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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙ ΚΉ ΕΥΘΕ ΊΑ Ο ΔΕΔ ΔΗΕ

Δ

υστυχώς άλλο ένα περιουσιακό στοιχείο
του Ομίλου ΔΕΗ, η θυγατρική ΔΕΔΔΗΕ πωλείται σε ποσοστό 49%, για το καλό του
«ΔΕΔΔΗΕ και του Ομίλου ΔΕΗ»!!!
Αυτά ήταν τα λόγια του πρώην Υπουργού
Ενέργειας κύριου Χατζηδάκη, αφού ο ΔΕΔΔΗΕ
θα μπορέσει να εκσυγχρονιστεί και στη ΔΕΗ θα
εισρεύσει «ζεστό χρήμα» που το έχει ανάγκη.
Αυτά ειπώθηκαν όταν έγινε κυβέρνηση η Νέα
Δημοκρατία, τότε που η ΔΕΗ κατά τον ίδιο τον
Υπουργό, ήταν χρεωκοπημένη και ο «σωτήρας»,
βρήκε αυτό τον εύκολο τρόπο για να την σώσει.
Ωστόσο, αν όλα αυτά είχαν κάποια βάση λογικής την εποχή εκείνη, δυστυχώς σήμερα δε
θα έπρεπε να τίθενται θέμα για την πώληση
του 49%, γιατί σύμφωνα πάντα με τους κυβερνώντες η ΔΕΗ εσώθη, αφού φέτος καταγράφει
λειτουργικά κέρδη 850 εκατ.!!! Άρα γιατί να
πωληθεί μία τέτοια Δημόσια επιχείρηση, όπως
είναι ο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η συμμετοχή του στα κέρδη αυτά είναι περίπου 350 εκατ. ετησίως; Γιατί
αυτή η κερδοφορία να πάει στον αυριανό ιδιοκτήτη του ΔΕΔΔΗΕ έστω σε ποσοστό 49%; Πόσο
λογίζεται ότι η ΔΕΗ, εκτός των άλλων, χάνει
τεράστια περιουσιακά στοιχεία με ένα δίκτυο
γραμμών μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 250
χιλιομέτρων,163.431 υποσταθμών Μέσης Τάσης
προς χαμηλή, 993 χιλιόμετρα δίκτυο Υψηλής
τάσης, εκ των οποίων 218 χιλιόμετρα στην Αττική και 775 χιλιόμετρα στα μη διασυνδεδεμένα
νησιά και ακόμη 241 υποσταθμοί Υψηλής τάσης,
με συνολικό αριθμό πελατών 7.578.000. Παρόλα αυτά μία τέτοια ανεκτίμητη αξία, τα ασημικά
του κράτους, εκποιούνται στο βωμό του κέρδους
προς όφελος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Έτσι, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ζυμώσεις μεταξύ της Διοίκησης της ΔΕΗ και των ενδιαφερομένων, με στόχο μέχρι τέλος του έτους να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης.
Η διαδικασία προβλέπει ότι μετά από την απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ, ξεκινά μεταξύ των εννέα ενδιαφερομένων και της ΔΕΗ, μία περίοδος
επαφών ανταλλαγής επιστολών, διαπραγματεύσεων, παρατηρήσεων επί της πώλησης.
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Αξίζει επίσης να αναφέρουμε, ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι κερδοσκοπικά fund τα οποία
διαχειρίζονται κυρίως συνταξιοδοτικά, επενδυτικά κεφάλαια, προβληματικά δάνεια, κλπ.
Άρα δεν έχουν καμιά σχέση με την ενέργεια!!!
Ήρθαν επομένως σε μία κρατική, μη ανταγωνιστική εταιρεία όπως είναι ο ΔΕΔΔΗΕ να κερδοσκοπήσουν, αφού η απόδοση κεφαλαίου είναι
κλειδωμένη σε υψηλό επίπεδο 6,69%, ενώ το
τίμημα σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θα ξεπερνά
το 1,5 δισ.

Ήρθαν επομένως σε μία κρατική,
μη ανταγωνιστική εταιρεία όπως
είναι ο ΔΕΔΔΗΕ να κερδοσκοπήσουν, αφού η απόδοση κεφαλαίου είναι κλειδωμένη σε υψηλό
επίπεδο 6,69%, ενώ το τίμημα
σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θα
ξεπερνά το 1,5 δισ.
Σύμφωνα με την εμπειρία παλαιοτέρων διαγωνισμών η όλη διαδικασία θα διαρκέσει - σύμφωνα με εκτιμήσεις – πάνω από δύο μήνες,
αφού οι ενδιαφερόμενοι και οι συζητήσεις γίνονται ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι ο διαγωνισμός
για να ολοκληρωθεί έχει πολύ δρόμο και η αυλαία θα πέσει το φθινόπωρο.
Από τα θέματα που θα συζητηθούν και ενδιαφέρουν του υποψήφιους δηλαδή τα εννέα funds,
είναι η συμμετοχή τους στη διοίκηση και η αναλογία σύμφωνα με το 49%, που σημαίνει ότι θα
συμμετάσχει ο αγοραστής με 5 μέλη έναντι 6 στο
Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον αυτό είναι 11μελές ή
τέσσερα μέλη αν είναι 9 μελές. Υπενθυμίζουμε
ότι μπορεί η πώληση του 49% να είναι μειοψηφικό πακέτο αλλά ο αγοραστής θα έχει ισχυρά
δικαιώματα διοίκησης, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, ο οικονομικός Διευθυντής αλλά και
ο Διευθυντής λειτουργικών δραστηριοτήτων θα
προτείνονται από τον επενδυτή.

Άρα για άλλη μία φορά, η κυβέρνηση και ο
κύριος Χατζηδάκης παραπλάνησαν τον Ελληνικό
λαό, γιατί δήλωνε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα περάσει σε
χέρια «αξιόπιστού αγοραστή με εμπειρία στον
τομέα ενέργειας, ικανός να αναπτύξει και να
εκσυγχρονίσει το δίκτυο!!! Τώρα τι έχει να μας
απαντήσει, αφού δεν ενδιαφέρθηκε ούτε ένας
διαχειριστής που δραστηριοποιείται τουλάχιστον
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέτοιες πρακτικές ισοδυναμούν με τα ψεύτικα
τα λόγια τα μεγάλα, προκειμένου να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πολιτών ότι όλα γίνονται για
το καλό τους!!! Δυστυχώς, όμως, τα γεγονότα
τους αποκαλύπτουν και τους διαψεύδουν αφού
πρόκειται για ξεπούλημα ενός σημαντικού τομέα
που εγγυάται την απρόσκοπτη ασφάλεια, εφοδιασμού της χώρας.
Συνακόλουθα έχουμε χρέος ως εργαζόμενοι
και συνδικαλιστικός φορέας να αναδείξουμε τις
σκοπιμότητες, αλλά και τις παρενέργειες για
τους καταναλωτές που θα έχει αυτή η πώληση.
Καλούμαστε ως συνδικαλιστικό κίνημα να
οργανώσουμε την αντίστασή μας, σε αυτό το
έγκλημα που εξελίσσεται σε βάρος μίας επιχείρησης κοινωνικού σκοπού που προσφέρει τις
υπηρεσίες της στους Έλληνες καταναλωτές. Ως
εκ τούτου αναμένουμε πρωτοβουλίες από την
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ώστε συντεταγμένα σωματεία και
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να μπούμε ανάχωμα στην πώληση
του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα Οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ επιτρέπουν
την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης εργασίας

Η

πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ
για το 2020, μόνο ευφορία μπορεί να επιφέρει στους εργαζόμενους,
αφού επιστρέφει στην κερδοφορία μετά από τις ζημιογόνες χρήσεις
των προηγουμένων ετών.
Στα θετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση, αναμφίβολα και χωρίς περιστροφές συνέβαλαν και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, όπου προσέφεραν τον
καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι κερδοφορίας.
Ως εκ τούτου, θα περίμενε κανείς ένα μέρος των κερδών να πάει και
στο προσωπικό, μέσω της Σ.Σ.Ε που υπογράφηκε πρόσφατα. Δυστυχώς,
όμως, μόνο το σουσάμι από το κουλούρι πήραν οι συνάδελφοί μας διοικητικοί που εκπροσωπούμε και ιδιαιτέρως οι άνθρωποι της πρώτης
γραμμής. Δηλαδή, στην εξυπηρέτηση του πελάτη αφού δεν πήραν καμιά
αύξηση μισθού, γιατί στην προηγούμενη σύμβαση, πήραν μικτά 5 ευρώ
και έτσι σύμφωνα με τους συντελεστές της σύμβασης, ήταν απαγορευτικό
άλλη αύξηση μισθού. Όλα αυτά συμβαίνουν, όταν οι συνθήκες εργασίας
είναι σκληρές, με την πίεση του κόσμου αφόρητη, ενώ είναι αρκετοί αυτοί
που έχουν προσβληθεί από τον covid-19, με αποτέλεσμα να κλείνει όλο
το κατάστημα. Αυτό άραγε πως αποπληρώνεται;
Μήπως με τα 5€ μικτά τα οποία είναι ημερήσια αποζημίωση και
όχι ειδικό επίδομα που το ονόμασαν προκειμένου να μη πάρουν,
ούτε την πενιχρή αύξηση των 60€ μεικτά!!!

Θα περίμενε κάποιος, πέραν όλων των άλλων, να υπάρξει μία αναγνώριση για την προσφορά αυτών των ανθρώπων και όχι μία τέτοια απαξίωση
εκ μέρους της Διοίκησης, αλλά και της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Θα περίμενε ακόμη
να υπάρξει μία επιστροφή από τα 6 δισ. που μας παρακράτησαν τόσα χρόνια, λόγω μνημονίων, υλοποιώντας έστω ένα μέρος της Σ.Σ.Ε του 2012, η
οποία αναφέρει ότι μετά το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα οι μισθοί θα επανέλθουν στα ισχύοντα στην εταιρεία την 31/12/2009.
Άραγε, πως το προσπέρασαν έτσι και πως γράφουν στα παλαιότερα των
υποδημάτων τους ένα τέτοιο δεσμευτικό ρόλο της σύμβασής του 2012;
Γιατί αγνοούν ότι μπορεί να υπάρξουν ομαδικές προσφυγές από μισθωτούς προκειμένου να δικαιωθούν; Γιατί να υπάρχει μία τέτοια διαμάχη
μεταξύ του προσωπικού και της επιχείρησης; Ποιοι φέρουν την ευθύνη;
Σε αυτή την πρόδηλη αδικία δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας και θα προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να
υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση, η οποία θα καλύπτει έστω μέρος
των απωλειών και θα υλοποιεί εν μέρει την σύμβαση του 2012. Άλλωστε
τα οικονομικά της επιχείρησης το επιτρέπουν.
Εκτός και τα κέρδη αυτά προορίζονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων ή στα στελέχη, μετά βεβαίως από τις ανακοινώσεις που έγιναν και
δωρεάν μετοχές της ΔΕΗ.

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 23/2/2021
Σ.Σ.Ε 2021
Γ Ι Α Τ Ι Δ Ε Ν Υ Π Ο Γ ΡΑ Ψ Α Μ Ε Τ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Η υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας, αποτελεί μια σημαντική πράξη και κορυφαία στιγμή για το συνδικαλιστικό κίνημα και τους
εργαζόμενους. Ως εκ τούτου κάθε εκπρόσωπος των εργαζομένων, που
συμμετέχει στην όλη διαδικασία, πέρα από τιμή, πρέπει να αισθάνεται και
απόλυτη δικαίωση αφού οι προσπάθειες του επέφεραν θετικό αποτέλεσμα,
στο σύνολο των εργαζομένων. Είναι όμως έτσι στην περίπτωση μας; Δυστυχώς όχι και για αυτό δεν υπογραφούμε αυτή τη σύμβαση, μετά βεβαίως
και από την ανάλογη απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ.
Πιο συγκεκριμένα:
Αν και η Σ.Σ.Ε του 2012, κάνει λόγο για επαναφορά των μισθών στην προ
μνημονίων περίοδο, δυστυχώς ο όρος αυτός υλοποιείται κατά το δοκούν
και μόνο στην περίπτωση όσων αμείβονται με ειδικά επιδόματα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, από το πέρας του μεσοπρόθεσμου, εν αντιθέσει
με τα μισθολογικά κλιμάκια τα όποια, αν και υπέστησαν περικοπές κατά
17%, αγνοήθηκαν από την σύμβαση αυτή. Γιατί άραγε;
Για πρώτη φόρα στην ιστορία της ΔΕΗ υπογράφεται ΣΣΕ, ενώ εξαιρούνται

από τις αυξήσεις οι διαχειριστές, ταμίες και όσοι εργάζονται στην πρώτη
γραμμή, εμπορία και δίκτυο, γιατί στην προηγούμενη σύμβαση αποφασίστηκε να δοθούν πέντε ευρώ, ως ημερήσια αποζημίωση για τις δύσκολες
συνθήκες εργασίας που εργάζονται. Άραγε η αποζημίωση αυτή αποτελεί
ειδικό επίδομα, αφού αν απουσιάζει κάποιος δεν πληρώνεται;
Για πρώτη φόρα στην ιστορία της ΔΕΗ, διαγράφονται χρηματικά ποσά
που προέκυψαν ως μισθολογικές διαφορές και αφορούν συγκεκριμένους
μισθωτούς, νομιμοποιώντας έτσι κάθε παρατυπία που ενδεχομένως να
αγγίζει τα όρια της απιστίας!!! Με ότι αυτό σηματοδοτεί. Άραγε ποιο είναι
το κόστος, από την μη είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
και πως θα καλυφθεί αυτή η ζημιά για την επιχείρηση;
Για πρώτη φόρα στην ιστορία της ΔΕΗ, δημιουργούνται εργαζόμενοι δυο
ταχυτήτων και μάλιστα στην ιδία κατηγορία, όπως συμβαίνει με την ΓΥ. Δηλαδή, ενώ επιτρέπει στον μισθωτό που απασχολείται στη φύλαξη και έχει
τα τυπικά προσόντα, να έχει την εξέλιξη του αποφοίτου λυκείου και καλώς
γίνεται, δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τους κλητήρες και τις καθαρίστριες.
συνέχεια στη σελ. 3
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συνέχεια από τη σελ. 2

Σ.Σ.Ε 2021

Γ Ι Α Τ Ι Δ Ε Ν Υ Π Ο Γ ΡΑ Ψ Α Μ Ε Τ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Γιατί άραγε μήπως δεν δουλεύουν στον ίδιο εργοδότη;
Για να χρυσώσουν το χάπι σε μέρος του διοικητικού προσωπικού, επιλέχθηκε να δοθεί μια πενιχρή αύξηση (60 ευρώ ΜΕΙΚΤΑ στις περιπτώσεις
που δεν αμείβονται με επιδόματα), ρίχνοντας στάχτη στα ματιά, όταν για τα
αναδρομικά μόνο των ειδικών επιδομάτων, θα δαπανηθούν 22 εκ ευρώ!!!
Άραγε γιατί τα 60 ευρώ δεν ενσωματωθήκαν στα μισθολογικά κλιμάκια,
ώστε να τα πάρει όλο το προσωπικό και να καλύψει έστω, ένα μέρος της
σύμβασης του 2012;
Επιπλέον προκύπτουν ερωτηματικά, για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την εναρμόνιση του μισθολογίου μας, με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις
του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Άραγε η πράξη αυτή πόσο ικανή είναι, να μετατραπεί σε
πάγωμα μισθών, αν η μελέτη δείξει ότι υπερτερούμε μισθολογικά έναντι
των άλλων;
Επίσης γιατί αρνήθηκαν να συμπεριληφθεί στη σύμβαση ανάλογη ρύθμιση για το ύψος του τροφείου, ώστε να μην εξαρτάται από την απόφαση
διευθύνοντος συμβούλου;
Γιατί αρνήθηκαν η ρύθμιση αποζημίωσης για το απογευματινό ωράριο
στην εμπορία, να αποτυπωθεί στη σύμβαση αυτή;

Συνακόλουθα δηλώνουμε, ότι η μακρόχρονη ιστορική διαδρομή της
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, δεν μας επιτρέπει να εθελοτυφλούμε μπροστά στην πρόδηλη
αδικία, που προκαλεί αυτή η σύμβαση στο διοικητικό προσωπικό στη ΔΕΗ,
αλλά και τον κοινωνικό αυτοματισμό που αναγκαστικά επιβάλει στον όμιλο
ΔΕΗ. Με αίσθημα ευθύνης, όπως έχουμε δεσμευτεί θα προσφύγουμε σε
κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να εφαρμοστεί κάθε νομιμότητα…
Τέλος ρωτάμε, γιατί υπάρχει τόση βιασύνη για να υπογραφεί γρήγορα
αυτή η σύμβαση, με δεδομένο ότι η προηγούμενη λήγει τον Μάιο και άρα
υπάρχουν ακόμη περιθώρια διαλόγου; Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος;
Δυστυχώς, πρόκειται για σύμβαση που όχι μόνο διχάζει το προσωπικό,
αλλά απομονώνει και δεν ενώνει.
ΥΓ1. Όπως ήδη είναι γνωστό δυο αντιπροσωπευτικά σωματεία ΕΤΕ &
ΕΔΟΠ, τα μεγαλύτερα στον όμιλο, καταψήφισαν στα συμβούλια τους
την ΣΣΕ που σημαίνει ότι δεν θα την υπογράψουν!!! Ως εκ τούτου ποια
η νομιμότητα αυτής της σύμβαση αν υπογραφεί;
ΥΓ2. Ποιος φέρει την ευθύνη για το γεγονός, ότι η επιχείρηση οδηγείται σε
δικαστικές περιπέτειες με το προσωπικό εξ΄ αιτίας αυτής της σύμβασης;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/4/2021
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
Είναι σε όλους μας γνωστό η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται
στην απονομή των μισθολογικών κλιμακίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεγάλη αγανάκτηση στους συναδέλφους, αφού περνάει πάνω από ένας
χρόνος για να πάρει κάποιος το μισθολογικό κλιμάκιο, που δικαιούται.
Επιπλέον δημιουργείται ένα ακόμη πρόβλημα στον συνάδελφο, αφού είναι
υποχρεωμένος να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση στην εφορία, για
τα αναδρομικά που εισέπραξε προηγουμένων ετών. Δηλαδή άλλο ένα κόστος για τις περιπτώσεις αυτές.
Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό και ποιες ενέργειες έχουν γίνει, ώστε να
ξεφύγουμε από αυτό το βάλτωμα; Δυστυχώς καμία, αφού δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα και πρωτοβουλία, προκειμένου να σταματήσει ο
εμπαιγμός των συναδέλφων.
Άραγε η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης με τι
ασχολείται; Βρίσκεται ακόμη εν ευθυμία από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε, η
οποία μας έδωσε αύξηση στα «μισθολογικά κλιμάκια 17%», ή έχει άλλες
ασχολίες ετοιμάζοντας νέα «φιλεργατικά» μέτρα για το προσωπικό, ώστε
να μην έχει χρόνο να ασχοληθεί με τα προβλήματα της καθημερινότητας;
Πως εξηγείται το γεγονός, να έχει αποχωρήσει στέλεχος που έπρεπε
να βαθμολογήσει και να μην μπορεί να καλυφθεί το κενό αυτό ιεραρχικά;
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Αν δηλαδή, δεν έρθει το στέλεχος που αποχώρησε να βαθμολογήσει το
προσωπικό, τότε δεν θα χορηγηθεί κλιμάκιο στους συναδέλφους; Γιατί η
συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση δεν δίνει λύση; Μήπως δεν μπορεί; μήπως δεν θέλει; Τι από τα δύο συμβαίνει; Γιατί παρατηρούνται τόσες εκκρεμότητες σε αυτή την υπηρεσιακή μονάδα; Γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η
αξιολόγηση του προσωπικού για το έτος 2020, ώστε να προστίθεται άλλη
μία καθυστέρηση στην απονομή των Μισθολογικών Κλιμακίων; Ποιος
φταίει για αυτό οι εργαζόμενοι ή κάποιοι δεν κάνουν καλά την δουλειά
τους και ας μοσχοπληρώνονται!!!
Γίνεται αντιληπτό, ότι δεν τους ενδιαφέρει το προσωπικό και αυτό κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Δεν ξέρουμε, αν ο Πρόεδρος της ΔΕΗ έχει
γνώση για το πως λειτουργούν οι υπηρεσίες που διοικεί, αλλά καλά είναι
να το μάθει, γιατί κάποιοι τον εκθέτουν!
Τέλος, είμαστε αποφασισμένοι αν δεν δοθεί άμεσα λύση στα προβλήματα και στην καθημερινότητα που απασχολεί το προσωπικό να πράξουμε
αναλόγως.
Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 7/4/2021
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣ
Προς
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ
κύριο Μάνο Αναστάσιο
Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Παρατηρείται, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ να καταστρατηγούν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2018,
σε σχέση με την ημερήσια αποζημίωση της πρώτης γραμμής.
Πιο συγκεκριμένα, η υπόψη σύμβαση στις Γενικές ρυθμίσεις της παραγράφου 4 αναφέρει ότι «χορηγείται ημερήσιο
επίδομα μέχρι πέντε (5) ευρώ, για κάθε μέρα
πραγματικής απασχόλησης (φυσική παρουσία)
στους απασχολούμενους αποκλειστικά με την κατά
πρόσωπο εξυπηρέτηση (front office), στις υπηρεσιακές μονάδες των Διευθύνσεων περιφερειών
του ΔΕΔΔΗΕ»!!!
Δυστυχώς παρά την ξεκάθαρη διατύπωση της
Σ.Σ.Ε, εκ των υστέρων παρουσιάστηκαν φαινόμενα
καταστρατήγησης του προαναφερόμενου όρου της
Σ.Σ.Ε, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αδικίες, αλλά
και εύλογες ανησυχίες στο προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους,
ώστε σε πολλές περιπτώσεις να διαταράσσεται η
ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, σας καλούμε να δώσετε
λύση στο υπόψη θέμα που προέκυψε, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία των υπηρεσιών αλλιώς είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε
κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να γίνει πιστή εφαρμογή της Σ.Σ.Ε/2018.
Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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
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Εννέα επενδυτικά funds για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Σ

το
VDR
αποκτούν
πρόσβαση, τα
εννέα επενδυτικά σχήματα
που διεκδικούν το 49%
του ΔΕΔΔΗΕ και που πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, μετά
την αξιολόγηση των συμβούλων της ιδιωτικοποίησης Goldman Sachs και
Eurobank. Μάλιστα οι προσφορές τους αναμένεται να κατατεθούν μέσα
στο καλοκαίρι.
Πρόκειται για τεράστια επενδυτικά σχήματα, τα οποία διαχειρίζονται
συνολικά περιουσιακά στοιχεία πάνω από 10 τρισ. δολάρια, ενώ εκτίνονται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία, ενώ τα δύο
κινεζικά σχήματα που διεκδικούσαν και εκείνα να περάσουν στη δεύτερη
φάση, αποκλείστηκαν τελικά λόγω ασυμβατότητας, μιας και έχουν κοινό
μέτοχο με τη State Grid, μέτοχο του ΑΔΜΗΕ.
Έτσι λοιπόν, αφού οι υποψήφιοι εταίροι πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένο έλεγχο (due diligence), μέσα από την πρόσβαση στο VDR, θα προχωρήσουν στη σύναψη Συμφωνητικού Εμπιστευτικότητας (NDA), έτσι ώστε να
υποβάλλουν τις προσφορές τους.
Ποια είναι τα εννέα funds
Τα εννέα funds που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ
είναι τα εξής:
1. Ardian Infrastructure Funds: Γαλλικό fund, που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 103 δισ. δολ. Έχει χαρτοφυλάκιο στις επενδύσεις στην
ενέργεια και τις υποδομές και είναι τοποθετημένο, μεταξύ άλλων, στην
EWE, την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας της Γερμανίας (τηλεπικοινωνίες και ενέργεια), καθώς και στην 2i Rete Gas, τον
μεγαλύτερο φορέα διανομής φυσικού αερίου στην Ιταλία, με έδρα το
Μιλάνο.
2. BCI-British Columbia Investment Management Corporation: Το fund
διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά κεφάλαια του δημόσιου τομέα στη Βρετα-

Με €325
εκατ.
η ΔΕΗ μετά
τη νέα
τιτλοποίηση
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νία, ύψους 112 δισ. δολ. Έχει συμμετοχή σε εταιρείες κοινής ωφέλειας
σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία, Χιλή και Καναδά.
3. B LACKROCK-Blackrock Alternatives Management LLC: Αμερικανικό
fund, με συμμετοχές σε πολυεθνικές εταιρείες και διαχείριση κεφαλαίων που φτάνουν τα 8,67 τρισ. δολ.
4. C VC Capital Partners-Advisers Company, S.a.r.l.: Άλλο ένα αμερικανικό fund, με διαχείριση κεφαλαίων 117,8 δισ. δολ. Στην Ελλάδα έχει
επενδύσεις στον τομέα της ιδιωτικής υγείας, τη Vivartia και την Εθνική
Ασφαλιστική.
5. F 2i-Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A.: Πρόκειται για μία
Ιταλική εταιρεία, που δραστηριοποιείται σε εταιρείες διανομής φυσικού αερίου και ενέργειας, καθώς και σε ιταλικά αεροδρόμια. Διαχειρίζεται κεφάλαια 5,5 δισ. ευρώ.
6. F irst Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l.: Αυστραλιανό fund με διαχείριση κεφαλαίων 175 δισ. δολ., που ελέγχεται από την Τράπεζα της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας και έχει εξαγοραστεί από το Mitsubishi
Financial Group. Δραστηριοποιείται επενδυτικά στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της Σουηδίας, σε
δίκτυα της Φινλανδίας και της Γερμανίας, ενώ έχει παρουσία, επίσης,
σε εταιρεία Ύδρευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
7. K KR-KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & Co L.P.: Το τρίτο αμερικανικό fund
που πέρασε στη δεύτερη φάση, ενώ συμπεριλαμβάνεται επίσης και στη
short list των επενδυτών για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Διαχειρίζεται κεφάλαια 250 δισ. δολ.
8. M
 ACQUARIE Group Limited.: Το δεύτερο από την Αυστραλία. Ένα fund,
που διαχειρίζεται 420 δισ. δολ. Είναι ανάμεσα στους υποψήφιους
επενδυτές για το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και τη ΔΕΠΑ Υποδομών.
Έχει επενδύσει σε δίκτυα ενέργειας στη Γερμανία, τη Φινλανδία και
την Ισπανία.
9. O HA-Oak Hill Advisors LLP. : Ένα πολυεθνικό fund, που διαχειρίζεται
κεφάλαια 49 δισ. δολ., και που επενδύει σε δανειακά χαρτοφυλάκια,
υποδομές, ενέργεια, ναυτιλία και ακίνητα.

τη δεύτερη τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων προχωρά η ΔΕΗ, με μία γενναία ένεση ρευστότητας. Το πρώτο
δεκαήμερο του Απρίλη πραγματοποιήθηκε η υπογραφή των
συμβάσεων για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
της ΔΕΗ με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Μέσα από αυτή
τη διαδικασία η εισηγμένη θα αντλήσει ποσό μέχρι 325 εκατ.
ευρώ.
Το πρόγραμμα αφορά τις απαιτήσεις από συμβάσεις ενεργών ή μη πελατών, με μία ή περισσότερες ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις άνω των 90 ημερών. Με συνολική διάρκεια 5
ετών, συμπεριλαμβανόμενης μιας περιόδου 2 ετών όπου

λειτουργεί ως ανακυκλούμενο (revolving period) και μίας
περιόδου 3 ετών όπου θα αποπληρωθεί από το προϊόν των
εισπράξεων από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Το επιτόκιο
της συναλλαγής είναι 6,8% και το ποσό των προς τιτλοποίηση
απαιτήσεων εκτιμάται σε 1,7 δισ. ευρώ.
Η επιχείρηση αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ως διαχειριστή (Servicer) στη συναλλαγή τη ΔΕΗ Α.Ε., ενώ η Qualco Α.Ε.
θα ενεργεί ως Sub-Servicer. Διοργανωτής της συναλλαγής
είναι η Deutsche Bank, με επενδυτές την Carval Investors, την
Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO.
Εκδότης στη συναλλαγή θα είναι η PPC Zeus DAC.

Εκτός χαρτοφυλακίου ΔΕΗ 7 λιγνιτικές μονάδες

Σ

την εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας με την οποία τροποποιείται
η Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.
Η τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής σχετίζεται με τη διαγραφή από το
σώμα της Άδειας, των μονάδων παραγωγής
που έχουν αποσυρθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλες εταιρείες, θυγατρικές της ΔΕΗ, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της απόφασης.
Πρόκειται για τις μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ
Μεγαλόπολης και 1 του ΑΗΣ Μελίτης. Οι
μονάδες αυτές διαγράφονται, καθώς έχουν
αποσχιστεί από την ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν μεταβιβαστεί σε άλλες εταιρείες. Ως εκ τούτου
δεν μπορούν να αποτελούν πλέον περιεχόμενο της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής.

Εκτός τίθενται επίσης, οι μονάδες Ι και
ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς, καθώς έχουν συμπληρώσει τις προβλεπόμενες 17.500 ώρες λειτουργίας στις 13.06.2019 και 25.06.2019.
Οι μονάδες αυτές, έχουν ήδη διακόψει τη
λειτουργία και θεωρείται ότι έχουν οριστικώς αποσυρθεί.
Μια ακόμη αλλαγή αφορά τις μονάδες
Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου οι οποίες έχουν
διακόψει την λειτουργία τους, δεδομένου ότι
τον Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκε η θερμαντική περίοδος και δεν απαιτείται η παροχή τηλεθέρμανσης. Κατόπιν αιτήματος του
ΑΔΜΗΕ, οι δύο μονάδες έμειναν διαθέσιμες
έως το πέρας της θερινής περιόδου υψηλής
ζήτησης (ήτοι έως το τέλος Αυγούστου 2020.

Δεκαέξι μεγάλες επενδύσεις στις λιγνιτικές περιοχές

Ο

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας, σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής που ενέκρινε
το master plan της απολιγνιτοποίησης, παρουσίασε
τις 16 μεγάλες επενδύσεις που προγραμματίζονται
στη Μεγαλόπολη αλλά και τη Δυτική Μακεδονία, στο
πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης μετάβασης των
λιγνιτικών περιοχών στη νέα εποχή.
Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται πως θα ανοίξουν
8.000 νέες θέσεις εργασίας.
Επίσης, αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης μέχρι
και στο 80% για τις μικρές επιχειρήσεις, προβλέπει
η πρόταση της κυβέρνησης προς την Κομισιόν, έτσι
ώστε να υποστηριχτούν οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις λιγντιτικές περιοχές.

Ποιες είναι οι 16 επενδύσεις που
παρουσίασε το υπουργείο Ενέργειας
1. Δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής
ισχύος 2,3 GW στη Δυτική Μακεδονία από την
ΔΕΗ (επένδυση άνω του 1,3 δισ. ευρώ)
2. Φωτοβολταϊκά ισχύος 0,5 GW στην Μεγαλόπολη
από την ΔΕΗ (περί τα 300 εκατ. ευρώ)
3. Φωτοβολταϊκό των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει άμεσα (επένδυση
ύψους 130 εκατ. ευρώ).
4. Μονάδα παραγωγής πρασίνου υδρογόνου από

την εταιρεία Solaris.
5. Μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Δυτ. Μακεδονία από την Eunice.
6. Δημιουργία πρότυπης φαρμακοβιομηχανίας στην
Μεγαλόπολη.
7. Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στην
Δυτική Μακεδονία.
8. Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στην
Μεγαλόπολη.
9. Βιομηχανικό πάρκο ηλεκτροκίνησης στη Δυτική
Μακεδονία.
10. Οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα πρότυπα της
Βόρειας Ιταλίας στην Δυτική Μακεδονία.
11. Πεδίο ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας
με φορέα υλοποίησης το πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας.
12. Υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης
στην Δυτική Μακεδονία.
13. Δημιουργία θεματικού πάρκου ψυχαγωγίας και
εκπαίδευσης στη Μεγαλόπολη.
14. Δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στη
Δυτική Μακεδονία.
15. Κέντρο επεξεργασίας βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία.
16. Δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στην Μεγαλόπολη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και του ταμείου Γιούνκερ που διατίθενται για τις περιοχές αυτές, φθάνουν στα 5,05 δισ.
ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά τα κονδύλια
που θα κατανεμηθούν στις εν λόγω περιφέρειες από
το νέο ΕΣΠΑ.
Το πρόγραμμα τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα κρατήσει μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, ενώ μέχρι τέλος του χρόνου θα κατατεθεί και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε πρώτη φάση, μεγάλο βάρος για την απορρόφηση της απασχόλησης θα δοθεί στην αποκατάσταση
των εδαφών των ορυχείων της ΔΕΗ, επένδυση που
φθάνει στα 300 εκατ. ευρώ.

Κλείνουν οι μονάδες βάση
των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων
Πριν λίγες μέρες έκλεισαν οι μονάδες 1 και 2
του Αμυνταίου. Έξι μήνες νωρίτερα από τον αρχικό
προγραμματισμό (το 2021) θα κλείσει και η Μεγαλόπολη 3 μαζί με την Καρδιά 3 και 4. Το 2022 θα
κλείσουν οι 4 μονάδες του Αγ. Δημητρίου και το
2023 η 5η μαζί με τη Μεγαλόπολη 4 και τη μονάδα
της Φλώρινας. Ως το 2028 θα μείνει σε λειτουργία
με λιγνίτη η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, οπότε θα συνεχίσει με αλλαγή καυσίμου.
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Η ΔΕΗ φτιάχνει 3 σχολεία
σε σεισμόπληκτες περιοχές της Θεσσαλίας

Σ

ε μια περίοδο κατά την οποία δοκιμάζονται ιδιαίτερα οι πολίτες της ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, η
ΔΕΗ αναλαμβάνει την ανοικοδόμηση και ανακατασκευή 3 σχολείων που υπέστησαν καταστροφικές ζημιές μετά τον πρόσφατο σεισμό.
Κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Ελασσόνας Νικόλαου Γάτσα και του Δημάρχου Τυρνάβου Ιωάννη
Κόκουρα, η ΔΕΗ Α.Ε. προχώρησε στη χρηματοδότηση της μελέτης επισκευών και εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών του Δημοτικού Σχολείου
Βλαχογιαννίου Ελασσόνας, καθώς και τη χρηματοδότηση της μελέτης – κατασκευής των δύο σχολικών μονάδων στην κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου.
Σε διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, Γ. Στάσση
και των Δημάρχων Ελασσόνας και Τυρνάβου, οι
δήμαρχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την
άμεση ανταπόκριση της επιχείρησης, στο αίτημα της
τοπικής κοινωνίας για τη στήριξη των μαθητών στις
πληττόμενες περιοχές.
Γιώργος Στάσης: «Μεριμνούμε για την ανοικοδόμηση και ανακατασκευή σχολικών μονάδων σε μια
περιοχή που αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα. Θέλουμε όλοι να βλέπουμε τα παιδιά να πηγαί-

νουν κανονικά και με ασφάλεια στα σχολεία τους.
Η ΔΕΗ στην εβδομηντάχρονη πορεία της ήταν πάντα
δίπλα στην ελληνική κοινωνία και θα συνεχίσει να
προσφέρει» ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΗ.
Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γ. Κόκουρας δήλωσε: «Με
ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα, μαζί με τον Δήμαρχο
Ελασσόνας, σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση
σχετικά με την σπουδαία δωρεά της εταιρίας. Ειδικότερα, με δωρεά της ΔΕΗ θα κατασκευαστούν
δύο νέα σχολεία σε Δένδρα και Πλατανούλια, χωριά
στα οποία τα υπάρχοντα σχολεία επλήγησαν από τον
πρόσφατο σφοδρότατο σεισμό. Έτσι, μετά τον φόβο
που υπήρχε στα μάτια των μαθητών μας σε αυτά τα
σχολεία έρχεται η ΔΕΗ και δημιουργεί ένα ασφαλές
και σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και επανέρχεται η κανονικότητα. Επιπλέον, εκτός του πρωταρχικού στόχου της ασφάλειας που θα ικανοποιηθεί
πλήρως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα νέα σχολεία χαρακτηρίζονται ‘παθητικά’, ήτοι θα παρουσιάζουν σχεδόν μηδενικές καταναλώσεις ενέργειας
και μέσω αυτού εμπεδώνεται στους μαθητές η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας. Ευχαριστούμε,
λοιπόν, θερμότατα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα

Σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση και το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΗ τόσο για τη γενναιοδωρία που
επιδεικνύουν όσο και για τα μηνύματα που μεταδίδουν στους μαθητές της περιοχής μας».
Ο Δήμαρχος Ελασσόνας Ν. Γάτσας τόνισε: «Θέλω
να σας ευχαριστήσω προσωπικά για το ενδιαφέρον
που έδειξε η ΔΕΗ να συνδράμει στο έργο του Δήμου, όσον αφορά στην αποκατάσταση των υποδομών, ειδικά των σχολικών κτιρίων. Οι επεμβάσεις
που πρέπει να γίνουν στα κτίρια είναι σημαντικές,
είναι ένα μεγάλο κόστος για τους Δήμους μας. Με
την κάλυψη του κόστους αυτού, εμείς θα μπορούμε να διαθέσουμε κονδύλια για την κάλυψη άλλων
εξίσου σημαντικών αναγκών που δημιούργησε ο
σεισμός της 3ης Μαρτίου. Είναι πολύ σημαντικό το
ότι προχωράμε σε αυτή τη συνεργασία τις επόμενες
εβδομάδες, ώστε η αποκατάσταση των σχολείων
που αντιμετωπίζουν προβλήματα να γίνει με ταχείς
ρυθμούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια
φορά, εσάς, το διοικητικό συμβούλιο και όλους τους
ανθρώπους της εταιρείας που από την πρώτη στιγμή
ενδιαφέρθηκαν να συμβάλλουν στο έργο του Δήμου
για την αποκατάσταση και τις συντηρήσεις των σχολείων».

ΑΔΜΗΕ - Σύστημα αποθήκευσης
Ενέργειας στη Βοιωτία

Γ

ια την εγκατάσταση πιλοτικού σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρισμού στον
Υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στη Θήβα, συμφώνησαν ΑΔΜΗΕ και SUNLIGHT,
υπογράφοντας σύμφωνο συνεργασίας.

Ο σταθμός αποθήκευσης θα έχει συνολική ισχύ της τάξης των 20 MW και
αποθηκευτική χωρητικότητα της τάξης των 20 MWh. Το έργο πραγματοποιείται με το σκεπτικό οι νέοι σταθμοί ΑΠΕ να εντάσσονται χωρίς να απαιτείται η
κατασκευή νέας γραμμής μεταφοράς. Μία από τις περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλες εγκαταστάσεις μονάδων ΑΠΕ είναι και η Βοιωτία. Οι περιοχές
αυτές αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.
Τα συστήματα αποθήκευσης Ενέργειας αποτελούν τομέα που χρηματοδοτείται αδρά από την Ε.Ε. και θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση
και ολοκλήρωση της «πράσινης νέας συμφωνίας» και ειδικότερα την ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.
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Τ

Πάνω από 6 φορές η κάλυψη στο ομόλογο της ΔΕΗ

ις 6 φορές έφτασε η υπερκάλυψη του ομολόγου
της ΔΕΗ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς,
Ξεπερνώντας κάθε θετική πρόβλεψη το ομόλογο της ΔΕΗ, υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές, ενώ
εξετάζεται το ενδεχόμενο upsize της έκδοσης, ενδεχομένως κατά 100 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η
ΔΕΗ θα αντλήσει ποσό της τάξης των 600 εκατ. ευρώ.

Έ

Η πενταετής έκδοση της ΔΕΗ είναι ύψους 500 εκατ.
ευρώ και είναι συνδεδεμένη με την επίτευξη στόχων
βιωσιμότητας (Sustainability Linked Bond). Ωστόσο η
υπερκάλυψη του ομολόγου και το ενδιαφέρον ξένων
θεσμικών, ικανοποιούν τη ΔΕΗ, καθώς έχει θέσει ως
στόχο την προσέλκυση ποιοτικών επενδυτών και τη
συμμετοχή της στις διεθνείς αγορές.
Επιπλέον δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋπο-

θέσεις ώστε το ομόλογο να έχει θετική πορεία και στη
δευτερογενή αγορά όπου θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται, το προσεχές διάστημα.
Στόχος της ΔΕΗ είναι η πορεία του ομολόγου στη
δευτερογενή αγορά να δημιουργήσει benchmark για
πιθανές νέες εκδόσεις ομολόγων, που θα επιχειρήσει
στο μέλλον η επιχείρηση, με στόχο ακόμη καλύτερη
απόδοση.

Εκσυγχρονίζεται το call center της ΔΕΗ

χοντας ως βασική της επιδίωξη να επωφεληθεί από την ενίσχυση των τηλεφωνικών
πωλήσεων προϊόντων της επιχείρησης, η
ΔΕΗ προχωρά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών
8009001000.
Για τον σκοπό αυτό προκηρύσσει μεγάλο διαγωνισμό, με διάρκεια της σύμβασης 24 μηνών, με
δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 12 μήνες βάσει
των αναγκών της ΔΕΗ, προϋπολογισμού 15 εκατ.
ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης πελατών.
Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρέχει ο
ανάδοχος του διαγωνισμού είναι:
• Εξυπηρέτηση εισερχομένων κλήσεων από οικιακούς πελάτες ή πελάτες με επαγγελματικό τιμολόγιο στη γραμμή 8009001000 για ερωτήσεις
παράπονα, έναρξη τερματισμό νέων συμβολαίων / υπηρεσιών ή σύναψη διακανονισμών.
• Back office υποστήριξη εργασιών που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.
• Back office υποστήριξη εργασιών που προκύπτουν από ηλεκτρονικά αιτήματα που καταθέτουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν επιβεβαιωμένη ανάλογη εμπειρία, δηλαδή ο πάροχος
να έχει υλοποιήσει στη διάρκεια των τελευταίων

τριών ετών συμβάσεις με όμοιο αντικείμενο με
αυτό του διαγωνισμού για πελατολόγιο άνω του
1 εκ. πελατών, ενώ θα πρέπει η εταιρεία να έχει
απασχολήσει προσωπικό τουλάχιστον 500 ατόμων
με δυνατότητα και απομακρυσμένης εργασίας
Το νέο τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει βάσει
χρονοδιαγράμματος να είναι έτοιμο σε διάστημα
30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
Στόχος η εξυπηρέτηση 15.000
κλήσεωντην ημέρα
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ κατά μέσο
όρο για παροχή γενικής πληροφόρησης θα πρέπει
να εξυπηρετούνται 15.000 κλήσεις την ημέρα με
μέση διάρκεια τα 4,5 λεπτά περίπου.
Αιτήματα για λογαριασμούς και πληρωμές
Επίσης για αιτήματα που σχετίζονται με λογαριασμούς και πληρωμές θα πρέπει να εξυπηρετούνται 7 χιλιάδες κλήσεις την ημέρα με μέσο όρο
ομιλίας τα 5,5 λεπτά. Για υπογραφή ή λύση συμβολαίου θα πρέπει να εξυπηρετούνται 3 χιλιάδες
κλήσεις την ημέρα με μέσο χρόνο διαχείρισης τα
35 λεπτά.
Υποστήριξη λειτουργιών
Για υποστήριξη λειτουργιών (backoffice) θα
πρέπει να εξυπηρετούνται 800 αιτήματα με μέσο
χρόνο διαχείρισης τα 12 λεπτά. Το call center θα

εξυπηρετεί επίσης τηλεφωνικές κλήσεις για αλλαγή ή διόρθωση στοιχείων του λογαριασμού, αιτήματα για ηλεκτρονικό ebill και άλλες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ, για την
τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα χρησιμοποιούνται
περίπου 270 με 280 agents και για την back office
υποστήριξη 70 με 80 agents.
Γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης
ιδιαίτερων περιπτώσεων
Επίσης η ΔΕΗ προβλέπει τη δημιουργία ενός
τηλεφωνικού αριθμού για την άμεση εξυπηρέτηση ιδιαίτερων περιπτώσεων καθ' όλη τη διάρκεια
της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, που
εκτιμάται ότι θα διαχειρίζεται ημερήσια κίνηση 20
αιτημάτων με μέσο χρόνο διαχείρισης τα 15 λεπτά.
Το ωράριο λειτουργίας
Τέλος οι ημέρες λειτουργίας των υπηρεσιών
προβλέπεται να είναι τις καθημερινές από τις 7
το πρωί έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από
τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ωστόσο η
ΔΕΗ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί
επέκταση του ωραρίου τις καθημερινές μέχρι τις
12 το βράδυ αλλά και λειτουργία του call center
όλο το Σαββατοκύριακο από τις 7 το πρωί έως τις
12 το βράδυ.
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Κέρδη 35,2 εκατ. κατέγραψε η ΔΕΗ το 2020

Κ

έρδη ύψους 35,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η
ΔΕΗ για το 2020, σε αντιδιαστολή της ζημιάς
του 2019 ύψους 1,68 δις ευρώ.
Τα επίσημα στοιχεία μάλιστα, δείχνουν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
σε επαναλαμβανόμενη βάση να αυξήθηκαν κατά
552,2 εκατ. ευρώ το 2020 και διαμορφώθηκαν σε
885,8 εκατ. ευρώ έναντι 336,6 εκατ. ευρώ, με το
αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σε 19,1%, από
6,8%.
Η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά πως η αύξηση αυτή
οφείλεται στη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου
λόγω των μέτρων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο
του 2019 καθώς και της μείωσης των τιμών φυσικού αερίου και της χονδρεμπορικής αγοράς, η
οποία ενισχύθηκε περαιτέρω και από τις συνθήκες
της πανδημίας. Την ίδια ώρα θετικά επέδρασε και
ο χαμηλότερος όγκος εκπομπών ρύπων (CO2), ως
αποτέλεσμα της μειωμένης λιγνιτικής παραγωγής.
Όσο αφορά την εξοικονόμηση, προήλθε και από
το χαμηλότερο κόστος μισθοδοσίας, ενώ θετικά
λειτούργησε και η κατάργηση των δημοπρασιών
ΝΟΜΕ.
Από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις επηρεάστηκε επίσης και το EBITDA όπως ακριβώς και
το 2019, το οποίο διαμορφώθηκε σε 820,5 εκατ.
ευρώ, από 798,9 εκατ. το 2019. Τα αποτελέσματα
προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 67 εκατ. έναντι
ζημιών 2.057,9 εκατ. το 2019.

Η συμβολή της «Πτολεμαΐδα V»
Στα αποτελέσματα προ φόρων του 2020 συμπεριλαμβάνεται θετική επίπτωση 125,3 εκατ. λόγω
της αντιστροφής της πρόβλεψης απομείωσης
της επένδυσης της νέας μονάδας «Πτολεμαΐδα
V» κατά 209,9 εκατ., καθώς η λειτουργία της με
καύσιμο το φυσικό αέριο προσδιορίζεται πλέον
για το 2025 αντί για το 2028 βάσει του αρχικού
πλάνου απολιγνιτοποίησης καθώς και πρόσθετων
προβλέψεων, κυρίως λόγω της παύσης λειτουργίας των σχετιζόμενων με τη νέα μονάδα ορυχείων
σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το
αρχικό πλάνο.

Μείωση κύκλου εργασιών
Μέσα στο 2020, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε

10

κατά 282,3 εκατ. ευρώ, στα 4,64 δισ. (5,7%), ενώ
ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση του όγκου πωλήσεων (14,5%).
Η μείωση του όγκου πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίου αγοράς κατά 7,1
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και
την πτώση της εγχώριας ζήτησης λόγω πανδημίας
κατά 6,7%.

Μείωση του μεριδίου
της ΔΕΗ στη μέση τάση
Στη μέση τάση το μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε στη
μέση τάση, φτάνοντας στο 35,7%, από 52,6% το
2019, ενώ στη χαμηλή τάση το μερίδιο υποχώρησε
στο 69%, από 73,4% το 2019.

Μείωση μεριδίων στην παραγωγή
Σημαντική ήταν και η μείωση μεριδίων στην παραγωγή, όπου η ΔΕΗ εμφανίζεται το 2020 να καλύπτει μαζί με τις εισαγωγές ενέργειας το 40,7%
της συνολικής ζήτησης έναντι 45,5% το 2019. Η
συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα παραγωγής της
ΔΕΗ περιορίστηκε κάτω από 30%.

Μείωση και στις επενδύσεις
Σημαντική μείωση παρουσίασαν επίσης μέσα
στο 2020 οι επενδύσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 376,5 εκατ. έναντι 646,6 εκατ. το 2019, με
το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης να προκύπτει
από τις χαμηλότερες επενδύσεις σε έργα συμβατικής παραγωγής, καθώς η κατασκευή της νέας
μονάδας «Πτολεμαΐδα V» προχωράει προς την
ολοκλήρωσή της, αλλά και από τις χαμηλότερες
επενδύσεις των ορυχείων λόγω μείωσης των
απαλλοτριώσεων.

Μείωση στις δαπάνες μισθοδοσίας
Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης
της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά €82,2εκατ. σε €734,8 εκατ. το 2020 από
€817 εκατ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται
κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού σε
1.277 εργαζόμενους από 15.109 εργαζόμενους
στο τέλος του 2019 σε 13.832 εργαζομένους στο
τέλος του 2020).

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο,
στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €875,2 εκατ.
(28,1%) σε σχέση με το 2019.
Συγκεκριμένα:
Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά
31,1% σε €462,5 εκατ. το 2020 από €670,9 εκατ.
το 2019, λόγω της μικρότερης παραγωγής από
υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του
μαζούτ και του diesel.
Η δαπάνη για φυσικό αέριο, μειώθηκε σημαντικά κατά 30,9% σε €297,9 εκατ. έναντι €431,4
εκατ. λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού
αερίου, παρά την προαναφερθείσα αύξηση της
παραγωγής.
Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα
(ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), εξαιρουμένης της επίπτωσης των
ΝΟΜΕ και των εκτάκτων εφάπαξ χρεώσεων για
τον ΕΛΑΠΕ, μειώθηκε κατά €373,2 εκατ. λόγω
της μείωσης της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς-ΤΕΑ
(πρώην ΟΤΣ) από €63,8/MWh το 2019 σε €45,1/
MWh το 2020 όπως επίσης και του μικρότερου
όγκου των αγορών ενέργειας.
Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 μειώθηκε σε €393,5 εκατ. το 2020 από €546,5 εκατ. το
2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από
23,1 εκατ. τόνους σε 15,5 εκατ. τόνους η οποία
αντισταθμίστηκε σε μικρό βαθμό από την αύξηση
της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από
€23,7/τόνο σε €25,6/τόνο.

Μέτρα ελάφρυνσης εξαιτίας
της πανδημίας
Κατά τη διάρκεια του 2020 η Διοίκηση του Ομίλου έλαβε έκτακτα μέτρα για την ελάφρυνση των
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της
πανδημίας, ενώ έβαλε σε εφαρμογή σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων,
την ευαισθητοποίησή τους στα μέτρα πρόληψης
και προστασίας, τον εφοδιασμό τους με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας, την προστασία
τόσο αυτών όσο και των οικογενειών τους και
ταυτόχρονα την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ομίλου.

Ξ

Έρευνα : Μάστιγα τα εργατικά ατυχήματα

ανά στην επιφάνεια του δημοσίου διαλόγου έρχονται τα εργατικά ατυχήματα, μετά το τραγικό
δυστύχημα στην Εύβοια, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.
Οι τρεις άτυχοι εργαζόμενοι, δούλευαν σε εργολάβο που είχε αναλάβει την υπογειοποίηση καλωδίων της ΔΕΗ στην περιοχή.
Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, ζητά να διερευνηθούν
και να δημοσιοποιηθούν οι αιτίες του εργατικού δυστυχήματος στην Ερέτρια, αλλά και να υπάρξουν
άμεσα «οι κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες
για την αυστηροποίηση των ελέγχων και των ποινών, για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους, συμπεριλαμβανομένων και των
υπεργολάβων».
Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι «για πολλοστή φορά,
θρηνούμε συναδέλφους εν ώρα εργασίας, με πολλά
ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Δεν είναι
πρώτη φορά που εργολαβικοί υπάλληλοι χάνουν
τη ζωή τους εν ώρα δουλειάς, παρά το γεγονός ότι
έχουμε κρούσει κατ’ επανάληψη τον κώδωνα του
κινδύνου για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, τις εργολαβικές αναθέσεις χωρίς ρήτρες αυστηρής τήρησης ατομικών μέτρων προστασίας και των κανόνων
υγείας και ασφάλειας, για την εντατικοποίηση της
εργασίας, αλλά και το εάν και κατά πόσο παράλληλα
οι εργολαβικές εταιρείες αφήνονται ανεξέλεγκτες
ως προς την υψηλή εξειδίκευση που απαιτείται για
πληθώρα εργασιών τέτοιου είδους».

ΕΛΣΤΑΤ: Τα εργατικά ατυχήματα
στην Ελλάδα
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε
το 2020 τα αποτελέσματα της έρευνας Εργατικών
Ατυχημάτων του έτους 2018.
Όπως διευκρινίζει η ΕΛΣΤΑΤ, η έρευνα Εργατικών
Ατυχημάτων είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων για τα θανατηφόρα και μη,
εργατικά ατυχήματα μισθωτών.

Στόχος της έρευνας είναι
να καταγράψει:
• Τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, καθώς
και των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με παράγοντες που συνδέονται με τον εργαζόμενο (φύλο,
ηλικία, επάγγελμα κ.λπ.), τον χώρο εργασίας του
και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του
εργοδότη.

• Τον αριθμό των ατυχημάτων σε σχέση με το είδος
τραυματισμού, το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε, τον τρόπο τραυματισμού του εργαζόμενου, καθώς και τον υλικό παράγοντα που οδήγησε
στον τραυματισμό.
• Τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το 2018 παρουσίασαν αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 5.336 εργατικών
ατυχημάτων του έτους 2018, τα 3.745 αφορούσαν
σε άνδρες και τα 1.591 σε γυναίκες. Αντίστοιχα το
2017, από το σύνολο των 4.954 εργατικών ατυχημάτων, τα 3.552 αφορούσαν σε άνδρες και τα
1.402 σε γυναίκες, αντίστοιχα.
• Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν σε 46
το 2018, από τα οποία τα 41 αφορούσαν σε άνδρες
και τα 5 σε γυναίκες. Αντίστοιχα, το 2017 ανήλθαν
σε 47, από τα οποία τα 41 αφορούσαν σε άνδρες
και τα 6 σε γυναίκες.

Ηλικίες
• Από τα 5.336 εργατικά ατυχήματα το 2018, τα
περισσότερα συνέβησαν σε άτομα της ηλικιακής
ομάδας 40-44 ετών (858 ατυχήματα) και σε άτομα
της ηλικιακής ομάδας 35-39 ετών (776 ατυχήματα).
• Η σημαντικότερη ποσοστιαία μεταβολή των εργατικών ατυχημάτων, κατά τη σύγκριση των ετών
2018 προς 2017, παρατηρήθηκε στις ηλικιακές
ομάδες 65 ετών και άνω και 25-29 ετών, δηλαδή
αύξηση κατά 46,7% και 16,2 % αντίστοιχα.
• Από τα 46 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το
2018, 7 ατυχήματα συνέβησαν σε άτομα των δύο
ηλικιακών ομάδων 55-59 ετών και 45-49 ετών
και 6 ατυχήματα σε άτομα της ηλικιακής ομάδας
40-44 ετών.

Κατά κλάδο
Από την κατανομή του συνόλου των εργατικών
ατυχημάτων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής μονάδας του εργοδότη όπου συνέβη
το ατύχημα, παρατηρήθηκε ότι κατά το έτος 2018,
από τα 5.336 ατυχήματα, τα περισσότερα (1.300
ατυχήματα, 24,4%) συνέβησαν στον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και ακολούθησαν
τα ατυχήματα στους κλάδους της μεταποίησης (974
ατυχήματα, 18,3%) και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
(697 ατυχήματα, 13,1%).

Τα περισσότερα στον κλάδο
μεταποίησης
• Αντίστοιχα, τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά
ατυχήματα το 2018, συνέβησαν στον κλάδο της
μεταποίησης (11 ατυχήματα, 23,9%) και ακολούθησαν οι κλάδοι του χονδρικού και λιανικού
εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών (10 ατυχήματα, 21,7%) και των
κατασκευών (8 ατυχήματα, 17,4%).
• Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση εργατικών ατυχημάτων για το 2018 σε σχέση με το
2017, είναι ο κλάδος ενημέρωση και επικοινωνία
κατά 53,0% και ο κλάδος τέχνες, διασκέδαση και
ψυχαγωγία κατά 46,8%.
• Αναφορικά με το επάγγελμα του παθόντος εργατικό ατύχημα, από τα 5.336 ατυχήματα το 2018, τα
περισσότερα ατυχήματα συνέβησαν σε ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (1.676 ατυχήματα, 31,4%), σε χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (1.111
ατυχήματα, 20,8%) και σε απασχολούμενους στην
παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα
και υπαίθριες αγορές (1.037 ατυχήματα, 19,4%).

Ανειδίκευτοι εργάτες
τα περισσότερα θύματα
• Αντίστοιχα, τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα το 2018 αφορούσαν σε ανειδίκευτους εργάτες,
χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (16 ατυχήματα, 34,8%), σε χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (12 ατυχήματα, 26,1%)
και σε ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα (8 ατυχήματα, 17,4%).
• Η μεγαλύτερη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων
κατά απόλυτες τιμές, αναφορικά με το επάγγελμα
του παθόντος το 2018 σε σχέση με το 2017 σημειώθηκε στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες
και μικροεπαγγελματίες (195 ατυχήματα), στους
απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές σε καταστήματα (71 ατυχήματα) και στους
χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (70 ατυχήματα).

11

Τ

Σχέδιο μείωσης ενεργειακού κόστους

ο σχέδιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, είναι ένα από τα μέτρα που αφορούν τη
μείωση των τελών χρήσης του συστήματος και
του δικτύου, για τις επιχειρήσεις υψηλής και μέσης
τάσης.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στις προσπάθειες για μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος
του υψηλού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία. Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αναζητά εργαλεία από το νέο
μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού, έτσι ώστε στη νέα
ενεργειακή μετάβαση να απαλλαγεί από το κόστος.
Σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) και τους αρμόδιους Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ και
ΔΕΔΔΗΕ), το υπουργείο Περιβάλλοντος, διαπραγματεύεται τη μείωση των τελών χρήσης του συστήματος και του δικτύου για τις επιχειρήσεις υψηλής και
μέσης τάσης και τρεις ακόμη παρεμβάσεις.
Η πρώτη παρέμβαση, που αφορά κυρίως τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, συνδέεται
με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες θα
χρηματοδοτηθούν με κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η δεύτερη παρέμβαση, έχει να κάνει με τα περίφημα διμερή πράσινα συμβόλαια αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) μεταξύ μεγάλων
καταναλωτών ενέργειας και παραγωγών ΑΠΕ. Το
σχέδιο του ΥΠΕΝ προβλέπει τη δημιουργία μιας
χονδρεμπορικής κοινοπραξίας από τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας, οι οποίοι θα διαθέτουν
πράσινα PPAs στη βιομηχανία με κρατική εγγύηση
και κάλυψη μέρους της ισχύος των μονάδων ΑΠΕ
με κρατικά PPAs.
Στη συνέχεια, τα συμβόλαια αυτά θα πωλούνται
με επιδότηση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι
οποίες θα πληρώνουν το 50% της ενέργειας και
το υπόλοιπο θα καλύπτεται από το ισχύον σύστημα
αποζημίωσης των ΑΠΕ.
Το σχήμα αυτό θα λειτουργήσει σαν γέφυρα για
ένα μεταβατικό διάστημα και δεν θα είναι μόνιμο.
Ωστόσο, σταδιακά θα αίρονται οι επιχειρηματικές
και χρηματοδοτικές αβεβαιότητες των παραγωγών
ΑΠΕ, ενώ θα διασφαλιστεί φθηνό κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν ακολουθώντας
αυτό το μοντέλο, μία επιχείρηση θα εξασφαλίζει
σταθερή τιμή ΑΠΕ (και πράσινα πιστοποιητικά), ενώ
θα συμπληρώνει την ενέργεια που χρειάζεται από

τη χονδρεμπορική αγορά ή από κάποιον προμηθευτή. Ο μηχανισμός αυτός θα εξελιχθεί μακροπρόθεσμα στη σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων PPA με
όρους ελεύθερης αγοράς.
Στόχος του υπουργείου είναι να κατατεθεί η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο,
έτσι ώστε να λάβει την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν.
Επίσης, υπάρχει ο σχεδιασμός, η μείωση του
ενεργειακού κόστους στις ενεργοβόρες βιομηχανίες να προέλθει μέσω του μηχανισμού στρατηγικής
εφεδρείας, που αναμένεται επίσης να υποβάλει το
ΥΠΕΝ προς έγκριση στην Κομισιόν μέχρι τον Ιούνιο.
Στον μηχανισμό αυτό θα εντάσσονται επιχειρήσεις για αποζημίωση των οποίων οι μονάδες παραγωγής δεν θα συμμετέχουν στην αγορά αλλά θα
λειτουργούν ως εφεδρεία για τις ώρες αιχμής.
Ουσιαστικά γίνεται λόγος για αποζημίωση των
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Κατ’ ουσίαν ο μηχανισμός επανασχεδιάζεται ώστε να είναι συμβατός
με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα συμπεριλάβει και
μονάδες φυσικού αερίου αλλά και τη ζήτηση ενεργοβόρων βιομηχανιών.

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 13/4/2021
ΤΑ Π – Δ Ε Η
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Οι δηλώσεις του κύριου Χατζηδάκη, σε σχέση με την γρήγορη απονομή των
συντάξεων, υποδηλώνουν την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η χρονοβόρος καθυστέρηση που εξουθενώνει τους
συνταξιούχους. Στην πραγματικότητα, όμως, από ότι φαίνεται υπάρχει μία
μεγάλη αντίφαση μεταξύ λόγων και πράξεων, τουλάχιστον όσον αφορά τον
ΤΑΠ-ΔΕΗ αφού οι αρμόδιοι του ΕΦΚΑ, λειτουργούν προς την κατάργηση του
αυτόνομου φορέα μας και ενσωμάτωση στον ΕΦΚΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Άραγε γιατί γίνεται αυτό και
γιατί καταστρέφεται κάτι που δουλεύει καλά και προσφέρει τις υπηρεσίες του,
σε 50.000 εργαζόμενους και συνταξιούχους;
Γιατί αγνοείται, ότι η δομή αυτή έχει άριστη μηχανογραφική υποστήριξη,
ανθρώπινο δυναμικό καταρτισμένο και ικανό να παράσχει λύσεις, σε κάθε
δύσκολο πρόβλημα που προκύπτει σε σχέση με την συνταξιοδότησή μας, αλλά
και με την ασφάλισή μας. Γιατί θέλουν να εντάξουν αυτό το προσωπικό κάτω
από μία άλλη δομή, αφού γνωρίζουν ότι έχουν διατεθεί από τη ΔΕΗ για να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τον ΤΑΠ-ΔΕΗ. Αυτό θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στις συντάξεις, γιατί ο ΕΦΚΑ δεν έχει εντάξει στο μηχανογραφικό
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του σύστημα όλα τα χρόνια ασφάλισης και ο υπολογισμός της προσωρινής
σύνταξης, θα είναι στο ύψος της Εθνικής σύνταξης, δηλαδή 384 €.
Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα, να μην είναι κανένας αρμόδιος για
υπογραφή και να δυσκολεύεται κάθε πληροφορία και διαδικασία που αφορά
τους εργαζόμενους και συνταξιούχους στον Όμιλο ΔΕΗ.
Γιατί αγνοείται το γεγονός ότι ο ΤΑΠ-ΔΕΗ έχει φτάσει σήμερα στο ακατόρθωτο, δηλαδή να εκδίδει άμεσα τις συντάξεις και να μην περιμένει ο συνάδελφος έως και πέντε χρόνια για την απονομή της σύνταξης;
Ως εκ τούτου, δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι η Δομή ΤΑΠ-ΔΕΗ, πρέπει να
παραμείνει αυτόνομη και να παρέχει τις υπηρεσίες της στους συναδέλφους
μας. Γι’αυτό καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό να δώσει άμεσα λύση και να αφήσει τον ασφαλιστικό μας φορέα, να λειτουργήσει αυτόνομα αποτρέποντας κάθε
ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική, η οποία πασχίζει να δώσει λύση στην τάχιστη έκδοση των συντάξεων.
Τελικά τι θα επικρατήσει η γρήγορη απονομή ή η καθυστέρηση σε σχέση με
τον φορέα μας, που στην περίπτωσή μας ισοδυναμεί με υποβάθμιση;
Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Νέα δεδομένα για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

O

διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρισμού ΑΔΜΗΕ, με επιστολή του καλεί
τη ΔΕΗ να μην προχωρήσει στο κλείσιμο της
μονάδας Μεγαλόπολη 3, όπως σχεδίαζε εντός του
2021.
Ο ΑΔΜΗΕ στην επιστολή του ενημερώνει είναι αντίθετος με το ενδεχόμενο να επισπευσθεί
η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων σε σχέση με τον
προγραμματισμό που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ για
το διάστημα 2021 – 2023, επικαλούμενος λόγους
ασφάλειας προμήθειας του συστήματος.
Ο ΑΔΜΗΕ αναλύει επίσης εκτενώς τις αρνητικές
συνέπειες που θα είχε το πρόωρο σβήσιμο του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων έως το τέλος του
καλοκαιριού, δηλώνοντας την αντίθεσή του προς
ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Αρνητικός δηλώνει ο Διαχειριστής και για την
απόσυρση της μονάδας Μεγαλόπολη 3, επικαλούμενος την πρόσφατη επικαιροποίηση της Μελέτης
Επάρκειας Ισχύος, σύμφωνα με την οποία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η κρισιμότερη περίοδος από
πλευράς ασφάλειας προμήθειας είναι η διετία 2021
– 2022 και ιδίως το 2021.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ το ηλεκτρικό σύστημα θα καταστεί ιδιαίτερα ευάλωτο στην
περίπτωση που αφαιρεθεί πρόσθετη θερμοηλεκτρική ισχύς, χωρίς να αντικατασταθεί από
νέο ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό.
Η πρώτη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
αναμένεται στα τέλη του 2021, αρχές 2022 με
τη νέα μονάδα φυσικού αερίου που κατασκευάζει η Mytilineos.
Ο διαχειριστής υποστηρίζει πως η διακοπή
λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, φέτος θα
σήμαινε ότι το σύστημα μπορεί να καλύψει αιχμές ζήτησης μέχρι 7,3 GW και ημερήσια ζήτηση
έως 135GWh, όταν αναμένεται αύξηση της αιχμής
στα 9,5TW και ημερήσιες καταναλώσεις 180GWh.
Σύμφωνα πάντως με το αρχικό πλάνο της ΔΕΗ,
μέσα στο 2021 έχει προγραμματιστεί να κλείσουν οι
μονάδες Καρδιά 3 και 4, ενώ η επιχείρηση εξετάζει
το κλείσιμο και της Μεγαλόπολη 3, προκειμένου να
επιταχύνει την απεξάρτησή της από το λιγνίτη.
Η άρνηση του ΑΔΜΗΕ πάντως να δεχθεί την επίσπευση της απόσυρσης του λιγνιτικού στόλου της
ΔΕΗ δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει σημαντι-

κά το αίτημα της ΔΕΗ να αποζημιωθεί μέσω ειδικού
μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας (για τον οποίο η
Ελλάδα αναμένει έγκριση από την ΕΕ), για όσο διάστημα παραμένουν οι λιγνιτικές μονάδες ανοιχτές.
Πλέον η ΔΕΗ έχει ως πρόσθετο επιχείρημα ζητώντας τη θέσπιση του μηχανισμού. Την διαπίστωση
του διαχειριστή ότι θα πρέπει για λόγους ασφάλειας του συστήματος να κρατηθούν σε λειτουργία οι
λιγνιτικές της, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση
ζημιώνεται εξαιτίας του υπέρογκου κόστους των
δικαιωμάτων εκπομπής CO2.

Τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ το ΥΠΕ

Μ

ετά τις χιλιάδες αιτήσεις στα γραφεία του
ΑΔΜΗΕ, για ισχύ στις ΑΠΕ μεγαλύτερη
των 3GW καθώς και για τη διευθέτηση και
άλλων ζητημάτων, το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, προσανατολίζεται τους επόμενους
μήνες, να προχωρήσει σε τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις ΑΠΕ.
Το ενδεχόμενο αυτό μάλιστα, άφησε να εννοηθεί
από τις δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ,
Γιάννης Μάργαρης, σε διαδικτυακή συνέντευξη
τύπου για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας της χρήσης 2020.
Ήδη ο Διαχειριστής, έχει εισηγηθεί στο υπουργείο μέτρα για να αντιμετωπίσει την πληθώρα
των μικρών έργων, που ζητούν προσφορά
σύνδεσης στο δίκτυο μεταφοράς. Η ρύθμιση του περσινού καλοκαιριού, έδωσε τη
δυνατότητα στα μικρά έργα να καταθέτουν
από κοινού αίτηση προσφοράς σύνδεσης
στον ΑΔΜΗΕ, αντί των αιτήσεων που υποβάλλονταν μέχρι τότε στον Διαχειριστή.

Μάργαρης: Μέσα σε 4 μήνες,
αιτήσεις 20 ετών»
Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ κ. Γιάννης Μάργαρης, δήλωσε πρόσφατα πως πέρα από τον τεράστιο όγκο των αιτήσεων, ο Διαχειριστής καλείται
να εξετάσει μία σωρεία ανομοιογενών έργων και
μάλιστα όχι μόνο ως προς το τεχνικό τους σκέλος
αλλά και το νομικό, καθώς οι αιτήσεις συνοδεύο-

νται με συμβόλαια για τις εκτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν κλπ.
Γραμμή Μεταφοράς Πελοποννήσου
Μετά από παρέμβαση του υπουργού Περιβάλλοντος- Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, ο ΑΔΜΗΕ αναζητά τώρα εναλλακτική όδευση για τη νέα γραμμή
μεταφοράς Πελοποννήσου, των 400 KV, η οποία
καθυστερεί εξ αιτίας των αντιδράσεων και των νομικών προσφυγών ενός μοναστηριού της περιοχής.
Αν υπάρξει συντονισμός των υπηρεσιών για την
έγκριση της τροποποιημένης περιβαλλοντικής μελέτης, τότε ο ΑΔΜΗΕ θα μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο μέσα σε κάποιους μήνες και
να αποφύγει μια νέα καθυστέρηση.
Η οικονομική επιβάρυνση τέλος, δεν
αναμένεται να είναι μεγάλη, θα εξαρτηθεί όμως και αυτή από το μήκος της
νέας διαδρομής και τον αριθμό των
πρόσθετων πυλώνων που θα χρειαστούν.
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΑΔΜΗΕ 2020:
ΑΎ Ξ Η Σ Η Ρ Ε Κ Ό Ρ Σ Ε Ε Π Ε Ν ΔΎ Σ Ε Ι Σ , Υ Ψ Η Λ Ή Ε Ν Ί Σ Χ Υ Σ Η
Ε Σ Ό Δ Ω Ν Κ Α Ι Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ή Σ Κ Ε ΡΔ Ο Φ Ο Ρ Ί Α Σ

Σ

ε 286,7 εκατ. ευρώ, ανήλθαν τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ για το
2020, καταγράφοντας έτσι άνοδο 14,8%
έναντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019.
Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχει ορίσει
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) από την
προϋπολογισθείσα επέκταση της Ρυθμιζόμενης
Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ λόγω
της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος.

Αύξηση στο EBITDA
Όσο αφορά το προσαρμοσμένο EBITDA του
Ομίλου, άγγιξε τα 202,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,7% σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσό του 2019, ως αποτέλεσμα αντίστοιχης αύξησης εσόδων και εξόδων.
Αύξηση στο EBIT
Αύξηση κατά 9,7% έναντι του αντίστοιχου
ποσού το 2019, σημείωσε το προσαρμοσμένο
EBIT του Ομίλου, φτάνοντας τα 114 εκατ ευρώ.
Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε λόγω της επίδρασης των ανωτέρω, σε συνδυασμό με την αύξηση των αποσβέσεων λόγω της υπεραξίας από
την αναπροσαρμογή παγίων την 31.12.2019 και
της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής
Βάσης.
Αύξηση στα καθαρά κέρδη
Τα 81,1 εκατ. ευρώ έφτασαν τα καθαρά κέρδη, αυξημένα κατά 3,1% έναντι του 2019, ως
αποτέλεσμα της μείωσης των χρηματοοικονομικών εσόδων λόγω της χρήσης ταμειακών
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διαθεσίμων για την υλοποίηση του επενδυτικού
προγράμματος, της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων αναχρηματοδοτήσεων του δανεισμού
με ευνοϊκότερους όρους, και της αύξησης του
πραγματικού φορολογικού συντελεστή.
Τα μη προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη
Σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6%
έναντι του 2019, διαμορφώθηκαν τα μη προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, κυρίως λόγω των
μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι. Κυριότερα εξ αυτών είναι τα λοιπά έσοδα από το έργο του Πολυπόταμου (27,5 εκατ. ευρώ) και η εξοικονόμηση από
την κατάργηση έκπτωσης 70% για μειωμένο
ρεύμα στους εργαζομένους της Εταιρείας (15,7
εκατ. ευρώ).
Ρεκόρ επενδύσεων
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΑΔΜΗΕ σημείωσε ρεκόρ Επενδύσεων, οι οποίες ανήλθαν
στα 456,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 83% σε
ετήσια βάση. Στις επενδύσεις του 2020 έχουν
συνεισφέρει κυρίως η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου που έφτασε τα 158,6 εκατ. ευρώ,
η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής με 113,9 εκατ.
ευρώ, οι φάσεις Β΄ και Γ΄ Κυκλάδων που άγγιξε τα 68,6 εκατ. ευρώ, καθώς και η επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο,
ύψους 31 εκατ. ευρώ.
Αναχρηματοδότηση
δυο κοινοπρακτικών δανείων
Μέσα στον προηγούμενο χρόνο, η Εταιρεία

προχώρησε, μεταξύ άλλων, σε αναχρηματοδότηση των δύο κοινοπρακτικών δανείων που
είχε πετυχαίνοντας σημαντικά ευνοϊκότερους
δανειακούς όρους σχετικά με το επιτόκιο και
την περίοδο αποπληρωμής. Υπέγραψε σύμβαση για τη έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού
δανείου ποσού ευρώ 400 εκατ. με κοινοπραξία
Τραπεζών (Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Bank of
China & ICBC) και έτσι, το επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον σε 2,10% (πλέον Euribor) για τα
τρία πρώτα έτη και σε 2,00% (πλέον Euribor)
για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.
Μέρισμα ίσο με το 50%
των καθαρών κερδών
Μέρισμα ίσο με το 50% των καθαρών κερδών του, ήτοι 42,07 εκατ. ευρώ, θα διανείμει
μέσα στο 2021 ΑΔΜΗΕ. Μάλιστα, η ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών, διένειμε τον Μάιο 2020 το μέγιστο
προμέρισμα που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρήση του 2020, το οποίο
αντιστοιχούσε σε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,089 ευρώ
ανά μετοχή.
Τέλος η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει την
διανομή του εναπομείναντος ποσού (προσαρμοσμένου στις τρέχουσες δαπάνες) το οποίο
ανέρχεται ως μεικτό ποσό σε 4,16 εκατ. ευρώ
ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, η Διοίκηση
θα προτείνει τη διανομή προμερίσματος 0,085
ευρώ ανά μετοχή το 2021, ώστε η συνολική
προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους να
ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή το τρέχον
έτος.

Νέος ΕΛΑΠΕ και ΕΤΜΕΑΡ με «ένεση» 202 εκατ. ευρώ
του Ταμείου Ανάκαμψης

Έ

νας δεύτερος Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ, αποκλειστικά για την πληρωμή της ενέργειας που θα παράγεται από τις νέες μονάδες οι οποίες
θα εντάσσονται στο σύστημα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021, είναι
πια πραγματικότητα. Ο Ειδικός αυτός Λογαριασμός, θα χρησιμοποιηθεί και
για «δομικές» παρεμβάσεις στον υφιστάμενο ΕΛΑΠΕ, για την εξασφάλιση
της βιωσιμότητας του προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.
Μάλιστα ως «μεταρρύθμιση που στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης
των επενδυτών και διευκολύνει τη χρηματοδότηση των νέων έργων ΑΠΕ»,
χαρακτηρίζονται οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των
200 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο
Το σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, περιλαμβάνει:
• Δομικές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο ΕΛΑΠΕ για την εξασφάλιση της
οικονομικής του βιωσιμότητας μετά το πλήγμα που υπέστη λόγω της πανδημίας.
• Δημιουργία νέου ΕΛΑΠΕ αποκλειστικά για τις νέες ΑΠΕ (που εντάσσονται
μετά την 1.1.2021) με εγγενώς εξασφαλισμένη την βιωσιμότητά του.
Για την υλοποίηση του σχεδίου, θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης
202 εκατ. ευρώ κατανεμημένα στη πενταετία 2021-2026 και τα υπόλοιπα
κεφάλαια που θα χρειαστούν θα καλύπτονται από ένα νέο ρυθμιζόμενο δυναμικό έσοδο.
Όπως εξηγούν κύκλοι του υπουργείου Ενέργειας το έσοδο αυτό, θα αυξομειώνεται και θα έχει τη
μορφή τέλους αντίστοιχου με
το υφιστάμενο ΕΤΜΕΑΡ.
Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για μια νέα
επιβάρυνση για τους καταναλωτές οι οποίοι στο σύνολο
τους πληρώνουν το σημερινό
ΕΤΜΕΑΡ.
Το μέτρο μπαίνει σε ισχύ
αυτό το χρονικό διάστημα,
με τον ΔΑΠΕΕΠ να εκτιμά
ότι θα εγκατασταθούν νέες
ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.601
MW, εκ των οποίων τα 640
MW αιολικά, τα 932 MW φωτοβολταϊκά, τα 10 MW από
μικρά υδροηλεκτρικά, τα 15
MW από βιομάζα και 2 MW
από ΣΗΘΥΑ.

Μαζί παλιός και νέος ΕΛΑΠΕ
Ο νέος ΕΛΑΠΕ και το νέο ΕΤΜΕΑΡ, θα τρέχουν παράλληλα με τον παλαιό
ΕΛΑΠΕ και το υφιστάμενο ΕΤΜΕΑΡ. Το μοντέλο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο, για
να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει νέο έλλειμμα στο Λογαριασμό.

Το έλλειμμα του 2020
Το 2020 ο ΕΛΑΠΕ έτρεχε με ρυθμό που έδειχνε ότι θα κλείσει η χρονιά
με έλλειμμα άνω των 200 εκατ. ευρώ, πράγμα που ανάγκασε τον Νοέμβριο
του 2020 την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας να λάβει μία
σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων εφάπαξ εισφορά 6% στα έσοδα του 2020
για τις ΑΠΕ που είχαν τεθεί σε λειτουργία ως τις 31/12/2015, μία επίσης
εφάπαξ χρέωση στους προμηθευτές, επιβολή τέλους στο πετρέλαιο κίνησης
κλπ, προκειμένου να αποφύγει το έλλειμμα. Για το 2020 η συνολική αποζημίωση για τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο διασυνδεδεμένο σύστημα ανήλθε
στα 1,988 δισ. ευρώ.
Όμως από το δεύτερο εξάμηνο της περυσινής χρονιάς επήλθε ανάκαμψη,
ιδιαίτερα στις τιμές των ρύπων, καθώς και του ηλεκτρισμού. Οι τιμές των
δικαιωμάτων ρύπων το 2021 έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, καθώς κινούνται
στο επίπεδο των 40 ευρώ/τόνο CO2.
O Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ, ο οποίος τροφοδοτείται από τα έσοδα των
πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, καλύπτει τη διαφορά ανάμεσα στις προκαθορισμένες τιμές ανά τεχνολογία ΑΠΕ και τη χονδρική τιμή
ηλεκτρισμού.
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H κατανομή των κονδυλίων της πράσινης
μετάβασης από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η

ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και οι
κλιματικές συνθήκες που
θα κρίνονται από τις βαθμοημέρες
δηλαδή τις ημέρες ψύχους ή υπερβολικής ζέστης, είναι μερικά από
τα κριτήρια του νέου προγράμματος
για την ενεργειακή αναβάθμιση των
κατοικιών, «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» που θα ανακοινωθεί στο σύνολο
του το καλοκαίρι.
Στο νέο πρόγραμμα θα δοθεί προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά,
τις πολυμελείς οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία, αφού βασικός στόχος
του προγράμματος είναι η μείωση της
ενεργειακής φτώχειας κατά 50% έως
το 2025 και κατά 75% έως το 2030.
Μάλιστα, στο ίδιο το Σχέδιο Ανάκαμψης που κατατέθηκε στη Βουλή,
αναφέρεται ότι στην Ελλάδα το 12,5%
του πληθυσμού κατοικεί σε σπίτια με
σοβαρά προβλήματα υγρασίας, διαρροές
και σάπια κουφώματα, ενώ η δεκαετής
οικονομική κρίση ανέδειξε την ενεργειακή φτώχεια, που φαίνεται ότι υπερβαίνει
τα κοινωνικά όρια της εισοδηματικής.
Τα στοιχεία
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019, το
17,9% του συνολικού πληθυσμού δήλωσε αδυναμία να θερμάνει το σπίτι του όταν
ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι το 7,3% και το ποσοστό αυτό
ανεβαίνει στο 34,1% μεταξύ των οικονομικά
ευάλωτων στρωμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες
κατοικίες στην Ελλάδα είναι χτισμένες πριν
από τη δεκαετία του 1980, με κοντά στο 50%
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να μην δεν έχει θερμομόνωση.
Πάνω από 3 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις
Οι συνολικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης για την
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (κατοικιών,
επιχειρήσεων και δημόσιων κτιρίων) θα ανέλθουν σε πάνω από 3 δισ. ευρώ για την επόμενη
πενταετία.
Ενεργειακή αναβάθμιση
και πράσινη μετάβαση
Το μεγαλύτερο από τα τρία προγράμματα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κυρίως κατοικιών, με προϋπολογισμό 1,731 δισ. ευρώ, ενώ
η πράσινη μετάβαση είναι επίσης ο άξονας για
τον οποίο δεσμεύονται τα περισσότερα κονδύλια 6,026 δισ. ευρώ από τα 30,919 δισ. ευρώ
που είναι συνολικά οι πόροι του Ταμείου (επιδοτήσεις και δάνεια).

ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα
διανομής κ.λπ.
Για τα δημόσια κτήρια
Για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του
Δημοσίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200
εκατ. ευρώ και προγραμματίζεται ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και
κτιρίων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, με την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα.
Επενδύσεις στο πλαίσιο
της Πράσινης Μετάβασης
Συγκεκριμένα για τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας το σχέδιο περιλαμβάνει την ενίσχυση κατασκευής μονάδων αντλησιοταμίευσης
και μπαταριών ισχύος μέχρι 1380 MW, με συνολικές επενδύσεις ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Που αποσκοπεί το πρόγραμμα
Εξοικονομώ - Αυτονομώ
Για τις κατοικίες το πρόγραμμα αποσκοπεί
σε εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30%
και περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων,
αναβάθμιση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης,
ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας,
«έξυπνα» συστήματα ενεργειακής εξοικονόμησης και διαχείρισης οικιακών συσκευών,
φωτοβολταϊκά στις στέγες κ.λπ.

ΑΠΕ: 200 εκατ. ευρώ στη χρηματοδότηση
της «πράσινης» ενέργειας
Για τις ΑΠΕ προβλέπεται να δοθούν 200 εκατ.
ευρώ στο λογαριασμό χρηματοδότησης της
«πράσινης» ενέργειας, αλλά μόνο για τις νέες
μονάδες που εντάσσονται από το 2021 και μετά,
όπως και η εκπόνηση νέου χωροταξικού σχεδίου, αλλά και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου
προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση
υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Για τις επιχειρήσεις
Το αντίστοιχο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις έχει προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ και
ο στόχος εξοικονόμησης είναι επίσης 30%. Στις
παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ενεργειακές
αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα
ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων»

Τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ
στα δίκτυα διανομής
Στον τομέα των δικτύων διανομής προβλέπεται η διάθεση 100 εκατ. ευρώ. Τα 60 εκατ.
ευρώ για υπογειοποίηση δικτύων σε περιοχές
με ιδιαίτερη πολιτιστική ή τουριστική αξία και
σε κέντρα πόλεων καθώς και σε περιοχές όπου
το δίκτυο είναι ευάλωτο σε καιρικά φαινόμενα.

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΚΟΠΤΌΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΊΟΥ:

Μηχανισμός αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
από τον ΑΔΜΗΕ

Η

Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) είναι ένας μηχανισμός
αντιμετώπισης και διαχείρισης
εκτάκτων αναγκών από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα
του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος γενικευμένης διακοπής ρεύματος (black-out).
Βάσει της ΥΔΦ που θεσπίστηκε με
το άρθρο 17 παρ. 11 του ν. 4203/2013, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, έπειτα από τη διενέργεια δημοπρασιών,
για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένους καταναλωτές παρέχοντάς
τους σχετική αποζημίωση.
Η ανάκτηση από τον ΑΔΜΗΕ των ποσών που
καταβάλλονται ως οικονομικό αντιστάθμισμα
για την ΥΔΦ, γίνεται μέσω της επιβολής του
Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού
(ΜΤΑΕ) σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένες
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο βάση
καθορισμένου συντελεστή διαφοροποίησης.
Έτσι λοιπόν κατόπιν απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής της ΥΔΦ και συγκεκριμένα ορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών
που δικαιούνται να καταρτίσουν Συμβάσεις
Διακοπτόμενου Φορτίου και οι προϋποθέσεις
κατάρτισης, οι λόγοι ενεργοποίησης της ΥΔΦ,
ο τρόπος προσδιορισμού, καθώς και ο τρόπος,
ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του
οικονομικού αντισταθμίσματος των συμβαλλομένων σε αυτές καταναλωτών, η ανάκτηση από
τον Διαχειριστή του Συστήματος των ποσών που
καταβάλλονται ως οικονομικό αντιστάθμισμα, ο
τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου που συνάπτει ο
ΑΔΜΗΕ με τους Καταναλωτές.
Η πρώτη εφαρμογή της ΥΔΦ- ο Τύπος
ΥΔΦ 1- ο Τύπος ΥΔΦ 2
Η πρώτη εφαρμογή της ΥΔΦ έγινε την πε-

Η ΕTEπ
συγχρηματοδοτεί
τη Διασύνδεση
Κρήτης-Αττικής
ρίοδο από τον Δεκέμβριο 2015 έως τον Φεβρουάριο 2020 με την έκδοση αντίστοιχων
κανονιστικών αποφάσεων. Με την υπ’ αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 (ΦΕΚ Β’
2997/2020) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποιήθηκε εκ νέου
η ΥΔΦ έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ καθορίζονται
δύο Τύποι ΥΔΦ, ο Τύπος ΥΔΦ 1 και ο Τύπος ΥΔΦ
2, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το
Χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη Διάρκεια
Εντολής και τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά
έτος:
Ο Τύπος ΥΔΦ 1 χαρακτηρίζεται ως διακοψιμότητα μεγαλύτερης διάρκειας, για την οποία ο
ΑΔΜΗΕ χρησιμοποιεί μέτρα μείωσης φορτίου,
για να μειώσει το συνολικό κόστος διακοπών
παροχής ισχύος. Πρόκειται για τριτεύουσα
εφεδρεία, την οποία ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται για
περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποφύγει
γενικευμένες διακοπές ρεύματος (blackouts)
και να εγγυηθεί την ευστάθεια του συστήματος όταν διαπιστώνεται αδυναμία παροχής
επικουρικών υπηρεσιών (παροχή εφεδρειών)
από υφιστάμενες συμβατικές μονάδες, περιορισμού της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ εξαιτίας καιρικών συνθηκών, απεργίες κ.λπ.
Ο Τύπος ΥΔΦ 2 χαρακτηρίζεται ως άμεση
διακοπή μικρής διάρκειας (πρωτεύουσα εφεδρεία). Ο καταναλωτής θα κληθεί να περιορίσει
το φορτίο του για μία σύντομη χρονική περίοδο
έως 1 ώρα. Οι διακοπές αυτές οφείλονται σε
μη αναμενόμενες αιχμές ζήτησης με ταυτόχρονη απουσία διαθεσιμότητας παραγωγής.

Τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στη χρηματοδότηση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ.
Πρόκειται για ένα έργο, συνολικού προϋπολογισμού, 1 δισ. ευρώ που υλοποιείται από την 100%
θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, «Αριάδνη Interconnection».
H «Αριάδνη Interconnection» και η ΕΤΕπ υπέγραψαν δανειακή σύμβαση ύψους 200 εκατ. ευρώ
με δυνατότητα επέκτασης της χρηματοδότησης
κατά 100 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση που φέρει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έχει
διάρκεια 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης 5ετούς
περιόδου χάριτος.
Μάλιστα ως option προβλεπόταν στη δανειακή
σύμβαση που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο με
τη Eurobank, η δυνατότητα συμμετοχής της ΕΤΕπ
στη χρηματοδότηση του έργου. Έτσι λοιπόν έρχεται σήμερα να ενεργοποιηθεί ακόμη καλύτερους
όρους χρηματοδότησης.
Το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο υποδομής που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η χρηματοδότησή
της στηρίζεται σε τρεις άξονες: τραπεζικό δανεισμό, ιδία κεφάλαια και κοινοτικούς πόρους, με τα
ιδία κεφάλαια να ανέρχονται σε 200 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, το
έργο συγχρηματοδοτείται πλέον ισομερώς από τη
Eurobank και την ΕΤΕπ (200 εκατ. έκαστη).
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ΡΑ Ε : Ε Γ Κ Ρ Ί Θ Η Κ Ε Τ Ο Δ Ε Κ Α Ε Τ Έ Σ
Π Ρ Ό Γ ΡΑ Μ Μ Α Α Ν Ά Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Ο Υ Δ Ε Σ Φ Α
τρέψει την τροφοδοσία της πόλης της Καβάλας,
καθώς και κοντινών περιοχών, όπως το Παληό και
η Ελευθερούπολη. Ο συνολικός προϋπολογισμός
των Μ/Ρ Σταθμών Πορειάς, Άσπρους, Περδίκκας
και Καβάλας ξεπερνά τα €9 εκατ.

Τ

η συνολική επί της αρχής έγκριση της ΡΑΕ,
έλαβε το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξής του
ΔΕΣΦΑ (ΔΠΑ 2021-2030), το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 48 έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 540 εκατ. ευρώ.

Τι αφορούν οι επενδύσεις
Οι επενδύσεις αφορούν σε υποδομές που θα
αναβαθμίσουν και θα επεκτείνουν το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), διασφαλίζοντας
παράλληλα τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και
της ευρύτερης περιοχής. Τα έργα του προγράμματος θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη
των εθνικών στόχων για την απολιγνιτοποίηση,
προετοιμάζοντας ταυτόχρονα το σύστημα για τη
μεταφορά και αποθήκευση υδρογόνου, καθώς και
άλλων ανανεώσιμων αερίων στο μέλλον.
Έργα €119 εκατ. στη Δυτική, Κεντρική
και Ανατολική Μακεδονία
Μία επένδυση προϋπολογισμού €110 εκατ., που
συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στο Δεκαετές
Πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ, είναι το έργο κατασκευής
αγωγού Υψηλής Πίεσης στη Δυτική Μακεδονία,
έργο- σταθμός για το σχέδιο στρατηγικής της απολιγνιτοποίησης.
Ο αγωγός, μήκους 122 χλμ., θα ξεκινά από το
υφιστάμενο Βαλβιδοστάσιο του ΔΕΣΦΑ στα Τρίκαλα
Ημαθίας επιτρέποντας με την ολοκλήρωσή του,
την πρόσβαση στο φυσικό αέριο νέων περιοχών,
μεταξύ των οποίων η Πτολεμαΐδα, η Κοζάνη και
το Αμύνταιο, με τροφοδοσία των σχετικών εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, καθώς και η Βέροια, η
Νάουσα και τα Γρεβενά.
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ΡΑΕ: «Έργο πολύ σημαντικό για τη
μετάβαση στην πράσινη οικονομία»
Η ΡΑΕ χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο έργο ως
«πολύ σημαντικό για τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία» και σημειώνει πως η άμεση ένταξη
του στο ΕΣΦΑ κρίνεται απαραίτητη «προκειμένου
να ξεκινήσει η αδειοδοτική και τεχνική ανάπτυξη του έργου (ωριμότητα του έργου)», καθώς
«θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη διείσδυση του
φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, περιοχή
με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλη έως τώρα
εξάρτηση από τον λιγνίτη».
Η ΡΑΕ εκτιμά πως σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια
και το Κλίμα και του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών, η συγκεκριμένη επέκταση σε μία περιοχή στην οποία προγραμματίζεται η παραγωγή υδρογόνου μέσω του
έργου “White Dragon”, θα αποτελέσει, «πρότυπο
για τον σχεδιασμό δράσεων που αποσκοπούν στην
προσαρμογή του ΕΣΦΑ στη μεταφορά υδρογόνου
(αρχικά ως μείγματος με φυσικό αέριο)».
Πρόσβαση σε φυσικό αέριο που προέρχεται από
τον TAP προβλέπεται να αποκτήσουν νωρίτερα από
τον Οκτώβρη του 2022, αρκετές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Καστοριά, το Άργος Ορεστικό, οι Μανιάκοι, η Φλώρινα,
η Σκύδρα, η Έδεσσα και τα Γιαννιτσά, μέσω της
δημιουργίας 3 νέων σημείων εξόδου στις περιοχές Πορειά, Άσπρος και Περδίκκα Εορδαίας, με την
κατασκευή ισάριθμων νέων Μ/Ρ Σταθμών. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην Ανατολική Μακεδονία,
τον προσεχή Σεπτέμβριο αναμένεται να συνδεθεί
στο σύστημα ένας νέος Μ/Ρ Σταθμός που θα επι-

Έργα €94 εκατ. στη Δυτική Ελλάδα
και την Πελοπόννησο
Στη δεύτερη μεγάλη κατηγορία έργων του προγράμματος, με επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμό €94 εκατ. για την τροφοδοσία νέων περιοχών και χρηστών, εντάσσεται η Δυτική Ελλάδα και
η Πελοπόννησος.
Κομβικής σημασίας είναι η κατασκευή αγωγού
Υψηλής Πίεσης προς την Πάτρα, για τη διασύνδεση
της πόλης και της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών με το σύστημα,
έπειτα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η επένδυση κοστολογείται στα 85
εκατ.ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την
κατασκευή μελλοντικών επεκτάσεων για την τροφοδοσία άλλων πόλεων της Περιφέρειας, όπως ο
Πύργος και το Αγρίνιο.
Τα χρονοδιαγράμματα προβλέπουν πως το έργο
θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2026, ενώ ο αγωγός
θα έχει μήκος 120 χλμ., και θα ξεκινά από κατάλληλο σημείο επί του αγωγού υψηλής πίεσης
προς τη Μεγαλόπολη και θα καταλήγει σε δύο Μ/Ρ
Σταθμούς, έναν για την πόλη της Πάτρας και έναν
για την ΒΙ.ΠΕ Πατρών.
ΡΑΕ: «Μία μεγάλη βιομηχανική
περιοχή θα απεξαρτηθεί
από τα λοιπά ορυκτά καύσιμα»
«Ιδίως υπό το πρίσμα της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας θα συνδεθεί με το ΕΣΦΑ και οι κάτοικοι αυτής
θα έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Μία μεγάλη
βιομηχανική περιοχή θα έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο και θα απεξαρτηθεί από τα λοιπά ορυκτά
καύσιμα», τονίζει η ΡΑΕ αναφορικά με τα οφέλη
του έργου.
Η ΡΑΕ καλεί τον ΔΕΣΦΑ να παράσχει εντός τριμήνου επιπλέον στοιχεία σχετικά με το κόστος του
αγωγού και την εκτιμώμενη ζήτηση φυσικού αερίου, ώστε να εξετάσει περαιτέρω από πλευράς της
την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, με σκοπό
τη διερεύνηση της επίσπευσης του παρόντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του.

Τέλος για τον
ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Έ

πειτα από 47 χρόνια λειτουργίας, η μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς Κοζάνης, κατέβασε οριστικά τους διακόπτες τα μεσάνυχτα της Τετάρτης
5-5-2021.
Είναι η δεύτερη μονάδα που απέκτησε η ΔΕΗ μετά τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας,
τότε που είχε μπει στο σχέδιο ο εξηλεκτρισμός της χώρας.
Το συγκρότημα του ΑΗΣ Καρδιάς, μετά από 47 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας περνάει στην ιστορία της χώρας. Ο σταθμός συμπλήρωσε 32.000
ώρες που είχαν ορίσει, προκειμένου να λειτουργήσει για να καλύψει τόσο
τις ενεργειακές ανάγκες αλλά κυρίως τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης του
Δήμου Εορδαίας.
Η πρώτη μονάδα του ΑΗΣ τέθηκε σε λειτουργία το 1974, ενώ το 1981
ολοκληρώθηκε και η τελευταία μονάδα (IV) του σταθμού.

Ο συγκεκριμένος σταθμός λειτούργησε αδιάλειπτα για 47 χρόνια, ενώ
στο μέγιστο της λειτουργίας του, δηλαδή τη δεκαετία του 1980 έως και το
1995 απασχολούσε μέχρι 1200 εργαζόμενους.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της απολιγνιτοποίησης άλλη μία μονάδα της ΔΕΗ,
η οποία παρήγαγε Ηλεκτρικό ρεύμα στους πολίτες αυτής της χώρας βάζει
λουκέτο, σκορπώντας στην ευρύτερη περιοχή μιζέρια, ανεργία και φτώχια.
Πρόκειται για περιπτώσεις όπου θα υπάρξει άμεσος μαρασμός αν η μετά
λιγνιτική εποχή δεν συνδυαστεί με δράσεις που θα έχουν προοπτική και θα
δημιουργούν θέσεις εργασίας στην περιοχή.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΌ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ: Επιστροφή στη δουλεία

Έ

να νέο δώρο στην εργοδοσία επιφυλάσσει η κυβέρνηση με την παρουσίαση του εργασιακού νομοσχεδίου.
Το προτεινόμενο εργασιακό νομοσχέδιο ολοκληρώνει πλέον το
σχέδιο των μνημονίων, πλήρους αποκαθήλωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων αλλά και του παρεμβατικού ρόλου
των συνδικάτων.
Με το εργασιακό νομοσχέδιο καταφέρνει το τελειωτικό πλήγμα στα
συνδικάτα περιορίζοντας την δυνατότητα να προκηρύσσουν απεργία,
αφού ορίζεται αυξημένο άνω του 30% ποσοστό προσωπικού ασφαλείας
σε κρίσιμους τομείς δημοσίου χαρακτήρα και εταιρειών την κοινής ωφελείας. Επιπλέον προβλέπεται ηλεκτρονική εγγραφή των μητρώων του
σωματείου η οποία θα αποτελεί προϋπόθεση για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξης απεργίας και υπογραφή Σ.Σ.Ε.
Καταργεί επίσης την επιτροπή συνδικαλιστικής προστασίας η οποία
έκρινε έως τώρα την νομιμότητα της απόλυσης συνδικαλιστικών. Η απόλυση πλέον των συνδικαλιστών θα κρίνεται στα δικαστήρια, ενώ το επίπεδο προστασίας θα είναι αυτό που ισχύει με τις εγκύους!!!
Έτσι, γίνεται, πραγματικότητα το ιδεώδες του νεοφιλελεύθερου δόγματος που θέλει μία αγορά ζούγκλα, με βαρβαρότητα χωρίς συνδικάτα,
χωρίς συνδικαλιζόμενους και μόνο με ατομική διαπραγμάτευση, μεταξύ
εργαζομένων και εργοδοτών.
Το τέλος του οκταώρου
Στο πλαίσιο της βαρβαρότητας καταργεί τον Νόμο 2112/1920 του
Εθνάρχη Ελεύθερου Βενιζέλου που κατοχύρωσε το οκτάωρο, ενώ τώρα
δίνει το δικαίωμα με ατομική συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη να
εργάζεται μέχρι 10 ώρες, να μην πληρώνεται υπερωριακώς, αλλά να τις
πάρει ρεπό προκειμένου «να μαζέψει ελιές», όπως είπε ο κύρ. Χατζηδάκης.

Με αυτό τον
τρόπο, όμως, καταφέρνει να βάλει τον
εργαζόμενο να εργαστεί υπερωριακά,
χωρίς να πληρωθεί
σε όφελος του εργοδότη. Αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των υπερωριών σε 150 το χρόνο,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μη κάνει καμιά πρόσληψη ο εργοδότης,
αφού με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες του. Έτσι, λοιπόν, προβλέπεται αύξηση της ανεργίας και μείωση μισθών για τους εργαζόμενους.
Πάντα στο βωμό του κέρδους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Επίσης σε περίπτωση κρινόμενης καταχρηστικής απόλυσης από τα δικαστήρια, δίδεται αποζημίωση αλλά καταργείται το δικαίωμα επαναπρόσληψης του εργαζόμενου, όρος που ισχύει μέχρι σήμερα.
Έτσι, λοιπόν, αφήνεται απροστάτευτος ο εργαζόμενος στα χέρι της
εργοδοσίας, με τις ευλογίες της κυβέρνησης μετατρέποντας την αγορά
εργασίας σε ζούγκλα, αφού εκτός των άλλων υποβαθμίζει το ΣΕΠΕ, μέσω
της αναβάθμισης του, αφού το κάνει Ανεξάρτητη Αρχή, έξω από την επιχειρησιακή ευθύνη του Υπουργείου, με πρόχειρες νομικές δομές χωρίς
προηγούμενη διαβούλευση με τα συνδικάτα. Πρόκειται δηλαδή για το ίδιο
δημιούργημα όπως τον ΟΜΕΔ, όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι εργοδότες.
Συνακόλουθα η μάχη για το οκτάωρο δεν είναι μία απλή αντιπαράθεση,
αποτελεί μια ιδεολογική διαμάχη γύρω από τις έννοιες αξίες και δικαιώματα. Είναι έννοιες που κατοχυρώθηκαν με αγώνες και αίμα από τους
εργαζόμενους, ενώ η εξέλιξη αυτή, έχει παγκόσμιο χαρακτήρα αφού οι
ολιγαρχίες θέλουν φθηνό άνθρωπο, φθηνή εργασία, φθηνά προϊόντα,
ενώ το επιτυγχάνουν με την κυριαρχία και τον ηγεμονισμό. Ας μη τους
το επιτρέψουμε άλλο.
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ατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας της ΕΛΕΤΑΕΝ
(Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιολικής Ενέργειας), το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέφερε τις
πρώτες βασικές κατευθύνσεις του θεσμικού πλαισίου που
επεξεργάζεται για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων, το οποίο, όπως είπε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας, θα
είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2021, μαζί με το θεσμικό πλαίσιο
για την αποθήκευση.
«Το βάρος θα δοθεί για πιλοτικά έργα που θα αναδείξουν
τα προβλήματα και τις λύσεις για όσα θα ακολουθήσουν»,
είπε ο υπουργός.
Από τη μεριά της η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε ότι επιδίωξη του υπουργείου είναι ένα
πλαίσιο ασφαλές, σταθερό και ξεκάθαρο, που θα χρησιμοποιηθεί: «Δεν θα μείνουν άδειες στα χαρτιά, θα γίνουν έργα»,
τόνισε χαρακτηριστικά και περιέγραψε ένα σύστημα που θα διασφαλίζει
τη μεθοδική και περιβαλλοντικά ελεγχόμενη ανάπτυξη χωρίς να στερεί
τον ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Διασύνδεση με το ηλεκτρικό σύστημα
Η κ. Σδούκου αναγνώρισε τον κομβικό ρόλο του ΑΔΜΗΕ αλλά και τη
δυνατότητα του επενδυτή, να επιλέξει ο ίδιος τους τρόπους διασύνδεσης,
σκιαγραφώντας και σε αυτόν τον πυλώνα του θεσμικού πλαισίου ένα μεικτό μοντέλο. Όσο αφορά τις αποζημώσεις των επενδυτών, δεδομένου ότι
πρόκειται για μη ώριμες τεχνολογίες που θα πρέπει να στηριχθούν, η κ.
Σδούκου επισήμανε πως το υπουργείο έχει κοινοποιήσει στην Κομισιόν το
νέο σχήμα των διαγωνισμών ΑΠΕ με ειδική πρόβλεψη για τα υπεράκτια
αιολικά.
Ο γενικός γραμματέας Χωροταξίας κ. Μπακογιάννης, επικεντρώνοντας στον χωροταξικό σχεδιασμό των θαλάσσιων αιολικών πάρκων,

έκανε λόγο για μια πιθανή αδειοδότηση μιας πιλοτικής εφαρμογής σε
μια επιλεγμένη περιοχή, ίσως μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης. Σε ό,τι
αφορά το θέμα της τιμής της αποζημίωσης των επενδυτών, ο πρόεδρος
του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης, τόνισε πως θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή
τομή, ώστε αφενός να προσελκυστούν οι αναγκαίες επενδύσεις και να
καταστεί εμπορικά βιώσιμη η ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων στη
χώρα μας και στην ελληνική αγορά και, αφετέρου, να μη δημιουργηθεί
υπέρμετρο βάρος στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και στον ΕΛΑΠΕ.
Ισχυρό ενδιαφέρον από νορβηγικές εταιρείες
Ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Φρόντε Οβερλαντ Αντερσεν,
έκανε λόγο για το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον των νορβηγών στις
ελληνικές θάλασσες, ανακοινώνοντας μάλιστα πως σχεδιάζεται ένα
επενδυτικό σεμινάριο στο Όσλο, για ενημέρωση των επιχειρήσεων του
κλάδου.
Ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, Γιώργος Περιστέρης,
ανακοίνωσε μάλιστα στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας, τη
συνεργασία του ομίλου με την εταιρεία Ocean Winds, για
την από κοινού μελέτη και ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην
Ελλάδα. Η Ocean Winds αποτελεί joint venture της πορτογαλικής EDP Renewables και της γαλλικής ENGIE.
Πρόσφατη μελέτη της Navigant για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας από πλωτά αιολικά στο Αιγαίο θα είναι 76 ευρώ/
MWh το 2030 και θα μειωθεί στα 46 ευρώ/MWh το 2050. Η
ίδια μελέτη υπολογίζει το διαθέσιμο θαλάσσιο δυναμικό για
πλωτά αιολικά στη χώρα μας στα 263 GW.
Ενδιαφέρον και από Δανία και Πορτογαλλία
Πέραν της νορβηγικής Equinor, που έχει καταθέσει σχέδιο
για την περιοχή των Κυκλάδων, ενδιαφέρον έχει εκφραστεί
και από τη δανική Copenhagen Offshore Partners, αλλά και
την πορτογαλική Principle Power.

20

