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Καταργούν τον κοινοβουλευτισμό
Καταλύουν την Δημοκρατία

Ξεπουλάνε τον ορυκτό μας πλούτο
Ακρωτηριάζουν τη ΔΕΗ

Θα τους αφήσουμε;



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
 ENΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗΗΜΕ ΙΩΜΑΣ

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την μικρή ΔΕΗ ένα 
ακόμη Εθνικό έγκλημα ολοκλήρωσε η συγκυβέρνηση 

ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑ Δημοκρατία.
Πρόκειται για την πώληση του 30% της ΔΕΗ και την δη-

μιουργία μιας άλλης ΔΕΗ, η οποία θα κατέχει 11 μονάδες 
παραγωγής Η.Ε., προίκα 2 εκατ. πελάτες και 3000 προσωπι-
κό το οποίο θα μεταφερθεί ως δουλοπάροικο στην ιδιωτική 
μικρή ΔΕΗ και 6 ορυχεία.

Το έγκλημα αυτό επιτελέστηκε μεσούσης της καλοκαιρι-
νής περιόδου, έχοντας την έγκριση 51 μόνο βουλευτών του 
κοινοβουλίου, ενώ με ταχύρυθμες διαδικασίες έκλεισαν το 
θέμα, γιατί όσο περνούσαν οι μέρες γίνονταν πιο αποκαλυ-
πτική η γύμνια των επιχειρημάτων τους. Έτσι λοιπόν μετά την 
κατάλυση του κοινοβουλευτισμού, επέλεξαν την επιστράτευ-
ση όλων μας χωρίς να συντρέχει λόγος Δημοσίου συμφέρο-
ντος, απλά ήθελαν να επιδείξουν μία πολιτική πυγμή εξου-
σίας και να επιβάλουν έναν πολιτικό «τσαμπουκά» ο οποίος 
πηγάζει από τον περίσσιο αυταρχισμό μίας αντιδημοκρατικής 
κυβέρνησης. Είναι σίγουρο, όμως, ότι στην συνείδηση του 
κόσμου έχει καταδικαστεί αυτή η τακτική αλλά και η πολιτι-
κή που εφαρμόζουν, αφού παραδίδουν στους δανειστές τον 
ορυκτό πλούτο της χώρας, ανεκτίμητης αξίας πολλών δισε-
κατομμυρίων. Τα επιχειρήματα τα οποία επιστρατεύθηκαν για 
να αποδυναμώσουν τον αγώνα των εργαζομένων στην ΔΕΗ, 
δεν ήταν βάσιμα αλλά ισοδυναμούσαν με φληναφήματα και 
γενικόλογες απαξίες που ανερμάτιστα εκτόξευαν οι ταγοί 
του έθνους οι ταγοί του έθνους.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ κινδυνολογούσαν και έθεταν το 
ζήτημα του black out απεδείχθη ότι υπήρχε επιπλέον επάρ-
κεια ισχύος κατά 600 MW από την μέγιστη αιχμή ζήτησης. 
Παρά ταύτα, όμως, έγιναν διακοπές (γιατί άραγε;) ενώ τα 
παπαγαλάκια και επίσημα η κυβέρνηση έκανε λόγω για σα-
μποτάζ κατά του κράτους και για 20 εκατομμύρια τουρίστες 
που θα έρθουν και δεν θα έχουν κλιματισμό!!!

Από τα στοιχεία, όμως, του ΑΔΜΗΕ προκύπτει ότι την 
ημέρα της επιστράτευσης οι ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερί-
ου εκτός δύο, δεν λειτουργούσαν παρόλο που το σχέδιο του 
ΑΔΜΗΕ, ζητούσε μεγιστοποίηση της απόδοσης των ιδιωτικών 
μονάδων.

Συνακόλουθα και χωρίς περιστροφές ενώ τηρήθηκαν 
όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ενώ δεν συνέτρε-
χε κανένας λόγος για την δημόσια τάξη και υγεία κρίθηκε η 
απεργία μας παράνομη, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, 
γιατί κινδύνευε η ασφάλεια των εγκαταστάσεων!!! Ως εκ τού-
του ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα 
σε τι κράτος ζούμε και ποιοι μας διοικούν, όταν οι νόμοι και 
οι αποφάσεις χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν… Τότε πρό-
κειται για κατάλυση της δημοκρατίας και φίμωση κάθε φωνής 
αντίστασης.

Πέραν, όλων των άλλων, υπάρχει αδήριτη ανάγκη να στη-
θεί ένα τείχος αντίστασης προκειμένου να μην περάσουν τα 
σχέδια παράδοσης του Δημόσιου πλούτου, όπως είναι η ΔΕΗ, 

σε χέρια ιδιωτών. Πρέπει να πειστεί και ο τελευταίος κατανα-
λωτής αυτής της χώρας ότι με την πώληση της μικρής ΔΕΗ, 
δεν πρόκειται να μειωθεί η τιμή του ρεύματος γιατί με την 
ενέργεια τους αυτή δεν στοχεύουν όπως ισχυρίζονται στον 
υγιή ανταγωνισμό, αλλά την παράδοση της Ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε ιδιωτικά καρτέλ.

Γνωρίζουν και γνωρίζουμε ότι ο βασικός συντελεστής 
για να έχουμε πτώση των τιμών είναι η μείωση του κόστους 
καυσίμου. Άρα στην περίπτωση μας το κόστος καυσίμου είναι 
συγκεκριμένο, ενώ αυτό που θα επιδιωχθεί, ώστε να υπάρ-
χουν σίγουρα κέρδη είναι η αύξηση των τιμών, μέσω του μη-
χανισμού της οριακής τιμής της κιλοβατώρας, αφού πλέον ο 
ιδιώτης της μικρής ΔΕΗ θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο μονάδων 
παραγωγής, όπου θα πουλά στο σύστημα ακριβά. Τώρα σε 
συνδυασμό με την εναπομείνασα ΔΕΗ η οποία θα γίνει και 
αυτή ιδιωτική – θυμίζουμε την εκχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ, το 17% 
των μετοχών του κράτους - τότε μιλάμε πράγματι για ένα ιδι-
ωτικό καρτέλ στην ενέργεια.

Αυτά τα ζητήματα εντέχνως αποσιωπήθηκαν από την κυ-
βέρνηση και την Ρ.Α.Ε., όπως αποσιωπάται και ο μηχανισμός 
των ΝΟΜΕ, όπου δίδεται η δυνατότητα μέσω δημοπρασιών 
ο ιδιώτης να προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με χαμηλό 
κόστος στην χονδρική από την ΔΕΗ –υδραυλική και λιγνιτική– 
και θα την μοσχοπουλά στους καταναλωτές οικιακούς, βιομη-
χανικούς και εμπορικούς. Πρόκειται για σίγουρη κερδοφορία 
που θα την πληρώσει ο καταναλωτής και η ΔΕΗ, αφού θα 
προμηθεύεται φθηνή ενέργεια χωρίς να λαμβάνονται άλλοι 
παράμετροι, όπως μελλοντικές προβλέψεις για επενδύσεις, 
βελτίωση μονάδων για περιβαλλοντολογικούς λόγους της 
ΔΕΗ. Ο συνδυασμός πώλησης της μικρής ΔΕΗ και η εφαρ-
μογή του μηχανισμού ΝΟΜΕ είναι βέβαιο ότι οδηγείται στην 
καταστροφή η εναπομείνασα ΔΕΗ. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πώληση της μικρής 
ΔΕΗ, θα είναι μία επίπονη και μακρά προσπάθεια απαιτείται 
εδώ και στο εξής: 

Δράσεις και συνεργασία με άλλους φορείς να μην ξεχα-
στεί το έγκλημα, αλλά και να ανασταλεί η πώληση.

Νομική διεκδίκηση της ασφαλιστικής μας περιουσίας, 
ώστε να αποτραπεί το έγκλημα. Θυμίζουμε ότι οι ασφαλιστι-
κές μας εισφορές λόγω της ασφαλιστικής μας σχέσης, είχα-
με ασφάλιση στον εργοδότη (αυτασφάλιση) μέχρι το 1997, 
έχουν ενσωματωθεί στην περιουσία της επιχείρησης και 
έχουν γίνει πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ανάλογη επικυρωμέ-
νη μελέτη έδειξε ότι το ύψος της ασφαλιστικής μας περιουσί-
ας ξεπερνά τα 13 δισ. €. Αυτά σε κάθε περίπτωση δεν μπο-
ρούν να χαριστούν στον ιδιώτη και να μην αναγραφούν στο 
νόμο. Δηλαδή, ποιό είναι το ποσό που παίρνει η μικρή ΔΕΗ;

Εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση για την εξέλιξη του 
θέματος.

Υ.Γ. Στα πολιτικά ζητήματα όλα μπορεί να ανατραπούν 
από μέρα σε μέρα και πολλά μπορεί να αλλάξουν… Τίποτα 
δεν είναι σίγουρο, αρκεί να το θέλουμε.

Ολοκλήρωσαν το εθνικό έγκλημα με ταχύρυθμες διαδικασίες

Τα επιχειρήματα 
τα οποία 
επιστρατεύθηκαν 
για να αποδυνα-
μώσουν τον αγώ-
να των εργαζομέ-
νων στην ΔΕΗ, 
δεν ήταν βάσιμα 
αλλά ισοδυναμού-
σαν με φληναφή-
ματα και γενι-
κόλογες απαξίες 
που ανερμάτιστα 
εκτόξευαν οι 
ταγοί του έθνους.
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ΜΙΛ ΙΑΟ
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Κυρίες και Κύριοι,
θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανω-

τές του συνεδρίου για την πρόσκληση να πα-
ρευρεθώ σήμερα μαζί σας.

Η ΔΕΗ, τα τελευταία χρόνια, έχει προχωρή-
σει και υλοποιήσει σημαντικές, ουσιαστικές 
και μεταρρυθμιστικές αλλαγές, συμπεριλαμ-
βανομένης της αναδιάρθρωσης του οργανωτι-
κού της μοντέλου, της νέας δομής σε επίπεδο 
Ομίλου, της περικοπής των μισθολογικών και 
άλλων λειτουργικών δαπανών και της αναδιά-
ταξης και εκσυγχρονισμό των στρατηγικών της 
προτεραιοτήτων.

Αποτέλεσμα της νέας αυτής φιλοσοφίας 
και των αλλαγών και ενεργειών που εφαρμό-
σθηκαν, είναι: αφενός η άμεση και σημαντική 
μείωση του λειτουργικού της κόστους και αύ-
ξηση της παραγωγικότητας, όπως αυτή αποτυ-
πώθηκε και από την επικαιροποιημένη μελέτη 
του διεθνούς οίκου Booz & Co και, αφετέρου, 
η επιτυχής υλοποίηση της επενδυτικής της 
στρατηγικής στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Όμιλος 
πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού 
ύψους € 4 δισεκατομμυρίων σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων του, τις μεγαλύτερες στη 
Χώρα μας στην εποχή της ύφεσης.

Στον τομέα της παραγωγής, τα κυριότερα 
έργα που ολοκληρώθηκαν είναι:
•  Η μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο 

το φυσικό αέριο, “Αλιβέρι V” – η πρώτη μας 
νέα μεγάλη θερμική μονάδα μετά από πε-
ρίπου οκτώ χρόνια - που αποτελεί την πιο 
σύγχρονη μονάδα, με καύσιμο φυσικό αέ-
ριο, στη Χώρα, και με τον υψηλότερο βαθμό 
απόδοσης.

•  Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός του Ιλαρίωνα, ο 
πρώτος μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός 
εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

•  Η προώθηση της κατασκευής της νέας μο-
νάδας συνδυασμένου κύκλου, “Μεγαλόπο-
λη V”, με καύσιμο επίσης το φυσικό αέριο, η 
έναρξη λειτουργίας της οποίας αναμένεται 
το 2015.
Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2013, υπογρά-

ψαμε τη σύμβαση για την κατασκευή της νέας 
λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαϊδα V”, ένα έργο 
στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικό-
τητα της ΔΕΗ.

Η νέα αυτή μονάδα αναπληρώνει λιγνιτική 
ισχύ της ΔΕΗ που θα τεθεί εκτός λειτουργίας 
τα επόμενα έτη και θα ενσωματώνει τις δι-
εθνώς βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, οι 
οποίες εξασφαλίζουν:
• χαμηλό λειτουργικό κόστος,
• υψηλή απόδοση και
• περιβαλλοντική προστασία.

Για το έργο αυτό έχουμε εξασφαλίσει σε 
σημαντικό βαθμό τη χρηματοδότησή του, 
με δάνειο ύψους € 739 εκατ. που συνήψε η 
ΔΕΗ με κοινοπραξία ξένων τραπεζών και με 
την υποστήριξη από τον Γερμανικό Οργανι-
σμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler 
Hermes.

Σημαντικού ύψους ήταν και οι επενδύσεις 
σε έργα ανάπτυξης και ενίσχυσης του Δικτύ-
ου Διανομής, οι οποίες το 2013 ανήλθαν σε 
€ 255 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος 
των επενδύσεων της ΔΕΗ χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο 
πλαίσιο της μακρόχρονης και άριστης συνερ-
γασίας της τράπεζας με τον Όμιλό μας.

Συγκεκριμένα:
Μέσα στο 2013 προχωρήσαμε στην εκταμί-

ευση € 285 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργων Δι-
ανομής € 210 εκατ. και Παραγωγής € 75 εκατ.

Επιπρόσθετα, στις αρχές του 2014, αντλή-
θηκαν € 235 εκατ. στο πλαίσιο μιας νέας 
εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρη-
ματοδότησης, ύψους € 415 εκατ, που αφορά 
την ανάπτυξη και ενίσχυση έργων δικτύων 
Διανομής.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των πρώτων μη-
νών του 2014, ολοκληρώσαμε σημαντικές 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες 
είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κε-

φαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της 
Εταιρείας.

Συγκεκριμένα:
Τον Απρίλιο, υπογράψαμε δανειακή σύμβα-

ση ύψους € 2,2 δισ, πενταετούς διάρκειας με 
τις ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματο-
δότηση υφιστάμενων δανείων, επιμηκύνοντας 
έτσι την περίοδο αποπληρωμής μέχρι το 2019.

Η ολοκλήρωση αυτής της δανειακής σύμβα-
σης, ήταν και ο βασικός λόγος της αναβάθμι-
σης από την Standard & Poor’s της πιστολη-
πτικής ικανότητάς μας κατά 3 βαθμίδες από 
triple C (CCC) σε Β και με σταθερές προοπτι-
κές.

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε με επιτυχία 
στην έκδοση Ομολογιών ύψους € 700 εκατ. 
στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με συνδυα-
σμό Ομολογιών, ύψους € 200 εκατ., τριετούς 
διάρκειας, και € 500 εκατ., πενταετούς διάρ-
κειας. Η υψηλή ζήτηση για την έκδοση, η οποία 
έφθασε τα € 3 δισ., έξι φορές μεγαλύτερη από 
το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοι-
νωθεί, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν 
επιπλέον € 200 εκατ.

Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί ορόσημο για 
την Εταιρεία, καθώς έχουν περάσει 14 χρόνια 
από την τελευταία φορά που η ΔΕΗ είχε πρό-
σβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Αναφορικά με την εξέλιξη της τιμής της με-
τοχής της ΔΕΗ, αξίζει να αναφερθεί, ότι από 
τις αρχές του 2013 έχει αυξηθεί κατά 88,5% 
σημειώνοντας υπεραπόδοση τόσο έναντι του 
Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
(+35%) όσο και έναντι του δείκτη Bloomberg 
Ευρωπαϊκών Εταιρειών Ηλεκτρικής ενέργειας 
(+23,4%).

Κυρίες και Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε στο πλαίσιο που έχει χα-

ράξει η Πολιτεία για την αναδιοργάνωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, 
η ΔΕΗ έχει αναλάβει την ευθύνη για την υλο-
ποίηση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του 
Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, δηλαδή της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, 
όσο και τη δημιουργία μέσω απόσχισης της 
λεγόμενης και ως «Μικρή ΔΕΗ» και στη συνέ-
χεια την πώληση της.

Σε σχέση με την ΑΔΜΗΕ, πριν από δύο 
εβδομάδες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώ-
τη φάση του διαγωνισμού με τους τέσσερις 

του Αρθούρου Ζερβού, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

Ομιλία Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.  

στη 18η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση:  
“THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE”
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MIΛ ΙΑO
από τους πέντε υποψήφιους επενδυτές που 
εξεδήλωσαν ενδιαφέρον να προκρίνονται στη 
δεύτερη φάση της διαδικασίας, δηλαδή την 
υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την 
απόκτηση του 66% του μετοχικού της κεφαλαί-
ου. Οι εταιρείες που προκρίθηκαν στη δεύτερη 
φάση του διαγωνισμού είναι όλες μεγάλες και 
διεθνώς αναγνωρισμένες. Σημαντική εξέλιξη 
στη διαδικασία αυτή, αποτελεί το γεγονός ότι 
από σήμερα έχει δοθεί πρόσβαση στο virtual 
data room για την διενέργεια του due diligence 
από τους υποψήφιους επενδυτές.

Η «Μικρή ΔΕΗ», για την οποία το σχετικό 
νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε χθες από στη 
Βουλή των Ελλήνων, θα περιλαμβάνει το 30% 
περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, 
λαμβάνοντας υπόψη και την απόσυρση παλαι-
ών μονάδων, αλλά και την σχεδιαζόμενη κατα-
σκευή νέων. Επίσης προβλέπεται να έχει και 
αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ, συ-
μπεριλαμβάνοντας επίσης στο χαρτοφυλάκιό 
της και ορυχεία λιγνίτη που σήμερα διαχειρί-
ζεται η επιχείρηση. Συνεπώς, τόσο το παρα-
γωγικό μίγμα όσο και η πελατειακή βάση της 
«Μικρής ΔΕΗ», θα αντικατοπτρίζουν αναλογι-
κά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ.

Εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω 
είναι ότι από πλευράς ΔΕΗ κάνουμε ότι είναι 
δυνατό και αναγκαίο ώστε, οι όποιες αλλαγές, 
να γίνουν με απόλυτο γνώμονα τα συμφέροντα 
της Επιχείρησης, των εργαζομένων και των 
πολιτών - καταναλωτών μας.

Στόχος μας, να διατηρήσουμε την ανταγωνι-
στικότητα αλλά και να συνεχίσουμε τη μεγάλη 
παράδοση ωφέλειας και προσφοράς και στην 
επόμενη μέρα.

Εξίσου κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και το μέλ-
λον αλλά και τρόπος λειτουργίας της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.

Η ΡΑΕ έχει εξαγγείλει την πρόσβαση Τρίτων 
στο χαρτοφυλάκιο της λιγνιτικής και της υδρο-
ηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, μέσω μιας 
διαδικασίας τύπου ΝΟΜΕ.

Ξεκάθαρη άποψη στη ΔΕΗ, είναι ότι θα 
πρέπει να προτιμηθούν οι δημοπρασίες από 
χαρτοφυλάκιο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
- παρέχοντας πρόσβαση προς Τρίτους προ-
μηθευτές σε φθηνή ενέργεια, έναντι της προ-
καθορισμένης τιμής, εφόσον μόνο αυτές είναι 
σύμφωνες με τις αρχές της Αγοράς για την 
ελεύθερη διαμόρφωση της τιμής.

Είναι επίσης απαραίτητο η τιμή της ενέρ-
γειας, να αντανακλά κατ’ ελάχιστον το πλήρες 
κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνιτικές 
ή/και υδροηλεκτρικές μονάδες.

Σε σχέση με το κόστος λιγνιτικής παραγω-
γής της ΔΕΗ – για το οποίο πολλά ακούγονται, 
θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη μελέ-
τη που διενήργησε η Booz&Co σχετικά με τη 
σύγκριση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη Booz&Co προκύπτει ότι το 
πλήρες κόστος, σε ευρώ ανά τόνο, εξόρυξης 
λιγνίτη από τη ΔΕΗ στην Ελλάδα είναι το δεύ-
τερο χαμηλότερο στο σύνολο των 8 χωρών 
που συμπεριέλαβε η μελέτη, δηλαδή σε σχέση 
με τη Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, 
Σερβία, Τουρκία και Βουλγαρία.

Αντίθετα, η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη 
στην Ελλάδα είναι -με μεγάλη διαφορά- η χα-
μηλότερη στο σύνολο των 8 χωρών.

Αυτό έχει ως συνέπεια, το τελικό πλήρες 
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από λιγνίτη στην Ελλάδα το 2012, να ανέλθει 
σε59,9 €/MWh, έναντι εύρους31,6 €/MWh-
που ήταν στη Βουλγαρία έως54,2 €/MWhπου 
ήταν στη Ρουμανία.

Από προσομοίωση της μελέτης προκύπτει 
ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμη-
λότερο αν ο λιγνίτης είχε τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά, δηλαδή τη θερμογόνο δύναμη, του 
λιγνίτη των άλλων χωρών της μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον εγχώριο 
λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε 
σχέση με εκείνο από άλλα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα, οι τιμές των οποίων προσδιορίζο-
νται από τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές 
εμπορευμάτων, ενώ παραμένει πάντοτε και το 
θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού.

Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι 
ότι, η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα 
γίνεται με ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο με βάση 
τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων χωρών, αν 
και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από 
το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώ-
ριου λιγνίτη.

Αν δούμε προσεκτικά το μοντέλο ΝΟΜΕ 
στη Γαλλία, θα διαπιστώσουμε ότι ο τρόπος 
που καθορίστηκε η τελική τιμή των προϊόντων 
ΝΟΜΕ περιελάμβανε – για προφανείς λόγους 
– όχι μόνο το πλήρες κόστος της EDF αλλά και 
πρόβλεψη για νέες επενδύσεις, βελτιώσεις 
σταθμών και όχι μόνο, τα αυτονόητα δηλαδή 
ακόμα και για το ελληνικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, η 
ΔΕΗ έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει εγγυήσεις 
πως η διαδικασία θα αποβεί προς όφελος των 
τελικών καταναλωτών και όχι μόνο υπέρ κά-

ποιων ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά ηλεκτρισμού. Παράλληλα πρέπει να δο-
θεί ειδική μέριμνα έτσι ώστε το μοντέλο που 
θα επιλεγεί να μην προκαλέσει ανυπέρβλητα 
προβλήματα στο σχεδιασμό για τη Μικρή ΔΕΗ 
αλλά και τη μητρική εταιρεία.

Ένα είναι σίγουρο.
Μικρή ΔΕΗ και προϊόντα ΝΟΜΕ δεν δύναται 

να συνυπάρξουν δεδομένου ότι στην περίπτω-
ση αυτή, ένα υπερβολικά μεγάλο ποσοστό της 
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της 
ΔΕΗ θα το εκμεταλλεύονται τρίτοι.

Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί από τώρα 
να υπολογιστεί με μαθηματική ακρίβεια η κα-
τάρρευση της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρι-
σμού της χώρας με όλα τα συνεπακόλουθα 
που αυτό θα έχει.

Είναι ξεκάθαρο πως η ΡΑΕ, που θα διατυ-
πώσει και την τελική εισήγηση, πρέπει και 
οφείλει να μεριμνήσει για όλα τα παραπάνω.

Κυρίες και Κύριοι:
Οι βάσεις που θέσαμε την περίοδο αυτή, 

μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με 
αισιοδοξία .

Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, 
είναι η επιχείρηση να συνεχίσει αταλάντευτη 
το δρόμο των διαθρωτικών αλλαγών σε συν-
δυασμό με την προώθηση και ολοκλήρωση του 
στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες καθώς και με 
το μείγμα πολιτικών που εφαρμόζουμε, συνει-
σφέρουμε ουσιαστικά στην επίτευξη και στη 
δημιουργία μιας υγιούς αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα μπορέσει να αποτελέσει 
έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Πιστεύουμε ότι στη σημερινή δύσκολη συ-
γκυρία, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται απο-
φάσεις και να υλοποιούνται δράσεις οι οποίες 
θα στηρίζουν την προσπάθεια για ανάκαμψη 
και θα σηματοδοτούν τη σταθερή προσήλωση 
όλων μας στο δρόμο της ανάπτυξης.

Η κρίση απαιτεί δημιουργικότητα, σύνεση, 
πειθαρχία και αποτελεσματικότητα. Απαιτεί 
αξιοπιστία την οποία με κόπο και σοβαρότητα 
κατακτήσαμε στις διεθνείς αγορές βοηθώντας 
σε αυτόν τον τομέα και την πατρίδα μας.

Η Κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα, έχει 
ανάγκη από αλληλεγγύη και από εισηγμένες 
εταιρίες που σέβονται τους καταναλωτές και 
δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους 
μετόχους.

Εμείς, ως εισηγμένη εταιρεία κοινής ωφέ-
λειας, τα κάνουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε 
να τα πράττουμε.

Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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ΕΛΕΤΗΜ

Με αφορμή την επιχειρούμενη διάσπαση και ξεπούλημα της ΔΕΗ ΑΕ και ειδικότερα την προώθηση για ψήφιση του νομοσχεδίου για τη 
δημιουργία της «μικρής» ΔΕΗ με σκοπό να διατεθεί, δηλ. να πωληθεί σε ιδιώτη - «επενδυτή», κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση της αξίας 
των λιγνιτωρυχείων, των λιγνιτικών κοιτασμάτων και των λειτουργούντων ΑΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ στη Δυτ. Μακεδονία που προορίζονται για την 
καλούμενη «μικρή» ΔΕΗ. 

1. Λιγνιτωρυχεία και λιγνιτικά κοιτάσματα προοριζόμενα για τη «μικρή» ΔΕΗ
Στον επόμενο πίνακα παρέχονται τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία για τα προαναφερθέντα λιγνιτικά κοιτάσματα.

 
ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΟ   01-01-2015 ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ 

(Εκτίμηση 2014)Συνολικός όγκος υλικών Λιγνίτης Σχέση εκμ/σης (Υ+Ε / Λ) ΚΘΔ
(Μ^3 Χ 10^6) (ΤΟΝ. Χ 10^6) (Μ^3 αγ. / ΤΟΝ.) (kcal/kg) €/TON €/GCAL

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ

1325,00 179,20 6,56 1.461 15,06 10,31

Αμύνταιο-Λακκιά 603,00 83,80 6,36 1.325 14,00 10,57
ΚΟΜΝΗΜΑ (Ι+ΙΙ) 722,00 95,40 6,73 1.581 16,00 10,12

ΦΛΩΡΙΝΑ 1564,80 145,00 9,96 1.808 23,31 12,89
Βεύη (ΔΕΗ) 598,20 60,00 9,14 1.870 23,00 12,30

Κλειδί 452,60 42,00 9,94 1.743 21,00 12,05
Λόφοι - Μελίτη 514,00 43,00 11,12 1.785 26,00 14,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2889,80 324,20 8,08 1616 18,75 11,60

H ΑΞΙΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΗΣ ΤΗΣ «ΜΙΚΡΗΣ»  
ΔΕΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Του Χρ. Γ. Παπαγεωργίου, 
τ. Δ/ντη Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας /ΔΕΗ ΑΕ.

 •  Συνολικά αποθέματα  λιγνίτη από 01-
01-2015 324,2 εκατ. τον.

•  Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη 
1616  KCAL/KG

•  Μέση σχέση εκμ/σης 8,08: 1 (κ.μ.αγ/τον)
Ο ρυθμός κατανάλωσης λιγνίτη θα 

εξαρτηθεί από το σενάριο λειτουργίας, δηλ. 
από το εάν θα γίνουν και πόσοι νέοι ΑΗΣ 
από το νέο ιδιοκτήτη της «μικρής» (ιδιωτι-
κής) ΔΕΗ και από το κατά πόσο θα λειτουρ-
γήσουν, με ποιόν τρόπο και για πόσο χρο-
νικό διάστημα οι υφιστάμενοι σήμερα ΑΗΣ 
Αμυνταίου 1-2 και Μελίτης 1.

Η μέγιστη διάρκεια εκμετάλλευ-
σης εκτιμάται περίπου σε 38 έτη ( 2016 έως 
και 2053).

Η αξία των κοιτασμάτων λιγνίτη, που 
προορίζονται για τη «μικρή» ΔΕΗ και σε ό,τι 
αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας, προσεγγίζεται με δύο μεθόδους, δηλ.
•  είτε σε συσχέτιση με την αξία του ισοδύ-

ναμου ενεργειακά πετρελαίου που υπο-
καθίσταται από το λιγνίτη,

•  είτε με όρους αγοράς στη βάση της αξίας 
των ταμειακών ροών από την εκμετάλ-
λευση των λιγνιτικών  κοιτασμάτων για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ωστόσο, υπάρχει και τρίτη προσέγγι-

ση από την άποψη δηλ. της αξίας του λιγνί-
τη για την εθνική οικονομία, την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού, την συμβολή 

στην περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη 
της χώρας, την ανταγωνιστικότητα της οι-
κονομίας κτλ.
2.  Αξία λιγνίτη ορυχείων και κοιτασμάτων 

«μικρής» ΔΕΗ
      2.1 Αξία με βάση την υποκατάσταση ισο-

δύναμου ενεργειακά πετρελαίου
Ένας τόνος λιγνίτη Πτολ/δας με κα-

τώτερη θερμογόνα ικανότητα 1400 KCAL/
KG  ισοδυναμεί από πλευράς ενεργειακού 
περιεχομένου με ένα (1) βαρέλι πετρελαί-
ου, η αξία του οποίου λαμβάνεται ίση με 100 
δολ., επομένως και η αξία ενός τόνου λι-
γνίτη 1400 KCAL/KG εκτιμάται περίπου σε 
100 δολ.Ως εκ τούτου, η αξία ενός «μέσου» 
τόνου λιγνίτη της «μικρής» ΔΕΗ εκτιμάται  
σε: (1616/1400) Χ 100 (δολ/τον): 1,37 (δολ/
ευρώ)= 84,25 (€/τον).

Επομένως, η αξία των κοιτασμάτων λι-
γνίτη της «μικρής» ΔΕΗ με βάση την ενερ-
γειακή ισοδυναμία με το πετρέλαιο υπολο-
γίζεται σε:  84,25 Χ 324,20 Χ 10^6 = 27,31 
(δισεκ. €.)

Ειδικότερα, στις περιοχές Αμυνταίου και 
Φλώρινας η αξία των κοιτασμάτων λιγνίτη 
επιμερίζεται ως εξής:
•  Αξία κοιτασμάτων «μικρής» ΔΕΗ πε-

ριοχής Αμυνταίου: 179,2Χ10^6 (τον) Χ 
(1461/1400)Χ100 (δολ/τον) : 1,37(δολ/
ευρώ) = 13,65 δισεκ. ευρώ.

•  Αξία κοιτασμάτων «μικρής» ΔΕΗ πε-

ριοχής Φλώρινας: 145 Χ 10^6 (τον) Χ 
(1808/1400) Χ 100 (δολ/τον): 1,37(δολ/
ευρώ) = 13,66 δισεκ. ευρώ.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μέγιστη διάρ-

κεια της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων 
αυτών εκτιμάται  περίπου σε 38 χρόνια.

Πρόσφατα, με την πολιτική κρίση στο 
Ιράκ παρατηρήσαμε αύξηση στην τιμή του 
πετρελαίου, γεγονός που αποδεικνύει 
άμεσα και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη 
μεγάλη ρευστότητα στην ενεργειακή εξάρ-
τηση από εισαγόμενους ενεργειακούς πό-
ρους και παράλληλα μας υπενθυμίζει και 
αναβαθμίζει την αξία του εγχώριου λιγνίτη, 
όπως εξάλλου τούτο αναδείχθηκε διαχρονι-
κά κατά τις διάφορες ενεργειακές κρίσεις 
στην πρόσφατη 45ετία.
      2.2 Αξία λιγνιτωρυχείων - κοιτασμάτων 

λιγνίτη και  ΑΗΣ της «μικρής» ΔΕΗ με 
βάση την αξία των ταμειακών ροών από 
την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοι-
τασμάτων
Δεν είναι γνωστό σήμερα, λόγω ανυ-

παρξίας μακροπρόθεσμου ενεργειακού 
προγραμματισμού της χώρας μας, πώς θα 
εξελιχθεί η εκμετάλλευση των λιγνιτικών 
κοιτασμάτων που θα παραχωρηθούν στο 
μελλοντικό ιδιοκτήτη της «μικρής» ΔΕΗ. Για 
τούτο η διερεύνηση της πιθανής μελλοντι-
κής εκμετάλλευσης πρέπει να εξετάσει και 
να αξιολογήσει διάφορα πιθανά σενάρια λει-
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ΜΕΛΕΤΗ
τουργίας των ΑΗΣ. Υπενθυμίζεται 
ότι ο ΑΗΣ Αμυνταίου (2Χ300 MW) 
με τη σημερινή του μορφή, χω-
ρίς δηλ. την αναβάθμιση σε ό,τι 
αφορά τη μείωση των εκπεμπό-
μενων κατά τη λειτουργία ρύπων, 
επιτρέπεται μεν να λειτουργήσει 
κατά την 8ετία από 01-01-2016 
έως 31-12-2023 με μειωμένες 
ώρες, μετά δε την 01-01-2024 
διακόπτεται η λειτουργία του. Δι-
ακρίνουμε πέντε (5) ενδεικτικά 
σενάρια λειτουργίας των ΑΗΣ της 
«μικρής» ΔΕΗ.
ΣΕΝΑΡΙΟ Α - Πλήρης εκμετάλ-
λευση των κοιτασμάτων της «μικρής» ΔΕΗ 
με κατασκευή νέων μονάδων (Αμύνταιο 3 
και Μελίτη 2) με σύγχρονη τεχνολογία 
καύσης
•  Λειτουργεί ως έχει ο σημερινός ΑΗΣ 

Αμυνταίου 1-2 μέχρι και τις 31-12-
2020 με μειωμένες ώρες λειτουργίας 
ανά έτος (3500) λόγω επιβολής περιβαλ-
λοντικών περιορισμών.

•  Κατασκευάζεται και λειτουργεί ο νέος 
ΑΗΣ Αμύνταιο 3, ισχύος 450 MW από 
01-01-2021 έως  και 31-12-2053, με 
δεδομένη - αναγκαστική τη διάνοιξη νέου 
λιγνιτωρυχείου, του Ορυχείου Κομνηνών, 
για την εκμετάλλευση του ομώνυμου 
κοιτάσματος. Έτσι, εξασφαλίζεται  η τη-
λεθέρμανση της πόλης του Αμυνταίου 
και των παρακείμενων οικισμών μέχρι το 
2053.

•  Λειτουργεί ο ΑΗΣ Μελίτης 1 μέχρι 31-
12-2045.

•  Κατασκευάζεται και λειτουργεί ο 
νέος  ΑΗΣ Μελίτης 2 ισχύος 450 MW από 
01-01-2021 έως  και 31-12-2053. Εξα-
σφαλίζεται τηλεθέρμανση για τη Φλώρινα 
μέχρι 31-12-2053.

ΣΕΝΑΡΙΟ Β – Περιβαλλοντική συμμόρφω-
ση στον ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 και κατασκευή 
νέου ΑΗΣ Μελίτης 2.
•  Λειτουργεί, αφού προηγηθούν (2016-17) 

οι απαραίτητες επενδύσεις συμμόρφω-
σης με τις περιβαλλοντικές υποχρεώ-
σεις, ο σημερινός ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 
κανονικά, χωρίς δηλ. χρονικούς περι-
ορισμούς μέχρι το 2026, οπότε εξα-
ντλούνται τα αποθέματα των ορυχείων 
Αμυνταίου και Λακκιάς, Εξασφαλίζεται η 
τηλεθέρμανση του Αμυνταίου και των πα-
ρακείμενων οικισμών μέχρι το 2026.

•  Δεν αξιοποιείται το κοίτασμα των Κομνη-
νών.

•  Λειτουργεί ο ΑΗΣ Μελίτης 1 μέχρι 31-
12-2045.

•  Κατασκευάζεται και λειτουργεί ο νέος  
ΑΗΣ Μελίτης 2 ισχύος 450 MW από 01-
01-2021 έως και 31-12-2053. Εξασφαλί-
ζεται τηλεθέρμανση για τη Φλώρινα μέχρι 
31-12-2053.

ΣΕΝΑΡΙΟ Γ – Απλή περιβαλλοντική συμ-
μόρφωση
•  Λειτουργεί, αφού προηγηθούν (2016-17) 

οι απαραίτητες επενδύσεις συμμόρφω-
σης με τις περιβαλλοντικές υποχρεώ-
σεις, ο σημερινός ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2 
κανονικά, χωρίς δηλ. χρονικούς περι-
ορισμούς μέχρι το 2026, οπότε εξα-
ντλούνται τα αποθέματα των ορυχείων 
Αμυνταίου και Λακκιάς, Εξασφαλίζεται η 
τηλεθέρμανση του Αμυνταίου και των πα-
ρακείμενων οικισμών μέχρι το 2026.

•  Δεν αξιοποιείται το κοίτασμα των Κομνη-
νών.

•  Λειτουργεί η μονάδα Μελίτη 1 μέχρι το 
2045, χωρίς να κατασκευαστεί  δεύτερη 
μονάδα στη Μελίτη, δηλ. δεν αξιοποιού-
νται πλήρως τα κοιτάσματα της περιοχής 
Φλώρινας.

ΣΕΝΑΡΙΟ Δ – Λειτουργία μόνο του ΑΗΣ 
Μελίτης 1

Λειτουργεί μόνο η σημερινή μονάδα Με-
λίτη 1 για τη χρονική περίοδο 2016-2045, 
χωρίς δηλ. να λειτουργήσει ο ΑΗΣ Αμυνταί-
ου 1-2 κι ούτε να κατασκευαστεί νέα μονά-
δα στη Μελίτη.
ΣΕΝΑΡΙΟ Ε – Πλέον πιθανό
•  Λειτουργεί ως έχει ο σημερινός ΑΗΣ 

Αμυνταίου 1-2 μέχρι και τις 31-12-2020 
με μειωμένες ώρες λειτουργίας ανά έτος 
(3500) λόγω επιβολής περιβαλλοντικών 
περιορισμών.

•  Δεν αξιοποιείται το κοίτασμα των Κομνη-
νών.

•  Λειτουργεί ο ΑΗΣ Μελίτης 1 
μέχρι 31-12-2045.

•  Κατασκευάζεται και λειτουργεί 
ο νέος  ΑΗΣ Μελίτης 2 ισχύος 
450 MW από 01-01-2021 έως 
και 31-12-2053. Εξασφαλίζεται 
τηλεθέρμανση για τη Φλώρινα 
μέχρι 31-12-2053.
Για κάθε ένα από τα πέντε πιο 

πάνω ενδεικτικά σενάρια λήφθη-
καν υπόψη και υπολογίσθηκαν με 
ρεαλιστικά δεδομένα τα ακόλου-
θα στοιχεία: ισχύς ΑΗΣ (MW), πε-
ρίοδος λειτουργίας (έτη), ώρες 
λειτουργίας ανά έτος, καθαρή 

ετήσια και συνολική καθαρή παραγωγή 
(GWH), μέση τιμή πώλησης της ηλεκτρικής 
ενέργειας 80 €/MWH, ετήσια και συνολικά 
έσοδα της περιόδου λειτουργίας σε τιμές 
2014. Ακόμη εκτιμήθηκαν: το κόστος εξό-
ρυξης λιγνίτη (€/ΤΟΝ), η ειδική κατανάλωση 
λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΤΟΝ/MWH), η συνολική κατανάλωση λιγνί-
τη καθώς επίσης και οι συνολικές δαπάνες 
λειτουργίας των ΑΗΣ.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι το κόστος των 
επενδύσεων για κατασκευή νέων μονάδων 
στο Αμύνταιο και στη Μελίτη είναι σε πολύ 
σημαντικό ποσοστό μικρότερο συγκριτικά 
με τη νέα μονάδα Πτολ/δα 5, λόγω μικρό-
τερης ισχύος μεν, αλλά κυρίως δε λόγω της 
ύπαρξης ήδη των απαραίτητων υποδομών 
στους χώρους των λειτουργούντων σήμερα 
ΑΗΣ, αντίστοιχα.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία γίνεται, 
πλέον, με όρους αγοράς η εκτίμηση της 
«αξίας» των λιγνιτωρυχείων της «μικρής» 
ΔΕΗ σύμφωνα με απλοποιημένη μέθο-
δο που περιγράφεται στη σχετική βιβλιο-
γραφία για την οικονομική των εκμεταλλεύ-
σεων των μεταλλείων, όπου π.χ. ζητείται 
να ευρεθεί η αξία μεταλλείου, θεωρώντας 
επιτόκιο επιχειρηματικού κινδύνου 10% για 
τις ταμειακές ροές και επιτόκιο ασφαλούς 
τοποθέτησης χρημάτων 8%.

Λαμβάνεται ως κατασκευαστική περίο-
δος των νέων ΑΗΣ τα πέντε (5) έτη.

Ειδικότερα, εξετάζονται τα οικονομικά 
μεγέθη:
(1) ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, (2) ΕΣΟΔΑ, (3) ΕΞΟ-
ΔΑ (μεταβλητά (4), σταθερά (5), (6) ΜΙΚΤΑ 
ΚΕΡΔΗ = (2) - (3), (7) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ, (8) 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ = (6) – (7), (9) 
ΦΟΡΟΣ = συντελεστής Χ (8), (10) ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ= (8 ) - (9), (11) ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑ-
ΚΗ ΡΟΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ = (10) + (7) – (1).

Με τον υπολογισμό των πιο πάνω με-
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ΜΕΛΕΤΗ
γεθών καταρτίζεται ο πίνακας ταμειακών 
ροών και υπολογίζεται η αξία του μεταλλεί-
ου κατά την ημέρα έναρξης της λειτουργί-
ας του ΑΗΣ με βάση την προεξόφληση των 
ταμειακών ροών μετά φόρων (λαμβάνονται 
σταθερές ετήσιες ταμειακές ροές), με δύο 
μεθόδους (Morkill και Hoskold) καθώς και η 
«αξία» του  μεταλλείου τη χρονική στιγμή 
μηδέν (ημερομηνία πώλησης).

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της 
«μικρής» ΔΕΗ η επένδυση αφορά κυρίως 
την πρόσθετη εγκατάσταση δύο νέων μονά-
δων ή και μιας μόνο ανάλογα με το σενάριο 
λειτουργίας, τις απαλλοτριώσεις γεωργικών 
εκτάσεων στα ορυχεία κτλ, ενώ συνεχίζεται 
κατά τη διάρκεια  της κατασκευαστικής πε-
ριόδου η λειτουργία των  λιγνιτωρυχείων 
και των υφιστάμενων ΑΗΣ συνεισφέροντας 
σημαντικό εισόδημα στο νέο ιδιοκτήτη της 
«μικρής» ΔΕΗ.

Μετά τη ρεαλιστική εκτίμηση των προ-
αναφερθέντων οικονομικών μεγεθών και 
παρά τη σχετικά απλοποιημένη μέθοδο που 
εφαρμόστηκε, η οποία, όμως, δεν αφίσταται 
αισθητά από την πραγματικότητα, προκύ-
πτουν ανά σενάριο οι αντίστοιχες «αξίες» 
με όρους αγοράς των λιγνιτωρυχείων και 
ΑΗΣ της «μικρής» ΔΕΗ στη Δυτ. Μακεδονία.

Στον επόμενο πίνακα παρέχονται τα 
βασικά μεγέθη ανά σενάριο λειτουργίας 
των ΑΗΣ της «μικρής» ΔΕΗ, που πρέπει να 
αξιολογηθούν πριν την πώληση σε ιδιώτη – 
«επενδυτή».

ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ« 

ΜΙΚΡΗΣ» 
ΔΕΗ

Α Β Γ Δ Ε

Κατανά-
λωση λιγνίτη 
(εκατ. τον)

334 266 158 82 210

Παραγωγή 
ηλεκ. ενέρ-

γειας (GWH)
247.875 184.675 94.906 58.752 158.106

Συνολικά 
έσοδα 

περιόδου 
λειτουργίας 

(εκατ. €)

19.830 14.774 7.593 4.700 12.648

Συνολικά 
καθαρά 
κέρδη 

περιόδου 
λειτουργίας 

(εκατ. €)

4.701 3.050 1.547 967 2.670

Καθαρά 
κέρδη ανά 

έτος (εκατ. €)
124 80,2 51,5 32,2 70,3

Ποσοστό 
καθαρών 

κερδών στα 
συνολικά  
έσοδα (%)

23,7 20,6 20,4 20,6 21,1

Επένδυση 
(εκατ. €) 1.700 900 160 40 740

Σχέση 
συνολικών 

κερδών 
προς επέν-

δυση

2,76 3,39 9,67 24,17 3,60

Καθαρό 
κέρδος ανά 
τόνο λιγνίτη 

(€/τον.)

14,07 11,47 9,78 12,06 12,70

Παρατηρούμε, λοιπόν, από την επισκό-
πηση των πέντε σεναρίων λειτουργίας της 
«μικρής» ΔΕΗ ότι ανάλογα με την επιλογή 
αξιοποίησης των λιγνιτικών κοιτασμάτων 
διαφοροποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τα οικονομικά μεγέθη που εξετάστηκαν και 
κατά συνέπεια διαφέρει και η «αξία» των 
λιγνιτωρυχείων και ΑΗΣ με όρους αγοράς 
τόσο μετά την υλοποίηση των νέων επεν-
δύσεων, όσο και κατά τη χρονική στιγμή 
της πώλησης ανά σενάριο, αντίστοιχα. Σε 
κάθε, όμως, περίπτωση είναι προφανές, 
ότι ακόμη και με σχεδόν μηδαμινές επενδύ-
σεις, όπως π.χ. στο σενάριο Δ, εξασφαλί-
ζονται ασυνήθιστα υψηλά κέρδη για το νέο 
ιδιοκτήτη – «επενδυτή» της μικρής ΔΕΗ.
Το μέγιστο όφελος, αναμενόμενο άλλω-
στε, προκύπτει στο σενάριο Α, δηλ. της ορ-
θολογικής αξιοποίησης όλων των παραχω-
ρούμενων κοιτασμάτων με την κατασκευή 
και λειτουργία δύο νέων μονάδων (ΑΗΣ 
Αμυνταίου 3 και ΑΗΣ Μελίτης 2).

Κατά συνέπεια με όρους αγοράς η 
«αξία» των λιγνιτικών κοιτασμάτων και ΑΗΣ 
που προορίζονται για τη μικρή ΔΕΗ προ-
κύπτει ως απάντηση στο ερώτημα: τι ποσό 
πρέπει να πληρώσει σήμερα κάποιος ιδι-
ώτης, ο οποίος αφού επενδύσει ~1.700 εκ. 
€ στην πενταετία 2016 έως και 2020 θα 
εξασφαλίζει καθαρά ετήσια κέρδη σε σημε-
ρινές τιμές (2014) κατά μέσο όρο 124 εκ. 
€ για χρονική περίοδο 38 ετών (2016 έως 
και 2053);

Γεννιέται, όμως, συγχρόνως και το ερώ-
τημα: υπάρχει ιδιώτης - «επενδυτής» που 
θα δαπανήσει υποχρεωτικά 1700 εκ. € στην 
5ετία 2016 έως και 2020 για την κατασκευή 
δύο νέων λιγνιτικών  μονάδων που απαιτού-
νται για την ορθολογική εκμετάλλευση των 
λιγνιτικών κοιτασμάτων της «μικρής»  ΔΕΗ 
στη Δυτ. Μακεδονία;

Επιπλέον, η υπολειμματική αξία του 
υφιστάμενου ΑΗΣ Αμυνταίου 1-2, η ανα-
πόσβεστη αξία του ΑΗΣ Μελίτης 1 καθώς 
και η αξία των υφιστάμενων ήδη υποδομών 
για την κατασκευή και λειτουργία της νέας 
(δεύτερης) μονάδας στον ΑΗΣ Μελίτης 
αποτελούν θέματα ιδιαίτερης αξιολόγησης 

και δεν πρέπει να δοθούν ως «προίκα» στο 
νέο επενδυτή, δεδομένου ότι ιδιαίτερα ο 
ΑΗΣ Μελίτης 1, που αποτελεί την πλέον 
σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ ΑΕ 
δημιουργεί απόλυτο ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα για τον ιδιοκτήτη της στην παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.
3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Από την προηγηθείσα διερεύνηση ανα-
δεικνύεται η τεράστια αξία της οικονομικό-
τητας της εκμετάλλευσης των λιγνιτών και 
ο σημαντικότατος ρόλος και σημασία για τη 
χώρα των λιγνιτωρυχείων – λιγνιτικών κοι-
τασμάτων και ΑΗΣ, που προορίζονται για 
την αποκαλούμενη «μικρή» ΔΕΗ. Εξάλλου, 
τούτο έχει αποδειχθεί περίτρανα κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων σαράντα τουλάχι-
στο χρόνων με τη συνεχή ανάπτυξη και χρή-
ση του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Εκτός των προαναφερθέντων που 
εντοπίζονται στενά στα τεχνικοοικονομικά 
στοιχεία τίθενται συγχρόνως και άλλα πολύ 
σημαντικά ζητήματα, που αφορούν την οι-
κονομία και την κοινωνία της περιοχής του 
Ν. Φλώρινας αλλά και την ευρύτερη περι-
οχή της Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την 
αποκατάσταση των εδαφών στους χώρους 
των λιγνιτωρυχείων, την επιστροφή και επα-
ναπόδοση των αποκατεστημένων εκτάσεων 
στην τοπική κοινωνία, τη μετεγκατάσταση 
οικισμών, θέματα τηλεθέρμανσης οικι-
σμών, ποιότητας περιβάλλοντος κ.ο.κ. και 
τα οποία εκφεύγουν σαφώς της παρούσας 
διερεύνησης. Ωστόσο, για τα θέματα αυτά 
υπάρχει επίκαιρη εκτενής ανάλυση σε σχε-
τικά κείμενα του ΤΕΕ – Τμ. Δυτ. Μακεδονί-
ας, στα οποία αναδεικνύονται οι τεράστιες 
επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό και 
φυσικό περιβάλλον από τη λιγνιτοενεργει-
ακή δραστηριότητα και ποσοτικοποιούνται 
οι υποχρεώσεις της πολιτείας, αλλά και του 
εκμεταλλευτή απέναντι στην περιοχή από 
την οποία αποστερείται ο ενεργειακός ορυ-
κτός πλούτος. Λαμβάνοντας υπόψη την κα-
θολική αντίθεση όλων των φορέων της Δυτ. 
Μακεδονίας, πρωτίστως δε των αιρετών 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ 
και β΄ βαθμού, θεωρούμε ότι πρέπει να λη-
φθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την πολιτεία 
η γνώμη των πολιτών της περιοχής πριν τη 
λήψη οριστικής απόφασης για το ζήτημα 
της «μικρής» ΔΕΗ. Είναι δε προφανές πως 
χωρίς τη συναίνεση των κατοίκων είναι 
αδύνατη και αδιανόητη η ορθολογική επι-
φανειακή εκμετάλλευση των λιγνιτών της 
περιοχής.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
 ENΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ
Από το σενάριο Α της πλήρους 

εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της 
«μικρής» ΔΕΗ, όπου προκύπτει και το 
μέγιστο οικονομικό όφελος, προβάλλει 
ανάγλυφα η αναγκαιότητα για:
•  την ορθολογική αξιοποίηση των κοι-

τασμάτων λιγνίτη με την ανέγερση 
νέας σύγχρονης μονάδας (Αμύνταιο 
3) στο χώρο του σημερινού ΑΗΣ 
Αμυνταίου σε αντικατάσταση των 
παλαιότερων μονάδων Νο 1-2 με 
παράλληλη αξιοποίηση του λιγνιτι-
κού κοιτάσματος των Κομνηνών, στο 
οποίο μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί 
εξοπλισμός του ορυχείου Αμυνταίου.

•  την ταχύτατη ανέγερση της μονάδας Με-
λίτη 2 για την οποία άλλωστε υπάρχουν 
ανοικτές εκσκαφές επιφανειακών λιγνι-
τωρυχείων στα αντίστοιχα κοιτάσματα 
και υφίστανται ήδη από δεκαετίας όλες 
οι απαραίτητες υποδομές, που θα πε-
ριορίσουν στο ελάχιστο το χρόνο και το 
κόστος ανέγερσης και λειτουργίας του 
νέου ΑΗΣ Μελίτης 2.
Τούτο επιβάλλεται για το συμφέρον της 

χώρας με δεδομένη την ιδιαίτερα ζοφερή 
και μακρόχρονη από οικονομικής πλευράς 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Ο λι-
γνίτης είναι σε θέση να συνεισφέρει στην 
διατήρηση χαμηλής τιμής της ηλεκτρικής κι-
λοβατώρας, η οποία με τη σειρά της θα συν-
δράμει θετικά στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομικής δραστηριότητας. Η χαμηλή τιμή 
της κιλοβατώρας είναι δυνατή και επιτεύξι-
μη, δεδομένου ότι όπως φάνηκε ιδιαίτερα 
από το σενάριο Α υπάρχουν πολύ σημαντικά 
περιθώρια κέρδους. Ακόμη, ας αναλογι-
στούμε ότι τα συνολικά έσοδα από τη λιγνι-
τοενεργειακή δραστηριότητα του σεναρίου 
Α  εκτιμώνται περίπου σε 20 δισεκ. € ενώ 
οι  συνολικές δαπάνες περίπου σε 11 δι-
σεκ. €. Αντίστοιχα, οι δαπάνες μόνο για την 
προμήθεια του ισοδύναμου ενεργειακά πε-
τρελαίου, που υποκαθίσταται από το λιγνίτη 
της «μικρής» ΔΕΗ, ξεπερνά τα 27 δισεκ. €, 
ενώ αν συνυπολογίσουμε και τις δαπάνες 
για τη μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια 
τότε οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται πε-
ρίπου σε 40 δισεκ. €. Η τεράστια αυτή δια-
φορά δαπανών (11 δισεκ. € έναντι 40 δισεκ. 
€) αναδεικνύει την κεφαλαιώδη σημασία του 
λιγνίτη για τη χώρα και εξηγεί το προφανές 
ενδιαφέρον των ιδιωτών - «επενδυτών» για 
την αφαίμαξη του ενεργειακού πλούτου της 
Δυτ. Μακεδονίας μέσω της «μικρής» ΔΕΗ.

Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται εκ των 
πραγμάτων είναι το ακόλουθο:

Ο όποιος νέος ιδιοκτήτης –«επενδυ-
τής» της «μικρής» ΔΕΗ διακατέχεται από 
παρόμοιες σκέψεις για την αξιοποίηση των 
λιγνιτικών κοιτασμάτων με αντικειμενικό 
σκοπό το συμφέρον της περιοχής της Δυτ. 
Μακεδονίας και της χώρας γενικότερα ή 
«μυρίστηκε»  αρπαχτή και μεγάλα κέρδη 
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε-
νάριο(-α) λειτουργίας, τα οποία εξασφαλίζει 
η λιγνιτοενεργειακή δραστηριότητα , όπως 
αποδείχτηκε από την προηγούμενη ανάλυ-
ση;

Πιστεύουμε ακράδαντα πως ισχύει το 
δεύτερο και τελικά το λογαριασμό θα κληθεί 
να τον πληρώσει πανάκριβα η περιοχή της 
Δυτ. Μακεδονίας με τη διαφαινόμενη μεθό-
δευση για την υποβάθμιση της συμμετοχής 
του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώ-
ρας, καθώς και ο καταναλωτής – φορολο-
γούμενος που θα πληρώσει το κόστος από 
την αυξημένη τιμή της ηλεκτρικής ενέργει-
ας, από τον τεμαχισμό και το ξεπούλημα της 
ΔΕΗ.

Το ίδιο ισχύει, κατά τη γνώμη μας, και 
για τον οποιονδήποτε, στρατηγικό επενδυτή 
που θα ενδιαφερθεί για τη «μεγάλη» ΔΕΗ, 
διότι γνωρίζει πολύ καλά πως με τον έλεγχο 
της λιγνιτικής παραγωγής εξασφαλίζονται 
σημαντικά κέρδη και παράλληλα ελέγχεται 
οικονομικά το ηλεκτρενεργειακό σύστημα 
της χώρας και κατ’ επέκταση σε σημαντικό 
βαθμό και η οικονομία της με δεδομένη τη 
μεγάλη σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας 
για την πραγματική οικονομία.

Ουσιαστικά, λοιπόν, η αξία του λιγνίτη, 
που θα παραχωρηθεί στη «μικρή» ΔΕΗ, για 
την εθνική οικονομία είναι κατά πολύ μεγα-
λύτερη (πολλαπλάσια) από την εκτίμηση με 
όρους αγοράς, διότι:
•  συμβάλλει στη μείωση της  ενεργεια-

κής και τελικά της οικονομικο-πολιτικής 
εξάρτησης της χώρας από εκείνους που 
διαθέτουν ή/και ελέγχουν τους εισαγό-
μενους ενεργειακούς πόρους, εξασφα-
λίζοντας παράλληλα για τον καταναλωτή 

τη χαμηλότερη δυνατή τιμή της ηλεκτρι-
κής κιλοβατώρας, όπως τούτο  αποδει-
κνύεται εύκολα από τη σχεδόν 55χρονη 
εμπειρία στις λιγνιτοενεργειακές δρα-
στηριότητες της χώρας μας.

•  συμβάλλει δραστικά στην ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς 
και στη βιομηχανική και περιφερειακή 
ανάπτυξη της χώρας.

•  ακόμη, με την κατασκευή μονάδων με 
νέα τεχνολογία καύσης αντιμετωπί-
ζονται με τον καλύτερο από πλευράς 
τεχνολογίας τρόπο οι δυσμενείς περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις και μειώνεται 
κατακόρυφα το εξωτερικό κόστος από 
την εκμετάλλευση των λιγνιτών για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

•  επιπλέον, η δυνατότητα αξιοποίησης των 
λιγνιτών και σε εξωηλεκτρικές χρήσεις 
(π.χ. χημική βιομηχανία, μεταλλουργία 
κλπ) επαυξάνει σημαντικά την σημασία 
και την αξία των.

Για τούτο θεωρούμε τελικά ότι μόνο στα 
πλαίσια της δημόσιας ΔΕΗ ΑΕ είναι δυνατό 
να διασφαλιστεί η βέλτιστη  αξιοποίηση των 
εγχώριων λιγνιτών. Χρειάζεται, επομένως, 
επειγόντως αλλαγή πολιτικής και στήριξη 
της αποδοτικής λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ 
από όλους τους αρμόδιους  φορείς, κυρί-
ως δε με αξιοκρατικές επιλογές σε θέματα 
προσλήψεων, διοίκησης και ανέλιξης του 
προσωπικού, μακριά από το σφιχτό κρατι-
κο-κομματικό εναγκαλισμό, για να επιτυγ-
χάνεται η μέγιστη απόδοση με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος προς όφελος των καταναλω-
τών.

Ακόμη, απαιτείται επειγόντως η εκπό-
νηση ρεαλιστικού μεσομακροπρόθεσμου 
ενεργειακού προγραμματισμού της χώρας, 
όπου μεταξύ των άλλων δυνατοτήτων θα 
προβλέπεται η ορθολογική αξιοποίηση των 
εγχώριων λιγνιτών με δεδομένες τις σύγ-
χρονες τεχνολογίες καύσης, όπως τούτο 
γίνεται ήδη σήμερα σε χώρες της Ε.Ε (Γερ-
μανία, Πολωνία, Τσεχία κι όχι μόνο), ως δυ-
ναμική συμβολή στην προσπάθεια να σταθεί 
η εθνική μας οικονομία στα δικά της πόδια 
καθώς και να ενισχυθεί η αυτονομία της στο 
έντονα ανταγωνιστικό και αβέβαιο πολιτικό 
και οικονομικό περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής.




ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

ΓΗΚΑΝ  ΤΑ  ΜΑΧΑ ΙΡ ΙΑΒ

Είναι γνωστό ότι εδώ και 20 μήνες 
υπάρχει εκκρεμότητα με τις μισθολο-

γικές προαγωγές, των συναδέλφων που 
είναι αποσπασμένοι στο ΠΕΔΥ, ΕΤΕΑ και 
ΙΚΑ ΤΑΠ-ΔΕΗ.

Παρά τις εκκλήσεις μας για άμεση 
λύση του θέματος από την ΔΕΗ, ως φυ-
σικός εργοδότης, δυστυχώς ανταπόκριση 
δεν υπήρχε μέχρι που αναγκαστήκαμε να 
προσφύγουμε στην επιθεώρηση εργασίας, 

όπου «ω του θαύματος» μέσα σε λίγες 
μέρες ψηφίστηκε τροπολογία, όπου υπεύ-
θυνη για τις μισθολογικές προαγωγές των 
συναδέλφων είναι η ΔΕΗ.

Συμπερασματικά δόθηκε η λύση που 
προτείναμε από την πρώτη στιγμή. Δηλα-
δή η ΔΕΗ να αναλάβει την διεκπεραίωση 
των μισθολογικών προαγωγών, γιατί είναι 
προσωπικό δικό της και δεν ανήκει σε άλ-
λους φορείς.

Δυστυχώς, όμως, οι εμμονές πολλές 
φορές ξεφεύγουν της λογικής μόνο και 
μόνο για να ταλαιπωρούν το προσωπικό.

Άραγε για την καθυστέρηση αυτή θα 
αποδοθούν και οι προβλεπόμενοι τόκοι ή 
δουλεύουμε για το δημόσιο συμφέρον… 
υπάρχουν ευθύνες για αυτή την καθυστέ-
ρηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Σίγουρα θα υπάρξει και 
συνέχεια.

Ρύθμιση Μισθολογικών Προαγωγών

Γαλλογερμανικός πόλεμος για τη μεγάλη ΔΕΗ
Σε γαλλογερμανικό μπραντεφέρ θα εξελι-

χθεί, όπως όλα δείχνουν, η διεκδίκηση 
του 17% της ΔEH, το οποίο θα διατεθεί σε 
στρατηγικό επενδυτή στην τρίτη και τελευ-
ταία φάση της αποκρατικοποίησης της Επι-
χείρησης.

Αν και το κρίσιμο χρονικό σημείο απέχει 
αρκετά, καθώς υπολογίζεται ότι η σχετική 
διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί 
πριν τις αρχές του 2016, οι δύο βασικοί μο-
νομάχοι αρχίζουν από τώρα να δείχνουν τις 
διαθέσεις τους. 

H υπόθεση άνοιξε με την κατά κάποιους 
«απρόσμενη» επίσπευση του ενδιαφέρο-
ντος από την πλευρά της γαλλικής EDF, 
γεγονός που κινητοποίησε, όπως λένε οι 
πληροφορίες, το Βερολίνο, όπου το θέμα 
συζητήθηκε στα ανώτατα κλιμάκια του γερ-
μανικού κολοσσού RWE. H επίσκεψη του 
ισχυρού άνδρα της «γαλλικής ΔEH» Aνρί 
Προλιό στην Αθήνα και όσα συζήτησε με τον 
πρωθυπουργό A. Σαμαρά και κυβερνητικούς 
παράγοντες έδωσαν ένα ξεκάθαρο στίγμα 
ότι ο βασικός στόχος του δεν είναι η «μικρή 
ΔEH», αλλά η «μεγάλη».

Οι Γάλλοι δείχνουν απόλυτα προετοιμα-
σμένοι να διεκδικήσουν θέση στρατηγικού 
επενδυτή, καθώς είναι πεπεισμένοι ότι ο 
ρόλος της ΔEH και στην «μετά αποκρατικο-
ποίηση» εποχή, δηλαδή μετά την απόσχιση 
του AΔMHE και του 30% του παραγωγικού 
δυναμικού της μέσω της «μικρής ΔEH», θα 
παραμείνει κυρίαρχος στην ελληνική αγο-
ρά. Το πρώτο χαρτί που έριξαν στο τραπέζι 
αφορά ακριβώς την βούλησή τους να αντα-
ποκριθούν σε ένα τίμημα αντίστοιχο του 
«κυρίαρχου ρόλου» της Επιχείρησης. Και 
επ’ αυτού έχει μεγάλη σημασία ότι έχουν 
«ακτινογραφήσει» την χρηματοοικονομική 

κατάσταση, αλλά και τις αναπτυξιακές προ-
οπτικές της ΔEH. Στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντός τους πάντως δεν είναι τόσο το 
εσωτερικό μέτωπο, αλλά η προσβασιμότητα 
μέσω ΔEH στην ευρύτερη περιοχή.

Ουσιαστικά, οι Γάλλοι είναι σαφές ότι 
αναζητούν ένα «στρατηγικό προπύργιο», 
καθώς στα σχέδιά τους είναι η επέκταση 
στην αγορά των Βαλκανίων και της N. Ευ-
ρώπης, κάτι που εξυπηρετείται και από 
τις διεθνείς διασυνδέσεις του ελληνικού 
συστήματος αφενός με Ιταλία, Αλβανία, 
Βουλγαρία και ΠΓΔM και αφετέρου με την 
Τουρκία, συνολικής ονομαστικής δυναμικό-
τητας 4.400 MW.

H εκτίμησή τους είναι ότι αυτός ο στρα-
τηγικός σχεδιασμός τους εξυπηρετείται 
καλύτερα μέσω της τοποθέτησής τους στη 
«μεγάλη ΔEH», όπου εκτός από το 17%, θα 
αναλάβουν και το management. Αν και δεν 
αποκλείουν το ενδιαφέρον τους και για τη 
«μικρή ΔEH», το ενδεχόμενο αυτό, με τις 
σημερινές συνθήκες, φαίνεται να συγκε-
ντρώνει μικρές πιθανότητες. Ενδεικτικό 
μάλιστα του αναλυτικού πλάνου που έχουν 
καταρτίσει είναι ότι, σύμφωνα με κάποιες 
πηγές, είναι διατεθειμένοι, προκείμενου να 
μην υπάρξει εμπλοκή με την DGCom λόγω 
της παρουσίας τους στην ελληνική αγορά 
-μέσω της ελεγχόμενης από την EDF ιταλι-
κής Edison- με την Elpedison, είτε να απο-
επενδύσουν, είτε, το πιθανότερο, να επιδι-
ώξουν την εξαγορά των μονάδων φυσικού 
αερίου σε Θεσσαλονίκη και Βοιωτία και την 
ενσωμάτωσή τους στη ΔEH.

H έντονη δραστηριοποίηση των Γάλλων 
χτύπησε «καμπανάκια» στο Βερολίνο και 
συγκεκριμένα στους δύο μεγάλους παίκτες 
της ενεργειακής αγοράς, τη RWE και την 

E.ON. Kι αυτό γιατί όλους τους τελευταίους 
μήνες έδειξαν να απέχουν από τις διεργα-
σίες στο μέτωπο της αποκρατικοποίησης 
της ΔEH, κάτι που ερμηνεύτηκε ως «υπο-
στολή» του ενδιαφέροντος τους. Αίσθη-
ση που ενισχύθηκε από το γεγονός και οι 
δύο υφίστανται πίεση λόγω της σταδιακής 
απόσυρσης των πυρηνικών μονάδων στη 
Γερμανία, αλλά και της αύξησης του μερι-
δίου των AΠE. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
RWE, κατέγραψε πέρυσι ζημιές για πρώτη 
φορά μετά από 65 χρόνια. Παρ όλα αυτά, 
σύμφωνα με πληροφορίες, το «θέμα ΔEH» 
τέθηκε ξανά στο τραπέζι και η κατεύθυνση 
είναι να δοθεί το «παρών» τόσο για τη «μι-
κρή ΔEH», όσο και για τη θέση του στρα-
τηγικού επενδυτή. Το ενδιαφέρον της RWE 
για την ελληνική Επιχείρηση χρονολογείται 
από το 2008, οπότε και είχε υπογραφεί και 
μνημόνιο διμερούς συνεργασίας. Φαίνεται 
πλέον ότι επικεντρώνεται στην απόκτηση 
του 17%. Στο στόχαστρό της είναι το λι-
γνιτικό δυναμικό της ΔEH, καθώς και η ίδια 
διαθέτει παρόμοιο παραγωγικό προφίλ και 
βέβαια τα κοιτάσματα σε Μεγαλόπολη και 
Δ. Μακεδονία.

H εκτίμηση του επιτελείου της, με επι-
κεφαλής τον Πέτερ Tέριουμ, είναι ότι η ΔEH 
αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τη διεύρυν-
ση του παραγωγικού χαρτοφυλακίου της και 
υπάρχει η σκέψη να επανέλθει η πρόταση 
για κατασκευή νέου λιγνιτικού σταθμού 
σύγχρονης τεχνολογίας, παράλληλα με 
πλάνο ανάπτυξης συνεργειών στις AΠE και 
το φυσικό αέριο. Αντίθετα, η E.ON δείχνει 
να επικεντρώνει περισσότερο στη «μικρή 
ΔEH» μέσω συνεργασιών με ισχυρούς παί-
κτες της εγχώριας αγοράς.
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ΛΛΑΓΕΣΑ

Αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις, 
προκειμένου να διασφαλίζονται τα δι-

καιώματα πελατών και εργαζομένων κα-
τέθεσε το ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου «Δη-
μιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρεί-
ας Ηλεκτρικής Ενέργειας».
•  Θα είναι διασφαλισμένα πλήρως τα 

εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζομένων που θα μεταφερθούν 
στη «μικρή ΔΕΗ».

•  Ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει τις ίδιες υπο-
χρεώσεις.

•  Θα υπάρχουν οι προτεραιότητες και 
ωφελιμότητες των τοπικών κοινωνιών.

•  Αυτό που θα δοθεί στη «μικρή ΔΕΗ» θα 
είναι αναλογικό κατά 30%, ούτε λιγότε-
ρο ούτε περισσότερο προσοδοφόρο.

•  Οι πελάτες θα πάνε υποχρεωτικά για 
τέσσερις μήνες στη «μικρή ΔΕΗ» και 
αμέσως μετά θα μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παραμείνουν είτε να πάνε στη 
«μεγάλη ΔΕΗ».

•  Θα συνεχιστεί η πολιτική ενίσχυσης 
με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και 
δεν θα θιγούν οι ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες. Στο σημείο αυτό ο κ. Μανιάτης 
υπογράμμισε ότι η πολιτική του κοινωνι-
κού τιμολογίου είναι απόλυτα αποκλει-
στική ευθύνη της κυβέρνησης και όχι 
της ΔΕΗ.

     Όπως είπε, ήδη έχουν ενταχθεί 550.000 
ελληνικές οικογένειες, ενώ έπειτα από 
την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης 
για διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογί-
ου πιθανόν να φθάσουν τις 750.000.

•  Διασφαλίζονται απολύτως τα δικαιώ-
ματα των τοπικών κοινωνιών εκεί όπου 
υπάρχουν μονάδες της ΔΕΗ.

•  Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται με ανα-
λογικό τρόπο, το τοπικό ανταποδοτικό 
τέλος και στη «μικρή ΔΕΗ».

•  Οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν προτε-
ραιότητα στις προσλήψεις με το μέτρο 
της εντοπιότητας. Ενδεικτικά, προστέ-
θηκε εδάφιο που αναφέρει ότι: «Από 
την ολοκλήρωση της απόσχισης, μετα-
βιβάζεται στη νέα εταιρεία το σύνολο 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της 
ΔΕΗ από συμβάσεις ή σχέσεις εργασί-
ας που περιλαμβάνονται στον κλάδο».
«Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, 

η νέα εταιρεία εξακολουθεί να δεσμεύεται 
έναντι των εργαζομένων από τους όρους 
εργασίας που ίσχυαν κατά το χρόνο ολο-
κλήρωσης της απόσχισης, ανεξαρτήτως 
της πηγής προέλευσης αυτών».

Παράλληλα, προστίθεται παράγραφος 
στην οποία επισημαίνεται ότι:

«Η απόσχιση του κλάδου δεν αποτελεί 
αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομέ-
νων στη νέα εταιρεία. Η νέα εταιρεία δεν 
δύναται να προβεί για λόγους οικονομι-
κούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύ-
σεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται 
από την ΔΕΗ εξαιτίας της απόσχισης για 
χρονική περίοδο 5 ετών από την ολοκλή-
ρωση αυτής».

Νέο εδάφιο προβλέπει ότι:
«Μετά το τέλος της διαδικασίας προσ-

διορισμού των συμβάσεων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας κατ” εφαρμογή των 
κριτηρίων του παρόντος άρθρου, η πελα-
τειακή βάση της νέας εταιρείας κατά το 
χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, θα 
απεικονίζει αναλογικά το προφίλ της αντί-
στοιχης πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, ιδί-
ως από άποψη οικονομικής συμπεριφοράς 
και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας ανά κατηγορία πελατών.
Με τη συγκεκριμένη προσθήκη αποτυ-

πώνεται η γενική τελολογία του συγκεκρι-
μένου σχεδίου νόμου, δηλαδή η δημιουρ-
γία μίας νέας καθετοποιημένης εταιρείας 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αποτε-
λεί μία κατ αναλογία και στο μέτρο του δυ-
νατού ακριβή απεικόνιση της αντίστοιχης 
παραγωγικής και πελατειακής βάσης της 
ΔΕΗ, τόσο σε σχέση με το ενεργητικό όσο 
και σε σχέση με το παθητικό (επισφάλει-
ες, δανειακές υποχρεώσεις της ΔΕΗ κλπ) 
της περιουσίας της.

Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού
Τέλος, με την προσθήκη άρθρου το νο-

μοσχέδιο προβλέπει ότι:
«Η μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικι-

σμού σε νέα θέση για λόγους κοινής ωφέ-
λειας, που αφορούν στην παραγωγή του 
δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργει-
ας και στην προστασία της ποιότητας της 
ζωής, μπορεί να γίνει σε δημόσια ή ιδιωτι-
κή έκταση ή έκταση των ΟΤΑ, χαρακτηρι-
ζόμενη ωσαύτως και η δημιουργία του ως 
άνω νέου οικισμού ως υποχρέωση κοινής 
ωφέλειας».

Σύμφωνα με την αιτιολογική, με τη προ-
τεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδι-
κασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα, 
για πολεοδόμηση και μεταφορά οικισμών 
στη νέα θέση για λόγους κοινής ωφέλειας, 
των δημοσίων, των δημοτικών και των ιδι-
ωτικών εκτάσεων έτσι ώστε να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά η στόχευση των φορέων 
του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης κα-
θώς και των τοπικών κοινωνιών, για ταχεία 
εγκατάσταση στην επιλεγείσα νέα θέση 
του οικισμού σε χρόνο που να μην υποθη-
κεύει την κοινωνική συνοχή τους.

Επιλύεται το ζήτημα που σχετίζεται με 
τη διαδικασία παραχώρησης και διανομής, 
στους δικαιούχους, των εκτάσεων στη νέα 
θέση μετεγκατάστασης ή μεταφοράς οικι-
σμών, λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας 
για δημόσια ωφέλεια.

Υ.Γ. Δεν κατέστη δυνατόν χρονικά να 
διαπιστώσουμε ποιές προτάσεις υπερψη-
φίστηκαν.

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

Τι αλλάζει στο νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ»
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Ε ΡΕΥΝΑ

H Booz& Co διενήργησε για λογαριασμό 
της ΔΕΗ έρευνα σχετικά με το κόστος πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη 
σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία. 
Όπως αναφέρει η Επιχείρηση, από τη συ-
γκριτική ανάλυση των στοιχείων του 2012, 
προκύπτει ότι η παραγωγικότητα της ΔΕΗ 
στη δραστηριότητα των ορυχείων είναι 
πολύ υψηλή και το κόστος εξόρυξης λιγνίτη 
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.
•  Το πλήρες κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο) στην 

Ελλάδα από τη ΔΕΗ είναι το δεύτερο χαμηλότερο στο σύνολο 
των 8 χωρών που συμπεριέλαβε η μελέτη. 

•  Το κόστος εξόρυξης στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο απ’ ότι σε 
6 από τις άλλες 7 χώρες της μελέτης: Γερμανία, Τσεχία, Πο-
λωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία. Μόνο η Βουλγαρία παρουσι-
άζει χαμηλότερο κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο).

      Ωστόσο, το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του 
Ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύγκριση με 
τις λοιπές χώρες.

•  Η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη (ποσότητα ενέργειας που 
περιέχει ένας τόνος λιγνίτη) στην Ελλάδα είναι με μεγάλη δια-
φορά η χαμηλότερη στο σύνολο των 8 χωρών. 

•  Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης η θερμογόνος δύναμη 
του Ελληνικού λιγνίτη το 2012 ανήλθε σε 1.200 kcal/ kg, ενώ 
στις άλλες χώρες κυμάνθηκε μεσοσταθμικά από 1.605 kcal/ kg 
(Βουλγαρία) έως 2.915 kcal/ kg (Τσεχία). Αυτό οδηγεί μονοσή-
μαντα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής.

•  Το τελικό πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από λιγνίτη το 2012 στην Ελλάδα ανήλθε 
σε 59,93 €/ MWh, έναντι εύρους 31,57 €/ 
MWh (Βουλγαρία) έως 54,19 €/ MWh (Ρου-
μανία) στις υπόλοιπες χώρες της μελέτης.

Τέλος η μελέτη προβαίνει σε προσομοί-
ωση από την οποία προκύπτει ότι το κόστος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν 
ο λιγνίτης είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του λιγνίτη των άλλων χωρών.
•  Για παράδειγμα, αν ο λιγνίτης της Ελλάδας είχε τη θερμογόνο 

δύναμη του λιγνίτη της Γερμανίας, ήτοι 2.195 kcal/ kg αντί για 
1.200 kcal/ kg, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από λιγνίτη θα ήταν κατά περίπου 10 €/ MWh χαμηλότερο και 
θα ανερχόταν σε περίπου 49,8 €/ MWh.

•  Συγκριτικά, το μέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από λιγνίτη στη Γερμανία κυμάνθηκε το 2012 στα 53,6 €/MWh.
Επισημαίνεται πως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-

ας με βάση τον εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστι-
κό σε σχέση με το κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με άλλα 
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανάλυ-
σης είναι ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται ιδι-
αίτερα αποδοτικά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων χω-
ρών, αν και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό 
θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη. Τα συμπεράσματα 
αυτά διαψεύδουν πλήρως ατεκμηρίωτες αιτιάσεις που διατυπώ-
νονται συχνά περί αναποτελεσματικής εκμετάλλευσης του λιγνίτη 
από τη ΔΕΗ που δήθεν οδηγεί σε αύξηση του κόστους της παρα-
γόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Booz: Απόλυτα Ανταγωνιστικό το Κόστος Εξόρυξης Λιγνίτη από τη ΔΕΗ

Θυγατρική στην Βουλγαρία  
ιδρύει η ΔΕΗ

Σ την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, με έδρα την Σό-
φια στη Βουλγαρία, προχωρά η ΔΕΗ από κοινού με 

την ελβετική ALPIQ Group, στην οποία η Δημόσια Επι-
χείρηση κατέχει το 85% των μετοχών της, ενώ η ALPIQ 
το 15%. Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, αντικεί-
μενο της νέας εταιρείας θα είναι η εμπορία ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,2 εκατ. βουλ-
γαρικά λέβα (περίπου 614 χιλ. ευρώ). Η νέα θυγατρική 
βρίσκεται σε διαδικασία αίτησης προς αδειοδότηση από 
την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλ-
γαρίας. 

Η ίδρυση της υπόψη θυγατρικής, εντάσσεται στο γε-
νικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρείας, για είσοδο 
σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Α. Ζερβός: 1,5 Δις Ευρώ  
η Αξία των Μονάδων της ΔΕΗ  

που θα Δοθούν σε Ιδιώτες

Σ ε περίπου 1,5 δις ευρώ ανέρχεται η αξία των μονάδων παραγωγής 
της ΔΕΗ που θα δοθούν σε ιδιώτες, εκτίμησε ο Πρόεδρος της Επι-

χείρησης κ. Αρθούρος Ζερβός μιλώντας χθες ενώπιον της Επιτροπής 
Παραγωγής και Ενέργειας της Βουλής. Στο ποσό αυτό δεν συνυπολο-
γίζεται, όπως τόνισε, η αξία των ορυχείων και του πελατολογίου που 
θα πωληθεί. Επίσης, πρόσθεσε ότι η ΔΕΗ έχει το φθηνότερο οικιακό 
τιμολόγιο στην ευρωζώνη και το τέταρτο στην Ευρώπη των 28.

Είχαμε, εγκαίρως, προειδοποιήσει για το ξεπούλημα της περιουσίας 
του ελληνικού λαού ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα. Οι δηλώ-
σεις του προέδρου της ΔΕΗ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνουν 
τις προβλέψεις μας. 
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Απ άκρου εις άκρον της χώρας, οι 
αντιδράσεις ενάντια στις ΒΑΠΕ ξε-

κινούν από αρνητικές γνωμοδοτήσεις, 
συνεχίζουν με κινητοποιήσεις και προ-
σφυγές στο ΣτΕ, ενώ 57 κυβερνητικοί 
βουλευτές και συνάδελφοί τους από 
τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ «βομβαρδίζουν» 
τον υπουργό ΥΠΕΚΑ με ερωτήματα που 
εμπεριέχουν σχόλια και καταγγελίες.

Τα αιολικά πάρκα κατηγορούνται ότι 
δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα στην ενέργεια, ενώ συνήθως 
επιδοτούνται εις βάρος των πολλών, 
υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και την 
πολιτιστική κληρονομιά«Καταζητούνται» 
σχεδόν σε όλη την χερσαία και νησιω-
τική Ελλάδα με την κατηγορία ότι δεν 
αποφέρουν τα αναμενόμενα ενεργειακά 
αποτελέσματα, οφελούν τους λίγους 
ισχυρούς που συνήθως επιδοτούνται 
σε βάρος των πολλών και υποβαθμίζουν 
περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και 
τοπικές κοινωνίες.

Το προφίλ των ΒΑΠΕ (βιομηχανικών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) φιγου-
ράρει πλέον σε... προκηρύξεις με κατη-
γορώ και αρνητικές γνωμοδοτήσεις δη-
μοτικών συμβουλίων, περιφερειών και 
τοπικών κοινωνιών «ερήμην των οποίων 
αποφασίζεται η εγκατάσταση φαραω-
νικών αιολικών πάρκων». Παράλληλα 
πληθαίνουν οι προσφυγές κινήσεων και 
πρωτοβουλιών πολιτών στο Συμβούλιο 
Επικρατείας (ΣτΕ).

Συντονιστικές επιτροπές αγώνα 
στρέφονται κατά των ΒΑΠΕ και αντι-
παρατίθενται απ’ άκρου εις άκρου της 
χώρας: Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Τήνος, 
Πάρος, Νάξος, Ανδρος, Κρήτη, Ροδόπη, 
Εβρος, Ρόδος, Αχαΐα, Κορινθία, Λακω-
νία, Εύβοια, Γυάρος, Μακρόνησος, Σκύ-
ρος, Σύρος, Μύκονος, Κεφαλονιά, Χίος, 
Λήμνος, Ικαρία, Μυτιλήνη και αλλού.

Η επιχειρηματολογία κοινή: «Με βάση 
την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από 

την λειτουργία των μεγάλων αιολικών 
πάρκων σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς 
και τις νεότερες σύγχρονες επιστημο-
νικές μελέτες, αυξάνεται συνεχώς, η 
αμφισβήτηση για τα ενεργειακά οφέλη 
από τις ΒΑΠΕ.

Ταυτόχρονα εκφράζονται έντονες 
ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και 
οικονομικές επιπτώσεις από την λει-
τουργία τους, που αρχικώς είχαν υπο-
τιμηθεί (σ.σ.: ποιος θα μπορούσε να 
κατηγορήσει τον άνεμο. Την Τεχνολογία 
όμως και την δυναμική τους;) Οι παίκτες 
μεγάλοι, ντόπιοι και ξένοι, που είτε χώ-
ρια είτε σε κοινοπραξίες ή συμπράξεις 
διεκδικούν τις... αιολικές μερίδες:

Κοπελούζος, ΤΕΡΝΑ - Ενεργειακή, 
Ελλάκτωρ, Energon, Μυτιληναίος, Ρό-
κας Iberdrola, Acciona, ΗΠΕΚΤΩΡ και 
Gamesa οι γαλλικές EDF και Veolia, η 
ALLIANZ SE, η ιταλική Enel, οι γερμανι-
κές WPD και WRE κ.α.

Ερωτήματα βουλευτών
Τον τελευταίο καιρό με υπόμνημά 

τους βουλευτές του κυβερνητικού σχή-
ματος (57 των αριθμό) και συνάδελφοί 
τους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ με μπαράζ 
ερωτήσεων προς τον υπουργό ΥΠΕΚΑ 
σχολιάζουν, καταγγέλλουν, προβάλλουν 
εύλογα ερωτήματα για τα ανταποδοτικά 
οφέλη και τα αποτελέσματα που «είναι 
υπέρ των μεγάλων και κατά των μικροε-
πενδυτών των ΑΠΕ».

Είναι τέτοια «η ένταση των προβλη-
μάτων που κανένα έργο διασύνδεσης 
για παράδειγμα δεν βρίσκεται ακόμα σε 
υλοποίηση, ούτε προβλέπεται να γίνει 
αυτό σύντομα»:

«Οι διασυνδέσεις των νησιών που 
δεν αφορούν μόνο τα έργα της αιολι-
κής ενέργειας, ούτε καν μόνο έργα 
ανανεώσιμων πηγών, έχουν στρατη-
γικό χαρακτήρα ενεργειακού και γενι-
κόερα αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ως 

τέτοια αντιμετωπίστηκαν αρχικώς από 
το κράτος και εκπονήθηκαν οι πρώτες 
μελέτες. Στη συνέχεια όμως το κράτος 
αποσύρθηκε από τον ρόλο αυτό και οι 
διασυνδέσεις εντάχθηκαν στις ιδιωτικές 
επενδύσεις έργων ΑΠΕ, κατά κανόνα 
μεγάλων αιολικών πάρκων. Αυτό έχει 
δημιουργήσει μια σειρά από δυσκολίες 
και προβλήματα». Ιδού μερικά:

•  Το υψηλό κόστος των υποβρυχίων δι-
ασυνδέσεων είναι αυτό που ορίζει το 
ελάχιστο μέγεθος των Α/Π.

•  Οι διασυνδέσεις απέκτησαν «ιδιωτι-
κό» χαρακτήρα που καθιστά ακόμα 
πιο δύσκολη την κοινωνική αποδοχή 
τους δεδομένης δε και της σχετικής 
προκατάληψης για καθετί ιδιωτικό.

Ταυτίζονται με το μεγάλης κλίμακας 
έργο ΑΠΕ του εκάστοτε επενδυτή και 
χάνεται κάθε άλλη κοινή ωφέλεια, ακό-
μα και οι πιο προφανείς. Ελάχιστα π.χ. 
αναφέρεται ότι διασυνδέοντας ένα νησί 
δεν χρειάζεται πλέον να λειτουργούν 
(σ.σ.: στο φουλ) οι πανάκριβοι και ρυ-
πογόνοι - ηχηροί πετρελαϊκοί σταθμοί. 
Οι μονάδες αυτές στοιχίζουν ετησίως 
περίπου 800 εκατ. ευρώ.

•  Ως έργα υποδομής (σ.σ.: οι ΒΑΠΕ) εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολα να ενταχθούν 
σε καθεστώς ιδιωτικο-οικονομικών 
κριτηρίων.

Πολλές ενστάσεις
Αναλυτικά περί των ενστάσεων:

•  Τα αιολικά πάρκα παράγουν όταν 
υπάρχει άνεμος. Για να λειτουργούν 
πρέπει να έχουν συνεχή «ανεμο-δό-
τηση». Αυτό όμως δεν ισχύει και 
μοιραία συνυπάρχουν με τους συμ-
βατικούς (πετρελαϊκούς) σταθμούς 
που δεν τους υποκαθιστούν αφού 
είναι απαραίτητοι να συμπληρώνουν 
τα κενά της ηλεκτροδότησης των 
ανεμογεννήτριων όταν δεν φυσάει...

•  Δεν μειώνεται η ρύπανση αφού όπως 

Ο μεγάλος πονοκέφαλος από  
τις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές
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αναφέρθηκε είναι υποχρεωτική η 
συνύπαρξη των δύο τεχνολογιών.

•  Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος από αιολικά είναι μεταβλητή και 
δεν μπορεί πρακτικά να αποθηκευ-
τεί. Ακόμα και στις Κυκλάδες δεν 
φυσούν σταθεροί άνεμοι.

•  Μεγάλο το κίνητρο εγκατάστασης 
ΒΑΠΕ αφού επιδοτούνται. Αν δεν 
υπάρχει το δέλεαρ της επιδότησης 
συνήθως δεν υπάρχει και επενδυτικό 
ενδιαφέρον για αιολικά πάρκα.

• Δεν κατασκευάζονται στη χώρα μας 
οι μηχανισμοί των ανεμογεννητριών, 
οπότε δεν μπορούν να μιλήσουμε και 
για εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Ο,τι 
έρχεται φτιάχνεται από πολυεθνικές 
εταιρείες όπως η Siemens (Γερμανία), 
η Vestas (Δανία), Gamesa (Ισπανία) κα-
θώς επίσης και άλλες όπως η ΑΒΒ (που 
μετέχει με τα «ελληνικά καλώδια») και 
με τεχνολογία για υπόγεια και υποβρύ-
χια καλωδικά διασύνδεση νησιών και 
ηπειρωτικής χώρας.

Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα χωματουρ-
γικά, το μπετόν και την τοποθέτηση-συ-
ναρμολόγηση των ανεμογεννητριών μι-
λάμε μόνο για «πρόσκαιρη απασχόληση 
ντόπιου εργατικού δυναμικού».

Το εφιαλτικό είναι ότι όταν μπουν αι-
ολικά πάρκα και παρέλθει ο χρόνος δι-
αρκειάς τους τότε δεν μπορούν να απο-
ξηλωθούν διότι το κόστος ποιος θα το 
επωμιστεί; Παράδειγμα προς αποφυγήν 
οι εγκαταλειμμένες ανεμογεννήτριες 
στη Νότιο Εύβοια (Κάβο Ντόρο).

Η όπου... γης τοποθέτηση ανεμογεν-
νητριών βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον 
και τις τοπικές κοινωνίες: Στη Γερμανία 
που ξέρουν και βλέπουν έχουν αποφα-
σίσει η ανάπτυξη χερσαίων έργων αιολι-
κής ενέργειας να περιορίζεται σε περι-
οχές όπως στο βόρειο τμήμα της χώρας 
όπου κυριαρχούν οι θυελώδεις άνεμοι...

Εν τω μεταξύ, αυξάνουν οι φωνές στο 
εξωτερικό που ζητούν να σταματήσουν 
ή να περικοπούν οι επιδοτήσεις στις 
ΑΠΕ (και ΒΑΠΕ) με το επιχείρημα ότι ο 

βιομηχανικό αυτός κλάδος έχει φτάσει 
σε ένα στάδιο που δεν χρειάζεται πλέον 
άλλη υποστήριξη.

Ο Γιοχάνες Τέισεν της Ε-Οη στο 
πλαίσιο της συνάντησης πέρυσι στις 
Βρυξέλλες των διευθυνόντων συμβού-
λων από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 
εταιρείες ενέργειας είχε δηλώσει χα-
ρακτηριστικά: «Οι παρεμβάσεις και οι 
επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες έχουν 
φτάσει σε ένα σημείο μη ανεκτό πια. Η 
βιομηχανία αυτή είναι το μεγαλύτερο 
παιδί του κλάδου. Δεν είναι παιδί πια. 
Και δεν χρειάζεται άλλο παιδική τροφή 
(σ.σ.: δηλαδή επιδοτήσεις). Χρειάζεται 
ένταξη στην αγορά σε υψηλό επίπεδο».

Μειώνεται ο συντελεστής φορτίου
Στη Βρετανία το REF (ίδρυμα ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας) σε συνεργασία 
με επιστημονικό προσωπικό του Πανε-
πιστημίου του Εδιμβούργου σε μελέτη 
για τις ενεργειακές προβλέψεις σε ό,τι 
αφορά την απόδοση των αιολικών πάρ-
κων επισημαίνει μεταξύ άλλων: Λαμ-
βανομένης υπόψη της μεταβολής στην 
ταχύτητα του ανέμου και τα χαρακτηρι-
στικά του τόπου, ο μέσος συντελεστής 
φορτίου των αιολικών πάρκων μειώνεται 
σημαντικά καθώς γερνούν. Η εισφορά 
τους (κατά μέσον όρο) στη Βρετανία 
στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έχει 
μειωθεί κατά το ένα τρίτο (η αναφορά 
περιλαμβάνει και τη Δανία).

Μετά την παρ’ όδο δηλαδή 12-15 
ετών τα αιολικά πάρκα είναι ασύμφορα. 
Ωστόσο η αντικατάστασή τους είναι εξί-
σου ασύμφορη για κυβέρνηση και επεν-
δυτές. (σ.σ.: οι μικρές ανεμογεννήτριες 
έχουν σύμφωνα με τη μελέτη λιγότερη 
μείωση της απόδοσης απ’ ότι οι μεγά-
λες και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα).

Στη χώρα μας όμως τα πάντα γίνονται 
υπό την εποπτεία και τη συνεργασία της 
Κομισιόν έχει δηλώσει ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νό-
της Μηταράκης, ρίχνοντας το μπαλάκι 
στην Ε.Ε. όταν ερωτάται (ΣΥΡΙΖΑ) για 
«δωράκια» σε ισχυρούς (που εμπλέκε-
ται και η ENERCON) στο νομοσχέδιο για 

τα αιολικά πάρκα: «Τα έργα αυτά δεν 
τα επέλεξε η ελληνική πολιτεία, αλλά 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ευρωπαϊ-
κά ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέρο-
ντος».

«Με ποια κριτήρια προωθούνται για 
ενίσχυση συγκεκριμένα αιολικά πάρκα, 
ενώ εκκρεμούν αιτήματα για χιλιάδες 
άλλα; Υπάρχει μία αντικειμενική ιεράρ-
χηση εντέλει;», ρωτούνται οι επικεφα-
λής αρμόδιοι αλλά...

Στην στρατηγική για την απελευθέρω-
ση και ιδιωτικοποίηση της ενέργειας το 
ΚΚΕ αναφέρει: Για να ασφαλιστεί φθηνή 
ηλεκτρική ενέργεια στις λαϊκές οικογέ-
νειες, απαιτείται αποκλειστικά δημόσι-
ος φορέας ενέργειας. Τα αιολικά πάρκα 
αλλάζουν τις χρήσεις γης και αλλοιώ-
νουν την ιστορική-οικολογική φυσιογνω-
μία των περιοχών... Τα επιχειρήματα για 
την ανάπτυξη των χωριών και την αύξη-
ση της απασχόλησης δεν ευσταθούν. Η 
ενέργεια να πάψει να αποτελεί εμπό-
ρευμα και να μετατραπεί σε κοινωνικό 
αγαθό.

«Τις δουλειές τις δίνουν οι επιχειρή-
σεις και όχι τα κόμματα» αντιτείνουν 
εκπρόσωποι της πλειοψηφίας.

Στις ΒΑΠΕ έχουν αντιταχθεί οι Οικο-
λόγοι Πράσινοι που χαρακτηρίζουν τα 
βιομηχανικά αιολικά φαραωνικά έργα. 
Οι Ο.Π. τονίζουν ότι «ο στρατηγικός 
ενεργειακός σχεδιασμός είναι ευθύνη 
της πολιτείας, των κεντρικών και των 
περιφερειακών θεσμικών οργάνων σε 
συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες».

Τα έξι μεγάλα επενδυτικά σχέδια (αι-
ολικά πάρκα) που κυρώθηκαν και με το 
νομοσχέδιο (κύρωση αποφάσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων και άλλες 
διατάξεις) ύψους άνω των 50 εκατομμυ-
ρίων ευρώ περιμένουν την κρατική τους 
επιδότηση, που είναι σχεδόν διπλάσια.

Οσο για τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη 
Μανιάτη, λύνει το θέμα της κλιματικής 
αλλαγής.

Τι είχες Γιάννη..
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ΥΚΩ
ΔΕΗ: Νέοι δικαιούχοι για 
το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Χιλιάδες πολίτες 
θα μπορέσουν να 

πάρουν φθηνότερο 
ηλεκτρικό ρεύμα μετά 
τη διεύρυνση των 
κατηγοριών που μπο-
ρούν να ενταχθούν 
στο Κοινωνικό Οικιακό 
Τιμολόγιο. Πρόκειται 
για τους ανέργους για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και όσους έχουν 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω χρε-
ών. Αυτοί οι πολίτες θα επανασυνδέονται ατελώς και θα χρεώνονται με 
ειδικές, χαμηλές τιμές. Με το ισχύον καθεστώς, στο ΚΟΤ εντάσσονται 
άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Με το νέο καθεστώς 
θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι συμπληρώνουν τρεις μήνες συνε-
χούς ανεργίας, με τις εξής προϋποθέσεις:

1) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή 
τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος να είναι μικρότερο από 
12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ αν ο δικαιούχος κατοι-
κεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 
δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Στο εισόδημα, δεν λαμβάνεται υπόψη 
αυτό που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν 
συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια δήλωσή του και αφορά την περίοδο που 
προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του.

Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για 
συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, για τον υπολο-
γισμό του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρε-
ση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην 
παραπάνω δήλωση, αφορά και στους δύο ανέργους.

2) Το όριο της συνολικής τετραμηνιαίας κατανάλωσης, σε ετήσια κυ-
λιόμενη βάση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.500 kWh (δεν λαμβάνεται 
υπόψη η κατανάλωση βάσει νυκτερινού τιμολογίου).

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, στη ΔΕΗ και τους λοι-
πούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στα ΚΕΠ από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Με την ίδια απόφαση δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την 
κάλυψη των ευπαθών καταναλωτών, στους οποίους έχει γίνει διακοπή 
ρεύματος λόγω χρεών, ώστε να επανασυνδέονται άμεσα και να εντάσ-
σονται σε ειδικό μειωμένο τιμολόγιο. Δικαιούχοι είναι οι καταναλωτές, 
οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από την 1η Νοεμβρίου 2013 στα συσσίτια 
των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, των γνωστών θρησκειών και 
δογμάτων και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους.

Το κόστος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου καλύπτεται μέσω των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς 
ρεύματος. Δικαιούχοι του ΚΟΤ είναι ακόμη άτομα με χαμηλό εισόδημα, 
γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με 
αναπηρία και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Σε ποσά που κυμαίνονται κοντά σε εκείνα που ίσχυαν και 
τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή στα 670 εκατ. ευρώ 

το χρόνο, κατέληξε τελικά η ΡΑΕ, όσον αφορά στο «ετήσιο 
αντάλλαγμα» που πρέπει να καλυφθεί μέσω των Υπηρε-
σιών Κοινής Ωφέλειας από τους καταναλωτές ρεύματος. 
Συγκεκριμένα, τα ΥΚΩ που υπολόγισε και «έστειλε» η ΡΑΕ 
είναι στα επίπεδα των 800 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτό το 
ποσό η κυβέρνηση θα πρέπει να φέρει νόμο στη Βουλή, ο 
οποίος θα κατανέμει την επιβάρυνση ανά κατηγορία κατα-
ναλωτών, ώστε να περάσουν οι νέες χρεώσεις αρχής γε-
νομένης από τα τιμολόγια Ιουλίου. Αξίζει να θυμίσουμε ότι 
τα ΥΚΩ αποφασίζονταν μέχρι το 2012 από τη ΡΑΕ, ωστόσο 
μετά από προσφυγή στο ΣτΕ η πολιτεία αναγκάστηκε να 
προχωρά κάθε χρόνο στην έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, 
με βάση όμως το ποσό που υπολογίζει η ΡΑΕ ότι πρέπει να 
καλυφθεί, κυρίως για την ηλεκτροδότηση των νησιών και 
την παροχή φθηνού τιμολογίου ΚΟΤ σε ευπαθείς ομάδες, 
πολύτεκνους κ.λπ..Ωστόσο αυτό συνέβη μόνο τον Απρίλιο 
του 2012 όταν με νόμο του τότε ΥΠΕΚΑ Γ. Παπακωνστα-
ντίνου καθορίστηκε το ύψος των ΥΚΩ στα 670 εκατ. ευρώ. 
Έκτοτε και με δεδομένο ότι δεν ήρθε ρύθμιση τις επόμενες 
χρονιές, το ποσό παρέμεινε στα 670 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις του ανα-
θεωρημένου μνημονίου σε σχέση με τις ΥΚΩ, είναι οι εξής:
1.  Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα αναθεωρήσει το ετήσιο 

ποσό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που οφείλεται 
στους προμηθευτές με βάση τη νέα μεθοδολογία μέχρι 
το Μάιο του 2014.

2.  Η κυβέρνηση επικυρώνει το αναθεωρημένο ποσό μέσω 
νόμου τον Ιούνιο του 2014

3.  Οι προσαρμογές στις ΥΚΩ θα πρέπει να αντικατοπτρίζο-
νται στην αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ όπως 
απαιτείται από την 1η Ιουλίου 2014
Υπήρξε, όπως είναι φανερό κάποια υστέρηση στην τήρη-

ση του χρονοδιαγράμματος της τρόικας, αλλά το μοντέλο 
εφαρμόζεται με μια «διαφορά φάσης» περίπου ενός μήνα.

Σήμερα το ύψος της χρέωσης ΥΚΩ διαμορφώνεται ως 
εξής για τις οικιακές καταναλώσεις:
• 0-1600 κιλοβατώρες 6,99 ευρώ η μεγαβατώρα,
• 1601-2000 κιλοβατώρες 15,7 ευρώ η μεγαβατώρα,
• 2001-3000 κιλοβατώρες 39,87 ευρώ η μεγαβατώρα
• άνω των 3000 κιλοβατωρών 44,88 ευρώ η μεγαβατώρα

800 εκατομμύρια ευρώ 
των ΥΚΩ στους καταναλωτές
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ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Στην έγκριση της λίστας όσων πληρούν τους όρους για να συνε-
χίσουν στον διαγωνισμό για την πώληση του 66% των μετοχών 

του ΑΔΜΗΕ προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ. Από τις 
πέντε εταιρείες που συμμετείχαν απορρίφθηκε μόνο η μία και ως 
εκ τούτου συνεχίζουν τέσσερις εταιρείες οι οποίες θα κληθούν να 
υποβάλλουν δεσμευτικές προτάσεις.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ κάνει γνωστό πως προεπιλέγησαν 
για τη συμμετοχή τους στη Β’ Φάση της διαδικασίας οι εξής επεν-
δυτές/συμπράξεις:

1.  Σύμπραξη Elia System Operator S.A. & IFM Investors Pty Ltd
2.  Public Sector Pension Investment Board
3.  State Grid International Development Limited
4.  TERNA-Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni.

Σημειώνεται ότι το 100% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ (Διαχειρι-
στής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) ανήκει στη ΔΕΗ, ενώ 
μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του 66% των μετοχών, το Δη-
μόσιο θα αγοράσει το υπόλοιπο 34% στην τιμή που θα προκύψει 
από το διαγωνισμό. 

Ποιοι ενδιαφέρονται για το ΑΔΜΗΕ 

Προ των πυλών 
του Εθνικού Τυ-
πογραφείου βρί-

σκονται δύο μεγάλες 
προκηρύξεις μόνιμου 
προσωπικού στον το-
μέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύμφωνα 
με δημοσίευμα του 
«Έθνους».

Η ΔΕΗ AE και ο 
ΔΕΔΔΗΕ AE έχουν 
υποβάλει από τις αρ-
χές του καλοκαιριού 
τα αιτήματά τους στο 
ΑΣΕΠ, που αφορούν την πρόσληψη 600 και 
540 επιστημόνων και τεχνιτών αντίστοιχα, για 
τη στελέχωση των μονάδων τους σε ολόκληρη 
τη χώρα.

Το αίτημα της ΔΕΗ, αν και παλαιότερο, 
χρειάστηκε αρκετές τροποποιήσεις προκει-
μένου να εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, ενώ n προκή-
ρυξη του ΔΕΔΔΗΕ είναι έτοιμη προς έκδοση.

Στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ, ο φορέας 
που συστάθηκε με προσωπικό από τη ΔΕΗ 
(διοικητικό και τεχνικό) ζήτησε πρόσφατα (στο 
τέλος Ιουνίου) την έγκριση και προκήρυξη 
μέσω ΑΣΕΠ 540 θέσεων μόνιμου προσωπικού 
όλων των κατηγοριών, προκειμένου να καλύ-
ψει τις οργανικές του ανάγκες στην κεντρική 
του υπηρεσία στην Αθήνα, αλλά και στους 
υποσταθμούς που διατηρεί στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», 
θα προσληφθούν 100 διπλωματούχοι Μηχα-
νικοί, 90 πτυχιούχοι Μηχανικοί (απόφοιτοι 
ΤΕΙ), 290 Τεχνίτες (και συγκεκριμένα 283 
Ηλεκτροτεχνίες Δικτύων και Υποσταθμών και 
7 Χειριστές Μηχανημάτων), 40 Οικονομολόγοι 
και 20 επιστήμονες Πληροφορικής ΠΕ.

Η προκήρυξη υπολογίζεται να βγει μέσα 
στις επόμενες ημέρες, n εικοσαήμερη προ-
θεσμία θα τρέξει έως τα μέσα Αυγούστου, 

ενώ οι επιτυχόντες θα επιλεγούν με αντικει-
μενικά κριτήρια (μόρια).

Ειδικά για την κατηγορία των Ηλεκτροτεχνι-
τών Δικτύων (Εναερίτες), οι επικρατέστεροι 
υποψήφιοι θα περάσουν και από μία πρακτική 
δοκιμασία, προκειμένου να διαπιστωθεί n κα-
ταλληλότητά τους στο αντικείμενο της προς 
πλήρωση θέσης.

Η πρακτική δοκιμασία θα διεξάγεται ενώπι-
ον τριμελών επιτροπών και n επιτυχία της θα 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδό-
τηση των λοιπών κριτηρίων του υποψηφίου.

ΔΕΗ
Η Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ, αναγνωρίζοντας το 

γεγονός του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας του 
ανθρώπινου δυναμικού της, της απώλειας τε-
χνογνωσίας (λόγω της αποχώρησης εργαζο-
μένων για συνταξιοδότηση), αλλά και της ανα-
γκαιότητας τήρησης των κανόνων ασφαλούς 
εκτέλεσης της εργασίας απέστειλε αίτημα 
στο ΑΣΕΠ, με το οποίο ζητά την πρόσληψη 
600 εργαζομένων όλων των βαθμίδων εκπαί-
δευσης με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Η πρώτη προκήρυξα αφορά ειδικό επιστη-
μονικό προσωπικό (οικονομολόγοι και μηχα-
νικοί), τα στελέχη δηλαδή που θα αναλάβουν 
διευθυντικές θέσεις στην επιχείρηση μέσα 
στα επόμενα χρόνια. Για την πρόσληψή τους 

τα κριτήρια θα είναι 
αυστηρά, θα ζητού-
νται μεταπτυχιακοί 
και διδακτορικοί τίτ-
λοι σπουδών, ενώ οι 
υποψήφιοι θα είναι 
πτυχιούχοι Πολυτε-
χνείου, Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί, Ηλεκτρο-
νικοί Μηχανικοί, Μη-
χανολόγοι Μηχανικοί, 
Χημικοί και Πολιτικοί 
Μηχανικοί.

Η δεύτερη προ-
κήρυξη αφορά κυρίως τεχνικό προσωπικό 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και ορι-
σμένους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι 
θα στελεχώσουν τα κεντρικά γραφεία της 
Επιχείρησης, τη Διεύθυνση Πληροφορικής 
και άλλες Διευθύνσεις, τα Λιγνιτικά Κέντρα, 
τις Διευθύνσεις Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, 
τους Ατμοηλεκτρικούς και Τοπικούς Σταθ-
μούς Παραγωγής. Σύμφωνα με το «Έθνος», 
οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε υπηρε-
σίες όλης της χώρας, ενώ η πλειονότητα των 
θέσεων εντοπίζεται σε Κοζάνη, Φλώρινα, Αρ-
καδία, Βέροια και Χανιά.

Οι βασικές ειδικότητες αφορούν: Τεχνίτες 
Δικτύων, Τεχνικούς Σταθμών, Ηλεκτρολό-
γους, Τεχνικούς Ορυχείων, Μηχανοτεχνι-
κούς, Τεχνικούς Εξοπλισμού, Τεχνικούς ΜΕΚ, 
Χειριστές Μηχανημάτων, Οδηγούς κ.ά.

Τόσο ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων 
όσο και η διαδικασία, στο σύνολο της, θα υλο-
ποιηθούν μέσω του ΑΣΕΠ, το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο για τη συλλογή και την αξιολόγηση 
των αιτήσεων, την αποδοχή των τυχόν εν-
στάσεων, αλλά και την έκδοση των οριστικών 
αποτελεσμάτων επιλογής. Οι προθεσμίες για 
την υποβολή αιτήσεων θα έχουν διάρκεια 20 
ημερών.

Προσλήψεις 1.140 μόνιμων υπαλλήλων σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔHE
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Ο  ΚΟΣΤΟΣ  Σ ΤΑ  ΝΗΣ ΙΑΤ

Σ
ε 733,3 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε το 
2013 το κόστος αγοράς καυσίμων για 
τη λειτουργία των μονάδων ηλεκτρο-

παραγωγής στα νησιά, το οποίο επιμερίζεται 
και επιβαρύνει το σύνολο των καταναλωτών 
της χώρας μέσω των χρεώσεων για Υπηρε-
σίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Η τεράστια 
επιβάρυνση των καταναλωτών με το κόστος 
καυσίμων και με το κόστος λειτουργίας των 
μονάδων των νησιών, καθιστά πρώτη προ-
τεραιότητα τις υποβρύχιες διασυνδέσεις, 
και κυρίως της Κρήτης ώστε να μειωθεί το 
ποσό που απαιτείται κάθε χρόνο για την κά-
λυψη των αναγκών αυτών.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρόσφατη 
απόφαση της ΡΑΕ, που εγκρίνει απολογι-
στικά για το 2013, το μεταβλητό κόστος 

(κυρίως καύσιμα) για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας στα νησιά, το 2013 η 
αγορά καυσίμων κόστισε:

*387,5 εκατομμύρια ευρώ για τις μονά-
δες της Κρήτης

*116,05 εκατομμύρια ευρώ για τις μονά-
δες της Ρόδου

*229,76 εκατομμύρια ευρώ για τις μονά-
δες των υπολοίπων νησιών.

Με βάση τα ποσά που απαιτήθηκαν για 
καύσιμα και για άλλες δαπάνες που συμ-
μετέχουν στον υπολογισμό του μεταβλητού 
κόστους (λιγότερο από 30 εκατομμύρια για 
όλα τα νησιά), το μοναδιαίο μεταβλητό κό-
στος ηλεκτροπαραγωγής κυμάνθηκε ανά 
τρίμηνο από 177,5 -192,65 ευρώ η μεγαβα-
τώρα (1.000 κιλοβατώρες) στην Κρήτη, από 
167,85 -191,92 ευρώ στη Ρόδο και 156,62-
160,23 ευρώ για τα υπόλοιπα νησιά. Το 
κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά είναι 
πολλαπλάσιο από αυτό του μέσου κόστους 
στο διασυνδεμένο σύστημα της χώρας, στο 
οποίο ακόμη και οι ακριβότερες μονάδες 
έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος από τις μο-
νάδες που λειτουργούν με πετρέλαιο ντίζελ 
ή μαζούτ.

Πόσο κόστισε η ηλεκτροδότηση των νησιών

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. στη συνεδρία-
ση της 27/6/2014, 

επικύρωσε τις εισηγήσεις 
των αρμόδιων επιτροπών 
τεχνικής και οικονομικής 
αξιολόγησης και ενέκρι-
νε την εισήγηση για την 
ανάθεση στην εταιρεία 
Prysmian, του υποέργου Α που αφορά στη ζεύξη Λαυρίου – Σύ-
ρου, με υποβρύχιο καλώδιο 150 kV, συνολικού μήκους 108 χλμ. 

Η υπογραφή της σύμβασης με τον ως άνω οίκο θα πραγματο-
ποιηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο που απαιτείται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την παραπάνω ανάθεση ολοκληρώνεται 
η διαγωνιστική διαδικασία για το σύνολο των τεσσάρων υποέργων 
και αναμένεται πλέον να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του ιδιαί-
τερα σημαντικού έργου για τη χώρα, που η ΔΕΗ είχε ξεκινήσει να 
μελετά το 1993. 

Το έργο αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στην μείωση του 
ενεργειακού κόστους της χώρας, αλλά και στην ελάφρυνση του 
κόστους για τον Έλληνα καταναλωτή, μέσα από την μείωση των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). 

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων έχει ταυτόχρονα την 
περιβαλλοντική της σημασία, αφού θα μειωθούν καθοριστικά οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος στο Αιγαίο. Τέλος, αυξάνεται 
η αξιοπιστία τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια των νησιών 
μας.

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός 
Διασύνδεσης των Κυκλάδων  
με το Ηπειρωτικό Σύστημα

«Παγώνει» η ΡΑΕ το Τέλος ΑΠΕ 
για το Β΄Εξάμηνο του 2014

«Παγώνει» η ΡΑΕ τις χρεώσεις του «τέλους Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» (ΕΤΜΕΑΡ) για το β΄εξάμηνο του έτους. Υπεν-
θυμίζεται ότι η νομοθεσία προβλέπει αναθεώρηση του ΕΤΜΕΑΡ 
δυο φορές τον χρόνο ώστε να επιτευχθεί ο μνημονιακός στόχος 
για τον μηδενισμό του ελλείμματος του λογαριασμού χρηματο-
δότησης των ΑΠΕ. Με τα τρέχοντα δεδομένα, όπως επισημαίνε-
ται στην απόφαση της ΡΑΕ, το ΕΤΜΕΑΡ θα έπρεπε να αυξηθεί 
από 1ης Ιουλίου κατά 24%. Ωστόσο, εκκρεμεί η εκτίμηση των 
επιπτώσεων από το πρόσφατο «πακέτο» μέτρων που έλαβε το 
ΥΠΕΚΑ, το οποίο περιλαμβάνει μείωση των τιμών απορρόφησης 
της «πράσινης» ενέργειας και διαγραφή μέρους των απαιτήσε-
ων των παραγωγών κ.α., η οποία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί 
πριν το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, αν γινόταν 
τώρα αύξηση 24% στο τέλος, θα έπρεπε να συνοδευθεί από 
μείωση κατά 36% την 1.1.2015. Η ΡΑΕ σημειώνει ότι δεδομένων 
και των οικονομικών συνθηκών και του προβλήματος ενεργει-
ακής πείνας, «θεωρεί σκόπιμο να μην «πλειοδοτήσει» δια της 
λήψης μέτρων και της αύξησης των τιμών των ενεργειακών αγα-
θών που πλήττουν υπέρμετρα τον καταναλωτή». Υπενθυμίζεται 
ότι από 1ης Ιουνίου αυξήθηκαν οι χρεώσεις για τη χρήση των 
δικτύων, ενώ εκκρεμεί ο καθορισμός των μειώσεων στα εμπο-
ρικά τιμολόγια και αυξήσεων στις χαμηλές καταναλώσεις (έως 
800 κιλοβατώρες) στα οικιακά, στο πλαίσιο της κατάργησης των 
εσωτερικών επιδοτήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
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ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΕΗ: Οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2014Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά € 55,4 εκατ. (21,8%) σε σχέση με το α΄ τρί-μηνο 2013 και ανήλθαν σε € 309,4 εκατ. έναντι € 254 εκατ. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 20,8%, έναντι 17,1% το α΄ τρίμηνο 2013. Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ., από την αναδρομική εφαρμογή της 
έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€17,4 εκατ. πλέον τόκων € 3,9 εκατ.), ως 
κρατική ενίσχυση, μη συμβατή με την Κοινή Αγορά, σύμφωνα με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011. Η Απόφαση αυτή 
αφορά στο μειωμένο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως 
τον Μάρτιο 2008. Η ανάκτηση έλαβε χώρα μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκαν υπέρ της ΔΕΗ 
και σε εκτέλεση σχετικού συμφωνητικού που υπεγράφη στη συνέχεια μεταξύ της ΔΕΗ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενος σε € 1.488,9 εκατ. έναντι € 1.486,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 11,4 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 19,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε € 1.451,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 έναντι €1.440,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013 (αύξηση € 11,5 εκατ. ή 0,8%). 

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ

Τροποποιείται το καταστατικό της ΔΕΗ με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Στο άρθρο 3 του καταστατικού προ-

στίθεται στο σκοπό της εταιρείας πέραν της παραγωγής και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, η πώληση επιπλέον ενεργειακών προϊόντων και 

υπηρεσιών. Επίσης, η τροποποίηση του καταστατικού προβλέπει την «εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων, ή πλοίων ανηκόντων 

σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων». Η ΔΕΗ όπως είναι γνωστό διακινεί μεγάλες 

ποσότητες μαζούτ και ντίζελ στα νησιά για τη λειτουργία των τοπικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Με τροποποίηση του καταστατικού, που θα κληθεί να εγκρίνει το Δημόσιο, περνά τελικά η ΔΕΗ στην υλοποίηση της συμφωνίας με την 

εταιρεία Damco του ομίλου Κοπελούζου για το δίκτυο των franchise καταστημάτων, μίας συμφωνίας που το Διοικητικό Συμβούλιο της ηλεκτρι-

κής εταιρείας χρειάστηκε να συνεδριάσει πολλές φορές για να εγκρίνει, λόγω των έντονων αντιδράσεων. Ανοίγει έτσι το παράθυρο για τη 

δημιουργία της μεικτής εταιρείας Damco - ΔΕΗ, που θα πουλά ενεργειακά πακέτα στη λιανική, ως και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σπίτια 

και ενδεχομένως συνδέσεις φυσικού αερίου. Πέραν όλων των άλλων με την καθυστερημένη πράξη της αυτή, η Διοίκηση έρχεται να δικαιώσει 

τις αντιρρήσεις μας σε σχέση με το κοινοπρακτικό σχήμα Damco-ΔΕΗ. Είχαμε απόλυτο δίκιο όταν λέγαμε ότι δεν είναι σύννομη και λειτουργεί 

αντικαταστατικά, χωρίς να παραγράφεται η ουσία. Δηλαδή το σχήμα αυτό ένα στόχο έχει τους πελάτες της ΔΕΗ. 

«΄Εξυπνοι μετρητές» θα αντικαταστήσουν τα ρολόγια της ΔΕΗ«Έξυπνοι» μετρητές θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παραδοσιακά ρολόγια της ΔΕΗ. Προ ημερών ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση 
επί του σχεδίου προκήρυξης για το πιλοτικό πρόγραμμα προμήθειας και εγκατάστασης 190.000 ψηφιακών μετρητών πανελλαδικά. Ο διαγωνι-
σμός αναμένεται να προκηρυχθεί τον Ιούλιο, κάτι που σημαίνει ότι οι πρώτοι μετρητές θα αρχίσουν να εγκαθίστανται προς τα τέλη του έτους. 
Οι εν λόγω μετρητές αφενός θα δείχνουν στους κατόχους τους την κατανάλωση ρεύματος σε πραγματικό χρόνο, αφετέρου θα δώσουν τη 
δυνατότητα στη ΔΕΗ αλλά και στους ανταγωνιστές της να καθιερώσουν τα λεγόμενα πολυζωνικά τιμολόγια, με τρεις ή τέσσερις διαφορετικές 
ωρολογιακές ζώνες κατανάλωσης ( σήμερα ισχύουν μόνο δύο, για την ημέρα και για τη νύχτα). Τα πολυζωνικά τιμολόγια θα είναι ακριβά για 
τους καταναλωτές που συνεχίζουν να κάνουν μαζική χρήση ηλεκτρικών συσκευών το μεσημέρι (πχ 12:00-14:00), αφού τις ώρες εκείνες το 
ρεύμα θα είναι ακριβότερο, μετατοπίζοντας τις καταναλώσεις αυτές σε ώρες εκτός αιχμής, (πχ 15:00-17:00) όταν το ηλεκτρικό θα κοστίζει 
φθηνότερα. Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση 160.000 μετρητών στους Νομούς Ξάνθης, Λέσβου (Μυτιλήνη, Λήμνος, 
Αϊ-Στράτης), Λευκάδας, σε δείγμα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και, προαιρετικά, επιπλέον 30.000 σε Σαντορίνη, Κύθνο και Μήλο. Το 
έργο υλοποιείται από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και το ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό από ελληνικές και ξένες εταιρείες είναι μεγάλο.

Εurostat: Στο 26,8% η Ανεργία στην Ελλάδα τον Μάρτιο
Στο 26,8% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς στα 1.275.000 άτομα, υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Μάρτιο, 

από 26,9% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τη δυσάρεστη πρωτιά σε 

ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, ακολουθεί η Ισπανία με 25,1% (στοιχεία Μαϊου) ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Αυστρία με 

4,7%, τη Γερμανία με 5,1% και τη Μάλτα με 5,7%. Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Ελλάδας, τον Μάρτιο, το ποσοστό ανεργίας 

στους άνδρες ήταν 23,8%, από 23,9% τον Φεβρουάριο, στις γυναίκες 30,6%, από 30,7%, και στους νέους κάτω των 25 ετών 57,7%, από 

57,1% τον Φεβρουάριο ή 173.000 άτομα.
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Ι ΕΘΝΗΔ
Βουλγαρία: Έτοιμη η συμφωνία για το νέο 
αντιδραστήρα στο Κοζλοντούι

ΠΓΔΜ: Η ΔΕΗ, η μόνη που υπέβαλε 
προσφορά για υδροηλεκτρικό 

έργο

Η ΔΕΗ είναι η μόνη εταιρία που υπέβαλε προσφορά στον 
διαγωνισμό που προκήρυξε το Δημόσιο της ΠΓΔΜ για 
την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού 

σταθμού Τσέμπρεν στον ποταμό Τσρνα (ένας από τους μεγα-
λύτερους παραποτάμους του Βαρδάρη -Αξιού), με τη μέθοδο 
της παραχώρησης. 

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Χω-
ροταξίας της ΠΓΔΜ, σε εξέλιξη βρίσκεται η φάση της εξέ-
τασης της προσφοράς που υπέβαλε η ΔΕΗ στον διαγωνισμό 
που έληξε στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 
κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα 
ανακοινώσει σχετικά με τον εάν η κατατεθείσα μοναδική 
προσφορά (αυτή της ΔΕΗ) πληροί τους όρους διαγωνισμού. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατασκευή του υδροηλεκτρικού 
σταθμού Τσέμπρεν θα διαρκέσει περίπου επτά χρόνια και 
το κόστος της αναμένεται να ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ. 
Ο διαγωνισμός αυτός ήταν ο ενδέκατος στη σειρά που προ-
κηρύχθηκε για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδρο-
ηλεκτρικού σταθμού Τσέμπρεν. Οι προηγούμενοι δέκα, οι 
οποίοι κηρύχθηκαν όλοι τους άγονοι, αφορούσαν την κατα-
σκευή και εκμετάλλευση δύο μαζί υδροηλεκτρικών σταθμών 
στον ποταμό Τσρνα (Τσέμπρεν και Γκάλιστε). Επειδή όμως το 
ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν μειωμένο, αποφασίστηκε να 
προκηρυχθεί διαγωνισμός μόνο για το Τσέμπρεν. Η ΔΕΗ είχε 
συμμετάσχει και σε ορισμένους από τους προηγούμενους δι-
αγωνισμούς.

Στον τελευταίο ενδέκατο διαγωνισμό, το Δημόσιο της ΠΓΔΜ 
τροποποίησε τους όρους ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από 
περισσότερους επενδυτές. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια του δι-
αγωνισμού για ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές του έργου, 
αυτή τη φορά είναι πιο ελαστικά. Τα κριτήρια αυτά αφορούν 
κυρίως το ύψος των φραγμάτων, το οποίο προβλέπεται, στους 
νέους όρους, χαμηλότερο (μεταξύ 182,5 και 192,5 μέτρων). 
Ακόμη, ο επενδυτής που θα επιλεγεί (στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση η ΔΕΗ, αν τελικά κατακυρωθεί σε αυτήν ο διαγωνι-
σμός) θα παραχωρήσει στην κρατική εταιρία ηλεκτρισμού της 
ΠΓΔΜ, ELEM, ποσοστό τουλάχιστον 35% των μετοχών του 
έργου, έναντι ποσοστού τουλάχιστον 39% που προβλεπόταν 
στους προηγούμενους διαγωνισμούς. Ο ανάδοχος του έργου 
για την κατασκευή και εκμετάλλευση του του υδροηλεκτρι-
κού σταθμού Τσέμπρεν, τρεις μήνες μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας, θα αποκτήσει και το δικαίωμα εκμετάλλευσης του 
πλησίον υδροηλεκτρικού σταθμού «Τίκβες», ενώ η τιμή που 
θα καταβάλλεται στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΠΓΔΜ (MEPSO) για τη μετα-
φορά της ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται στα 4,4 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα. 

Η σύμβαση συνεργασίας του 
πυρηνικού σταθμού «Κοζλο-
ντούι» με την αμερικανική εται-
ρεία «Westinghouse» είναι έτοι-
μη και θα εγκριθεί- κατά πάσα 
πιθανότητα- στο εγγύς μέλλον 
από τον αρμόδιο δημόσιο θεσμό, 
την Bulgarian Energy Holding.  
Σύμφωνα με Βούλγαρο αξιω-
ματούχο, η «Westinghouse» θα αποκτήσει το 30% του μετοχικού 
κεφαλαίου της μεικτής επιχείρησης, κύριο έργο της οποίας θα εί-
ναι η διαχείριση της κατασκευής και της εγκατάστασης του νέου 
αντιδραστήρα στο βουλγαρικό πυρηνικό σταθμό. Το κόστος της νέας 
μονάδας υπολογίζεται σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια δολάρια.. 

Ύστερα από άρθρο της εφημερίδας της Ιαπωνίας «Nikkei» για την 
επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας για το νέο αντιδραστήρα, οι 
μετοχές της Toshiba ανέβηκαν κατά 2,5% επειδή η γνωστή επιχεί-
ρηση της Ιαπωνίας είναι κύριος μέτοχος της Westinghouse. 

Βουλγαρία: Αυξήσεις μέχρι 2,78% στα τιμολόγια 
ρεύματος από την 1η Ιουλίου

Αυξάνονται οι τιμές της ηλε-
κτρικού ρεύματος για τα νοι-
κοκυριά, από την 1η Ιουλίου, 
από 0,22% ως και 2,78% και 
για τους πελάτες των τριών 
εταιρειών διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας που λειτουργούν στη 
χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της βουλγαρικής ΡΑΕ. 

Οι πελάτες του τσεχικού ενεργειακού ομίλου CEZ Razpredelenie 
θα πληρώνουν στο εξής 0,15365 λέβα ανά κιλοβατώρα (kWh) κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, (αύξηση 2,78%), και 0,08697 λέβα τις νυ-
κτερινές ώρες (αύξηση 2,22%), σύμφωνα με τα δεδομένα που δη-
μοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της κρατικής Ρυθμιστικής Επιτροπής 
Ενέργειας και Υδάτων (SEWRC). 

Οι πελάτες της αυστριακής EVN θα πληρώσουν 0,15425 λέβα / 
kWh κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή το 0,64% περισσότερο από ό, τι 
σήμερα, και 0,08695 λέβα / kWh κατά τη διάρκεια της νύχτας, (αύ-
ξηση 0,22%). Οι πελάτες της τσεχικής Energo-pro θα καταβάλλουν 
0,16356 λέβα / kWh κατά τη διάρκεια της ημέρας και 0.08951levs/
kWh το βράδυ (αύξηση 2,5% και 1,01%, αντίστοιχα). 

Η EVN Bulgaria, μέλος του αυστριακού ομίλου ενέργειας EVN, 
δραστηριοποιείται στη νότια Βουλγαρία. η CEZ Razpredelenie δρα-
στηριοποιείται στην περιοχή της Σόφιας, καθώς και της δυτικής και 
βόρειας Βουλγαρίας. Μονάδες της Energo-Pro λειτουργούν στο βο-
ρειοανατολικό τμήμα της χώρας.




ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκία: Επείγουσα κατασκευή νέων ενεργειακών έργων

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας έχει εκδώσει επείγουσα απόφαση απαλλοτρίωσης για την 
κατασκευή 11 νέων ενεργειακών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθ-
μού υδροηλεκτρικών σταθμών (HES), σε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες θέσεις λόγω της περιβαλλοντικής 
ζημιάς που προκαλούν.Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2 
Ιουλίου και δίνει στο υπουργείο Οικονομικών πλήρη εξουσία να ζητήσει την απαλλοτρίωση και να 
ενισχύσει τις νέες κατασκευές των εγκαταστάσεων. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν την Onur 
HES στο Τοκάτ και το Σ.Α.Φ. II HES στο Bingöl, δύο επαρχίες όπου τα υδροηλεκτρικά  έργα έχουν 
πολλαπλασιαστεί. Οι θέσεις των τριών εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στις επαρχίες της  Σμύρ-

νης, Μερσίνας και Gaziantep περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο, καθώς και πολλές γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Gazprom: Η Y. Burmistrova θα αντικαταστήσει τον Al. Medvedev στη μονάδα εξαγωγών
Νέα επικεφαλής της μονάδας δραστηριοτήτων εξαγωγών διόρισε η Gazprom.Η Yelena Burmistrova θα αντικαταστήσει τον Alexander 

Medvedev, ο οποίος ήταν επικεφαλής των εξαγωγών για περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς η Ρωσία επιχειρεί να εισέλθει σε νέες 
αγορές τη στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να ψάξει αλλού για φυσικό αέριο.Η απόφαση έχει ληφθεί λόγω μιας σημαντικής αύξησης 
του όγκου της δουλειάς, της διαφοροποίησης και της γεωγραφικής και προϊοντικής επέκτασης, ανακοίνωσε η εταιρεία.

CEZ: Έλαβε 100 εκατ. ευρώ για να μην πάει την Αλβανία στη Διαιτησία

Σε διακανονισμό προχώρησαν ο τσεχικός ενεργειακός κολοσσός CEZ με την αλβανική κυβέρ-
νηση, καθώς η CEZ συμφώνησε να λάβει 100 εκατ. ευρώ σε ετήσιες δόσεις για να τερματίσει 
τις διαδικασίες προσφυγής κατά της χώρας στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας. «Σύμφωνα με 
την υπογραφείσα συμφωνία, η CEZ θα λαμβάνει ως το 2018 κάθε χρόνο ισόποσες δόσεις, ώστε 
να της επιστραφεί το αρχικό ποσό που σχεδίαζε να επενδύσει η εταιρεία στην αλβανική αγορά 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» αναφέρει ανακοίνωση της CEZ. 

«Θεωρώ τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας επιτυχημένη, καθώς θα μας επιστραφούν σημαντι-
κά κεφάλαια σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα αναγκαστούμε να περιμένουμε την απόφαση της Διαιτησίας» δήλωσε 
ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της CEZ, Daniel Benes. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CEZ θα λάβει αποζημίωση 95,5 
εκατ. ευρώ ως πληρωμή για τις μετοχές της αλβανικής θυγατρικής του ομίλου, CEZ Shperndarje. Υπενθυμίζεται ότι, πρόκειται για 
διαμάχη που αφορά την απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της θυγατρικής της τσεχικής 
εταιρίας στην Αλβανία, CEZ Shperndarje. Μετά την ανάκληση της άδειας, η CEZ ενημέρωσε την αλβανική πλευρά για την απόφασή της 
να ξεκινήσει τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας, καθώς, όπως τονίζει, η Αλβανία 
απέτυχε να προστατεύσει την επένδυση της εταιρείας στη χώρα.

Επίθεση hackers σε ενεργειακούς ομίλους σε Ευρώπη, ΗΠΑ - Στο στόχαστρο και η Ελλάδα
Ενεργειακοί όμιλοι σε Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν μπει στο στόχαστρο ομάδας hackers που φέρει 

την ονομασία «Ενεργητικός Άρκτος» (Energetic Bear). Η είδηση διέρρευσε από τη Symatec, 
εταιρεία λογισμικού antivirus, ασφάλειας Internet και spyware, η οποία επισημαίνει ότι τα κακό-
βουλα προγράμματα λογισμικού μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη σύγχυση και αναστάτωση στην 
παροχή ενέργειας. 

Οι hackers που έχουν γίνει ευρέως γνωστοί ως «Dragonfly» φαίνεται πως έχουν τους απαι-
τούμενους πόρους, μέγεθος και οργάνωση που υποδεικνύουν ότι ενδεχομένως να εμπλέκεται 
και κάποια κυβέρνηση. Ο Eric Chien, επικεφαλής έρευνας της Symantec δήλωσε πως ακόμη δεν 
είναι σαφές εάν εμπλέκεται και κάποιο κράτος. Εξηγεί πως επιτίθενται σε διαχειριστές συστημάτων, διαχειριστές αγωγών πετρε-
λαίου, εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες «στρατηγικά σημαντικές» ενεργειακές εταιρείες. Σύμφωνα πάντα με 
τη Symantec οι περισσότερες επιθέσεις καταγράφηκαν στις ΗΠΑ και την Ισπανία. Στο στόχαστρο όμως βρέθηκαν επίσης Ελλάδα, 
Σερβία, Ρουμανία, Πολωνία, Τουρκία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία.



Κινητοποιήσεις κατά της πώλησης της μικρής ΔΕΗ


