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Ο
ΑΔΜΗΕ βρίσκεται ένα βήμα

πριν την απόσχισή του από τη

ΔΕΗ. Η ΔΕΗ βρίσκεται ένα βή-

μα πριν την κατάρρευση. Βαρύτατες

ευθύνες ανήκουν στην Κυβέρνηση

που προσπαθεί να ισορροπήσει μετα-

ξύ ανοίγματος της αγοράς Η/Ε, απαι-

τήσεων των δανειστών και άσκησης

κοινωνικής πολιτικής. 

Με πρωτοφανή προχειρότητα η

Κυβέρνηση υιοθετεί το βίαιο άνοιγ-

μα της αγοράς με τη συρρίκνωση των

μεριδίων παραγωγής και αγοράς της

ΔΕΗ, την υιοθέτηση των ΝΟΜΕ με ε-

πισφαλή για τη ΔΕΗ τιμή εκκίνησης,

την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη

ΔΕΗ ενώ το υφιστάμενο μοντέλο εί-

ναι απόλυτα συμβατό με τις οδηγίες της Ε.Ε., τη διατήρηση

της αισχροκέρδειας στην ανάπτυξη των μεγάλων φωτοβολ-

ταϊκών πάρκων και στους Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλε-

κτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Στα

παραπάνω προστίθεται η προβολή ως αντιπολίτευσης και α-

νοχή ως Κυβέρνησης της κουλτούρας «δεν πληρώνω» και

βέβαια τα τεράστια χρέη του δημοσίου προς τη ΔΕΗ. 

Επανειλημμένως έχει γίνει αναφορά για την έλλειψη μα-

κροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει

τον καθορισμό του μείγματος καυσίμου για την παραγωγή

Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας και το πλαί-

σιο ανάπτυξης του

όποιου ανταγωνι-

σμού. Τελικά μήπως υπάρχει και έχει ως στόχο την κατάρ-

ρευση της ΔΕΗ και παράδοση της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-

γειας σε εγχώριους και διεθνείς καιροσκόπους και κερδο-

σκόπους;;; 

Η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τον Όμιλο ΔΕΗ προχω-

ράει παρ’ ότι δεν υπάρχει κανένα πειστικό επιχείρημα ότι το

εγχείρημα είναι προς όφελος των καταναλωτών. Ο σχετικός

δε νόμος (Ν.4389/2016) προβλέπει ότι αν δεν στεφθεί με ε-

πιτυχία η απόσχιση, ο ΑΔΜΗΕ θα ιδιωτικοποιηθεί πλήρως!!!

Τα παραπάνω δυστυχώς είναι ενδεικτικά ότι η Κυβέρνη-

ση αφηγείται "αριστερά" και ενεργεί ακραία νεοφιλελεύθερα!

Ο Όμιλος ΔΕΗ πλήττεται επίσης από την τεράστια έλ-

λειψη ρευστότητας. Έλλειψη ρευστότητας που μεταφέρεται σε

προμηθευτές, σε εργολάβους και βάζει σε κίνδυνο τα όποια

επενδυτικά σχέδια. 

Η Διοίκηση της ΔΕΗ εμφανίζεται αμήχανη!!!
Η Διοίκηση της ΔΕΗ προσπαθεί και αυτή να δείξει στην

Κυβέρνηση το κοινωνικό της πρόσωπο υιοθετώντας μέτρα

διακανονισμών, από την άλλη όμως προχωρά με προχειρό-

τητα στην εφαρμογή του κανονισμού μεταθετότητας, μετα-

θέτοντας συναδέλφους από τους ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Λαυρί-

ου, Αλιβερίου και Κομοτηνής σε Τ.Σ.Π. Μεγίστης, Γαύδου, Α-

γαθονησίου κ.τ.λ.!!!

Οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των ερ-

γαζομένων στα Δ.Σ. της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ

πραγματοποιήθηκαν. Έγινε η καταγραφή των δυνάμεων των

παρατάξεων και τώρα πλέον οι εκλεγμένοι συνάδελφοι κα-

λούνται να ανταποκριθούν σε ένα έργο που οι συνθήκες το

καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο. 

Καλή ανάγνωση!
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Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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Τα�μνημονιακά�μέτρα�λιτότητας�και�η�φοροκαταιγίδα�των

τελευταίων�ετών�σε�συνδυασμό�με�οικονομικές�υποχρεώ-

σεις�που�είχαν�αναληφθεί�πριν�το�2010,�έχουν�δημιουργή-

σει�σοβαρά�οικονομικά�προβλήματα�σε�αρκετούς�συναδέλ-

φους.

Ο�ΠΑ.Σ.ΥΠ.�–�ΔΕΗ�αφουγκραζόμενος�την�αγωνία�των�συ-

ναδέλφων�πρότεινε�στη�Διοίκηση,�τη�θεσμοθέτηση�μιας�νέας

κατηγορίας�δανείων�για�αντιμετώπιση�ληξιπρόθεσμων�υπο-

χρεώσεων�προς�το�Δημόσιο�και�τις�Τράπεζες�σε�ύψος�και�με

όρους�που�θα�καθορίσει�η�Διοίκηση�ώστε�να�ελαχιστοποι-

ηθεί�το�κόστος�της.

Η� υιοθέτηση� της� παραπάνω� πρότασης� θα� ευνοήσει

αναμφίβολα�τους�εργαζομένους�αφού�θα�μπορέσουν�να�ελα-

φρύνουν�τα�βάρη�που�έχουν�επωμισθεί�για�Δάνεια,�Πιστω-

τικές�κάρτες�που�επιβαρύνονται�με�τεράστια�επιτόκια,�για�λη-

ξιπρόθεσμα�χρέη�προς�το�Δημόσιο.�Επίσης,�θα�συμβάλει�γε-

νικότερα�στην�αύξηση�της�ρευστότητας�της�οικονομίας�χω-

ρίς�κίνδυνο�για�τον��Όμιλο.

KATAΓΓΕΛΙΑ Τ.Σ. ΠΑΣΥΠ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Σε� εφαρμογή� τίθεται� ο

Κανονισμός�Μεταθετό-

τητας�με�μεταθέσεις�38

συναδέλφων�από�τους:

•� ΑΗΣ�Αγ.�Γεωργίου

•� ΑΗΣ�Λαυρίου

•�ΑΗΣ�Αλιβερίου

•�ΑΗΣ�Κομοτηνής

προς�κάλυψη�αναγκών

σε� σταθμούς� παραγω-

γής� από� τη� Γαύδο� έως

την�Ερεικούσα!!!

Ο�Τοπικός�Σύλλογος�ΠΑ-

ΣΥΠ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ�καταγ-

γγέλει�με�έγγραφό�του,

την�εφαρμογή�με�προ-

χειρότητα�και�χωρίς�διά-

λογο� του� Κανονισμού

Μεταθετότητας�την�στιγ-

μή�μάλιστα�που�η�ασφα-

λής�λειτουργία�του�ΑΗΣ-

Αλιβερίου� απαιτεί� κά-

λυψη�κενών�σε�διάφο-

ρες�ειδικότητες.

ΔΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας του

ΠΑ.Σ.ΥΠ./ Δ.Ε.Η. θα ήθελε να σας

συγχαρεί και να σας ευχαριστήσει

για τη μαζική προσέλευσή σας στην

εθελοντική αιμοδοσία που πραγμα-

τοποιήθηκε στη Χαλκοκονδύλη 28 -

ΑΘΗΝΑ την 06/07/2016 και στα κε-

ντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, Περ-

ραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 - ΑΘΗ-

ΝΑ την 07/07/2016. 

Η συμμετοχή σας αποτελεί πρά-

ξη αλτρουϊσμού και ανθρωπισμού

και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε

την προσπάθεια διάδοσης της εθε-

λοντικής αιμοδοσίας.

Η ανάπτυξη της Τράπεζας Αίμα-

τος ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η., είναι δικό σας

επίτευγμα και μας δίνει τη δυνατό-

τητα να βρισκόμαστε κοντά στους

συναδέλφους αποτελεσματικότερα.

ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ, ΔΙΝΕΙΣ ΖΩΗ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
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Οι�εκλογές�για�την�ανάδειξη�των�εκπροσώπων�των�εργαζομένων�στα�Δ.Σ.�της�ΔΕΗ,�του�ΔΕΔΔΗΕ�και�του�ΑΔΜΗΕ,�αποτελούν�μια�εξαιρε-

τικής�σημασίας�διαδικασία�που�εξασφαλίζει�τη�διαντιπροσώπων�συμμετοχή�των�εργαζομένων�στη�Διοίκηση�αλλά�και�την�έγκυρη�ενημέρω-

σή�τους.�Παράλληλα�αποτελεί�θεμέλιο�λίθο�δημοκρατικής�διοίκησης�αφού�συμβάλει�στη�διαφάνεια�και�τον�έλεγχο�δίνοντας�τη�δυνατότητα�να

εκφράζονται�οι�εργαζόμενοι�της�κάθε�επιχείρησης.�

Ο�ρόλος�των�εκλεγμένων�είναι�διαχρονικά�εξαιρετικά�απαιτητικός�αφού�απαιτεί�γνώση,�δουλειά�και�ανιδιοτέλεια.�Ρόλος�ιδιαίτερα�δύσκο-

λος�ενόψει�των�μεταβολών�στην�αγορά�ενέργειας�και�της�υλοποίησης�των�μνημονιακών�μέτρων.

Οι�εκλογές�ολοκληρώθηκαν�και�ανέδειξαν�ως�εκλεγμένους:�

3 στο�Δ.Σ.�ΔΕΗ�τους�συναδέλφους�Καραλευθέρη�Παντελή�και�Φωτόπουλο�Νίκο

3 στο�Δ.Σ.�ΔΕΔΔΗΕ�τον�συνάδελφο�Μασούρα�Κων/νο�και�

3 στο�Δ.Σ.�ΑΔΜΗΕ�τον�συνάδελφο�Νικολόπουλο�Φώτη.

Οι�"Επισημάνσεις�ΔΕΗ"�τους�εύχεται�καλή�επιτυχία�στο�δύσκολο�έργο�τους.�

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 10767

ΨΗΦΙΣΑΝ 6205

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ� 57,6%

ΑΚΥΡΑ 86

ΛΕΥΚΑ 124

ΕΓΚΥΡΑ 5991

1.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΕΝΟΤΗΤΑ 374

2.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 672

3.�ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ�ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ�ΚΙΝΗΣΗ�ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ�ΔΕΗ� 2469

4.�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ�ΓΙΑ�ΤΗ�ΔΕΗ 2355

5.�ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ�ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 121

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΔΜΗΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 1403

ΨΗΦΙΣΑΝ 1131

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 90,6%

ΑΚΥΡΑ 9

ΛΕΥΚΑ 22

ΕΓΚΥΡΑ 1100

1.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΕΝΟΤΗΤΑ 144

2.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 180

3.�ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ�ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ�ΚΙΝΗΣΗ�ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΟΠ-�ΑΔΜΗΕ
437

4.�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ�ΓΙΑ�ΤΟΝ�ΑΔΜΗΕ 335

5.�ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ�ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ� 4

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΔΗΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 6842

ΨΗΦΙΣΑΝ 4408

ΣΥMΜΕΤΟΧΗ� 64,4%

ΑΚΥΡΑ 64

ΛΕΥΚΑ 106

ΕΓΚΥΡΑ 4238

1.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΕΝΟΤΗΤΑ 400

2.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 560

3.�ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ�ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ�ΚΙΝΗΣΗ�ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΔΔΗΕ
1804

4.�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ�ΓΙΑ�ΤΗ��ΔΕΔΔΗΕ 1474

1.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΕΝΟΤΗΤΑ

2.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3.�ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ�ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ�ΔΕΗ�

4.�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ�ΓΙΑ�ΤΗ�ΔΕΗ

5.�ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΕΝΟΤΗΤΑ

2.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3.�ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ�ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ�ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ�ΓΕΝΟΠ-ΑΔΜΗΕ�

4.�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ�ΓΙΑ�ΤΟΝ�ΑΔΜΗΕ

5.�ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ�ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΕΝΟΤΗΤΑ

2.�ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3.�ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ�ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΚΙΝΗΣΗ�ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ�ΔΕΔΔΗΕ�

4.�ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ�ΓΙΑ�ΤΗ�ΔΕΔΔΗΕ
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Ευχαριστήριο του Κωνσταντίνου Μασούρα

Συναδέλφισσες�και�Συνάδελφοι

Οφείλω�να�σας�πω�ένα�μεγάλο�ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ�που

με�τιμήσατε�για�μία�ακόμη�φορά�με�την�εμπιστοσύ-

νη�σας,�αναδεικνύοντάς�με,�εκπρόσωπο�των�εργα-

ζομένων�στο�Δ.Σ.�του�ΔΕΔΔΗΕ.

Οφείλω�επίσης�να�σας�διαβεβαιώσω�πως�θα�συ-

νεχίσω�να�καταβάλλω�κάθε�δυνατή�προσπάθεια�ώστε

να�ανταποκριθώ�στο�ακέραιο�σε�αυτή�την�εμπιστο-

σύνη�που�μου�δείξατε.�Πιστεύω�ότι�στοχευμένα�με�καίριες�και�χρήσιμες

παρεμβάσεις�μπορούμε�πολλά�από�τα�προβλήματα�που�ταλανίζουν�τον

ΔΕΔΔΗΕ�να�περιοριστούν.

Απλά�να�επισημάνω�ότι�υπάρχουν�σημαντικά�προβλήματα�που�πρέ-

πει�να�αντιμετωπιστούν�άμεσα�και�οφείλει�η�Διοίκηση�να�δώσει�την�ανά-

λογη�προτεραιότητα�ώστε�να�δρομολογηθεί�η�επίλυση�τους�όπως:

Η�συνεχής�ροή�Υλικών�και�Εφοδίων�που�είναι�και�το�μεγαλύτερο�πρό-

βλημα�σήμερα�στη�λειτουργία�των�μονάδων�μας.

Η�σταδιακή�αντικατάσταση�των�υπηρεσιακών�οχημάτων.

Η�οργανωτική�δομή�της�Εκπαίδευσης�και�της�Ασφάλειας�στην�εργα-

σία�οι�οποίοι�παραμένουν�κύριοι�στόχοι�στην�Εταιρεία�καθώς�και�η�εκ-

παίδευση�του�προσωπικού�στις�νέες�τεχνολογίες.

Νέες�προσλήψεις.

Τέλος�μπορεί�να�βιώνουμε�δύσκολες�εργασιακές�συνθήκες�αλλά�αι-

σιοδοξούμε�για�ένα�καλύτερο�μέλλον�και�μπορούμε�να�συνεχίσουμε�αυτή

την�κοινή�προσπάθεια�ενωμένοι�και�με�ειλικρινή�συναδελφικότητα�ώστε

να�αντιμετωπίσουμε�αποτελεσματικά�το�σήμερα�και�να�οικοδομήσουμε

ένα�ακόμη�καλύτερο�αύριο.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΚΛΕΞΕΤΕ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΕΤΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΣΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΗ

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ
ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΞΕ-
ΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΑ

ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ
ΤΩΡΑ ΑΠΟΜΥΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΗ.

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΖΟΥ-
ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.

Ιδιαιτέρως�δε,�θέλω�να�ευχαριστήσω�όλους�τους�φίλους,�όλους

τους�συντρόφους�και�συναγωνιστές�του�ψηφοδελτίου�«Συνεργασία

για�τη�ΔΕΗ».

Συνάδελφοι�σας�ευχαριστώ�για�τον�αγώνα�που�δώσατε.

Σε�όλους�εσάς�αγαπητοί�φίλοι,�αλλά�και�προς�όλους�τους�συνα-

δέλφους�όλων των άλλων παρατάξεων με�ΑΠΟΛΥΤΟ�σεβασμό�και
εκτίμηση,�δεσμεύομαι ότι προκειμένου να προασπίσω τα συμ-
φέροντα της Επιχείρησης, χωρίς να υπολογίσω κόστος, χωρίς
ίχνος δισταγμού, θα συνεχίσω να δίνω τον αγώνα, όσο άνισος
και αν είναι.

Από�όλους�εσάς�παίρνω�δύναμη.

Με�τιμή

Νίκος Φωτόπουλος

Ευχαριστήριο του Παντελή Καραλευθέρη

«Ενότητα και ομοψυχία, οι νικητές των εκλο-
γών»

Για�μια�φορά�ακόμη�οι�εργαζόμενοι�στη�Δ.Ε.Η

βάζοντας�πάνω�από�κόμματα�και�παρατάξεις�το�εν-

διαφέρον�και�την�ανησυχία�τους�για�το�μέλλον�της

επιχείρησης,�απέδειξαν�με�τη�συμμετοχή�τους�στις

εκλογές�για�την�ανάδειξη�των�εκπροσώπων�στο�Δ.Σ

της�Δ.Ε.Η,� το ενωτικό, συνεργάσιμο και ομό-
θυμο πνεύμα που�τους�διακατέχει�απέναντι�στα�προβλήματα�και�τις�προ-
κλήσεις�τις�εποχής.

Νικητής αυτών των εκλογών, πρωτίστως, είναι η συνεργασία, η ενό-
τητα και η ομοψυχία.

Η μεγάλη νίκη της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομέ-
νων αλλά�και�η�προσωπική�δικαίωση�που�δημιουργεί�η�επανεκλογή�μου�για
μία�ακόμα�φορά�στην�πρώτη�θέση,�επιβεβαιώνουν� την εμπιστοσύνη, την
αξιοπιστία και την αναγνώριση των�θέσεων�και�των�προτάσεων�που�κατά

καιρούς�κατέθεσα�και�επεδίωξα�να�πραγματώσω�όπως�και�των�αξιών�που� δια-
χρονικά υπερασπίστηκα.

Θέσεις�και�προτάσεις�που�κύρια�έχουν�να�κάνουν�με�την�κατασκευή�της�μο-

νάδας«Πτολεμαΐδα V», τις υπεραξίες και τον ρόλο των λιγνιτών, την προ-
άσπιση του εθνικών πηγών ενέργειας, όπως�και�της σημαντικής προσφοράς
και τεχνογνωσίας των�στελεχών�και�του�προσωπικού�της�επιχείρησης.

Θέλω�να�ευχαριστήσω�τον�Πρόεδρο�της�παράταξης�όπως�και�τους�προ-

έδρους,�τα�στελέχη�και�τους�συνεργάτες�όλων�των�παρατάξεων�των�πρω-

τοβάθμιων�σωματείων�της�ΔΕΗ�που�στήριξαν�το�ψηφοδέλτιο.

Να�ευχαριστήσω�το�σύνολο�των�συνυποψήφιων�της�Δημοκρατικής�Ανε-

ξάρτητης�Κίνησης�Εργαζομένων,�οι�οποίοι�αγωνίστηκαν�με�ευγένεια�και�πά-

θος�καλύπτοντας�πλήρως�τις�ανάγκες�των�εκλογών�αλλά�και�την�έλλειψη�της

παρουσίας�μου�τις�τελευταίες�μέρες�του�αγώνα�λόγω�προβλημάτων�υγείας.

Σας ευχαριστώ όλους που τιμήσατε εμένα και το ψηφοδέλτιο μας.
Ταυτόχρονα�θέλω�να�συγχαρώ�όλους�τους�υποψήφιους,�όλων�των�πα-

ρατάξεων�που�κράτησαν�πολύ�ψηλά�τον�πήχη�και�με�αξιοπρέπεια�και�σοβα-

ρότητα�συντέλεσαν�στην� άρτια διεξαγωγή των εκλογών.
Επίσης�θέλω�να�συγχαρώ�τους�τρεις�έτερους�εκπροσώπους�που�εκλέ-

χθηκαν�στα�διοικητικά�συμβούλια�των�εταιρειών�του�ομίλου�ΔΕΗ�συναδέλ-

φους� Νίκο Φωτόπουλο, Κώστα Μασούρα και Φώτη Νικολόπουλο.
Η�«νέα�εντολή»�που�έλαβα�από�τους�εργαζόμενους,�δεν�μπορεί�παρά�να

σημαίνει�ότι� ο κοινός μας αγώνας συνεχίζεται. Περισσότερο�δυναμικά,
περισσότερο�διεκδικητικά.

Υπόσχομαι�με�τη�συνεργασία�και�τη�βοήθεια�σας�να�κάνω�το�καλύτερο.

Σας�ευχαριστώ.

Συναδέλφισσες�–�φοι,

Θέλω�να�ευχαριστήσω�από�καρδιάς�όλους�τους

συναδέλφους�του�ΑΔΜΗΕ,�για�την�τιμή�που�μου

κάνατε,�να�με�εκλέξετε�εκπρόσωπό�σας�στο�Δ.Σ.

της�εταιρείας�μας�για�την�επόμενη�τριετία.�

Με�μια�πρωτοφανή�συμμετοχή�στις�εκλογές,

οι�συνάδελφοι�της�εταιρείας�μας�τίμησαν�την�πα-

ράταξή�μου:�ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ�ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ�ΚΙ-

ΝΗΣΗ�ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ�ΑΔΜΗΕ�και�εμένα�προ-

σωπικά,�επιβραβεύοντας�έτσι�την�αξιοπιστία�και

τη�σταθερότητα�λόγου�και�πράξεών�διαχρονικά.�

Οι�εκλογές�αποτελούν�πλέον�μια�ευχάριστη�ιστορική�ανάμνηση,�η�επό-

μενη�μέρα�είναι�δύσκολη�και�απαιτεί�συνοχή�και�συνεργασία.�

Καλώ�όλους�τους�συναγωνιστές�μου�(για�εμένα�δεν�υπάρχουν�ηττημέ-

νοι),�να�βρεθούμε�όλοι�μαζί�στην�πρώτη�γραμμή�του�αγώνα,�για�να�αντιμε-

τωπίσουμε�τις�δυσμενείς�εξελίξεις�που�αναμένονται�στον�ΑΔΜΗΕ.

Οι�θέσεις�μου�προεκλογικά�έχουν�ισχύ�και�μετεκλογικά.

Η�πόρτα�μου�θα�είναι�πάντα�ανοιχτή�για�όλους�τους�συναδέλφους,�για-

τί�εγώ�είμαι ένας από εσάς και�θα�εργάζομαι�για�σας,�έτσι�έμαθα,�έτσι�θα
λειτουργώ�πάντα,�από�όποια�θέση�κι�αν�βρίσκομαι.

Ένα�μεγάλο�ευχαριστώ�σε�όλους.

Ο�εκπρόσωπός�σας

ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΔΕΔΔΗΕ «διαμάντι» της ελληνικής οικονομίας
Το βραβείο «διαμάντι της ελληνικής οικονομίας» απένειμε στον ΔΕΔΔΗΕ η Ac-

tive Business, στο πλαίσιο του καταξιωμένου πλέον θεσμού «Diamonds of the

Greek Economy».

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ν.

Χατζηαργυρίου ο οποίος δήλωσε σχετικά:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι μια νέα ηλικιακά εταιρία, καθώς ξεκίνησε να λειτουργεί τον

Μάιο του 2012 και ο βασικότερος ρόλος του είναι να συνδέει με ενέργεια κάθε

γωνιά της Ελλάδας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες, αφού α-

πασχολεί άμεσα περίπου 7.000 άτομα και έμμεσα άλλα περίπου 5.000. Ο ΔΕΔΔΗΕ

παρά το δυσμενές περιβάλλον, έχει καταφέρει να λειτουργεί με αποδοτικό και α-

ποτελεσματικό τρόπο, παρουσιάζοντας υγιείς οικονομικούς δείκτες».

Ο ίδιος υπογράμμισε: «Το στοίχημα της ανάπτυξης είναι ένα εθνικό στοίχημα και θα πρέπει όλοι μαζί να συνεχί-

σουμε τη σκληρή δουλειά και προσπάθεια για να το πετύχουμε. Τα “διαμάντια της ελληνικής οικονομίας” αποδεικνύουν

πως η εμπιστοσύνη στην υγιή επιχειρηματικότητα της χώρας δεν έχει χαθεί, αλλά θα πρέπει όλοι μαζί να προσπα-

θήσουμε για τη διάχυσή της».

«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ»
Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου

κ. Φ. Βρότση στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

για την ενεργειακή μετάβαση
στην Ελλάδα και τη Γερμανία

Κεντρική�ομιλία�με�θέμα�την�εξασφάλιση�της�ε-

νεργειακής�επάρκειας�στα�νησιά�του�Αιγαίου�και�την

ταυτόχρονη�μετάβαση�της�παραγωγής�σε�Ανανεώσι-

μες�Πηγές�Ενέργειας,�πραγματοποίησε,�ο�διευθύνων

σύμβουλος�της�ΔΕΗ�ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ�ΑΕ�(ΔΕΗΑΝ),�κ.

Φώτης�Βρότσης,�στο�πλαίσιο�του�συνεδρίου�για�την

πράσινη,�ενεργειακή�μετάβαση�στην�Ελλάδα�και�τη

Γερμανία,�το�οποίο�πραγματοποιήθηκε�σε�κεντρικό

ξενοδοχείο�της�Αθήνας,�με�συνδιοργανωτές�το�Ελ-

ληνογερμανικό�Εμπορικό�και�Βιομηχανικό�Επιμελη-

τήριο�και�τα�υπουργεία�Περιβάλλοντος�και�Ενέργει-

ας,�Οικονομίας,�Ανάπτυξης�και�Τουρισμού�και�Οικο-

νομίας�και�Ενέργειας�Ελλάδας�και�Γερμανίας,�αντί-

στοιχα,�παρουσία�του�αντικαγκελαρίου,�κ.�Ζίγκμαρ

Γκάμπριελ�και�των�υπουργών,�κ.�Πάνου�Σκουρλέτη

και�κ.�Γιώργου�Σταθάκη.�

Ο�διευθύνων�σύμβουλος�της�ΔΕΗΑΝ�αναφέρθη-

κε�εν�συντομία�στο�ιστορικό�της�ίδρυσης�και�της�λει-

τουργίας�της�εταιρίας,�σημειώνοντας�ότι�η�ΔΕΗΑΝ

συνεχίζει�τη�μεγάλη�παράδοση�και�κληρονομιά�της

ΔΕΗ�ΑΕ�στην�ανάπτυξη�και�τη�λειτουργία�πάρκων,

μονάδων�και�εγκαταστάσεων�βασιζόμενων�σε�ανα-

νεώσιμες�πηγές�ενέργειας�σε�όλη�την�Ελλάδα.�Στους

έλληνες�και�γερμανούς�συνέδρους,�έγινε�παρουσία-

ση�διαδραστικών�χαρτών�της�χώρας,�με�τις�εγκατα-

στάσεις�της�ΔΕΗΑΝ�σε�υδροηλεκτρικές,�αιολικές�και

φωτοβολταϊκές�μονάδες�και�πάρκα,�ενώ�έμφαση�δό-

θηκε�στις�μεθόδους�αποθήκευσης�ενέργειας�σε�μη

διασυνδεδεμένα�νησιά,�προκειμένου�να�εξασφαλίζε-

ται�η�ενεργειακή�τους�αυτονομία�και�επάρκεια.�Ξε-

χωριστή�μνεία�έγινε�στο�παράδειγμα�της�Ικαρίας,�και

το�πρωτοποριακό,�υβριδικό�σύστημα�παραγωγής�η-

λεκτρικής�ενέργειας,�το�οποίο�κατασκευάζεται�στο

νησί�και�βρίσκεται�σε�φάση�ολοκλήρωσης�κατά�85%,

ενώ�η�έναρξη�λειτουργίας�του�αναμένεται�στα�τέλη

του�2017.�Το�υβριδικό�σύστημα�της�Ικαρίας�συνδυά-

ζει�αιολικό�πάρκο,�ταμιευτήρες�νερού�και�φωτοβολ-

ταϊκή�εγκατάσταση,�με�στόχο�να�αποδίδει�9,8�ΜW�τον

χρόνο,�ενώ�αποτελεί�ένα�πρωτότυπο�και�καινοτόμο

εγχείρημα�για�το�σύνολο�του�ευρωπαϊκού,�γεωγρα-

φικού�και�ενεργειακού�χώρου.�

Ταυτόχρονα,�ο�κ.�Βρότσης�παρουσίασε�την�κατά

προτεραιότητα�ανανέωση�και�τον�εκσυγχρονισμό�των

εγκαταστάσεων�και�των�ανεμογεννητριών�σε�11�ση-

μεία�και�νησιά�του�Αιγαίου,�εγχείρημα�το�οποίο�ανα-

λαμβάνει�να�υλοποιήσει�άμεσα�η�ΔΕΗΑΝ,�σε�συν-

δυασμό�με�την�επέκταση�των�δραστηριοτήτων�της,

στην�έρευνα,�την�ανάπτυξη�και�την�εγκατάσταση�μο-

νάδων�εκμετάλλευσης�γεωθερμικού�πεδίου�για�την

παραγωγή�ηλεκτρικής�ενέργειας.�«Τα�νησιά�είναι�πη-

γή�πλούτου�για�την�Ελλάδα,�όχι�μόνο�στο�πεδίο�της�οι-

κονομίας�και�του�τουρισμού,�αλλά�και�στο�πεδίο�της

ενέργειας»,�τόνισε,�κλείνοντας,�ο�κ.�Βρότσης,�υπο-

γραμμίζοντας�ότι�«κάθε�αναπτυξιακή�ενέργεια�και�πα-

ρέμβαση�της�ΔΕΗΑΝ�σχεδιάζεται,�προχωρά�και�υλο-

ποιείται�λαμβάνοντας�υπόψη�τη�συναίνεση�των�τοπι-

κών�κοινωνιών�και�τα�πολυεπίπεδα,�περιβαλλοντι-

κά,�οικονομικά,�ενεργειακά�και�τοπικά�οφέλη�και�πλε-

ονεκτήματα�του�κάθε�εγχειρήματος».�

Ανακοίνωση
του ΔΕΔΔΗΕ, ως
Διαχειριστή ΜΔΝ,
για το άνοιγμα της
Αγοράς στην Κρήτη

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για το
άνοιγμα της Αγοράς ΜΔΝ που αφορά στο η-
λεκτρικό σύστημα της Κρήτης, στα πλαίσια του
Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ 304/Β/11.02.2014)
Σε�συνέχεια�της�έκδοσης�των�υπ’�αρ.�46/2016

και�47/2016�Αποφάσεων�της�ΡΑΕ,�με�τις�οποίες

εγκρίθηκαν�οι�αναγκαίες�μεθοδολογίες�για�τη

λειτουργία�της�Αγοράς�στα�ΜΔΝ,�από�26/4/2016

και�22/4/2016�αντίστοιχα,�ο�ΔΕΔΔΗΕ,�ως�Δια-

χειριστής�ΜΔΝ,�θέτει�υπόψη�των�ενδιαφερομέ-

νων�Εκπροσώπων�Φορτίου�για�τη�συμμετοχή

τους�στην�Αγορά�των�ΜΔΝ,�ότι�από�21.06.2016
ξεκινά�το�άνοιγμα�της�Αγοράς�που�αφορά�στο�Η-

λεκτρικό�Σύστημα�της�Κρήτης,�σύμφωνα�με�τα
ακόλουθα:�

Δεδομένης�της�ύπαρξης�Σύμβασης�Συμμετο-

χής�ενός�Εκπροσώπου�Φορτίου,�ως�Προμη-

θευτή�στα�ΜΔΝ,�η�διαδικασία�ενεργοποίησής�της,

καθώς�και�η�έναρξη�δραστηριοποίησης�του�υ-

πόψη�Εκπροσώπου�Φορτίου�στο�Ηλεκτρικό�Σύ-

στημα�της�Κρήτης�ακολουθεί�τα�εξής:�

1. Υποβολή�Αίτησης�εγγραφής�του�νέου�Εκ-
προσώπου�Φορτίου�προς�το�Διαχειριστή�ΜΔΝ

(Δ/νση�Διαχείρισης�Νησιών�ΔΔΝ�–�Λ.�Συγγρού

98-100�Αθήνα�117�41),�υπογεγραμμένη�από�το

νόμιμο�εκπρόσωπο�του�αιτούντος,�για�εγγραφή

του�στο�Μητρώο�Εκπροσώπων�Φορτίου�των

ΜΔΝ,�η�οποία�θα�συνοδεύεται�από�πλήρη�φάκε-

λο�που�περιλαμβάνει:�

1.1.�Όλα�τα�δικαιολογητικά�εγγραφής�στο�Μη-

τρώο�Εκπροσώπων�Φορτίου,�σύμφωνα�με�το

Άρθρο�23�παράγραφος�3�του�Κώδικα�ΜΔΝ�(συ-

νυποβαλλόμενα�έγγραφα).�

1.2.�Αρχική�Δήλωση�Εκπροσώπησης�Κατα-

χωρημένων�Μετρητών,�με�βάση�το�Μητρώο�που

τηρεί�ο�Διαχειριστής�ΜΔΝ�για�το�Ηλεκτρικό�Σύ-

στημα�της�Κρήτης�και�με�τα�στοιχεία�κάθε�Πα-

ροχής�(Αριθμός�Παροχής�με�9�ψηφία�σε�αρχείο

txt�και�επιπρόσθετα�σε�αρχείο�excel�Αρ.�παρο-

χής/όνομα�πελάτη/τάση�σύνδεσης/Περ.�Ενότη-

τα).�

Η�υπόψη�δήλωση�θα�υποβάλλεται�ηλεκτρο-
νικά στην�ηλεκτρονική�δ/νση
a.alexandrakis@deddie.gr�ή

a.tsompou@deddie.gr�

2. Ο�Διαχειριστής�ΜΔΝ�πραγματοποιεί�έλεγ-
χο�πληρότητας�του�φακέλου�και�γνωστοποιεί�στο

Νέο�Εκπρόσωπο�Φορτίου�τυχόν�στοιχεία�προς

συμπλήρωση�ή/και�διόρθωση.�

Ως�ημερομηνία�πληρότητας�φακέλου�θεω-

ρείται�η�ημερομηνία�υποβολής�από�τον�Εκπρό-

σωπο�Φορτίου�στο�Διαχειριστή�ΜΔΝ,�του�πλέον

πρόσφατου�εγγράφου�με�το�οποίο�καλύπτεται�η

πληρότητα�του�φακέλου�του.�

3. Εντός�τριών�(3)�εργάσιμων�ημερών�από
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. Ν. Χατζηαργυρίου

Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας

Τεχνολογίας και
Καινοτομίας Έξυπνα Δίκτυα

για την Ενεργειακή
Μετάβαση (ΕΤΙP SNET)

Ο�κ.�Ν.�Χατζηαργυρίου,�Πρόεδρος�και�Δι-

ευθύνων�Σύμβουλος�του�ΔΕΔΔΗΕ,�είναι�ο�νέος

Αντιπρόεδρος�της�Ευρωπαϊκής�Πλατφόρμας

Τεχνολογίας�και�Καινοτομίας�Έξυπνα�Δίκτυα

για�την�Ενεργειακή�Μετάβαση�(ETIP�SNET-Eu-

ropean�Technology�and�Innovation�Platform

Smart�Networks�for�Energy�Transition).

H�Πλατφόρμα�ΕΤΙP�SNET�αποτελεί�την�εξέ-

λιξη�της�Ευρωπαϊκής�Πλατφόρμας�Τεχνολο-

γίας� για� Έξυπνα� Δίκτυα� (ΕΤP� SG-European

Technology�Platform�Smart�Grids),�η�οποία�δη-

μιουργήθηκε�μετά�από�πρωτοβουλία�της�Γε-

νικής�Διεύθυνσης�Ενέργειας�της�Ευρωπαϊκής

Επιτροπής,�με�τη�συμμετοχή�όλων�των�φο-

ρέων�του�τομέα�της�ηλεκτρικής�ενέργειας�(Δια-

χειριστών�Μεταφοράς�&�Διανομής,�Εταιριών

Εξοπλισμού�&�Τηλεπικοινωνιών,�Ερευνητικών

Κέντρων�και�Πανεπιστημίων,�Ενώσεων�Κα-

ταναλωτών,�Ρυθμιστικών�Αρχών,�Εκπροσώ-

πων�Κρατών�Μελών�κ.α.),�με�στόχο�να�προ-

ωθήσει�το�όραμα�για�τα�εξελιγμένα�Ηλεκτρι-

κά�Δίκτυα�του�μέλλοντος.�Η�πλατφόρμα�απο-

τελεί�μέρος�της�ευρύτερης�Στρατηγικής�της�ΕΕ

για� την� Ενέργεια� και� την� Τεχνολογία� (SET

Plan-Strategic�Energy�Technology).

Με�αφορμή�την�ανάληψη�των�νέων�κα-

θηκόντων�του,�ο�κ.�Χατζηαργυρίου�δήλωσε

σχετικά:

«Η�πλατφόρμα�ETIP�SNET�αποτελεί�μια�ευ-

ρωπαϊκή� δραστηριότητα� καθοριστικής� ση-

μασίας�για�την�εξέλιξη�των�Ηλεκτρικών�Δι-

κτύων�και�τη�μετάβασή�τους�σε�μια�νέα�επο-

χή.

Βασικός�της�στόχος�είναι�η�υλοποίηση�του

οράματος�για�τα�Έξυπνα�Δίκτυα�μέσα�από�τον

εντοπισμό�και�την�αποτελεσματική�αντιμετώ-

πιση�όλων�των�εμποδίων�που�προκύπτουν�για

την�εξέλιξη�των�Δικτύων,�ιδιαίτερα�σε�θέμα-

τα�που�αφορούν�στη�χρηματοδότηση�αλλά�και

στο�θεσμικό�και�ρυθμιστικό�πλαίσιο,�καθώς�και

μέσα�από�την�έρευνα�και�την�ανάπτυξη,�τον�συ-

ντονισμό,�την�εφαρμογή�και�την�προώθηση

όλων�των�καινοτόμων�επιτευγμάτων�σε�το-

πικό,�εθνικό�και�πανευρωπαϊκό�επίπεδο.�Εί-

μαι�πραγματικά�περήφανος�που�συμμετέχω�σε

αυτή�την�πρωτοβουλία�ως�εκπρόσωπος�των

Ευρωπαϊκών�Διαχειριστών�Διανομής�και�που

με�την�ανάληψη�των�νέων�καθηκόντων�μου

θα�μπορέσω�να�συνεισφέρω�ακόμη�πιο�ου-

σιαστικά� στη� μετάβαση� των� Ευρωπαϊκών

Ηλεκτρικών�Δικτύων�στη�νέα�εποχή».

ΔΕΔΔΗΕ: Πληρούν τις τεχνικές

προδιαγραφές όλες οι προσφορές για

το Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης

(Έξυπνοι Μετρητές)

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τυπικών και τεχνικών στοιχεί-

ων των προσφορών των διαγωνιζόμενων για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Δια-

χείρισης της ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Κατα-

ναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Εταιρίας που έχει ορισθεί για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, έ-

κρινε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής επαρκείς, περαιτέρω δε, έκρινε πως οι

προσφορές και των τριών σχημάτων (ένωση εταιριών CMEC-Microdata, Intracom Telecom και

ένωση εταιριών ΟΤΕ-Intrakat-Intrasoft International) πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που

τέθηκαν στη διακήρυξη. Το πόρισμα της Επιτροπής ετέθη υπόψη των διαγωνιζόμενων.

Η αρμόδια Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της, με την αξιολόγηση των οικονομικών προ-

σφορών.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά στο σημαντικό πιλοτικό έργο για την εγκατάσταση των

περίπου 200.000 Έξυπνων Μετρητών πανελλαδικά, το οποίο ανοίγει το δρόμο για την επέκταση

της τηλεμέτρησης σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η τηλεμέτρηση παρέχει σημαντικά οικονομικά και ποιοτικά οφέλη, όπως η εξοικονόμηση ε-

νέργειας, η ενημέρωση των καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο, η ελαχιστοποίηση των ρευμα-

τοκλοπών, η αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου κλπ. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2016

Από το Γραφείο Τύπου

πληρότητας�του�φακέλου,�ο�Διαχειριστής�ΜΔΝ

γνωστοποιεί�στο�νέο�Εκπρόσωπο�Φορτίου�το�Ύ-

ψος�των�Εγγυήσεων.�Ο�Εκπρόσωπος�Φορτίου�ο-

φείλει�να�καταβάλει�το�γνωστοποιημένο�ποσό�Ύ-

ψους�Εγγυήσεων,�που�υπολογίστηκε�σύμφωνα

με�την�Αρχική�Δήλωση�Εκπροσώπησης�Μετρη-

τών�του�φακέλου�του.�

Με�βάση�τα�προβλεπόμενα�στον�Κώδικα�ΜΔΝ,

ο�Εκπρόσωπος�Φορτίου,�προκειμένου�να�κατα-

βάλει�το�ποσό�Ύψους�Εγγυήσεων,�δύναται�να�προ-

σκομίσει�στη�Δ/νση�Διαχείρισης�Νησιών�(ΔΔΝ)

(Λ.�Συγγρού�98-100�Αθήνα�117�41)�είτε�εγγυητι-

κή�επιστολή�(σύμφωνα�με�το�επισυναπτόμενο�Υ-

πόδειγμα)�είτε�αντίγραφο�καταθετηρίου�Τράπε-

ζας,�έχοντας�μεταφέρει�το�σχετικό�ποσό�στο�λο-

γαριασμό�εγγυήσεων�του�Διαχειριστή�ΜΔΝ.�

Στην�περίπτωση�προσκόμισης�εγγυητικής�ε-

πιστολής,�αυτή�θα�πρέπει�να�συνοδεύεται�από

Βεβαίωση της�εκδότριας�Τράπεζας�προς�τη�ΔΔΝ
για�τη�γνησιότητα�αυτής.�

4. Στην�παρούσα�φάση,�δεν�ενεργοποιείται�η
καταβολή�του�αντίτιμου�Παγίου�Χρηματοοικονο-

μικού�Κόστους�Κάλυψης�(Άρθρο�16�του�Κώδικα

ΜΔΝ),�μέχρι�τη�θέσπιση�της�σχετικής�διαδικασίας.�

5. Εντός�πέντε�(5)�ημερών�από�τη�προσκόμι-
ση�της�εγγυητικής�επιστολής�ή�την�κατάθεση�του

αντίστοιχου�ποσού�στο�Λογαριασμό�Εγγυήσεων

που�τηρεί�ο�Διαχειριστής�ΜΔΝ,�ο�Διαχειριστής

ΜΔΝ�προβαίνει�στην�εγγραφή�του�Εκπροσώπου

Φορτίου�στο�«Μητρώο�Εκπροσώπων�Φορτίου»

και�στην�έκδοση�Βεβαίωσης�Εγγραφής�για�την�Ε-

νεργοποίηση�της�Σύμβασης�Συμμετοχής�του�και

την�έναρξη�δραστηριοποίησής�του�στο�Ηλεκτρι-

κό�Σύστημα�της�Κρήτης,�σύμφωνα�με�την�Αρχι-

κή�Δήλωση�Εκπροσώπησης�Καταχωρημένων

Μετρητών�του�Νέου�Εκπροσώπου�Φορτίου.�

Παράλληλα�ο�Διαχειριστής�ΜΔΝ�παρέχει�στο

Νέο�Εκπρόσωπο�Φορτίου�Κωδικούς�Πρόσβασης

στο�υφιστάμενο�πληροφοριακό�Σύστημα�«ΘΑ-

ΛΗΣ»,�σε�περίπτωση�που�ο�Νέος�Εκπρόσωπος

Φορτίου�δεν�κατέχει�ήδη,�από�την�ενδεχόμενη

πρότερη�δραστηριοποίησή�του�στην�Αγορά�Ε-

νέργειας.�

Η�απόδοση�δικαιώματος�πρόσβασης,�μέσω

του�Συστήματος�«ΘΑΛΗΣ»,�στο�Νέο�Εκπρόσωπο

Φορτίου�προς�καταχώρηση�της�Δήλωσης�Εκ-

προσώπησης�Καταχωρημένων�Μετρητών,�δίνε-

ται�μόνο�για�το�Ηλεκτρικό�Σύστημα�της�Κρήτης.�

6. Μετά�το�πέρας�της�προαναφερθείσας�δια-
δικασίας,�ο�Νέος�Εκπρόσωπος�Φορτίου�κατα-

χωρεί�εντός�του�Συστήματος�«ΘΑΛΗΣ»�τους�Με-

τρητές�που�θα�εκπροσωπήσει�στο�Ηλεκτρικό�Σύ-

στημα�της�Κρήτης,�κατ’�αντιστοιχία�της�Αρχικής

του�Δήλωσης�και�αντιμετωπίζεται�πλέον�ως�Εκ-

πρόσωπος�Φορτίου�με�Ενεργοποιημένη�Σύμβα-

ση�Συμμετοχής�στα�ΜΔΝ.�
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Κυρίες�και�Κύριοι,

Πολλές�προσδοκίες�έχουν�καλλιεργηθεί�για�το�περαιτέρω

άνοιγμα�της�λιανικής�αγοράς�ηλεκτρικής�ενέργειας.

Οι�καταναλωτές�θα�απολαμβάνουν�μικρότερες�τιμές.�Η�οι-

κονομία�θα�τονωθεί�από�το�μειωμένο�κόστος�των�επιχειρή-

σεων.

Είναι�όμως�έτσι;�θα�μειωθεί�ως�δια�μαγείας�το�κόστος�πα-

ραγωγής�της�ηλεκτρικής�ενέργειας�με�τις�ανάλογες�ευεργε-

τικές�επιπτώσεις�στην�κατανάλωση;�Οδηγούμεθα�σε�μια�τέ-

λεια�λειτουργούσα�αγορά;

Βρισκόμαστε�μπροστά�στην�εφαρμογή�των�ΝΟΜΕ.�Μέσω

αυτών�η�ΔΕΗ�θα�πρέπει�σταδιακά�αλλά�ραγδαία�να�μειώσει

το�μερίδιο�της�στη�λιανική�από�91%�σήμερα�σε�κάτω�του�50%

στο�τέλος�του�2019,�υποχρεούμενη�να�διαθέτει�την�παραγωγή

της�στους�ανταγωνιστές�της�κάτω�του�κόστους.

Κάποιοι�αντιμετωπίζουν�το�ζήτημα�της�αγοράς�Η.Ε.�στην

Ελλάδα� τουλάχιστον� επιφανειακά.� Βλέπουν� σα� μοναδικό

πρόβλημα�το�υψηλό�μερίδιο�της�ΔΕΗ,�που�πρέπει�κατ'αυτούς

να�μειωθεί�υποχρεωτικά,�με�κάθε�τρόπο.�Ερωτώ:�και�με�κάθε

κόστος;

Ωστόσο�η�πραγματικότητα�είναι�συγκεκριμένη,�και�όποι-

ος�επιμένει�να�την�αγνοεί�ή�σφάλει�ασύγγνωστα�ή�εξυπηρε-

τεί�άλλες�σκοπιμότητες.

Σήμερα�αυτό�που�λέγεται�αγορά�HE�στη�χώρα�μας�έχει�δο-

μηθεί�και�λειτουργεί�συνολικά�γύρω�από�μια�ΔΕΗ,�σχεδόν�μο-

νοπώλιο,�που�μπορεί�να�υφίσταται�και�να�«αντέχει»�όλες�τις

επιπτώσεις�από�τις�γενικότερες�πολιτικές.

Μέσω�της�ΔΕΗ�το�κράτος�έκανε�χρόνια,�κοινωνική�και�νη-

σιωτική�πολιτική.�Αποτέλεσμα�συσσωρευμένη�από�το�2012

οφειλή�λόγω�ΥΚΩ,�πλέον�των�600�εκ.

Μέσω�της�ΔΕΗ�ασκείται�αγροτική�πολιτική,�αλλά�και�πο-

λιτική�συγκράτησης�των�δαπανών�της�Κεντρικής�Κυβέρνη-

σης.�Μέσω�της�ΔΕΗ�έχει�ασκηθεί�φορολογική�πολιτική,�που

ιδιαίτερα� τα� χρόνια� 2012-2013� προσέλαβε� τεράστιες� δια-

στάσεις�–το�γνωστό�χαράτσι– κύρια�αιτία�για�τα�προβλήμα-

τα�εισπραξιμότητας�και�τη�συσσώρευση�των�οφειλών.

Μέσω�της�ΔΕΗ�διάφοροι�τοπικοί�παράγοντες�ασκούν�τη

δική�τους�πολιτική�με�αποτέλεσμα�περίπου�90�εκατ.�ευρώ�συσ-

σωρευμένες�οφειλές�των�Δημοτικών�Επιχειρήσεων�Ύδρευ-

σης�και�Αποχέτευσης.

Μέσω�της�ΔΕΗ�στηρίχθηκε�ο�όποιος�ανταγωνισμός�στην

παραγωγή�HE,�με�χρηματοδότηση�των�ιδιωτών�παραγωγών

ΦΑ�με�πλέον�του�1,5�δις�τα�προηγούμενα�χρόνια�με�τους�γνω-

στούς�μηχανισμούς�διαθεσιμότητας�ισχύος�και�ανάκτησης�με-

ταβλητού�κόστους.

Μέσω� της� ΔΕΗ� χρηματοδοτήθηκε� σε� μεγάλο� βαθμό

η�–ανορθολογική�και�σίγουρα�βεβιασμένη– ανάπτυξη�ανώ-

ριμων�και�πανάκριβων�πριν�λίγα�χρόνια�τεχνολογιών�ΑΠΕ,

όπως�τα�Φώτο�βολταϊκά.

Σήμερα�συγκεκριμένες�μεγάλες�κατηγορίες�καταναλωτών,

ζημιογόνες�και�βέβαια�καθόλου�ελκυστικές�με�αμιγώς�επι-

χειρηματικά�κριτήρια�είναι�προσδεδεμένες�στη�ΔΕΗ.

Αναφέρομαι�στους�πελάτες�ΥΤ,�στους�αγρότες,�στο�κοι-

νωνικό�τιμολόγιο,�στο�Δημόσιο�με�όλους�τους�φορείς�του.�Αν

σ'αυτούς�προστεθούν�και�οι�πελάτες�με�συσσωρευμένες�οφει-

λές,�με�ρύθμιση�ή�μη,�προκύπτει�ότι�το�μερίδιο�με�όρους�πο-

σότητας�προϊόντος�των�προσδεδεμένων�στη�ΔΕΗ�πελατών

ανέρχεται�σε�55%.

Γενικά�η�αγορά�HE�στην�Ελλάδα�είναι�στρεβλή.�Το�κόστος

παραγωγής� είναι� σημαντικά� υψηλότερο� από� την� οριακή

τιμή�-�περίπου�τιμή�της�χονδρικής.�Έτσι�η�παραγωγή�της�ΔΕΗ

είναι�προβληματική,�μόνιμα�ζημιογόνα.

Αν�δεν�υπήρχαν�όλα�αυτά�η�μείωση�του�μεριδίου�της�ΔΕΗ,

έστω�και�στο�ύψος�του�50%,�θα�μπορούσε�να�γίνει�σχετικά

ανώδυνα.� Η� πραγματικότητα� όμως� είναι� διαφορετική.� Η

μείωση�του�μεριδίου�της�ΔΕΗ�και�η�εφαρμογή�των�ΝΟΜΕ,�επι-

βάλλεται�να�γίνει�με�τη�μέγιστη�προσοχή,�και�με�τον�πιο�σω-

στό�τρόπο.

Ομιλία Προέδρου & Διευθύνο     
στο 20h Roundtable with the go      

ΔΕΛ  
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Ταυτόχρονα�επιβάλλεται�να�δρομολογηθεί�το�συντομότε-

ρο�δυνατό�η�αντιμετώπιση�των�καταστάσεων�που�προανα-

φέρθηκαν.�Σε�καμμία�περίπτωση�δεν�πρέπει�η�ΔΕΗ�να�υπο-

στεί�καίριο�πλήγμα,�οπότε�η�αγορά�θα�οδηγηθεί�σε�αδιέξο-

δο,�με�ανυπολόγιστες�επιπτώσεις�στην�Εθνική�Οικονομία.

Πέραν�αυτών�σε�1-2�χρόνια,�στο�πλαίσιο�του�target�mod-

el�της�ΕΕ�το�μοντέλο�της�αγοράς�στην�Ελλάδα�θα�αλλάξει�ρι-

ζικά,�θα�μεταβούμε�στα�διμερή�συμβόλαια�παραγωγών�-�κα-

ταναλωτών,�εξ�ορισμού�σαφώς�πιο�ολοκληρωμένο�μοντέλο

αγοράς.�Τα�ΝΟΜΕ�δε�μπορούν�να�λειτουργήσουν�ερήμην�αυ-

τής�της�δομικής�αλλαγής.�Πρέπει�να�προσαρμοστούν.

Σε�τελευταία�ανάλυση,�βρισκόμαστε�σε�σταυροδρόμι.�Ο�ένας

δρόμος�είναι�ο�ουσιαστικός�ανταγωνισμός,�με�επενδύσεις,�εκ-

συγχρονισμούς,�μείωση�του�κόστους,�παροχή�στους�κατα-

ναλωτές�δυνατότητας�πραγματικής�επιλογής.�Ο�άλλος�είναι

απλά�το�γρήγορο�-�εύκολο�κέρδος�ορισμένων,�χωρίς�ρίσκο,

με�πρόσκαιρα,�μικρότερα�από�τα�κέρδη�τους�οφέλη�για�κά-

ποιους�καταναλωτές�αλλά�μακροπρόθεσμα�ζημία�της�μεγά-

λης�πλειοψηφίας�της�οικονομίας,�και�της�χώρας

Πιστεύω�ότι�με�την�ουσιαστική�παρέμβαση�της�Πολιτείας

θα�πάρουμε�το�σωστό�δρόμο.

Πρώτος�παράγοντας�είναι�η�τιμή�εκκίνησης�των�δημο-

πρασιών�στα�πλαίσια�των�ΝΟΜΕ.�θα�αποφασιστεί�από�τους

αρμόδιους�Υπουργούς�μετά�από�γνώμη�της�ΡΑΕ.�Πρέπει�να

είναι�στα�πλαίσια�της�οριακής�τιμής�η�οποία,�ας�μην�ξεχνάμε,

είναι�πολύ�χαμηλή�και�αφήνει�μεγάλα�περιθώρια�κέρδους.

Αυτό�είναι�καθοριστικό�ώστε�η�ΔΕΗ�να�μη�χάσει�το�σύνολο

των�κερδοφόρων�πελατών�και�να�μείνει�μόνο�με�τους�«προ-

βληματικούς».

Δεύτερος�παράγοντας�είναι�ο�μηχανισμός�εφαρμογής�των

ΝΟΜΕ.�Πρέπει�να�αντιστοιχεί�στην�αρχή�ότι�τα�ΝΟΜΕ�είναι�μέ-

σον�και�όχι�αυτοσκοπός.�Ότι�ο�στόχος�είναι�το�άνοιγμα�της�αγο-

ράς�και�όχι�τα�ΝΟΜΕ�για�τα�ΝΟΜΕ.

Το�κυριότερο:�δεν�είναι�δυνατό�να�υποχρεωθεί�η�ΔΕΗ�την

επόμενη�τριετία�να�διαθέτει�μέχρι�και�το�σύνολο�της�παρα-

γωγής�της,�στους�ανταγωνιστές�της�κάτω�του�κόστους�της.

Κυρίες�και�Κύριοι,

Αν�θέλουμε�πράγματι�να�δημιουργήσουμε�μία�υγιή�αγο-

ρά�επιβάλλεται�να�ακυρώσουμε�στην�πράξη�κάθε�προοπτι-

κή�πλήρους�αποσταθεροποίησης�και�απορρύθμισης.

Για�το�σκοπό�αυτό�η�ΔΕΗ�αναλαμβάνει�συγκεκριμένες�πρω-

τοβουλίες�τις�οποίες�ανακοινώνω�σήμερα�στο�Συνέδριο�του

ECONOMIST.

Δημιουργούμε�εταιρείες�λιανικής�με�πελάτες�μας�από�όλες

τις�κατηγορίες,�με�εγγυημένες�για�ένα�διάστημα�τιμές�χον-

δρικής,� τις� οποίες� θα� διαθέσουμε� με� διαγωνισμό� έναντι

ανταλλάγματος�στους�άλλους�προμηθευτές.�Η�πρώτη�εται-

ρεία,�με�μερίδιο�6-7%,�δηλαδή�περίπου�400.000�πελάτες�επι-

διώκουμε�να�είναι�έτοιμη�το�Σεπτέμβριο.

Πιστεύουμε�ότι�όσοι�προμηθευτές�αντιμετωπίζουν�την�αγο-

ρά�στρατηγικά�θα�ανταποκριθούν.

Με�την�πρωτοβουλία�αυτή�διασφαλίζεται�σε�σημαντικό�βαθ-

μό�το�ομαλό�άνοιγμα�της�λιανικής�αγοράς�με�ένταξη�σ'αυτή

του�μεγαλύτερου�μέρους�των�καταναλωτών.�Επιπλέον�πα-

ρέχεται�στη�ΔΕΗ�χρόνος�ώστε�να�αντισταθμίσει�τις�απώλει-

ες�της�με�άλλες�επιχειρηματικές�δραστηριότητες,�τις�οποίες

δρομολογεί�ήδη,�και�βέβαια�να�βελτιώσει�την�αποδοτικότη-

τα�της�με�κατάλληλα�διαρθρωτικά�μέτρα.�Στη�δε�Πολιτεία�πα-

ρέχεται�η�ευχέρεια�να�ανασχεδιάσει�την�αγορά�με�βάση�τις�κα-

λύτερες�πρακτικές�και�βέβαια�χωρίς�τις�σημερινές�παθογέ-

νειες.

Ωστόσο�αυτά�δεν�φθάνουν,�ιδιαίτερα�στο�μεταβατικό�στά-

διο.�Ζητήματα�όπως�οι�διάφορες�οφειλές�προς�την�Επιχείρηση

(οφειλές�δημοσίου�-�ΥΚΩ�κ.λπ.)�άνισες�ή�παράλογες�φορο-

λογήσεις�(π.χ.�ειδικό�τέλος�λιγνίτη)�δεν�μπορούν�να�παρα-

πέμπονται�στις�καλένδες.�Και�βέβαια�στον�ανασχεδιασμό�της

αγοράς�δεν�είναι�δυνατό�να�μη�προβλεφθεί�η�ανάκτηση�του

κόστους�παραγωγής.

Άφησα�τελευταίο�το�σημαντικότερο.�Η�ΔΕΗ�οδηγείται�στη

φουρτούνα�του�πιο�σκληρού�ανταγωνισμού�δεμένη�στο�κα-

τάρτι,�με�τα�δεσμά�του�Δημοσίου.�Αυτό�πρέπει�άμεσα�να�αλ-

λάξει.�Η�ΔΕΗ�για�να�έχει�μέλλον�πρέπει�να,�λειτουργήσει�πραγ-

ματικά�ως�ανώνυμη�εταιρεία.

Κλείνω�με�την�επισήμανση�κάποιου�σημαίνοντα�παράγο-

ντα�των�θεσμών:�Οι�χώρες�χρεοκοπούν�όχι�μόνο�από�τις�Τρά-

πεζες�αλλά�και�από�την�Ενέργεια.�Ας�αναλάβουμε�λοιπόν�εμείς

οι�Έλληνες�τις�ευθύνες�μας�για�τη�δημιουργία�μιας�υγιούς�αγο-

ράς.�Ταυτόχρονα�και�η�ΕΕ�ας�αναλάβει�τις�δικές�της�ευθύνες

προσεγγίζοντας�τον�τομέα�της�ηλεκτρικής�ενέργειας�στην�Ελ-

λάδα�ολιστικά,�όπως�επιβάλλεται.

   οντος Συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη
     overnment of Greece - Economist 2016

ΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Πρέπει να διορθωθούν οι αδικίες
σε βάρος της Ελλάδας σχετικά

με τις εκπομπές CO2 

Η ΕΕ καθόρισε τα κριτήρια για τη χορήγη-

ση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής CO2 το

2013. Ωστόσο, παρέλειψε να λάβει υπόψη τις

δύσκολες οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν

στον ορίζοντα.

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το σύστη-

μα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων

του θερμοκηπίου στοχεύει σε μια πιο αποτε-

λεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων που

έχουν αναληφθεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη

της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου.

Η Σύνοδος Κορυφής του Συμβουλίου που

πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2014 έλα-

βε αποφάσεις σχετικά με τους στόχους για την

περίοδο 2020-2030 και τους βασικούς άξονες

των κατευθυντήριων γραμμών, περιλαμβανο-

μένων των κριτηρίων για τη χορήγηση ειδικών

προνομίων σε χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν

ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα κράτη

μέλη που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέ-

χουσες τιμές κάτω από το 60% του μέσου όρου

της ΕΕ το 2013, γίνεται πρόβλεψη για τη δω-

ρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 για

τον τομέα της ενέργειας, η οποία θα επεκτα-

θεί μέχρι το 2030.

Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για τη δημι-

ουργία ενός νέου αποθεματικού το οποίο θα

αποτελείται από το 2% των δικαιωμάτων και

θα υποστηρίξει τις υψηλές επενδυτικές ανάγκες

για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συ-

στημάτων.

Και οι δέκα χώρες που πληρούν το προα-

ναφερθέν κριτήριο για το 2013 ανήκουν στην

Ανατολική Ευρώπη. Μια τέτοια εξαίρεση χο-

ρηγείται ως ενίσχυση σε χώρες με χαμηλό ΑΕΠ,

με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής τους

ανάπτυξης.

Σε όλες τις άλλες χώρες, περιλαμβανομέ-

νης της Ελλάδας, η οποία υπερέβη ελαφρά το

κριτήριο για το 2013 (κατά κεφαλήν ΑΕΠ 62%),

δεν χορηγήθηκαν δωρεάν δικαιώματα στους

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως απο-

τέλεσμα, το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται στις

τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, χονδρικής και

λιανικής πώλησης, με συνέπεια να τις αυξήσει

σημαντικά.

Στην περίπτωση της Ελλάδα ειδικότερα,

τόσο η ελληνική πλευρά όσο και η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή δεν έλαβαν υπόψη τη συνεχιζό-

μενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και

απέτυχαν να προβλέψουν την ταχεία πτώση του

ελληνικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ από 62% το

2013 σε 59,7% το 2014, χωρίς προοπτική θε-

τικής αλλαγής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η παράλειψη αυτή οδήγησε στην άδικη και άνι-

ση μεταχείριση της χώρας σε σύγκριση με τις

άλλες χώρες με χαμηλό ΑΕΠ.

Ως εκ τούτου, λόγω του ότι το 2013 λαμ-

βάνεται ως έτος αναφοράς, τίθεται το θέμα των

στρεβλώσεων στις τιμές της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας και του έντονου ανταγωνισμού – που

αντανακλάται από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα

των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελ-

λάδα, ειδικότερα, έχει μια μοναδική γεωγρα-

φική θέση: στο νότιο άκρο της Ευρώπης, χω-

ρίς ισχυρές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργει-

ας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όλες οι γειτονικές χώρες, εκτός από την Ιτα-

λία, δεν είναι υποχρεωμένεςι να αγοράζουν δι-

καιώματα εκπομπών για την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας, είτε επειδή δεν είναι μέλη

της ΕΕ (Τουρκία), ή επειδή απαλλάσσονται από

την υποχρέωση αυτή λόγω του χαμηλού ΑΕΠ

(Βουλγαρία).

Η ένταξη της Ελλάδα στις χώρες που λαμ-

βάνουν δωρεάν δικαιώματα για την παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας θα αποκαταθιστούσε

την αδικία που διαπράχτηκε εναντίον της Ελ-

λάδας. Ο τομέας της ενέργειας της χώρας έχει

τις δικές του ιδιαιτερότητες, που καθιστούν το

θέμα των της κατανομής των δικαιωμάτων εκ-

πομπών CO2 εξαιρετικά κρίσιμο για τη βιωσι-

μότητα της εθνικής οικονομίας, με δεδομένο το

γεγονός ότι οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας με λιγνίτη αποτελούν τη βάση της πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο λιγνίτης εξακολουθεί να είναι απαραί-

τητος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικο-

νομίας. Επιπλέον, είναι κεντρικός άξονας για την

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, για την

ανεξαρτησία της χώρας από εισαγόμενα καύ-

σιμα, για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγί-

ου, καθώς και για την απασχόληση και την ανά-

πτυξη των τοπικών κοινοτήτων στη Δυτική Μα-

κεδονία και την Κεντρική Πελοπόννησο.

Μάλιστα, σε μια τόσο δυσμενή οικονομική

περίοδο, κατά την οποία η ελληνική κυβέρνη-

ση υλοποιεί προγράμματα οικονομικής προ-

σαρμογής για την ανάκαμψη της εθνικής οι-

κονομίας, η στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών

οργάνων είναι σημαντική, προκειμένου να

διατηρήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας

χαμηλές προς όφελος των ευάλωτων κατα-

ναλωτών, καθώς και του τομέα των επιχειρή-

σεων και της βιομηχανίας.

Επιπλέον, όπως αποδεικνύεται και από μια

σειρά πρωτοβουλιών όπως η κατασκευή δύο

νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας από λι-

γνίτη, “Πτολεμαίδα V” (ήδη υπό κατασκευή) και

Μελίτη II, σε συνδυασμό με την απόσυρση των

παλαιών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, μέχρι

το έτος 2025 η χώρα μας θα έχει υπερβεί τους

αρχικούς στόχους της ΕΕ για μείωση των εκ-

πομπών CO2 που έχουν τεθεί για το έτος 2030.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διευρυνθούν τα

κριτήρια για την ένταξη περισσότερων χωρών

στις προαναφερόμενες διατάξεις και, ιδίως, για

να τεθεί το έτος 2014 ως έτος αναφοράς.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει τη μείωση των τιμών σε

σχέση με τα δικαιώματα εκπομπής CO2 με σκο-

πό την μείωση του κόστους της ενέργειας, προ-

κειμένου να προωθήσει την ανάκαμψη της οι-

κονομικής ανάπτυξης, την προσέλκυση επεν-

δύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-

τητας της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις της

ΔΕΗ επικεντρώνονται στην αντικατάσταση

των παλαιών και ρυπογόνων μονάδων ηλε-

κτροπαραγωγής με σύγχρονες και πιο αποτε-

λεσματικές, οι οποίες θα μειώσουν σημαντικά

τις εκπομπές, καταπολεμώντας την κλιματική

αλλαγή, σύμφωνα με το πνεύμα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.

του Γιώργου Ανδριώτη 
Άρθρο του Αντιπροέδρου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Ανδριώτη στο EurActiv.com (http://bit.ly/29gHrAp)

και αναδημοσίευσή του μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα στο Energypress.gr (
http://bit.ly/29mex4Q) σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 (EU ETS) για την
περίοδο 2020-2030 που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Παροχή δωρεάν δικαιωμάτων
εκπομπών CO2 στον τομέα της ηλεκτρικής

ενέργειας

Η�χώρα�μας�-�κατά�κοινή�ομολογία-�μετά�από
μία�μακρά�περίοδο�συνεχούς�ύφεσης�και�αρνητι-
κού�κλίματος�από�την�πλευρά�των�εταίρων�μας�στο
ευρωπαϊκό�επίπεδο,�αλλάζει�πλέον�σελίδα.

Οφείλουμε�όλοι�να�εστιάσουμε�στην�ανάκαμψη
της� Εθνικής� Οικονομίας,� ενισχύοντας� την� αντα-
γωνιστικότητα� της� και� διασφαλίζοντας� όλες� τις
εγγυήσει�αυτή�την�κατεύθυνση.�Ο�ενεργειακός�το-
μέας�αναδεικνύεται,�αδιαμφισβήτητα,�ως�κύριος
άξονας�τόσο�της�ανάπτυξης�των�ελληνικών�επι-
χειρήσεων,�όσο�και�της�ευημερίας�των�Ελλήνων�πο-
λιτών,�που�έχουν�δοκιμαστεί�τα�τελευταία�χρόνια.
Η�βάση�της�ηλεκτροπαραγωγής�είναι�οι�λιγνιτικές
μονάδες.�Η�Ελλάδα�έχει�ένα�και�μόνο�εγχώριο�ορυ-
κτό�καύσιμο,�το�λιγνίτη,�ο�οποίος�στήριξε�επί�σει-
ρά�δεκαετιών�την�εθνική�οικονομία�και�την�ανά-
πτυξη�της�χώρας�και�από�αυτόν�εξαρτάται�η�ασφά-
λεια�του�ενεργειακού�εφοδιασμού,�καθώς�και�η�βελ-
τίωση� του� ισοζυγίου� εμπορικών� συναλλαγών.
Ωστόσο,�η�λιγνιτική�ηλεκτροπαραγωγή�μειώνεται
συνεχώς�τα�τελευταία�χρόνια,�η�δε�τάση�αυτή�θα
εξακολουθήσει�και�τα�επόμενα�χρόνια.

Σύμφωνα�με�επίσημα�στοιχεία�που�έχουν�κα-
τατεθεί�στο�Ελληνικό�Κοινοβούλιο�και�περιλαμβά-
νονται�και�στις�Εκθέσεις�της�Ευρωπαϊκής�Είπιτρο-
πής,�ο�τομέας�ηλεκτρικής�ενέργειας�στην�χώρα�μας
είναι�πλήρως�προσαρμοσμένος�προς�τους�Ευρω-
παϊκούς�Στόχους�του�2020�για�την�Ενέργεια�και�το
Κλίμα,� δηλαδή� μείωση� των� εκπομπών� αερίων
του�θερμοκηπίου�κατά�τουλάχιστον�20%�σε�σύ-
γκριση�με�τα�επίπεδα�του�1990,�άντληση�του�20%
της�ενέργειας�από�ανανεώσιμες�πηγές�και�βελτίωση
της�ενεργειακής�απόδοσης�κατά�20%.

Επίσης,�με�βάση�τον�σχεδιασμό�μας,�θα�επι-
τευχθεί�πλήρης�προσαρμογή�προς�τους�Στόχους�του
2030�για�μείωση�των�εκπομπών�C02 το�2030,�υπερ-
καλύπτοντας�τους�ήδη�από�2025,�χάρη�σε�μία�σει-
ρά�ενεργειών.�Και�μάλιστα�αυτό�θα�γίνει�χωρίς�να
διακυβευθεί�η�ασφάλεια�ενεργειακού�εφοδιασμού
της�χώρας,�δηλαδή,�διατηρώντας�ένα�μερίδιο�λι-
γνιτικής� παραγωγής� της� τάξης� του� 30-35%� στο
ενεργειακό�μίγμα,�κυρίως�από�νέες�λιγνιτικές�μο-
νάδες,�υψηλής�απόδοσης�και�χαμηλών�εκπομπών.

Επομένως,�η�πρόταση�τροποποίησης�της�Οδη-
γίας�για�το�Ευρωπαϊκό�Σύστημα�Εμπορίας�Δικαι-
ωμάτων�Εκπομπών�Αερίων�του�Θερμοκηπίου�(EU
EST)�για�την�περίοδο�2021-2030�μας�αφορά�άμε-
σα!�Η�πρόταση�αυτή�προβλέπει,�εκτός�των�άλλων,
ότι�κατ’�εξαίρεση�θα�χορηγούνται�δωρεάν�δικαιώ-
ματα�στην�ηλεκτροπαραγωγή�για�τις�χώρες�με�κατά
κεφαλήν�ΑΕΠ�χαμηλότερο�του�60%�του�μέσου�όρου
της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης,�με�βάση�τα�στοιχεία�του
2013.�Αυτή�η�εξαίρεση�παρέχεται�ως�βοήθεια�στις

χώρες�με�χαμηλό�ΑΕΠ,�ώστε�να�ενισχυθεί�η�οικο-
νομική�ανάπτυξη�τους.�Υπάρχουν�10�χώρες�της�Ευ-
ρωπαϊκής�Ένωσης�που�πληρούν�το�παραπάνω�κρι-
τήριο�για�το�2013,�αλλά�όχι�η�Ελλάδα�της�οποίας�το
κατά�κεφαλήν�ΑΕΠ�ήταν�2%�υψηλότερο�(62%�του
μέσου�κοινοτικού�ορού).

Δυστυχώς�στο�Συμβούλιο�Κορυφής,�τον�Οκτώ-
βριο�του�2014,�όπου�αποφασίστηκαν�οι�Στόχοι�για
το�2020-2030�και�οι�βασικοί�άξονες�της�νέας�Οδη-
γίας� για� το� EU� EST� (Εμπορία� ρύπων),� συμπερι-
λαμβανομένων� των� κριτηρίων� για� να� χορηγη-
θούν�ειδικά�προνόμια�στις�χώρες�με�χαμηλό�κατά
κεφαλήν�ΑΕΠ,�υπήρξε�αστοχία�τόσο�της�ελληνικής
πλευράς,� όσο� και� της� Ευρωπαϊκής� Επιτροπής.
Τόσο� η� Ελληνική� Πολιτεία,� όσο� και� η� Κομισιόν,
αγνόησαν�τα�σαφή�σημάδια�περαιτέρω�ύφεσης�της
ελληνικής�οικονομίας�και�απέτυχαν�να�διαβλέψουν
τη�ραγδαία�πτώση�του�κατά�κεφαλήν�ΑΕΠ�της�χώ-
ρας�μας�(ως�ποσοστό�επί�του�μέσου�όρου�της�Ευ-
ρωπαϊκής�Ένωσης)�από�62%�το�2013�σε�59,7%�το
2014,�χωρίς�προοπτικές�θετικής�μεταβολής�βρα-
χυπρόθεσμα.�Το�κριτήριο� του�ΑΕΠ�<60%�«κλεί-
δωσε»�με�τα�στοιχεία�του�2013�και�μάλιστα�για�μια
ρύθμιση�που�θα�ισχύσει�από�το�2020�έως�το�2030,
αδικώντας�κατάφωρα�την�Ελλάδα.

Η�παραπάνω�αστοχία�οδηγεί�σε�στρεβλώσεις
του�ανταγωνισμού�στην�ευρύτερη�περιοχή,�γεγο-
νός�που�αποτυπώνεται�και�στις�πολύ�υψηλές�ει-
σαγωγές�ηλεκτρικής�ενέργειας�από�τις�γειτονικές
χώρες,�αλλά�και�στην�αύξηση�του�συνολικού�κό-
στους�παραγωγής�ηλεκτρικής�ενέργειας�στη�χώρα.

Αξίζει�να�σημειωθεί�ότι�η�Ελλάδα�έχει�μια�ιδιά-
ζουσα� γεωγραφική� θέση,� στην� νοτιοανατολική
άκρη�της�Ευρώπης,�με�μικρές�δυνατότητες�εκμε-
τάλλευσης� φθηνού� δυναμικού� παραγωγής� που
υπάρχει�στη�κεντρική�και�δυτική�Ευρώπη.� Όλες�οι
γειτονικές�χώρες,�εκτός�Ιταλίας,�δεν�έχουν�υπο-
χρεώσεις�για�την�αγορά�δικαιωμάτων�εκπομπών
C02 στην�ηλεκτροπαραγωγή�τους,�είτε�επειδή�δεν
ανήκουν�στην�Ευρωπαϊκή� Ένωση�(π.χ.�Τουρκία),
είτε�επειδή�έχουν�απαλλαγεί�λόγω�χαμηλού�ΑΕΠ
(π.χ.�Βουλγαρία).�Αυτό�αφενός�επιβαρύνει�οικο-
νομικά�την�Ελλάδα,�αφετέρου�επιδεινώνει�το�πε-
ριβαλλοντικό�αποτύπωμα�της�περιοχής�(Βαλκάνια,
ΝΑ�Μεσόγειος),�γεγονός�που�συνάδει�με�τα�απο-
τελέσματα�της�COP21�και�τις�ευρωπαϊκές�δεσμεύ-
σεις�για�το�Περιβάλλον�και�το�Κλίμα.

Η�«αστοχία»�αυτή�της�κυβέρνησης�του�2014,�θα
πρέπει�να�διορθωθεί�εξαντλώντας�όλες�τις�δυνα-
τές�ενέργειες�σε�τεχνοκρατικό�και�πολιτικό�επίπε-
δο,�και�μάλιστα�εν�όψει�της�επικείμενης�διαπραγ-
μάτευσης� για� την� τροποποίηση� της� Οδηγίας
2003/87/EC,�για�το�σύστημα�εμπορίας�των�δικαι-

ωμάτων�εκπομπής�αερίων.
Πέραν�των�ανωτέρω�διαπιστώνεται�μία�δρα-

ματική�μείωση�της�παραγωγής,�ιδιαίτερα�το�2016,
με�ενδεχόμενο�αποτέλεσμα�την�απώλεια�εκατο-
ντάδων�θέσεων�εργασίας�στη�Δυτική�Μακεδονία,
όπου�λειτουργεί�επί�σειρά�δεκαετιών�το�ενεργει-
ακό�κέντρο�της�χώρας,�με�προοπτική�περαιτέρω
επιδείνωσης.�Αντίθετα�παρατηρείται�μία�θεαματι-
κή�αύξηση�της�παραγωγής�από�φυσικό�αέριο,�που
είναι�εισαγόμενο�καύσιμο,�πράγμα�που�επιδεινώ-
νει�το�εμπορικό�ισοζύγιο�της�χώρας�μας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουρ-
γός:

– Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες και
ο σχεδιασμός προκειμένου η Ελλάδα να περιλη-
φθεί στις χώρες για τις οποίες ισχύει η συμμε-
τοχή σε δωρεάν δικαιώματα και στο ειδικό ταμείο
εκσυγχρονισμού, δεδομένου ότι από το 2014 το
ΑΕΠ μειώθηκε κάτω από το 60%;

– Ποιες είναι οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις
του Υπουργείου ώστε να αποτραπούν αποφάσεις
της ΕΕ με βάση αιτήματα κρατών μελών και ορι-
σμένων ευρωπαϊκών βιομηχανιών να αυξηθεί τε-
χνητά και υπερβολικά η τιμή των δικαιωμάτων
εκπομπών, πράγμα που θα αποτελούσε καίριο
πλήγμα για τη λιγνιτική παραγωγή και θα έθετε,
εκτός των άλλων, σε άμεσο κίνδυνο την οικονομία
και απασχόληση στη Δυτική Μακεδονία, που –ας
σημειωθεί– παρουσιάζει ήδη τους υψηλότε-
ρους δείκτες ανεργίας;

– Τι άμεσα μέτρα σκοπεύει να πάρει το
Υπουργείο και ποιες πολιτικές να εφαρμόσει για
την τόνωση της λιγνιτικής παράγωγης σε βρα-
χυπρόθεσμο ορίζοντα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μουμουλίδης Θέμης, Αυλωνίτου Ελένη,
Βαρδάκης Σωκράτης, Γάκης Δημήτριος,

Γεννιά Γεωργία, Γκιόλας Ιωάννης,
Δημητριάδης Δημήτρης (Μίμης),

Εμμανουηλίδης Δημήτρης,
Κωνσταντινέας Πέτρος, Λιβανίου Ζωή,
Μπαλλής Συμεών, Μπγιάλας Χρήστος,

Μπάρκας Κωνσταντίνος, Ντζιμάνης Γεώργιος,
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης),

Παπαδόπουλος Νίκος, Παπανάτσιου Αικατερίνη,
Παπαφιλίππου Γεώργιος,
Παυλίδης Κωνσταντίνος,

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος),
Σεβαστάκης Δημήτριος, Σέλτσας Κωνσταντίνος,

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος),
Σπαρτινός Κωνσταντίνος, Συρίγος Αντώνιος
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Συναντήσεις ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Με το νέο Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ, Σταμάτη Υπερήφανο συναντήθηκε

το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ προκειμένου να συζητηθούν όλα τα

θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της

ΔΕΗ, οι οποίοι καλύπτονται από το Ταμείο Ασφάλισης Επιχειρήσεων Κοι-

νής Ωφέλειας.

Ο�κ.Στ.Υπερήφανος�αν�και�βρίσκεται�πολύ�μικρό�διάστημα�στο�τιμόνι�του

ΤΑΥΤΕΚΩ,�φαίνεται�να�έχει�κατανοήσει�πλήρως�τα�προβλήματα�που�χρονίζουν

στο�Ταμείο�και�αναζητούν�λύση.

Πιο�συγκεκριμένα,�το�προεδρείο�της�ΓΕΝΟΠ�έθεσε�επιτακτικά�το�ζήτημα�της

απονομής�του�εφάπαξ�βοηθήματος,�η�καταβολή�του�οποίου�καθυστερεί�ως

γνωστόν,�για�τους�δικαιούχους�από�την�1η�/9/2013.

Δέσμευση�του�Προέδρου�του�ΤΑΥΤΕΚΩ�προς�τη�ΓΕΝΟΠ�είναι�ότι�θα�γίνει�ά-

μεσα�ερώτημα�προς�το�Υπουργείο�για�το�τι�ακριβώς�πρέπει�να�γίνει�για�εκείνες

τις�67�περιπτώσεις�για�τις�οποίες�έχουν�εκδοθεί�οι�οριστικές�αποφάσεις�και�οι�σχετικές�εντολές�πληρωμής�πριν�την�ψήφιση�του�νόμου�που

όριζε�αναδρομική�εφαρμογή�από�1ης�/9/2013�και�άλλαζε�τον�τρόπο�υπολογισμού�(γνωστός�ως�μαθηματικός�τύπος).

Για�όλες�τις�άλλες�περιπτώσεις�και�με�δεδομένο�ότι�εκδόθηκε�η�Υπουργική�απόφαση�η�οποία�αναλύει�τον�τρόπο�υπολογισμού�του�εφάπαξ

βοηθήματος,�αναμένεται�εντός�της�επόμενης�εβδομάδας�οι�εργοδότριες�εταιρίες�(συνεπώς�και�η�ΔΕΗ,�ΔΕΔΔΗΕ,�ΑΔΜΗΕ)�να�αποστείλουν�τα

σχετικά�ενημερωτικά�δελτία�με�τις�ασφαλιστικές�εισφορές�των�δικαιούχων,�προκειμένου�οι�υπηρεσίες�έκδοσης�και�απονομής�του�εφάπαξ

βοηθήματος�του�ΤΑΥΤΕΚΩ�να�αρχίσουν�να�υπολογίζουν�τα�δικαιούμενα�ποσά,�τηρώντας απόλυτα τη σειρά προτεραιότητας.

Ως χρόνος για την υλοποίηση των αποφάσεων και καταβολής του εφάπαξ εκτιμάται ότι θα είναι ο Οκτώβριος του 2016.

Στη�συζήτηση�τέθηκαν�επίσης�και�τα�θέματα�που�σχετίζονται�με�τις�παροχές�σε�χρήμα�των�ασφαλισμένων,�οι�κατασκηνώσεις�και�οι�βρε-

φονηπιακοί�σταθμοί.

Η�ΓΕΝΟΠ�και�ο�Πρόεδρος�του�ΤΑΥΤΕΚΩ�ανανέωσαν�το�ραντεβού�προκειμένου�ο�κ.Στ.Υπερήφανος�να�ολοκληρώσει�τις�επαφές�του�και�να

ενημερωθεί�για�το�σύνολο�των�θεμάτων�που�απασχολούν�το�Ταμείο.

Σε�θετικό�κλίμα�πραγματοποιήθηκε�η�συνάντηση�της�ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ�με

τον�Υφυπουργό�Εργασίας�κύριο�Αναστάσιο�Πετρόπουλο�την�Τετάρτη�29/6/2016

στην�οποία�παρευρέθηκε�και�ο�Βουλευτής�ΣΥΡΙΖΑ�Κοζάνης�κος�Μίμης�Δη-

μητριάδης.

Κατά�τη�διάρκεια�της�συνάντησης�κατατέθηκαν�από�τη�ΓΕΝΟΠ�τα�μείζο-

να�θέματα�που�ανέκυψαν�για�τους�εργαζόμενους�και�τους�συνταξιούχους�του

Ομίλου�ΔΕΗ,�μετά�την�ψήφιση�του�Νόμου�4387/16�για�το�Ασφαλιστικό.

Ειδικότερα:

•� Το�ποσό�της�προσδοκώμενης�σύνταξης

•� Οι�συντελεστές�αναπλήρωσης,�τόσο�για�τις�κοινές�διατάξεις�όσο�και�για

τους�ασφαλισμένους�στο�καθεστώς�των�ΥΒΑΕ.

•� Η�ταυτόχρονη�ασφάλιση�των�Διπλωματούχων�Μηχανικών�του�Ομίλου�ΔΕΗ�και�στο�ΤΣΜΕΔΕ

•� Οι�συντάξεις�χηρείας�και�θανάτου,�συνεπεία�εργατικών�ατυχημάτων.

•� Η�ένταξη�των�Εναεριτών�του�ΔΕΔΔΗΕ�στα�ΥΒΑΕ.

Ο�Υφυπουργός�ενημέρωσε�το�Προεδρείο�της�ΓΕΝΟΠ�ότι�τις�επόμενες�ημέρες�θα�εκδοθούν�οι�σχετικές�Εγκύκλιοι�και�Οδηγίες�που

θα�απαντούν�σε�όλα�τα�καίρια�ερωτήματα�όπως�για�παράδειγμα�ο�Υπολογισμός�της�Σύνταξης�έτσι�όπως�ορίζει�το�άρθρο�30�του�Νόμου

4387/16.

Η�ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ�ανανέωσε�το�ραντεβού�της�με�ειδικά�στελέχη�του�Υπουργείου�για�την�ερχόμενη�Πέμπτη�7�Ιουλίου,�έτσι�ώστε�να�δι-

ευκρινιστούν�πλήρως�τα�θέματα�που�τέθηκαν�στη�σημερινή�συνάντηση�και�στη�συνέχεια�θα�εκδοθεί�ειδική�ενημερωτική�ανακοίνωση

για�το�θέμα�του�Ασφαλιστικού.

...με το νέο Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ

...με τον υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλο
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Ο�Νόμος�4387/2016�αρ.�35�ορίζει�νέο�τρόπο�υπολογισμού�των�εφά-
παξ�βοηθημάτων�που�δικαιούνται�όσοι�αποχώρησαν�από�την�υπηρε-
σία,�το�επάγγελμα�ή�την�εργασία�τους�μετά�την�1-9-2013.�
Η�νέα�ενιαία�τεχνική�βάση�υπολογισμού�απαιτεί:
Υπολογισμό�(Α)�τμήματος�εφάπαξ�για�το�χρόνο�ασφάλισης�μέχρι�31-

12-2013,�από�το�γινόμενο�60%�του�Μέσου�Όρου�(Μ.Ο.)�των�ασφαλι-
στέων�αποδοχών�των�(60)�εξήντα�μηνών�έως�την�31-12-2013�επί�τα
έτη�ασφάλισης�μέχρι�την�31-12-2013,�εκπεφρασμένα�σε�δεκαδικό�με
δύο�δεκαδικά�ψηφία�π.χ.�(34�έτη�και�8�μήνες�=�34,66).
Άρα, για�όλους�οποτεδήποτε�αποχώρησαν�ή�θα�αποχωρήσουν�από

1-9-2013�και�εφεξής,�πρέπει�να�υπάρχουν�διαθέσιμες�οι ασφαλιστέες
αποδοχές των πέντε ετών έως την 31-12-2013.�Σε�αυτές�θα�πε-
ριλαμβάνονται�οι�αποδοχές�(τακτικές�και�αναδρομικές)�ΚΜ 404 & 414
(για�παλαιούς�και�νέους�αντίστοιχα�ασφαλισμένους)�επί�των�οποίων
έγιναν�κρατήσεις�υπέρ�του�Κλάδου�Πρόνοιας�(εφάπαξ),�χωρίς�να�συ-
μπεριλαμβάνονται�τα�Δώρα�Πάσχα,�Χριστουγέννων�και�Άδειας�όπου
υπάρχουν.
Έτσι αν�ο�Μ.Ο. αποδοχών�της�πενταετίας�(με�αναπροσαρμογή�του

δείκτη�μη�αρνητικών�μεταβολών�αποδοχών)�είναι�3.000,00€ και�τα
έτη ασφάλισης�έως�31-12-2013�είναι�36,40, τότε�το�(Α)�τμήμα�εφά-
παξ�είναι:�(3.000,00€�χ�60%)�χ�36,40=65.520,00€
Υπολογισμό�(Β)�τμήματος�εφάπαξ�για�το�χρόνο�ασφάλισης�από�1-

1-2014�μέχρι�την�ημερομηνία�αποχώρησης�που�γίνεται:
Από�το�σύνολο�των�κατά�έτος�ατομικών�εισφορών�του�δικαιούχου,

από�1-1-2014�μέχρι�την αποχώρηση,�αναπροσαρμοσμένων�με�το�δεί-
κτη�μεταβολών�gk κάθε�έτους�μέχρι�την�αποχώρηση.
Ο�gk για�το�έτος είναι:�gk=�(το�σύνολο�των�εισφορών�όλων�των

ασφαλισμένων�για�το�επόμενο�έτος�–�το σύνολο�των�εισφορών�όλων
των�ασφαλισμένων�για�το�έτος�που�υπολογίζεται�ο�gk) δια�το�σύνο-
λο�των�εισφορών�όλων�των�ασφαλισμένων�για�το�έτος�που�υπολο-
γίζεται�ο gk. Οπότε:
(1)�gk 2014 = Ατομ.�Εισφ.�2014�χ�(εισφ.�όλων�2015�–�εισφ.

όλων�έτους�2014)�δια�εισφ.�όλων�2014
(2)�gk 2015 = Ατομ.�Εισφ. 2015�χ�(εισφ.

όλων�2016�–�εισφ.�όλων�έτους�2015)
δια�εισφ.�όλων�2015

(3)�gk 2016 = Ατομ.�Εισφ. 2016�χ�(εισφ.�όλων�2017�–�εισφ.�όλων
έτους�2016)�δια�εισφ.�όλων�2016
(4)�gk 2017 = Ατομ.�Εισφ. 2017�χ�(εισφ.�όλων�2018�–�εισφ.�όλων

έτους�2017)�δια�εισφ.�όλων�2017
και�ανά�έτος�ασφάλισης�μετά�την�1-1-2014�το�ίδιο.

Δηλαδή: Αν�η�αποχώρηση�του�δικαιούχου�είναι�31-08-2014,�οι�ατο-
μικές εισφορές που�κατέβαλε�από�1-1-2014�έως�31-8-2014�είναι
600,00€, οι�συνολικές εισφορές όλων�των�ασφαλισμένων�το�2014
είναι�24.500,000€ και�το�2015 είναι�25.000,000€, τότε�το�(Β)�τμή-
μα�εφάπαξ�είναι:

Άρα το�Συνολικό�εφάπαξ�=�(Α)+(Β)�=�65.520�+�612�=�66.132€

Ο�παραπάνω�τρόπος�υπολογισμού�προϋποθέτει�τα�αντίστοιχα�αρ-
χεία�των�ατομικών�αλλά�και�των�συνολικών�εισφορών�για�τους�ερ-
γαζόμενους�στη�ΔΕΗ,�τον�ΔΕΔΔΗΕ�και�τον�ΑΔΜΗΕ.
Η�μη�χορήγηση�των�παραπάνω�αρχείων�συνεπάγεται�και�την�αδυ-

ναμία�υπολογισμού�άρα�και�χορήγησης�του�εφάπαξ�βοηθήματος�στους
συναδέλφους.�
Επιβάλλεται� η� καταβολή� κάθε� προσπάθειας� από� όλους� τους

εμπλεκόμενους�για�την�αντιμετώπιση�του�παραπάνω�προβλήματος.
Τέλος,�επισημαίνεται ότι η δυνατότητα προκαταβολής έναντι

του εφάπαξ βοηθήματος καταργήθηκε με τον Ν.4387/2016. 

(B)�=�600× +
−

1
25 000 000 24 500 000

24 500 000

. , . ,

. ,







×�=�600 1,02�=�612€

Νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ ΠΡΟ
ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ

Μετά την παρέμβαση της ΓΕ-

ΝΟΠ/ΔΕΗ στη σημερινή επαναλη-

πτική συνεδρίαση της Γενικής Συ-

νέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθή-

νας, με την οποία έκανε σαφή την

αντίθεση της στην διάσπαση του

Ομίλου ΔΕΗ, η Διοίκηση της εταιρίας

επέλεξε να συνεχίσει τη διαδικασία στον ασφαλή και προ-

στατευμένο (από δυνάμεις ασφαλείας) «Γυάλινο κόσμο»

του υπουργείου Οικονομικών.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επέδειξε τη μέγιστη υπευθυνότητα

αποφεύγοντας την κλιμάκωση της κινητοποίησης καθώς

συνειδητά επέλεξε τη λογική της μη σύγκρουσης με τις

αστυνομικές δυνάμεις.

Πάντως, το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατά την πα-

ρέμβαση του στη Γ.Σ. δήλωσε πως θα γίνει προσφυγή για

την ακύρωση της απόφασης εξεύρεσης στρατηγικού εταί-

ρου για τον ΑΔΜΗΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί

«έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την ενσωματωμένη πε-

ριουσία των εργαζομένων και των συνταξιούχων που έχει

αναγνωριστεί και επαναβεβαιωθεί με σωρεία νομοθετι-

κών ρυθμίσεων από το 1999 έως και σήμερα» ενώ επι-

σήμανε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ τη σο-

βαρότητα του γεγονότος ότι δεν έχει καταρτιστεί αναλο-

γιστική μελέτη όπως ο νόμος ορίζει.

Αποχωρήσαμε από τη Γενική Συνέλευση, κατά τη συ-

νεδρίαση στο κτίριο του υπουργείου Οικονομικών, γιατί η

επιλογή μας δεν είναι η σύγκρουση με τις δυνάμεις της

αστυνομίας.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ ανα-

λαμβάνουν εξ’ολοκλήρου την βαρύτατη ευθύνη εκποί-

ησης μιας επιχείρησης στρατηγικής σημασίας.

Το μνημόνιο θα τελειώσει σε τρία ή τέσσερα χρόνια. Αν

προλάβουν όμως και «τελειώσουν» τις επιχειρήσεις στρα-

τηγικού χαρακτήρα, η χώρα δεν θα έχει τα μέσα και τις δυ-

νάμεις να ανακάμψει...

Το χειρότερο όλων είναι ότι οι επιχειρήσεις που θα εκ-

ποιηθούν θα «επανακρατικοποιηθουν» γιατί -όπως φαί-

νεται - θα καταλήξουν «στα χέρια» των κρατικών επι-

χειρήσεων των δανειστών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το�ξεπούλημα�του�ΑΔΜΗΕ�αποτελεί�όρο
του�τελευταίου�μνημονίου�και�δρομολο-
γείται�με�τον�Ν.�4389/2016.
Έναν�νόμο�που�προβλέπει� τα�βήματα

προς�την�απόσχιση�του�ΑΔΜΗΕ�από�τη�ΔΕΗ
και�όχι�μόνο…
Αναλυτικότερα�το�σχέδιο�Διαχωρισμού

προβλέπει:

Γεν. Συνέλευση μετόχων ΑΔΜΗΕ με θέματα:
Αύξηση�μετοχικού�κεφαλαίου�του�ΑΔΜΗΕ�με�κεφαλαιοποίη-

ση�αποθεματικών�της.
Αντίστοιχη�μείωση�μετοχικού�κεφαλαίου�και�καταβολή�του�στη

ΔΕΗ.

Γεν. Συνέλευση μετόχων ΔΕΗ με θέματα:
Πώληση�του�τουλάχιστον�25%�του�ΑΔΜΗΕ�στη�Δημόσια�Εται-

ρεία�Συμμετοχών�ΑΔΜΗΕ�Α.Ε.�(ΔΕΣ�ΑΔΜΗΕ�Α.Ε.)�και�μοναδικό�μέ-
τοχο�το�Ελληνικό�Δημόσιο.
Πώληση�τουλάχιστον�του�20%�του�ΑΔΜΗΕ�σε�στρατηγικό�επεν-

δυτή�και
Τη�σύσταση�Εταιρείας�Συμμετοχών�της�ΔΕΗ,�με�μοναδικό�μέ-

τοχο�αρχικώς�τη�ΔΕΗ,�στην�οποία�μεταβιβάζεται�το�51%�του�ΑΔ-
ΜΗΕ,�οι�μετοχές�της�οποίας�μετά�από�διάφορες�αυξομειώσεις�με-
τοχικού�κεφαλαίου�θα�αποδοθούν�στους�μετόχους�της�ΔΕΗ�κατά
την�αναλογία�συμμετοχής�τους�στο�μετοχικό�κεφάλαιο�της�ΔΕΗ.
Και�πολλά�άλλα�χωρίς�όμως�κανένα�πειστικό�επιχείρημα�για�την

αναγκαιότητα�του�εγχειρήματος.
Μέσα�από�έναν�λαβύρινθο�αυξομειώσεων�μετοχικών�κεφα-

λαίων,�χωρίς�τις�απαραίτητες�αναλογιστικές�μελέτες�επιχειρείται
η�σχεδόν�χαριστική�παράδοση�του�ΑΔΜΗΕ�σε�μεγαλοεπενδυτές,
πλήττοντας�παράλληλα�τους�καταναλωτές,�τους�εργαζόμενους,�τους
μικρομετόχους�και�βέβαια�τη�ΔΕΗ.
Η�ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ�και�τα�σωματεία�μέλη�της,�παρευρέθησαν�στη

Γεν.�Συνέλευση�της�ΔΕΗ,�που�θα�αποφάσιζε�για�τα�παραπάνω�και
κάτω�από�τις�διαμαρτυρίες�τους�η�Γεν.�Συνέλευση�αναβλήθηκε.�Το
ίδιο�συνέβη�και�στην�συνέχιση�της�συνεδρίασης�όπου�τελικά�η�Γεν.
Συνέλευση�ολοκληρώθηκε�στο�Υπουργείο�Οικονομικών.

Αποτελεί κορυφαίο παράδοξο ότι ο ΑΔΜΗΕ αποκόπτεται
από τη ΔΕΗ και μεγάλο μέρος του παραδίδεται σε ιδιώτες από
μια «αριστερή» Κυβέρνηση.

Αποτελεί επίσης κορυφαίο παράδοξο ότι το εγχείρημα πραγ-
ματοποιείται από στελέχη « γέννημα – θρέμμα» της ΔΕΗ.
Θα�μπορούσαν�να�πράξουν�διαφορετικά;�
Ο�σχετικός�νόμος�προβλέπει�ότι�οι�ενέργειες�των�μελών�των

Δ.Σ.�της�ΔΕΗ,�του�ΑΔΜΗΕ,�της�Εταιρείας�Συμμετοχής�της�ΔΕΗ�και
της�ΔΕΣ�ΑΔΜΗΕ�συνιστούν�εκπλήρωση�νόμιμης�υποχρέωσης�αυ-
τών.�Άρα�αν�ήθελαν�να�αντιδράσουν�μόνο�ένας�δρόμος�τους�απέ-
μενε…
Τέλος,�η�σύγκριση�μεταξύ�αυτού�του�σχεδίου�και�του�προη-

γούμενου�την�οποία�προσπαθούν�να�προβάλλουν�μέλη�του�Δ.Σ.
των�εταιρειών�του�Ομίλου�και�διάφοροι�κομματικοί-συνδικαλιστές
είναι�πλήρως�ανεδαφική�.

Το ξεπούλημα είναι πάντα ξεπούλημα.
Οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι η ΔΕΗ και οι μικρομέτο-

χοι είναι τα θύματα.
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Ημιτελές�στο�μεγαλύτερο�μέρος�του�παραμένει�ένα�από�πιο�ιστορικά�μνημεία�της

Κρήτης,�ο�Υδροηλεκτρικός�Σταθμός�της�Δ.Ε.Η.�στην�Αγιά�Χανίων,�ο�οποίος�είχε�εγκαι-

νιαστεί�το�1929�από�τον�Ελευθέριο�Βενιζέλο.

Το�2009�παραχωρήθηκε�στην�Περιφερειακή�Ενότητα�Χανίων,�η�οποία�ανέλαβε�την

αποκατάστασή�του,�ώστε�στον�χώρο�να�δημιουργηθεί�ένα�Βιομηχανικό�Μουσείο,�που

μαζί�με�τη�δημιουργία�του�περιβαλλοντικού�πάρκου�και�των�ποδηλατοδρόμων�που

θα�συνέδεαν�την�περιοχή�με�τον�Πλατανιά�και�τις�Βουκολιές,�θα�αποτελούσε�έναν�ση-

μαντικό�πόλο�έλξης�για�Ελληνες�και�ξένους�επισκέπτες.

Τον�Ιούλιο�του�2012�τον�σταθμό�είχε�επισκεφθεί�ο�αντιπεριφερειάρχης�Απόστολος

Βουλγαράκης�μαζί�με�τον�πρώην�νομάρχη�Γρηγόρη�Αρχοντάκη�προκειμένου�να�δουν

την�εξέλιξη�των�εργασιών�που�είχαν�ξεκινήσει�από�τον�ανάδοχο�εργολάβο�(ρεπορτάζ

“Χ.Ν.”�με�τίτλο:�Αξιοποίηση�παλιού�σταθμού�της�Δ.Ε.Η.�–�Βιομηχανικό�Μουσείο�στην

Αγιά�(6�Ιουλίου�2012).�Τέσσερα�χρόνια�μετά�και�το�έργο�δεν�έχει�ολοκληρωθεί�ακό-

μα�όπως�διεπίστωσαν�τα�“Χ.Ν.”�σε�επίσκεψη�που�πραγματοποίησαν�έπειτα�από�τηλε-

φώνημα�που�δεχθήκαμε�από�το�μέλος�του�Πανελληνίου�Συλλόγου�Υπαλλήλων�Προ-

σωπικού�ΔΕΗ�(ΠΑΣΥΠ)�Παύλο�Σουβλάκη,�ο�οποίος�εμφανίστηκε�δυσαρεστημένος�και

εκνευρισμένος,�αφού�αρχικά�όπως�μας�δήλωσε�«ο�σταθμός�είναι�“ξέφραγο�αμπέλι”.

Ο�οποισδήποτε�μπορεί�να�μπει�μέσα�και�να�προχωρήσει�σε�περισσότερους�βανδαλι-

σμούς,�απ’�αυτούς�που�έχει�δεχθεί�πριν�από�χρόνια».

Περιηγηθήκαμε�στους�χώρους�του�εργοστασίου�και�αυτό�που�διαπιστώσαμε�είναι

ότι�δεν�υπάρχει�καμμία�φύλαξη�στο�περιβάλλοντα�χώρο,�ενώ�δεν�αντιμετωπίσαμε�κα-

νένα�πρόβλημα�στο�να�εισέλθουμε�στο�εσωτερικό�του�σταθμού�με�τις�γεννήτριες�και

τα�μηχανήματα,�αφού�η�κεντρική�πόρτα�είναι�ξεκλείδωτη�και�προσβάσιμη�στον�καθένα.

Ο�σταθμός�διέθετε�3�υδροηλεκτρικές�γεννήτριες,�που�η�κάθε�μία�αποτελείται�από�τη

γεννήτρια,�το�βολάν,�τον�μειωτήρα�και�ρυθμιστή�στροφών�και�τη�διέγερση.�Μία�απ’

αυτές,�όπως�τόνισε�ο�κ.�Σουβλάκης�«την�αφαίρεσαν�με�σκοπό�να�δημιουργηθεί�ένας

μικρός�χώρος�που�θα�χρησιμοποιείται�για�χώρος�εκδηλώσεων.�Τη�γεννήτρια�αυτή,�την

έβγαλαν�έξω�στο�περιβάλλοντα�χώρο,�για�να�την�αξιοποιήσουν�ως�εκθεσιακό�κομ-

μάτι.�Ομως,�πριν�από�μερικές�μέρες�περνώντας�από�εδώ�είδα�ότι�ολόκληρη�η�γεννή-

τρια�και�τα�παρελκόμενά�της,�δεν�υπάρχουν�πλέον�στον�χώρο.�Θέλω�να�μας�πουν�οι

υπεύθυνοι�πού�βρίσκεται�το�μηχάνημα�αυτό,�αν�την�έκλεψαν,�την�πήραν�κάποιοι�ή�αν

η�γεννήτρια�έχει�φυλαχθεί�σε�άλλον�χώρο».

Επίσης�ο�κ.�Σουβλάκης�σημείωσε�«ένα�από�τα�λάθη�που�έγιναν�είναι�ότι�όλες�οι�γεν-

νήτριες�βάφτηκαν�με�ένα�χρώμα�-καμία�σχέση�με�το�αρχικό�τους-�ενώ�“χάθηκαν”�μέσα

στο�χρώμα�και�κάποια�εντυπωσιακά�μπρούτζινα�εξαρτήματα�και�άλλες�λεπτομέρει-

ες.�Ο�Υδροηλεκτρικός�Σταθμός�ήταν�ένα�σπουδαίο�επίτευγμα�της�μηχανικής�τα�χρό-

νια�εκείνα,�αλλά�φαίνεται�ότι�οι�υπεύθυνοι�που�ανέλαβαν�την�αποκατάστασή�του�δεν

σεβάστηκαν�την�ιστορία�του�κάτι�που�είχαν�σεβαστεί�οι�Γερμανοί�κατακτητές�που�κά-

ποια�στιγμή�αποφάσισαν�να�τ’�ανατινάξουν.�Οταν,�λοιπόν,�μπήκαν�μέσα�και�βλέποντας

όλα�αυτά�τα�μηχανήματα,�αλλά�και�την�πλακέτα�πάνω�από�τον�κεντρικό�πίνακα�με�τα

δεκάδες�όργανα�και�τη�λέξη�“AEG”�-ότι�δηλαδή�ο�σταθμός�ήταν�έργο�σπουδαίων�μη-

χανικών�της�εποχής�εκείνης-�θεώρησαν�καλό�να�μη�τον�ανατινάξουν�και�έτσι�διεσώ-

θη.�Ερχόμαστε�εμείς�τώρα�75�χρόνια�μετά�και�κάποιοι�εξακολουθούν�να�βανδαλίζουν,

αλλά�και�να�έχει�σταματήσει�κάθε�εργασία�αποκατάστασης�και�σωστής�φύλαξης�του

Σταθμού�κατέληξε�ο�κ.�Σουβλάκης.

Να�σημειώσουμε�ότι�το�έργο�είχε�προϋπολογισμό�480.000�ευρώ,�ενώ�όπως�είχε

αναφερθεί�τότε,�οι�εργασίες�θα�ολοκληρώνονταν�τον�Οκτώβριο�του�2012.

Αναδημοσίευση: «Χανιώτικα Νέα» 12/7/2016

ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ

Εικόνα εγκατάλειψης
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