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Δ ιανύουμε ήδη την μετεκλογική 
περίοδο. Όπως ήταν αναμε-
νόμενο πρόκειται για την πιο 

κρίσιμη περίοδο που αφορά τη χώρα, 
τους εργαζόμενους, αλλά και τις επι-
χειρήσεις, όπως είναι η ΔΕΗ.

Το τρίτο μνημόνιο είναι εξίσου 
σκληρό, καταστροφικό φορομπηχτι-
κό για το λαό, αφού καλούμαστε να 
πληρώσουμε φόρους πέραν από τη 

φοροδοτική μας ικανότητα. 
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι αποτελούν πλέον τα 

μόνιμα υποζύγια, αφού για άλλη μια φορά καλούνται να απο-
πληρώσουν μόνοι τους τo χρέος της χώρας, ενώ ταυτόχρονα 
τιμωρούνται με αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και μείω-
ση των συντάξεων. 

Είναι προφανές ότι ή συνέχιση της ίδιας τακτικής στοχεύει 
στην αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων, στην εξαθλίωση 
του λαού και στην Βαλκανιοποίηση της χώρας.

Η λυσσαλέα επίθεση των δανειστών αναμφίβολα και χωρίς 
περιστροφές οδηγεί μοιραία στην διάλυση του κοινωνικού 
ιστού και των εργασιακών σχέσεων, ενώ ανεπιστρεπτί μας 
κατευθύνει σε ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα με απρόβλεπτες 
συνέπειες.

Η μόνη παρήγορη ελπίδα αφορά δηλώσεις δανειστών, οι 
οποίοι αφήνουν παράθυρο για την αναδιάρθρωση του χρέους 
μετά την πρώτη αξιολόγηση!!! Πρόκειται για μια προοπτική η 
οποία αν συνδυαστεί με αναπτυξιακές πολιτικές, μπορεί να 
δώσει πνοή στη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία. 

Πέραν όλων των άλλων, σε ένα τόσο ζοφερό περιβάλλον 
είναι φυσικό επακόλουθο και οι επιχειρήσεις να βιώνουν πρω-
τόγνωρες καταστάσεις σε συνδυασμό με τα capital controls 
χωρίς βεβαίως να εξαιρείται η ΔΕΗ, αφού έχει μπει στο στό-
χαστρο των δανειστών οι οποίοι απαιτούν αποκρατικοποίηση 
του ΑΔΜΗΕ και παράδοση των πελατών της ΔΕΗ στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία, προκειμένου να υπάρξει επιπλέον άνοιγμα της 
αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχει δέσμευση στο μνημόνιο για πα-
ράδοση 25% των πελατών στους ανταγωνιστές, ενώ επιδιώ-
κεται μέσω των - ΝΟΜΕ - η μείωση του μεριδίου της αγοράς 
στο 50% από το 73% που είναι σήμερα έως το 2020.

Στοιχείο κλειδί στην περίπτωση αυτή, είναι η τιμή εκκίνησης 
των δημοπρασιών που αφορούν την Η.Ε., αν τελικά επικρατή-
σει αυτό το μοντέλο, αφού υπάρχει μεγάλη τριβή μεταξύ ΔΕΗ 
και ΡΑΕ για το ζήτημα αυτό. 

Δηλαδή, είναι λογικό να ζητά η ΔΕΗ την κάλυψη του κό-
στους, συν ένα λογικό κέρδος και όχι να επιδοτεί τη ιδιωτική 
πρωτοβουλία και τους αεριτζήδες προμηθευτές.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι οι κατευθύνσεις του μνη-
μονίου και οι Ευρωπαϊκές επιλογές είναι τέτοιες, ώστε αν 
αποτύχει το άνοιγμα της αγοράς μέσω των ΝΟΜΕ να επιβλη-
θούν ρηξικέλευθες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσουν ακόμη 
και σε πώληση μονάδων ή συμμετοχή των ιδιωτών στις ήδη 
υπάρχουσες έναντι βεβαίως πινακίου φακής.

Όσον αφορά την περίπτωση του ΑΔΜΗΕ υπήρξε αδιέξοδο 
στην πρώτη συνάντηση με τους δανειστές , ενώ ποικίλουν οι 
φήμες σε σχέση με την μορφή ιδιωτικοποίησης που θα έχει αύ-
ριο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μετατροπή του σημερινού 
μοντέλου ΙΤΟ σε ΙΖΟ δηλ. να παραμείνουν τα πάγια στη ΔΕΗ 
(θυγατρική 100%) και ο λειτουργός να είναι μια ανεξάρτητη 
εταιρεία, όπως ήταν ο ΔΕΣΜΗΕ, η οποία θα ανήκει στο κράτος 
και σε άλλους μετόχους απορρίφθηκε από τους δανειστές.

Αντίθετα οι δανειστές πρότειναν για τον ΑΔΜΗΕ να γίνει 
ανεξάρτητη εταιρεία, ο διαχειριστής να ανήκει στο κράτος και 
ο ιδιοκτήτης των παγίων να μην είναι 100%, στη ΔΕΗ αλλά 
να κατέχει το 51% το δημόσιο και να παραμείνει το 49% των 
μετοχών στη ΔΕΗ. Δηλαδή να χάσει το 51% η ΔΕΗ !!! όταν 
γνωρίζουμε ότι ο δανεισμός της ΔΕΗ βασίζεται στην αξία των 
παγίων της. Μια τέτοια λύση, δημιουργεί κινδύνους, για τους 
εργαζόμενους σε σχέση με την εργασιακή τους εξέλιξη π.χ. 
μισθολόγιο ενώ είναι αμφίβολο αν μπορεί το κράτος να απο-
πληρώσει το 51% στη ΔΕΗ.

Όλα τα προηγούμενα δημιουργούν ένα σταυρόλεξο για δυ-
νατούς λύτες και σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική 
κατάσταση προκαλεί αναστάτωση, ανασφάλεια και αβεβαιότη-
τα για το αύριο, γεγονός που απαιτείται συστράτευση, συμπό-
ρευση και ενότητα μεταξύ εργαζομένων και συνδικάτου.

Τέλος, κρίνουμε δίκαιο το αίτημα της ΔΕΗ, να ζητά τη χο-
ρήγηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων για το 2016 
στην ηλεκτροπαραγωγή, αφού με βάση την κοινοτική οδηγία 
τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 60% 
του μέσου όρου της Ε.Ε. εξαιρούνται από την καταβολή ρύπων 
(όπως Πολωνία, Βουλγαρία, κ.α.). Επομένως, γιατί να μην γίνει 
και για την Ελλάδα το ίδιο η οποία λόγω της κρίσης είχε κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (62%) και για το 2014 (59,7%); Κάτι 
τέτοιο θα απαλλάξει την ΔΕΗ από την καταβολή των 280 εκα-
τομ. € για το 2016 ποσό, το οποίο θα μπορούσε να επενδυθεί 
για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων της, με σκοπό την περι-
βαλλοντολογική αναβάθμισή τους. 

Οψόμεθα!!!

Κρίσιμη περίοδος για τη χώρα
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Αίτημα για δωρεά ρύπων
Μ ε σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή 

απόψεων για τα κρίσιμα θέματα της ΔΕΗ 
και της αγοράς ενέργειας σε σχέση με την ΕΕ 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου συνά-
ντηση ανωτάτων στελεχών της ΔΕΗ με Έλλη-
νες ευρωβουλευτές, μετά από πρωτοβουλία 
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκη. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι ευρωβουλευ-
τές κ.κ. Μαρία Σπυράκη (ΝΔ), Νίκος Ανδρου-
λάκης (ΠΑΣΟΚ), Γιώργος Γραμματικάκης (ΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΚΚΕ) 
Νότης Μαριάς (ανεξάρτητος), Σοφία Σακοράφα 
(ανεξάρτητη), και συνεργάτης της κα Εύας Κα-
ϊλή (ΠΑΣΟΚ).

Κορυφαίο θέμα για την ΔΕΗ και την ελληνική 
οικονομία αναδεικνύεται η μείωση των τιμών 
στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στο πλαίσιο αυτό κεντρι-
κή σημασία έχει η χορήγηση και στην Ελλάδα 
δωρεάν πιστοποιητικών CO2 από το 2016. Σε 
διαφορετική περίπτωση το κόστος της ηλεκτρι-
κής ενέργειας θα εκτιναχθεί στα ύψη και η λι-
γνιτική παραγωγή θα απαξιωθεί με αποτέλεσμα 
να διακινδυνεύσει η ασφάλεια εφοδιασμού της 
χώρας η οποία, είναι απομακρυσμένη «νησίδα» 
στο σύστημα της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ επισήμανε ότι η χορή-
γηση δωρεάν δικαιωμάτων CO2 θα αποτελέσει 
προωθητικό παράγοντα για επενδύσεις και 
περιβαλλοντική αναβάθμιση μέσω της αντικα-
τάστασης παλαιών μονάδων με σύγχρονες πιο 
αποδοτικές, όπως η «Μελίτη 2» με επιδίωξη 
την συνολική βελτίωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. Στόχος πρέπει να είναι να 
παραμείνει στο 35% η λιγνιτική παραγωγή την 
επόμενη 20ετία για την ασφάλεια του εφοδια-
σμού.

Ειδικότερα στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι 
η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή μειώνεται συνε-
χώς τα τελευταία χρόνια, η δε τάση αυτή θα 
εξακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια (λόγω 
αποσύρσεων παλαιών λιγνιτικών μονάδων, πε-
ριβαλλοντικών περιορισμών κ.ο.κ.). Δύο νέες 
λιγνιτικές μονάδες είναι προγραμματισμένες: 
η Πτολεμαΐδα 5 (υπό κατασκευή) και η Μελίτη 
2. Πρόκειται για αντικατάσταση παλαιάς ισχύος 
και όχι για νέα λιγνιτική ισχύ, είναι δε υψίστης 
σημασίας τόσο για την ασφάλεια του ενεργεια-
κού εφοδιασμού, όσο και για τον εκσυγχρονισμό 
και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-

ματος της ηλεκτροπαραγωγής.
Η προοπτική είναι, ακόμη και με τις ανωτέρω 

μονάδες, η λιγνιτική παραγωγή να περιοριστεί 
στο 30-35% της συνολικής. Ακόμη ξεκαθαρί-
στηκε ότι η ΔΕΗ δεν θέλει να γεμίσει την Ελ-
λάδα με λιγνιτικές μονάδες, αλλά να αντικατα-
στήσει τις παλιές που είναι ρυπογόνες με νέες 
περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και 
περισσότερο αποδοτικές.

Σχετικά με το κόστος αγοράς δικαιωμάτων 
CO2 αποκαλύφθηκε ότι σήμερα, με τιμές CO2 
7.5 €/τόνο η λιγνιτική KWH επιβαρύνεται κατά 
20%. Αυτό μεταφράζεται σε 280 εκ.€ για το 
2015. Περαιτέρω αύξηση της τιμής των δικαι-
ωμάτων CO2 , σε συνδυασμό με την μείωση της 
τιμής του Φ/Α καθιστά το λιγνίτη μη ανταγωνι-
στικό. Αυτό σημαίνει είτε πλήρη απαξίωση υφι-
στάμενων επενδύσεων, είτε διαρκή αιμορραγία 
της ΔΕΗ σε αργούντα εξοπλισμό και προσω-
πικό. Επίσης ολόκληρη η περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας απειλείται με βαθύτατη ύφεση και 
κατάρρευση.

Ολες δε οι γειτονικές χώρες, εκτός Ιταλίας, 
δεν έχουν υποχρεώσεις για την αγορά δικαιω-
μάτων εκπομπών CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή 
τους, είτε επειδή δεν ανήκουν στην ΕΕ (Τουρ-
κία) είτε επειδή έχουν απαλλαγεί λόγω χαμη-
λού ΑΕΠ (π.χ. Βουλγαρία). Αυτό δημιουργεί 
στρεβλώσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
ειδικότερα και στον ανταγωνισμό γενικότερα, 
γεγονός που αποτυπώνεται και στις πολύ υψη-
λές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας πρόσφα-
τα.

Επομένως είναι δίκαιο να συμπεριληφθεί και 
η Ελλάδα στην ομάδα των χωρών με δωρεάν δι-
καιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή για το 2021-
2030, αφού πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και 
το πνεύμα της Οδηγίας. Απαιτείται όμως η 
αλλαγή του έτους αναφοράς από το 2013 στο 
2014, έτος κατά το οποίο το κατά κεφαλή ΑΕΠ 

της Ελλάδας μειώθηκε κάτω από το 60% του 
μέσου όρου των χωρών της ΕΕ. 

Σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ επισημάνθηκε ότι 
τα πάγια των δικτύων αποτελούν το πολύτιμο 
και αναντικατάστατο περιουσιακό στοιχείο της 
ΔΕΗ, στήριγμα για την ανάπτυξης. 

Γόνιμος διάλογος αναπτύχθηκε και στα 
υπόλοιπα σημαντικά θέματα της ΔΕΗ και της 
αγοράς ενέργειας και μάλιστα ενόψει των δι-
απραγματεύσεων με τους θεσμούς, όπως είναι 
τα ΝΟΜΕ και τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας 
ισχύος (ΑΔΙ).

Οπως τονίστηκε η αγορά πρέπει να λειτουρ-
γεί όχι α λα καρτ, αλλά παντού, όχι όπου δεν 
συμφέρει να υπάρχουν ρυθμίσεις.

Σχετικά με τα ΝΟΜΕ, πρώτον, δεν πρέπει 
και δεν υπάρχει περίπτωση οι δημοπρασίες να 
γίνονται κάτω του κόστους σε βάρος της ΔΕΗ. 
Δεύτερον, η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην 
αγορά να γίνει αναλογικά για όλες τις κατηγορί-
ες των καταναλωτών.

Ο κ. Μ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε επίσης 
στην αναγκαιότητα των νέων προσλήψεων στη 
ΔΕΗ ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε 
εξειδικευμένο προσωπικό και σημείωσε ότι σή-
μερα ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων 
στην επιχείρηση είναι τα 49 έτη.

Αναφορικά με την λειτουργία της αγοράς η 
ΔΕΗ τάσσεται υπέρ της πλήρης ανεξάρτητης 
και αντικειμενικής λειτουργίας όλων των φορέ-
ων της αγοράς και ειδικότερα του Ανεξάρτητων 
Αρχών που πρέπει ωστόσο να μην λειτουργούν 
γραφειοκρατικά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν 
τους τις ανάγκες της κοινωνίας, που δεν είναι 
άλλες από την μείωση των τιμών της ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Τέλος, τονίστηκε ότι η στρατηγική της ΔΕΗ 
θα διέπεται από τρεις άξονες: Ευελιξία, επέ-
κταση στις άλλες αγορές και επιχειρηματικές 
συνεργασίες.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Πνευματικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εξαιρετικό κλίμα 
συμφωνήθηκε ότι οι επαφές και η συνεργασία 
της ΔΕΗ με τους Έλληνες ευρωβουλευτές που 
μόλις «εγκαινιάστηκε» πρέπει να συνεχισθεί με 
εποικοδομητικό τρόπο. Ενδεικτικό είναι ότι από 
ευρωβουλευτές προτάθηκε η ενεργοποίηση 
τους για την προώθηση τροπολογίας στο Ευρω-
κοινοβούλιο ώστε να χορηγηθούν στην Ελλάδα 
δωρεάν πιστοποιητικά CO2.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
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ΧΡΕΗ

Άγγιξαν τα 2 δισ. τα χρέη προς τη ΔΕΗ
Σ τον αέρα τίναξαν κυ-

ριολεκτικά τα capital 
controls την πρώτη στο-
χευμένη προσπάθεια της 
ΔΕΗ να ανακόψει τον υψη-
λό ρυθμό αύξησης των 
ανεξόφλητων οφειλών που 
απειλούν να στεγνώσουν 
τη ρευστότητά της. Από 1,8 
δισ. ευρώ πριν από την επι-
βολή των capital controls 
έφτασαν στα 2 δισ. ευρώ, 
καθώς το διάστημα της 
τραπεζικής αργίας έτρεξαν με ρυθμό 
10%.

Η τελευταία αυτή αρνητική εξέλιξη 
ήρθε τη στιγμή που η νέα διοίκηση της 
ΔΕΗ του κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, αξι-
ολογώντας το πρόβλημα ως μείζον για τη 
λειτουργία της επιχείρησης, είχε θέσει 
σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα διακα-
νονισμών (με μειωμένη προκαταβολή και 
μέχρι 36 δόσεις), με στόχο τη βελτίωση 
της εισπραξιμότητας.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η ΔΕΗ έθεσε σε 
λειτουργία και ένα νέο ηλεκτρονικό σύ-
στημα για τον εντοπισμό καταναλωτών 
που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους, αλλά εκμεταλλεύ-
ονται τη συγκυρία και δεν πληρώνουν. 
Πρόκειται για το ηλεκτρονικό σύστημα 
SAP, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη 
ΔΕΗ να εντοπίσει τους «μπαταχτσήδες». 
Έπειτα από σχεδόν ένα μήνα λειτουργί-
ας του, το «δίχτυ» έβγαλε τα πρώτα «λα-
βράκια». Η εικόνα που προέκυψε είναι 
ότι ένα μεγάλο μέρος των οφειλών που 
δυνητικά μπορούν να εισπραχθούν, δεν 
προέρχεται από αδύναμους οικονομικά 
πολίτες και προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως θα ανέμενε κανείς.

Είναι ενδεικτικές οι περιπτώσεις: Πο-
λυτελής βίλα με κατανάλωση 18.000 
κιλοβατώρων το τετράμηνο, προφανώς 
με θερμαινόμενη πισίνα, αφού μια μέση 
κατανάλωση τετραμελούς οικογένει-
ας κυμαίνεται στις 2.000 κιλοβατώρες, 
χρωστούσε 35.000 ευρώ, καθώς είχε 

να πληρώσει ολόκληρο λογαριασμό από 
το 2011. Το σύστημα εντόπισε 15 ακό-
μη βίλες στην Αττική, που αποτελούν 
αντίστοιχες περιπτώσεις και αναμένεται 
μέσα στην εβδομάδα να προχωρήσει σε 
διακοπή ηλεκτροδότησης.

Επίσης, περίπου 20 εταιρείες σ’ ένα 
νησί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, 
χρωστάνε στη ΔΕΗ συνολικά πάνω από 
4 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών γνωστή ξε-
νοδοχειακή αλυσίδα 5 αστέρων με 100% 
πληρότητα στην τρέχουσα σεζόν, η οποία 
έχει 12 ανεξόφλητους λογαριασμούς 
ρεύματος ύψους 220.000 ευρώ. Μετέβη 
εκεί κλιμάκιο της ΔΕΗ έπειτα από πρό-
σκληση της Περιφέρειας Νήσων, προκει-
μένου να συζητηθεί το θέμα της αποπλη-
ρωμής λογαριασμών, αφού παρατηρείται 
ότι οι ντόπιοι «δείχνουν μια ανεπίτρεπτη 
αδιαφορία» ως προς την εξόφληση των 
λογαριασμών τους.

Παρουσιάσθηκαν στοιχεία στα οποία 
φαίνεται ότι ενώ το νησί αποτελεί το 
16% των πελατών του συνολικού κλάδου 
νήσων, οι οφειλές τους αντιπροσωπεύ-
ουν το 34% των συνολικών οφειλών του 
κλάδου, ενώ ο μέσος όρος επισφαλειών 
φτάνει στο 78%, όταν το αντίστοιχο μέ-
γεθος για το σύνολο των νησιών είναι 
60% και στο Διδυμότειχο με σημαντικά 
χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, στο 
34%. «Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο 
καταναλωτής στο Διδυμότειχο και να μην 
πληρώνει ο καταναλωτής της Ρόδου» το-
νίζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. 

Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, 
υπογραμμίζοντας την «κοι-
νωνική ευαισθησία» που θα 
πρέπει να επιδείξει η ΔΕΗ 
σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Την εβδομάδα που πέ-
ρασε στο στόχαστρο του 
συστήματος SAP μπήκαν 
κέντρα διασκέδασης, καφέ, 
μπαρ, ζαχαροπλαστεία, ξε-
νοδοχεία και εστιατόρια σε 
όλη την επικράτεια. Εντό-
πισε 100 περιπτώσεις πα-

νελλαδικά, με συνολικές οφειλές 6 εκατ. 
ευρώ. Μέσω αυτού του συστήματος αλλά 
και με τη συνδρομή 10 εξειδικευμένων 
νομικών γραφείων που προσέλαβε, η 
ΔΕΗ θα επιδιώξει την είσπραξη ενός πο-
σού της τάξης περίπου 900 εκατ. ευρώ 
από το συνολικό ποσό των 2 δισ. ευρώ, 
καθώς το μεγαλύτερο μέρος από τα υπό-
λοιπα θεωρείται ανείσπρακτο.

Από το συνολικό ποσό, 1,3 δισ. ευρώ 
προέρχεται από το δίκτυο χαμηλής τά-
σης, δηλαδή οικιακούς καταναλωτές και 
μικρές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και 
επαγγελματικά εργαστήρια. Από αυτά, 
100 εκατ. ευρώ προέρχονται από τους 
συνολικά 640.000 καταναλωτές που εί-
ναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και τους περί-
που 85-90 χιλιάδες που εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης, στους 
οποίους δεν μπορεί να γίνει διακοπή για 
απλήρωτες οφειλές.

Στα 290 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι 
οφειλές από συνολικά 440.000 κατανα-
λωτές, στην πλειοψηφία τους εμπορικές 
επιχειρήσεις που έκλεισαν από το 2011 
και μετά, όπως και από εξοχικές κατοι-
κίες που κατέβασαν οικειοθελώς τον δι-
ακόπτη. Στα 210 εκατ. ευρώ ανέρχονται 
τα ανεξόφλητα της μέσης τάσης (μεσαί-
ου μεγέθους επιχειρήσεις) και στα 280 
εκατ. ευρώ της υψηλής τάσης εκ των 
οποίων πάνω από 200 εκατ. της Λάρκο.

Στα 210 εκατ. ευρώ, τέλος, ανέρχεται 
το «φέσι» από τον δημόσιο και τον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα.
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Ε ΤΜΕΑΡ

Διχασμένο το ΣτΕ  
για το τέλος ΑΠΕ

Α ντισυνταγματική κρίνει την επιβολή του ειδικού τέλους μείωσης εκ-
πομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕAΡ), που εισπράχθηκε το 2013 μέσω 

των λογαριασμών της ΔΕΗ, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας για τις εταιρείες αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας (ΑΠΕ), ενώ αντίθετα συνταγματική είναι η επιβολή του συγκεκριμέ-
νου τέλους όσον αφορά τους απλούς καταναλωτές οικιακής χρήσης…

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΤΜΕΑΡ προορίζεται για την αποζημίωση των 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ).

Ειδικότερα, αποτελεί τη συνεισφορά όλων των καταναλωτών ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης 
των ΑΠΕ, ενώ το ύψος του καθορίζεται ανά εξάμηνο με αποφάσεις της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Επίσης, η τιμή του καθορίζεται ανά κατηγορία καταναλωτών ρεύμα-
τος. Δηλαδή, το τιμολόγιο του ΕΤΜΕΑΡ είναι διαφορετικό για κάθε κα-
τηγορία πελατών της ΔΕΗ. Επί του σχετικού ποσού που αναγράφεται σε 
κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ προστίθεται και ο ΦΠΑ, τον οποίο πληρώνει 
και πάλι ο καταναλωτής.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας «Μotor 
Oil Eλλάς» που ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση (9.7.2913) της ΡΑΕ, 
με την οποία καθορίστηκαν οι τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για το β’ εξάμηνο του 
2013.

Πρόκειται για τις αποφάσεις 3366 και 3367/2015, όπου σύμφωνα 
με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών, «οι αυτοπαραγωγοί ενέργειας 
από ΑΠΕ και από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απο-
δοτικότητας (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) όπως προβλέπεται από τον νόμο 4011/2011 
(τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον νόμο 4315/2014) δεν περιλαμ-
βάνονται μεταξύ των υποκειμένων στο ΕΤΜΕΑΡ».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι «η ενέργεια που παρά-
γεται από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, που εξομοιώνονται με μονάδες παραγωγής από 
ΑΠΕ, αποτελεί καθαρή ενέργεια και συνεπώς (...) συμβάλλει αποτε-
λεσματικά στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου διείσδυσης καθαρής 
ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, χάριν της προστασίας 
του περιβάλλοντος, μέσω χρήσεως φιλικών προς αυτό πηγών ενέργει-
ας, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το κυρωθέν με 
τον νόμο 3017/2002 Πρωτόκολλο του Κιότο».

Νόμιμη η επιβολή ΕΤΜΕΑΡ σε οικιακούς καταναλωτές
Αντίθετα, με άλλη απόφασή της, η Ολομέλεια απέρριψε την προσφυ-

γή κατοίκων του Λεκανοπεδίου της Αττικής για ακύρωση της απόφασης 
της ΡΑΕ, που καθόριζε τις τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για τους πελάτες οικια-
κής χρήσης χαμηλής τάσης κρίνοντας ότι «συνιστά φόρο υπέρ τρίτων 
επί της ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και 
δεν έχει τον χαρακτήρα τιμήματος/ανταλλάγματος καταβαλλόμενου για 
τη χρήση συγκεκριμένου δημοσίου αγαθού ή συγκεκριμένης δημόσιας 
υπηρεσίας».

Παραμένει στο Δημόσιο ο ΑΔΜΗΕ;

Δεσμεύσεις για παρεμβάσεις που θα απελευθερώσουν την αγορά 
ενέργειας, αλλά και επιμέρους αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 

και θα δώσουν νέα δυναμική στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων δίνει 
η ελληνική κυβέρνηση με τις προτάσεις που κατέθεσε στους θεσμούς 
και στο Eurogroup.

Σύμφωνα με την ελληνική πρόταση ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) θα παραμείνει στο Δημόσιο, 
αλλά πλήρως διαχωρισμένος ιδιοκτησιακά από τη ΔΕΗ. Προβλέπει 
ακόμη δημοπρασίες ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, την 
έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΔΕΗ και καταναλωτών στην υψηλή 
τάση ώστε να υπάρξουν τιμές βασισμένες στο κόστος, αλλά και την 
κατάργηση των τοπικών μονοπωλίων στο φυσικό αέριο.

Η κυβέρνηση με τις προτάσεις της δεσμεύεται να ανοίξει τα κλειστά 
επαγγέλματα για μηχανικούς, συμβολαιογράφους, αναλογιστές και την 
αγορά τουριστικών ενοικιάσεων, αλλά και να αναμορφώσει το σύστημα 
αδειοδότησης των επιχειρήσεων για δραστηριότητες χαμηλού κινδύ-
νου και να εξαλείψει διοικητικές επιβαρύνσεις με βάση τις συστάσεις 
του ΟΟΣΑ.

Στο τραπέζι επανέρχεται η εφαρμογή υπηρεσιών μιας στάσης για τις 
επιχειρήσεις με στόχο την άντληση πληροφόρησης και την διεκπεραί-
ωση διοικητικών διαδικασιών, ενώ σε μια προσπάθεια να μειωθεί το δι-
οικητικό κόστος προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση μη ανταποδοτικών 
τελών και χρεώσεων υπέρ τρίτων.

Για τις ιδιωτικοποιήσεις η κυβέρνηση δεσμεύεται για την κατάρτι-
ση χρονοδιαγράμματος πώλησης για όλα τα περιουσιακά στοιχεία που 
είχε το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσιακέ του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ) στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Πρόκειται για τον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ, τα περιφερειακά αεροδρόμια, την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία Οδό καθώς και για το Ελληνικό. Οι διαγωνισμοί 
των ΟΛΠ και ΟΛΘ πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Οκτώβριο του 
2015, όπως και οι ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ROSCO.

Τέλος, η ελληνική πρόταση προβλέπει την πώληση του ποσοστού 
10% που κατέχει το Δημόσιο στον ΟΤΕ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Στα 2,91 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών - Αυξήθηκε κατά 2,8%

Έλλειμμα 55,44 εκατ. στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ 
του ΛΑΓΗΕ

Αύξηση κατά 21 εκατ. ευρώ ση-
μείωσε τον Μάιο σε σχέση με 

τον Απρίλιο το συνολικό έλλειμμα 
του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του 
ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας). Όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία του νέου δελτίου 
του ΛΑΓΗΕ, τον Μάιο το έλλειμμα 
ανήλθε στα 55,44 εκατ. ευρώ, από 
34,43 εκατ. ευρώ τον προηγούμε-
νο μήνα.

Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ, σύμφωνα με το ίδιο δελτίο, ανέρχεται σε 4.707 MW 
στο διασυνδεδεμένο σύστημα, αυξημένη κατά 23 MW σε σχέση με τον Απρίλιο. Η αύξηση 
οφείλεται κυρίως στα αιολικά (+20 MW σε σχέση με τον Απρίλιο), ενώ αυξημένη ήταν η 
εγκατεστημένη ισχύς και στα μικρά υδροηλεκτρικά (+2 MW) και στη ΣΗΘΥΑ (+1 MW). 
Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού για τις ΑΠΕ, με βάση τον προγραμ-
ματισμό του Λειτουργού της αγοράς για το 2015, προβλέπεται προσωρινή διόγκωση του 
ελλείμματος στα 81 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να μηδε-
νιστεί ώς το τέλος του έτους, ώστε από το 2016 ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ να είναι 
πλεονασματικός.

Μειωμένη κατά 2,8%, στα 48,18 ευρώ/M Wh, ήταν τον Ιούνιο του 2015 η Οριακή Τιμή 
Συστήματος (ΟΤΣ) σε σχέση με τον Μάιο (49,58 ευρώ/ M Wh), σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ. Αντίθετα, αυξημένη ήταν η συνολική ζήτηση κατά 3,88%, φτά-
νοντας τις 3.925 Gwh, από 3.779 GWh τον Μάιο, ενώ σε σχέση με τον περυσινό Ιούνιο η 
ενεργειακή ζήτηση εμφανίζει κάμψη κατά 5% (από 4.129 GWh).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2014, η ΟΤΣ είναι, όπως προκύπτει από το Μηνιαίο Δελτίο 
Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ Ιουνίου 2015, μειωμένη κατά 7,24%, καθώς τότε η Μέση 
Τιμή της κυμαινόταν στα 51,94 ευρώ/M Wh.

Αυξημένη είναι επίσης τον Ιούνιο η συμμετοχή του λιγνίτη και του φυσικού αερίου σε 
σχέση με τον Μάιο του 2015, ως ποσοστό στο σύνολο της Μηνιαίας Παραγωγής ανά τύπο 
καυσίμου, ενώ, αντίθετα, μειωμένη είναι η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών και των ΑΠΕ.

ΔΕΗ: Στις 20/7 η 
αποκοπή του με-

ρίσματος

Σε 0,05 ευρώ/μετοχή ανέρχεται το 
μέρισμα που διανείμει η ΔΕΗ για τη 

χρήση 2014, χωρίς καμία άλλη φορολο-
γική επιβάρυνση τόσο της εταιρείας όσο 
και των μετόχων της.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσμα-
τος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της 
εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στην 21η Ιουλίου 
2015 (record date).

Από την 20η Ιουλίου 2015 οι μετοχές 
της ΔΕΗ διαπραγματεύονται στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα 
μερίσματος της χρήσεως 2014.

Η καταβολή του μερίσματος άρχισε 
στις 27 Ιουλίου 2015 από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Αύξηση κερδών και εσόδων ανακοίνω-

σε η ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 
2015.

Ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο 
αυξήθηκε κατά 79,7 εκατ. ευρώ ή 2,8% και 
διαμορφώθηκε σε 2,91 δισ. ευρώ, έναντι 
2,83 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2014.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 165 
εκατ. ευρώ έναντι 142,6 εκατ. ευρώ στο 
πρώτο εξάμηνο 2014. Τα μετά από φό-
ρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε 105,6 εκατ. 
ευρώ, έναντι 96,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο 
εξάμηνο 2014.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτή-
σεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 307,9 

εκατ. ευρώ, έναντι 204 εκατ. ευρώ το πρώ-
το εξάμηνο 2014, σημειώνοντας αύξηση 
103,9 εκατ. ευρώ ή 50,9%.

Το πρώτο εξάμηνο του 2015, οι δαπάνες 
καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας αντι-
στοιχούν στο 42% των συνολικών εσόδων 
έναντι 45,5% το πρώτο εξάμηνο 2014.

Οι επενδύσεις παρέμειναν ουσιαστικά 
σταθερές σε 256,6 εκατ. ευρώ, έναντι 
255,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο 2014, ενώ, 
ως ποσοστό των συνολικών εσόδων ανήλ-
θαν σε 8,8% από 9%.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπά-
νες μειώθηκαν σε 100,7 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι 107,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 

2014. Οι αποσβέσεις το πρώτο εξάμηνο 

2015 διαμορφώθηκαν σε 376,2 εκατ. ευρώ, 

έναντι 296,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμη-

νο 2014.
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ΣΦΑΛ ΙΣΤ ΙΚΟΑ

Είναι πλέον κοινότοπο το γεγονός ότι οι 
πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης 
που εφαρμόζονται από το 2010 στην 

Ελλάδα έχουν, μεταξύ των άλλων, αποδιαρ-
θρώσει το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσε-
ων και γενικότερα έχουν μεταμορφώσει το 
κράτος πρόνοιας σε κράτος φιλανθρωπίας.
Πράγματι, σήμερα, το παρατεταμένο υψηλό 
επίπεδο της ανεργίας, η ύφεση, η γήρανση 
του πληθυσμού, η παράταση του φαινομέ-
νου της εισφοροδιαφυγής και της αδήλω-
της εργασίας, η σταδιακή συρρίκνωση της 
κρατικής χρηματοδότησης κ.λπ. έχουν δη-
μιουργήσει σοβαρές συνθήκες δυσμενούς 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τους ασφαλισμένους 
και τους συνταξιούχους (2010-2015 μείωση 
των συντάξεων κατά 45%).

Παράλληλα, η δέσμευση της Ελλάδας, 
σύμφωνα με την πρόσφατη Συμφωνία (τρίτο 
Μνημόνιο), είναι ότι το 2015 θα πρέπει να 
εξοικονομηθούν από το σύστημα κοινωνι-
κής ασφάλισης πόροι της τάξης του 0,25% 
του ΑΕΠ (450 εκατ. ευρώ) και το 2016 να 
εξοικονομηθούν πόροι της τάξης του 1% του 
ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ).

Με άλλα λόγια, εάν οι πόροι για το 2016 
αναζητηθούν στο σύνολο των συνταξιούχων, 
τότε οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) 
θα πρέπει να μειωθούν κατά 6,2%. Εάν όμως 
αναζητηθούν στις συντάξεις που το επίπεδό 
τους είναι πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα, 
τότε οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) 
θα πρέπει να μειωθούν κατά 11%.

Ομως, εάν αυτοί οι πόροι (1,86 δισ. ευρώ) 
αναζητηθούν εκτός συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης (ισοδύναμα), τότε το 2016 μπο-
ρεί να αποφευχθεί η περαιτέρω μείωση των 
συντάξεων.

Με αφετηρία αυτά τα δεδομένα, η πρό-
ταση των δανειστών σε επίπεδο χρηματο-
δότησης, παροχών και μακροχρόνιας βιω-
σιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος 
συνίσταται στην επίτευξη του στόχου μέχρι 
το 2060 του ύψους των συνταξιοδοτικών 
δαπανών στο επίπεδο του 15,5% του ΑΕΠ 
(16,2% του ΑΕΠ το 2015) με ποσοστό ανα-
πλήρωσης κύριας και επικουρικής σύνταξης 
56,4% (48,6% κύριας και 7,8% επικουρικής) 

από 64,5% το 2015.
Το προτεινόμενο από τους δανειστές 

ύψος των συνταξιοδοτικών δαπανών (15,5% 
του ΑΕΠ) καθώς και το ποσοστό (56,4%) 
αναπλήρωσης κύριας και επικουρικής σύ-
νταξης, επιβλήθηκε στην Ελλάδα (πρώτο 
Μνημόνιο) σε ένα περιβάλλον δημογραφικής 
γήρανσης (υπογεννητικότητα με ταυτόχρονη 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής) και υλοποι-
είται με τη συνεχή μείωση των συντάξεων.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι δανειστές προ-
τείνουν παρεμβάσεις ασφαλιστικής πολιτι-
κής αντίστοιχες των βαλτικών χωρών ή της 
Χιλής (σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης με 
ατομικές μερίδες) στη βάση σχετικών μελε-
τών στις οποίες, λανθασμένα κατά τη γνώμη 
μας, υιοθετούν ότι οι σημερινοί δυσμενείς 
δείκτες της ελληνικής οικονομίας θα διατη-
ρηθούν και στο απώτερο μέλλον.

Για παράδειγμα, θεωρούν, λανθασμένα 
κατά τη γνώμη μας, ότι ο πληθυσμός της 
χώρας μας θα μειωθεί σημαντικά την περίο-
δο 2015-2060 προσεγγίζοντας τα 8,5 εκατ. 
άτομα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού 
και της μετανάστευσης των νέων στο εξω-
τερικό.

Επιπλέον θεωρούν, λανθασμένα κατά τη 
γνώμη μας, ότι κατά τη συγκεκριμένη περίο-
δο, ο ετήσιος μέσος ρυθμός μεταβολής του 
ΑΕΠ θα είναι 0,7% και η ανεργία δεν θα μει-
ωθεί κάτω από το επίπεδο του 15%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις λανθασμένες 
αυτές εκτιμήσεις των δανειστών εάν λάβου-
με υπόψη ότι κατά την περίοδο 2023-2028 
(baby booming) ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 
των συνταξιοδοτικών δαπανών θα κυμαίνε-
ται από 4% μέχρι 6%, τότε γίνεται φανερό 
ότι σταδιακά επέρχεται κατά αναπόφευκτο 

τρόπο, κατά την περίοδο 2015-2030, η απο-
διάρθρωση του κοινωνικο-ασφαλιστικού συ-
στήματος στη χώρα μας.

Αντίθετα, για να αποφευχθεί η αποδιάρ-
θρωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελ-
λάδα, κατά την περίοδο 2015-2030 (ανατρο-
πή του αναδιανεμητικού χαρακτήρα ο οποίος 
διατηρείται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης), επιβάλλεται, 
κατ’ αρχάς, η διατήρηση της ταυτότητας και 
του χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, η μακροχρό-
νια βιωσιμότητα του κοινωνικο-ασφαλιστικού 
συστήματος (15,5% του ΑΕΠ, 2060, δαπά-
νες συντάξεων κατά την πρόταση των δανει-
στών) μπορεί να εξασφαλιστεί με ποσοστό 
αναπλήρωσης στα σημερινά επίπεδα (65% 
- 67%), επιτυγχάνοντας μέσο ετήσιο ρυθ-
μό ανάπτυξης της οικονομίας σε ποσοστό 
2,5%-3%, αντίστοιχη αύξηση της απασχόλη-
σης, διατήρηση του πληθυσμού της χώρας 
μας στα σημερινά επίπεδα και αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας.

Αυτή η ερευνητική ματιά στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας από 
το 2015 μέχρι το 2030, αναδεικνύει ότι η 
οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά αποτελε-
σματική προοπτική του κοινωνικο-ασφαλιστι-
κού συστήματος βασίζεται στην εξασφάλιση 
τεσσάρων καθοριστικών για το μέλλον του 
παραμέτρων: δηλαδή την αύξηση του ΑΕΠ, 
την αύξηση της απασχόλησης, τη δημογρα-
φική ανανέωση του πληθυσμού και την αύ-
ξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, 
οι οποίες ελλείπουν ανησυχητικά κατά τη 
σημερινή περίοδο.

Διαφορετικά, όπως από το 2010 μέχρι σή-
μερα, θα είμαστε μάρτυρες διαδοχικών πε-
ρικοπών των συντάξεων, με ό,τι αυτό αρνη-
τικά συνεπάγεται για την κοινωνική συνοχή, 
τη μετανάστευση των νέων και τη φτωχοποί-
ηση του πληθυσμού. Και τότε γι’ αυτό που θα 
συμβεί θα αναρωτιόμαστε; Γιατί;

*ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
**υποψήφιος διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

Ασφαλιστικό: Μια ματιά από το 2015 μέχρι το 2030 
Συντάκτης: Σάββας Γ. Ρομπόλης*, Βασίλειος Γ. Μπέτσης**
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Διαστάσεις επιδημίας 
παίρνει το φαινό-
μενο των ρευματο-

κλοπών σε όλη τη χώρα. 
Τα περισσότερα κρούσματα 
καταγράφονται σε ακριβά 
προάστια και όχι σε φτω-
χογειτονιές. Ο ΔΕΔΔΗΕ που 
είναι θυγατρική εταιρεία 
της ΔΕΗ υπεύθυνη να ελέγ-
χει το δίκτυο διανομής κα-
τέγραψε το πρώτο εξάμηνο 
του 2015, 3.400 περιπτώ-
σεις ρευματοκλοπών.

Οι απώλειες εσόδων από 
τις ρευματοκλοπές υπολογί-
ζονται από τους αρμόδιους 
σε 60 έως 70 εκατ.ευρώ το χρόνο. Τα 
ποσά αυτά κάποιοι τα αμφισβητούν ανεβά-
ζοντάς τα δραματικά. 

Πολλές φορές έχουμε γράψει ότι δεν 
έπρεπε να γίνεται καμία δουλειά από 
εργολάβους στους μετρητές, γιατί τους 
πουλάμε τεχνογνωσία για να μας κλέβουν, 
ότι όλοι οι μετρητές θα έπρεπε να είναι 
σφραγισμένοι, ενώ οι σφραγίδες θα έπρε-
πε να δίνονται ονομαστικά σε κάθε τεχνίτη 
του ΔΕΔΔΗΕ που θα είχε και την ευθύνη. 
Γράφαμε ακόμη για τα ανεκτέλεστα ΔΑΚ. 
(Δελτία - αναφοράς - καταμετρητή), χωρίς 
βέβαια να μας δίνει κανένας σημασία.

Τώρα κάποιοι φέρονται αποφασισμένοι 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αν και 
είναι σχεδόν αδύνατο. Πως θα αντιμε-
τωπισθεί το πρόβλημα κύριοι; Με ποιο 
προσωπικό; Μήπως με τους εργολάβους; 
Αυτοί και οι ιδιώτες ηλεκτρολόγοι είναι 
υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Αυτοί 
κάνουν ότι θέλουν στους μετρητές.

Από τη στιγμή που κυκλοφορούν σφρα-
γίδες χωρίς νούμερα και χωρίς να γνωρί-
ζει κανένας ποιος την έχει χρησιμοποιήσει 
το πρόβλημα δεν λύνεται αλλά περιπλέκε-
ται και γίνεται όλο και πιο δύσκολο. 

Αλλά γιατί κάποιοι θέλουν τους εργολά-
βους μήπως είναι πιο φθηνοί; Υπολογίζουν 
άραγε τις τεράστιες απώλειες εσόδων; Οι 

περισσότερες περιπτώσεις ρευματοκλο-
πών γίνονται στην Αττική και την Θεσσα-
λονίκη από πελάτες με μεγάλες κατανα-
λώσεις. Γι’αυτούς λοιπόν που έχουν κάνει 
την παρανομία επάγγελμα, θα πρέπει η 
εταιρεία να είναι αμείλικτη εξαντλώντας 
κάθε προβλεπόμενη διαδικασία. Δεν 
μπορεί κάποιοι να πλουτίζουν σε βάρος 
της επιχείρησης. Δεν γίνεται να δίνονται 
πληροφορίες μέσω διαδικτύου για το πώς 
γίνονται ρευματοκλοπές. Η χαλαρή αντι-
μετώπιση εκ μέρους της ΔΕΗ αποθρασύ-
νει όλο και περισσότερους με αποτέλεσμα 
την αύξηση των ρευματοκλοπών με γεω-
μετρική πρόοδο. Από ελάχιστες τις δεκαε-
τίες 1990 έως 2010 φτάσαμε το 2012 στις 
4370 και το 2013 στις 8429.

Η ρευματοκλοπή εκτός από παράνομη 
ενέργεια εγκυμονεί και κινδύνους για την 
σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

Για να τιμολογηθούν λοιπόν οι ρευμα-
τοκλοπές (μη καταγεγραμμένη ενέργεια) 
χρειάζονται πάρα πολλές εργατοώρες 
από μία αποδυναμωμένη εμπορία που λει-
τουργεί με συναδέλφους στα όριά τους.

Αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι πρέπει 
να υπολογίσουν την μη καταγεγραμμένη 
ενέργεια να την επιμερήσουν στο χρόνο 
κατά τον οποίο καταναλώθηκε να την τι-
μολογήσουν, να πάνε στα δικαστήρια, να 
υπολογίσουν τόκους και ότι άλλο χρεια-

στεί και στο τέλος ο μπατα-
χτσής καταναλωτής με τις 
ευλογίες της ΡΑΕ να αλλάξει 
πάροχο.

Όσο και αν γινόμαστε κου-
ραστικοί θα το λέμε ξανά και 
ξανά ότι η αλλαγή παρόχου 
θα έπρεπε να γίνεται αφού 
πρώτα ο καταναλωτής τα-
κτοποιήσει το χρέος του με 
τον πρώτο πάροχό του. Δεν 
είναι δυνατόν να χρωστάει 
τεράστια ποσά και να αλλά-
ζει πάροχο συσσωρεύοντας 
χρέη στη ΔΕΗ σαν να μη 
συμβαίνει τίποτε.

Ένα άλλο σοβαρό πρό-
βλημα είναι όχι πόσες ρευματοκλοπές 
διαπιστώνονται και πόσα χρήματα χρεώ-
νονται αλλά πόσα χρήματα εισπράττονται. 
Οι καταμετρητές λοιπόν του εργολάβου 
άπειροι κακοπληρωμένοι και γι’ αυτό τις 
περισσότερες φορές αδιάφοροι αντικατέ-
στησαν τους έμπειρους δικούς μας και τα 
αποτελέσματα είναι ορατά. Ποιοι λοιπόν 
κοστίζουν περισσότερο στην επιχείρηση; 
Οι εργολάβοι της καταμέτρησης ή οι δικοί 
μας; 

Πως είναι δυνατόν να υπερασπίζεται τα 
συμφέροντα της ΔΕΗ ένας κακοπληρω-
μένος εργαζόμενος (αν όχι απλήρωτος) 
ενός εργολάβου ο οποίος (εργολάβος) 
έχει σύμβαση με άλλη εταιρεία (ΔΕΔΔΗΕ), 
κάνοντας σωστά τη δουλειά στις αποκο-
πές, τον έλεγχο για ρευματοκλοπές, τον 
έλεγχο των μετρητών, κλπ. 

Δηλαδή, αν διαπιστώσει η ΔΕΗ ότι κά-
ποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του θα 
απευθυνθεί στο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ στον 
εργολάβο και ο εργολάβος στον εργαζό-
μενό του. Έτσι, διαχέεται η ευθύνη και δε 
βρίσκεται άκρη. 

Οι ρευματοκλοπές που έχουν διαπιστω-
θεί είναι αποτέλεσμα ελέγχου του αποδε-
κατισμένου από τεχνικούς ΔΕΔΔΗΕ των 
καταμετρητών και ένα μικρό ποσοστό από 
καταγγελίες πολιτών.

Ρευματοκλοπές

του Γεράσιμου Καζάνα, Αντιπροέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗΗΜΕ ΙΩΜΑΣ
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ΝΗΜΟΝΙΟ  Ι Ι ΙΜ

H μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κατά 
25% στη χονδρική και τη λιανική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, η ιδιωτικοποί-

ηση του ΑΔΜΗΕ ή το «ισοδύναμο» είναι από 
τις πρώτες προτάσεις που πρέπει να κατα-
θέσει η νέα κυβέρνηση στους δανειστές, με 
τις προθεσμίες ήδη να τρέχουν για την υλο-
ποίηση των προαπαιτούμενων στον τομέα 
της Ενέργειας.

Ο κ. Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος επα-
νήλθε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, θα πρέπει σε χρόνο - μηδέν, 
αφού η κανονική προθεσμία έληξε στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου, να προωθήσει οκτώ δρά-
σεις στον τομέα της ενέργειας, με όλες τις 
πληροφορίες... να μιλούν ήδη για παράταση 
τουλάχιστον ως τα μέσα Οκτωβρίου.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, κανονικά έπρεπε 
η κυβέρνηση:

Nα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τον σχεδιασμό των δημοπρασιών ηλε-
κτρικής ενέργειας, προερχόμενης από τα 
λιγνιτικά και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια 
της ΔΕΗ στο πρότυπο του γαλλικού μοντέ-
λου ΝΟΜΕ. Η ΡΑΕ ήδη επεξεργάζεται το 
σχέδιο, αλλά ακόμα υπάρχουν προβλήματα 
όσον αφορά στον καθορισμό της τιμής εκ-
κίνησης των δημοπρασιών, καθώς και σε 
ορισμένα άλλα σημεία, ενώ και το κλίμα 
από την Κομισιόν δεν είναι ό,τι πιο θετικό. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία 
μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της Ε.Ε. 
για τις δημοπρασίες ως τα τέλη Οκτωβρίου, 
τότε το μνημόνιο προβλέπει ότι οι ελληνι-
κές αρχές θα πρέπει να συμφωνήσουν με 
τους θεσμούς σε διαρθρωτικά μέτρα που 
θα οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή 
τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κατά 25% 
ως το 2018 και στο 50% τουλάχιστον στη 

λιανική και τη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού 
ως το 2020, κάτι που μοιραία οδηγεί σε πώ-
ληση μονάδων της ΔΕΗ ή στη διάθεση της 
«μικρής» ΔΕΗ.

Ο κ. Σκουρλέτης κατά την τελετή παρά-
δοσης - παραλαβής του υπουργείου δήλωσε 
μόνον τη δέσμευση της κυβέρνησης για δι-
αφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, 
χωρίς να προσδιορίσει για ποια ΔΕΗ μιλά, 
αυτή που όλοι γνωρίζουμε ως σήμερα ή αυτή 
που θα απομείνει με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, 
πάντως, παρέπεμψε στις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης.

Τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα του 
Σεπτεμβρίου αφορούν:

Tην εφαρμογή του προσωρινού και του 
μόνιμου συστήματος πληρωμών δυναμικότη-
τας για την ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα, 
τον μηχανισμό δηλαδή που αντικαθιστά τα 
παλαιά Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος 
(ΑΔΙ). Το σχετικό σχέδιο, που περιλαμβάνει 
και τις πληρωμές των μονάδων για την περί-
οδο Μαΐου- Οκτωβρίου 2015, το επεξεργά-
ζεται η ΡΑΕ και ίσως να αποτελέσει και μία 
από τις πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις 
του υπουργού. Παράλληλα η ΡΑΕ προχωρεί 
και το σχέδιο για τον μόνιμο μηχανισμό.
•  Τροποποίηση των κανόνων της αγοράς 

ηλεκτρισμού προκειμένου να αποφευχθεί 
η λειτουργία των σταθμών κάτω από το 
μεταβλητό τους κόστος.

•  Θέσπιση των κανόνων για τον συμψηφισμό 
των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του δια-
χειριστή της αγοράς.

•  Εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην αγο-
ρά φυσικού αερίου.

•  Εφαρμογή της διακοψιμότητας.
•  Αναθεώρηση των τιμολογίων της ΔΕΗ 

βάσει του κόστους, αντικαθιστώντας την 
έκπτωση του 20% στις βιομηχανίες που 
ηλεκτροδοτούνται στην υψηλή τάση με τι-
μολόγια που θα διαμορφωθούν βάσει του 
οριακού κόστους παραγωγής.
Στο υπουργείο Περιβάλλοντος έχουν συ-

σταθεί από τη θητεία της υπηρεσιακής κυ-
βέρνησης ειδικές ομάδες εργασίας για τα 
ζητήματα αυτά, ενώ τα μέτρα επεξεργάζεται 
και η ΡΑΕ.

Όσον αφορά το ακανθώδες ζήτημα του 
ΑΔΜΗΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν 
έχει απαντήσει στην πρόταση του «ισοδυνά-
μου» που είχε καταθέσει η ελληνική πλευρά 
προ των εκλογών, δηλαδή τη διακράτηση της 
κυριότητας των παγίων από το Δημόσιο και 
τη μεταφορά της συντήρησης και λειτουργί-
ας του δικτύου σε άλλη εταιρεία με βασικό 
μέτοχο το Δημόσιο.

Το θέμα θα απασχολήσει έντονα την κυ-
βέρνηση, με τους δανειστές να φαίνεται ότι 
προτιμούν τη λύση της ιδιωτικοποίησης.

Εκτός από τις μνημονιακές υποχρεώσεις 
ο κ. Σκουρλέτης παραλαμβάνει επίσης τους 
φακέλους με τους διαγωνισμούς για τις 
έρευνες υδρογονανθράκων στις τρεις χερ-
σαίες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, καθώς 
και τις προσφορές για τα θαλάσσια οικόπεδα 
στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Στον πρώτο 
μάλιστα διαγωνισμό είναι πολύ πιθανόν τα 
αποτελέσματα να ανακοινωθούν στο τέλος 
του μήνα ή στις αρχές του επόμενου.
Τέλος θα πρέπει να δρομολογηθούν οι εξε-
λίξεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης 
του ΔΕΣΦΑ στους Αζέρους, καθώς μέχρι 
το τέλος του χρόνου θα πρέπει να κλείσει 
η υπόθεση αυτή, που εκκρεμεί από τον Δε-
κέμβριο του 2013.

Οκτώ μνημονιακές υποχρεώσεις στην Ενέργεια

Επιβράβευση καλοπληρωτών
«Μπόνους» για τους καλοπληρωτές θα προβλέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ, που καταρτίζεται αυτή την περίοδο και 

αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο. Η καθιέρωση ενός τέτοιου εργαλείου προέκυψε κυρίως από την ανάγκη 
επιβράβευσης των καταναλωτών που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, σε αντιδιαστολή με τους «σκοπίμως κακοπλη-
ρωτές». Η διοίκηση της ΔΕΗ προσβλέπει επίσης στο ότι θα αποτελέσει ένα κίνητρο για τους καταναλωτές, που θα βοηθήσει στο να 
ανακόψει τον υψηλό ρυθμό αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Βασικός άξονας της νέας πολιτικής που σχεδιάζει η διοίκηση 
της ΔΕΗ είναι και η μείωση των βιομηχανικών τιμολογίων. Από τις συζητήσεις με τους εταίρους, τέλος, θα εξαρτηθεί η πολιτική 
που θα ακολουθήσει στα αγροτικά τιμολόγια, η οποία σήμερα επιδοτείται με ένα κόστος της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ ετησίως.
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ΦΕΙΛΕΣο

Α νάμεσα στους “μπαταξήδες” 
της ΔΕΗ λογίζονται και πολλοί 
δήμοι. Τα στοιχεία που έφεραν 

στη δημοσιότητα κυριακάτικη εφημε-
ρίδα μεγάλης κυκλοφορίας είναι εντυ-
πωσιακά και αν μη τι άλλο δείχνουν τον 
τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν 
πολλοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, να βρίσκεται πολύ μακριά 
από τη λογική που θέλει να είναι συνε-
πείς στις υποχρεώσεις τους

Σύμφωνα λοιπόν με κυβερνητικές 
πηγές, οι οφειλές των Δημοτικών Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης (ΔΕΥΑ) έχουν πλέον ξεπεράσει 
τα 74 εκατ. ευρώ. Πρώτη στη λίστα με 
τα χρέη-μαμούθ εμφανίζεται η ΔΕΥΑ 
Κατερίνης, για την οποία από το 2011 
ως και τον περασμένο Αύγουστο, έχει 
συσσωρευτεί το ποσό των 6.2 εκατ. 
ευρώ.

Η εφημερίδα το “Βήμα της Κυρια-
κής”, που αποκάλυψε το θέμα αναφέ-

ρει ότι άλλοι 34 δήμοι παρουσιάζουν 
χρέη μεγαλύτερα των 64 εκατ. ευρώ, 
ενώ τα περισσσότερα χρέη έχουν συσ-
σωρευτεί από το 2011 έως σήμερα, 
δηλαδή τα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο, 
σε δέκα δημοτικές επιχειρήσεις, οι 
οφειλές ρεύματος ξεκίνησαν 10 χρό-
νια πριν. Τα χρέη δηλαδή χρονολογού-
νται από την εποχή των 1983-1988 και 
από το 2007, έχουν ασκηθεί αγωγές 
και έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφά-
σεις υπέρ της ΔΕΗ.

Υπάρχουν όμως και οι καλοπληρω-
τές. Οι δήμοι αυτοί μάλιστα ξεπερνούν 
τους 20, όπως η Φλώρινα, Ηγουμενί-
τσα, οι Σέρρες, η Σύρος, η Χίος, τα 
Γιαννιτσά, η Λιβαδειά και άλλοι. Τι πα-
ράδειγμα άραγε δίνουν τους δημότες 
τους; Εκείνοι, προφανώς, τους καλούν 
να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους απέναντι τους…

Αλλά τα πράγματα φτάνου τα όρια 
της πρόκλησης καθώς, ο πρόεδρος 

της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης προβάλ-
λει νέα αιτήματα προς τον πρόεδρο 
της ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτάκη. Ειδι-
κότερα, προτείνει να μπορούν οι δή-
μοι να παίρνουν προκαταβολές από τα 
τέλη που εισπράττει η ΔΕΗ για λογα-
ριασμό τους. 

Η πρόταση του Πατούλη βρίσκει 
αντίθετη τη διοίκηση της επιχείρησης, 
καθώς εκτός των άλλων, θα επιδείνω-
νε δραματικά τη ρευστότητα της ΔΕΗ. 
Η ΚΕΔΕ προτείνει επίσης να αποδίδο-
νται στους δήμους εντός διμήνου τα 
εισπραττόμενα ποσά από τη ΔΕΗ και 
τους εναλλακτικούς παρόχους και να 
καθοριστεί ένα κοινά αποδεκτό τιμο-
λόγιο.

Η ανάσχεση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, οι οποίες είναι σήμερα κοντά 
στα 2 δισ. ευρώ, αποτελεί προτεραιό-
τητα για τη ΔΕΗ, τη στιγμή που η ρευ-
στότητα της επιχείρησης έχει χτυπήσει 

κόκκινο. Από το 2011 έως σήμερα, 
το ύψος των ανεξόφλητων λογαρια-
σμών έχει τριπλασιαστεί. Από το 
σύνολο των οφειλών, περίπου 1.2 
δισ. ευρώ αφορά στη χαμηλή τάση, 
220 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη του 
δημόσιου και του ευρύτερα δημόσι-
ου τομέα, ενώ στα 280 εκατ. ευρώ 
υπολογίζονται οι οφειλές από την 
υψηλή τάση.

Οι υπόλοιποι ανεξόφλητοι λογα-
ριασμοί καταλογίζονται στις υπό-
λοιπες βιομηχανίες και στις εμπο-
ρικές επιχειρήσεις μέσης τάσης. 
Είναι αναγκαίο λοιπόν να μπει μια 
τάξη σε όλη αυτή την κατάσταση… 
Όπως και σε άλλες πολύ προκλη-
τικές για τους συνεπείς καταναλω-
τές…

Κακοπληρωτές δήμοι που «φεσώνουν» 
την ΔΕΗ με 74 εκατ. ευρώ. Απίστευτο;
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ΗΜΕ ΙΩΜΑΣ

Δ υ σ τ υ -
χώς, δι-
αχρονικά 

π α ρ ά γ ο ν τ α ς 
διόγκωσης των 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τη 
ΔΕΗ είναι και φο-
ρείς που ανήκουν 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι φωτεινές 
εξαιρέσεις δεν αλλάζουν την εικόνα, η 
οποία κάθε άλλο παρά τιμά τη δράση φο-
ρέων και οργάνων κοινωνικής υπευθυνό-
τητας όπως οι ΟΤΑ.

Η ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τον κοινω-
φελή χαρακτήρα των ΔΕΥΑ, εξαντλεί τα 
περιθώρια διακανονισμών και διευκολύν-
σεων.

Ομως, παρά τις συνεχείς διευκολύν-
σεις από τη ΔΕΗ, η μη αποπληρωμή των 
οφειλών αποτελεί πάγια τακτική των πε-
ρισσοτέρων ΔΕΥΑ, οι οποίες συστηματι-
κά εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερα προ-
σεκτική συμπεριφορά της ΔΕΗ, ως προς 
την εφαρμογή του μέτρου διακοπής της 
ηλεκτροδότησής τους, εξαιτίας της ιδιαί-
τερης φύσης και του σκοπού λειτουργίας 
τους.

Η ΔΕΗ κατ’ επανάληψη έχει κάνει πρό-

ταση στις διοικήσεις των οικείων δήμων 
να αποδεχθούν ευέλικτα προγράμματα 
διακανονισμών των οφειλομένων από τις 
ΔΕΥΑ ποσών, μέσω της παρακράτησης 
των ανταποδοτικών τελών που χρεώνο-
νται οι δημότες τους και συνεισπράττο-
νται με τους λογαριασμούς ρεύματος, για 
να αποδοθούν στη συνέχεια από τη ΔΕΗ 
στους οικείους δήμους, χωρίς όμως αυτό 
να γίνεται αποδεκτό από τις διοικήσεις 
τους.

Πρόσφατα μάλιστα διατυπώθηκε η 
απαίτηση να προκαταβάλλεται από τη 
ΔΕΗ στους ΟΤΑ μέρος των ανταποδοτι-
κών τελών!

Το φαινόμενο της μη ομαλής αποπλη-
ρωμής της ΔΕΗ από πολλές ΔΕΥΑ, συ-
στηματικά, οδηγεί μοιραία σε εύλογα 
συμπεράσματα, τα οποία κάθε άλλο παρά 
σε ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία 
αντιστοιχούν. Η μη ανταπόκρισή τους γε-
νικότερα σε όλες τις παραπάνω προτά-
σεις της ΔΕΗ αποτελεί κατά κύριο λόγο 
θέμα συνέπειας και χρηστής διαχείρισης.

Αναδεικνύεται ένα μείζον θέμα: Οι 
ΔΕΥΑ ανήκουν στους δήμους. Η δια-
σφάλιση του δικαιώματος ύδρευσης των 
δημοτών είναι στην αποκλειστική αρμο-
διότητα των ΔΕΥΑ και των δήμων που 

εποπτεύουν αυτές τις επιχειρήσεις. 
Επομένως οι δήμοι είναι αρμόδιοι και 
έχουν την ευθύνη να προχωρήσουν σε 
ενέργειες οριστικής αντιμετώπισης του 
προβλήματος και αποπληρωμής των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ. Οι δή-
μαρχοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις 
δικαστικές αποφάσεις και τις συστάσεις 
της ΡΑΕ, καθώς και του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή. Η μετάθεση των ευθυνών 
δεν περιποιεί τιμή για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

Τέλος, από την πλευρά της η ΔΕΗ 
έκρινε ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα. 
Κατέθεσε πρόταση προς την Πολιτεία 
για νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα 
προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ θα καθίστανται 
αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπόχρεοι 
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΔΕΥΑ 
και των άλλων δημοτικών επιχειρήσε-
ων έναντι των προμηθευτών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Παράλληλα, θα παρέχεται η 
δυνατότητα στους προμηθευτές να πα-
ρακρατούν τις οφειλές από τα δημοτικά 
τέλη που συνεισπράττουν και αποδίδουν 
στους ΟΤΑ, μέχρι ενός συγκεκριμένου 
ποσοστού (π.χ. 30%) των τελών αυτών.

Καιρός για δραστικές λύσεις
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/10/2015 05:45 ΤΟ ΒΗΜΑ

του Λάζαρου Καραλάζου, Γενικού Διευθυντή Εμπορίας

Νέα παράταση στο διαγωνισμό 
για τους έξυπνους μετρητές 

Μ ια ακόμη παράταση στον περιβόητο 
διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με 

την εγκατάσταση των πρώτων 210.000 έξυ-
πνων μετρητών, έχουν ζητήσει τουλάχιστον 
έξι από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, τόσο 
κατασκευαστές τέτοιων συσκευών, όσο και 
εργολάβοι.

Υπό κανονικές συνθήκες, η προθεσμία 
υποβολής προσφορών εξέπνεε στις 11 Μαΐ-
ου, χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να απο-
κλείσει μια ακόμη αναβολή -θα είναι η… 6η- 

τόσο κατόπιν του αιτήματος των εταιρειών, 
όσο και προκειμένου να ενημερωθεί καλύτε-
ρα για μια τόσο σημαντική προκήρυξη ο νέος 
επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ, Ν. Χατζηαργυρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για το πιλο-
τικό πρόγραμμα αγοράς και εγκατάστασης 
170.000 μετρητών πανελλαδικά με αύξησή 
τους στους 210.000, ένα έργο συνολικού 
προϋπολογισμού 85 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 45 εκατ. ευρώ αφορούν την πρώ-
τη φάση.

Επισήμως, ο λόγος που οι εταιρείες αυ-
τές εμφανίζονται να ζητούν παράταση σχετί-
ζεται με τον βαθμό προετοιμασίας τους και 
την εξεύρεση των καλύτερα δυνατών τεχνι-

κών λύσεων απέναντι στα τεχνικά ζητήματα 

που συνεχίζουν να υπάρχουν έπειτα από τις 

συνεχείς αλλαγές στις προδιαγραφές και 

στα πρωτόκολλα του διαγωνισμού.

Παράλληλα, όμως, ένας λόγος για τον 

οποίο ζητείται παράταση σχετίζεται και με 

το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί για 

τη χώρα και αποτυπώνεται στο ενδιαφέρον 

ελληνικών και ξένων εταιρειών σχετικά με 

μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς του ευρύ-

τερου Δημοσίου, για όσο διάστημα θα πα-

ρατείνεται η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ 

κυβέρνησης και δανειστών.
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ΔΩΡΑΚ ΙΑ

Ιδιωτική εταιρεία «σπάει» το 
μονοπώλιο της ΔΕΗ στη Ρόδο

«Σπάει» το μονοπώλιο στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στο 
νησί της Ρόδου από ιδιωτική εταιρεία, που ξεκίνησε τις διαδικασίες 
για την εμπορική διάθεση των πακέτων ηλεκτροδότησης σε πρώτη 
φάση σε επιχειρήσεις και σε δεύτερη σε οικιακούς καταναλωτές.

Στη Ρόδο έχει ξεκινήσει να δραστηριοποιείται η πρώτη εταιρεία. 
Η Volterra δημιουργήθηκε το 2010 και είναι το αποτέλεσμα μίας 
στρατηγικής συμμαχίας 50:50 των ομίλων SORGENIA SpA – η με-
γαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας στην Ιταλία – και J&P-ABAΞ 
Α.Ε. – από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλά-
δα, με παρουσία σε 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης, Μέση Ανατολή 
και Αφρική.

Η εταιρεία θα εμπλακεί σε όλες τις μορφές και τρόπους παρα-
γωγής ενέργειας, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη μονάδων από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Δραστηριοποιείται στους τομείς της Εμπορίας και Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, προμηθεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε Κατοι-
κίες, Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες – Χαμηλής και Μέσης Τάσης.

Η συμμετοχή ιδιωτών σε ποσοστό 49% σε λιγντικές 
μονάδες της ΔΕΗ είναι ένα από τα σενάρια που 

σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται με στόχο να 
αποφευχθεί η πώληση παγίων της επιχείρησης. Υπό 
την πίεση των ασφυκτικών ημερομηνιών που θέτει 
το Μνημόνιο συζητουν στο υπουργείο Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος οι αρμόδιες Επιτροπές για την προ-
ώθηση των κρίσιμων ενεργειακών μεταρρυθμίσεων.

Στο τραπέζι βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες και 
πρόταση για συμμετοχή ιδιωτών μέσω κοινοπρακτικών 
σχημάτων σε ποσοστό 49% σε λιγνιτικές ή και υδροη-
λεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ. 

Το σενάριο εμφανίζεται ως η επικρατέστερη αντι-
πρόταση της Αθήνας στην περίπτωση που οι πιστωτές 
δεν αποδεχτούν το εναλλακτικό ισοδύναμο σχέδιο για 
την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή/και κρίνουν μη απο-
δεκτό το σχέδιο για τα ΝΟΜΕ (δημοπράτηση λιγνιτικής 
και υδροηλεκτρικής ισχύος).

Σε μια τέτοια περίπτωση η κυβέρνηση θα βρεθεί 
υποχρεωμένη να προχωρήσει και την ιδιωτικοποίηση 
του ΑΔΜΗΕ, αλλά και να υλοποιήσει το σχέδιο της «Μι-
κρής ΔΕΗ». Το μνημόνιο προβλέπει ότι εάν τα ισοδύ-
ναμα που θα προτείνει η κυβέρνηση δεν διασφαλίζουν 
τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κατά 25% μέχρι το 
2018 και 50% μέχρι το 2020 θα πρέπει να βρεθούν 
άλλα, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για την επαναφορά 
της διάσπασης της Επιχείρησης και τη δημιουργία μιας 
«Μικρής ΔΕΗ», που θα πωληθεί σε ιδιώτες.

Η πρόταση για είσοδο ιδιωτών σε δύο ή και τρεις 
μονάδες της ΔΕΗ, σύμφωνα με κάποιες εισηγήσεις, 
μπορεί να διασφαλίσει τα πάγια της επιχείρησης (αφού 
θα κατέχει το 51%). Επίσης, θα έχει λιγότερο πολιτικό 
κόστος για την κυβέρνηση και τον υπουργό Ενέργειας 
Πάνο Σκουρλέτη που έχει δεσμευθεί για τη διατήρηση 
του δημοσίου χαρακτήρα της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.

Η αίσθηση ότι δύσκολα θα γίνουν αποδεκτά τα προ-
τεινόμενα σχέδια για ΑΔΜΗΕ και ΝΟΜΕ εδραιώνεται 
όλο και περισσότερο όσο πλησιάζει η ώρα των δια-
πραγματεύσεων στο κυβερνητικό επιτελείο.

Σενάριο για μετοχική 
συμμετοχή ιδιωτών  
σε μονάδες της ΔΕΗ

«Πράσινο φως» σε δύο 
αιολικά πάρκα από το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε 
νόμιμες τις νομαρχιακές αποφάσεις που ενέκριναν την εγκα-

τάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων στην Καρδίτσα και την 
Τροιζηνία.

Συγκεκριμένα, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με 
την υπ΄ αριθμ. 3163/2015 έκρινε ότι δεν έχει νομικά προβλήματα 
η απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας Θεσσαλίας με την 
οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και την 
λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 30W της εταιρείας «ΔΕΗ Ανα-
νεώσιμες Α.Ε.» στις θέσεις Αέρας και Αφεντικό των δήμων Μουζα-
κίου και Αργιθέας του νομού Καρδίτσας. Στο Ανώτατο Ακυρωτικό 
Δικαστήριο είχε προσφύγει, μεταξύ των άλλων, ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός Βατσουνιάς, ο οποίος υποστηρίζει ότι τμήμα της έκτασης 
που έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί το αιολικό πάρκο είναι 
ιδιοκτησία του. Με την την υπ΄ αριθμ. 3164/2015 δεύτερη απόφασή 
του το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ έκρινε νόμιμή την άδεια που χορήγησε 
ο γενικός γραμματέας περιφέρειας Αττικής στην εταιρεία «Αιολικά 
Πάρκα Ελλάδος Τροιζηνία Α.Ε.». Σύμφωνα με την άδεια η εταιρεία 
ανελάμβανε την υποχρέωση να κατασκευάσει αιολικό σταθμό παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,3 ΜW στη θέση Βρωμοσυ-
κιά του δήμου Τροιζηνίας. Παράλληλα, από την περιφέρεια Αττικής 
εγκρίθηκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι του επίμαχου έργου στην 
Τροιζηνία. Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει τοπικοί σύλλογοι της Τροιζηνί-
ας, όπως και κάτοικοι της περιοχής.
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ΡΟΑΠΑ Ι ΤΟΥΜΕΝΑΠ
Έξτρα χρηματοδοτήσεις υπό τη μορφή 

δανειοδότησης από άλλα ταμεία επι-
στράτευσε το ΙΚΑ για την ομαλή καταβολή 
των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου, λίγες 
ημέρες μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 
και πριν από τον σχηματισμό της νέας κυ-
βέρνησης.

Η διοίκηση του ΙΚΑ αποφάσισε τη λήψη 
δανείου 210 εκατ. ευρώ για το διάστημα από 
28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου από τα 
συγχωνευμένα Ταμεία των εργαζομένων της 
ΔΕΗ (100 εκατ. ευρώ), του Δημοσίου (70 
εκατ. ευρώ) και των δημοτικών και κοινοτι-
κών υπαλλήλων (40 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για μια ταμειακή διευκόλυνση 
που, σχεδόν κάθε μήνα, υποχρεούται να 
ζητά το ΙΚΑ λόγω της καθυστέρησης είσπρα-
ξης των εισφορών προηγούμενων μηνών και 
της γενικής μείωσης των εσόδων εξ αιτίας 
της παρατεινόμενης κρίσης στην αγορά και 
στις επιχειρήσεις. 

Το ΙΚΑ δανείζεται από τη ΔΕΗ για να πληρώσει τις συντάξεις

Τρέχουν στο υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης για την κάλυψη των 

απαιτήσεων που θέτει το Μνημόνιο στα 
θέματα της ενέργειας, ώστε να μη χαθεί 
άλλος χρόνος.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο που υπέγρα-
ψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η χώρα 
ανέλαβε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για 
το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας και την 
άρση στρεβλώσεων, με χρονικό ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το τέλος του 2015.

Ωστόσο η κήρυξη των εκλογών κατέστη-
σε ανέφικτη την τήρηση των υποχρεώσε-
ων που αποτελούν προαπαιτούμενα για τη 
λήψη της δόσης του δανείου.

Έτσι τέσσερις μέρες πριν από τις εκλο-
γές, ο υπηρεσιακός υπουργός ΠΑΠΕΝ 
καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας υπέγραψε 
απόφαση με την οποία συστήνει επιτροπές 
οι οποίες καλούνται να προωθήσουν όλα 
τα θέματα του Μνημονίου που αφορούν 
την ενέργεια και την απελευθέρωση των 
ενεργειακών αγορών και επίσης να προε-
τοιμάσουν τις συζητήσεις που θα χρειαστεί 
ενδεχομένως να γίνουν με τις υπηρεσίες 
της Κομισιόν, χωρίς όμως να τίθενται και 
χρονικά όρια ολοκλήρωσης των εργασιών.

Άγνωστο παραμένει το κατά πόσο οι 

συνεδριάσεις των επιτροπών θα έχουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σε σημαντικά θέματα που καλούνται 
να επεξεργαστούν οι επιτροπές, όπως 
συμβάσεις διακοψιμότητας, Αποδεικτικά 
Διαθεσιμότητας Ισχύος, δημοπρασίες τύ-
που ΝΟΜΕ κ.λπ., η προεργασία έχει μεν 
ολοκληρωθεί εδώ και μήνες, ωστόσο μέλη 
επιτροπών που είναι εκπρόσωποι φορέων 
είναι γνωστόν ότι διατυπώνουν αντιρρή-
σεις για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων 
που έχει προτείνει κατά το πρόσφατο πα-
ρελθόν η ΡΑΕ, για παράδειγμα.

Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι πρόε-
δρος σε όλες τις επιτροπές είναι ο γ.γ. 
του υπουργείου Απόστολος Αλεξόπουλος, 
η παραμονή του οποίου στο υπουργείο 
εξαρτάται από τη νέα κυβέρνηση, ενώ συμ-
μετέχουν κατά περίπτωση ως εκπρόσωποι 
της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ, του ΛΑΓΗΕ, της 
ΡΑΕ οι επικεφαλής τους κ. Παναγιωτάκης, 
Μπλάνας, Γκαρής και Μπουλαξής, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους ορίστηκαν με 
πρόταση του προηγούμενου υπουργού και 
σημερινού επικεφαλής του κόμματος της 
Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Οι επιτροπές που συνέστησε ο υπουρ-
γός ΠΑΠΕΝ είναι οι εξής:

Προσωρινού και Μόνιμου Συστήματος 
Πληρωμών Δυναμικότητας (Αποδεικτικά 
Διαθεσιμότητας Ισχύος). Ενδιαφέρει ΔEΗ 
και Ανεξάρτητους Παραγωγούς για τις μο-
νάδες φυσικού αερίου.

Λειτουργίας σταθμών κάτω από το με-
ταβλητό κόστος παραγωγής (Το ίδιο όπως 
και παραπάνω).

Εφαρμογής μεταρρύθμισης αγοράς φυ-
σικού αερίου (κατάργηση των τοπικών μο-
νοπωλίων των ΕΠΑ. Οι περισσότερες λε-
πτομέρειες ορίζονται στο νόμο 4336/2015 
που περιλαμβάνει το Μνημόνιο).

Εφαρμογής διακοπτόμενων συμβάσεων 
(ενδιαφέρει τις ηλεκτροβόρες βιοηχανίες).

Αναθεώρησης τιμολογίων στη βάση ορι-
ακού κόστους παραγωγής.

Ανασχεδιασμού συστήματος ΝΟΜΕ (Οι 
δημοπρασίες από τη ΔΕΗ λιγνιτικής και 
υδροηλεκτρικής παραγωγής, ώστε να μπο-
ρούν να δραστηριοποιηθούν οι ανεξάρτη-
τοι προμηθευτές και έτσι να ανοίξει η αγο-
ρά λιανικής).

Ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ, ή 
εκπόνησης εναλλακτικού ισοδύναμου σχε-
δίου.

Επτά επιτροπές «τρέχουν» τα προαπαιτούμενα στην ενέργεια

Ιατρεία για τη διενέργεια εξετάσεων σε μέλη κοινωνικά ευάλω-
των ομάδων διέθεταν οι Γιατροί του Κόσμου στην 80η Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΔΕΗ υποστηρίζει το έργο των 

Γιατρών του Κόσμου. Οι εξετάσεις αφορούσαν πέντε ιατρεία: 
Γενικό, Δερματολογικό, Παιδιατρικό, Γυναικολογικό και Οδοντι-
ατρικό. Τα ιατρεία λειτουργούσαν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο 
περίπτερο που προσέφερε η ΔΕΗ.

Εθελοντές γιατροί παρείχαν προληπτικό έλεγχο και πρωτο-
βάθμια κλινική εξέταση σε επισκέπτες της Έκθεσης με συμβου-

λευτικό χαρακτήρα, δίνοντας 

έμφαση στις κοινωνικά ευά-

λωτες ομάδες. Παράλληλα η 

κινητή οδοντιατρική μονάδα 

παρείχε οδηγίες για τη στο-

ματική υγιεινή σε παιδιά και 

γονείς, ενώ εντός του περιπτέρου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες 

από ειδικούς επιστήμονες για κοινωνικά, παιδαγωγικά και ιατρικά 

θέματα.

Δωρεάν εξετάσεις
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Ι Α Ι ΤΗΣ ΙΑΔ
Προχωρά η διαιτησία μεταξύ ΔΕΗ-ΛΑΡΚΟ

Κανονικά συνεχίζεται η διαδικασία για την 
έναρξη της διαιτησίας μεταξύ ΛΑΡΚΟ και 

ΔΕΗ, προκειμένου να συμφωνηθεί έτσι η 
τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη 
μεταλλουργία Νικελίου.

Παρά τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει η 
ΔΕΗ για το πρόσωπο του διαιτητή που ορίζει 
η ΛΑΡΚΟ, οι οποίες μάλιστα έλαβαν τη μορ-
φή μετωπικής αντιπαράθεσης με ανταλλαγή 
επιστολών, ως μόνη εκκρεμότητα παραμένει 
ο ορισμός του τρίτου Διαιτητή-Επιδιαιτητή.

Έτσι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να τρο-
ποποιηθεί το σχετικό άρθρο του συνυποσχε-
τικού, και ο Επιδιαιτητής να ορισθεί μέχρι την 
30ή Σεπτεμβρίου, ενώ την τροποποίηση αυτή 
επικύρωσε το Δ.Σ. της ΔEΗ στη συνεδρίαση 
της 27 Αυγούστου.

Αυτό σημαίνει ότι οι δύο διαιτητές των δύο 
πλευρών θα αρχίσουν να ανταλλάσσουν δε-
δομένα για την υποστήριξη των θέσεών τους 
από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά, η οποία 
διαιτησία να σημειωθεί ότι θα διεξαχθεί με 
βάση τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας και όχι με τη διοργάνωση από τη 
ΡΑΕ.

Σημειώνεται ότι η υπογραφή του συνυπο-
σχετικού με τη ΔEΗ για προσφυγή στη διαιτη-
σία έγινε στη διάρκεια της θητείας του Κων-
σταντίνου Μπομπή, στις 25 Ιουνίου, ο οποίος 
απομακρύνθηκε από τη διοίκηση με απόφαση 
της Γ.Σ. μετόχων στις 7 Αυγούστου.

Σύμφωνα δε με όλες τις πληροφορίες, και 
η νέα διοίκηση υπό τους κ. Μιχάλη Ρενέση 
και Άνθιμο Ξενίδη διατηρεί την ίδια γραμμή 
σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση της κιλοβα-
τώρας από τη ΔEΗ.

Πάντως, και ασχέτως της διαιτητικής δια-
δικασίας, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο 
πλευρές βρίσκονται σε επαφή και πραγματο-
ποιούν άτυπες διαπραγματεύσεις, προκει-
μένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο προ-

σέγγισης για κοινά αποδεκτούς όρους στην 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΛΑΡΚΟ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελ-
λάδα, με χαρακτηριστικά κατανάλωσης αντί-
στοιχα του Αλουμινίου. Η ετήσια κατανάλωση 
ανέρχεται σε περίπου 1.200 γιγαβατώρες, 
(περίπου το 2,5% της ζήτησης) ενώ η τιμή 
της ηλεκτρικής ενέργειας συμμετέχει με 
πολύ υψηλό ποσοστό στο κόστος παραγωγής 
του νικελίου.

Έτσι η ΛΑΡΚΟ, όπως εξάλλου και οι άλλες 
εναπομείνασες ηλεκτροβόρες βιομηχανίες, 
βρίσκεται σε μόνιμη αντιπαράθεση με τη ΔEH 
για το ύψος των χρεώσεών της. Θεωρούν εν 
ολίγοις ότι η τιμολόγηση της ΔΕΗ δεν λαμ-
βάνει υπόψη ούτε το καταναλωτικό προφίλ 
των βιομηχανιών (συνεχής λειτουργία όλο 
το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο) και πολύ πε-
ρισσότερο το γεγονός ότι αποτελούν «φορ-
τία βάσης» άρα θα πρέπει να τιμολογούνται 
με βάση το κόστος της ΔEΗ για τις μονάδες 
που καλύπτουν τα φορτία αυτά, δηλαδή τις 
λιγνιτικές.

Απάτες «έδειξε» η απογραφή στα αγροτικά ρολόγια 

Ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και εξοχι-
κές κατοικίες που βρίσκονται μέσα σε 

αγροκτήματα, καταναλώνουν με αγροτικό 
τιμολόγιο που είναι φθηνότερο μέχρι και 
40% απ’ ότι οι οικιακοί καταναλωτές. Δε-
κάδες τέτοιες κομπίνες, όπου αντί για το 
περιβόλι ποτίζεται το γκαζόν, αποκαλύπτει 
η ΔΕΗ, όταν έχει την δυνατότητα να κάνει 
ελέγχους, λόγω της έλλειψης προσωπικού. 

Ο πραγματικός αριθμός δικαιούχων 
αγροτικού τιμολογίου είναι πολύ μικρότερος 
από τις 207.000 συνολικά παροχές που εμ-
φανίζονται σήμερα ως αγροτικές πανελλα-
δικά. Παλαιότερα, κάποιες εκτιμήσεις τους 
περιόριζαν μεταξύ 60.000 και 80.000.

Έπειτα από παρατάσεις επί παρατάσε-
ων και καθυστερήσεις ετών, αναμένεται να 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρό-
νου, η απογραφή των πραγματικών αγροτι-
κών τιμολογίων. Και να γίνει τελικά γνωστό 
πόσοι από τους καταναλωτές της ΔΕΗ που 
δηλώνουν ως επάγγελμα αγρότες δικαιού-

νται πράγματι το φθηνότερο κατά 40% συ-
γκριτικά με το οικιακό, αγροτικό τιμολόγιο.

Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε διασταυρώ-
σεις των παραστατικών των αγροτών- πελα-
τών της, ώστε αμέσως μετά να αποστείλει 
επιστολές σε όσους διαπιστώσει ότι δεν 
δικαιούνται το συγκεκριμένο τιμολόγιο. Δια 
μέσω των επιστολών, θα ενημερώνει τους 
παράνομους χρήστες αγροτικού ρεύματος 
ότι χάνουν την επιδότηση, και μετατάσσο-
νται αυτόματα στο οικιακό τιμολόγιο.

Το μνημόνιο αναφέρει ρητά τη κατάργη-
ση των σταυροειδών επιδοτήσεων (τα άλλα 
τιμολόγια να επιδοτούν τα χαμηλότερα όπως 

τα αγροτικά) και την αντικατάστασή τους με 
κοστοβαρή σε όλες τις κατηγορίες.

Η υποχρέωση προσαρμογής στο κα-
θεστώς των κοστοβαρών τιμολογίων δεν 
είναι τωρινή. Αποτελεί υποχρέωση που 
περιλαμβανόταν και στα προηγούμενα μνη-
μόνια. Κάθε φορά αφορούσε και διαφορετι-
κές κατηγορίες καταναλωτών. Η τελευταία 
προσαρμογή έγινε τον Αύγουστο του 2014, 
και αφορούσε τις επιδοτήσεις στις χαμηλές 
καταναλώσεις (μέχρι 800 κιλοβατώρες). 

Το επιχείρημα για τη παράταση ήταν πως 
η ελληνική πολιτεία δεν… γνώριζε επακρι-
βώς τον αριθμό των καταναλωτών που κάνει 
χρήση του φθηνού αγροτικού τιμολογίου και 
οι οποίοι είναι πράγματι αγρότες. 

Ο λόγος, ότι κανείς μέχρι τότε δεν είχε 
αποφασίσει να προχωρήσει σε έλεγχο και 
καταγραφή, πράγμα που αποφάσισε να ξεκι-
νήσει από πέρυσι η ΔΕΗ και υπό τις πιέσεις 
των εταίρων για κατάργηση των σταυροει-
δών επιδοτήσεων.
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ΕΣΚ
Σ

υνάδελφοι, ένα μήνα μετά τις εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου και οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ακόμα χειρό-
τερη θέση. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό 

για τον λαό. Ο καθένας έκανε την επιλογή του, αλλά αυτή 
σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τον δεσμεύσει απέ-
ναντι στα χειρότερα που έρχονται. Να μην επιτρέψει σε 
κυβέρνηση και αντιπολίτευση να μεταφράσουν την ψήφο 
του σαν αποδοχή και συναίνεση των ανατροπών που συ-
ναινετικά προωθούν στη βάση και του τρίτου μνημονίου.

Όλες οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις έχουν 
τεράστιες ευθύνες γιατί καλλιέργησαν την λογική του 
«μικρότερου κακού», και απ’ την αρχή της οικονομικής 
κρίσης αποπροσανατόλισαν από τον πραγματικό βασικό 
αντίπαλο που είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, 
μέσα από τον άσφαιρο διαχωρισμό «μνημονιακών - αντι-
μνημονιακών» δυνάμεων. Καθήλωσαν το εργατικό - λαϊκό 
κίνημα στην αναμονή από μια κυβερνητική εναλλαγή. Δυ-
νάμεις δηλ. του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΑΚΕ της ΠΑΣΚΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η «δεύτερη φορά αριστερά» κάνοντας πράξη τις υπο-
σχέσεις της στο μεγάλο κεφάλαιο, συνεχίζει με αμείωτη 
ένταση το χτύπημα στους μισθούς και συντάξεις και γενι-
κότερα στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Σε ό,τι αφορά 
την Κοινωνική Ασφάλιση, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης 
προσθέτει νέα μέτρα στα ήδη ψηφισμένα, ενώ επί θύραις 
είναι «η νέα αρχιτεκτονική» του συστήματος, που θα επι-
ταχυνθεί, όταν ανακοινωθεί και το πόρισμα της λεγόμενης 
«Επιτροπής σοφών» που διόρισε το υπουργείο Εργασίας.

Οι επερχόμενες ανατροπές θα ενισχύσουν το πλέγμα 
των νομοθετικών διατάξεων και των πολιτικών δεσμεύσε-
ων, που διαμορφώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και πλέ-
ον συγκροτούν έναν μόνιμο μηχανισμό περικοπών στις 
συντάξεις, αύξησης των ορίων ηλικίας, αλλά και όλων των 
παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης, σε βάθος μάλιστα 
δεκαετιών και όλα αυτά βεβαίως αφορούν και τους εργα-
ζόμενους στην ΔΕΗ.

Σε ότι αφορά τη ΔΕΗ 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σηκώνει κουρνιαχτό δι-

αλαλώντας ότι διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του 
ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ.

Βαφτίζει το κρέας ψάρι όχι μόνο για να κρύψει ότι και 
στην περίπτωση της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, το σχέ-
διο της παραπέρα ιδιωτικοποίησης προχωράει κανονικά, 
στο πλαίσιο πάντα των κατευθύνσεων της ΕΕ για την απε-
λευθέρωση της αγοράς Ενέργειας, αλλά και για να συ-
γκαλύψει το σύνολο της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων 
σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, που επίσης επιτα-

χύνεται, όπως έδειξε και η πρόσφατη παραχώρηση των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων στη γερμανική «Fraport».

Ας δούμε, όμως, τι προβλέπει ακριβώς το 3ο μνημόνιο 
σε σχέση με τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ. Καταρχήν, προβλέ-
πεται η σταδιακή μείωση των μεριδίων λιανικής και χον-
δρικής της ΔΕΗ κάτω από το 50% μέχρι το 2020, προ-
κειμένου να κερδίσουν χώρο οι «ανταγωνιστές». Επίσης, 
μέχρι τον Οκτώβρη του 2015 η κυβέρνηση θα πρέπει να 
λάβει «μη αναστρέψιμα μέτρα» για την ιδιωτικοποίηση του 
ΑΔΜΗΕ, «εκτός αν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισο-
δύναμα αποτελέσματα για τον ανταγωνισμό (...) σύμφωνα 
με τις βέλτιστες πρακτικές» τα οποία ισοδύναμα που πρό-
τεινε η κυβέρνηση δεν έχουν γίνει δεκτά.

Είναι φανερό ότι αυτό που κυριαρχεί στη συμφωνία εί-
ναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού, που σημαίνει παραπέ-
ρα απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας, σε βάρος των 
εργαζομένων και του λαού που καταναλώνουν το ρεύμα, 
ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα συνεχίσει να διατηρεί 
το κράτος στη ΔΕΗ και ενδεχομένως στις θυγατρικές της.

Τα νέα μέτρα λοιπόν, είναι έτοιμα όπως και η προπα-
γάνδα που θα τα δικαιολογήσει. Το ζήτημα είναι τι θα 
κάνουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι άνεργοι, 
συνολικά τι θα κάνει ο λαός μας μπροστά στο νέο κοινω-
νικό Αρμαγεδώνα.

Πάνω απ’ όλα, αυτά που δεσμεύουν τους εργαζόμενους 
και το λαό, είναι οι ανάγκες της ζωής τους. Τους δεσμεύ-
ουν οι υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά και στο μέλλον 
τους. Σήμερα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, ούτε για 
αναμονή. Κάθε βήμα αναμονής, κάθε πισωγύρισμα θα 
στοιχίσει ακριβά στη λαϊκή οικογένεια.

Χρειάζεται άμεσα να οργανωθεί η πάλη για να εμποδι-
στούν τα μέτρα που σχεδιάζουν και άμεσα θα επιχειρή-
σουν να ψηφίσουν. Βάζοντας στο στόχαστρο τον πραγμα-
τικό ταξικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και τους εκπροσώπους 
του, το κίνημα μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό στο να 
εμποδίζει μέτρα, να ασκεί τη μέγιστη πίεση για ανάκτηση 
των λαϊκών απωλειών αλλά και πιο ικανό να κερδίζει μά-
χες να συγκεντρώνει δυνάμεις, και να ανοίγει το δρόμο, 
για την για τη συνολική ανατροπή. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν 
στο συλλαλητήριο που οργανώνει το ΠΑΜΕ στις 22 του 
Οκτώβρη.

Καλούμε όλα τα Σωματεία αλλά και την Ομοσπονδία να 
πάρουν άμεσα απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση εν’ 
όψη της ψήφισης των μέτρων.
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ΥΡΡ ΙΚΝΩΣΗΣ
Δραματική υποχώρηση στην κατανάλωση ενέργειας

Πάγωσαν οι τζιμινιέρες, έσβησαν τα 
φώτα των νοικοκυριών, έπαψαν να 

«γράφουν» τα ρολόγια των μικρομάγα-
ζων. Οι γνωστές επιπτώσεις των μνημο-
νιακών πολιτικών αποτυπώνονται με τον 
καλύτερο τρόπο, στα επίσημα στοιχεία 
για την κατανάλωση ενέργειας στη χώρα, 
σύμφωνα με τα οποία μέσα σε μία 5ετία 
«χάθηκε» μία ολόκληρη εικοσαετία!

Η εξέλιξη της κατανάλωσης στην Ελλάδα 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποδεικνύ-
ει ότι ο ενεργειακός τομέας αποτελεί τον 
καθρέπτη της πορείας μίας οικονομίας, κα-
ταγράφοντας την κατάσταση της «υγείας» 
μίας χώρας, είτε βρίσκεται σε ανάπτυξη, 
είτε αντιμετωπίζει προβλήματα, ανάλογα 
με εκείνα που βιώνουμε από το 2010 έως 
σήμερα.

Ακόμη περισσότερο, το «ενεργειακό βα-
ρόμετρο» αποτελεί το πιο σίγουρο εργα-
λείο, για όσους μελετούν τις οικονομικές 
εξελίξεις, καθώς προειδοποιεί πολύ νω-
ρίτερα για τα όσα θα συμβούν το αμέσως 
επόμενο διάστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2006, στη 
χώρα μας καταγράφηκε το ιστορικό ρεκόρ 
στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, 
με συνολικά 35,1 εκατ. τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου (ΤΙΠ- μονάδα για τη συνολική 
μέτρηση της κατανάλωσης μίας χώρας), 

ενώ οκτώ χρόνια αργότερα, το 2014 είχε 
συρρικνωθεί κατά περίπου 25,6% και υπο-
χώρησε στα 26,1 εκατ. ΤΙΠ, επίδοση που 
είχε καταγραφεί πριν από ακριβώς 20 χρό-
νια, το μακρινό 1994! Με μία διαφορά: τότε 
η εγχώρια οικονομία βρισκόταν σε ανοδική 
πορεία κι όλα έδειχναν ότι το μέλλον θα 
ήταν ευοίωνο.

Σήμερα, η απώλεια του ενός τετάρτου 
από το ζενίθ της κατανάλωσης έρχεται ως 
αποτέλεσμα της ύφεσης στην οποία η εγ-
χώρια οικονομία μπήκε επίσημα το 2010, 
αλλά τα πρώτα μηνύματα είχαν αρχίσει να 
διαφαίνονται από το 2009, όταν σημειώθη-
κε η πρώτη σοβαρή μείωση στην κατανά-
λωση πρωτογενούς ενέργειας, φτάνοντας 
σχεδόν το 5,2% σε σύγκριση με τα στοιχεία 
του 2006.

Ακολούθησε η μεγάλη «μνημονιακή ισο-
πέδωση» της οικονομίας και της κοινωνίας, 
με αποτέλεσμα μόνο στην τελευταία διετία 

(το 2014 έναντι του 2013) να «χαθούν» 
σχεδόν 2 εκατ. ΤΙΠ, που αντιστοιχούν σε 
υποχώρηση της τάξης του 6,6%!

Υπό διαφορετικές συνθήκες κι εφόσον 
υπήρχε ένα σοβαρό σχέδιο εξοικονόμη-
σης ενέργειας, η εξέλιξη στην πρωτογενή 
κατανάλωση θα ήταν ένα ιδιαίτερα θετικό 
στοιχείο. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση, με τη συνεχή συρρίκνωση των 
τελευταίων οκτώ ετών, δημιουργούν την 
αίσθηση ότι η ανάκαμψη βρίσκεται ακόμη 
πολύ μακριά.

Υπάρχουν, ωστόσο, κι άλλα ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για την πρωτογενή κατανάλω-
ση ενέργειας στην Ευρώπη: τη μεγαλύτερη 
υποχώρηση του συγκεκριμένου δείκτη, για 
το 2014, σε σύγκριση με το αμέσως προ-
ηγούμενο έτος καταγράφει η Ουκρανία 
(-14,1%), η οποία, ωστόσο, βρίσκεται εν 
μέσω εμφυλίου πολέμου, ενώ μεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε., «πρωταθλήτρια» στέφεται 
η Σλοβακία, με 11,1% απώλειες στην ενερ-
γειακή της κατανάλωση.

Η συντριπτική πλειονότητα των ευρω-
παϊκών χωρών σημειώνει (μικρή ή μεγάλη) 
μείωση, ενώ κατά την ίδια περίοδο, ξεχω-
ρίζει η αύξηση κατά περίπου 7% της ενερ-
γειακής κατανάλωσης στη Βουλγαρία!

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ  « Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Η Σ »
Δ εν είναι κακό ούτε απαγορευτικό θα 

λέγαμε ένα υπηρεσιακό στέλεχος, να 
ασκεί παράλληλα και την συνδικαλιστική 
του δράση.

Κακό είναι το υπηρεσιακό στέλεχος να 
κάνει χρήση της υπηρεσιακής ιδιότητας 
προκειμένου να προσεταιρίσει μέλη σε 
σωματείο της αρεσκείας του.

Πιο συγκεκριμένα στην Διεύθυνση της 
Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης στην 
Θεσσαλονίκη, μας πληροφορούν ότι σχε-
τικά νεόκοπο υπηρεσιακό στέλεχος, αντί 
να ασχολείται με τα υπηρεσιακά του καθή-
κοντα, προτιμά να περνάει το οκτάωρό του 
με το προσεταιρισμό νέων μελών, σε όφε-

λος του σωματείου του, γεγονός που έχει 
εξοργίσει και τον τελευταίο εργαζόμενο. 

Άραγε η Διεύθυνση της Περιφέρειας 
Μακεδονίας δεν τα γνωρίζει αυτά και πως 
τα επιτρέπει, ένα υπηρεσιακό στέλεχος 
ανάλαφρο από υπηρεσιακό φόρτο εργασί-

ας, να επιδίδεται σε συνδικαλιστική δράση 
και μάλιστα με την εγγραφή νέων μελών 
στο σωματείο που ανήκει, διαγράφοντας 
συγχρόνως μέλη από τα άλλα σωματεία. 

Πληροφορίες μας εξηγούν, ότι στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις η προσπάθειά 
του επιτυγχάνεται χάριν της ιδιότητάς του 
και στον φόβο που αναγκαστικά διαχέεται 
στην άλλη πλευρά, αφού ο συγκεκριμένος 
είναι και προϊστάμενος!!! 

Καλούμε τον Διευθυντή της Περιφέρειας 
Μακεδονίας-Θράκης να ασχοληθεί με το 
θέμα και να επαναφέρει στη τάξη το συ-
γκεκριμένο υπηρεσιακό στέλεχος.
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Ι ΕΘΝΗΔ

ΔΕΗ: Κυρίαρχη στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας

Η Επιτροπή «σοφών» στο πόρισμά της 
για το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύ-

στημα, αποφαίνεται ότι δεν είναι βιώσιμο 
και προτείνει:
•  Διανεμητικό σύστημα ατομικών λογα-

ριασμών με καθορισμένες εισφορές 
αυστηρά αναλογικές. 

•  Συγχώνευση ταμείων σε ένα εθνικό 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

•  Ενιαία ποσοστά εισφορών, 

 α) Κύριας σύνταξης,

 β) Επικουρικής σύνταξης και,

 γ) Για εφάπαξ παροχές. 

Ακόμη προτείνει ενιαίο τρόπο υπολογι-
σμού της σύνταξης για παλιούς και νέους 
ασφαλισμένους.

•  Καθιέρωση εθνικής σύνταξης χρη-

ματοδοτούμενης από τον κρατικό 
προϋπολογισμό αλλά με εισοδηματικά 
κριτήρια. 

•  Ίδρυση νέου ταμείου επικουρικών συ-
ντάξεων πλήρως κεφαλαιοποιητικό. 

•  Εκλογίκευση της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης. Έτσι ονομάζεται η επιπλέον 
μείωση των συντάξεων στη γλώσσα 
των «σοφών».

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

Πρόστιμο ύψους 1,37 δισ. ευρώ στη γαλλική EdF

Το άλλοτε μονοπώλιο της ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Γαλλία, η Electricite de 

France, καλείται να καταβάλει πρόστιμο 
ύψους 1,37 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό υπο-
λογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ανέρ-
χεται με τους τόκους η κρατική ενίσχυση 
που της είχε χορηγήσει η Γαλλία το 1997 
υπό τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων. 
Με την καταβολή του προστίμου, εκτιμάται 
ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα διο-
γκωθεί το χρέος του ομίλου της EdF κατά 
περίπου 0,9 δισ. ευρώ.

Στην ουσία, η γαλλική εταιρεία ηλε-
κτρισμού, στην οποία το γαλλικό κράτος 
εξακολουθεί να ελέγχει μερίδιο ύψους 
84,5%, πρέπει να επιστρέψει στο κράτος 
το ποσό αυτό, που προκύπτει από φορολο-

γικές ελαφρύνσεις ύψους 889 εκατ. ευρώ, 
καθώς η Επιτροπή έκρινε ότι αποτελούσε 
κρατική ενίσχυση. Υπό αυτήν την έννοια, 
προσέφεραν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα στην εταιρεία. Δεδομένου, άλ-
λωστε, του μεγάλου χρονικού διαστήματος 
που έχει παρέλθει από την εποχή της φο-
ρολογικής ελάφρυνσης, κατόπιν συνεννόη-
σης με τη Γαλλία, η Επιτροπή έκρινε πως οι 
τόκοι ανέρχονται σε 488 εκατ. ευρώ.

Το μεγάλο χρονικό διάστημα οφείλε-
ται, πάντως, στο γεγονός ότι η Επιτροπή 
είχε μεν εκδώσει ανάλογη απόφαση τον 
Δεκέμβριο του 2003, η οποία ακυρώθηκε, 
όμως, το 2012 από το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο. Είχε διαπιστωθεί ότι, στις σχετικές 
έρευνές της, η Επιτροπή δεν είχε εξετάσει 

αν ένας επενδυτής του ιδιωτικού τομέα 
θα μπορούσε να έχει προβεί σε ανάλογη 
επένδυση στην EdF χορηγώντας τα κεφά-
λαια που χορήγησε το γαλλικό κράτος. 

Ο όμιλος της EdF παραμένει ο ισχυρό-
τερος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ευρώπη και ένας από τους σημαντι-
κότερους γενικότερα στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά ενέργειας. 

Δραστηριοποιείται σε όλους τους το-
μείς του κλάδου, παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και εμπορία. Παρέχει ενέργεια και 
υπηρεσίες σε περίπου 28,5 εκατ. πελάτες 
στη Γαλλία, είναι εισηγμένη στο χρηματι-
στήριο του Παρισιού και μέλος του δείκτη 
CAC 40.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Πέντε ηλεκτρικές διασυνδέσεις διαθέτει 
η Ελλάδα με την Ιταλία, την Αλβανία, 

τα Σκόπια, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, 
μέσω των οποίων εισάγονται και εξάγονται 
καθημερινά μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Το πρώτο 8μηνο του 2015 έχουν εισαχθεί 
περισσότερες από 8,2 εκ. MWh, οι περισ-
σότερες από τις οποίες προήλθαν από τη 
Βουλγαρία.

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 
σαφώς χαμηλότερες στο ίδιο χρονικό διά-
στημα, καθώς μέσω των 5 διασυνδέσεων 
εξήχθησαν 1,19 εκ. MWh, με την Ιταλία να 
αποτελεί το βασικό προορισμό των εξαγω-
γών.

Στις διασυνδέσεις της χώρας μας έχουν 
δραστηριοποιηθεί 33 εταιρείες το πρώτο 
8μηνο του έτους, οι οποίες είναι εγγεγραμ-
μένες στα σχετικά Μητρώα που διατηρεί ο 

Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), διαθέτο-
ντας είτε άδεια εμπορίας είτε άδεια προμή-
θειας.

Ανάμεσα στους 10 πιο δραστήριους εισα-
γωγείς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι εί-
ναι υπεύθυνοι για το 80% των εισαγόμενων 
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας φιγουρά-
ρει και η ΔΕΗ, η οποία εισήγαγε το 26% του 
συνόλου της ενέργειας, η σλοβενική GEN-I 
καθώς και οι ελβετικής καταγωγής Alpiq και 
Axpo.
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ΔΙΕΘΝΗ

Χάρις σε μία ημέρα με ασυνήθιστα ισχυ-
ρούς ανέμους, τα αιολικά πάρκα της 

Δανίας κατάφεραν να παράγουν το 140 τοις 
εκατό των αναγκών ηλεκτρισμού της χώρας.

Οι ανεμογεννήτριες της Δανίας παρήγαγαν 
το 116 τοις εκατό του ηλεκτρισμού που χρει-
άζεται η χώρα σε μια μέρα, ενώ το ποσοστό 
αυτό ανέβηκε στο 140 τοις εκατό το επόμενο 
πρωινό.

Περίπου το 80 τοις εκατό της πλεονάζου-
σας ενέργειας μοιράστηκε μεταξύ Γερμανίας 
και Νορβηγίας, ενώ το υπόλοιπο 20 τοις εκατό 
δόθηκε στη Σουηδία.

«Αυτό δείχνει ότι ένας κόσμος που καλύ-
πτει το 100 τοις εκατό των ενεργειακών ανα-
γκών του από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αποτελεί ρεαλιστικό ενδεχόμενο», δήλωσε 
ο Όλιβερ Τζόι, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Αιολικής Ενέργειας.

Η αιολική ενέργεια έχει ισχυρή υποστήριξη 
από την κυβέρνηση της Δανίας με τη μορφή 
επιχορηγήσεων και άλλων μέτρων, με τη χώρα 
να αποτελεί μακράν του δεύτερου τον παγκό-
σμιο ηγέτη στον τομέα αυτό.

Ενώ τα επίπεδα των ανέμων τις επόμενες 

ημέρες ήταν πολύ υψηλότερα από το κανονι-
κό, εκτιμάται ότι η Δανία μπορεί να παράγει 
το ήμισυ της ενέργειάς της από ανανεώσιμες 
πηγές πριν από το 2020. Εξάλλου, η κυβέρνη-
ση έχει ως στόχο να παράγει το 84 τοις εκατό 
των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της Δανί-
ας μέσω αιολικής ενέργειας μέχρι το 2035.

Η αιολική ενέργεια είναι ήδη υπεύθυνη για 
το 29 τοις εκατό της ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται στη χώρα αν και ο άνθρακας 
εξακολουθεί προς το παρόν να αποτελεί την 
κύρια πηγή ενέργειας στη Δανία.

Νέο ρεκόρ αιολικής ενέργειας

Τον Μάρτιο φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(EC) ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα να πάρει 

στα σοβαρά την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής 
ενεργειακής ένωσης που θα συμπληρώνει την 
ευρωπαϊκή οικονομική ένωση.

Κάτι λιγότερο από έναν χρόνο πριν, ο Ντό-
ναλντ Τουσκ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της 
Πολωνίας και τώρα είναι πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, είχε προτείνει την ένωση 
ως έναν τρόπο για να διαπραγματευτεί (η Ε.Ε.) 
καλύτερους όρους για την ενέργεια από τη Ρω-
σία. Μετά από έρευνα που διήρκεσε τρία χρό-
νια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η Gazprom, το ρωσικό μονοπώ-
λιο εξαγωγών φυσικού αερίου, είχε καταχραστεί 
τη θέση της ως ο μοναδικός προμηθευτής στη 
Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθου-
ανία και την Πολωνία, χρεώνοντας διογκωμένες 
τιμές και απαγορεύοντας σε αυτές τις χώρες τη 
μεταπώληση αερίου σε άλλους βαθύτερα στην 
Ευρώπη. Με τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής 
για το αέριο, υποστήριξε ο Τουσκ, η Ευρώπη 
θα μπορούσε να αναγκάσει τη Ρωσία να παίζει 
καλύτερα.

Εκείνη την εποχή, ορισμένοι αξιωματού-
χοι της Ε.Ε. είδαν την πρόταση του Τουσκ ως 
υπερβολικά ριζοσπαστική. Η Γερμανία ειδικότε-
ρα αντιτάχθηκε στη διαπραγμάτευση ακόμη και 
μιας κοινής ευρωπαϊκής τιμής για το ρωσικό φυ-
σικό αέριο. Ως ο σημαντικότερος πελάτης της 
Gazprom, η Γερμανία απολάμβανε (και συνεχίζει 
να απολαμβάνει) καλύτερους όρους από τον 

ρωσικό προμηθευτή της. Οι Γερμανοί φοβού-
νται ότι, αν ενώσουν τις δυνάμεις τους με την 
υπόλοιπη Ευρώπη, θα καταλήξουν να πληρώ-
νουν περισσότερα. Ομοίως, ο πρωθυπουργός 
της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν εναντιώθηκε στο 
σχέδιο του Τουσκ, διότι η χώρα του, επίσης, 
είχε διαπραγματευθεί διμερείς συμφωνίες με το 
Κρεμλίνο, εξασφαλίζοντας στην Ουγγαρία στα-
θερή προμήθεια φυσικού αερίου σε ευνοϊκές 
τιμές (φυσικά, με αντάλλαγμα τη στήριξη της 
Ρωσίας από την Ουγγαρία και σε άλλα θέματα).

Οι ανησυχίες αυτές καθυστέρησαν την Ενερ-
γειακή Ένωση για ένα χρόνο. Κατά τις αρχές 
του 2015, ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
κατανοώντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια της 
Ε.Ε. ήταν η ύψιστη προτεραιότητα, ήταν έτοιμο 
να προχωρήσει. Και έτσι, τον Μάρτιο, η Επιτρο-
πή ανακοίνωσε ένα σχέδιο για τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης. Ο νέος 
σχεδιασμός διατηρεί ένα σημαντικό μέρος της 
αρχικής πρότασης του Τουσκ, αν και παραλείπει 
την ιδέα του ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα 
πρέπει να υποχρεούνται να συμμετέχουν στις 
κοινές αγορές φυσικού αερίου. Αντ’ αυτού, το 
σχέδιο επιτρέπει στις χώρες της Ε.Ε. να αγο-
ράζουν εθελοντικά προμήθειες ενέργειας ως 
ομάδα. Ένα μήνα αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ανακοίνωσε ότι, για τις καταχρήσεις της 
στη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λι-
θουανία και την Πολωνία -οι οποίες στηρίζονται 
στη Ρωσία για περισσότερο από το ήμισυ των 
προμηθειών τους σε φυσικό αέριο- η Gazprom 

θα αντιμετώπιζε πρόστιμο μέχρι και 10% επί των 
πωλήσεών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω 
μεταξύ, αρκετές χώρες έχουν επίσης σημειώ-
σει την πρόθεσή τους να αρχίσουν να εισάγουν 
φυσικό αέριο από το Ιράν. Εάν τα σχέδια υλο-
ποιηθούν, η Ευρώπη πρέπει να δει περισσότερη 
ενεργειακή ασφάλεια κατά τους προσεχείς μή-
νες και η κυριαρχία της Ρωσίας ως προμηθευτής 
ενέργειας στην Ευρώπη θα πρέπει να αποδυνα-
μωθεί. Όμως, υπάρχουν λόγοι για σκεπτικισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος 
εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο. Πέρυσι, οι 
εισαγωγές αντιπροσώπευαν το 53% της συνο-
λικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση και 
κόστισαν περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ 
(περίπου 450 δισεκατομμύρια δολάρια). Πολλές 
χώρες, ιδιαίτερα εκείνες στο ανατολικό τμήμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντικά ή εξ 
ολοκλήρου εξαρτημένες από προμήθειες από 
τη Ρωσία. Συνολικά, όμως, οι εισαγωγές από τη 
Ρωσία αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 30% 
της ευρωπαϊκής κατανάλωσης αερίου.

Το 30% εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι, όμως, ιδιαίτερα όταν η Ρωσία συμπε-
ριφέρεται επιθετικά. Και έτσι, ως πρώτη προ-
τεραιότητά της, η προτεινόμενη Ενεργειακή 
Ένωση έχει ως στόχο να μειώσει τις εισαγωγές 
της Ευρώπης από τη Ρωσία, το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων προέρχεται μέσω χερσαίων 
αγωγών.

To στοίχημα για Ενεργειακή Ένωση



Αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς μια νέα προσέγγιση για την αποτελεσματικό-
τερη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Είναι γεγονός πως τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα έχουν το πλεονέκτημα της ευελιξίας, αφού μπορούν να εγκατασταθούν 
σε διάφορα μέρη: από μεγάλα πάρκα έως στέγες κατοικιών και από ταμιευτή-
ρες υδάτων έως ηχοπετάσματα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Αντιθέτως, οι 
ανεμογεννήτριες απαιτούν είτε μεγάλες εκτάσεις γης είτε εγκαθίστανται στη θά-
λασσα. Διάφορα φουτουριστικά σχέδια προβλέπουν την ενσωμάτωση ανεμογεννη-
τριών σε αστικές υποδομές, ωστόσο τα περισσότερα θεωρούνται μη υλοποιήσιμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική εκμετάλλευση της αιολικής ενέρ-
γειας είναι οι ανεμογεννήτριες και οι έλικες να έχουν μεγάλο μέγεθος. Γι’ αυτό 
ακριβώς τον λόγο, οι ανεμογεννήτριες είναι συχνά ανεπιθύμητες από κατοίκους 
περιοχών που δεν θέλουν αιολικά πάρκα στη γειτονιά τους.

Μια νέα μελέτη εξετάζει ξανά τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των ανεμογεννητρι-
ών σε υποδομές. Αυτή τη φορά όχι αστικές υποδομές, αλλά σε οδογέφυρες, στη 
μέση του πουθενά. Οι οδογέφυρες συνήθως κατασκευάζονται σε μεγάλο ύψος 
από το έδαφος και στηρίζονται σε αψιδωτούς βραχίονες εντός των οποίων θα μπο-
ρούσαν να ενσωματωθούν οι ανεμογεννήτριες.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κίνγκστον του Λονδίνου χρησιμοποίησαν ως οδο-
γέφυρα αναφοράς μια κατασκευή στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας. Βασίστηκαν 
σε μαθηματικά μοντέλα και προσομοιώσεις για να αποδείξουν ότι ο άνεμος που 
διέρχεται ανάμεσα στους πυλώνες της γέφυρας μπορεί να κινήσει τις έλικες και 
να μετατραπεί σε καθαρή αιολική ενέργεια.

Όπως μεταδίδει το econews, η κατασκευή τέτοιων συστημάτων θα μπορούσε 
να εντάξει την παραγωγή αιολικής ενέργειας σε «βαριές» υποδομές όπου δεν 
χωρούν κανονικές ανεμογεννήτριες ή σε φυσικές περιοχές όπου για διάφορους 
λόγους δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μεγάλων αιολικών πάρκων.

«Όπως είναι φυσικό, όση περισσότερη επιφάνεια καλύπτει ο ρότορας παρά-
γεται και αντίστοιχα περισσότερη ενέργεια. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι στις μι-
κρές ανεμογεννήτριες παράγεται περισσότερη ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο», 
όπως αναφέρει ένας εκ των ερευνητών, ο Όσκαρ Σότο.

Δύο ανεμογεννήτριες μέσου μεγέθους θα ήταν η πλέον βιώσιμη επιλογή στην 
οδογέφυρα Γιουνκάλ στα Γκραν Κανάρια. Ο συνδυασμός δύο ανεμογεννητριών 
ισχύος 0,25 Μεγαβάτ η καθεμιά θα μπορούσε να καλύψει τις ενεργειακές ανά-
γκες 450 ως 500 τοπικών νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή 140 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ετησίως.

Αντίστοιχες μελέτες έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν στην Ιταλία, ωστόσο αυτή 
είναι η πρώτη που προάγει σε αυτό τον βαθμό την ιδέα της παραγωγής αιολικής 
ενέργειας σε τόσο μικρό χώρο.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Νέα τεχνική με ανεμογεννήτριες σε γέφυρες
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