ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 ΑΘΗΝΑ 104 32 - AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 87 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

KTX PERIODIKOU.indd 1

7/2/18 2:35 μ.μ.

ΑΡΘΡΟ

του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Η Αρχή του Τέλους και η χαριστική βολή

Η

αρχή του
τέλους
για τη ΔΕΗ
ξεκίνησε με
τον Ν.2773/99,
ο οποίος λειτούργησε ως
«πολιορκητικός
κριός» για την
Άλωση της μεγαλύτερης επιχείρησης στη χώρα.
Πρόκειται για τον νόμο που μετοχοποίησε τη ΔΕΗ
και άνοιξε διάπλατα την πόρτα των ιδιωτών, με
επιδοτούμενες μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής
ενέργειας. Παρόλο που πέρασαν περίπου δύο δεκαετίες από τότε και παρά τον πόλεμο που δέχεται
η ΔΕΗ από ανταγωνιστές, Ευρωπαϊκή ένωση και
ΡΑΕ, άντεξε. Άντεξε γιατί διαψεύστηκαν όλα τα
«καλά» που προωθούσε η ψευδεπίγραφη αγορά
της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα: Όχι
μόνο δεν είδαμε χαμηλές τιμές στο Ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά αυξήσεις. Όχι μόνο δεν είδαμε υγιή ανταγωνισμό, αλλά κίβδηλο. Όχι μόνο δεν είδαμε καλύτερες υπηρεσίες και νέες θέσεις εργασίας, αλλά οι
επενδυτές αποδείχθηκαν αεριτζήδες που άρπαξαν
τα χρήματα των καταναλωτών και της ΔΕΗ, όπως
συνέβη με την ENERGA και την HELLAS POWER.
Η διαμορφωθείσα αυτή κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα, κάθε μέρα που περνά όλο και περισσότεροι καταναλωτές να εμπιστεύονται τη ΔΕΗ, με
αποτέλεσμα το ποσοστό να αυξάνεται, όπως συνέβη τελευταία φτάνοντας το 85,40% από 83,20%,
δημιουργώντας μέγα ζήτημα στα σχέδια των δανειστών, οι οποίοι θέλουν μέχρι το τέλος του 2019 η
ΔΕΗ να χάσει το 50% των πελατών της.
Δυστυχώς για μας και τη ΔΕΗ, το τελειωτικό
χτύπημα προέκυψε από μια αριστερή κυβέρνηση, η
οποία συμφώνησε με τους δανειστές για την πώληση του 40% της λιγνιτικής παραγωγής και τις μονάδες: Μεγαλόπολη 3 και 4, την Μελίτη στη Φλώρινα
και την άδεια κατασκευής της δεύτερης μονάδας.
Πρόκειται για το τέλος της ΔΕΗ, τόσο στην παραγωγή από λιγνίτη όσο και στον πρωταγωνιστικό
ρόλο που παίζει στον τομέα της ενέργειας.
Είναι βέβαιο και χωρίς περιστροφές, πως και
αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί το διαχρονικό όραμα
του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου που θέλει να
αρπάξει την περιουσία της ΔΕΗ και μάλιστα μπιρ
παρά. Βρήκαν ευκαιρία και πρόσχημα την απόφαση
του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, που κάνει λόγο για
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δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στο λιγνίτη, αλλά δεν
μιλά για καμιά πώληση περιουσιακών στοιχείων
της ΔΕΗ και μάλιστα μονάδων, απλά κάνει αναφορά
για τα παρθένα ορυχεία που προφανώς μπορεί να
ανοίξουν στο μέλλον!!! Επομένως η συμμετοχή των
ιδιωτών θα μπορούσε να γίνει στα νέα ορυχεία της
χώρας όπως η Δράμα, η Αχλάδα, κλπ. και όχι να
ξεπουλήσουν ορυχεία της ΔΕΗ που είναι δημόσια
περιουσία. Άλλωστε μη ξεχνάμε ότι συγκεκριμένος
ιδιώτης, εδώ και χρόνια κατέχει άδεια κατασκευής
Μονάδος παραγωγής Η/Ε από λιγνίτη, χωρίς όμως
να προβεί σε δημιουργία σταθμού. Γιατί άραγε; Μήπως γιατί σήμερα δίδεται η χρυσή ευκαιρία χωρίς
μεγάλο κόστος να πραγματοποιηθεί αρπαγή σταθμού και ορυχείου, δηλαδή δύο σε ένα!!!
Στην περίπτωση μας πρόκειται για Εθνικό έγκλημα κατά της ΔΕΗ γιατί δεν πωλούνται μόνο τέσσερις
μονάδες, αλλά πωλούνται οι πιο νέες μονάδες και
αυτές που μπαίνουν πρώτες στο ηλεκτρικό σύστημα με αποτέλεσμα η πώληση να αντιπροσωπεύει
το 80% και όχι το 40%!!! Συνακόλουθα τίθεται το
ερώτημα: Ποιες λιγνιτικές μονάδες μένουν πλέον
στη ΔΕΗ για να παράξει ρεύμα; Η υπό κατασκευή
μονάδα V της Πτολεμαΐδας και ο Άγιος Δημήτριος!!!
Θυμίζουμε, ότι η ΔΕΗ αναγκάστηκε με την Ευρωπαϊκή οδηγία (2710/75) να θέσει έξι λιγνιτικές
μονάδες 1850 MW σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας, με αποτέλεσμα
να λειτουργούν το 1/3 του χρόνου δηλαδή 17000
ώρες, ενώ πρέπει να αποσυρθούν μέχρι το 2023!
Βεβαίως οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η ΔΕΗ
ζήτησε για το Αμύνταιο και την Καρδιά την εξαίρεση
προκειμένου να λειτουργήσουν 32000 ώρες, χωρίς
να γίνει δεκτό το αίτημά της μέχρι σήμερα.
Η τελική πρόταση, όμως, για Μεγαλόπολη και
Φλώρινα φέρνει το Αμύνταιο από «σαπάκι» που
ήταν και με καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης
το 2019, να γίνεται «πολύφερνη νύφη» αφού
συγκεντρώνει προτάσεις, όπως η περίπτωση του
Μυτιλιναίου και του Ομίλου Κοπελούζου με την
Κινεζική Shenhua οι οποίοι ζητούν να συμμετέχουν
στην αναβάθμιση των μονάδων ισχύος 600 MW με
το αζημίωτο φυσικά!!!
Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Μυτιληναίου στηρίζεται στην ανάληψη κόστους αναβάθμισης του
υπόψη σταθμού, ύψους 110 εκατ.€ έναντι 12ετούς
διμερούς συμβολαίου, τροφοδοσίας με ρεύμα την
«Αλουμίνιον» 400 MW προκειμένου να παραταθεί
η ζωή του σταθμού μέχρι το 2030, ενώ η περίπτω-

ση της Ελληνο-Κινεζικής σύμπραξης μιλά για περιβαντολογική αναβάθμιση με αντάλλαγμα την είσοδο
στο μετοχικό κεφάλαιο του σταθμού.
Σε συνέχεια των παραπάνω προκύπτουν εύλογα
ερωτήματα: Τελικά για ποιον γίνεται η αποεπένδυση; Για τη ΔΕΗ; Για τον ανταγωνισμό; Για τον καταναλωτή ή για να ωφεληθούν συγκεκριμένοι ανταγωνιστές οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία όχι μόνο να
αρπάξουν τις πιο νέες μονάδες, αλλά μεθοδεύουν
ώστε να βάλουν στο χέρι και αυτές που δρομολογήθηκαν για απόσυρση;
Ελλάς το μεγαλείο σου!!! Απληστία σε όλο της
το μεγαλείο, χωρίς να συνυπολογίζεται ποιος
θα παίξει αύριο το ρόλο του εγγυητή της ομαλής
τροφοδοσίας της χώρας, αφού η ΔΕΗ πλέον χωρίς
την παρουσία της στο λιγνίτη θα μετατραπεί σε ένα
πολύ μικρό παίκτη χωρίς μεγάλες δυνατότητες και
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Αλήθεια ποια ΔΕΗ θα κάνει κοινωνική πολιτική;
Η χρεωκοπημένη ΔΕΗ; Η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ ή η
αιχμάλωτη επιχείρηση παραδομένη στους εκφραστές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας;
Πόσο απασχολεί τους αρμόδιους, ότι οι μονάδες
3 και 4 της Μεγαλόπολης θα τροφοδοτήσουν την
Κρήτη, με το υπόγειο καλώδιο, τις οποίες παραδίδουν σε ένα κερδοσκόπο ιδιώτη;
Τελικά αυτή η περιβόητη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
με ποιες παραδοχές και στόχους σχεδιάζεται;
Στις συμμαχίες προκειμένου να γίνουν κυρίαρχοι στην αγορά οι ανταγωνιστές; Στη μείωση τιμών,
λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού που φυσικά δεν
υπάρχει ή στην κερδοφορία του κεφαλαίου που η
συμμετοχή του στο κρατικό κορβανά είναι σχεδόν
ασήμαντη;
Συμπερασματικά καταλήγουμε, ότι το ιδεολόγημα
της απελευθέρωσης των αγορών ήταν το μέσο για το
σπάσιμο των κρατικών μονοπωλίων, ενώ τα μνημόνια
ήταν η χαριστική βολή των δανειστών, για να βάλουν
στο χέρι επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΗ, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων.
Απαιτείται αντίσταση συνολική και μια εκ βάθρων και εκ βαθέων αλλαγή της μέχρι σήμερα
υποτονικής μας συμπεριφοράς. Αν το πιστέψουμε,
μπορεί να έχουμε τα αποτελέσματα της μικρής ΔΕΗ
και η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας να μείνει
Δημόσια και Μεγάλη.
Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εδώ που φτάσαμε
όλοι κρινόμαστε.
«Ηττημένος δεν είναι αυτός που χάνει, αλλά αυτός που παραιτείται».
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Το ενδιαφέρον για το 40% του market test

έχρι τέλος του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί η αποεπένδυση του 40% της
λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, σύμφωνα
με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Oι πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν, ότι
το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι μεγάλο και
προέρχεται κυρίως από ευρωπαίους παίχτες,
τη στιγμή που οι εγχώριοι περιμένουν να δουν
ποια μεγάλα funds θα ανοίξουν τα χαρτιά τους,
για να σχεδιάσουν τις δικές τους κινήσεις. Στο
market test ενδιαφέρον έχουν εκφράσει και οι
κινέζοι για τα λιγνιτικά. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα προκύψει θα θέσει σε εφαρμογή
τη δέσμευση για προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους, στα πρότυπα και τους κανόνες της
ΕΕ. Πολύ πιθανή, είναι η συμμετοχή ελληνικών
ενεργοβόρων βιομηχανιών, μετά την πρόσκληση που τους έχει απευθύνει ο Μ. Παναγιωτάκης
για συμμετοχή στο market test.
Τι περιμένουν οι Έλληνες εφοπλιστές
Οι Έλληνες επιχειρηματίες (Μυτιληναίος, Πε-
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ριστέρης, Κοπελούζος, Μπόμπολας) περιμένουν
τέσσερα ζητήματα να αποσαφηνιστούν για να καθορίσουν τη στάση τους στο market test. Το πρώτο
είναι εάν η άδεια για τη Μελίτη 2 και τα ορυχεία
θα βγουν προς πώληση- πακέτο, κατά μόνας ή
σε δύο ξεχωριστές ομάδες. Το δεύτερο είναι να
καθοριστεί το ύψος του κατώτατου τιμήματος,
για να μπορέσουν να χτυπήσουν τις προσφορές.
Σημαντικό για αυτούς είναι επίσης το εργασιακό,
καθώς και οι δεσμεύσεις που θα υπάρξουν, ενώ
η τέταρτη παράμετρος είναι η πραγματική αξία
του πακέτου, που θα καθοριστεί από το λιγνιτικό
δυναμικό που θα κρατήσει η ΔΕΗ και για πόσο
διάστημα.
Αντιδράσεις
Τα παραπάνω δεν λένε τίποτε το σημαντικό
στη διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας
της ΔΕΗ, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να
ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις εναντίον της
πώλησης, γεγονός που όπως φαίνεται αρχίζει
να οικειοποιείται η αντιπολίτευση. Πώς είναι
δυνατόν θα αναρωτηθεί κάποιος, αυτοί που
έφτιαξαν τη Μικρή ΔΕΗ και έχουν συνυπογράψει

τα πάντα, να θέτουν ερωτήματα και να αντιδρούν
απέναντι στις μνημονιακές δεσμεύσεις; Για μας η
μικρή ΔΕΗ καθώς και η πώληση του 40% συνιστούν το ίδιο ξεπούλημα.
Επιπλέον ζητήματα
Το ζήτημα που προκύπτει και για το οποίο
δεν έχουν δοθεί ασφαλείς επιβεβαιώσεις είναι
το πώς θα εξασφαλιστεί η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας και για το αν θα
υπάρξει επικείμενη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μετά την αποκρατικοποίηση.
Κυρίως, όμως, πρέπει να δοθούν απαντήσεις
αν με την ιδιωτικοποίηση αυτή διασφαλίζεται η
ομαλή τροφοδοσία της χώρας και το συμφέρον
των καταναλωτών.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες
μονάδες είναι οι πιο παραγωγικές γιατί είναι
νέες, εκτός από την μονάδα 4 της Μεγαλόπολης. Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα χάσει σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να παράξει ρεύμα για τους πελάτες της.

Κλείνει ο ΑΗΣ Αμυνταίου

κτακόσιες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν
να χαθούν πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό με το κλείσιμο του ΑΗΣ στο
Αμύνταιο. Αν και η αρχική πρόβλεψη περιελάμβανε το τέλος της μονάδας παραγωγής το 2023,
οι πληροφορίες που φτάνουν αναφέρουν ότι
ίσως και τέλος του τρέχοντος έτους να μπει το
λουκέτο. Καμπανάκι κινδύνου κρούει ο δήμαρχος Αμυνταίου, ο οποίος επισημαίνει ότι εκτός
από το πλήγμα στην τοπική οικονομία και την
άνοδο του ποσοστού ανεργίας, κινδυνεύουν να
μείνουν χωρίς θέρμανση 10.000 κάτοικοι.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δώσει χρόνο
ζωής του ΑΗΣ στις αρχές του 2016 τις 17.500
ώρες λειτουργίας μέχρι το 2023, ώρες που είχαν
κριθεί λίγες, με την Ελληνική κυβέρνηση να καταθέτει αίτημα προς την Κομισιόν για αύξηση των
ωρών σε 32.000. Το αίτημα όχι μόνο δεν εγκρίθηκε, αλλά οι τίτλοι τέλους φαίνεται να πέφτουν
και τέσσερα χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο, αφού η μονάδα δούλεψε παραπάνω ώρες,
συμπληρώνοντας το αρχικό όριο.
Βεβαίως τελευταία δημοσιεύματα φέρουν το

Αμύνταιο να διεκδικείται από Ελληνικούς Ομίλους προκειμένου να αναβαθμιστεί και να συνεχιστεί η λειτουργία για μερικά χρόνια ακόμη.
Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος Μυτιληναίου πρότεινε επένδυση ύψους 110.000.000 € για την
αναβάθμιση των δύο μονάδων και δωδεκαετές
συμβόλαιο προκειμένου να τροφοδοτείται με
ρεύμα 300-400 MW το Αλουμίνιον της Ελλάδας.
Επίσης η Ελληνο-Κινεζική συνεργασία με τον
Όμιλο Κοπελούζου προτείνει περιβαντολογική
αναβάθμιση έναντι της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του σταθμού. Ακόμη ενδιαφέρον
έχει επιδείξει και ο Όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Όλα αυτά
προϋποθέτουν ότι θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μονάδα Λινοπεραμάτων-Κρήτης
Στον αντίποδα, την απομάκρυνση του εργοστασίου της ΔΕΗ από τα Λινοπεράματα στο Δήμο
Μαλεβιζίου Κρήτης, ζήτησε ο δήμαρχος Κώστας
Μαμουλάκης από τον Υπουργό Γ. Σταθάκη σε συνάντηση που έγινε στην Αθήνα. Ο Δήμος Μαλεβιζίου διεκδικεί την απομάκρυνση του σταθμού,
καθώς και την χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών του Γαζίου, από το Υπουργείο Ενέργειας. Η
τοπική κοινωνία μαζί με τους εκλεγμένους φορείς εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν
τους χρόνιους αγώνες τους για την ανάπλαση της
περιοχής της Αμμουδάρας, με την απομάκρυνση
των βιομηχανικών μονάδων από την περιοχή. Το
Υπουργείο και προσωπικά ο Υπουργός δεσμεύτηκε στο αίτημα της χρηματοδότησης μελετών για
την ανάπλαση της περιοχής, εξηγώντας ωστόσο
πως η απομάκρυνση του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι δυνατή, όταν
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του καλωδίου που
θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια στο νησί.
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Αιτήματα της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018, κατέθεσε
τα παρακάτω αιτήματα:
•	Άμεση εφαρμογή της παραγράφου 2 κεφάλαιο Γ’ της ΕΣΣΕ/2015.
•	Απαλοιφή της περικοπής 35% των μισθωτών που απασχολούνται στα καθήκοντα του
ταμία και αφορά την αποζημίωση διαχειριστικών λαθών. Θυμίζουμε ότι κακώς έγινε
η περικοπή, γιατί η καταβολή αυτή είναι
αποζημίωση και όχι επίδομα.
•	Απονομή στα τυπικά προσόντα των μισθωτών των έκτακτων μισθολογικών συμβάσεων, σύμφωνα με την ΕΣΣΕ/1985. Θυμίζουμε
ότι η επιχείρηση μέχρι σήμερα, δεν έχει
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ικανοποιήσει τις περιπτώσεις που η μετάταξη των μισθωτών έγινε μετά την ένταξη.
•	Απαιτείται άμεση λύση με τις υγειονομικές
επιτροπές που αφορούν τις ασθένειες, όπου
οι συνάδελφοι είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν σε άλλη πόλη με δικά τους έξοδα,
προκειμένου να παραβρεθούν.
•	Κατάργηση της 89/2007 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου γιατί παραβιάζει
κατάφορα θεσμικά κατοχυρωμένες και δεσμευτικές για τη Διοίκηση της ΔΕΗ διατάξεις
των ΕΣΣΕ του έτους 1990, καθώς και τις
υπ’αριθμού 2/2001 και 72/2003 αποφάσεις
Διευθύνοντος συμβούλου.
•	Ανάκληση της επιστολής ΔΑΝΠΟ 29437/15-

11-2017 γιατί παραβιάζει τα οριζόμενα της
ΕΣΣΕ/1990.
•	Για τους μισθωτούς της κατηγορίας ΓΥ, η μισθολογική τους εξέλιξη να γίνεται σύμφωνα
με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα.
•	Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς για τις ΔΟ2,
ΔΟ3 στις αναθέσεις καθηκόντων.
•	Να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις-αναθέσεις Διευθυντών ΒΟΚ η κατηγορία ΔΟ3
ως ισότιμη της κατηγορίας ΔΟ1, σύμφωνα
με τον Ν.2916/2001.
•	Άνοιγμα των μισθολογικών κλιμακίων
όλων των κατηγοριών του προσωπικού,
έχοντας ως δεδομένο την αύξηση των χρόνων εργασίας για συνταξιοδότηση.

ΠΟ ΙΝ Ε Σ
Μέγα πρόβλημα οι ρευματοκλοπές

Σ

ε 200 εκατ ευρώ υπολογίζει η ΔΕΗ τη χασούρα των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από τις ρευματοκλοπές, για την τριετία 2015-2017. Αναλυτικά
στοιχεία για το κόστος των ρευματοκλοπών κατέθεσε η
ΔΕΗ στις θέσεις για τους συντελεστές απωλειών δικτύου
στη δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε ανάλογο συμπέρασμα καταλήγει και η ΕΒΙΚΕΝ,
η οποία διαπιστώνει αύξηση απωλειών έως και 10% το
2016, δείχνοντας τετραπλασιασμό σε σύγκριση με το
2012.
Η ΔΕΗ καθώς και ο ΕΣΑΗ, επιρρίπτουν ευθύνες για
την απώλεια κερδών στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος όπως
αναφέρουν δεν αντιμετωπίζει θαρραλέα το πρόβλημα,
τη στιγμή που το κόστος μετακινείται στους καταναλωτές.
Κατόπιν τούτων, έρχεται η ΡΑΕ να αναλάβει τα ηνία,
πιέζοντας τον ΔΕΔΔΗΕ να εντείνει τις προσπάθειες του
και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.
Από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ υπογραμμίζει πως
έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του
για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και για
τον εντοπισμό των παραβατών.
Επισημαίνει δε, ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται τις κατηγορίες για ολιγωρία, παθητικότητα
και αναποτελεσματικότητα απέναντι στο ζήτημα,
τονίζοντας πως έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους
και έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την υποβο-

EΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 015808

Εκδότης

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

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

λή μηνύσεων όπου υπάρχουν επιβεβαιωμένες παραβάσεις.
Το φαινόμενο, όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, δεν είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων πέρα από την οικονομική κρίση που υφίσταται η χώρα και οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπόθαλψη έκνομης συμπεριφοράς, ενώ η μέχρι πρότινος απουσία θέσπισης και ισχύς του Κώδικα Διαχείρισης
του Δικτύου, άφηνε το φαινόμενο ανεξέλεγκτο.
Τέλος, όσον αφορά το κόστος της κλαπείσας ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει ότι το κόστος υπολογίζεται
σε περίπου 80 εκατ ευρώ ετησίως, βάσει των επίσημων στοιχείων των μη τεχνικών απωλειών του Δικτύου,
τα οποία έχει εγκρίνει και η ΡΑΕ.
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Ο ΜΙ Λ Ι Α

Ομιλία του κ. Μ. Παναγιωτάκη, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ
Εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Επιχείρησης

Τ

ο 2018 θα είναι στον ίδιο ή στο μεγαλύτερο
βαθμό χρονιά κρίσιμη για τη ΔΕΗ. Από την
αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων
και το μέγεθος της επιτυχούς αντιμετώπισής τους
θα κριθεί κυριολεκτικά το μέλλον της επιχείρησής μας. Αυτό χωρίς ίχνος δραματοποίησης.
Έχουμε μπροστά μας την αποεπένδυση. Είναι
καθοριστικής σημασίας. Είναι στοίχημα για μας
να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Και πρέπει να
μετατρέψουμε την αποεπένδυση σε ευκαιρία για
την επιχείρησή μας, όσο κι αν σας κάνει εντύπωση αυτό. Επιβάλλεται να πετύχουμε τον στόχο να
πουλήσουμε τις μονάδες και τα ορυχεία με ικανοποιητικό τίμημα.
Η ΔΕΗ και οι λιγνίτες μέχρι τώρα ήταν ένα
πράγμα. Όμως η ΔΕΗ δεν μπορεί να εξακολουθήσει να φέρει το βάρος του συνόλου της λιγνιτικής
παραγωγής μονοπωλιακά, όχι για λόγους ανταγωνισμού, αλλά για λόγους επιχειρηματικούς.
Είναι πολύ μεγάλο το βάρος για την επιχείρηση
και πρέπει να αποδεσμευτεί από ένα μέρος από
αυτό για να στρέψει αλλού τις δραστηριότητές
της. Πρέπει να γίνει αποφασιστική στροφή σε
αυτές τις δραστηριότητες και βέβαια μέσα από το
ικανοποιητικό τίμημα να ενισχύσουμε την οικονομική μας ευρωστία.
Είναι κατανοητές και οι ανησυχίες και οι επιφυλάξεις των Συνδικάτων απέναντι στην πώληση
των μονάδων. Είναι συνυφασμένο με τη ζωή των
εργαζομένων, όλων μας, και εγώ προέρχομαι
και είμαι μέρος αυτής της ζωής. Όμως πρέπει να
τα δούμε με νέο μάτι, με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα.
Και βέβαια να τονίσω ότι τα εργασιακά δικαιώματα όλων και αυτών που θα πάνε στις μονάδες
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που θα αποεπενδυθούν αλλά και αυτών που θα
μείνουν, θα διαφυλαχτούν στο ακέραιο.
Επίσης θέλω να τονίσω ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν
-να επαγρυπνούν ναι, να ανησυχούν όχι- για
την τήρηση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής
αναπτυξιακής και οικονομικής φύσης που έχουμε αναλάβει απέναντί τους. Αυτό πιστεύω ότι θα
φανεί άμεσα το επόμενο διάστημα μέσα από το
διάλογο που θα γίνει και μαζί μας αλλά και με
την Κυβέρνηση.

Η οικονομική κατάσταση της
επιχείρησης και η ρευστότητα
Το 2018 πρέπει να είναι η χρονιά ριζικής και
αποφασιστικής στροφής. Να χαρακτηρίζεται από
μια δυναμική και με επιχειρηματικά κριτήρια διαχείριση της ρευστότητας και του χρέους. Πιστεύω
ότι ένα δείγμα φάνηκε με την πρόταση που κάναμε και που θα την επαναλάβουμε βελτιωμένη,
για την επαναγορά των 150 εκατομμυρίων από το
ομόλογο που λήγει το Μάιο του 2019.
Θα προχωρήσουμε σε αποφασιστική αντιμετώπιση των ληξιπροθέσμων με αποφασιστική
στο μέγιστο βαθμό αξιοποίηση των υπηρεσιών
των συμβούλων.
Επίσης θα γίνουν μεγάλες προσπάθειες,
συστηματικές προσπάθειες για τη μείωση του
λειτουργικού κόστους και βέβαια την αναχρηματοδότηση των δανείων μας, πράγμα το οποίο
επίκειται για το επόμενο διάστημα.
Στόχος μας είναι η αποκατάσταση και η διασφάλιση των αναγκαίων πηγών ρευστότητας
και χρηματοδότησης της επιχείρησής μας, με
προοπτική τη δυνατότητα εξόδου στις αγορές το
συντομότερο δυνατό.

Το επιχειρηματικό μας σχέδιο
Ολοκληρώνεται περίπου σε δυο μήνες. Ήδη
έχουν προσδιοριστεί οι βασικές στρατηγικές
κατευθύνσεις: ΔΕΗ ανταγωνιστική επιχείρηση με
ριζική αλλαγή του μίγματος παραγωγής υπέρ των
ΑΠΕ με εξωστρέφεια, επέκταση σε άλλες αγορές
και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της.
Αναδείχθηκε ακόμη όχι μόνο η πολύτιμη για
τη ΔΕΗ αξία των δικτύων διανομής, αλλά και ο

ρόλος της σημασίας τους για την εταιρική μας
ανάπτυξη.
Από περιοριστικά ελληνική να γίνουμε μια
μεγάλη περιφερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή μας. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε από πλεονεκτικές θέσεις τον επερχόμενο ανταγωνισμό στα
πλαίσια της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης
και ολοκλήρωσης.
Για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις και στις
προκλήσεις του ανταγωνισμού με τις μεγάλες
Ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού πρέπει να
ενισχυθούμε, να αναπτυχθούμε, να αποκτήσουμε
μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό.
Πως θα γίνει αυτό; με την υλοποίηση της στρατηγικής του να γίνουμε μια περιφερειακή δύναμη. Να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι μέχρι την
ολοκλήρωση την ευρωπαϊκή, υπάρχει το ενδιάμεσο στάδιο, των περιφερειακών αγορών. Η περιφερειακή αγορά η δική μας είναι τα Βαλκάνια
και η Ιταλία. Μπορούμε λοιπόν στα πλαίσια αυτά
να γίνουμε μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη.
Άλλωστε δεν βλέπω καμία άλλη επιχείρηση, τουλάχιστον στα Βαλκάνια, που να μπορεί να παίξει
αυτό το ρόλο.
Είναι καθοριστικό λοιπόν να υλοποιήσουμε τα
απαιτούμενα από το επιχειρησιακό σχέδιο στους
αναγκαίους εταιρικούς και λειτουργικούς μας
μετασχηματισμούς και αναδιαρθρώσεις. Ακόμη
να ενισχύσουμε την λειτουργία μας ως Ομίλου
στα πλαίσια του οποίου όλες οι θυγατρικές θα
ενεργούν για τους κοινούς στόχους.
Δεν έχουμε το δικαίωμα και ούτε θα αφήσουμε να παραμείνει το στρατηγικό μας σχέδιο στα
χαρτιά.

Άνοιγμα της αγοράς
Πρέπει να λυθεί μια αντίφαση. Η ΔΕΗ να υποχρεούται να χάσει μερίδια της αγοράς και ταυτόχρονα να βελτιώνει τις υπηρεσίες της σε όφελος
της κοινωνίας και της οικονομίας. Από αυτό βέβαια το τελευταίο όχι μόνο δεν θα παραιτηθούμε,
αλλά στόχος είναι να βελτιωθούμε ουσιαστικά.
Η πορεία της απώλειας του μεριδίου της ΔΕΗ
μέσω των ΝΟΜΕ επαλήθευσε τις προβλέψεις μας
ότι δεν μπορεί να γίνει με τους ρυθμούς οι οποίοι
έχουν νομοθετηθεί. Αυτό είναι γεγονός. Δεν θα

ΠΑΙΧΝ ΙΔ ΙΑ

κάνω προβλέψεις για το 2018 για
το οποίο έχει υιοθετηθεί η λύση το
να γίνουν μεγαλύτερες ποσότητες
δημοπρασιών των ΝΟΜΕ.
Θα πω όμως το εξής: χρειάζεται να γίνει βαθύτερη ανάλυση του
προβλήματος του ανοίγματος της
αγοράς σε συνεργασία και με τη
συμμετοχή των αρμόδιων Κοινοτικών Αρχών.

Η ΔΕΗ ως επιχείρηση
Πρέπει να απαλλαγούμε από τα
δεσμά που υπάρχουν. Να γίνεται
έλεγχος από το κράτος από την
πολιτεία με βάση το επιχειρησιακό
μας σχέδιο και τους αντίστοιχους
στόχους με τους οποίους θα συμφωνούμε με την πολιτεία, και με
βάση τον προϋπολογισμό.
Να αλλάξουμε τις εργασιακές
μας σχέσεις με κύριο χαρακτηριστικό την απόδοση και την αξιοκρατία.
Ήδη κάνουμε σοβαρά βήματα.
Ενα είναι το στοίχημα: να αποδείξουμε ότι μια επιχείρηση με
διασφάλιση των ουσιαστικών εργασιακών δικαιωμάτων και με κοινωνική ευαισθησία στη διαχείριση
του προσωπικού της και γενικότερα
στην κοινωνία, μπορεί να είναι αποδοτική με διασφαλισμένο το μέλλον
και το δικό της και των εργαζομένων της.
Σε καμία περίπτωση η σημερινή Διοίκηση δεν θα μειώσει τους
μισθούς του προσωπικού, αυτό να
είναι ξεκάθαρο. Αντίθετα όπως φάνηκε τελευταία με τους οκταμηνίτες
εργαζομένους στο μέτρο του δυνατού και του δικαίου προβαίνουμε σε
βελτιώσεις. Ωστόσο τα περιθώρια
εξοικονόμησης μέσω της καλύτερης διαχείρισης είναι αρκετά και θα
εξαντληθούν.

Ποιος ο ρόλος του λιγνίτη
τις επόμενες δεκαετίες

Τ

εράστιες είναι οι αλλαγές που
έχουν δρομολογηθεί στην Ευρώπη για τη χρήση του λιγνίτη
στο ενεργειακό μείγμα, με δεδομένο
ότι η χρήση των ΑΠΕ φέρνουν μια
νέα ενεργειακή εποχή για τις προηγμένες κοινωνίες της Δύσης και
της Ανατολής. Μία σειρά από χώρες
έχουν στο πρόγραμμά τους την πλήρη απόσυρση του άνθρακα από τη
διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής
μέχρι το 2030, δεδομένο που χαράζει τις νέες συνθήκες και που φέρνει τη χώρα μας στο σημείο να αποφασίσει τι μένει να πράξει από την
πλευρά της. Μέχρι σήμερα 20 κράτη
και δύο πολιτείες των ΗΠΑ, εντάχτηκαν στη διεθνή, όπως ονομάστηκε,
συμμαχία με στόχο την κατάργηση
της παραγωγής ενέργειας από άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών
ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο
του θερμοκηπίου. Μέσα στο έτος,

δρομολογείται η σύνοδος κορυφής
των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη
Κατοβίτσε της Πολωνίας, με στόχο
οι χώρες που συμμετέχουν στη συμμαχία για την εξάλειψη του άνθρακα
από την παραγωγή ενέργειας να
φτάσουν τις 50.
Για τη χώρα μας, ήδη έχει αποφασιστεί η σημαντική μείωση του
λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα τα
επόμενα χρόνια για την παραγωγή
ενέργειας, βάσει όμως των συνθηκών δεν το αποκαθηλώνει από την
αρχηγική θέση του εθνικού μας καυσίμου. Οι συνθήκες της χώρας είναι
πολύ ιδιαίτερες και ίσως και προς
το παρόν απαγορευτικές απέναντι
στην ολική κατάργηση του καυσίμου, δεδομένου της γεωγραφικής
της θέσης, που δεν δίνει μεγάλες
δυνατότητες ενεργειακής διασύνδε-

σης με άλλες χώρες έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί απόθεμα και εν κινδύνω τροφοδότηση ενέργειας. Δεν θα
πρέπει να παραβλέψουμε ότι για την
οικονομία της Ελλάδος, ο λιγνίτης
αποτελεί το αποκλειστικό εγχώριο
ορυκτό καύσιμο, αφού δεν μπορεί
να χρησιμοποιήσει, ως σταθμούς
βάσεις, πυρηνικά εργοστάσια.
Ακόμη, ο λιγνίτης, είναι καύσιμο
βοηθητικό στις δύσκολες οικονομικά μέρες που διανύει η χώρα μας,
δεδομένου ότι εξασφαλίζει χαμηλό
κόστος ενέργειας.
Ωστόσο, μία σειρά από οργανισμούς και φορείς αντιδρούν καθημερινά στη χρήση του, προβάλλοντας
και το δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια θα ακριβύνει κατά πολύ, αφού θα
εκτιναχτεί η τιμή των δικαιωμάτων
του, λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης χρήσης ΑΠΕ.

Γιατί άφησαν εκτός τη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V

Γ

νωρίζουμε όλοι ότι η μονάδα V της Μεγαλόπολης
βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο παρόλο
που σε λίγο καιρό κλείνει τρία χρόνια.
Η Μεγαλόπολη V λειτούργησε για πρώτη φορά σε
πλήρη ισχύ, δηλαδή 811 MW, το Νοέμβριο του 2015
και έκτοτε η ΔΕΗ την χρησιμοποιεί με καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας, που σημαίνει ότι στο σύστημα
εντάσσεται όταν υπάρχει ανάγκη ενώ δεν υποβάλλει
προσφορές στην αγορά της επόμενης μέρας. Εξ’αιτίας αυτού του γεγονότος, η μονάδα αυτή δεν ελάμβανε
αποζημίωση από τον μηχανισμό των ΑΔΙ με αποτέλεσμα να χάνει η ΔΕΗ εκατομμύρια και μάλιστα σε μία
εποχή που τα έχει ανάγκη.
Όπως είναι γνωστό σήμερα ο νέος μεταβατικός
μηχανισμός αποζημίωσης των μονάδων βρίσκεται

ΕΡΩΤΗΜΑ
προς το πρόεδρο
& Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΔΕΗ

στο στάδιο διαμόρφωσης και η έναρξη της εμπορικής
λειτουργίας της μονάδας θα προκαλέσει κλυδωνισμό
στις υπόλοιπες μονάδες των ιδιωτών, αφού ο μηχανισμός ευελιξίας κινδύνου θα λειτουργεί ανταγωνιστικά
και η μονάδα αυτή θα μπορεί να ζητήσει τη μερίδα του
λέοντος σε αποζημίωση δημιουργώντας προβλήματα στους ανταγωνιστές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των
αρμόδιων με την ένταξη της Μεγαλόπολης V, από τις
7 μονάδες των ιδιωτών θα χωρούν μόνο 3 για να εισπράξουν αμοιβή στον υπόψη μηχανισμό!!! Άρα γι’ αυτό
δεν έμπαινε τρία χρόνια σε εμπορική λειτουργία η μονάδα, για να κονομάνε οι ιδιώτες; Εύγε σαΐνια της ΔΕΗ.
Ερώτηση: Μήπως μπορούν να μας πουν πόσα χρήματα έχασε η ΔΕΗ και ποιοι ευθύνονται;

Αληθεύει, ότι υπάρχει χρηµατικό έλλειµα στο ταµείο της ΔΕΗ, που
αφορά τη ΔΝΥ; Αν ναι, τα χρήµατα επεστράφησαν; Θα επιστραφούν;
Η θα χαριστούν;
Περιμένουμε την απάντησή σας. Δηλώνουμε ότι θα επιμείνουμε.
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Ξ Ε Π Ο Υ Λ Η ΜΑ

Μ

ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΊΟ ΚΑΙ ΤΟ 17% ΤΗΣ ΔΕΗ

αζί με την αποεπένδυση από τον
λιγνίτη και η μεταβίβαση του 17%
των μετοχών της ΔΕΗ που θα διατεθεί σε ιδιώτες, είναι μέρος του 34% που θα
διαχειρίζεται πια το υπερταμείο, βάσει της
μνημονιακής ρήτρας για το κλείσιμο της γ’αξιολόγησης. Μαζί με το ποσοστό μετοχών της
ΔΕΗ, αποκρατικοποιούνται επίσης ο ΔΕΣΦΑ, η
ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ. Το ζήτημα που διακυβεύεται
τώρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθεί
το 17%, για να μπορέσει το κράτος να καλύψει το
στόχο του προϋπολογισμού ο οποίος είναι τα 100
εκατ. ευρώ. Η πρώτη κίνηση που επιτρέπεται
μέχρι στιγμής βάσει της χαμηλής κεφαλαιοποίησης, είναι η έκδοση ομολόγου, μετατρέψιμου
σε μετοχές, γεγονός που όπως φαίνεται βλέπουν θετικά και οι δανειστές, ενώ πληροφορίες
αναφέρουν ότι υπήρξε ένσταση όσον αφορά την
πρόταση για το βιβλίο προσφορών.
Αυτό που περιμένουν τώρα οι οικονομικοί
αναλυτές, για να καθησυχαστούν και οι δανειστές
ότι ο στόχος των 100 εκατ ευρώ είναι εφικτός,
είναι η άνοδος της μετοχής κατά 15% περίπου,
οικονομικό δεδομένο που θα δώσει ώθηση να
ξεπεραστεί ο σκόπελος των 90 εκατ. ευρώ που
αποτιμάται η συνολική πώληση, καθώς η μετοχή
σήμερα πωλείται κατά 2,2 ευρώ.

Τ

14 ΔΕΚΟ συνολικά στο Υπερταμείο

Η πώληση του 17% θα μπει σε τροχιά υλοποίησης αφού πρώτα ξεκαθαρίσει το market test, το
ποιοι δηλαδή είναι οι υποψήφιοι αγοραστές των
μονάδων Μελίτη Ι στη Φλώρινα, η άδεια για τον
Μελίτη 2, καθώς και οι μονάδες 3 και 4 στη Μεγαλόπολη. Μόλις ξεκαθαρίσει λοιπόν το market
test και κλείσει ο πρώτος γύρος υποβολής
ερωτήσεων προς τις 40 περίπου εταιρείες που
προσκάλεσε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού,
θα αποφανθεί η Κομισιόν εάν η συμφωνία για
την αποεπένδυση της ΔΕΗ από τον Λιγνίτη είναι
σύμφωνη με την τελευταία απόφαση του Γενικού
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
με το πνεύμα ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού.
Κατόπιν όλων αυτών, θα προχωρήσει η διάθεση
του 17%, γεγονός που όπως όλα δείχνουν δεν
πρόκειται να γίνει νωρίτερα από τον ερχόμενο
Σεπτέμβρη.

Πρόκειται για εκχώρηση του εθνικού πλούτου; Ίσως να μπορούμε να το πούμε κάπως
έτσι, εάν αναλογιστούμε πως 14 δημόσιες επιχειρήσεις, μετέφεραν μεγάλα ποσοστά τους στο
υπερταμείο. Αποκρατικοποιήθηκαν δηλαδή και
τώρα είναι στα χέρια της Ελληνικής Εταιρίας
Συμμετοχών και Περιούσιας, στην οποία λόγο
έχουν και οι θεσμοί. Έτσι λοιπόν, μαζί με το
34% της ΔΕΗ, περνά το 50,3% της ΕΥΔΑΠ, το
51% της ΕΥΑΣΘ, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, το 25% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών
και Αλιείας, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, η
ΔΕΘ-HELEXPO, τα Καταστήματα Αφορολογήτων
Ειδών, οι Ελληνικές Αλυκές, η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, η
Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου καθώς
και το ΟΑΚΑ. Αν και όπως δηλώνουν πηγές του
υπερταμείου σκοπός είναι η καλύτερη διαχείριση
της δημόσιας περιουσίας, κάτω από μία ενιαία
ομπρέλα προς όφελος του κράτους, ωστόσο δεν
θα πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι 40.000
εργαζόμενοι θα διοικούνται από το υπερταμείο,
δεδομένου ότι οι διοικήσεις τους δεν θα διορίζονται πια από την εκάστοτε Ελληνική κυβέρνηση.
Μένει να δούμε εάν θα διασφαλιστούν τόσο οι
θέσεις εργασίας, όσο και τα εργασιακά δικαιώματα.

Τους πληρώνουμε για να μας ξεπουλήσουν

ους πληρώνουμε χρυσάφι για να μας ξεπουλήσουν μπιρ παρά, θα έλεγε εύλογα κάποιος πολίτης μόλις άκουγε για τις προσλήψεις ειδικών συμβούλων της ΔΕΗ, τη στιγμή που η εταιρεία σπάει σε κομμάτια και ξεπουλιέται, όπως διατάζουν οι δανειστές.
Σε γερή μπίζνα έχει μετατραπεί η ιστορία πώλησης της ΔΕΗ, ενώ από την άλλη μεριά η επιχείρηση θα πληρώσει χρυσάφι τους 4 ειδικούς συμβούλους που πρέπει να προσλάβει για να αναλάβουν τη διεκπεραίωση της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων και τη διάθεση των πακέτων μετοχών. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των τεσσάρων θα ασχοληθεί με την απόσχιση, ο δεύτερος με την αποτίμηση του πακέτου, θα υπάρχει ένας ακόμη
νομικός σύμβουλος ενώ δύο θα αναλάβουν την εκτίμηση εύλογου τιμήματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το κατώτατο έσοδο για τη ΔΕΗ.
Τέλος του χρόνου διεξήχθη ο διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ για την ανάθεση της πώλησης του 17% της ΔΕΗ σε στρατηγικό σύμβουλο, διαγωνισμός που
γέννησε πολλά ερωτηματικά. Το χρονικό περιθώριο καταβολής προσφορών ήταν 5 ημέρες, γεγονός που χαρακτήρισε εξπρές τις διαδικασίες, ενώ η
αμοιβή του θα αγγίξει τις 200.000 ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί από μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.
Συρρικνώνεται η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ
Με τα σημερινά παγκόσμια οικονομικά δεδομένα η αξία της ΔΕΗ αποτιμάται κοντά στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ η πώληση του 40% θα κατεβάσει και άλλο
την αξία της. Τελικά, εκτός από τους εργαζόμενους που είναι σίγουρο ότι θα βγουν στο δρόμο όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, υπάρχει κάποιος από τη
σημερινή διοίκηση που αγωνιά για το «τελείωμα» της ΔΕΗ;
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ΑΠΟΛΥ Σ Ε ΙΣ

Ανησυχία στις ΔΕΚΟ

Η

μεταβίβαση ποσοστών ή και ολόκληρων δημόσιων εταιρειών στο
υπερταμείο, έχει ήδη ανάψει φωτιές, με την ανησυχία των εργαζομένων να φτάνει στα ύψη και οι αντιδράσεις να είναι έκδηλες.
Πρόκειται για 40.000 μόνιμους εργαζόμενους και για εκατοντάδες
εργολαβικούς ο αριθμός των οποίων δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένος. Οι ανατροπές θα είναι μεγάλες, εάν σκεφτεί κανείς ότι περνούν
σε άλλο εργασιακό καθεστώς. Αν και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δίνει διασφαλίσεις για το εργασιακό μέλλον των μονίμων, δεν υπάρχει
μέχρι σήμερα σαφής τοποθέτηση της κυβέρνησης για την τύχη των
εργολαβικών.
Το νέο καθεστώς θα περιλαμβάνει από υποχρεώσεις των καινούριων διοικήσεων να τηρούν δεσμευτικούς στόχους, όπως ακριβώς
συμβαίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέχρι και τη δημοσιοποίηση
ισολογισμών ανά τρίμηνο, ενώ η καθιέρωση επιτροπών εσωτερικού
ελέγχου και η ανακατανομή προσωπικού ακόμη και με εθελούσιες
εξόδους, είναι ένα αναπόφευκτο σενάριο.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι αποφεύγουν τον όρο ιδιωτικοποίηση των 14
ΔΕΚΟ που περνούν στο υπερταμείο, ενώ σίγουρη είναι η αναδιάρθρωση τους με στόχο να γίνουν κερδοφόρες, με αλλαγές στο μάνατζμεντ
και με μετρήσιμες αποδόσεις.
Όσον αφορά την πώληση των τριών λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ,

τα εργασιακά και η διασφάλιση του προσωπικού ήταν ο τελευταίος
σκόπελος στο κλείσιμο της συμφωνίας που ολοκληρώθηκε στις αρχές
του Δεκεμβρίου, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα των αντισταθμιστικών
που ζητά η ελληνική πλευρά.
Ήδη από τις αρχές του χρόνου ξεκίνησε η λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, το γνωστό σε όλους μας
Υπερταμείο, όπως προβλέπεται στα προαπαιτούμενα του κλεισίματος
της γ΄αξιολόγησης. Στο υπερταμείο περνούν οι εταιρείες ΟΑΣΕ και οι
θυγατρικές του, ο ΟΣΕ, το ΟΑΚΕ, τα ΕΛΤΑ, η ΕΥΑΘ, η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ, το
διεθνές αεροδρόμιο, οι Ελληνικές Αλυκές, ο ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η ΑΕΔΙΚ, ο
ΟΚΚΑ ΑΚ, η κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης καθώς και η Helexpo
και καταστήματα αφορολογήτων Ειδών.
Πολύ σημαντική είναι η διάταξη του νομοσχεδίου για την απόδοση
μερίσματος από την ΕΕΣΥΠ προς το ελληνικό δημόσιο, ποσό το οποίο
προβλέπεται να διατεθεί σε επενδύσεις, ενώ ένα ακόμη ποσό θα παρακρατείται για κάλυψη πιθανών ζημιών στο μέλλον.
«Δεν ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία και θέτουμε στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ενώ αντίθετος με την πώληση
υδροηλεκτρικών μονάδων αλλά και του πελατολογίου της ΔΕΗ δηλώνει και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

Βαφτίζουν εθελούσια τις απολύσεις

Τ

ην πρόωρη έξοδο από την επιχείρηση σε
εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει το
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δείχνει η διοίκηση της ΔΕΗ. Ήδη μέσα στο 2017, 320 εργαζόμενοι αποχώρησαν από την επιχείρηση, ενώ
άλλοι 100 είναι στα σχέδια της άμεσης αποχώρησης. Η ΔΕΗ προσφέρει το κίνητρο των 15.000
ευρώ, κάνοντας λόγο για εθελούσια έξοδο, τη
στιγμή που εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί
φορείς, αντιδρούν ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται
για καθαρές απολύσεις.
Η κίνηση αυτή περιλαμβάνεται, σύμφωνα
με πληροφορίες, στο σχέδιο βιωσιμότητας της
επιχείρησης που έχει προταθεί από την εταιρεία
McKinsey, η οποία έχει προσληφθεί ως σύμβουλος για την κατάρτιση του business plan στο
πλαίσιο ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού. Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι πρώτες εθελούσιες έξοδοι, έγιναν με
τη σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ, μέσα στο 2017.

Στη συνεδρίαση της 7ης Δεκέμβρη η ΓΕΝΟΠ κατέθεσε αίτημα αναβολής της συζήτησης
για τα νέα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που αφορούν
100 επιπλέον άτομα, μιλώντας
αυτή τη φορά όχι για εθελούσια
αλλά για απολύσεις.
Τη στάση της όμως σκληραίνει και η διοίκηση, η οποία
βάζει το μαχαίρι στο λαιμό των
εργαζομένων, υποστηρίζοντας
πως αν δεν δεχτούν την έξοδο
με τα 15.000, έχουν δικαίωμα
να προχωρήσουν σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, χωρίς να δώσΕΙ ευρώ στο
χέρι, με το επιχείρημα ότι θα συμψηφιστούν με
το εφάπαξ. Από την άλλη μεριά, το υπουργείο
αναφέρει ρητά ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να συμψη-

φίζει τις αποζημιώσεις με το εφάπαξ και αυτό
έχει ήδη προσυμφωνηθεί. Η κατάσταση βρίσκεται τώρα στα χέρια των εργαζομένων και των
συνδικάτων τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να
δρομολογηθούν γι’ αυτούς οι καλύτερες δυνατές εξελίξεις.
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Αλλαγές στα ΝΟΜΕ και τις ΥΚΩ

Μ

ε αυστηρά χρονικά καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα θα γίνεται η ετήσια
αναπροσαρμογή στις ΥΚΩ, όπως προβλέπεται από τις αλλαγές που περιλαμβάνονται
στην τροπολογία για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ του
πολυνομοσχεδίου για τα ενεργειακά θέματα. Οι
αλλαγές είναι δύο και έχουν να κάνουν τόσο με
τα ΝΟΜΕ όσο και με τις ΥΚΩ.
Όπως αναγράφεται στις αλλαγές, κάθε Σεπτέμβριο ο διαχειριστής του δικτύου των νησιών
που είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, θα καταθέτει στοιχεία και
εκτιμήσεις στη ΡΑΕ, έτσι ώστε να βγαίνει ένα
ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το ποσό που θα
πρέπει να ανακτηθεί, για να μην δημιουργούνται,
όπως μέχρι σήμερα, νέα σωρευτικά ελλείμματα,
αν και η δυνατότητα κάλυψης από τον προϋπολογισμό δεν θα παύσει να δίνεται.

Σε δύο δημοπρασίες αντί σε μία που ήταν
μέχρι σήμερα, θα μοιράζονται οι επιπλέον ποσότητες στα ΝΟΜΕ, όταν υπάρχει αύξηση των
δημοπρατούμενων, έτσι ώστε να υπάρχει ένας
έλεγχος και να μην σωρεύονται μεγάλες προσφορές σε μία μόνο δημοπρασία.
Η τροπολογία προβλέπει την αποφυγή στρεβλώσεων στην πρόσβαση και τη δημοπρασία των
προϊόντων, αλλάζοντας τα κριτήρια συμμετοχής
των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα
τη διοχέτευση ποσοτήτων ρεύματος στην εγχώρια αγορά. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν από
εδώ και πέρα και την υποβολή από τους νέους
προμηθευτές επιχειρηματικού πλάνου δραστηριοποίησης και ανάπτυξης, μαζί με την έγγραφη
ένταξή τους στο μητρώο του ΛΑΓΗΕ, ενώ ο ίδιος
ο ΛΑΓΗΕ θα δημιουργήσει μηχανισμό ελέγχου.

Ο λόγος που θεσμοθετούνται αλλαγές είναι
η προώθηση του αρχικού σχεδίου δημιουργίας
των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, που δεν είναι άλλος
από την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική
αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.
Εάν κάποιος εξετάσει συνολικά τις νέες τροπολογίες και τις συγκρίνει με παλαιότερες, θα
τις βρει ιδιαιτέρως πιο χαλαρές, δεδομένου ότι
οι προηγούμενες όριζαν ποσοστώσεις για τον
όγκο της ενέργειας που θα πρέπει να κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά και η οποία δεν ήταν
σε αντιστοιχία με όσα ορίζονται από την Ευρώπη.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες του πλάνου και οι διαδικασίες ελέγχου περιλαμβάνονται στον κώδικα,
ενώ όσοι συμμετέχουν πρώτη φορά στη διαδικασία θα έχουν ως δικαίωμα την καταβολή του
επιχειρησιακού τους πλάνου μέχρι και 3 ημέρες
πριν τη δημοπρασία.

Δημοπρασίες ΝΟΜΕ
Οι νταβατζήδες της ΔΕΗ

Γ

νωρίζουμε καλά τι σημαίνει να δουλεύεις, να παράγεις και να πουλάς
κάτω του κόστους. Το γεγονός αυτό
αποτελεί, παγκόσμια πρωτοτυπία και δυστυχώς συμβαίνει μόνο στη ΔΕΗ. Η ζημιά για τη
ΔΕΗ εξ’αιτίας της διαδικασίας αυτής ήταν 87
εκατομμύρια € κοστολογημένα, χωρίς να δέχονται καμία αμφισβήτηση, ενώ κάποιοι αεριτζήδες προμηθευτές ιδιαίτερα πέρσι με τις
εξαγωγές κέρδισαν πολλά χρήματα χωρίς να
έχει κανένα όφελος ο Έλληνας καταναλωτής,
αφού η τιμή της κιλοβατώρας δεν είχε καμιά
πτώση. Αντί επομένως να σταματήσουν αυτές
οι δημοπρασίες, έχουμε και φέτος ποσότητες
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής
που θα διατεθούν από τη ΔΕΗ προκειμένου να
έχει όφελος ο Έλληνας καταναλωτής!!!
Έτσι, λοιπόν, έχουν προγραμματιστεί
και για φέτος περισσότερες ποσότητες και
συγκεκριμένα 1811 MW, ενώ η πρώτη δημοπρασία που έγινε στις 7-2-2018 η τιμή
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έκλεισε στα 41,45 € όταν για
τη ΔΕΗ το κόστος είναι πάνω
από 50€ τη MWh.
Οι επόμενες δημοπρασίες
έχουν προγραμματιστεί από
400 MW η κάθε μία για τον
Απρίλιο και Ιούλιο καθώς και
άλλη μια τον Οκτώβρη 511
MW.
Έχει μεγάλη σημασία να
δούμε και φέτος θα υπάρξει
μείωση στην τιμή του ρεύματος ή θα χάσει
η ΔΕΗ δεκάδες εκατομμύρια, προκειμένου
να θησαυρίζουν οι αεριτζήδες της ενέργειας. Εδώ ταιριάζει το γνωστό «πάρτε τζάμπα
μάγκες»!!!
Οι ποσότητες που πήραν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν ως εξής:
• PROTERGIA 90 MWh/h
• ΗΡΩΝ 60 MWh/h

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NRG 55 MWh/h
ELPEDISON 40 MWh/h
ΕΛΤΑ 40 MWh/h
WATT+VOLT 35 MWh/h
KEN 20 M Wh/h
VOLTERRA 13 MWh/h
VOLTON 10 MWh/h
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 MWh/h
ΖΕΝΙΘ 5 MWh/h

Ε ΙΣ ΠΡΑΞ Ε ΙΣ ΟΦ ΕΙΛ Ω Ν

Μ

Η Qualco νέα εισπρακτική της ΔΕΗ

εγάλες εισπρακτικές εταιρείες μπαίνουν
στο σαφάρι μεγαλοοφειλετών της ΔΕΗ,
των οποίων τα χρέη έχουν φτάσει τα 2,4 δις
ευρώ. Τη διαδικασία θα αναλάβει η Ελληνική
Gualco, η οποία εταιρεία θεωρείται η πλέον κατάλληλη, με εμπειρία και σοβαρά αποτελέσματα
στο χώρο της διαχείρισης πελατών και είσπραξης οφειλών.
Τους 120.000 φτάνουν οι οφειλέτες που βρίσκονται στην κορωνίδα των ληξιπρόθεσμων και
τους οποίους έχει πρωτίστως στο στόχαστρο η
ΔΕΗ. Η κοινοπραξία Qualco, έχει ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλό της τον Ορέστη Τσακαλώτο,
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Όπως όλα δείχνουν, η περίοδος διεκπεραίωσης των υποθέσεων θα υπερβεί τους 30 μήνες,

δεδομένου ότι η εταιρεία θα διαχειρίζεται τα
χαρτοφυλάκια καθ όλη τη διάρκεια των επικείμενων διακανονισμών, ενώ η διαδικασία θα
είναι η γνωστή, με τις κλήσεις των πελατών και
τις νομικές διαδικασίες να αναλαμβάνουν τα περαιτέρω σε περίπτωση μη ανταπόκρισης. Το εύρος των εργασιών της εταιρείας θα κυμαίνεται
από την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για τη
διαχείριση των οφειλών μέχρι και τη δυνατότητα
χρηματοδότησης και τιτλοποίησης απαιτήσεων,
ενώ η αμοιβή της ανάδοχου θα καθοριστεί σε ένα
ποσοστό της τάξης του 8% επί των εισπράξεων
που θα επιτύχει, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο
εάν σκεφτεί κανείς τον αρχικό στόχο των 124.

Φραγμός στα προσωπικά δεδομένα για τις εισπρακτικές

ε εφαρμογή τίθεται από τις 25 Μαΐου ο νέος
κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει του νέου καθεστώτος
απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε χρήση στοιχείων πελατών, χωρίς τη σύμφωνη και απερίφραστη γνώμη τους.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι καμία εισπρακτική εταιρεία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε
ολόκληρη την Ευρώπη, δεν θα έχει το δικαίωμα
να παραχωρεί τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της σε ανάδοχο εταιρεία που αναλαμβάνει
τη διεκπεραίωση και είσπραξη λογαριασμών εξ
ονοματός της. Μία κατάσταση γνωστή σχεδόν σε
όλους μας και ιδιαιτέρως ενοχλητική θα υποστή-
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εξάδελφο του υπουργού. Η Qualco συμμετείχε
στο μειοδοτικό διαγωνισμό και προκρίθηκε για
την ανάθεση της είσπραξης του χαρτοφυλακίου
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ. Η
προκήρυξη ορίζει ότι με διάστημα 30 μηνών, η
εταιρεία θα πρέπει να εισπράξει 124 εκατ ευρώ
από 120.000 πελάτες. Η μειοδοτική εταιρεία
απαρτίζεται από δέκα εταιρείες διαχείρισης
χαρτοφυλακίων, τράπεζες και δικηγορικά γραφεία, ενώ μέλος της είναι και η αμερικανική
εταιρεία Finacity.

ριζε κανείς, αφού έγινε μόδα στην Ελλάδα για
πάνω από 15 χρόνια.
Από την άλλη μεριά, ο νέος αυτός κανονισμός,
βάζει νέα εμπόδια και στη ΔΕΗ και δυσκολεύει
το «κυνήγι» των οφειλετών. Τη δουλειά αυτή
έχει αναλάβει για λογαριασμό της επιχείρησης
μια κοινοπραξία εταιρειών με επικεφαλής την
Qualco. Η ΔΕΗ εξετάζει πολύ σοβαρά το σενάριο
να προχωρήσει σε συναίνεση με τους πελάτες
της για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, μέσα από την ένταξη τους σε διακανονισμούς και ρυθμίσεις χρεών.
Εάν παρ όλα αυτά κάποιος δεν ακολουθήσει
τον κανονισμό και τον παραβιάσει, τον περιμένουν πολύ αυστηρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα

παραβίασης φτάνουν έως και 20 εκατ ευρώ ή
έως το 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών
της εταιρίας στην οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.
Εάν δεν υπάρχει λοιπόν πρότερη υπογεγραμμένη σύμβαση παραχώρησης των προσωπικών
δεδομένων του πελάτη, ούτε εισπρακτική, αλλά
ούτε και προωθητική εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο.
Οι Αρχές Προστασίας των Δεδομένων θα χρηματοδοτηθούν από την Κομισιόν με το ποσό του
1,7 δις ευρώ για την κατάρτιση επαγγελματιών
για την προστασία δεδομένων, ενώ από τον Μάη
και μετά που μπαίνει σε ισχύ ο κανονισμός,
τα κράτη- μέλη θα παρακολουθούνται για την
εφαρμογή του.

Άνοδος του μεριδίου της ΔΕΗ

χι μία αλλά δύο μονάδες άνοδο παρουσίασε το μερίδιο της ΔΕΗ στην
αγορά τον Δεκέμβριο, με το ποσοστό να φτάνει τα 85,4%.
Τα στοιχεία δείχνουν πως δεν αυξήθηκε η κατανάλωση ενέργειας όπως
εύλογα θα σκέφτονταν κανείς, αλλά επέστρεψαν στο πελατολόγιο της ΔΕΗ
κοντά στους 70.000 καταναλωτές.
Αν και μνημονιακή δέσμευση αναφέρει ρητά τη μείωση του μεριδίου
αγοράς της ΔΕΗ στο 75,24% στο τέλος του 2017 και γενική μείωση κάτω
του 50% μέχρι το 2020, οι καταναλωτές φαίνεται να εμπιστεύονται περισσότερο την πολιτική της επιχείρησης και να επιστρέφουν σε αυτήν, μετά
από δοκιμαστικές περιόδους σε άλλους παρόχους.
Επί της ουσίας το συμπέρασμα που απορρέει είναι ότι οι δημοπρασίες
ΝΟΜΕ δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στους δανειστές και

τους ιδιώτες επιχειρηματίες. Λαμβάνοντας υπόψη και τις τιμές των δημοπρασιών, φαίνεται ξεκάθαρα πως οι πάροχοι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ στο κοστολόγιο και τις παροχές.
Αν και έχουν μικρότερες λειτουργικές δαπάνες από τη ΔΕΗ, τα υψηλά
κόστη ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων καθώς και οι επενδυτικές δαπάνες,
δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια εκπτώσεων στα τιμολόγια τους.
Πλήγμα για τους ιδιωτικούς παρόχους ήταν και η έκπτωση 15% που
δεν μετακύλησε στα τιμολόγια της η ΔΕΗ, η οποία επιβάρυνε όλους τους
προμηθευτές με την επιβολή της «χρέωσης προμηθευτή».
Όλα δείχνουν ότι ο στόχος της μείωσης του 50% του μεριδίου αγοράς
μέχρι το 2020 δεν είναι εφικτός. Μένει να δούμε πως θα αντιδράσουν οι
Βρυξέλλες και κατ επέκταση η Ελληνική κυβέρνηση.
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Δ Ι Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο ΤΗ ΤΑ
Η ιστορία της ΔΕΗ στα χρόνια της δίνης των μνημονίων
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την κατά καιρούς μεγάλη συζήτηση που
ανοίγεται γύρω από το τι χάνουμε και τι
κερδίζουμε από τη διαπραγμάτευση που
διεξήγαγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους δανειστές για τη ΔΕΗ, η ανάλυσή μας θα πρέπει
να συμπεριλάβει την περιγραφή της συμφωνίας
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τη μικρή ΔΕΗ, καθώς και τους νέους όρους και δεδομένα που καλείται να υλοποιήσει η κυβέρνηση.
Μικρή ΔΕΗ
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το σχέδιο για τη μικρή
ΔΕΗ, θα έφερνε ως τελικό αποτέλεσμα τον διαμελισμό της επιχείρησης, δεδομένου ότι εμπεριείχε την πώληση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών
μονάδων, καθώς και ορυχεία. Βασικό χαρακτηριστικό της εν λόγω συμφωνίας, ήταν η επιβολή
στρατηγικού επενδυτή, στου οποίου τις αρμοδιότητες περιλαμβάνονταν και το management της
επιχείρησης.
Ακόμη, μαζί με το 30% της απόσχισης, στο
σχέδιο ήταν και η εκποίηση του 66% των δικτύων
του ΑΔΜΗΕ. Τα παραπάνω μέτρα θα λειτουργούσαν ως «ταφόπλακα» στην εύρυθμη λειτουργία
της επιχείρησης, αφού στην πραγματικότητα η
ΔΕΗ θα είχε ολικά εκποιηθεί, όπως υποστηρίζουν
κύκλοι της κυβέρνησης.
Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Μα γιατί θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος το
Ελληνικό κράτος να προχωρήσει στην πώληση-έστω και κατά ένα μέρος-μιας δημόσιας επιχείρησης- πυλώνα της ελληνικής οικονομίας; Οι
δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το
2008 και το 2009, σε συνδυασμό με τους εφαρμοστικούς νόμους του γ’ μνημονίου, κάνουν λόγο
για κατάχρηση συνθηκών του ανταγωνισμού στην
ενεργειακή αγορά, αφού χαρακτηρίζεται πρωτίστως ως δεσπόζουσα παραγωγός ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτες. Για τους παραπάνω λόγους το Ελληνικό κράτος υποχρεώνεται στην πώληση του 40% της λιγνιτικής παραγωγής καθώς
και των ορυχείων υποστήριξής τους.
Είναι, όμως, έτσι ή θα μπορούσε το Ελληνικό
κράτος να διαπραγματευτεί και να προτείνει άλλα
ισοδύναμα, όΠως τα παρθένα ορυχεία Δράμας &
Αχλάδας; Είναι ακόμη γνωστό ότι το δικαστήριο
δεν πρότεινε να πουλήσει έτοιμα ορυχεία η ΔΕΗ
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ούτε μονάδες παραγωγής. Άρα η πώληση είναι
καθαρή επιλογή της κυβέρνησης.
Βάσει αυτών των γεγονότων και δεδομένων
συμφώνησαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής κυβέρνησης στη λίστα αναγκαστικής πώλησης, η
οποία περιλαμβάνει τις μονάδες Μεγαλόπολης
και Φλώρινας, ενώ παραμένουν εν ενεργεία
η μονάδα της Πτολεμαΐδας, οι δύο μονάδες του
Αμυνταίου, μαζί με το αντίστοιχο ορυχείο τροφοδοσίας, οι οποίες ενδέχεται να αναβαθμιστούν
μετά το τέλος του 2019, ενώ 1500 εργαζόμενοι
της ΔΕΗ θα «περάσουν» στα χέρια εργολάβων,
με τη δέσμευση ωστόσο της διασφάλισης όλων
των θέσεων εργασίας.
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που γονάτισε τον κόσμο της εργασίας στα χρόνια της κρίσης και των
μνημονίων, ήταν η κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, ενός κορυφαίου εργατικού
κεκτημένου. Οι υπουργοί Εργασίας και Ενέργειας, αλλά πρωτίστως ο Πρωθυπουργός, δεσμεύθηκε για τη σταδιακή επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων σε όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, γεγονός που για τους εργαζόμενους της
ΔΕΗ σημαίνει διατήρηση των αμοιβών και των
παροχών ακόμη και σε προ κρίσης επίπεδο.
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι παρά τα προβλήματα
και τις υποχωρήσεις η ΔΕΗ παραμένει δημόσια
επιχείρηση παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού με μερίδιο 50% στην αγορά της τάξης
του, ενώ τα δίκτυα υψηλής και χαμηλής τάσης,
ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ παραμένουν δημόσια. Ακόμη,
επέτυχε την διασφάλιση του καθορισμού αρχικής
τιμής πώλησης των μονάδων.
Ενεργειακή υποδομή
Πολύ θετικές όμως είναι οι προοπτικές της
χώρας μας σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση
της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας για τη χώρα
μας, εμφανίζεται η αξιοσημείωτη αύξηση παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας, δεδομένου ότι για την πενταετία 2010-2015 το ποσοστό
παραγωγής έφτασε στο 300%. Μόνο το 2015 οι
ΑΠΕ κατείχαν το 30% της συνολικής παραγωγής
ενέργειας. Αυτό που μένει να ολοκληρωθεί σε
σχέση με τις ΑΠΕ είναι η ανάπτυξη τους και δια-

σύνδεση των νησιών με αυτές, καθώς και η ανάπτυξη δικτύων χαμηλής τάσης για να ρυθμιστεί
αποτελεσματικά η διεσπαρμένη παραγωγή και να
προωθηθούν τα έξυπνα δίκτυα.
Τι γίνεται με τον λιγνίτη
Ο λιγνίτης αν και αποτέλεσε το βασικό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη
χώρα μας και κυρίως στη μονάδα της Δ. Μακεδονίας, οι επιπτώσεις που επέφερε στο περιβάλλον, τόσο η εξόρυξη όσο και η καύση του είναι
ιδιαιτέρως αρνητικές. Σήμερα, αμφισβητείται η
εντατική εκμετάλλευση του στις νέες ενεργειακές συνθήκες ενώ η Ευρώπη θέτει ως συνολικό
στόχο των κρατών –μελών τη βαθμιαία μείωση
χρήσης- καύσης. Η χώρα μας έχει δεσμευθεί να
κατατάξει βαθμιαία τον λιγνίτη στην κατηγορία
του εθνικού ενεργειακού αποθέματος.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το καύσιμο θα
πρέπει να αποσυρθεί εντελώς από το ενεργειακό
μείγμα, όπως είχε αναφέρει στις αρχές Νοεμβρίου ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς
Οργανισμού Ενέργειας, Dr F. Birol, κατά την παρουσίαση της έκθεσης του Οργανισμού για την
Ελληνική αγορά ενέργειας.
Τοποθετούμενος και ο Υπουργός Ενέργειας,
Γ. Σταθάκης, επεσήμανε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να εφαρμόζει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο
ενεργειακής στρατηγικής, με στόχο τη μείωση
εκπομπών αερίων ρύπων, την αυξανόμενη χρήση των ΑΠΕ καθώς και τα μέτρα ενεργειακής
απόδοσης.
Στόχοι για το μέλλον
Η αναπτυξιακή πολιτική για την ενέργεια θέτει
ως στόχο την απαλλαγή από άνθρακα στο μείγμα
καυσίμου, σκοπός τόσο Ελληνικός όσο και Ευρωπαϊκός. Ακόμη, στο κάδρο της πολιτικής βρίσκονται η ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων καθώς
και η μετατροπή του καταναλωτή από «παθητικό
αποδέκτη ενέργειας, σε ενεργό καταναλωτή
αλλά και παραγωγό», μέσω νέων δομών όπως
οι ΑΠΕ. Το σχέδιο αυτό του ενεργού καταναλωτή-παραγωγού προϋποθέτει νέα μαζικά σχήματα
παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων,
που έρχονται σε εμπορική επαφή με μεγάλες
ενώσεις καταναλωτών μέσω των ήδη υπαρχουσών εταιριών διανομής ρεύματος.

ΚΑΤ ΗΦ Ο Ρ Ο Σ

Τις πταίει για τις μειώσεις κερδών
στη ΔΕΗ

Έ

να πολύ δύσκολο 9μηνο καταγράφουν τα οικονομικά στοιχεία της
ΔΕΗ πάνω στην εισπραξιμότητα της εταιρείας, κλείνοντας με παθητικό κατά 6,1% . Αν και η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 2,8%,
η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 37,8%, φτάνοντας τα 392.4
εκατ ευρώ έναντι 630,4 του περασμένου οικονομικού έτους. Αν και το
τρίτο τρίμηνο έδειχνε σημάδια ανάκαμψης και σταθερότητας, δεν μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η σημαντική πτώση των εσόδων.
Η ΔΕΗ εκτιμά ότι μία σειρά εξωγενών παραγόντων είναι υπεύθυνη για
το οικονομικό κλείσιμο του 9μηνου. Η αρνητική επίπτωση έχει συνολικό
ύψος 411,2 εκατ. ευρώ και προέρχεται από το πρόσθετο κόστος της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, την πρόσθετη χρέωση προμηθευτών
για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, το κόστος των δημοπρασιών ΝΟΜΕ καθώς
και την αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του ΕΦΚ στο ντίζελ. Μέσα σε όλα
αυτά έρχεται να προστεθεί και η απώλεια μεριδίου αγοράς, οι παροχές
εκπτώσεων στους συνεπείς πελάτες καθώς και η αύξηση του συντελεστή
για τις απώλειες ρεύματος, κυρίως από ρευματοκλοπές.
Εξετάζοντας τα στοιχεία για τα καθαρά κέρδη,
βλέπουμε ότι εμφανίζονται αυξημένα. Το λειτουργικό
κέρδος παρουσιάζει αύξηση από 14,6% σε 14,8%,
γεγονός που όπως υποστηρίζουν πηγές της ΔΕΗ
οφείλεται στη θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων που για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
υπήρξε αντιστροφή κατά 105,5 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, συγκρίνοντας το 9μηνο του 2016
με του 2017 βλέπουμε ότι ο κύκλος εργασιών έκλεισε με μείωση 6,1%. Οι λειτουργικές δαπάνες προ
φόρων, αποσβέσεων, συνολικών καθαρών χρηματο-

οικονομικών δαπανών και κερδών από συνδεδεμένες εταιρείες έκλεισε
σχεδόν στα ίδια με μείωση 0,1%. Το EΒΙΤDA έκλεισε με μεγάλη μείωση
της τάξης 37,8%, ενώ οι αποσβέσεις, οι συνολικές καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και κέρδη από συνδεδεμένες εταιρίες έκλεισαν με
πτώση 8,2%.
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης, σε δηλώσεις του υπογράμμισε
τη σημασία της μείωσης του καθαρού χρέους, ενώ χαρακτήρισε θετική
την εξέλιξη της κυβερνητικής απόφασης για την κάλυψη μέρους των δαπανών Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας με 476 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τον
Ιούνιο υπάρχει κυβερνητική δέσμευση για εξόφληση όλων των οφειλών
του Δημοσίου.
Όσον αφορά την πώληση του 40% της ΔΕΗ, ο πρόεδρος της επιχείρησης
δεν κάνει λόγο για κανένα είδους αγώνα ενάντια της, παρά υποστηρίζει
πως θα μετατραπεί σε ευκαιρία για τη ΔΕΗ, κλείνοντας συμφωνία με ευνοϊκούς όρους!!!

Μείωση ρεκόρ
στην κατανάλωση
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ρεύματος

ύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά τη δεκαετία 2006-2016 φτάνοντας σε ποσοστό 23,6 η οποία είναι η
μεγαλύτερη από άλλες χώρες της Ευρώπης.
Πιο συγκεκριμένα ακολουθούν στην πτώση της κατανάλωσης η Μάλτα με (22,5%), Ρουμανία(17,8%), Βρετανία (17,8%), κλπ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μείωση αυτή δεν καταγράφηκε εξ’ αιτίας κάποιας ακολουθούμενης πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά η βαθιά
οικονομική κρίση είχε ως παρενέργεια και την ενεργειακή φτώχια η οποία μαστίζει σε μεγάλο βαθμό τα Ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Έτσι, λοιπόν, η Ελλάδα φαίνεται να πετυχαίνει τον Ευρωπαϊκό στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά όχι επειδή βελτίωσε ενεργειακά τα κτίριά της,
αλλά γιατί βρίσκεται δυστυχώς για μια δεκαετία σε οικονομική κρίση!!!
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ΚΟΤ

«Καμπανάκι» για τα χρέη των δικαιούχων
κοινωνικού τιμολογίου

Σ

τα 350 εκατ. ευρώ έχουν φτάσει τα χρέη 340.000 δικαιούχων του
κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, όπως αναφέρουν τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν από τη διοίκηση της επιχείρησης στο τέλος του
χρόνου. Μάλιστα, από τους 650.000 δικαιούχους, μόνο οι 90.000 έχουν
προχωρήσει σε διακανονισμό των χρεών, ενώ οι εκτιμήσεις των υπευθύνων κάνουν λόγο για άνοδο του συνόλου των χρεών, σε ύψος ακόμη
και κοντά στα 3,5 δις ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά, δείχνουν ευκρινέστατα την τεράστια δυσκολία
που αντιμετωπίζει ο Έλληνας καταναλωτής, στο να ανταπεξέλθει στις
υποχρεώσεις του. Φόρος στον φόρο, χρέος στο χρέος και ρύθμιση στη
ρύθμιση. Ενώ οι δανειστές πιέζουν για αυστηρότερες μεταρρυθμίσεις,
σε μία χώρα που έχει απολέσει προ καιρού την εθνική της κυριαρχία.
Εάν λάβουμε υπόψη μας μάλιστα ότι το Κοινωνικό Τιμολόγιο απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης
ρεύματος, με εισόδημα κάτω των 12.000, σε ανέργους, άτομα με αναπηρία 67% και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, ο καθένας
καταλαβαίνει για τι μέγεθος δυσκολίας γίνεται λόγος.
Η επιχείρηση ψάχνει και εφαρμόζει τρόπους έτσι ώστε να καταφέρει
να κρατηθεί όρθια, τη στιγμή που ένας στους δύο κατόχους του ΚΟΤ αδυνατεί να πληρώσει την οφειλή του, όταν μάλιστα η τιμή της κιλοβατώρας
έχει πέσει κάτω του 60% της αρχικής της.
Οι πιο ψύχραιμοι χαρακτηρίζουν χαμένα τα χρέη αυτά, εάν αναλογι-

στεί κανείς με σοβαρότητα ότι οι οικογένειες που παρουσιάζουν την
αδυναμία της αποπληρωμής, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Αυτή είναι όμως η μία πλευρά του νομίσματος. Από στοιχεία που
έδωσε η επιχείρηση στη δημοσιότητα, φαίνεται πως υπάρχουν πολλοί
«κύριοι» του ανώτερου κοινωνικού στρώματος, με υψηλότατες ετήσιες
αποδοχές, που κάνουν χρήση του ΚΟΤ, δηλαδή κατάχρηση. Πρόκειται για
πολυτελείς ιδιοκτησίες, με τεράστιες καταναλώσεις και αντίστοιχα πολύ
υψηλά χρέη προς τη ΔΕΗ, εκμεταλλευόμενοι ασυλία προς τις αποκοπές
ηλεκτροδότησης που παρέχει το ΚΟΤ, το οποίο απαγορεύει τη διακοπή
κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που προχωρούν σε παράνομη επανασύνδεση.
Από την άλλη μεριά, η σταθερότητα των χρεών στα ίδια επίπεδα τα
τελευταία δύο χρόνια, δείχνει ξεκάθαρα και την αδυναμία της επιχείρησης να τα μειώσει. Εάν σε αυτά προσθέσουμε τα 700 εκατ. ευρώ περίπου των χρεών σε ρύθμιση και τα 500 εκατ. ευρώ που χρωστά η ΔΕΗ σε
τρίτους, τότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι για να μην καταρρεύσει
εν μία νυχτί η επιχείρηση, θέλει σοβαρή κυβερνητική στήριξη.
Για να υπάρξει όμως κυβερνητική στήριξη, θα πρέπει να υπάρξει ένα
σοβαρό ΔΣ της ΔΕΗ, ένας Πρόεδρος που θα αντιλαμβάνεται την οξύτητα
του προβλήματος, θα κάνει στην άκρη τις προσωπικές του φιλοδοξίες
και θα παλέψει με νύχια και δόντια για τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Γιατί να
μην ξεχνάμε πως η ΔΕΗ είναι το σπίτι μας.

Ξέρεις τι πληρώνεις με το μήνα!

Σ

την καθιέρωση έκδοσης μηνιαίων λογαριασμών και στο τέλος των
διμηνιαίων στοχεύει η ΔΕΗ, με στόχο να δει να μπαίνουν στα ταμεία
της περισσότερα έσοδα από αυτά που σημείωσε το 2017.

Στη λογική αυτή, την έναρξη της νέας αυτής πολιτικής ακολούθησε η έκδοση 800.000 μηνιαίων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους,
για πελάτες που είχαν κάνει ήδη χρήση της ηλεκτρονικής πληρωμής και
ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο της επιχείρησης.
Η ΔΕΗ σημείωσε κάμψη στην απώλεια μεριδίου αγοράς για το εννιάμηνο του 2017 της τάξης του 6,1%. Η διοίκηση εκτιμά ότι η κάμψη αυτή
ήταν αποτέλεσμα της στρατηγικής επιβράβευσης της επιχείρησης απέναντι στους συνεπείς πελάτες, στους οποίους παρασχέθηκαν εκπτώσεις
και αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση των απωλειών, όπως για
παράδειγμα από ρευματοκλοπές.
Η χρονιά που έφυγε έκλεισε με 14.800.000 λιγότερα έσοδα έναντι του
εννιάμηνου του 2016 που σημείωσε κέρδη ύψους 30.000.000 ευρώ. Η
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επιβάρυνση της επιχείρησης, όπως υποστηρίζει η διοίκηση, έφτασε στο
τρίτο τρίμηνο τα 120.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο προέκυψε από το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την πρόσθετη
χρέωση προμηθευτών για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, τις δημοπρασίες
ΝΟΜΕ και για την αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο diesel.
Με στόχο πάντα την αύξηση των εσόδων, η διοίκηση μειώνει και τις
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ εδώ και καιρό η διαχείριση του πελατολογίου γίνεται από ειδικό σύμβουλο που έχει προσλάβει η
εταιρεία. Υπολογίζεται ιδιαιτέρως η βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται και η μείωση οφειλών σε στοχευμένες
κατηγορίες πελατών, ενώ παράλληλα η διοίκηση υποστηρίζει πως θέλει
να επιτύχει δικαιότερη τιμή και καλύτερους όρους στην αποεπένδυση του
40% του λιγνιτικού δυναμικού της επιχείρησης.

Σ ΧΕ Δ ΙΟ

Ε

Τι συμβαίνει πραγματικά με το Ταμείο Ρύπων

ίναι γεγονός και ευρύτερα γνωστό πως οι
Ευρωπαίοι εταίροι μας, πέρα από την παροχή οικονομικών κονδυλίων και επιβολή στη
χώρα μας των πιο σκληρών μέτρων λιτότητας,
στα χρόνια των μνημονίων που πέρασαν, έκαναν
ό,τι μπορούσαν για να αποκλείσουν την Ελλάδα
από το δικαίωμα της ως κράτος-μέλος της ΕΕ στη
λήψη αναπτυξιακών κονδυλίων και στην ένταξη
σε αναπτυξιακούς μηχανισμούς.
Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το οποίο συστάθηκε
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων. Με τη δημιουργία του νέου ETS, η ΕΕ
επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους μείωσης του
διοξειδίου του άνθρακα.
Σχηματικά πρόκειται για ένα «χρηματιστήριο»,
όπου τα κράτη-μέλη προκηρύσσουν δικαιώματα
ρύπων, τα οποία αγοράζουν διάφορες εταιρείες,
με την τιμή να χαμηλώνει ολοένα και περισσότερο, όσο αυξάνεται η προσφορά δικαιωμάτων. Το
αρχικό σχέδιο όριζε ότι το Ταμείο θα χρηματοδοτούνταν από τη συμπερίληψη σε αυτό του 2% του
συνόλου των δικαιωμάτων για όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ, με την ενίσχυση αυτή να προβλέπεται για
χώρες οι οποίες έχουν ΑΕΠ κάτω ή ίσο του 60%

του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Η πολιτική απόφαση για τη σύσταση του
Ταμείου Ρύπων πάρθηκε το 2014, με την
Κομισιόν να προτείνει έτος βάσης ως κριτήριο για την ένταξη των χωρών το 2013.
Η Ελλάδα, το 2013 διέθετε κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξης του 61% του κοινοτικού μέσου όρου. Το γεγονός αυτό είχε
ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποκλειστεί
από την αρχική λίστα των 10 χωρών που
επελέγησαν. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι το αντίστοιχο κονδύλι θα άγγιζε τα
700 εκ. ευρώ, ποσό που θα βοηθούσε στην κατασκευή υποδομών ΑΠΕ που ήδη έχει δρομολογήσει η Ελληνική κυβέρνηση.
Το ζήτημα της απόρριψης φτάνει να συζητηθεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους τότε ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη και Νίκο Ανδρουλάκη
να καταθέτουν τροπολογίες με τις οποίες ζητούσαν την αλλαγή του έτους βάσης. Ωστόσο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και
η Επιτροπή Περιβάλλοντος, επεξήγησαν τις τροπολογίες των ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ως
αίτημα επιδότησης για την λειτουργία δύο νέων

λιγνιτικών μονάδων για μια ολόκληρη δεκαετία,
αίτημα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές επιταγές για το μερίδιο του λιγνίτη. Για
τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτά τα
αιτήματα για αλλαγή του έτους βάσης.
Η κυβέρνηση ωστόσο δεν σταματά να επιμένει για την ένταξη της χώρας μας στο Ταμείο
Εκσυγχρονισμού, έτσι ώστε να βρεθούν οι πόροι
για την χρηματοδότηση της ενεργειακής διασύνδεσης των νησιών καθώς και για τη στήριξη του
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης των εργαζομένων
αλλά και των τοπικών κοινωνιών, που στηρίζουν
την οικονομία και την παραγωγή λιγνίτη, όπως
αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Ενέργειας.

ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ
«Μπρος τις μηχανές» βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την εκπόνηση του μακροχρόνιου
ενεργειακού σχεδιασμού. Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός αποτελεί προαπαιτούμενο του
κλεισίματος της γ’ αξιολόγησης, δίνοντας το περιθώριο στην Ελληνική κυβέρνηση να ολοκληρώσει
την υλοποίηση του μέχρι τέλος Μαρτίου.
Αν και το νέο ενεργειακό μοτίβο ρίχνει μεγάλη
βαρύτητα στις ΑΠΕ, έχει παρουσιάσει σημαντική
καθυστέρηση με συνεχείς αναβολές στην ολοκλήρωσή του. Ως το 2030 ο σχεδιασμός προβλέπει ότι
η συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής θα
φτάσει το 50%, ενώ το ποσοστό μείωσης του μεριδίου του λιγνίτη θα φτάσει το 28%. Στις άμεσες
προτεραιότητες μπαίνουν επίσης και οι διασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος με τις γειτονικές χώρες
αλλά και με τα νησιά, ένα έργο που θα εξαλείψει

το πρόβλημα εφοδιασμού που αντιμετωπίζουν τα
νησιά μας, κυρίως κατά τις καλοκαιρινές περιόδους.
Για τον επιτελικό αυτόν στόχο δουλεύει το
Υπουργείο Ενέργειας, στο οποίο συγκροτείται
ειδική δομή, υπεύθυνη εξ ολοκλήρου για την εκ-

πόνηση του σχεδίου, ενώ τη δική της σημαντική
συμβολή θα έχει και η ΡΑΕ.
Για να αποφευχθούν λάθη που σημειώθηκαν
παλιότερα, θεσπίζεται επίσης νέο Ειδικό Χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, το οποίο θα βοηθήσει στην
ύπαρξη νέων επενδύσεων.
Όσον αφορά τον λιγνίτη, η κατασκευή της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» θα είναι και η τελευταία, ενώ
η παραγωγή λιγνίτη είναι αναγκαία για τη χώρα
και όχι για τη ΔΕΗ, με την επιχείρηση να επιτελεί εθνικό καθήκον εκμεταλλευόμενη τον λιγνίτη,
όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης Μ. Παναγιωτάκη κατά την τελετή υπογραφής δανειακής
σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δάνειο που προορίζεται για υποδομές στις
ΑΠΕ ώστε η ΔΕΗ να κάνει επιχειρηματική στροφή
στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
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Νέα ενεργειακά deal
στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Σ

ε πραγματικό χρόνο θα διαπραγματεύονται οι τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου στο νέο Χρηματιστήριο Ενέργειας, που συστήνεται και στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με το Μοντέλο Στόχο (Target Model) και βάσει των ευρωπαϊκών
κανονισμών και οδηγιών που περιλαμβάνει στο πολυνομοσχέδιο, τροποποιείται ο
υπάρχων νόμος για τα ενεργειακά και την Ελληνική αγορά ενέργειας.
Πολλαπλά θα είναι τα οφέλη από τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
για την Ελληνική αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα συμβάλλει στη σύζευξη της εγχώριας αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας,
στην εξασφάλιση της τροφοδοσίας ενέργειας, ενώ θα επιτυγχάνει καλύτερες
τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Όπως αναφέρουν πηγές του Υπ. Ενέργειας, η χώρα μας είναι πολύ κοντά στην
ένταξη μιας κοινής αρχιτεκτονικής λειτουργίας που θα οδηγήσει στη συνένωση
των αγορών της Ευρώπης.
Η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο την τελευταία δεκαετία την αναμόρφωση της
αγοράς ενέργειας, θέλοντας έτσι να μειώσει σε ένα βάθος χρόνου το ενεργειακό
κόστος και να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας με τη σταδιακή
σύγκλιση της τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, την εξισορρόπηση δηλαδή
προσφοράς και ζήτησης σε πραγματικό χρόνο, δεδομένο που μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Τα οφέλη όμως για τα κράτη- μέλη που θα συμμετάσχουν στην ενιαία επίλυση
έχουν ακόμη περισσότερες προεκτάσεις. Η κατανομή ενέργειας θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα, αξιοποιώντας στο μέγιστο τη
χωρητικότητα των διασυνδέσεων, έτσι ώστε οι τιμές να διαφοροποιούνται μόνο

σε περίπτωση συμφόρησης. Αυτό θα κάνει παράλληλα σαφή την αναγκαιότητα για
περισσότερες διασυνδέσεις.
Μέχρι τώρα, η διαφορά των τιμών προβλέπονταν από τους αγοραστές- πωλητές, με αποτέλεσμα οι αποκλίσεις να είναι συχνό φαινόμενο. Επακόλουθο αυτού,
οι ματαιώσεις των συζεύξεων.
Οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων έχουν ανακοινώσει σύζευξη με μια
τουλάχιστον όμορη χώρα μέχρι το 2020, όπως ορίζει η επιταγή της ενεργειακής
κοινότητας. Η Ελλάδα, όπως έχει ανακοινωθεί, θα συζευχθεί ενεργειακά με την
Ιταλία και αργότερα με τη Βουλγαρία.
Οι τέσσερις νέες αγορές που ανοίγονται μετά τη σύσταση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, θα είναι οι εξής:
• Αγορά της επόμενης μέρας, στην οποία θα συναλλάσσονται ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για παράδοση στο επόμενο 24ωρο.
• Η ενδοημερήσια (spot αγορές), η οποία αφορά αγοραπωλησίες για παράδοση
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ίδια μέρα, ώστε να καλυφθούν
κενά παραγγελιών του προηγούμενου 24ωρου.
• Αγορά ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων, ή αλλιώς αγορά παραγωγών.
Σε αυτή την αγορά θα γίνεται διαπραγμάτευση συμβολαίων αγοραπωλησίας
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για άλλα προϊόντα στο μέλλον.
• Η αγορά εξισορρόπησης (Balancing). Θα είναι η διασφάλιση στην παροχή ενέργειας, σε περίπτωση αλλαγών στην παραγωγή ή την κατανάλωση, που δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε μέσω συναλλαγών, στο πλαίσιο της ενδοημερήσιας
αγοράς.

Οι φόβοι της Mckinsey για χρεωκοπία της ΔΕΗ

Ε

ίναι γνωστό ότι ο διεθνής οίκος Mckinsey
έχει προσληφθεί ως σύμβουλος της ΔΕΗ. Ο
λόγος ήταν να καταρτήσει σχέδιο business
plan με βάση την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ και της
αποεπένδυσης του λιγνίτη.
Μέσα στις υποχρεώσεις της πρέπει να προτείνει μεταξύ των άλλων μια σειρά μέτρων,
προκειμένου να προκύψει μείωση λειτουργικών
δαπανών και ενίσχυση της ρευστότητας, ώστε η
ΔΕΗ να ανταπεξέλθει στις υψηλές δανειακές της
υποχρεώσεις του 2019, οι οποίες ανέρχονται σε
1,85 δισ.ευρώ, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
350 εκατομμύρια που αφορούν τη λήξη του
διεθνούς ομολόγου που εξέδωσε η εταιρεία,
1,3 δισ. το κοινοπρακτικό των τραπεζών έκδοσης του 2014, ενώ 200 εκατομμύρια θα πρέπει
να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
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ων. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης για φέτος
φτάνουν τα 400 εκατομμύρια € που αφορούν
215 εκατομμύρια από Ελληνικές τράπεζες και
190 από την ΕΤΕΠ.
Ο σύμβουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αν δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δανειακές της υποχρεώσεις. Επιπλέον προτείνει
εξοικονόμηση 500 εκατομμυρίων € ενόψει των
υποχρεώσεων της, είτε μέσω των ανεξόφλητων
λογαριασμών, είτε με αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής και μέσω της εθελουσίας εξόδου.
Πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση,
αφού οι λειτουργικές δαπάνες αντί να μειωθούν
αυξάνονται τόσο με την αύξηση των στελεχών,
συμβούλων και ξενόφερτων παρατρεχάμενων
όσο και με κάθε λογής φιέστες και ταξίδια που
λαμβάνουν χώρα στη ΔΕΗ.

Αντί, λοιπόν, να προκύψει ένας σχεδιασμός
που θα στόχευε στον περιορισμό των στελεχών, στη συγχώνευση των υπηρεσιών και στην
ανακατανομή του προσωπικού, βλέπουμε να
εφαρμόζεται αναδιοργάνωση επιλεκτική, δηλαδή εκεί που θέλει η Διοίκηση προκειμένου να
απαλλαγεί από κάποια στελέχη, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και στόχος.
Έτσι οι δαπάνες δεν μειώνονται, οι εργολαβίες δίνουν και παίρνουν ανεξέλεγκτες, ενώ οι
προμήθειες δεν ακολουθούν ένα συγκεντρωτικό
πρόγραμμα προκειμένου να υπάρχουν οφέλη!!!
Πρόκειται για μια ανεξέλεγκτη κατάσταση
χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο,
χωρίς πυξίδα, ενώ στο τέλος πιθανόν να προκύψει περικοπή μισθών, εξ’αιτίας λανθασμένων
επιλογών της Διοίκησης της ΔΕΗ.

Ε ΠΑΝΑΣ ΥΝΔ Ε Σ Η

Πωλούν ομολογίες
για να μπει χρήμα
στα ταμεία

Επανασύνδεση ρεύματος
σε οικονομικά αδύναμους
πολίτες

Τ

η διάθεση 10 εκατ. ευρώ για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, αποφασίστηκε με
την ψήφιση της τροπολογίας που κατατέθηκε στη βουλή στα
μέσα του Δεκέμβρη. Η κοινή Υπουργική Απόφαση που Υπουργείων
Ενέργειας και Οικονομικών καθόρισε τα κριτήρια, το ύψος και την
κατανομή του ποσού του βοηθήματος, ενώ από εδώ και πέρα έως
και 70% έκπτωση θα έχουν οι πολύ ασθενείς οικονομικά πολίτες.
Το βοήθημα, που θα καταβάλλεται εφάπαξ σε ειδικό λογαριασμό για
την κάλυψη και μόνο της οφειλής για την επανασύνδεση ρεύματος,
εισήχθη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για
την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και την ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, γα την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας.

«Σκληραίνουν» τα κριτήρια του ΚΟΤ
Πιο αυστηρά θα είναι από φέτος τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο με τη νέα απόφαση του υπουργού Γιώργου
Σταθάκη. Η απόφαση αυτή λήφθηκε προς μείωση των στρατηγικών
κακοπληρωτών, αλλά κυρίως για τη μείωση του κόστους της συγκεκριμένης κοινωνικής δαπάνης. Τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του
το Υπουργείο εκτιμούν τους κακοπληρωτές σε 700.000. Από εδώ και
πέρα το κοινωνικό τιμολόγιο θα το δικαιούνται οι λήπτες του ΚΕΑ,
όσοι πολίτες δηλαδή έχουν εκτιμηθεί ότι βρίσκονται κάτω από το
όριο της φτώχιας.
Αυτό που θα ισχύει από φέτος είναι ότι εκτός από τις δύο κατηγορίες του ΚΟΤ, θα λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά στοιχεία,
κινητά και ακίνητα αλλά και τραπεζικές καταθέσεις. Ένα επιπλέον
στοιχείο είναι ότι θα λαμβάνονται υπόψη επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία των υπόλοιπων ενηλίκων που φιλοξενούνται στην ίδια
στέγη.
Το σχέδιο περιλαμβάνει την πρόβλεψη το κοινωνικό τιμολόγιο να
μπορέσουν από το χρησιμοποιήσουν από τις 800.000 άτομα που το
χρησιμοποιούν σήμερα, 2 εκατ. πελάτες της ΔΕΗ.

Μείωση ΕΤΜΕΑΡ
Μικρή μείωση θα δουν μέσα στο 2018 οι καταναλωτές στους
λογαριασμούς τους, με το ΕΤΜΕΑΡ να μειώνεται για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. Για τα οικιακά τιμολόγια νέα χρέωση
θα είναι τα 22,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ για τα αγροτικά τιμολόγια τα 9.39 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η απόφαση για μείωση του
ΕΤΜΕΑΡ μέσα στο 2018, πάρθηκε λόγω του μικρού πλεονάσματος των
32 εκατ. ευρώ για το 2017, το οποίο βάσει εκτιμήσεων θα φτάσει
μέσα στο έτος τα 278.300.000 ευρώ, με τα έσοδα του ΕΤΜΕΑΡ να
αγγίζουν τα 870 εκατ ευρώ.

Σ

ε ακόμη μία στρατηγική κίνηση προς βελτίωση της οικονομικής
της κατάστασης προχώρησε η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας την εξαγορά
ομολογιών ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ γνωστοποίησε την πρόταση της στο Χρηματιστήριο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πρόταση
αφορά κατόχους ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ, που λήγει το
2019. Ο οικονομικός στόχος των ομολογιών προς πώληση, είναι τα
150 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,5%. Η τιμή της επαναγοράς κυμαίνεται
από 98,50 έως 99,60 ευρώ για ομόλογα ονομαστικής αξίας 100 ευρώ,
με τη διαχείριση της πρότασης να έχει αναλάβει αποκλειστικά η θυγατρική της ΔΕΗ, Public Corporation Finance plc.
Οι πληροφορίες λένε πως η πρόταση αυτή κατατέθηκε κατόπιν υποδείξεων της εταιρείας Mckinsey, η οποία αποτελεί τον σύμβουλο της
ΔΕΗ για τη σύσταση business plan πάνω στα νέα δεδομένα απόσχισης
του ΑΔΜΗΕ και της αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων Φλώρινας
και Μεγαλόπολης. Ο σύμβουλος έχει συμπεριλάβει στο πλάνο του τη
μείωση των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση των εσόδων της
ΔΕΗ, σε μία προσπάθεια ανασύστασης των οικονομικών της εταιρείας.
Όλα τα παραπάνω, είναι μέτρα προς αποφυγή του μεγάλου κινδύνου
της χρεοκοπίας που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ το 2019, σε περίπτωση που
βρεθεί σε αδυναμία να εξυπηρετήσει το δάνειο των 2,2δις ευρώ. Σοβαρή χαρακτηρίζει και η διοίκηση της ΔΕΗ την κατάσταση ρευστότητας
της επιχείρησης, ψάχνοντας έτσι τρόπους να εφαρμόσει πολιτικές που
θα ελαφρύνουν το βάρος του χρέους για το 2019.
Η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμη πιο δυσμενής εάν υπολογίσει κανείς τις ανεξόφλητες οφειλές, ακόμη και αυτές που βρίσκονται σε ρύθμιση, οι οποίες φτάνουν τα 3 δις ευρώ, ενώ παράλληλα η μείωση των
μεριδίων της στη λιανική αγορά ολοένα και μικραίνει, όπως ορίζουν
οι μνημονιακές επιταγές. Ακόμη και το ποσό των 360 εκατ. ευρώ από
την κρατική επιχορήγηση που δόθηκε ως αποζημίωση για τις δαπάνες
υπηρεσιών κοινής ωφελείας, άφησε ένα οριακό κέρδος, από τη διάθεση των 150 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για την επαναγορά ομολογιών.
Μέσα σε όλη αυτή τη δυσμενή οικονομική κατάσταση, το προηγούμενο έτος η ΔΕΗ κατάφερε να αποπληρώσει χρεολύσια ύψους 469,17
εκατ. ευρώ, ενώ τον Απρίλη του 2017 έκδωσε νέο ισόποσο ομολογιακό δάνειο από Ελληνικές τράπεζες, δεσμεύοντας ωστόσο τα έσοδα από
συμβάσεις πελατών της, καταφέρνοντας έτσι μετά από δύο μήνες την
αποπληρωμή 25 εκατ. ευρώ, ενώ το ίδιο ποσό κατέβαλε αμέσως μετά
την πώληση του ΑΔΜΗΕ.
Όλα τα παραπάνω μας δείχνουν ότι κυβέρνηση, διοίκηση και δανειστές, σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της επιχείρησης, που είναι ζήτημα χρόνου εάν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα
στήριξης, να πνιγεί στη θάλασσα των χρεών.
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Ε ΠΙ Τ Ρ Ο Π Η Ε Ν ΕΡ ΓΕΙ Α Σ
Τι αναφέρει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μας

Σ

ημαντικές χρηματοδοτήσεις θα απαιτηθούν
όπως όλα δείχνουν, στη δομική αλλαγή που
πρόκειται να γίνει στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα για την απανθρακοποίηση της
παραγωγής ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι ολόκληρη η Ευρώπη κάνει στροφή στις ΑΠΕ, ενώ
για την Ελλάδα αποτελεί μνημονιακή δέσμευση
η μείωση του μίγματος.
Αυτό είναι το συμπέρασμα από την Τρίτη
έκθεση της ΕΕ για την εικόνα της Ενεργειακής
Ένωσης σχετικά με την χώρα μας, τη στιγμή
που αποτελούμε εισαγωγέα ορυκτών καυσίμων και ηλεκτρισμού. Τα προϊόντα πετρελαίου
που εξάγει η χώρα μας είχαν ως αποτέλεσμα
τη μείωση του αρνητικού ισοζυγίου, από 3,5%
το 2006, σε 2,1% του ΑΠΕ το 2015, ενώ μικρή
ήταν η αύξηση στις εισαγωγές φυσικού αερίου
και ρεύματος.
Η απανθρακοποίηση της αγοράς θα χρειαστεί
κεφάλαια που θα επενδυθούν στον επαναπροσανατολισμό από τον παραδοσιακό τομέα των
ορυκτών καυσίμων σε κλάδους ανάπτυξης
τεχνολογίας καθαρής ενέργειας και μείωσης
ρύπων.
Βλέποντας κανείς τον δείκτη Σχηματισμού
του Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου, θα διαπιστώσει πως για την περίοδο 2011-2015 οι
επενδύσεις στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέ-

ριο αντιστοιχούσαν στο 0,2% του ΑΕΠ.
Όσο για το ενεργειακό μας μείγμα, η
χαμηλή συμμετοχή του πετρελαίου και
των ορυκτών καυσίμων με συμμετοχή
52,8% και 23,7% αντίστοιχα, ξεπερνά
κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Τον ίδιο μέσο όρο ξεπερνάμε κατά πολύ
και στην εξάρτηση μας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, με αυξάνοντα
ρυθμό από το 2011 μέχρι το 2015 κατά
3,3%.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης,
πως την δεκαετία 2005-2015 η Ελλάδα μείωσε
την πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση κατά
22,5% και την τελική ενεργειακή κατά 21,3%.
Ο δείκτης για την ενεργειακή ένταση διαμορφώθηκε στο 131,75%, ενώ για την συνολική
τελική κατανάλωση στις μεταφορές, η μείωση
άγγιξε το 1,9%.
Τα έργα υποδομής στα οποία θα δοθεί χρηματοδότηση για την απανθρακοποίηση της αγοράς
είναι μεταξύ άλλων και η αναβάθμιση της Ρεβυθούσας, που ολοκληρώνεται και θα αυξήσει την
χωρητικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου
κατά 73%, ενώ σε προτεραιότητα μπαίνει και
η ενεργειακή σύνδεση των Κυκλάδων με το
ηπειρωτικό δίκτυο. Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται φτάνουν τα 102 εκατ.

ευρώ για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα στην Ελλάδα.
Τέλος, σημαντική στήριξη θα λάβει και ο
τομέας των μεταφορών στην χώρα μας, στο
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Μέσω του μηχανισμού αυτού, η Ελλάδα
έχει εξασφαλίσει 618,1 εκατ. ευρώ, το 93,8%
των οποίων θα πάνε για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στην ολοκλήρωση του Ανατολικού-Μεσογειακού Διαδρόμου, ενώ στα σχέδια
είναι και η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το
ανατολικό τμήμα της χώρας μέσω της σιδηροδρομικής Εγνατίας, όπως συνηθίζουν να την
λένε, από την οποία θα επικοινωνούν τα λιμάνια της Βουλγαρία, με τη Θεσσαλονίκη και τα
λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Ξεκινά η Εθνική Επιτροπή Ενέργειας

Α

ρχές του Ιανουαρίου συστάθηκε η Εθνική
Επιτροπή Ενέργειας, ένας θεσμός που θα
παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση
και διεκπεραίωση των ενεργειακών θεμάτων
της χώρας μας.
Η Επιτροπή θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με
τη διαμόρφωση των εθνικών προτεραιοτήτων
μεθοδολογίας και κατευθύνσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ενώ στο πλάνο
της είναι να εκπονήσει εθνικό σχέδιο για την
ενέργεια και το κλίμα. Κοντά σε αυτό, θα επεξεργαστεί μία σειρά σεναρίων ανάπτυξης των
ενεργειακών συστημάτων της χώρας, ενώ θα
προωθήσει τον σχεδιασμό προτάσεων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων. Η επιτροπή
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θα έχει τη δυνατότητα να συντονίσει τη διενέργεια διαβουλεύσεων, ενώ τέλος, θα συμμετέχει στις συζητήσεις και στους σχεδιασμούς με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η επιτροπή που συστάθηκε κατόπιν υπουργικής απόφασης, απαρτίζεται από τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων Ενέργειας,
Μεταφορών, Οικονομικών, τους επικεφαλής
των ΡΑΕ, ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΚΑΠΕ, ΕΛΣΤΑΤ, της
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, καθώς και από τέσσερις εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στους τομείς της
ενέργειας και του κλίματος.

ΓΕ ΩΘΕ ΡΜΙΚ Ο

Έτοιμη η λίστα για τα πέντε πρώτα «έξυπνα νησιά»

Π

έντε νησιά κόβουν την κορδέλα στην παραγωγή καθαρής ενέργειας καλύπτοντας έως και 70% των συνολικών τους αναγκών από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ανακοίνωσαν ΔΕΔΔΗΕ και
Υπουργείο Ενέργειας. Ήταν καιρός να εκμεταλλευτούμε πλήρως ενεργειακά τον ήλιο και τον αέρα της χώρας μας, μετατρέποντας τον σε καθαρή
ενέργεια. Έτσι λοιπόν η Αμοργός, η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Σκύρος και
η Σύμη θα είναι τα πρώτα 5 νησιά, στα οποία θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη επένδυση. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή αυτών των νησιών, αφού οι
προϋποθέσεις ένταξης στη sort list είναι πολύ συγκεκριμένες. Το σχέδιο
ορίζει ότι τα νησιά που περιλαμβάνονται δεν πρέπει να εμπεριέχονται
στη λίστα των νησιών που θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα
ηλεκτρισμού, να είναι μεσαίου μεγέθους, να διαθέτουν θερμικό σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής που καίει ντίζελ, ενώ δεν θα πρέπει να εντάσσονται
στο δίκτυο νησιών των Κυκλάδων.
Το όλο εγχείρημα δημιουργίας «έξυπνων νησιών» έχει ως στόχο τη
μείωση κατανάλωσης πετρελαίου και τη σταδιακή απαλλαγή από τις ρυπογόνες θερμικές μονάδες, ενώ η παραγωγή ενέργειας από τα νησιά που
πρόκειται να λειτουργήσουν ως μοντέλα για τα υπόλοιπα θα αποθηκεύεται σε συσσωρευτές. Όλα δείχνουν ότι το σχέδιο είναι άκρα υλοποιήσιμο,
δεδομένου ότι στην Κρήτη η μέση ωριαία διείσδυση ΑΠΕ φτάνει κοντά στο
60%. Τα μη διασυνδεδεμένα νησιά σήμερα στηρίζονται σε μονάδες παραγωγής που καίνε μαζούτ και ντίζελ, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής
να είναι υπερδιπλάσιο του κόστους παραγωγής στην ηπειρωτική χώρα.

Όλες οι μελέτες είναι έτοιμες από τον ΔΕΔΔΗΕ έτσι ώστε να μπορέσουν τα έργα να ενταχθούν στην χρηματοδότηση κονδυλίων από την ΕΕ.
Τα έργα αυτά θα ενταχθούν σε μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (clean
energy for European Islands), η οποία θα ανοίξει το δρόμο και για άλλα
καινοτόμα έργα, την ώρα που όπως δήλωσε ο Υπουργός Γ. Σταθάκης
προωθείται από τον διαχειριστή η κατασκευή 150 σταθμών φόρτισης για
ηλεκτρικά οχήματα.
Την ώρα που το σχέδιο των πέντε πρώτων έξυπνων νησιών προχωρά,
αναζητούνται άλλα δύο νησιά για εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων
με μπαταρίες, ανάμεσα στα οποία είναι η Γαύδος και οι Οθωνοί στο Ιόνιο,
ενώ ολοκληρώνεται και το έργο στην Ικαρία, έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των στρατηγικών έργων για τα έξυνα
νησιά αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν κυρίως στον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών τους. Στα έργα περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία Κέντρου Έλεγχου Δικτύων για περιορισμό
του λειτουργικού κόστους δικτύων, μαζί με την ανάπτυξη κέντρων ελέγχου ενέργειας, με υποδομές μέτρησης και πληροφοριακά συστήματα.
Όλα τα παραπάνω θα επιφέρουν σημαντική μείωση στους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος των ελληνικών νοικοκυριών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Χατζηαργυρίου, ενώ
έθεσε ως προτεραιότητα την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ με σκοπό
την προστασία του περιβάλλοντος.

Εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού στη Σαντορίνη

Ό

χι στη δημιουργία καζίνο και ναι σε επενδύσεις στις υποδομές είπε
το δημοτικό συμβούλιο του νησιού, κατά τη συζήτηση για αντίστοιχη
διάταξη που περιελάμβανε το πολυνομοσχέδιο. Κάτοικοι και φορείς, σε μία ευρεία σύσκεψη για τη λήψη μέτρων για την κάλυψη αναγκών
του νησιού, έθεσαν επί τάπητος το πλαίσιο συνεργασίας της ΔΕΗ ανανεώσιμες, με τον Δήμο Θήρας και το υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, με τον
δήμαρχο Ν. Ζώρζο να τονίζει πως οι επενδύσεις που θέλει το νησί, είναι
σαν αυτές που προωθούνται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο πλαίσιο του μνημονίου αναλαμβάνει με δικά της
έξοδα την εκπόνηση μελετών χωροθέτησης και διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και μονάδας βιοαερίου η οποία θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια
που θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών για την ανάπτυξη μονάδας
γεωθερμίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από τη ΔΕΗΑΝ στο νότιο τμήμα του νησιού, όπου πρόκειται να
κατασκευαστεί η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής βάσης, που θα λειτουργεί 24
ώρες και 365 ημέρες τον χρόνο.
Με την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού και την κατασκευή
μονάδας, θα εξαλειφθούν φαινόμενα του 2013 με το μεγάλο μπλακάουτ,
δεδομένου του μεγάλου κινδύνου, αφού σήμερα έχει διπλασιαστεί η ζήτηση φτάνοντας τα 48MW.

Δεν είναι μόνο
όμως οι ανάγκες
ηλεκτροδότησης
και η ενεργειακή
αυτονομία
που
καλύπτονται από
την εκμετάλλευση
του γεωθερμικού
δυναμικού. Η ΔΕΗ
Ανανεώσιμες, εξετάζει εκτός από την ηλεκτροπαραγωγή και τη θέρμανση,
τη ψύξη, την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού καθώς και τη χρήση του για
θερμά λουτρά, ενώ λύνεται οριστικά το πρόβλημα ποιότητας πόσιμου νερού, από το οποίο πάσχουν πάρα πολλά νησιά μας. Πέραν αυτών, δεν μένει
ανεπηρέαστος και ο τουριστικός τομέας, αφού δημιουργούνται ευκαιρίες
ανάπτυξης με την κάλυψη των αναγκών άρδευσης, ενώ ανοίγονται πολλές
θέσεις εργασίας στην κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Για την πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου έργου για τη Σαντορίνη,
προτεραιότητα έχει τώρα η έκδοση της άδειας από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου και να πραγματοποιηθούν οι γεωτρήσεις στα προτεινόμενα από το δήμο σημεία.
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ΑΠΕ

Πρωτοπορία ενέργειας στην Τήλο

Ο

πρώτος Υβριδικός Σταθμός παραγωγής Ενέργειας στην Ευρώπη, θα
είναι σε λίγο πραγματικότητα και
μάλιστα στη χώρα μας. Στις 16 Ιανουαρίου
υπεγράφη η σύμβαση πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας και του ομίλου EUNICE Energy
Group, με την οποία ξεκινά η κατασκευή
του σταθμού στην Τήλο. Το TILOS project
απέσπασε πέρυσι το βραβείο ενεργειακού
νησιού και το βραβείο των πολιτών, στην
ευρωπαϊκή εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το συνυπογράφουν το Εργαστήρι
Ήπιων Μορφών Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ
καθώς και η κοινοπραξία 15 εταίρων από επτά ευρωπαϊκές χώρες, ο
ΔΕΔΔΗΕΕ, η WWF Ελλάς κ.α.
Τρία χρόνια σχεδιάζεται το πρωτοποριακό έργο, το οποίο θα συνδυάζει
την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και την αποθήκευση της παραγωγής σε συσσωρευτές, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα
απόθεμα για την τροφοδότηση του νησιού, ακόμη και όταν η παραγωγή
από τις ΑΠΕ θα καθίσταται ελλιπής.
Το TILOS Project αποτελεί το πρώτο σχέδιο στην Ευρώπη δημιουργίας Υβριδικού Σταθμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με
υπογεγραμμένη Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έτσι λοιπόν
στο νησί της Τήλου, θα τοποθετηθεί ανεμογεννήτρια ισχύος 800 κιλο-

Χ

Το σύστημα πρόγνωσης έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί να προβλέπει
για τις επόμενες 12,24,36 ώρες βάση μετεωρολογικών προβλέψεων την
παραγωγή, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης της αποθήκευσης ενέργειας, ενώ οι έξυπνοι μετρητές, θα μεταφέρουν τα δεδομένα
στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου. Με το παραπάνω σύστημα θα μπορεί να
αποφευχθεί γενικό μπλακ αουτ με τον περιορισμό επιλεκτικών φορτίων.
Στην ουσία το έργο θα είναι σε θέση να καλύπτει ενεργειακά το 80-85%
των αναγκών της Τήλου, ενώ το απόθεμα θα παρέχεται στην Κω μέσω
της υποβρύχιας σύνδεσης. Οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι από το φετινό καλοκαίρι το έργο θα είναι σε θέση παραγωγής, γεγονός που θα εξαλείψει
τις συχνές διακοπές ρεύματος και θα τερματίσει χρόνια προβλήματα της
τουριστικής περιόδου.

85 εκατ. ευρώ για έργα ΑΠΕ

ρήμα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα πέσει από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων στη χώρα μας,
με πρόβλεψη την κατασκευή νέων σταθμών.
Το δάνειο που υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου, θα δώσει κάλυψη σε ποσοστό 75%
του συνολικού σχεδιασμού, φτάνοντας δηλαδή τα 85 από τα 113,9 εκατ ευρώ που είναι
το συνολικό κόστος του project. Το πλάνο
περιλαμβάνει 18 νέα έργα συνολικής ισχύος
90,48MW, με τα 14 να αφορούν αιολικά πάρκα, στις περιοχές της Χίου, της Καρδίτσας,
της Καρπάθου, της Κεφαλονιάς, της Λέσβου,
της Λήμνου, της Κρήτης, της Ικαρίας, της
Σάμου, των Ψαρών, της Μυκόνου και
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βάτ, φωτοβολταϊκό 160 κιλoβάτ καθώς
και μπαταρία αποθηκευτικής ικανότητας
2,4 μεγαβατ που θα είναι σε θέση να τροφοδοτεί το νησί με ρεύμα, ειδικά το καλοκαίρι που η ζήτηση κορυφώνεται λόγω
τουριστικής προσέλευσης. Η μονάδα
παραγωγής θα περιλαμβάνει ακόμη σύγχρονα συστήματα πρόγνωσης και ελέγχου
αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής
και ενεργά συστήματα παρακολούθησης
και ελέγχου της ζήτησης με την εγκατάσταση των λεγόμενων έξυπνων μετρητών
ενέργειας σε επιχειρήσεις αλλά και σπίτια.

της Τήνου. Για τα περισσότερα από τα παραπάνω η μειοδότηση του διαγωνισμού έχει
ολοκληρωθεί, ενώ τέσσερα έργα θα έχουν
να κάνουν με την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Παράλληλα, ήδη έχει
προχωρήσει η παροχή εγγύησης δανεισμού
του Ελληνικού δημοσίου προς της ΕΤΕΠ για
δάνειο 65 εκατ. του ΑΔΜΗΕ, για την ολοκλήρωση του Cyclades Interconnection και
Cyclades Interconnection B, που αφορά την
ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την
ηπειρωτική Ελλάδα.
Την ίδια ώρα, σε έρευνες προχωρά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στη χώρα μας,
έτσι ώστε να ερευνήσει τη χρησιμότητα των

ΑΠΕ στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί με τη χώρα μας θα διερευνηθούν
η Γερμανία, η Ισπανία και η Πολωνία, ενώ οι
έρευνες θα αφορούν την περίοδο χρηματοδότησης από την ΕΕ, από το 2009 μέχρι και
σήμερα. Ο αρμόδιος ελεγκτής του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου George Pufan, μεταξύ άλλων δήλωσε πως οι ΑΠΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του
ενεργειακού μείγματος και είναι σημαντικό
να υπάρχει γνώση πάνω στη στρατηγική και
τη στήριξη που εφαρμόζεται, με το πόρισμα
να είναι καθ όλα έτοιμο στις αρχές του επόμενου έτους.

ΒΑΛΚ Α Ν ΙΑ
Αναβάλλονται
τα σχέδια λόγω
συνθηκών
Πίσω στα σχέδια της πάει η Γερμανία
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών
CO2 κατά 40%, όπως ήταν ο αρχικός της
σχεδιασμός, συγκριτικά με τα επίπεδα
του 1990 μέχρι το 2020. Η Γερμανίδα
Καγκελάριος είχε σταθερή θέση υπέρ
των ρυθμίσεων για μείωση ρύπων και
προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι τα νέα δεδομένα
δεν μπορούν να ακυρώσουν την αρχική
τοποθέτηση.
Με τον σχηματισμό κυβέρνησης, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα
ποια θα είναι η γραμμή πλεύσης στο
ζήτημα από εδώ και πέρα, αφού τα δεδομένα δείχνουν ότι ο στόχος δεν μπορεί
πλέον να επιτευχθεί μέχρι το 2020.
Για τον λόγο αυτόν, η γερμανική κυβέρνηση λαμβάνει αντισταθμιστικά μέτρα, ενώ ανακοίνωσε πως θα στοχεύσει
στην επιτυχία του στόχου του 40% μέσα
στη 10ετία του 2020, παραμένοντας πιστή στη δέσμευση για μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030.

Ε

Σ

Με το βλέμμα στραμμένο
στα Βαλκάνια

τραμμένες στα Βαλκάνια έχει η ΔΕΗ τις επιχειρηματικές της
κεραίες. Το ίδιο θα έκανε οποιοσδήποτε έξυπνος επιχειρηματίας που «παίζει μπάλα» στο γήπεδο της ελεύθερης αγοράς. Το
θέμα της ονομασίας των Σκοπίων όπου να ναι καθορίζεται, η χώρα
εισέρχεται στο ΝΑΤΟ, ενώ είναι ήδη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ.
Η αγορά στα Βαλκάνια διευρύνεται, και ο πιο έξυπνος επενδυτής
είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος στις παρθένες αγορές.
Η λογική αυτή φέρνει τη ΔΕΗ στην εξαγορά της EDS, μιας εταιρείας που έχει στο χαρτοφυλάκιο της το 40% των εταιρειών της
χώρας της και με θυγατρικές σε άλλες βαλκανικές χώρες. Τα Βαλκάνια είναι μία πρώτης τάξεως
ευκαιρία ανάκτησης χαμένων εσόδων από την κρίση, καθώς και ανάδειξης του Ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο.
Εκτός όμως από τα Σκόπια, η ΔΕΗ εξετάζει και άλλες περιπτώσεις επένδυσης, όπως για παράδειγμα
της Τουρκίας. Στη γείτονα η Ελληνική επιχείρηση σκέφτεται να επενδύσει στο Εσκί Σεχίρ, όπου μαζί
με την κινεζική Shenhua, εντόπισαν το τρίτο μεγαλύτερο λιγνιτικό κοίτασμα της χώρας. Αν και αυτή τη
στιγμή τα κοιτάσματα αυτά ανήκουν στην Electricity Generation Inc, έχουν προσδιοριστεί ως επικείμενα αποκρατικοποιημένα.
Η κατάθεση προσφορών για τον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης των κοιτασμάτων του Εσκί Σεχίρ, είχε
καταληκτική ημερομηνία την 26η Ιανουαρίου, με όρο τη δημιουργία μονάδας 1.080MW, ενώ η ελάχιστη τιμή πώλησης του ρεύματος στο εθνικό δίκτυο είναι τα 6 δολάρια την kWh.
Κάθε κίνηση επιχειρηματικού ανοίγματος μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή την ώρα
στη ΔΕΗ. Είναι όμως ικανά να καλύψουν τις τεράστιες απώλειες που φέρουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις στην επιχείρηση;
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι από όλες αυτές τις εξαγγελίες και όλα αυτά τα μνημόνια που
υπογράφονται κατά καιρούς μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα.

Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το Αμύνταιο

γκρίθηκε η ένταξη του έργου καύσης βιομάζας Αμυνταίου στο τετραετές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017-2020, που θα δώσει συνολική χρηματοδότηση ύψους
6.694.265,04 ευρώ. Το έργο έχει να κάνει με την αντικατάσταση του καυσίμου της τηλεθέρμανσης στο Δήμο Αμυνταίου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Αυτό που τώρα είναι
σε εκκρεμότητα, είναι η υποβολή πρότασης από τη ΔΕΤΕΠΑ, στην οποία θα αναγράφεται το ύψος
της τελικής επιχορήγησης, το χρηματοδοτικό σχήμα καθώς και η τιμολόγηση που θα φτάνει
στους πολίτες.
Το επικρατέστερο σενάριο λέει πως η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, θα είναι αυτή που θα αναλάβει
την εργολαβία, με τη ΔΕΤΕΠΑ να συνεργάζεται μαζί της, σε ένα ποσοστό 10% του συνολικού
προϋπολογισμού που θα αγγίξει τα 65 εκατ ευρώ.
Η επιλογή της ένταξης στο ΠΔΕ αυτού του έργου, μόνο τυχαία δεν είναι. Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχει επιλεγεί από την ΕΕ ως μία από τις
τρεις περιφέρειες της Ευρώπης που είναι οικονομικά εξαρτημένες από τον λιγνίτη. Η Κομισιόν ρίχνει βάρος στην απεξάρτηση των περιφερειών αυτών από το
καύσιμο. Για αυτόν το λόγο η περιφέρεια, οργάνωσε συζήτηση με θέμα τη στρατηγική της απανθρακοποίησης της περιοχής, θέτοντας επί τάπητος και το νέο
θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες που ψηφίζεται από τη Βουλή.
Οι παραπάνω κινήσεις προβάλουν ένα θετικό πρόσωπο της χώρας μας στο εξωτερικό, που στηρίζεται στη συνεργασία και την αποδοχή των δεσμεύσεων
του γ’ μνημονίου και έχουν ως αποτέλεσμα το ξεκλείδωμα νέων οικονομικών δυνατοτήτων, πάντα με… το αζημίωτο, όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν οι
δανειστές.
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ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ

Ί

ΛΑΡΚΟ ώρα μηδέν;

σως στην πιο δύσκολη φάση της να βρίσκεται αυτό τον καιρό η ΛΑΡΚΟ, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γενικού Δικαστηρίου, η
οποία απορρίπτει την προσφυγή της στην απόφαση της Κομισιόν για επιστροφή 135,8 εκατ.
ευρώ στο Ελληνικό δημόσιο.
Το παραπάνω ποσό είναι το συνολικό που
έλαβε η ΛΑΡΚΟ ως κρατική ενίσχυση από το
Ελληνικό δημόσιο τα έτη 2008 μέχρι και το
2011. Η Κομισιόν χαρακτήρισε παράνομες αυτές τις κρατικές ενισχύσεις προς την εταιρεία,
απαιτώντας τώρα την επιστροφή τους. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που
επικρατούσε μεταξύ εταιρειών και Ελληνικού
δημοσίου για πολλά χρόνια και το πώς τα ταμεία οδηγήθηκαν στην πτώχευση και η χώρα

στην επιτροπεία και τα μνημόνια. Το μεγάλο
αυτό ποσό φέρνει την ΛΑΡΚΟ στο όριο της
πτώχευσης, δεδομένου ότι το ποσό είναι
άμεσα απαιτητό. Η κατηφόρα στην εν λόγω
επιχείρηση έχει ξεκινήσει χρόνια πριν, με τη
ρευστότητα της να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό
επίπεδο για σειρά ετών.
Η διοίκηση της εταιρείας λίγες ημέρες
πριν την απόφαση παρουσίασε το 10ετές
στρατηγικό της πλάνο ανάπτυξης, γεγονός
που δεν εφησυχάζει τους υπεύθυνους, αφού
το μεγάλο αυτό απαιτητό ποσό δεν βρίσκεται
στα ταμεία της εταιρείας. Οι νομικοί της ΛΑΡΚΟ
εξετάζουν όλα τα σενάρια και θέτουν στο τραπέζι όλα τα εργαλεία άμυνας και διάσωσης της
εταιρείας. Το πιο αποτελεσματικό σενάριο-στο

Η πρόγνωση των φυσικών
φαινομένων σώζει τα δίκτυα

Σ

ημαντικές καταστροφές, ακόμη και σε βαρύ ηλεκτρικό οπλισμό, μπορούν να προκαλέσουν οι σεισμοί, οι πλημμύρες καθώς και οι γεωμαγνητικές καταιγίδες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Research Center-JRC).
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη αποδεικνύουν σε τι βαθμό
και με ποιους τρόπους, μπορεί να επηρεαστεί το ηλεκτρικό δίκτυο, από
τα φυσικά φαινόμενα, τυπικά ή ακραία.
Αν και οι σεισμοί, όπως επισημαίνει η έρευνα, κάνουν συχνότερα την
εμφάνισή τους στις μεσογειακές και τις βαλτικές χώρες, ωστόσο οι μεγαλύτερες ζημιές προέρχονται από τις πλημμύρες. Και αυτό εξαιτίας του
γεγονότος ότι η πλημμύρα μπορεί να προκαλέσει κατολίσθηση, η οποία
με τη σειρά της μπορεί να υποσκάψει τα θεμέλια των στύλων ενός ηλεκτρικού δικτύου και να επέλθει η κατάρρευσή τους, ενώ ακόμη η επαφή
της ηλεκτρικής υποδομής με το νερό μπορεί να επιφέρει εκρήξεις πολύ
επικίνδυνες κυρίως για το οικιστικό δίκτυο που βρίσκεται μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, για το φαινόμενο της πλημμύρας, μπορεί
να λειτουργήσει σωτήρια η πρόβλεψη, αφού οι υπεύθυνοι των εταιριών
ηλεκτρισμού έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν εγκαίρως τις εγκαταστάσεις στις ζώνες υψηλού κινδύνου.
Η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως
σοβαρή υπόθεση έως και επικίνδυνη όταν παρατείνεται, μετά μάλιστα
από σοβαρή φυσική καταστροφή. Όπως δείχνει και η εν λόγω έρευνα, η
διακοπή ρεύματος καθιστά πολύ δύσκολη την πρόσβαση και την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων,
ενώ επιφέρει και μια σειρά άλλων προβλημάτων, τόσο στην οικονομική
δραστηριότητα όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών γενικότερα.
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οποίο ρίχνουν βάρος- είναι η διαμεσολάβηση
της Ελληνικής κυβέρνησης προς την Κομισιόν,
έτσι ώστε να επιτευχθεί η τμηματική καταβολή
του ποσού και όχι η cash. Εάν αυτό επιτευχθεί,
η επιχείρηση έχει μία και μοναδική ευκαιρία
να αποφύγει την πτώχευση και να συνεχίσει
τη λειτουργία της, επιστρέφοντας τμηματικά το
ποσό που έλαβε από το Ελληνικό κράτος.

Σπουδαία αρχαιολογικά
ευρήματα ανακάλυψε η ΔΕΗ

Σ

τις εκτάσεις της ΔΕΗ στη Φλώρινα και την Κοζάνη, ανακαλύφθηκαν σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της νεολιθικής εποχής. Οι
ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στα ορυχεία της ΔΕΗ και ιδιωτών σε αυτές της περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, έφεραν στο
φως ευρήματα που βοηθούν τους επιστήμονες στην κατανόηση και
ερμηνεία των αρχαίων πολιτισμών στην περιοχή.
Μάλιστα, πολλά από αυτά τα ευρήματα, παρουσιάστηκαν στην
Αρχαιολογική Εταιρεία στο διήμερο για τον Πολιτισμό, που διοργανώθηκε τον Γενάρη από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τα πιο πολλά ευρήματα, προέρχονται από την παραμεθόριο περιοχή
της Φλώρινας, από το λεκανοπέδιο Αμυνταίου, όπου εντός των ορίων ανάπτυξης του λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ ανακαλύφθηκαν ευρήματα
που δίνουν στοιχεία για την νεολιθική περίοδο μέχρι τα βυζαντινά
χρόνια, ενώ και στο ιδιωτικό λιγνιτορυχείο Αχλάδας, τα ευρήματα
φωτίζουν τον πολιτισμό του αρχαίου βασιλείου της Λυγκηστίδας.
Οι αρχαιολόγοι είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι από τα ευρήματα
των ανασκαφών στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ, δεδομένου ότι οι αρχαίοι οικισμοί που ήλθαν στο φως, Κλείτος 1 και Κλείτος 2, δεν είναι
μόνο καλοδιατηρημένοι, αλλά παρέχουν πληθώρα πληροφοριών για
την οργάνωση της ζωής από τον 6ο μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ.
Τα ευρήματα μάλιστα παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με ευρήματα σε άλλα μέρη της Ελλάδας, δεδομένο που αξιολογείται ιδιαιτέρως από τους επιστήμονες, καθιστώντας την περιοχή εκείνη ως
σταυροδρόμι εμπορίου και πολιτισμού Βορρά-Νότου-Ανατολής-Δύσης.

Α Δ ΜΗ Ε

Ο

Τo 10ετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ

ι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Κυκλάδων
και της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα
και η επέκταση του συστήματος των 400kV
προς την Πελοπόννησο, είναι μερικά από τα έργα
που περιλαμβάνονται στο δεκαετές πρόγραμμα
ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2019-2028. Το πρόγραμμα έχει στόχο την επέκταση και την ενίσχυση
του Εθνικού συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, με έργα ύψους 1,8 δις ευρώ.
Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου διασύνδεσης
της Κρήτης, παίρνοντας παράταση παράδοσης
6μηνών, με καταληκτική ημερομηνία την 25η
Ιουνίου του 2020,
ενώ η 2η φάση
προβλέπεται να
είναι έτοιμη τέλος
Δεκεμβρίου του
2023.
Από την πορεία
των έργων και τα
χρονοδιαγράμματα
προκύπτει η ανάγκη μετάθεσης
ορισμένων έργων για μετά την
πρώτη τριετία της
εξεταζόμενης δεκαετίας, ακριβώς
επειδή οι προβλέψεις για ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλού κόστους των επενδύσεων δεν είναι ευοίωνες. Ανασταλτικός επίσης είναι και ο παράγοντας
των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών που
αντιτίθεται στα ΚΥΤ, όπως για παράδειγμα στην
Πάτρα και το Ρουφ.
Όπως υποστηρίζει ο ΑΔΜΗΕ στόχος των έργων αυτών είναι η προώθηση των «ΑΠΕ και της
διείσδυσής τους στο πλαίσιο της εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής».

Σύνδεση Κυκλάδων
Το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα φτάσει τα 171 εκατ ευρώ και θα είναι
ένα έργο σταθμός στην εξάλειψη ενεργειακών

προβλημάτων αλλά και στο άνοιγμα νέων επιχειρηματικών δρόμων. Στις αρχές του 2022 θα είναι
ολοκληρωμένη και η τρίτη φάση της διασύνδεσης. Το έργο εκτός από τη σύνδεση της Σύρου
με το Λαύριο και με την Πάρο, τη Μύκονο και τη
Τήνο, θα περιλαμβάνει τη σύνδεση με υποβρύχιο
τριπολικό καλώδιο της Νάξου με τη Μύκονο, ενώ
προβλέπεται και η αναβάθμιση της καλωδιακής
σύνδεσης Άνδρος-Λιβάδι και Άνδρος-Τήνος,
ενώ στην τρίτη φάση περιλαμβάνεται η διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου με την πόντιση δεύτερου
καλωδίου.

γωγής λόγω της χρήσης πετρελαίου στους τοπικούς σταθμούς παραγωγής, μεγάλο ετήσιο ρυθμό αύξησης του φορτίου του νησιού, δυσκολία
εξεύρεσης χώρων, και δυσκολία εξασφάλισης
αδειοδοτήσεων, ενώ περιορίζεται λόγω τεχνικών δυσκολιών το ενδιαφέρον για αξιοποίηση
του πλούσιου τοπικού δυναμικού ΑΠΕ.

Διασύνδεση Κρήτης
Η διασύνδεση της Κρήτης περιλαμβάνει έργα
ύψους κοντά στο 1 δις ευρώ, ενώ είναι χωρισμένο σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση περιλαμβάνεται η διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο με καλώδιο εναλλακτικού ρεύματος 150kV,
ενώ στην δεύτερη η διασύνδεση συνεχούς ρεύματος με υποβρύχιο καλώδιο από την Αττική έως
την Κρήτη.

αντιμετωπίζει δραστικά τα προβλήματα τάσεων.
Γι αυτούς τους λόγους είχαν στο παρελθόν κατασκευαστεί 3 ΚΥΤ στην περιοχή της Κορίνθου,
στην Πάτρα και τη Μεγαλόπολη. Η επέκταση θα
δώσει τώρα τη δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και
θερμικών σταθμών, θα βελτιώσει το περιθώριο
ευστάθειας τάσεων για το Νότιο Σύστημα, ενώ θα
εξασφαλίσει στην Πελοπόννησο οποιανδήποτε
συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και φορτίου.

Αν και τα έργα που προβλέπονται για την Κρήτη χαρακτηρίζονται πολύ σοβαρά, το ίδιο σοβαρά
χαρακτηρίζονται και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο νησί για την ολοκλήρωση τους. Η
Κρήτη έχει πολύ υψηλό μεταβλητό κόστος παρα-

Λόγω των καθυστερήσεων που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα, τα έργα της διασύνδεσης του
ΚΥΤ της Μεγαλόπολης και το σύστημα των 400kV
και η κατασκευή του ΚΥΤ Πάτρας και Ρουφ μετατίθεται για μετά το 2021.

Η επέκταση του Συστήματος 400kV προς την
Πελοπόννησο επιτυγχάνει την απορρόφηση της
παραγόμενης ισχύος από τους σταθμούς παραγωγής που αναμένεται να αναπτυχθούν, ενώ
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Δ Ι Α Κ Ρ Ι ΣΗ
Ο κύριος Ν. Χατζηαργυρίου, στο τιμόνι της ETIP

Ν

έος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Έξυπνων
Δικτύων για την Ενεργειακή Μετάβαση (ETIP SNET) χρίστηκε από τις 24 Ιανουαρίου ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Χατζηαργυρίου.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι επικεφαλής μιας τόσο σημαντικής συλλογικής και
συντονισμένης πανευρωπαϊκής προσπάθειας», δήλωσε ο κ. Χατζηαργυρίου, του οποίου η θητεία
θα έχει διάρκεια 18 μήνες, ενώ οι δύο νέοι αντιπρόεδροι είναι ο Thierry Le Boucher, αντιπρόεδρος της EASE και ο Guido Guida, πρόεδρος της επιτροπής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας
του ENTSO-E.
Ποιος είναι όμως ο ρόλος της ETIP SNET και ποια η σημασία της στη νέα ενεργειακή εποχή
που θέλει να δημιουργήσει η Ευρώπη; Η ETIP SNET είναι η ευρωπαϊκή πλατφόρμα τεχνολογίας
και καινοτομίας των έξυπνων δικτύων για την ενεργειακή μετάβαση, που δημιουργήθηκε από
τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους φορείς του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει ως στόχο την προώθηση
εξελιγμένων ηλεκτρικών δικτύων, ενώ την ίδια ώρα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την Ενέργεια και την Τεχνολογία.
Δημιουργήθηκε το 2016, πρωταγωνιστώντας στη στήριξη ερευνών και καινοτομίας για τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων
μεταφοράς και διανομής ενέργειας, τα οποία αποτελούν τη βάση για την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές πηγές παραγωγής ενέργειας.
Η φιλοσοφία γύρω από το εγχείρημα λαμβάνει υπόψη του και την ενεργοποίηση των καταναλωτών στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αποθήκευσης, την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, τη σύνδεση ηλεκτρισμού και δίκτυα φυσικού αερίου θερμότητας και μεταφορών. Πολύ σύντομα
η ETIP SPET θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα του 2050.
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