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του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΔΕ Η στ ο κό κκ ιν ο
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υστυχώς συνέβη και αυτό. Σε μία
δύσκολη οικονομική συγκυρία για
τη χώρα η ΔΕΗ δεν αποτέλεσε την
εξαίρεση, αλλά ακολούθησε την κακή οικονομική κατάσταση και δυστυχώς έκλεισε με ζημιές ύψους 102,5 εκατ. € έναντι
91,3 κερδών του προηγούμενου χρόνου.
Όλα αυτά συμβαίνουν σε μία στιγμή που
η εταιρεία κατάφερε να εξοικονομήσει
456 εκατ. από τη μείωση των τιμών των
καυσίμων, 23,6 εκατ. από την μείωση της
μισθοδοσίας τα οποία προστίθενται στις συνολικές περικοπές μισθοδοσίας που ξεπερνούν πλέον τα 3 δισ. από το 2010 μέχρι σήμερα.
ΑΡΑΓΕ
•	Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;
•	Γιατί τα χρέη έφτασαν 2,3 δισ.;
•	Γιατί οι μεγάλοι καταναλωτές ακόμη και ανταγωνιστές κλέβουν
την ΔΕΗ και δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όπως: Η
Λάρκο χρωστά 241 εκατομμύρια, το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ χρωστά 75 και αρνείται να πληρώσει, ενώ παράλληλα
παράγει ρεύμα και πουλά στο Ηλεκτρικό σύστημα της χώρας
στην ανώτερη τιμή. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι στο παρελθόν ανάλογα ποσά και μεγαλύτερα από αυτό ανάγκασαν τη
ΔΕΗ να τα μεταφέρει στις ζημιές προς όφελος βεβαίως του
ανταγωνιστή της.
•	Γιατί η ΡΑΕ, αυτό το αβανταδόρικο όργανο, υπέρ των ιδιωτικών
συμφερόντων παίζει πάντα εχθρικό ρόλο για την ΔΕΗ, πέρα
από τα πρόστιμα που κατά καιρούς της επιβάλλει, ενώ σφυρίζει αδιάφορα τώρα και δεν εκδίδει οδηγία, ώστε να απαγορεύει την αλλαγή παρόχου στους καταναλωτές αν προηγούμενα
δεν εξοφλήσουν τις οφειλές του Ηλεκτρικού ρεύματος.
•	Γιατί το Δημόσιο χρωστά στη ΔΕΗ από καταναλώσεις ρεύματος 248 εκατομμύρια, ενώ δεν έχει αποδώσει αλλά 600 από
τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
•	Γιατί η πολιτεία διαχρονικά κλείνει τα μάτια έναντι των ανταγωνιστών της ΔΕΗ και επιτρέπει να μην τηρούνται οι υποχρεώσεις τους, ενώ θα έπρεπε να επιβάλλει την διακοψιμότητα;
Δεν αναλογίζονται, όμως, τι θα προκύψει αν καταρρεύσει η
ΔΕΗ ή αρκούνται μόνο να κάνουν πολιτική με το γνωστό πάρτε
τσάμπα μάγκες!!!
Στην σημερινή οικονομική κατάσταση και για την εξέλιξή της, σαφώς παίζει ρόλο η έλλειψη προσωπικού και η αδυναμία ελέγχων προκειμένου να σταματήσουν οι ρευματοκλοπές, οι παραβιάσεις μετρητών, αλλά και ο έλεγχος χιλιάδων κλειστών μετρητών. Ποιος φταίει
που κατάντησαν την ΔΕΗ ξέφραγο αμπέλι;
Απαιτείται εδώ και τώρα να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τι ΔΕΗ θέλει:
Δημόσια στην υπηρεσία του λαού ή επιχείρηση στην υπηρεσία των
ανταγωνιστών;


Απαιτείται να βάλει φρένο στη Ρ.Α.Ε. προκειμένου να λειτουργήσει
μία αγορά με ίσους όρους, να μην παραβιάζονται αρχές και κανόνες
που αδικούν σε μόνιμη βάση τη ΔΕΗ, έναντι των ανταγωνιστών.
Τέλος, η Διοίκηση πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες και να προστατέψει την επιχείρηση από την χρεωκοπία.
•	Να καθιερώσει αυστηρούς ελέγχους ενισχύοντας με προσωπικό τα τμήματα αυτά.
•	Να μην χαριστεί σε κανέναν και να ασκήσει όλα τα έννομα
μέσα προκειμένου να εισπράξει τις οφειλές και κυρίως αυτές
που χρωστούν οι ανταγωνιστές της.
•	Να βάλει τέλος σε κάθε αυθαιρεσία.
•	Να δημιουργήσει ένα βέλτιστο λειτουργικό σχήμα που θα περιλαμβάνει σύμπτυξη υπηρεσιών, νέα οργανωτική δομή με λιγότερα επίπεδα διοίκησης και όχι επτά που είναι σήμερα. Επίσης
απαιτείται συστέγαση υπηρεσιών προκειμένου να εξοικονομηθούν χρηματικά ποσά που σήμερα επιβαρύνουν το κόστος
λειτουργίας.
•	Να επιβάλλει περιορισμό των υπερωριών και να γίνεται χρήση
μόνο σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης.
•	Να μπει μία τάξη στην εργολαβοποίηση που ζει και βασιλεύει στην επιχείρηση και ένας ορθολογισμός στις προμήθειες
προκειμένου να έχουμε οικονομίες κλίμακας για μία σύγχρονη
και λειτουργική επιχείρηση. Για παράδειγμα η έλλειψη προγραμματισμού, η αδυναμία πληρωμών αναγκάζουν υπηρεσίες
της ΔΕΗ να αγοράσουν υλικά από την λιανική και όχι μέσω
διαγωνισμών με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του κόστους
αγοράς δηλαδή, αύξηση των δαπανών λειτουργίας.
Σε διαφορετική περίπτωση θα τίθεται σε επισφαλή θέση η ΔΕΗ
που ξέραμε μέχρι σήμερα και κυρίως οι θέσεις εργασίας. Όλα αυτά
θα γίνουν πιο δύσκολα αν αναλογιστεί κανείς τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει ο Όμιλος ΔΕΗ, από την πώληση του ΑΔΜΗΕ.
Αναλυτικότερα μετά τις προτεινόμενες αλλαγές που προανήγγειλε η κυβέρνηση δηλαδή, την απόσχιση του 51% του ΑΔΜΗΕ από την
ΔΕΗ και την μεταβίβαση στο κράτος, προσδίδει ένα δυσοίωνο μέλλον
για τον Όμιλο ΔΕΗ. Τα έσοδα του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι μειωμένα,
αφού θα χάσει πάγια αξίας 1.598 εκατ. και αντίστοιχα δανειακές υποχρεώσεις ποσού 490 εκατ. €.
Επιπλέον η κερδοφορία του Ομίλου θα είναι και αυτή μειωμένη περίπου κατά 190 εκατομμύρια σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων ετών. Σημειώνεται ότι η αξία των παγίων του ΑΔΜΗΕ αποτιμήθηκε
από ανεξάρτητο εκτιμητή σε 1.537 εκ. € και η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ
στα λογιστικά βιβλία της μητρικής είναι εξίσου σημαντική. Με την
απόσχιση αυτή από την μητρική γίνεται αντιληπτό ότι τα έσοδα για
τον Όμιλο ΔΕΗ θα είναι πολύ λιγότερα γι’αυτό απαιτείται μία σειρά
μέτρων – πέραν αυτών που αναφέραμε – προκειμένου να ανταπεξέλθει η ΔΕΗ την δύσκολη οικονομική κατάσταση που διέρχεται.
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Δ ΕΛΤΙ Ο Τ ΥΠ Ο Υ
Νέα Ρύθμιση για τα Ληξιπρόθεσμα

Η

ΔΕΗ, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες
των πελατών της, αποφάσισε σήμερα ένα νέο, ιδιαίτερα ευνοϊκό πρόγραμμα
ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς την Επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας για
μία ακόμη φορά τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τον αναπτυξιακό της ρόλο.
Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης
Παναγιωτάκης «όλοι έχουν πλέον την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις
τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική
της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο, εκτός
των άλλων, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση
των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση
και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών
πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των
τιμολογίων των συνεπών επιχειρηματικών
πελατών».
Συγκεκριμένα, σήμερα 29 Μαρτίου 2016,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, αποφάσισε τα εξής:
1.	Για διάστημα 4 μηνών (από
01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016)
όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή.
	Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το
υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη
προβεί σε διακανονισμό των οφειλών
τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα
πραγματοποιείται με την έγκριση του
διακανονισμού.
	Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με
ρευματοκλοπή, για τους οποίους
συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών.
2.	Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράμματος, από 01.08.2016
και εξής, οι Οικιακοί πελάτες, οι
Επαγγελματίες και οι Επιχειρήσεις,
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θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις
οφειλές τους σύμφωνα με το νέο
Πρόγραμμα Διακανονισμών, ως εξής:
	Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά:
•	Προκαταβολή: μόλις το 5% της
συνολικής οφειλής
•	Μηνιαίες δόσεις: ύψος ίσο κατ’
αρχάς με το 30% του μέσου, σε
ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων
τις 18 και μέγιστο τις 36.
	Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή):
•	Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής
•	18 μηνιαίες δόσεις
	Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, για
τους οποίους προβλέπονται ειδικές
ρυθμίσεις, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι ενταγμένοι στο Μητρώο των
Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι
οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών
ρυθμίσεων.
3.	Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση
των τρεχόντων λογαριασμών. Ακόμη

όμως και σε περίπτωση, κατά την
οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια
ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός
συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων
εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο
διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει
με την προϋπόθεση καταβολής όλων
– πλην μίας - των οφειλομένων δόσεων.
Η ΔΕΗ καλεί όλους τους πελάτες της με
ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανταποκριθούν
στη γενναιόδωρη αυτή νέα πρόταση για
ρύθμιση. Ειδικά οι επιχειρηματικοί πελάτες
(επαγγελματίες και επιχειρήσεις), εφόσον
ενταχθούν σε ρύθμιση, εκτός του ότι επιλύουν μια χρονίζουσα σοβαρή εκκρεμότητα
τους, εξασφαλίζουν και τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα επιβράβευσης «ΣΥΝΕΠΕΙΑ»
που εγκαινιάζει η ΔΕΗ από 1ης Απριλίου το
οποίο επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες παρέχοντας έκπτωση
10% στην αξία του ρεύματος.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υ.Γ. Μέχρι την ώρα που τυπώθηκε το περιοδικό 24.000 πελάτες έχουν κάνει ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ ΙΚΟ Σ Η ΜΕΙΩΜΑ
Δύο εκθέσεις στον ιστορικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου της ΔΕΗ
«Βιομηχανική Κληρονομιά στην Ελλάδα, 1980-2015.
Διάσωση - Έρευνα - Εκπαίδευση» & «Η ΔΕΗ και η ιστορία της»

Η

ΔΕΗ, με σταθερό προσανατολισμό
στην ανάδειξη και στην προστασία
της βιομηχανικής κληρονομιάς, συνεργάστηκε με τα Ελληνικά Τμήματα του
TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς) και
του ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών) και, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έτους για τη Βιομηχανική και
Τεχνική Κληρονομιά 2015, παρουσιάζουν
μία αναδρομή στην πορεία ανακάλυψης,
τεκμηρίωσης, διάσωσης, επανάχρησης
και αναβίωσης των νεότερων καταλοίπων
του τεχνικού μας πολιτισμού. Η αναδρομική έκθεση «Βιομηχανική Κληρονομιά
στην Ελλάδα, 1980-2015. Διάσωση Έρευνα - Εκπαίδευση», που συνδιοργανώνουν το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ και
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μας
ταξιδεύει από την Ερμούπολη, τη Μυτιλήνη, τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη στον
Πειραιά, στο Λαύριο και στη Δραπετσώνα. Προβάλλει τις συστηματικές προσπάθειες διάσωσης και επανάχρησης με τη
δημιουργία βιομηχανικών μουσείων, ενώ
σηματοδοτεί τις εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες για την προβιομηχανική
κληρονομιά, τον ιστορικό βιομηχανικό
εξοπλισμό, τα ορυχεία, αλλά και για τους
ελληνικούς σιδηροδρόμους, τους φάρους, τις μονάδες παραγωγής ενέργειας.
Όπως τονίζουν οι επιμελητές της έκθεσης Μαρία Μαυροειδή (Ιστορικός-Βιομηχανική Αρχαιολόγος, Ιστορικό Αρχείο
ΔΕΗ) και Νίκος Μπελαβίλας (Αναπληρωτής Kαθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος TICCIH Ελληνικό Τμήμα), «σήμερα, 35 χρόνια αργότερα, μπορούμε να καταθέσουμε μέσα



νουν πίσω στον χρόνο, στην αυγή του
20ού αιώνα, αναπλάθοντας ιστορίες,
ανακαλώντας μνήμες, ανασυνθέτοντας
ένα κοντινό μας παρελθόν που προσβλέπει στο σήμερα και στο αύριο…

από αυτήν την επιστροφή στο παρελθόν
συσσωρευμένη γνώση, ελλείμματα, αλλά
και μία κατάκτηση: η αναγνώριση της βιομηχανικής κληρονομιάς ως αναπόσπαστο
κομμάτι του ιστορικού και του πολιτιστικού μας φορτίου έχει ξεπεράσει το στενό πλαίσιο των “ειδικών” και εγγράφεται
σταδιακά στη συνείδηση ευρύτερων ομάδων».
Παράλληλα, το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ με
την αφιερωματική έκθεση «Η ΔΕΗ και η
ιστορία της» παρουσιάζει τους κομβικούς
σταθμούς της ιστορίας της ΔΕΗ, ενώ
εστιάζει στο πρώτο μεγάλο εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα, στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό
Νέου Φαλήρου. Άνθρωποι, κτήρια, μηχανές, σιωπηλοί και συνάμα ανεκτίμητοι
μάρτυρες της ιστορίας της βιομηχανίας
αφηγούνται διαδρομές που μας πηγαί-

Τα εγκαίνια των εκθέσεων
Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στις 19:00 τα εγκαίνια των δύο
εκθέσεων στις ιστορικές εγκαταστάσεις
του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου Φαλήρου στο κτήριο «Τ». Με αφορμή τις
εκθέσεις αυτές, η ΔΕΗ ανοίγει στο ευρύτερο κοινό ένα από τα εμβληματικά βιομηχανικά μνημεία της, τον Ατμοηλεκτρικό
Σταθμό Νέου Φαλήρου, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο
από το 1986.
Την εκδήλωση των εγκαινίων, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος &
Ενέργειας Παναγιώτη Σκουρλέτη, χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά
Γιώργος Γαβρίλης, η Κοσμήτορας της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Ελένη Μαΐστρου, η Καθηγήτρια ΕΜΠ και
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων
και Τοποθεσιών) Σοφία Αυγερινού-Κολώνια και ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
και Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς)
Νίκος Μπελαβίλας. Επίσης παρευρέθηκαν η Βουλευτής Α΄ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ
Ελένη Σταματάκη, ο Αντιδήμαρχος Πειραιά Στυλιανός Γαϊτανάρος, ο Πρόεδρος
και Αναπληρωτής ΔΝΣ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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E ΝΗΜΕΡΩΤΙ Κ Ο ΣΗΜΕ ΙΩΜ Α
Εμμανουήλ Κορωνιωτάκης, ο ΔΝΣ του
ΑΔΜΗΕ Α.Ε, Ιωάννης Μπλάνας, ο Πρόεδρος και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Νικόλαος
Χατζηαργυρίου, μέλη των Δ.Σ. και στελέχη των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ, παλαιά
στελέχη της ΔΕΗ, εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων-μουσείων και ιστορικών
αρχείων, πολλά μέλη της επιστημονικής
κοινότητας, καθώς και πλήθος κόσμου.
Στην κεντρική ομιλία του, ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε.
Εμμανουήλ Παναγιωτάκης αναφέρθηκε
στην ιστορία του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου Φαλήρου και του κτηρίου «Τ»
–του υποσταθμού δηλαδή που ηλεκτροδοτούσε τον παρακείμενο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο– το οποίο φιλοξενεί τις δύο
εκθέσεις. Τόνισε πως η ΔΕΗ καταβάλλει
σήμερα σημαντικές προσπάθειες για την
ανάδειξη της πλούσιας βιομηχανικής
ιστορίας και κληρονομιάς της, ενώ με τη
φιλοξενία της έκθεσης των Ελληνικών
Τμημάτων του TICCIH και του ICOMOS η
Επιχείρηση σηματοδοτεί την απαρχή μιας
νέας διαδρομής που σκοπό έχει να αξιο-

ποιήσει περαιτέρω και να προβάλλει στο
ευρύτερο κοινό το πολιτιστικό της απόθεμα. Ο εξοπλισμός της Επιχείρησης (κτήρια, εγκαταστάσεις, μηχανές), εκτός από
περιουσιακό της στοιχείο, συνιστά ένα
σημαντικό τεκμήριο της ιστορίας της, των
ανθρώπων της, καθώς και γενικότερα της
ιστορίας της τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΔΕΗ Α.Ε. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης
επισήμανε ότι η ΔΕΗ είναι η πρώτη ελληνική δημόσια επιχείρηση που μερίμνησε για τη διάσωση και τη διατήρηση του
αρχειακού της πλούτου ήδη από το 1980
με νομοθετική ρύθμιση (νόμος 1014).
Διαθέτει ένα πλούσιο, εντυπωσιακό σε
όγκο ιστορικό αρχείο, το οποίο καλύπτει
τόσο την εποχή πριν από την ίδρυσή της
όσο και την περίοδο μετά τη συγκρότησή της. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων
της, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της, οι
εγκαταστάσεις της και τα αρχειακά της
τεκμήρια ξεδιπλώνουν την ιστορία του
εξηλεκτρισμού της χώρας. Με την κα-

ταγραφή, ταξινόμηση και απόδοση στην
έρευνα σημαντικών αρχειακών ενοτήτων,
η ΔΕΗ με το Ιστορικό της Αρχείο υλοποιεί
τη σταθερή δέσμευσή της προς την επιστημονική κοινότητα, θέτοντας ως κύριο
προσανατολισμό της την πρόσβαση του
κοινού σε ολοένα και περισσότερες αρχειακές σειρές.

Εκδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή της Κομισιόν

Σ

το ευρωπαϊκό δικαστήριο εκδικάστηκε την Τρίτη 8 Μαρτίου η πολύκροτη
υπόθεση που αφορά την επιβολή ποινών στη ΔΕΗ εκ μέρους της Κομισιόν για
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που
έχει στις αγορές προμήθειας λιγνίτη και
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.
Πρόκειται για μια υπόθεση που συνδέεται άμεσα με το μέλλον της ΔΕΗ αφού
φαίνεται ότι δεν θα αποφύγει την καταδίκη,
πράγμα που σημαίνει ότι θα αλλάξουν άρδην οι ισορροπίες στο σύνολο της ηλεκτρικής αγοράς.
Πρακτικά η ΔΕΗ θα υποχρεωθεί να δώσει
πρόσβαση στα φθηνά λιγνιτικά αποθέματα
της χώρας και σε άλλους «παίχτες» της
ηλεκτρικής αγοράς. Στο βαθμό που η κυβέρνηση έχει απορρίψει την παλιά «ιδέα»
της απόσχισης του 30% του παραγωγικού
δυναμικού της εταιρείας και της δημιουργίας μιας «μικρής ΔΕΗ» που θα πουλιόταν
σε ιδιώτες, η λύση που επιβάλλουν τώρα
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είναι η δημιουργία συμπράξεων ανάμεσα
στη ΔΕΗ και σε επενδυτές του κλάδου, για
τη δημιουργία αυτόνομων εταιρειών που
θα εκμεταλλεύονται κάποιες από τις λιγνιτικές υποδομές που σήμερα ανήκουν καθ΄
ολοκληρίαν στη ΔΕΗ.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν υπάρξει ήδη συζητήσεις με πιθανούς ενδιαφερόμενους.
Αναφέρεται για παράδειγμα ότι η Ιταλική
Edison που δραστηριοποιείται ήδη στο
χώρο μέσω της Elpedison, της κοινής εταιρείας που έχει με τα Ελληνικά Πετρέλαια
και τον Όμιλο της Ελλάκτωρ, έχει δείξει
ενδιαφέρον συνεργασίας με τη ΔΕΗ, βάζοντας όμως ως προϋπόθεση να περιληφθούν στο σχήμα και υδροηλεκτρικές μονάδες εκτός από λιγνιτικές.
Η χώρα έχει αναλάβει την υποχρέωση,
με βάση το τρίτο μνημόνιο, να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε το 50% της παραγωγικής δυνατότητας της ΔΕΗ αλλά και
του μεριδίου της επιχείρησης στη λιανική

του ρεύματος, να περάσει σε τρίτους. Μια
πιθανή καταδικαστική απόφαση στο ευρωπαϊκό δικαστήριο θα επισπεύσει τις εξελίξεις, αλλά και θα κάνει την συγκεκριμένη
προοπτική ανελαστική. Δεν θα μπορεί να
αλλάξει εύκολα στο μέλλον, ακόμα και αν
σε επίπεδο διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους δανειστές διαφαινόταν ένα
τέτοιο περιθώριο. Σε κάθε περίπτωση το
Σ.Κ. είναι αντίθετο σε μία τέτοια προοπτική γιατί δεν μπορεί να χαρίζεται περιουσία
της ΔΕΗ σε ιδιώτες.
symbiot / Shutterstock.com



Ζ ΗΜ Ι Ε Σ
Τα «φέσια» οδήγησαν σε ζημιές τη ΔΕΗ

Τ

α «φέσια» οικιακών καταναλωτών και
μικρών επιχειρήσεων από απλήρωτους
λογαριασμούς ρεύματος εξανέμισαν το
όφελος από τη σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων και οδήγησαν τη ΔΕΗ
σε αρνητικά αποτελέσματα το 2015. Η
διοίκηση της επιχείρησης ανακοίνωσε ένα
ακόμη ευνοϊκό πρόγραμμα διακανονισμών
για τη ρύθμιση ανεξόφλητων οφειλών,
ενώ έκανε λόγο για προοπτική μείωσης
των τιμολογίων για συνεπείς οικιακούς
καταναλωτές, όπως έχει πράξει ήδη για
τους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες
της. Η χρήση του 2015 έκλεισε για τη ΔΕΗ
με ζημίες ύψους 102,5 εκατ. ευρώ έναντι
κερδών ύψους 91,3 εκατ. ευρώ το 2014,
μειωμένα EBITDA κατά 14,8% σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά και μειωμένο
κύκλο εργασιών κατά 27,9 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 2,2%, καθώς διαμορφώθηκε σε
5.737,7 εκατ. ευρώ έναντι 5.863,6 εκατ.
ευρώ το 2014.
Τα αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με τη σημαντική αύξηση των
επισφαλειών από πελάτες χαμηλής και
μέσης τάσης κατά 472 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 781 εκατ. ευρώ το 2015
έναντι 309 εκατ. ευρώ το 2014.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση
της ΔΕΗ, οι προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις έχουν ελαφρυνθεί κατά 50
εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε
συντηρητικό υπολογισμό της θετικής
επίδρασης των ενεργών διακανονισμών
για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τους πελάτες υψηλής τάσης οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώθηκαν το 2015 σε 90
εκατ. ευρώ έναντι 76 εκατ. ευρώ το 2014.
Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις
για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα
υλικά, οι συνολικές προβλέψεις υπερδιπλασιάστηκαν σε 950 εκατ. ευρώ το 2015
έναντι 431 εκατ. ευρώ το 2014. Η εξέλιξη των προβλέψεων εμφανίζει ιδιαίτερα
ανησυχητική εικόνα για τη ΔΕΗ, καθώς
αντιστοιχούν στο 16,6% των συνολικών
εσόδων από 7,4% πέρυσι.
Οι επισφάλειες ανέτρεψαν πλήρως τα
οφέλη από τη μείωση των τιμών των καυσίμων, που οδήγησε σε μείωση των δαπανών του ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ
κατά 381,9 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,3%
σε σχέση με το 2014. Στα 600 εκατ. ευρώ
υπολογίζει η ΔΕΗ τα ποσά που αντιστοι

Συνέδριο
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Π
χούν σε υπηρεσίες ΥΚΟ και δεν έχουν
ανακτηθεί.
Στα αποτελέσματα της ΔΕΗ αποτυπώνεται και η δυναμική του ανταγωνισμού
στη λιανική αγορά, που αναπτύχθηκε κυρίως στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Στο
σύνολο του έτους οι εγχώριες πωλήσεις
της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά 0,5% (257 GWh),
αλλά στο τέταρτο τρίμηνο κατά 5,9% (725
GWh). H εξέλιξη αυτή αποδίδεται από τη
ΔΕΗ τόσο στη μείωση της ζήτησης το τέταρτο τρίμηνο του έτους κατά 2,9%, όσο
και στη μείωση του μεριδίου της στην
αγορά, το οποίο από 97,7% στο τέλος του
2014 περιορίστηκε στο 94,5% στο τέλος
του 2015. Τη χρονιά που πέρασε η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο
της ΔΕΗ περιορίστηκε περαιτέρω, ενώ
αυτή του φυσικού αερίου ενισχύθηκε σε
ποσοστό 12,3% και στο τέταρτο τρίμηνο
του έτους σε ποσοστό 125%, λόγω και
της ένταξης στο σύστημα της νέας μονάδας φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη.
Σημαντική υποχώρηση εμφανίζουν στο
τέταρτο τρίμηνο του έτους οι εισαγωγές
ηλεκτρικής ενέργειας τόσο της ΔΕΗ (8%)
όσο και των τρίτων (45,5%), εξέλιξη που
αποδίδεται κυρίως στη μείωση της μέσης
οριακής τιμής συστήματος σε 49,6 ευρώ
η μεγαβατώρα έναντι 59,2 ευρώ η μεγαβατώρα το 2014, ως απόρροια των τιμών
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την
επιχείρηση, χαρακτήρισε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης,
ενώ επισήμανε ότι παρατηρείται σαφής
μείωση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το
τρίτο, αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού διακανονισμών με βάση τις σχετικές
ρυθμίσεις του Ιουνίου 2015 και της συστηματικότερης αναζήτησης των οφειλών.

ραγματοποιήθηκε 5 & 6 Απριλίου το
37ο Οργανωτικό Τακτικό Συνέδριο
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.
Πρόκειται για ένα συνέδριο το οποίο
δεν προσέδωσε κάτι καινούργιο στις
σημερινές εξελίξεις πέραν ορισμένων
αλλαγών που ψηφίστηκαν στο καταστατικό, οι οποίες αφορούν κυρίως θέματα
λειτουργίας.
Σε σχέση με το οργανωτικό μέρος και
πάρα τα όσα κυκλοφορούσαν πριν το συνέδριο, για μία προσπάθεια σύμπτυξης
των σωματείων στη ΓΕΝΟΠ - είναι 25 δυστυχώς δεν έγινε καμία πρόταση και
δεν ελήφθη καμία απόφαση προκειμένου να υπάρξει ένας περιορισμός, των
σωματείων που θα έχει ως στόχο την
καλύτερη λειτουργία του Συνδικαλιστικού Κινήματος στη ΓΕΝΟΠ.
Στο συνέδριο παραβρέθηκε ο Υπουργός Ενέργειας καθώς και οι διοικήσεις
των εταιρειών του Ομίλου.
Στο τέλος του 37ου Συνεδρίου διαβάστηκε και εγκρίθηκε ψήφισμα συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους
του Τομέα Ενέργειας της Σλοβενίας, οι
οποίοι βρίσκονται την περίοδο αυτή σε
κινητοποιήσεις.
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Ε ΠΙ Β ΡΑ Β Ε ΥΣΗ
ΕΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
Επιβράβευση Συνεπών Οικιακών Πελατών

Τ

ο είδαμε στο site της ΔΕΗ και ομολογούμε πως είναι αρκετά έξυπνο.
Λέει: Επιβραβεύουμε τους συνεπείς
Οικιακούς πελάτες μας του έτους
2015, επιστρέφοντας τους το διπλάσιο
της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε
εκκαθαριστικό λογαριασμό τους για το
έτος 2016.
Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή;
Οι Οικιακοί πελάτες με τιμολόγιο Γ1
και Γ1Ν που έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς τους το 2015, θα λάβουν επιστροφή ποσού διπλάσιου της αξίας της
πάγιας χρέωσης σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό τους για το έτος 2016.
Δεν περιλαμβάνονται οι οικιακοί
πελάτες που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων (όπως πελάτες
ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης, Πολυτεκνικό Τιμολόγιο ΓΤ,
πρόγραμμα Ακραίας Φτώχειας και οι
πελάτες, οι οποίοι δεν κάνουν χρήση
στο ακίνητό τους και στο λογαριασμό
τους, χρεώνονται με την Ελάχιστη Χρέωση.
Απαιτούμενες ενέργειες για ένταξη
στο πρόγραμμα επιβράβευσης Οικιακών Πελατών.
Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.
Εφόσον έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί
του 2015, αυτόματα σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό του 2016 θα επιστρέφεται/πιστώνεται το διπλάσιο της
αξίας της πάγιας χρέωσης.
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Το πρόγραμμα επιβράβευσης για τους
συνεπείς οικιακούς πελάτες του 2015
που προβλέπει την επιστροφή του διπλάσιου ποσού της αξίας της πάγιας
χρέωσης σε κάθε εκκαθαριστικό του
2016 αφορά μόνο στην πάγια χρέωση
του προμηθευτή ή και στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις;
Η επιστροφή το διπλάσιου ποσού
της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε
εκκαθαριστικό του 2016 αφορά μόνο
στην πάγια χρέωση ημέρας και νύχτας
της ΔΕΗ (πάγιο Χρεώσεων Προμήθειας).
Πώς εμφανίζεται η πίστωση στο λογαριασμό;
Στους οικιακούς πελάτες που θα
επιστραφεί το διπλάσιο της αξίας της
πάγιας χρέωσης, στην πίσω όψη εκάστοτε Εκκαθαριστικού λογαριασμού
του έτους 2016 θα υπάρχει η πίστωση
«Επιστροφή Παγίου».
Επιπλέον, στην μπροστινή όψη του
λογαριασμού σας θα υπάρχει ειδικό
μήνυμα/σήμανση «Σας επιβραβεύουμε
με επιστροφή διπλάσιου παγίου!»
Εάν εξοφλούνται οι λογαριασμούς
στην ημερομηνία λήξης τους (την
τελευταία ημέρα προθεσμίας πληρωμής) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα σημεία (π.χ. ΕΛΤΑ, SuperMarket,
ΑΤΜ τράπεζας) θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή;
Ναι, εφόσον έχουν εξοφληθεί έως
και την ημερομηνία λήξης τους θεωρούνται εμπρόθεσμοι.
Εάν ζητηθεί διακοπή του συμβολαίου
με τη ΔΕΗ λόγω μετεγκατάστασης
μέσα στο 2016, θα ζητηθεί η επιστροφή των ποσών του προγράμματος
επιβράβευσης πίσω;
Όχι, δε θα ζητηθεί να επιστραφεί
οποιοδήποτε ποσό επιβράβευσης
πίσω.

Εκπτώσεις 10% θα
παρέχει η ΔΕΗ σε
συνεπείς επαγγελματίες

Ε

παγγελματίες που είναι συνεπείς στην
πληρωμή των λογαριασμών τους ή έχουν
κάνει διακανονισμό των οφειλών και τον τηρούν θα λαμβάνουν έκπτωση έως 10 % στα
τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ,
σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ,
Μανώλη Παναγιωτάκη.
«Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση
της εισπραξιμότητας των λογαριασμών ρεύματος καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παρά
την τάση συγκράτησης που καταγράφεται το
τελευταίο διάστημα διαμορφώνονται στα 2,2
δισ. ευρώ», δήλωσε ο κ. Παναγιωτάκης.
Ήδη η ΔΕΗ έχει αποφασίσει εκπτώσεις στα
τιμολόγια υψηλής τάσης που αφορούν τη μεγάλη βιομηχανία και επιστροφή του παγίου για
τους συνεπείς οικιακούς καταναλωτές.

Βραβείο καλύτερης
εταιρείας Δημοσίου
2015 για τη ΔΕΗ

Ω

ς η καλύτερη εταιρεία του Δημοσίου για
το 2015 βραβεύτηκε η ΔΕΗ στην εκδήλωση απονομής επιχειρηματικών βραβείων
«Χρήμα - Γεώργιος Ουζούνης 2015».
Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, οι νικητές αναδείχθηκαν και βραβεύτηκαν μετά από
αξιολόγηση σε μια σειρά κριτηρίων, όπως η
πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων
αγοράς τους, η χρηματιστηριακή πορεία και
η σχέση με τους επενδυτές, η προσπάθεια
διεθνοποίησης, η καινοτομία, η έμφαση στις
επενδύσεις κ.τ.λ.
Το βραβείο για τη ΔΕΗ Α.Ε. παρέλαβε ο
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Σταύρος Γούτσος.
Σημειώνεται ότι οι βραβεύσεις γίνονται για
13η συνεχή χρονιά και αποτελούν πλέον θεσμό για την ελληνική αγορά.



Σ Ε ΝΑ Ρ Ι Α
Τα τρία επικρατέστερα σενάρια για τη ΔΕΗ

Γ

ια γερά νεύρα είναι οι κινήσεις που γίνονται στη σκακιέρα
της ενέργειας και με δεδομένη τη μνημονιακή υποχρέωση
για μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κατά 25% μέχρι το 2018
και κατά 50% στη λιανική και χονδρική αγορά το 2020.
Αν και η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί σενάρια για «μικρή ΔΕΗ» και πώληση παραγωγικών μονάδων και αν και το θέμα του ΑΔΜΗΕ θεωρείται μια πρώτη νίκη
στο πλαίσιο αυτό, το δεδομένο είναι ότι οι δανειστές εμμέσως
πλην σαφώς θα επιχειρήσουν με κάθε μέσο να οδηγήσουν τα
πράγματα στην αρχική τους θέση περί πώλησης μονάδων με το
κλειδί στο χέρι.
Η νέα τακτική που ακολουθεί ο Πάνος Σκουρλέτης είναι, με
εναλλακτικές προτάσεις και σχέδια, η κυβέρνηση να επιτύχει
τους στόχους που περιγράφονται στη συμφωνία χωρίς να χρειαστεί να κάνει πίσω σε μια από τις κεντρικές κόκκινες γραμμές
της.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου η πολιτική του υπουργείου
στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς να μην περιορίζεται
στην απόρριψη των προτάσεων, επεξεργάζονται εναλλακτικά
σενάρια, πάντα σε συνεννόηση με τη διοίκηση της ΔΕΗ που θα
κληθεί να πάρει και το οικονομικό βάρος των όποιων αποφάσεων.
Το υπουργείο Ενέργειας επεξεργάζεται τρία σενάρια και το
πρώτο που θα μπει σε ισχύ αναμένεται να είναι η συμφωνία για
το μοντέλο ΝΟΜΕ, τις δημοπρασίες δηλαδή λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, αλλά μόνο για ενάμιση χρόνο και μέχρι
να υπάρξει συμφωνία για τα άλλα σενάρια που επεξεργάζεται η
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.
Οι ΝΟΜΕ θα είναι το «όχημα» το οποίο θα δώσει πρόσβαση σε
προμηθευτές στο λεγόμενο «καλάθι» του φθηνού παραγωγικού
μείγματος της ΔΕΗ, με το επιχείρημα ότι έτσι θα υπάρξουν συνθήκες ανταγωνισμού στη χονδρεμπορική αγορά. Ένα σενάριο
εξαιρετικά δύσκολο για την Ελλάδα, γεγονός που πλέον έχουν
αρχίσει να αντιλαμβάνονται και οι θεσμοί, αλλά που μπορεί να
αποτελέσει μια πρώτη λύση προκειμένου να μην υπάρξουν νέες
ισχυρές πιέσεις για λύσεις τύπου «μικρή ΔΕΗ». Το ζητούμενο
σε αυτήν την πρώτη λύση ανάγκης είναι σε τι επίπεδο μπορούν
να κινηθούν οι τιμές στις δημοπρασίας με δεδομένο το κόστος
της λιγνιτικής ενέργειας της ΔΕΗ συν ένα ποσοστό κέρδους
που θα πρέπει να έχει η εταιρεία.
Όσοι γνωρίζουν καλά την αγορά ενέργειας επισημαίνουν πάντως ότι, εάν περάσει το σενάριο των ΝΟΜΕ, μπορεί να σταθεί μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διαφορετικά οι
πιέσεις από τους δανειστές θα αρχίσουν να είναι ιδιαίτερα
ισχυρές. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη οι θεσμοί έχουν διατυπώσει έντονους προβληματισμούς για το εάν με το μοντέλο
αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί η μνημονιακή υποχρέωση για
τη «μεταφορά» του 50% των καταναλωτών της ΔΕΗ σε εναλλακτικούς παρόχους.


Το δεύτερο σενάριο που βρίσκεται επί τάπητος και σε συνδυασμό με την περιορισμένη χρονικά λειτουργία των ΝΟΜΕ είναι η
σύμπραξη της ΔΕΗ με ξένες εταιρείες σε υπάρχουσες αλλά και
μελλοντικές μονάδες.
Το σχέδιο που αφορά τη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ στη Φλώρινα
«Μελίτη 1» αλλά και τη δημιουργία και νέας μονάδας, της «Μελίτη» 2, προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος στο οποίο η ΔΕΗ θα συμμετέχει με μειοψηφικό πακέτο και
άλλη ιδιωτική εταιρεία με επενδυτικά κεφάλαια για την κατασκευή νέων υποδομών.
Οι συζητήσεις γι’ αυτό το σενάριο έγιναν αρχικά με Γάλλους, οι
οποίοι όμως ξεκαθάρισαν ότι δεν τους ενδιαφέρει η επένδυση
στον λιγνίτη και τώρα στο προσκήνιο βρίσκονται ρωσικές εταιρείες, με τις συζητήσεις να είναι προχωρημένες.
Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός σχήματος με μειοψηφικό πακέτο της ΔΕΗ, η οποία θα προσφέρει τη σύγχρονη
μονάδα «Μελίτη 1» καθώς και την άδεια για τη δεύτερη μονάδα
«Μελίτη 2» ισχύος 540 MW. Προβλέπει ακόμα την παραχώρηση
στους Ρώσους της εκμετάλλευσης του λιγνιτικού κοιτάσματος
της Βεύης, το οποίο στη συνέχεια θα συνεισφέρουν στην κοινοπραξία, αλλά και τη χρηματοδότηση από τους Ρώσους της νέας
μονάδας «Μελίτη 2».
Στο τραπέζι παραμένει ακόμα και το σενάριο της ανταλλαγής
μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ με μονάδες ξένων εταιρειών
ενέργειας, σενάριο το οποίο εξετάζει η επιχείρηση από το 2010
σε μια προσπάθεια να μην πουληθούν περιουσιακά στοιχεία.
Το σχέδιο που εξετάζεται, είναι η παραχώρηση του ελέγχου λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ σε ξένη εταιρεία με αντάλλαγμα την
αντίστοιχη παραχώρηση μονάδας της ξένης εταιρείας στη ΔΕΗ.
Στον αντίποδα, οι δανειστές έχουν προτείνει μια ιδιότυπη ενοικίαση των μονάδων της ΔΕΗ από τρίτους μέσα από δημοπρασίες στις οποίες ο πλειοδότης θα αποκτά έναντι ενοικίου τον
έλεγχο των μονάδων παραγωγής, με το λειτουργικό κόστος
όμως να παραμένει στη ΔΕΗ… Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι
η ΔΕΗ θα χάσει τον έλεγχο των μονάδων, διατηρώντας όμως το
κόστος λειτουργίας τους.
ENΩΣΗ
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Ε ΠΕΝΔ ΥΣΕ ΙΣ
ΔΕΔΔΗΕ: Το Δ.Σ. ενέκρινε 12 έργα στρατηγικής σημασίας

Η

μείωση του κόστους λειτουργίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών,
στόχος της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ με τα 12
έργα στρατηγικής σημασίας.
Τον χαρακτηρισμό 12 έργων ως στρατηγικής σημασίας προκειμένου να ενταχθούν
κατά προτεραιότητα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ, αποφάσισε το Δ.Σ. της
επιχείρησης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στον κατάλογο των έργων αυτών έχουν όσα συμβάλλουν στην προσαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ στο νέο περιβάλλον
της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διαμορφώνεται διεθνώς, μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις στα έξυπνα δίκτυα, στην τηλε-εξυπηρέτηση και στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.
Ο κατάλογος των έργων που ενέκρινε το
Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ είναι ο εξής:
1.	Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου δικτύων Αττικής
2.	Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου δικτύων
Νησιών
3.	Εκσυγχρονισμός ελέγχου δικτύων λοιπής Χώρας
4.	Αναβάθμιση περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα
5.	Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών
6.	Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέ-

τησης Πελατών
7.	Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλε-εξυπηρέτησης Πελατών
8.	Αναβάθμιση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων
9.	Ανάπτυξη υποδομών Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για εφαρμογή Κώδικα
ΜΔΝ
10.	Ανάπτυξη «Έξυπνων Νησιών», Πιλοτικό και προώθηση επέκτασής του
11.	Τηλεμέτρηση πελατών Χαμηλής Τάσης,
Πιλοτικό και προώθηση επέκτασής του
12.	Αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Σημειώνεται ότι η πρώτη ομάδα στρατηγικών έργων εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας «έξυπνων δικτύων»
(smart grids) και περιλαμβάνει έργα τηλεχειρισμών και αυτοματισμών, όπως ο εκσυγχρονισμός του ελέγχου των δικτύων της Αττικής
και συγκέντρωσή τους μέχρι το 2019 σε ένα
ενιαίο Κέντρο Ελέγχου.
Επίσης εντάσσεται η δημιουργία Κέντρου
Ελέγχου των δικτύων των Νησιών μέχρι το
2019, ο εκσυγχρονισμός και συγκέντρωση
των Κέντρων Ελέγχου της λοιπής χώρας σε
τρία περιφερειακά Κέντρα μέχρι το 2019 και
η εγκατάσταση έως το 2020 των αναγκαίων
στοιχείων τηλεχειρισμού, αυτοματισμού και
τηλεποπτείας, ώστε τα Κέντρα Ελέγχου να

διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δίκτυα όλης
της χώρας και να τηλε-ελέγχουν τους βασικούς διακόπτες τους.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων,
ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι ο καταναλωτής θα
έχει πολλά και σημαντικά οφέλη, κυρίως μέσω
της βελτίωσης της ποιότητας ενέργειας, του
περιορισμού των τεχνικών απωλειών και της
εξοικονόμησης δαπανών λειτουργίας και συντήρησης λόγω της συγκέντρωσης τεχνικών
εργασιών.
Ο στόχος της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ να
περιοριστεί η ανάγκη επίσκεψης των πελατών
στα γραφεία του, αλλά να εξυπηρετείται μέσω
τηλεφώνου ή διαδικτύου θα επιτευχθεί με την
ολοκλήρωση της δεύτερης ομάδας στρατηγικών έργων. Αυτά προβλέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία νέου μηχανογραφικού
Συστήματος Εξυπηρέτησης Πελατών μέχρι το
2019 και την εγκατάσταση τριών Συστημάτων
Τηλε-εξυπηρέτησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και Πάτρα μέχρι το 2019.
Πάντως ο ΔΕΔΔΗΕ αναγνωρίζει ότι το βασικότερο εμπόδιο για την ουσιαστική τηλε-εξυπηρέτηση των πελατών είναι το μεγάλο πλήθος παραστατικών από Δημόσιες Υπηρεσίες
που απαιτούνται για τη σύνδεση στο δίκτυο.
Χωρίς την απλούστευση των παραστατικών, η
τηλε-εξυπηρέτηση δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί για το σύνολο των αιτημάτων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ολοκλήρωση υποδομών hotspots 5 νησιών

Μ

ε επιτυχία και σε χρόνους - ρεκόρ
ολοκλήρωσε ο ΔΕΔΔΗΕ τις εργασίες
για τις κατάλληλες υποδομές στα hotspots
που δημιουργήθηκαν για την υποδοχή των
προσφύγων στα νησιά Χίος, Σάμος, Λέρος,
Κως και Λέσβος.
Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανταποκρινόμενος
άμεσα στο κάλεσμα της Πολιτείας, έθεσε
ως προτεραιότητα τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την κάλυψη των
αναγκών ηλεκτροδότησης των κέντρων
υποδοχής προσφύγων.
Όπως ανακοίνωσε, τα συνεργεία του
ολοκλήρωσαν με εντατικούς ρυθμούς τις

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

σχετικές εργασίες, συνεισφέροντας σημαντικά στην έγκαιρη ηλεκτροδότηση των
εν λόγω κέντρων.
Σημειώνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ευαισθητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή στο πολύ
σημαντικό μεταναστευτικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η χώρα μας, συνεισφέροντας στη δημιουργία των κατάλληλων
υποδομών στον Ελαιώνα, τον περασμένο
Αύγουστο, και δεσμεύεται να συνεχίσει να
συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση του
ζητήματος ευρισκόμενος στη διάθεση της
πολιτείας προκειμένου να ανταποκριθεί
άμεσα στο κάλεσμά της.
Ταυτόχρονα η ΔΕΗ εκφράζοντας την

αλληλεγγύη της και τη συμπαράσταση της
στους πρόσφυγες προμηθεύτηκε και διέθεσε 20.000 ελαφρά αδιάβροχα στην Περιφέρεια Δυτική Μακεδονίας.



ΔΙΚΤΥΑ
Τα δίκτυα πρέπει να μείνουν δημόσια

Τ

ην άποψη ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην είσπραξη απλήρωτων
λογαριασμών ρεύματος από μεγαλοεπιχειρηματίες μπαταχτσήδες, έναντι των
κοινωνικά ασθενέστερων καταναλωτών,
διατυπώνει στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ο Νίκος Χατζηαργυρίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος διαχειρίζεται τα δίκτυα
ηλεκτρισμού και εκτελεί τις εντολές αποκοπής ρεύματος.

Ο ίδιος αποδίδει τα πολλά κρούσματα
αποκοπών στην ελλιπή πληροφόρηση από
πλευράς των καταναλωτών.
Ü Αρκετές φορές ο ΔΕΔΔΗΕ κατηγορείται για κοινωνική αναλγησία επειδή
κόβει το ρεύμα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και για διάφορους
λόγους δεν έχουν μπει στο Κοινωνικό
Τιμολόγιο. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος
ώστε να αποφεύγονται τέτοια κρούσματα
και αντιθέτως να δοθεί από τη ΔΕΗ προτεραιότητα στην είσπραξη οφειλών από
μεγαλοεπιχειρηματίες μπαταχτσήδες;
Πρώτα θα πρέπει να διευκρινίσω ότι οι
εντολές διακοπής λόγω χρέους δίνονται
από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος
να τις εκτελεί και μάλιστα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Υπάρχουν όντως περιπτώσεις όπου έχουν
γίνει διακοπές ρεύματος λόγω χρέους σε
πελάτες με προβλήματα υγείας ή σοβαρά
οικονομικά προβλήματα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτές οφείλονται στην
έλλειψη σωστής πληροφόρησης του ΔΕΔΔΗΕ και των προμηθευτών και γι’ αυτόν
τον λόγο είναι πολύ σημαντικό οι πελάτες
να παρέχουν σωστά στοιχεία προκειμέ

νου να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να διευκρινίσω
ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εγκρίνει ή απορρίπτει
τις αιτήσεις για ΚΟΤ.
Κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει όντως να δίνεται προτεραιότητα στην
είσπραξη οφειλών από μεγαλοεπιχειρηματίες μπαταχτσήδες έναντι κοινωνικά
ασθενέστερων καταναλωτών.
Ü Οι παράνομες συνδέσεις καταναλωτών στο δίκτυο και οι ρευματοκλοπές
αποτελούν κοινωνικό ή οικονομικό πρόβλημα για τη ΔΕΗ;
Οι δυσμενείς επιπτώσεις των παράνομων
επανασυνδέσεων και των ρευματοκλοπών είναι πολλές και σοβαρές για τον
τομέα ηλεκτρισμού της χώρας μας.
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα κόστη
που αποφεύγουν να πληρώσουν όσοι παρανομούν επηρεάζουν τα τιμολόγια ηλεκτρισμού, που αναγκαστικά καλύπτονται
από τους συνεπείς καταναλωτές. Αρα
πρόκειται για μια κοινωνική αδικία που
επηρεάζει όλους τους πολίτες.
Ü Συμμερίζεστε τις ανησυχίες ότι λόγω
της μείωσης του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια στον
τομέα της συντήρησης, του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης των δικτύων
διανομής, θα δημιουργηθούν σοβαρά
προβλήματα τόσο στην ευστάθεια όσο και
στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο μέλλον;
Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την
ευστάθεια του δικτύου και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι επεκτάσεις των δικτύων διανομής έχουν όντως
μειωθεί τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, λόγω της μείωσης των αιτημάτων για νέες συνδέσεις νοικοκυριών
και ΑΠΕ.
Τα έργα που αφορούν τη συντήρηση και
τις βελτιώσεις των δικτύων που εκτελεί ο
ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζονται κανονικά. Αυτή την

περίοδο έχουμε συγκρατήσει το κόστος
στις επενδύσεις προκειμένου να μην
υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια.
Δίνουμε, όμως, μεγάλη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του δικτύου με στόχο τη μείωση των χρόνων αποκατάστασης βλαβών,
την πιο άνετη εξυπηρέτηση των πελατών
κ.λπ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει να υλοποιήσει
επενδύσεις ύψους 1,25 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, με πλήθος στρατηγικών
έργων εκσυγχρονισμού του δικτύου.
Ü Η κυβέρνηση προωθεί τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ. Υπάρχει
περίπτωση να δούμε κινήσεις ιδιωτικοποίησης και στα δίκτυα διανομής;
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι μια πλήρως ανεξάρτητη
οργανωτικά και λειτουργικά ανώνυμη
εταιρεία, 100% θυγατρική της ΔΕΗ.
Δεδομένου ότι τα δίκτυα λειτουργούν υπό
μονοπωλιακό καθεστώς και υπό αυστηρή
ρυθμιστική εποπτεία και ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις διαφάνειας και ανεξαρτησίας για τη λειτουργία της αγοράς
προμήθειας ηλεκτρισμού, δεν υπάρχει
κατά την άποψή μου κανένα πλεονέκτημα
από την ιδιωτικοποίησή τους, όπως και
συνολικά από την ιδιωτικοποίηση στρατηγικών υποδομών της χώρας.
Ü Οι βλάβες παραμένουν ένα σχετικά
συχνό φαινόμενο για το δίκτυο. Μπορεί να
βελτιωθεί η κατάσταση; Πόσο χρόνο μένει
χωρίς ρεύμα ο μέσος πελάτης της ΔΕΗ
σήμερα;
Στη χώρα μας τα τελευταία έτη ο δείκτης
SAIFI που μετρά πόσες φορές διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε διάστημα ενός
έτους βρίσκεται σε συνεχή μείωση και
είναι σήμερα κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό
όρο.
Ειδικότερα, διαμορφώνεται αρκετά κάτω
από το 2, το οποίο σημαίνει ότι ο μέσος
πελάτης μας υφίσταται λιγότερες από 2
διακοπές ηλεκτροδότησης ετησίως λόγω
βλαβών.
Ο μέσος χρόνος διακοπής ηλεκτροδότηENΩΣΗ
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Δ ΙΚ Τ ΥΑ
σης πελάτη βελτιώνεται επίσης συνέχεια
και έχει μειωθεί από τα περίπου 250 λεπτά προ δεκαετίας στα 95 λεπτά.
Αυτές οι επιδόσεις θεωρούνται αρκετά
ικανοποιητικές και αναμένεται περαιτέρω
βελτίωσή τους, μέσω του προγραμματιζόμενου εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής.
Ü Σε ποιες περιπτώσεις αποζημιώνονται οι καταναλωτές από τον ΔΕΔΔΗΕ για
ζημιές στις ηλεκτρικές τους συσκευές
λόγω αυξομειώσεων τάσης; Υπάρχουν
αρκετά παράπονα.
Ο ΔΕΔΔΗΕ αποζημιώνει τους καταναλωτές στις περιπτώσεις τυχαίας βλάβης. Η
σχετική αποζημίωση ανέρχεται σε 300
ευρώ για τις μονοφασικές και σε 400
ευρώ για τις τριφασικές παροχές.
Το ποσό αυτό αντανακλά το κόστος της
εγκατάστασης προστασίας έναντι υπερ-

τάσεως από τον καταναλωτή. Επίσης ο
ΔΕΔΔΗΕ αποζημιώνει τους καταναλωτές
σε εύλογο χρηματικό ύψος αναλόγως της
ζημίας που υπέστησαν, στις περιπτώσεις
που αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του ή υπηρεσιών του.
Ü Χρόνια τώρα προγραμματίζεται η
αντικατάσταση των 7,5 εκατ. «ρολογιών»
με «έξυπνους» μετρητές. Ποιος θα επωμιστεί, όμως, το κόστος που αγγίζει το 1
δισ. ευρώ;
Όντως το έργο των έξυπνων μετρητών
έχει καθυστερήσει. Πρόσφατα έγινε ένα
σημαντικό βήμα με την κατάθεση προσφορών για το πιλοτικό έργο των 200.000
έξυπνων μετρητών.
Συμμετείχαν τρία αξιόλογα εταιρικά σχήματα με προσφορές που καλύπτουν ένα
μεγάλο εύρος τεχνολογιών με διαφορετικούς μετρητές.
Το πιλοτικό αυτό έργο είναι πολύ σημα-

ντικό, γιατί πλέον ανοίγει ο δρόμος για
να προχωρήσουμε στη σταδιακή εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών πανελλαδικά.
Ο στόχος για αντικατάσταση όλων των
μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας με έξυπνους μέχρι το 2020 είναι ίσως φιλόδοξος, ωστόσο το ότι προχωρά με επιτυχία
το πιλοτικό αυτό έργο με κάνει ιδιαίτερα
αισιόδοξο για την πορεία της πανελλαδικής επέκτασής του.
Το ύψος της επένδυσης για την αντικατάσταση των περίπου 7,5 εκατ. μετρητών
πανελλαδικά φτάνει τα περίπου 750 εκατ.
ευρώ, αντιστοιχεί δηλαδή σε περίπου 100
ευρώ ανά μετρητή.
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι σήμερα στη φάση επικαιροποίησης της μελέτης κόστους-οφέλους του έργου και εξετάζουμε όλα τα
επενδυτικά σενάρια, δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία από Ε.Ε., ΣΔΙΤ, ώστε να μην
υπάρξει επιβάρυνση των καταναλωτών.

Οι δανειστές επιμένουν στο χρονοδιάγραμμα για ΑΔΜΗΕ

Σ

το τραπέζι επανέρχονται τα γνωστά
θέματα, με το ελληνικό μοντέλο για
τα “ΝΟΜΕ”, δηλαδή τις δημοπρασίες
ηλεκτρικής ενέργειας από τις “φθηνές”
μονάδες της ΔΕΗ τα λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, καθώς και τα βήματα αποκρατικοποίησης του ΑΔΜΗΕ μαζί
με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στη
χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και
τη μεταρρύθμιση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Στελέχη του υπουργείου, παρότι κρατούσαν κλειστά τα χαρτιά τους, εξέφραζαν
μία συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την
έκβαση των διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες παρεμβάσεις και ότι ίσως να μην χρειαστεί
η συνάντηση, αφού για αρκετές από τις
εκκρεμότητες υπάρχει συνεχής επαφή με
τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
Σύμφωνα με άλλες πηγές πάντως οι
δανειστές επιμένουν ιδιαίτερα στα χρονοδιαγράμματα για την ιδιωτικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ, δίνοντας έμφαση στον
στρατηγικό εταίρο, ενώ εξακολουθούν
να εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποENΩΣΗ
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τελεσματικότητα του πλάνου, που έχει
προτείνει το υπουργείο: Τη διατήρηση του
51% των μετοχών από το δημόσιο – σήμερα το 100% του Διαχειριστή ανήκει στη
ΔΕΗ- την πώληση του 20% στον στρατηγικό εταίρο και της μεταβίβασης του 25%
μέσω του Χρηματιστηρίου.
Σύμβουλοι για την υλοποίηση του σχεδίου
για τον ΑΔΜΗΕ, μετά από διαγωνισμό που
προκήρυξε το υπουργείο, έχουν αναλάβει
ο διεθνής οίκος Lazard και ο ΣΟΛ.
Για τις δημοπρασίες ηλεκτρισμού στο
πρότυπο του γαλλικού μοντέλου NOME,
το κρίσιμο θέμα είναι ο προσδιορισμός
της τιμής εκκίνησης. Όσον αφορά στο νέο

τρόπο αμοιβής των παραγωγών ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), για τη διαμόρφωση του οποίου
το υπουργείο έχει έλθει σε απ’ευθείας
διαβούλευση με την Κομισιόν, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα, από του δανειστές τουλάχιστον. Το
νέο μοντέλο είναι ευθυγραμμισμένο με
τις κοινοτικές κατευθύνσεις με διαγωνισμούς για την εγκατάσταση νέων πάρκων
και feed-in-premium (ένα πρίμιουμ επί της
οριακής τιμής συστήματος), σε αντικατάσταση των εγγυημένων τιμών, που ισχύουν μέχρι σήμερα.



ΝΤΟ Κ Ι Μ Α Ν ΤΕΡ
Ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στις
ανεμογεννήτριες, την παραπληροφόρηση
και... το φαγοπότι που γίνεται…

Η άλλη άποψη

Π

ρεμιέρα στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης έκανε «Ο
Ασκός του Αιόλου», τις προηγούμενες
μέρες. Πρόκειται για ένα ερευνητικό
ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στη
χρήση της αιολικής ενέργειας και στις
εγκαταστάσεις που την παράγουν στη
χώρα μας, εξετάζοντας τον περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο
που επιφέρουν στις τοπικές κοινωνίες.
Όπως διαβάσαμε στις εφημερίδες
είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή που
στηρίχτηκε στους πολίτες που συνέβαλαν στην επιχειρησιακή, οικονομική
και ηθική στήριξη του εγχειρήματος της
ομάδας παραγωγής.
Στην ουσία «Ο Ασκός του Αιόλου»
αποτελεί μια αιρετική προσέγγιση απέναντι σ’ αυτό που αποκαλείται «πράσινη
ανάπτυξη» και στη «φτηνή και καθαρή
ενέργεια» που παράγουν οι ανεμογεννήτριες.
Αντίθετα από την επικρατούσα αντίληψη, που υιοθετούν διεθνείς οργανισμοί,
κυβερνήσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις και που θέλει την αιολική ενέργεια ως το λυτρωτικό αντίδοτο απέναντι
στη «βρόμικη» ενέργεια που παράγεται
από τα ορυκτά καύσιμα, η έρευνα των


συντελεστών του ντοκιμαντέρ καταδεικνύει την αθέατη πλευρά των επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία
των βιομηχανικού μεγέθους και κλίμακας αιολικών πάρκων.
Για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ,
που προβάλλεται σε μια χρονική στιγμή που οι γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες
είναι αυτές που πλέον κατακτούν τη
μία μετά την άλλη τις βουνοκορφές της
χώρας μας, απαιτήθηκαν γυρίσματα σε
16 περιοχές της Ελλάδας που κράτησαν
δύο χρόνια, πάρθηκαν συνεντεύξεις
από 125 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων επιστήμονες και μέλη τοπικών κοινωνιών που αντιστέκονται στην υφαρπαγή της γης, των φυσικών πόρων και
της ισόβιας δραματικής αλλοίωσης της
φυσιογνωμίας των περιοχών τους.
Και απαιτήθηκαν περισσότερες από
120 ώρες κινηματογραφικών γυρισμάτων για να μονταριστεί, τελικά, το διάρκειας 83 λεπτών ντοκιμαντέρ.
Μας άρεσε που ασχολήθηκαν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τη ΔΕΗ με
ένα τέτοιο θέμα κι έτσι αναδημοσιεύουμε από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ μια μικρή συνέντευξη με τους
συντελεστές του ντοκιμαντέρ από τους
συντελεστές του:
«Γιατί απευθυνθήκατε στους πολίτες
για τη χρηματοδότησή του κόστους
παραγωγής του ντοκιμαντέρ και όχι σε
κάποια οργάνωση ή οργανισμό;» ρωτήσαμε τον Αχιλλέα Κουρεμένο που συμμετείχε στη δημοσιογραφική έρευνα και
στο σενάριο του ντοκιμαντέρ.
«Το κόστος καλύφθηκε από εμάς,
αλλά κυρίως από τον κόσμο του κινήματος ενάντια στις ΑΠΕ, οι οποίοι εκτός
από μεταφορικά έξοδα, διαμονή και
διατροφή, δεν δίστασαν να μας ενισχύ-

σουν και με χρηματικά εμβάσματα. Το
“ανεξάρτητο ντοκιμαντέρ” για πολλούς
σημαίνει ότι γίνεται έξω από το πλαίσιο
ενός καναλιού ή ενός θεσμικού φορέα.
Για εμάς, όμως, σημαίνει ότι γίνεται
με οικονομική, πολιτική και αισθητική
ανεξαρτησία, μένοντας μακριά και έξω
από συμφέροντα τα οποία θα ήθελαν
να επηρεάσουν την άποψη του ντοκιμαντέρ προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Αρνηθήκαμε ακόμα και χορηγίες, για
παράδειγμα από ραδιοφωνικούς σταθμούς, θέλοντας να διατηρήσουμε την
πλήρη αυτονομία μας», λέει.
Ο ίδιος απαριθμεί τις δυσκολίες που
αντιμετώπισε η ομάδα παραγωγής:
«Η πρώτη και βασική ήταν η κάλυψη του μπάτζετ, καθώς και μόνο οι
αποστολές που πραγματοποιήθηκαν
σε τόσες περιοχές απαιτούσαν έναν
πραγματικό πακτωλό χρημάτων. Η
δεύτερη αφορούσε την οργάνωση του
θέματος, από την άποψη ότι το ζήτημα
των ανεμογεννητριών είναι απλώς μια
προέκταση του τεράστιου ζητήματος
της ενέργειας, νούμερο ένα ζήτημα
στην ατζέντα κάθε κρατικής οντότητας.
Το να αγγίξεις όλες τις διαστάσεις αυτού του ζητήματος αφενός είναι απαραίτητο ώστε να μιλήσεις σφαιρικά και
εμπεριστατωμένα, από την άλλη ενέχει
τον κίνδυνο να ξεφύγεις από το θέμα,
το οποίο είναι αυτές καθαυτές οι ανεμογεννήτριες. Η τρίτη αφορούσε τη διαχείριση του τεράστιου όγκου του υλικού που συγκεντρώσαμε. Και η τέταρτη
ήταν η κάλυψη της άλλης άποψης, με
την έννοια ότι βρίσκαμε κλειστές πόρτες από θεσμικούς, εταιρείες κ.λπ. που
εκπροσωπούσαν την άποψη υπέρ των
ΑΠΕ».
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ΝΤΟΚ Ι Μ Α ΝΤ Ε Ρ
Ποιοι βρίσκονται πίσω από τις αθρόες
επενδύσεις σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα;
«Όταν ψάχναμε ποιοι εγκαθιστούν
αυτές τις ανεμογεννήτριες, βρίσκαμε
μικρές εταιρείες. Ερευνώντας όμως
περισσότερο γι’ αυτές, καταλήξαμε ότι
έχουν κοινά πρόσωπα/διευθυντικά στελέχη με στελέχη και με πρόσωπα που
βρίσκονται σε μεγάλους ομίλους, αυτούς
που λέμε “εργολάβους του έθνους”.
Είναι 5-6 όμιλοι που φτιάχνουν μικρές
θυγατρικές σε κάθε περιοχή, παίρνουν
άδεια και επιδότηση, φέρνουν τις ανεμογεννήτριες από το εξωτερικό, όπως
π.χ. από τη Γερμανία ή τη Δανία, και τις
τοποθετούν στα βουνά χωρίς να τους
ενδιαφέρει το μετά», λέει ο Νασίμ Αλατράς, σκηνοθέτης και σεναριογράφος του
ντοκιμαντέρ.
«Η πράσινη ανάπτυξη και ο τρόπος
που εφαρμόστηκε μέχρι τώρα σε τούτο
τον τόπο δεν συνιστά τίποτε άλλο από

Μ

ένα απέραντο τραπέζι, στρωμένο με
λουκούλλεια γεύματα για μεγαλοεργολάβους και επιχειρηματίες-μεγαθήρια»,
επισημαίνει.
Τελικά, η κοινή γνώμη είναι ορθά ενημερωμένη ή παραπλανημένη σε ό,τι αφορά
την παραγωγή ενέργειας από τον αέρα;
«Συναντήσαμε ανθρώπους που πίστευαν ότι το ρεύμα που έχουν στο
σπίτι τους έρχεται απευθείας από τις
ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα ψέμα
που προωθούν σκόπιμα οι εταιρείες.
Το κοινό όμως δεν γνωρίζει ότι το ρεύμα παράγεται όταν φυσάει -και μάλιστα
υπό τις κατάλληλες συνθήκες- και ότι
το παραγόμενο ρεύμα που διοχετεύεται
στο δίκτυο είναι μεταβλητό, οπότε χρειάζεται να σταθεροποιηθεί. Οσο περισσότερο ρεύμα παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, λοιπόν, τόσο πιο πολλοί
συμβατικοί σταθμοί λιγνίτη χρειάζονται
για να σταθεροποιηθεί και να περάσει

ομαλά στο δίκτυο», επισημαίνει ο Νασίμ
Αλατράς.
Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις κατά της
εγκατάστασης των αιολικών τονίζει:
«Και βέβαια μπορούμε να μιλήσουμε
για “κίνημα κατά των αιολικών”. Σε αρκετές περιοχές νίκησαν, σε άλλες ακόμα δίνουν σκληρό αγώνα και σε άλλες
έχουν χάσει μάχες, αλλά συνεχίζουν
τον αγώνα, εκεί δηλαδή που έχουν ήδη
εγκαταστήσει τα μεταλλικά αυτά θηρία».
Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί πρώτα
και κύρια όπου υπάρχει κοιτίδα αντίστασης στις ΑΠΕ, ώστε «να γίνει ένα
εργαλείο του κινήματος και του αγώνα
που δίνουν όλοι αυτοί οι αγωνιζόμενοι
άνθρωποι».
Επιπλέον, θα γίνουν προβολές σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την
Ελλάδα.

18.000.000 € σε περιοχές με αιολικά!

ε απόφαση Σκουρλέτη θα καταβληθεί μέσω ΔΕΗ στους δικαιούχους
το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος

Για πρώτη φορά πέντε χρόνια μετά
τη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα καταβληθεί στους δικαιούχους το ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται για τους
κατοίκους των περιοχών όπου λειτουργούν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κυρίως
αιολικά πάρκα. Πρόκειται για περισσότερα από 18.000.000 ευρώ -για τη χρονική περίοδο από τον Ιούνιο του 2010
ως τις 31 Δεκεμβρίου 2014- τα οποία
θα αποδοθούν μέσω των λογαριασμών
ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε την
απόφαση με την οποία εγκρίνεται η διάθεση των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ
που βρίσκονται σε μία ή περισσότερες
δημοτικές ή τοπικές κοινότητες για τα
έτη 2010-2014, σύμφωνα με το άρθρο
4, παρ. 5 της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΑΠΕ-
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ΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ
Β’ 3497/29.12.2014) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν
σταθμοί ΑΠΕ».

Σε ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι υπήρξε «επίμονη προσπάθεια του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, όσο και συναρμόδιων
υπουργείων, ώστε να επιλυθούν πολλά προβλήματα, ορισμένα από αυτά
χρόνια, τα οποία καθιστούσαν ανέφικτη
την απόδοση των ως άνω ποσών». Με
τη διευθέτηση των, από το 2010 ακόμη, ανοιχτών θεμάτων, ικανοποιείται
ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών. Στόχος του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να
εξαντλεί τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν, προκειμένου να επιτυγχάνει την
κοινωνική «υπεραπόδοση» των μέτρων
που λαμβάνει.

-στην περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών- από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
τα οποία ανέρχονται συνολικά στα
18.310.331,08 ευρώ, πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές
των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων
εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν οι σταθμοί ΑΠΕ, και θα
αναρτηθούν σε Πίνακα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Η απόφαση προβλέπει διορία ενός μήνα για την υποβολή τυχόν
ενστάσεων.

Τα επιμερισμένα ποσά που παρακρατήθηκαν από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και



Δ ΩΡΑ
ΑΔΜΗΕ: Μεταβίβαση
στο Δημόσιο μέχρι 30/9
σχεδιάζει η ΔΕΗ

Δ

ιαδικασίες-εξπρές για τη μεταβίβαση του
ΑΔΜΗΕ, σχεδιάζει η ΔΕΗ, μετά την πρόσληψη
συμβούλων που θα αποτιμήσουν την αξία του.
Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ευελπιστεί ότι θα
ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου «κρατικοποίησης» του ΑΔΜΗΕ, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η διάθεση του 20% και 29% αντίστοιχα
σε επενδυτή (διαχειριστή δικτύου) και σε επενδυτές του χρηματιστηρίου.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό προκύπτει από την
πρόσκληση της διεύθυνσης νομικών υπηρεσιών
της ΔΕΗ προς δικηγορικά γραφεία, τα οποία θα
αναλάβουν την παροχή νομικών υπηρεσιών στο
πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.
Πρόκειται για τη δεύτερη κίνηση προετοιμασίας για την εφαρμογή του σχεδίου λειτουργίας του
ΑΔΜΗΕ, το οποίο με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες αποδέχονται, επί της αρχής τουλάχιστον,
οι θεσμοί.
Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση επέλεξε τη Lazard
και το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), ως συμβούλους που θα αποτιμήσουν την αξία του ΑΔΜΗΕ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την προώθηση
του σχεδίου θεωρείται δεδομένο ότι θα απαιτηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις.
Αυτός είναι ο λόγος εξάλλου, που μέσα στο
έργο του νομικού συμβούλου περιλαμβάνεται και
ο εντοπισμός θεμάτων και η υποβολή προτάσεων
για πιθανές νομοθετικές ή ρυθμιστικές αλλαγές
και προσαρμογές, όπως και η σύνταξη σχεδίων
τροποποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΊΟΥ
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίστηκε μεταξύ του
υπουργού και των δανειστών η απόσχιση του
ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.
Το 51% μεταβιβάζεται στο κράτος ενώ το
υπόλοιπο 49% θα δοθεί σε ιδιώτες. Από το 49%
ποσοστό 20% θα δοθεί σε στρατηγικό επενδυτή
ενώ το υπόλοιπο 29% θα δοθεί σε ιδιώτες μέσω
του χρηματιστηρίου.



Ενδιαφέρον της ιταλικής Terna
για την εξαγορά του 20% του ΑΔΜΗΕ

Π

αραμένει το ενδιαφέρον του
Διαχειριστή της Ιταλικής Terna
για τον ΑΔΜΗΕ, όπως προέκυψε
κατά την πρόσφατη συνάντηση
του υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη με
τον υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιταλίας, Πάολο Τζεντιλόνι. Στη συνάντηση που ακολούθησε και με εκπροσώπους των
ιταλικών εταιρειών Terna, Εdison,
ENI και ΕΝΕL στην οποία συμμετείχαν και οι διοικήσεις των ΔΕΗ,
ΔΕΠΑ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ και ΚΑΠΕ
εξετάστηκαν οι δυνατότητες επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ
των ελληνικών εταιρειών και των
ιταλικών που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική αγορά.
Πηγές του υπουργείου ανέφεραν μετά το τέλος της συνάντησης ότι η ιταλική Terna εξέφρασε
ενδιαφέρον για την εξαγορά του
20% του ΑΔΜΗΕ, που όπως προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο θα
διατεθεί σε στρατηγικό επενδυτή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
η εταιρεία που διαχειρίζεται το
σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας της Ιταλίας ήταν ένας
από τους υποψήφιους επενδυτές
στον διαγωνισμό για την πώληση
του 66% του ΑΔΜΗΕ. Στον τομέα
του ηλεκτρισμού, εξετάστηκαν και
οι δυνατότητες στρατηγικής συνεργασίας της Εdison με τη ΔΕΗ
στη βάση του σχεδίου που προωθείται από ελληνικής πλευράς για
συμπράξεις της ΔΕΗ με ιδιωτικές
εταιρείες. Η Edison δραστηριοποιείται ήδη στην Ελλάδα από
κοινού με τα ΕΛΠΕ στον τομέα
της ηλεκτροπαραγωγής, όπως και
στον τομέα των υδρογονανθράκων, ενώ στον τομέα του φυσικού
αερίου συμμετέχει από κοινού με
τη ΔΕΠΑ στους αγωγούς IGB και
IGI.
H ΕΝΙ αποτελεί τον στρατηγικό

επενδυτή των ΕΠΑ Θεσσαλίας και
Θεσσαλονίκης και το ενδιαφέρον
της αυτή τη στιγμή εστιάζεται
στην εφαρμογή του νόμου για την
απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου στην οποία
μέχρι σήμερα διατηρούσε μονοπωλιακή θέση. Η ENEL, τέλος,
δραστηριοποιείται στην εγχώρια
αγορά των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν επίσης ο αγωγός
ΤΑΡ (ο οποίος ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και καταλήγει στην Ιταλία μέσω Αλβανίας)
και το σχέδιο μεταφοράς φυσικού
αερίου από τα κοιτάσματα της
Ανατολικής Μεσογείου μέσω Ελλάδας προς την Ε.Ε.
Στις δυνατότητες συνεργασίας
μεταξύ των δύο πλευρών στον
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
και του φυσικού αερίου αναφέρθηκε με δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης με τον Ιταλό
υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων,
κ. Πάολο Τζεντιλόνι, ο κ. Σκουρλέτης.
«Συζητήσαμε ακόμη για τις
έρευνες που γίνονται στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο για
τους υδρογονάνθρακες» είπε ο
κ. Σκουρλέτης και συμπλήρωσε:
«Και οι δύο εκτιμήσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις
για να πάμε σε ένα ποιοτικά ανώτερο επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στα ενεργειακά ζητήματα».
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΈΡ ΓΑ
Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης

Μ

έσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ ολοκληρώνει την πρώτη φάση του εκσυγχρονισμού
του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής της
στο διασυνδεδεμένο σύστημα (ηπειρωτική χώρα και συνδεδεμένα νησιά), με την
ολοκλήρωση της κατασκευής νέων, σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως φυσικού αερίου, σε αντικατάσταση παλαιών
μονάδων οι οποίες έχουν ήδη αποσυρθεί.
Σε δεύτερη φάση, κατασκευάζεται η νέα
υπερσύγχρονη λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V και αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά κάποιες από τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες ώστε να συμμορφώνονται
πλήρως με τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Την ίδια στιγμή σημαντικές αλλαγές
λαμβάνουν χώρα στην ενεργειακή αγορά,
που επηρεάζουν όλους όσοι συμμετέχουν, και απαιτούν επαναπροσδιορισμό
στόχων και στρατηγικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
(α) Τη σημαντική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μείγμα
ηλεκτροπαραγωγής, σε συνδυασμό με
τη στασιμότητα της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας, που δημιουργεί συνθήκες
υπερεπάρκειας προσφερόμενης ισχύος
σε σχέση με τη ζήτηση.
(β) Τις αυστηρότατες περιβαλλοντικές
απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών,
τόσο για τις μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του διασυνδεδεμένου συστήματος όσο και για τις μικρότερες μονάδες στα νησιά, όπου από το 2025 και
μετά ο πήχυς των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους ανεβαίνει πρακτικά στα ίδια
επίπεδα με αυτόν των μεγάλων μονάδων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επέκταση
του διασυνδεδεμένου συστήματος για
την τροφοδότηση και των νησιών αποτελεί εθνική στρατηγική προτεραιότητα,
εφόσον με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί
τριπλός στόχος:
(i) αυξημένη ασφάλεια τροφοδοσίας
των νησιών, (ii) σημαντικά μειωμένο κόστος ηλεκτροπαραγωγής, και (iii) βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
τόσο λόγω της μειωμένης κατανάλωσης

ENΩΣΗ
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μαζούτ και ντίζελ στην παραγωγή όσο και
λόγω της περαιτέρω -λελογισμένης φυσικά- ανάπτυξης των ΑΠΕ.
Ειδικότερα, η ηλεκτρική διασύνδεση
της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα αποτελεί τη νέα μεγάλη πρόκληση,
ύστερα από την ήδη υλοποιούμενη διασύνδεση των Κυκλάδων. Οι εναλλακτικές
τεχνοοικονομικές λύσεις για την πλήρη
κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της Μεγαλονήσου είναι αρκετές,
ενώ η επιλογή και υλοποίηση της βέλτιστης λύσης θα απαιτήσει σημαντικό
χρονικό διάστημα λόγω των τεχνικών
δυσκολιών αλλά και του μεγέθους του
εγχειρήματος. Ηδη, οι διάφορες προτάσεις αναφέρονται σε υποβρύχια διασύνδεση ισχύος 1.000 MW και άνω, η οποία
θα υπερκαλύπτει τις ανάγκες της Κρήτης
και θα δημιουργεί προϋποθέσεις και για
επέκταση της διασύνδεσης προς άλλα
νησιά. Είναι αναγκαίο και ζητούμενο,
επομένως, να εφαρμοστεί μια ενδιάμεση
λύση η οποία αφενός θα καλύψει σημαντικό κομμάτι της ζήτησης με τον οικονομικότερο τρόπο και αφετέρου θα είναι
λειτουργική και χρηστική και στη φάση
της πλήρους διασύνδεσης του νησιού,
όταν αυτή ολοκληρωθεί.
Στο παραπάνω πλαίσιο προτείνεται η
άμεση ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με ισχύ της τάξης των 250-300 MW,
έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως το φορτίο βάσης του νησιού σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα. Με αυτή τη λύση το νησί θα
τροφοδοτείται με ασφάλεια από την περίσσεια ισχύος του διασυνδεδεμένου συστήματος, σε τιμές σχεδόν τρεις φορές
χαμηλότερες από το τρέχον κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη εξοικονόμηση κόστους,

της τάξης των 150-200 εκατ. τον χρόνο,
η οποία επιπλέον θα βελτιώσει την ασφάλεια τροφοδοσίας του νησιού, αλλά και
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη. Πρόκειται
για τη βέλτιστη «ενδιάμεση λύση» (μέχρι την πλήρη διασύνδεση του νησιού),
εφόσον μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα
και οικονομικά με την πόντιση υποβρυχίου καλωδίου από τη Νότια Πελοπόννησο
προς τη Βορειοδυτική Κρήτη (με βάση και
τις υπάρχουσες προμελέτες), σε συνδυασμό με μια λελογισμένη αναβάθμιση του
συστήματος μεταφοράς στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, η οποία είναι ούτως ή
άλλως απαραίτητη.
Ως προς τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης, το έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα σε τρία έτη από
τη στιγμή που θα αποφασιστεί.
Οσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, το
ύψος της επένδυσης θα καλυφθεί εντός
λίγων μόνο ετών από τις υφιστάμενες
επιβαρύνσεις για Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αντιστοιχούν στην
Κρήτη. Μετά την απόσβεση, θα επέλθει
αντίστοιχη σημαντική μείωση των ΥΚΩ,
άρα και των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.
Ταυτόχρονα θα αποφευχθούν δαπανηρές
επενδύσεις για προσθήκη ισχύος στην
Κρήτη μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια
– επενδύσεις που θα λειτουργούσαν για
περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την
πλήρη διασύνδεση.
Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό
ότι αντίστοιχες λύσεις για την κατ’ αρχήν
κάλυψη του φορτίου βάσης έχουν προκριθεί ως βέλτιστες και έχουν υλοποιηθεί
και σε πλήθος άλλων νησιών διεθνώς.
Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι η
υλοποίηση της προαναφερθείσας «ενδιάμεσης λύσης» για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους
τελικούς καταναλωτές και την οικονομία.
Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 24/1/2016 των Ι. Κοπανάκη
και της Δ. Κρομπά.
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Γραφείο Τύπου
ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΕΔΥ

Ε

ίναι γνωστό ότι με την τελευταία προκήρυξη που έγινε
από την ΔΑΝΠΟ για την επιστροφή των συναδέλφων,
από το ΠΕΔΥ στη ΔΕΗ δεν καλύφθηκαν όλες οι κενές
θέσεις εργασίας που προέβλεπε η προκήρυξη. Είναι
επίσης γνωστό ότι υπάρχουν συνάδελφοι αποσπασμένοι
στις Επιτροπές, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν πίσω,
αφού σύμφωνα με τις απόψεις της Αρμοδίας στο ΠΕΔΥ
χρειάζεται μόνο τέσσερα άτομα.
Ως εκ τούτου απαιτείται μια νέα προκήρυξη η οποία θα
επιτρέψει την επιστροφή των συναδέλφων μας στη ΔΕΗ
και θα βοηθήσει στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ.
Καλούμε επομένως την ΓΔΑΝΠ να τρέξει τις διαδικασίες, προκειμένου να επιστρέψουν οι συνάδελφοι αυτοί
στη ΔΕΗ, αλλά και άλλοι αφού οι ανάγκες είναι μεγάλες.


κπληξη μας προκαλεί η εμμονή
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων στην υποβάθμιση
των συναδέλφων της
κατηγορίας Υ3. Αντί
της αλλαγής της ειδικότητας των συναδέλφων σε ΔΟ3 (απόφοιτοι ΤΕΙ) τους
υποβιβάζουν σε ΔΟ2.
Είναι μία κατάφορη αδικία την οποία έπρεπε η διοίκηση
να μην είχε κάνει δεκτή. Είναι μία βλαπτική αντισυναδελφική συμπεριφορά χωρίς κανένα λόγο και κόστος.
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ΝΑΙ στην διασφάλιση της λειτουργία
ς των πολυϊατρείων
ΟΧΙ στην υποβάθμιση της κατηγορία
ς Υ3
Μας βρίσκουν αντίθετους, οι όροι της
προκήρυξης που αφορά τις μεταθέσειςτου προσωπικού των πολυϊατρείων
μετατάξεις
Αθηνών για τους εξής λόγους:
A. Επιχειρείται μια διαδικασία ομαδι
κών μεταθέσεων χωρίς να υπάρχ
ει συγκεκριμένο
οργανόγραμμα, που να διασφαλίζε
ι την μετέπειτα λειτουργία των
πολυϊατρείων, αφού
επιτρέπει σε όλους τους μισθωτούς
να υποβάλλουν αιτήσεις ακόμη και
σε τμήματα που είναι
δύο έως τρία άτομα! Άρα μήπως πρόκε
ιται για λουκέτο εκ των έσω;
Β. Θέτει κριτήρια μοριοδότησης τα
οποία όχι μόνο προκαλούν αδικίες,
αλλά υπολείπονται
κατά πολύ των κριτηρίων που περιλ
αμβάνει ο κανονισμός μεταθετότη
τας, ο οποίος, ως
γνωστόν, προέκυψε μετά από διαβο
ύλευση μεταξύ ΓΕΝΟΠ και διοίκη
σης. Γιατί άραγε
αγνοήθηκε η εφαρμογή του σε
αυτή την περίπτωση; Μήπως για
να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις εκείνες ώστε να εξυπη
ρετηθούν συγκεκριμένα σχέδια της
Διοίκησης- Γενικής
Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων;
Γ. Δημιουργείται για πρώτη φορά υποβά
θμιση της κατηγορίας Υ3, αφού όσες
συναδέλφισσες
επιλεγούν να επιστρέψουν στη ΔΕΗ
δεν θα μεταταγούν σε ΔΟ3 σύμφωνα
με το πτυχίο που
κατέχουν, αλλά σε ΔΟ2. Γιατί άραγε
η κατάφωρη αυτή αδικία;
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και συστη
ματικά αγνοείται η άποψη του Συνδι
κάτου; Γιατί
για τέτοια σοβαρά θέματα δεν προηγ
είται διάλογος με τους εργαζόμενους
και καταφεύγουν οι
Διοικούντες σε καθεστωτικές αντιλ
ήψεις, οι οποίες έρχονται από παλιά
και οδηγούν σε
αντιπαράθεση το προσωπικό, ενώ
ανοίγεται ξανά ο δρόμος για χρυσο
φόρες δουλειές σε
επιτήδειους δικηγόρους.
Ακόμη και αν υπάρχει πρόβλημα με
τον κανονισμό λειτουργίας – για την
περίπτωση των
Υ3 – όπως ισχυρίζεται η ΔΑΝΠΟ,
θα μπορούσε να ξεπεραστεί με απόφ
αση Διευθύνοντος
Συμβούλου όπως έγινε πρόσφατα
με την αναμόρφωση των κατηγοριών
. Γιατί υπάρχει
διαχρονικά μία στείρα άρνηση από την
ΔΑΝΠΟ σε κάθε τι ωφέλιμο
που αφορά τους
εργαζόμενους;
Καλούμε την Διοίκηση της ΔΕΗ να
μας πει, τελικά αν θα λειτουργήσουν
πολυϊατρεία με όλα τα τμήματά τους
και τα δύο
και αν είναι διατεθειμένη να πράξε
ι τα δέοντα για την
κατηγορία των Υ3 ώστε να μην αδικη
θούν.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
θα αντιδράσει με κάθε τρόπο, με
προκειμένου να υπερασπίσει τα νόμιμ
κάθε μέσο
α και δίκαια δικαιώματα των συναδ
έλφων μας ενώ
θα αποκαλύψουμε το στημένο παιχν
ίδι που διαμορφώνεται.
Υ.Γ. Για να γίνει αντιληπτό το
μέγεθος της αδικίας και της υποβά
θμισης καλούνται οι
συναδέλφισσες της κατηγορίας Υ3
να αναζητήσουν από τα αρχεία τους
ή από το Λύκειο το
Απολυτήριο Λυκείου και να ενταφ
ιάσουν το Πτυχίο που κατέχουν. Αυτό
θα πει παιδεία και
εκσυγχρονισμός.
Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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«

Σ ΥΜ ΠΡ Α Ξ Ε ΙΣ»

Η ΔΕΗ αναζητεί ξένο οίκο για τη μονάδα στη Μελίτη

Τ

ον 20ετή επενδυτικό σχεδιασμό της
ΔΕΗ για τους λιγνίτες και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Επιχείρησης Μανώλης
Παναγιωτάκης, μιλώντας στο συνέδριο
για την «Επιχειρηματική επανεκκίνηση»
που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη.
Όπως τόνισε, «η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε
άμεσο χρόνο τις απαραίτητες διαδικασίες για την κατασκευή δεύτερης μονάδας
στη Μελίτη II, ύψους επένδυσης 750
εκατ. ευρώ, με στόχο η λιγνιτική παραγωγή να φθάσει στο 35%».
«Βασική επιδίωξη», σύμφωνα με τον
κ. Παναγιωτάκη, «είναι η κατασκευή να
γίνει σε σύμπραξη με κάποιον ευρωπαϊκό οίκο που θα αναλάβει να ανεγείρει
τη μονάδα, για να τη διαχειρίζεται, όπως
και τα ορυχεία της περιοχής, από κοινού
με τη ΔΕΗ». Μάλιστα, δεν απέκλεισε την
εμπλοκή του ίδιου ή άλλου ξένου οίκου
και στην περιβαλλοντική ανακατασκευή
του ΑΗΣ Αμυνταίου.
«Μπορούμε και μόνοι μας να αναλάβουμε το έργο ανακατασκευής, αλλά

στην παρούσα φάση δεν θα λέγαμε όχι
στη σύμπραξη με ευρωπαϊκό οίκο που
θα συμφωνεί και θα υπερασπίζεται τα
συμφέροντα της επιχείρησης στην Ε.Ε.»,
σημείωσε. Ο σταθμός ισχύος 600 MW
σήμερα δουλεύει εκ περιτροπής με χαμηλή ισχύ και, εάν δεν εκσυγχρονιστεί,
το 2021 αναμένεται να κλείσει οριστικά.
Αναφερόμενος στη νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας, ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε
ότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και
πως σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια θεμελίωσής της. Διαβεβαίωσε δε ότι ΔΕΗ
θα καταθέσει στον ανάδοχο τον Απρίλιο
επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, τηρώντας τις
συμβατικές της υποχρεώσεις.
Απαντώντας στις ανησυχίες των φορέων της τοπικής κοινωνίας, αλλά και
των συνδικαλιστών, που αντιδρούν στους
μελλοντικούς σχεδιασμούς της ΔΕΗ, ο κ.
Παναγιωτάκης τόνισε ότι «δεν θέλουμε
σε καμιά περίπτωση να επαναλάβουμε τα
λάθη του παρελθόντος, αλλά δεν πρέπει
να παραμένουμε κολλημένοι στα παλιά,
καμιά ιδεοληψία και δογματισμός να μη
στέκεται εμπόδιο στο έργο μας και το

μοναδικό μήνυμα που έχει αξία σήμερα
είναι η ΔΕΗ σε αυτήν τη συγκυρία, αλλά
και στο μέλλον να παραμείνει ισχυρή».
Επιπλέον χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την
απόρριψη από τους δανειστές του σχεδίου της ΔΕΗ για τον ΑΔΜΗΕ, χαρακτηρίζοντας, πάντως, θετικό το γεγονός ότι
τελικά παραμένει υπό τον έλεγχο του Δημοσίου. «Κύκλοι εντός της Ε.Ε., με συμμάχους τους στην Ελλάδα, επιδιώκουν
την αποτυχία της συμφωνίας που έχει
επιτευχθεί και την πλήρη ιδιωτικοποίηση
της εταιρείας. Επαγρυπνούμε γι’ αυτό»,
συμπλήρωσε.
Αναφορικά με δημοσίευμα εφημερίδας,
η διοίκηση της ΔΕΗ με ανακοίνωσή της
επανέλαβε τις πρόσφατες δηλώσεις του
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου
Μ. Παναγιωτάκη:
«Ο πρόεδρος της ΔΕΗ χαρακτήρισε
θετικό το γεγονός ότι τελικά ο ΑΔΜΗΕ
παραμένει στο κράτος... Η διοίκηση της
εταιρείας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για
την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας,
με πλήρη αποζημίωση της επιχείρησης».

Επίσπευση των Συμπράξεων
με Ιδιώτες επιβάλλουν οι Δανειστές

Τ

ην επίσπευση των διαδικασιών για
τις συμπράξεις με ιδιωτικά σχήματα,
στο πλαίσιο της προσαρμογής της στις
μνημονιακές απαιτήσεις για τη μείωση
του μεριδίου της στην αγορά επιβάλλουν οι δανειστές.
Αυτό κατέστη σαφές για μία ακόμα φορά, κατά τη συνάντηση που είχε
χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, με τους
εκπροσώπους των θεσμών. Μάλιστα,
όπως έλεγε μετά τη συνάντηση πηγή
του ΥΠΕΝ, έγινε μία πρώτη παρουσίαση
αυτών των σχεδίων που κρίνονται απαραίτητα για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό.
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Ήδη, τους τελευταίους μήνες, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει συμπεριλάβει στον
στρατηγικό της σχεδιασμό και την εξέταση των δυνατοτήτων συνεργασιών
με άλλες εταιρείες για την υλοποίηση
επενδύσεων που θα ενισχύσουν τις
προοπτικές της στην Ελλάδα και την ευρύτερη γειτονική περιοχή.
Επιπλέον, έχει ξεκινήσει κύκλο διαβουλεύσεων, με εταιρείες για κοινοπρακτικά σχήματα σε νέες μονάδες αλλά και
σε υφιστάμενες.
Κρίσιμο ζήτημα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς αποτελούν οι
δημοπρασίες λιγνιτικής αλλά και υδροηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (δημο-

πρασίες τύπου ΝΟΜΕ).
Απ’ ότι φαίνεται, αυτές προωθούνται
ως μεταβατικός μηχανισμός, με το ΥΠΕΝ
να τονίζει ότι δεν θα πρέπει να προκαλέσουν κινδύνους τόσο στη ΔΕΗ όσο και
στην αγορά.
Το «αγκάθι» στις δημοπρασίες είναι η
τιμή εκκίνησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΔΕΗ προσανατολίζεται σε ένα
πιο «ευέλικτο» μοντέλο, λαμβάνοντας
υπόψη τις επιπτώσεις από την πτώση
των τιμών του φυσικού αερίου που άλλαξε τα κοστολογικά δεδομένα σε ότι
αφορά το λιγνίτη.


ΝΕΕ Σ Τ ΕΧ Ν ΟΛ ΟΓ ΙΕΣ
Έξυπνα δίκτυα στον τομέα της ενέργειας…
Τα έξυπνα δίκτυα σε όλον τον κόσμο αναμένεται να συνεχίσουν
να αναπτύσσονται στην πορεία του χρόνου

Η

μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τον ηλεκτροπαραγωγό
σταθμό στο σπίτι του καταναλωτή έχει
επιτευχθεί από τον 19ον αιώνα. Τα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι
γνωστά ως τα πιο πολύπλοκα συστήματα που έγιναν από τον άνθρωπο.
Παρόλα αυτά οι τεχνολογίες που είναι
διαθέσιμες για να παράγουν, να μεταφέρουν και να διανέμουν την ηλεκτρική
ενέργεια ήταν ανέκαθεν ανεπτυγμένες
και σύγχρονες για την εποχή τους.
Ο όρος «έξυπνα δίκτυα» αναφέρεται
στη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών,
εργαλείων και τεχνικών για να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω τα ηλεκτρικά δίκτυα. Από την εισαγωγή της ορολογίας
έξυπνα δίκτυα υπήρξαν πολλές κριτικές για τη χρήση της λέξης έξυπνα.
Η πραγματικότητα είναι ότι και στο παρελθόν υπήρχαν αρκετές έξυπνες τεχνολογίες αλλά ήταν πολύ ακριβές για
μαζική χρήση και έτσι εφαρμόζονταν
μόνο σε κρίσιμες υποδομές. Με την τα-
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χεία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών, της
επικοινωνίας και της πληροφορικής,
οι έξυπνες τεχνολογίες μπορούν να
κατασκευαστούν με πολύ χαμηλότερες
τιμές και να εφαρμοστούν ευρέως σε
πολλούς τομείς.
Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα για τα έξυπνα δίκτυα
είναι οι αισθητήρες, οι οποίοι μετρούν
παραμέτρους όπως θερμοκρασίες,
τάση και ένταση ρεύματος, τα συστήματα επικοινωνίας, τα οποία στηρίζουν την αμφίδρομη επικοινωνία με
τη συσκευή, τα συστήματα ελέγχου,
τα οποία επιτρέπουν στη συσκευή να
ρυθμιστεί από απόσταση, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και οι
οθόνες, οι οποίες είναι πιο κατανοητές
στο χρήστη και οι οποίες παρουσιάζουν
μια γενική εικόνα της κατάστασης και
εκτελούν αναλύσεις δεδομένων, οι
οποίες βοηθούν τις δραστηριότητες
του χρήστη.
Πολλές χώρες έχουν επενδύσει σε
τεχνολογίες έξυπνων δικτύων αφού
αναμένονται πολλαπλά οφέλη με την
ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων. Ένας
από τους βασικούς παράγοντες για την
εφαρμογή των έξυπνων δικτύων είναι
η αξιοπιστία. Οι αισθητήρες πραγματοποιούν μετρήσεις σε πραγματικούς
χρόνους σε όλο το δίκτυο, επιτρέποντας στους χειριστές να έχουν ξεκάθαρη εικόνα του δικτύου και να γνωρίζουν την κατάστασή του. Τα προηγμένα

συστήματα διαχείρισης διανομής που
χρησιμοποιούνται, χειρίζονται δεδομένα σε πραγματικούς χρόνους, παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες αλλά
και με δυνατότητες διόρθωσης του
δικτύου από απόσταση ανοίγοντας και
κλείνοντας διακόπτες.
Πολλές χώρες επίσης εστιάζουν
την προσοχή τους στην ενεργειακή
απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στην προσπάθειά τους να
μειώσουν τις εκπομπές ρύπων. Αυτή η
εξέλιξη αναγκάζει όλον τον ενεργειακό
τομέα να έρθει αντιμέτωπος με νέες
προκλήσεις και με νέους τρόπους
διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να
μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε
στιγμές αιχμής. Με τη χρήση έξυπνων
δικτύων μπορεί να ελεγχθεί η ενεργειακή κατανάλωση, ώστε να μειωθεί η
ενεργειακή ζήτηση τις ώρες αιχμής.
Σε πολλές χώρες αρκετά έργα για
τα έξυπνα δίκτυα βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ συνεχώς νέες τεχνολογίες
αναπτύσσονται, πολλές δοκιμές γίνονται με αποτέλεσμα το δίκτυο να
αποτελείται από σύγχρονα και παλιά
εξαρτήματα που πρέπει να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους. Γι’ αυτό
και η τυποποίηση και η εφαρμογή των
προτύπων είναι αναγκαία και χρήσιμη,
ώστε να επιτευχθεί η συμβατότητα του
συστήματος. Πέραν των 100 διεθνών
προτύπων που βρίσκονται σε ισχύ είναι
εφαρμόσιμα στα έξυπνα δίκτυα.
Τα έξυπνα δίκτυα σε όλον τον κόσμο
αναμένεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται στην πορεία του χρόνου. Προβλέπεται ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την ενέργεια στην καθημερινή
μας ζωή θα αλλάξει, όπως άλλαξε και
το διαδίκτυο τον τρόπο με τον οποίο
δουλεύουμε, εκπαιδευόμαστε και ενημερωνόμαστε στη σύγχρονη εποχή.
ENΩΣΗ
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Δ ΙΕ Θ ΝΗ
Κραχ για τη Γερμανική «ΔΕΗ»

Σ

ε οικονομικό αδιέξοδο οδηγείται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Γερμανίας, που είναι επίσης και ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα, καθώς αλλάζουν τα δεδομένα τόσο στην
τεχνολογία όσο και στην αγορά.
Ο λόγος για τον κολοσσό της ενέργειας EON, που ανακοίνωσε ζημιές
ρεκόρ για το 2015, επί δεύτερη συνεχή χρονιά. Η εταιρεία, που βρίσκεται
σε διαδικασία διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της, συστήνοντας μια
δεύτερη εταιρεία για την εμπορία ενέργειας με την επωνυμία Uniper,
ανακοίνωσε ότι οι καθαρές ζημίες της υπερδιπλασιάστηκαν το 2015,
φτάνοντας τα 7 δισ. ευρώ, από 3,16 δισ. το 2014. Η κατάσταση είναι
χειρότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν κατά μέσο
όρο καθαρές ζημίες ύψους 6,48 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία διαθέτει μονάδες παραγωγής στη Γερμανία συνολικής
ισχύος 16,4 GW, ενώ διαχειρίζεται δίκτυο ηλεκτροδότησης 383.000

χιλιομέτρων και δίκτυο αγωγών
φυσικού αερίου συνολικού μήκους
57.000 χλμ. Έχει 6,3 εκατομμύρια
πελάτες και ο συνολικός αριθμός
του προσωπικού της αγγίζει τα
22.300 άτομα.
Τα έσοδα και η κερδοφορία των
συμβατικών ενεργειακών επιχειρήσεων της Γερμανίας έχουν πληγεί
εξαιτίας της ανόδου των ανανεώσιμων πηγών, των οποίων η φθηνή ενέργεια συμπιέζει προς τα κάτω τις χονδρικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.
Προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο αυτό περιβάλλον, η E.ON θέλει
να προχωρήσει στην απόσχιση της εμπορίας ενέργειας και του μεγαλύτερου μέρους του τομέα παραγωγής προκειμένου να επικεντρωθεί στις
ανανεώσιμες πηγές, στα δίκτυα και στις υπηρεσίες.

Ρηνανία-Βεστφαλία πρόωρο
το κλείσιμο των μονάδων άνθρακα

Η

Hannelore Kraft, πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας,
του Γερμανικού ομόσπονδου κρατιδίου με τη μεγαλύτερη παραγωγή
άνθρακα της χώρας, απέρριψε τα σχέδια των Πρασίνων, εταίρων της
στην τοπική κυβέρνηση, για κλείσιμο της βιομηχανίας άνθρακα εντός της
επόμενης 20ετίας.
Η κ. Kraft, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD), μίλησε
στην Handelsblatt σχετικά με τις επιπτώσεις της δέσμευσης της χώρας
της να προχωρήσει ταχύτατα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.
«Φαντάζομαι,» είπε, «ότι το τελευταίο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με χρήση άνθρακα στη Ρην.-Βεστ. θα σταματήσει να λειτουργεί
γύρω στο 2050, διότι τότε περίπου θα τελειώσει και η εξόρυξη λιγνίτη.
Αλλά αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα, διότι
υπάρχουν ακόμα άγνωστοι παράγοντες.»
Απορρίπτοντας την πρόταση των Πρασίνων για τερματισμό της χρή-

σης άνθρακα σε 15-20 χρόνια, η κ.
Kraft είπε:
«Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σήμερα για το πότε θα μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς
καθόλου μονάδες άνθρακα.
Αποτελούν εγγύηση παροχής ενέργειας. Θα πρέπει να μπορούμε να
καταφύγουμε σ’ αυτές οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Υπάρχουν ακόμα
περίοδοι που οι ανεμοτουρμπίνες και τα φωτο-βολταϊκά δεν έχουν ουσιαστική συμβολή στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Σήμερα, κανείς δεν είναι
σε θέση να πει πότε, μέσω ενός συνδυασμού ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, θα είναι δυνατόν να παρέχουμε την απαραίτητη ενέργεια κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου σε όλους τους καταναλωτές - και
ιδιαίτερα στους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Το φτηνό αέριο πυροδοτεί
τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

Η

ενέργεια είναι ένα ουσιαστικό μέρος της καθημερινής μας ζωής,
δεν είναι ορατή, δεν είναι απτή, αλλά μπορεί μόνο να γίνει αντιληπτή
μέσω του έργου που παράγεται, δηλαδή εκ του αποτελέσματος- κάθε
φορά που παράγουμε έργο, μετατρέπουμε ενέργεια από μία μορφή σε
κάποια άλλη.
Η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας από συμβατικές
πηγές με παράλληλη αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου εντείνουν την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και οι
ανησυχητικές συνέπειες της είναι πλέον σχεδόν αναπόφευκτες. Το δεδομένο είναι ότι ποτέ πια ο πλανήτης δεν θα επιστρέψει στην αρχική του
κατάσταση και στόχος όλων των κρατών μαζί αλλά και κάθε πολίτη αυτού
του κόσμου χωριστά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ο περιορισμός της
ανόδου της θερμοκρασίας στο μικρότερο δυνατό επίπεδο.

ENΩΣΗ
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Η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης σήμερα έχει στραφεί σε
αλλαγή χρήσης των πρώτων υλών
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Έτσι λοιπόν τα
ορυκτά καύσιμα αντικαθίστανται –στο μέτρο του δυνατού- με πιο φιλικά
προς το περιβάλλον «καύσιμα», όπως τα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο σε
κυψέλες καυσίμου ή ακόμη καλύτερα ο αέρας κι ο ήλιος, δύο πηγές ανεξάντλητης ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει νομοθετικά τρόπους για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος και των επιπτώσεών της, ενθαρρύνοντας τις νέες τεχνολογίες που θα εξασφαλίσουν αύριο καθαρότερη και
βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη.


Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ ΕΠ ΙΤ Ρ ΟΠ ΕΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΔΟΠ-ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
12/2/2016
λλο ένα περιστατικό, από τα δεκάδες
που συμβαίνουν καθημερινά στους
χώρους εξυπηρέτησης πελατών της
ΕΜΠΟΡΙΑΣ στα Καταστήματα Πωλήσεων,
που έλαβε χώρα στις 11/2/2016, έρχεται
για να μας αποδείξει ότι οι συνάδελφοι
που εργάζονται στη πρώτη γραμμή κυριολεκτικά είναι έρμαια των διαθέσεων των
πελατών.
Αυτή τη φορά ευτυχώς δεν υπήρξαν
σωματικές βλάβες ως εκ θαύματος.
Αναφερόμαστε στο περιστατικό που
συνέβη στα γραφεία του Καταστήματος
Τρικάλων, όπου πελάτης μας, ως μαινόμενος ταύρος, έκανε κυριολεκτικά γυαλιά καρφιά τα γραφεία του Καταστήματος
ΕΜΠΟΡΙΑΣ εκτοξεύοντας γραφεία, Η/Υ,
εκτυπωτές, καλόγηρους και ό,τι άλλο
έβρισκε μπροστά του.
Με αφορμή το εν λόγω περιστατικό
τονίζουμε για ακόμα μια φορά την αναγκαιότητα φύλαξης των Καταστημάτων
(όχι μόνο των μεγάλων μονάδων) καθώς

Ά

και τη στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.
Πρέπει να καταλάβει η Διοίκηση της
ΔΕΗ ΑΕ ότι οι συνάδελφοι της πρώτης
γραμμής είναι ο κυματοθραύστης της
Επιχείρησης και είναι θύματα ύβρεων,
λοιδοριών, επιθέσεων και αντί να προστατευθούν και να δοθούν κίνητρα, η
πρώτη απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου
για το έτος 2015 ήταν η κατάργηση της
μηχανογραφικής άδειας.
Παρόλα αυτά οι συνάδελφοι δίνουν καθημερινά και την ψυχή τους για την άριστη εικόνα της Επιχείρησης.
- Αλήθεια πόσοι από εσάς της Διοίκησης κατεβήκατε από το θρόνο σας

και βρεθήκατε στην πρώτη γραμμή να
ακούσετε τα προβλήματα των πελατών
και να δείτε με τα μάτια σας την κατάσταση;;;;;;;;;;
- Αλήθεια πόσοι από εσάς της Διοίκησης κατεβήκατε από το θρόνο σας και να
αντιμετωπίσετε τις ύβρεις, τις διαμαρτυρίες, τις απειλές και την επιθετικότητα
των πελατών που απειλούν καθημερινά
τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής;;;;;;;;;;
Πρέπει η υποστήριξη από τη Διοίκηση
να μην είναι κατώτερη των περιστάσεων.
Πάρτε θέση!!!
Το ΔΣ της Τοπικής ΕΔΟΠ-ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σοβαρά προβλήματα
στο Κατάστημα Εμπορίας Κέρκυρας

Ό

πως και τηλεφωνικά έχετε ενημερωθεί, με την επιστολή αυτή
σας καταγράφω τα προβλήματα της λειτουργίας του καταστήματος.
Σήμερα το κατάστημα λειτουργεί με πέντε συνολικά μισθωτούς,
στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η προϊσταμένη του καταστήματος.
Από 01/04/2016 ξεκίνησαν οι 36 δόσεις των διακανονισμών των
πελατών, με αποτέλεσμα η επισκεψιμότητα των πελατών να έχει
τριπλασιαστεί και να δημιουργείται ένταση μεταξύ των πελατών και
ταλαιπωρία αυτών γιατί δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθούν, όταν
στις 10.00 το πρωί έχουν χτυπηθεί 160 νούμερα από την υπηρεσία
των διακανονισμών. Αυτή τη στιγμή το κατάστημα εξυπηρετεί με ένα
άτομο για τα συμβόλαια, ένα άτομο στους διακανονισμούς και ένα
άτομο στο ταμείο.
Οι εργασίες του Β.Ο και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός εξυπηρέτησης και ταμείου είναι «παγωμένες».
Τα 2 οκτάμηνα δεν είναι αρκετά για να καλυφθούν οι ανάγκες του
καταστήματος (ταμείο και εξυπηρέτηση).

Επισημαίνουμε ότι η Κέρκυρα έχει 85.000 ενεργούς πελάτες και
έχει ήδη ξεκινήσει η Τουριστική Περίοδος όπου το κατάστημα καλείται να εξυπηρετήσει και πρόσθετα αιτήματα των πελατών. Εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή το κατάστημα πρέπει να βοηθηθεί με δύο
συναδέλφους ακόμα, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνει πιο γρήγορη και
παράλληλα να εκπαιδευτούν τα δύο οκτάμηνα για να αποδώσουν
έγκαιρα στα καθήκοντά που θα τους ανατεθούν.
Πρόβλημα υπάρχει στην γραμμή του ΟΤΕ με αποτέλεσμα το SAP
να είναι πάρα πολύ αργό π.χ πέντε λεπτά για την εκτύπωση ενός
PDF λογαριασμού.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Περιμένουμε την κατανόησή σας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

