρέους. Και εντάσσεται στο πλαίσιο
της διευρυμένης εποπτείας της κίνησης
του λογαριασμού από την τρόικα και ειδικά από τα στελέχη του προσωρινού και
του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Στήριξης (EFSF και ESM).

Ρήτρα ρύπων στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Μ

ε την αύξηση που εφαρμόστηκε στα
τιμολόγια της ΔΕΗ από 1ης Ιανουαρίου και τον καθορισμό εκ μέρους της ΡΑΕ
και του υπουργείου του προσδοκώμενου
εσόδου για την επιχείρηση το 2013, έχει
ουσιαστικά οριστικοποιηθεί το ύψος στο
οποίο θα βρίσκονται τα τιμολόγια τον
ερχόμενο Ιούλιο που απελευθερώνονται
(μεσοσταθμικά περίπου 16% υψηλότερα
από εκείνα που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2012).
Η απελευθέρωση στα τιμολόγια δεν
σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα μπορεί να τα διENΩΣΗ
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αμορφώσει όπως θέλει. Αντίθετα, οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να εγκριθεί
από τη ΡΑΕ. Με δεδομένο ότι η ΡΑΕ έχει
γνωμοδοτήσει ήδη για τα κοστολογικά
δεδομένα της επιχείρησης και το μέγιστο
έσοδο του 2013, θεωρείται απίθανη έως
αδύνατη οποιαδήποτε αλλαγή εντός του
έτους, παρά την απελευθέρωση. Οι υπολογισμοί κόστους έχουν γίνει με σχετικά
χαμηλές τιμές στο χρηματιστήριο ρύπων,
πράγμα που σημαίνει ότι, αν αυξηθούν,
όπως επιδιώκουν ορισμένες δυνάμεις
στην Ευρώπη, η ισορροπία θα διαταρα-

χθεί εκ νέου και η ΔΕΗ θα έχει σοβαρό
πρόβλημα.
Για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά και για να είναι καθαρό το
τοπίο του ανταγωνισμού στη λιανική του
ρεύματος, η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες προτίθεται να ζητήσει, μετά την απελευθέρωση των τιμολογίων τον Ιούλιο, να
ισχύσει ένα είδος «ρήτρας CO2». Δηλαδή να ανεβαίνουν αυτόματα τα τιμολόγια
όταν ανεβαίνουν οι τιμές των ρύπων στα
διεθνή χρηματιστήρια και να μειώνονται
αντίστοιχα όταν κατεβαίνουν.


Δ Ι Ε ΘΝ Η
Κρατικοποίηση του γερμανικού δικτύου ηλεκτρισμού προτείνουν στην Μέρκελ
Τη μερική κρατικοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού της Γερμανίας πρότεινε υπουργός της κυβέρνησης Μέρκελ ώστε να εξευρεθούν άμεσα οι πόροι
που θα επέτρεπαν την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, καθώς
και την βαθμιαία εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας.
Η υπουργός Προστασίας των Καταναλωτών Ίλσε Αϊγκνερ, στέλεχος των
Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας εισηγήθηκε τη ριζοσπαστική αυτή λύση
για να προχωρήσει το project που λιμνάζει τους τελευταίους μήνες.
Την άποψή της συμμερίζονται και άλλοι παράγοντες που προκρίνουν ένα
πανγερμανικό δίκτυο ηλεκτρισμού υπό κρατικό έλεγχο, ιδίως ενόψει των
σχεδίων για κλείσιμο όλων των μονάδων πυρηνικής ενέργειας έως το 2022
και τον στόχο να προέρχεται το 80% της παροχής ηλεκτρισμού της χώρας
από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας.

Πείραμα “μαμούθ” για την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη υδρογόνου
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το γιγαντιαίο πείραμα το οποίο έχει ως στόχο να δείξει εάν τελικά
είναι εφικτή η παραγωγή ενέργειας από τη σύντηξη υδρογόνου. Μετά από πολύχρονες καθυστερήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε το συμβόλαιο για την κατασκευή του κτηρίου που θα στεγάσει στη
Γαλλία τον ITER, τον Διεθνή Πειραματικό Θερμοπυρηνικό Αντιδραστήρα, στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές.
Το εγχείρημα έχει συνολικό κόστος περίπου 15 δισ. ευρώ και η υλοποίησή του έχει μοιραστεί σε
συμβόλαια, τα οποία με τη σειρά τους μοιράζονται στους εταίρους του πειράματος: ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία,
Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία και Νότιος Κορέα.
Στις 15 Ιανουαρίου, ο ευρωπαϊκός οργανισμός Fusion for Energy υπέγραψε συμβόλαιο για την κατασκευή του κεντρικού κτηρίου με μια κοινοπραξία ισπανικών και γαλλικών εταιρειών. Το κτήριο στο
Κανταράς της Γαλλίας, μεγαλύτερο από γήπεδο ποδοσφαίρου, θα στεγάσει έναν αντιδραστήρα σύντηξης βασισμένο στο σχεδιασμό to kamak.

ΕΕ: Εκατομμύρια σταθμοί εναλλακτικών καυσίμων ως το 2020
Τη δημιουργία εκατομμυρίων σημείων ανεφοδιασμού για οχήματα που κινούνται με ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και υδρογόνο στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως το τέλος του 2020, εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε. επιδιώκει να απογαλακτιστεί από τα ακριβά, εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ως μέρος των
προσπαθειών για τη διασφάλιση της αειφόρου, ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού και για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Για τα ηλεκτρικά οχήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει τα κράτη μέλη να
δημιουργήσουν έκαστο έναν ελάχιστο αριθμό σημείων ανεφοδιασμού. Στόχος
είναι στην ΕΕ να κυκλοφορούν μεταξύ οκτώ και εννέα εκατομμύρια ηλεκτρικά
οχήματα στο δρόμο μέχρι το 2020.
Για το υδρογόνο, η Επιτροπή αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του 2020 η απόσταση μεταξύ των διαφόρων σημείων ανεφοδιασμού δεν
θα πρέπει να ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα. Όσον αφορά στα σημεία ανεφοδιασμού για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), κυρίως
στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές,
θα πρέπει να παρέχονται σε θαλάσσιους λιμένες μέχρι το τέλος του 2020 και σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας ως το τέλος
του 2025. Για βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με υγροποιημένο φυσικό αέριο, θα πρέπει ως το 2020
να δημιουργηθούν σταθμοί ανεφοδιασμού ανά τo πολύ 400 χιλιόμετρα.
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Δ ΙΕΘ Ν Η
Η Αλβανία αφαίρεσε την άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού της τσεχικής CEZ
Την αφαίρεση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη CEZ αποφάσισε η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Αλβανίας με το αιτιολογικό ότι η τσεχική εταιρεία δεν έχει
επενδύσει αρκετά και δεν εχει υλοποιήσει το σχέδιο εισαγωγής ενέργειας, με αποτέλεσμα οι
καταναλωτές να υφίστανται συνεχείς ταλαιπωρίες. Όπως επεσήμανε η αλβανική Αρχή, έλαβε
την παραπάνω απόφαση ύστερα από μία σειρά συγκρούσεων με την τσεχική εταιρεία διότι
δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση με την αλβανική
κυβέρνηση. Η τσεχική εταιρεία κατηγορεί την αλβανική κυβέρνηση ότι την έχει εκθέσει σε
μεγάλες οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των προστίμων και τη μη καταβολή των χρημάτων για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι πολίτες αλλά- κυρίως -οι κρατικοί
φορείς, που είναι και οι μεγαλύτεροι οφειλέτες της εταιρείας.

Πρόστιμο 1,5 εκατ. δολ. σε θυγατρική της Deutsche Bank
από την αμερικανική ΡΑΕ
Η αμερικανική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Federal Energy Regulatory Commission,
FERC), αναμένεται να επιβάλει πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε θυγατρική εταιρεία της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για χειραγώγηση της αγοράς ενέργειας.
Νωρίτερα, η FERC είχε ζητήσει την καταβολή προστίμου 123.198 δολαρίων από τον ενεργειακό βραχίονα της Deutsche Bank, λέγοντας ότι χειραγωγούσε τις τιμές ενέργειας στην
Καλιφόρνια. Η Deutsche αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της Ρυθμιστικής Αρχής ότι χειραγώγησε την αγορά, καταγράφοντας εσκεμμένα ζημιές στις φυσικές συναλλαγές ενέργειας για να έχει κέρδη από τις αγορές παραγώγων.

Τουρκία: Συμβόλαιο 12 δισ. με τα ΗΑΕ για ηλεκτρική ενέργεια
Η Τουρκία υπέγραψε σήμερα διακρατική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξορύξεως άνθρακα στο νότιο τμήμα της χώρας για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η συμφωνία μεταξύ της TAQA με έδρα το Άμπου Ντάμπι και
την κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας, EUAS, αποτελεί τη μεγαλύτερη αραβική επένδυση στον ενεργειακό τομέα
της χώρας, δήλωσε στο AFP υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Ενέργειας.

Αυξάνεται το κόστος ενέργειας στη Γερμανία
Χαμηλώνοντας τον θερμοστάτη, εξοικονομώντας ρεύμα και αναζητώντας φθηνότερους παρόχους προσπαθούν πολλοί Γερμανοί να ανταποκριθούν στο κόστος της ενέργειας, που αυξάνεται
συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου Dekra, που δημοσιεύει το περιοδικό Spiegel, το 46% των ερωτηθέντων έχει μειώσει τη θερμοκρασία του χώρου επιλέγοντας
πιο ζεστά ρούχα μέσα στο σπίτι. Επίσης, τέσσερις στους δέκα δεν θερμαίνουν όλο το σπίτι, αλλά
μόνο κάποιους χώρους, ενώ το 86% προσπαθεί να εξοικονομήσει ρεύμα σε καθημερινές εργασίες όπως το μαγείρεμα, η χρήση πλυντηρίου και ο φωτισμός. Επίσης, το 42% των ερωτηθέντων
δήλωσε ότι έχει ήδη μεταφερθεί ή σκοπεύει να μεταφερθεί σε οικονομικότερο πάροχο ρεύματος ή φυσικού αερίου. Στην έρευνα
έλαβαν μέρος 1.124 άτομα από όλα τα γερμανικά κρατίδια. Επειδή όμως διεξάγεται για πρώτη φορά, δεν μπορεί να προσδιοριστεί
αν αυτές οι συμπεριφορές είναι καινούργιες ή όχι. Μεταξύ των ερωτηθέντων η συντριπτική πλειοψηφία αποδίδει τις μεγαλύτερες
ευθύνες στις εταιρείες ενέργειας. Τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες θεωρούν υπεύθυνη για την άνοδο του κόστους της ενέργειας
την τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών. Σε ποσοστό 63% οι ερωτηθέντες αποδίδουν ευθύνες στο πρόγραμμα μετάβασης σε καθαρές
μορφές ενέργειας, το οποίο όμως συνεχίζει να τυγχάνει σημαντικής υποστήριξης μεταξύ του πληθυσμού. Ποσοστό 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ορθό το πρόγραμμα μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.
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Ε ΜΠΟΡΙΑ

Κύριοι της Διοίκησης θα κάνετε κάτι γι’ αυτό το χάος;
Ατελείωτες Ουρές

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταμείο εκ περιτροπής
Τα γνωστά και άλυτα προβλήματα της εμπορίας έχουν καταγραφεί πολλές φορές από τις στήλες της Ένωσης. Η κατάσταση
ωστόσο φαίνεται να διολισθαίνει, αφού υπάρχει και περιορισμός
των θέσεων -λόγω μνημονίου- κατά 10% σε σχέση με τα οκτάμηνα που παίρνει η ΔΕΗ.
Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει την λειτουργία της Εμπορίας,
αφού σε πολλά πρακτορεία αναγκάζονται τα ταμεία να λειτουργούν εκ περιτροπής. Δηλαδή, κάποιες μέρες την εβδομάδα. Το
γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στους καταναλωτές στην
επαρχία, με αποτέλεσμα να ξεσηκώνεται η τοπική κοινωνία κατά
της ΔΕΗ, όπως συνέβη στα καταστήματα της Ηλείας.
Καλούμε τους αρμόδιους να βρουν λύση προκειμένου να μην
υφίσταται αυτήν την ταλαιπωρία οι καταναλωτές, αλλά και να μην
αμαυρώνεται η εικόνα της επιχείρησης, οι προσλήψεις προσωπικού αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την εμπορία, όπου όλα τα
βάρη το επίσημο κράτος τα ρίχνει στους λογαριασμούς με αποτέλεσμα το προσωπικό να έχει ξεπεράσει τα όρια του. Βεβαίως
μία μικρή ανάσα θα δώσουν οι συνάδελφοι που επέστρεψαν από
το ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά και αυτοί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις
ανάγκες της εμπορίας.

Η κατάσταση στην εμπορία
έχει πλέον ξεπεράσει και το
ανώτατο όριο υπομονής…
Η ασφυκτική πίεση του κοινού έχει φέρει σε αδιέξοδο την
λειτουργία της καταπονημένης
υπηρεσιακής μονάδας της εμπορίας.
Η πολιτεία επέλεξε να μετατρέψει σε εισπρακτικό μηχανισμό
την ΔΕΗ, μέσω του ΕΕΤΗΔΕ, με
αποτέλεσμα ο κόσμος να συρρέει αδιάκοπα. Αν προσθέσουμε σε αυτό
και το κοινωνικό τιμολόγιο, όπου φέτος είναι ο αριθμός των καταναλωτών υπέρ του δέοντος αυξημένος, καθώς και τους διακανονισμούς
τότε η κατάσταση στην εμπορία αποτελεί ένα ζοφερό φαινόμενο, το
οποίο όπως διαφαίνεται δεν μπορεί να αλλάξει με τέτοιες πολιτικές.
Αν συνυπολογίσουμε σε αυτά και την παντελή έλλειψη προσωπικού,
τότε συνάγεται εύκολα το συμπέρασμα ότι η κατάσταση στην εμπορία
είναι πλέον δραματική, ενώ κινδυνεύει άμεσα να μπει λουκέτο.
Η ΕΔΟΠ θα εξακολουθήσει να πιέζει για την ανάδειξη των προβλημάτων της πρώτης γραμμής, καθώς και για την ενίσχυση της, με πρόσληψη προσωπικού ώστε να μην υπολειτουργεί και να δώσει μία ανάσα
στο υπάρχον προσωπικό.
Να σταματήσει η Διεύθυνση με μεταθέσεις, αποσπάσεις και με
κλείσιμο ταμείων να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα.
Κανένας πλέον δεν ασχολείται με την εμπορία, έχει αφεθεί στη μοίρα της και όταν κάποιοι μας θυμούνται είναι για μικροεξυπηρετήσεις.

Κοινωνική Προσφορά
Η αιμοδοσίες που πραγματοποιεί
η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ είναι πράξη αλληλεγγύης
προς τους συνανθρώπους μας.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους
για τη συμμετοχή τους.

Επιτροπή Αιμοδοσίας
Γιάννης Μηλιώτης
Θανασης Δημόπουλος

