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T
ην αλλαγή Κυβέρνησης ακολού-

θησε και η αλλαγή των Δ.Σ. των

εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ. Ανα-

δείχθηκε επιτακτικά η ανάγκη κατάρτι-

σης ενός σχεδίου διάσωσης του Ομίλου.

Μια ανάγκη που ήρθε ως αποτέλεσμα

ενεργειών ή παραλήψεων της προη-

γούμενης Κυβέρνησης και Διοίκησης

που μετέτρεψαν τον Όμιλο από κολοσ-

σό σε επαίτη. Με Ζημίες πάνω από 1 δις.

Ευρώ, με ανείσπρακτα περίπου 3 δις.

Ευρώ και με τη μετοχή και την κεφα-

λαιοποίηση στα τάρταρα. Με τεράστιες

στρεβλώσεις στην Αγορά Ενέργειας και

γενικότερα άνευ ευοίωνης προοπτικής

για τον Όμιλο. 

Το σχέδιο διάσωσης περιλαμβάνει ε-

κτός από την αύξηση των τιμολογίων και τη ματαίωση των δη-

μοπρασιών NOME, την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στον Ό-

μιλο κυρίως σε προσλήψεις και προμήθειες. Οι νέες όμως προ-

σλήψεις προβλέπεται ότι δε θα υπάγονται στον ΚΚΠ-ΔΕΗ, δημι-

ουργώντας έτσι εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Προβλέπεται α-

κόμα ο περιορισμός της έκπτωσης του Τιμολογίου Προσωπικού·

κάτι που αποτελεί μείωση του πραγματικού εισοδήματος των ερ-

γαζομένων στον Όμιλο.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι η επικοινωνιακή προβολή των

μέτρων ήταν αριστοτεχνική. Το "όλοι θα συμβάλουν στη διάσω-

ση της ΔΕΗ" ελαχι-

στοποίησε τις αντι-

δράσεις για την αύ-

ξηση των τιμολο-

γίων. Ωστόσο, δε συ-

νοδεύτηκε από ε-

παρκή διάλογο με

τους εργαζόμενους

ώστε να βρεθούν

κοινά αποδεκτές λύ-

σεις.

Πέρα από επικοι-

νωνιακές σκοπιμό-

τητες, δεν υπήρχε

άλλος λόγος να στο-

χοποιηθούν οι εργα-

ζόμενοι του Ομίλου,

οι οποίοι πολλές φο-

ρές κάτω από αντί-

ξοες συνθήκες, επι-

τυγχάνουν την ομα-

λή και αδιάλειπτη η-

λεκτροδότηση της

χώρας και έχουν

συμβάλει στην επι-

βίωση του Ομίλου με

περισσότερα από 6

δις. Ευρώ τα τελευ-

ταία χρόνια. 

Αντιθέτως, δεν έ-

γινε γνωστό αν θα α-

ναζητηθούν ευθύνες

για την κατάντια του

Ομίλου… Μαζί με τις

αποζημιώσεις πήραν

και τις ευθύνες μαζί

τους;

Η αγορά αξιολόγησε θετικά τις σχετικές πρωτοβουλίες υπερ-

διπλασιάζοντας την αξία της μετοχής και την κεφαλαιοποίηση

της ΔΕΗ. 

Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου εμπεριέχουν δύο κύρια μη-

νύματα: το πρώτο μήνυμα περιγράφει το τέλμα στο οποίο έχει

περιέλθει ο Όμιλος, το δεύτερο όμως δείχνει την αναγκαιότητα και

την αποφασιστικότητα διάσωσης του Ομίλου. 

Βέβαια, όταν σε κάθε ευκαιρία επισημαίναμε την επικινδυνό-

τητα της διαχείρισης της Διοίκησης Παναγιωτάκη για τον Όμιλο

και τους εργαζόμενους σ’ αυτόν, όταν επισημαίναμε ότι τα διά-

φορα αφηγήματα θα καταρρεύσουν υπό το βάρος της πραγματι-

κότητας, όταν αναδεικνύαμε την αναποτελεσματικότητα και την

προχειρότητα που τη διέκριναν, κάποιοι εθελοτυφλούσαν για τους

δικούς τους λόγους.

Η ΛΑΡΚΟ αναδεικνύεται ως μεγάλη πληγή για τη ΔΕΗ, με ο-

φειλές περισσότερα από 300 εκ. Ευρώ, περισσότερα δηλ. από το

10% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση!!!

Η εξαγγελία περί απολιγνιτοποίησης έχει εντείνει τη συζήτη-

ση σχετικά με τη "δίκαιη" μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Δε

γίνεται πλέον συζήτηση για την απολιγνιτοποίηση ή μη, αλλά

για την ήπια-δίκαιη μετάβαση, με τη λέξη "δίκαιη" να ερμηνεύε-

ται με διαφορετικούς τρόπους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το

Συνδικάτο και άλλους εμπλεκόμενους. 

Καλή ανάγνωση!
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editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της συναδέλφου-μέλους μας

Παπαδάκη Μαρίας. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους-μέλη μας Ροσγοβά Ιω-

άννα για την απώλεια του πατέρα της, Κρητικού Αικατερίνη για την απώλεια της μητέρας της, Τσιλιμίγκρα

Σοφία για την απώλεια της μητέρας της, Κουκούτση Γεώργιο για την απώλεια της μητέρας του, Κοκμοτού

Ζαφειρία για την απώλεια της μητέρας της και Μανωλαράκη Στυλιανό για την απώλεια της μητέρας του.

Η ΛΑΡΚΟ
αναδεικνύεται

ως μεγάλη πληγή
για τη ΔΕΗ

Οι συνάδελφοι – μέλη του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, που έχουν αλ-

λάξει διεύθυνση κατοικίας μπορούν να δηλώσουν την

νέα διεύθυνσή τους στα τηλέφωνα του Σωματείου, ώ-

στε να λαμβάνουν ταχυδρομικά τις «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΔΕΗ».
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Στάση ζωής &
Αλληλεγγύης

Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων στην Τράπεζα Αίματος του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ και ο συ-
νεχώς αυξανόμενος αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών, ανέδειξαν την ανάγκη οργάνωσης
και πραγματοποίησης ενός τριημέρου Εθελοντικής Αιμοδοσίας στα Κεντρικά Γραφεία της
ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και στο κτήριο της Αριστείδου, από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Η συμμετοχή στις Αιμοδοσίες, αποτελεί ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά.  Μια προσφορά
προς τον συνάνθρωπο που αναδεικνύει την ανθρωπιά μας και την υπευθυνότητά μας απέ-
ναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Στα δεκαέξι χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ, έχουν βοη-
θηθεί εκατοντάδες συνάδελφοι και οι οικογένειές τους.  Με χρηστή διαχείριση και ανθρωπιά
συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά.

Η εξαιρετική δε οργάνωση των αιμοδοσιών επιβεβαιώνεται από τη μαζική συμμετοχή
των συναδέλφων αλλά και από τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία.  

Σκοπευτικός Όμιλος
ΔΕΗ 

Επαναλειτούργησε το σκοπευτήριο αεροβόλων όπλων, του
Σκοπευτικού Ομίλου ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στο Αι-
γάλεω και μάλιστα ανανεωμένο και εκσυγχρονισμένο. 

Τα εγκαίνια του σκοπευτηρίου έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης
στις 9 Οκτωβρίου και παρευρέθηκαν πολλοί καλεσμένοι φίλοι
και μέλη του Ομίλου.

Το σκοπευτήριο θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από
τις 3 το μεσημέρι έως και τις 7 το απόγευμα, ενώ το Σάββατο
και την Κυριακή θα λειτουργεί από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το
μεσημέρι . 

Η διεύθυνση του σκοπευτηρίου είναι Αγίας Άννας 70 Αιγάλεω
(Εγκαταστάσεις ΑΔΜΗΕ) 

Ο Σκοπευτικός Όμιλος ΔΕΗ είναι ένας ιστορικός Όμιλος και λειτουργεί από το 1972 προάγοντας και διαδίδοντας την
ιδέα του αθλήματος της σκοποβολής μέσα από τις αξίες της ομαδικότητας και της ευγενούς άμιλλας. Επίσης είναι ένας
από τους πιο σημαντικούς και δραστήριους συλλόγους μέλη της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πρωταθλητικό
σωματείο με πολλές πρωτιές και διακρίσεις στο άθλημα της σκοποβολής. 

Ο Σκοπευτικός Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί τμήματα από όλα τα αθλήματα σκοποβολής (Ολυμπιακά αθλήματα σκοποβολής,
σταθερού στόχου πυροβόλων όπλων, πρακτικής σκοποβολής, Trap και Skeet) 

Για εγγραφή μελών και πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 6936940577 και 6977406697.
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Στην αγορά του φυσικού αερίου έκανε δυναμική είσοδο

η ΔΕΗ με οκτώ ανταγωνιστικά προγράμματα.

Αναλυτικότερα:

Για οικίες:

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΑΠΛΟ

Το βασικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για οικιακούς

πελάτες σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη

θέρμανση ή αυτόνομες οικιακές

παροχές χρήσης ζεστού νερού

και κουζίνας, με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα

με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης

ζεστού νερού και κουζίνας με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρό-

γραμμα.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα

με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης

ζεστού νερού και κουζίνας με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρό-

γραμμα.

Για κοινόχρηστη χρήση:

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΑΠΛΟ

Tο βασικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για οικιακούς πελάτες φυσικού αερί-

ου σε όλη την Ελλάδα με κεντρική θέρμανση, με 12μηνη διάρκεια πα-

ραμονής στο πρόγραμμα.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα

για την κεντρική θέρμανση με 24μηνη

διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες

φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα

για την κεντρική θέρμανση με

12μηνη διάρκεια παραμονής στο

πρόγραμμα.

Στα παραπάνω προγράμματα ισχύει

επιπλέον έκπτωση 15 % στις χρεώσεις

ενέργειας φυσικού αερίου σε όσους γί-

νουν πελάτες φυσικού αερίου έως και

31/01/2020.

Για επαγγελματική χρήση:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΛΟ

Το βασικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για εμπο-

ρικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη

την Ελλάδα, με 12μηνη διάρκεια πα-

ραμονής.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

EFFECTIVE-24 Gold

Απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες

φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, με

24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρό-

γραμμα.

Στα παραπάνω προγράμματα ισχύει επι-

πλέον έκπτωση 10% στις χρεώσεις ενέρ-

γειας φυσικού αερίου σε όσους γίνουν πε-

λάτες φυσικού αερίου έως και 31/01/2020.

ΔΕΗ: Τώρα και φυσικό αέριο

Επιπλέον

έκπτωση

15%στις χρεώσεις

ενέργειας φυσικού

αερίου σε όσους γίνουν

πελάτες φυσικού

αερίου έως και

31/01/2020

Επιπλέον

έκπτωση

10%στις χρεώσεις

ενέργειας φυσικού

αερίου σε όσους γίνουν

πελάτες φυσικού

αερίου έως και

31/01/2020
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΑΣΣΗΣ Γεώργιος

Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πύρρος

Μέλος ΒΕΝΙΕΡΗΣ Γεώργιος

Μέλος ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

Μέλος ΔΟΞΑΚΗ Δέσποινα

Μέλος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Στέφανος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων - Μέλος ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής

Μέλος ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ Στέφανος

Μέλος ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων - Μέλος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Γραμματέας ΤΣΟΚΑΝΑΣ Κωνσταντίνος

Νομικός Σύμβουλος OIKONOMOY Αργύρης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Πρόεδρος ΣΤΑΣΣΗΣ Γεώργιος

Αντιπρόεδρος ΜΑΥΡΟΣ Κωνσταντίνος 

Διευθύνων Σύμβουλος ΜΑΥΡΟΣ Κωνσταντίνος 

Μέλος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αργύρης 

Μέλος ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης 

Μέλος ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Σωτήρης 

Μέλος ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος 

Μέλος ΚΟΥΚΗΣ Νικόλαος 

Μέλος ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 

Μέλος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΕΔΔΗΕ

Πρόεδρος ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Νικόλαος 

Διευθύνων Σύμβουλος ΜΑΝΟΣ Αναστάσιος

Σύμβουλος ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ Σωκράτης 

Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης 

Σύμβουλος ΛΑΠΠΑ Χριστίνα

Εκπρόσωπος εργαζομένων -  Σύμβουλος  ΜΑΣΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος 

Σύμβουλος ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ Αικατερίνη

Σύμβουλος ΠΑΔΟΥΒΑΣ Ηλίας

Σύμβουλος ΣΑΝΤΙΞΗΣ Δημήτριος

Γραμματέας ΝΑΚΟΥ Χαρίκλεια 

Νομικός Σύμβουλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης 

O Τάσος Μάνος

νέος ΔΝΣ στον

ΔΕΔΔΗΕ

Ο Τάσος Μάνος, έχει γεννηθεί

στην Αθήνα. Έχει μεταπτυχιακό τίτ-

λο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

από το INSEAD στη Γαλλία με υπο-

τροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και

Εμπειρίκειο Ίδρυμα. Είναι επίσης κά-

τοχος μεταπτυχιακού διπλώματος

σε Engineering Management από το

Πολυτεχνείο Κρήτης και πτυχιού-

χος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μη-

χανικός από το Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο. Κατά τη διάρκεια της

φοίτησής του στο ΕΜΠ, έλαβε σειρά

διακρίσεων και υποτροφιών από το

ΙΚΥ, το ΤΕΕ και άλλους οργανισμούς.

Έχει διατελέσει Διευθυντής Προ-

μηθειών για τα Βαλκάνια για τον πο-

λυεθνικό όμιλο LafargeHolcim από

το 2016 έως το 2018. Στη περίοδο με-

ταξύ 2010 και 2016, κατείχε σειρά δι-

ευθυντικών θέσεων στην εταιρεία

ΑΓΕΤ Ηρακλής (μέλος του ομίλου La-

farge) μεταξύ άλλων, Γενικός Διευ-

θυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εξα-

γωγών και Κέντρων Διανομής της

ΑΓΕΤ Ηρακλής , Προμηθειών καθώς

και IS/IT. Ήταν μέλος της Διοικητικής

Ομάδας της εταιρείας. Παράλληλα

την ίδια περίοδο διετέλεσε Διευθύνων

Σύμβουλος της ναυτιλιακής θυγα-

τρικής εταιρείας ΑΝΕΗ. Στο παρελθόν

έχει εργαστεί ως Διευθυντής Έργων

- Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην

ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ως σύμβουλος

επιχειρήσεων για τη συμβουλευτική

εταιρεία BCG (The Boston Consulting

Group), καθώς επίσης και Γενικός Δι-

ευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουρ-

γιών της PQH. Παράλληλα είναι συ-

νιδρυτής νεοφυών επιχειρήσεων βι-

οϊατρικής τεχνολογίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόεδρος ΣΑΒΒΑΚΗΣ Αθανάσιος 

Διευθύνων Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 

Μέλος ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Iωάννης 

Μέλος ΕΜΙΡΗΣ Ιωάννης  

Μέλος ΠΟΛΙΤΗΣ Γεώργιος 

Μέλος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 

Μέλος ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ Ηρακλής 

Μέλος ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Δημήτρης 

Μέλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Μαρίνος 

Μέλος ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Γεράσιμος 

Μέλος Ηannes Τakacs
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Από το Γραφείο

Τύπου του Υπουρ-

γείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-

νωση:

Τους άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της

κυβέρνησης περιέγραψε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής

Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στο 3rd
Sustainability Summit for South East Europe and
the Mediterranean του Economist το βράδυ της
Τετάρτης, 16 Οκτωβρίου.

«Δεν βλέπουμε το περιβάλλον ως έναν ξεχωρι-

στό πολιτικό τομέα, αλλά ως το φίλτρο μέσα από το

οποίο πρέπει να περνά κάθε δημόσια πολιτική. Και

αυτό αφορά πρωτίστως την οικονομία, καθώς δεν

μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς πράσινη ανάπτυξη,

επομένως οι επενδύσεις πρέπει να συμφιλιωθούν με

την περιβαλλοντική προστασία» σημείωσε ο κ. Χα-

τζηδάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Στη

συνέχεια περιέγραψε τους εννέα άξονες γύρω από

τους οποίους κινείται το σχέδιο της κυβέρνησης:

1) Απολιγνιτοποίηση: Στόχος είναι η πλήρης
απολιγνιτοποίηση της χώρας έως το 2028, όπως

δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης από το βήμα του ΟΗΕ. «Η απολιγνιτοποίηση

δεν αφορά μόνο τη ΔΕΗ, αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Η μονάδα που εγκαινιάσαμε την Τρίτη μαζί με τον

πρωθυπουργό στην Εύβοια θα μας απαλλάξει από

την καύση 450.000 τόνων λιγνίτη και την απελευ-

θέρωση 500.000 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα ! Το

σχέδιό μας είναι πιο φιλόδοξο από αυτό της Γερ-

μανίας αφού στοχεύουμε στην πλήρη απολιγνιτο-

ποίηση μια δεκαετία νωρίτερα, διασφαλίζοντας την

ενεργειακή ασφάλεια της χώρας». Ο υπουργός

ΠΕΝ σημείωσε ότι η ΔΕΗ μόνο πέρυσι έχασε 200

εκατ. ευρώ από την λειτουργία των λιγνιτικών μο-

νάδων, οι οποίες «από ρουμπίνι και πετράδι έχουν

γίνει βαρίδι με όρους οικονομικούς, αλλά και πε-

ριβαλλοντικούς»

2) Μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ: Το νέο Εθνι-

κό Σχέδιο για την Ενέργειας και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προ-

βλέπει το ποσοστό πράσινης ενέργειας να ανέλ-
θει στο 35% το 2030, αντί 31% που ήταν ο αρχικός

στόχος και 17% που είναι σήμερα. «Παρά την πρό-

οδο που έχει γίνει, απέχουμε πολύ από το να θεω-

ρούμαστε πρωτοπόροι. Δεν νοείται να μιλάμε για

επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά των ΑΠΕ ενώ οι
αδειοδοτήσεις απαιτούν έως και 10 χρόνια. Μι-

λάμε για χρονικό διάστημα πενταπλάσιο από τον ευ-

ρωπαϊκό μέσο όρο των 2 ετών ! Η δε επένδυση στον

Καφηρέα χρειάστηκε 14 χρόνια για να περάσει από

την θεωρία στην πράξη». Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι

πρώτες ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της απλο-

ποίησης και επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων για ΑΠΕ

θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ που θα

κατατεθεί στη Βουλή στο τέλος του μήνα, ενώ στις

αρχές του 2020 θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα εξα-

λείφει όλες τις στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί σε

περιβαλλοντικά, χωροταξικά και αδειοδοτικά θέμα-

τα.

3) Εξοικονόμηση ενέργειας: Όπως τόνισε ο

υπουργός ΠΕΝ «Στοχεύουμε σε εξοικονόμηση σε πο-
σοστό άνω του 33% μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο αυτό,

επεκτείνουμε το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οί-
κον». Έχουν ήδη δοθεί περίπου 600 εκατομμύρια

ευρώ στους δύο πρώτους κύκλους, ενώ με την τρί-

τη φάση που ετοιμάζουμε τώρα ενδεχομένως να πλη-

σιάσουμε το 1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο

5% του ΕΣΠΑ. Κάνουμε χρήση του προγράμματος

«ΗΛΕΚΤΡΑ» για τα δημόσια κτίρια και αντίστοιχων

προγραμμάτων για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Δίνουμε επίσης φορολογικές εκπτώσεις 40% για

όσους αναβαθμίζουν ενεργειακά τα σπίτια τους.»

4) Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων:
«Ποιος θέλει να ξαναδεί τις εικόνες που αντικρίσα-

με το περασμένο καλοκαίρι και εμείς και οι επισκέ-

πτες στην πατρίδα μας σε δημοφιλείς τουριστικούς

προορισμούς όπως η Κέρκυρα και η Άνδρος; Δεν μας

αξίζουν τέτοιες εικόνες. Δεν είναι αντιπροσωπευτι-

κές του πολιτισμού και της παιδείας μας. Γι’ αυτό με-

ταξύ άλλων επεκτείνουμε τις Μονάδες Επεξεργα-
σίας Αποβλήτων ιδίως μέσω ΣΔΙΤ, ενισχύουμε την

ανακύκλωση από το 18% στο 30% και εφαρμό-

ζουμε τον καφέ κάδο για τα οργανικά απόβλητα σε

όλη τη χώρα σε βάθος τετραετίας».

5) Ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών: Σύμ-

φωνα πάντα με τον κ. Χατζηδάκη, «δεν είναι δυνα-

τόν εν έτει 2019 να ανεχόμαστε νησιά απαράμιλλου

φυσικού κάλλους να επιβαρύνονται από ηλεκτρο-

παραγωγή που βασίζεται σε εργοστάσια παλαιάς τε-
χνολογίας που καίνε μαζούτ. Ούτε πρέπει να

συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι πληρώνουμε 800
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στις Υπηρεσίες Κοι-

νής Ωφέλειας, τα λεγόμενα ΥΚΩ, για να καλύψουμε

το επιπλέον κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών.

Μόνο η Κρήτη απορροφά 300-400 εκατ. Το καινού-

ριο έργο της υποθαλάσσιας διασύνδεσης της Κρήτης

με την Αττική υπολογίζουμε ότι θα αποσβεστεί σε 2-

3 χρόνια. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να πάμε το τα-

χύτερο προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, ολο-

κληρώνουμε μέχρι το 2024 τις βασικές διασυνδέ-
σεις της ηπειρωτικής χώρας με τις Κυκλάδες και
την Κρήτη. Η μικρή διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρή-

της θα ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2020 και

θα ακολουθήσουν τα Δωδεκάνησα μέχρι το τέλος της

επόμενης δεκαετίας».

6) Ηλεκτροκίνηση: «Μιλάμε για μια τεχνολογία

αιχμής στην προστασία του περιβάλλοντος που είναι

πολύ πιο διαδεδομένη σε άλλες χώρες της Ευρώπης

από ότι εδώ. Γι΄αυτό προχωράμε γρήγορα και σε

αυτό. Εκπονούμε το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνη-
σης και διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγ-
μα κινήτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνη-

σης, με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Η

αρχή θα γίνει από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κα-

θώς ένα μέρος των καινούργιων λεωφορείων που

θα αγοραστούν θα είναι ηλεκτροκίνητα. Στόχος

μας είναι να φτάσουμε από λιγότερο από 1% διείσ-
δυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά

επιβατικών αυτοκινήτων σήμερα, στο 10% περίπου
μέχρι το 2030. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με-

τακινήσεων στις μεγάλες πόλεις γι’ αυτό και δίνου-

με έμφαση στην βιώσιμη αστική κινητικότητα με

δράσεις όπως την ανάπτυξη δικτύων ποδηλατο-
δρόμων στα αστικά κέντρα».

7) Aπαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης:
Ο υπουργός ΠΕΝ τόνισε ότι σύμφωνα με τη WWF 39
τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε μέρα στις ελ-
ληνικές θάλασσες. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόσυρ-

ση των πλαστικών μιας χρήσης αποτελεί άλλη μια

προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού. «Δεν θα

δώσουμε αυτή τη μάχη επειδή υποχρεούμαστε να

συμμορφωθούμε με τις κοινοτικές δεσμεύσεις, αλλά

από την καρδιά μας. Γι’ αυτό και θα εφαρμόσουμε την

απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης τον Ιούνιο του
2020, ένα χρόνο νωρίτερα από την καταληκτική προ-

θεσμία της ΕΕ».

8) Προστασία της βιοποικιλότητας: «Δίνουμε

επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της μονα-

δικής βιοποικιλότητας της χώρας μας. Ένα ζήτημα

για το οποίο δυστυχώς η Ελλάδα παραπέμφθηκε τον

περασμένο Ιούλιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέ-

λουμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες στη δια-
χείριση των προστατευόμενων περιοχών, που

αποτελούν το 1/3 της χώρας. Παρά τις προσπάθει-

ες που έχουν γίνει, υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα στη

λειτουργία των φορέων των προστατευόμενων πε-

ριοχών. Για αυτό θα διαμορφώσουμε ένα νέο πλαί-
σιο για τις προστατευόμενες περιοχές που θα προ-

σφέρει πραγματική προστασία, ενώ παράλληλα θα τις

καταστήσει πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης».

9) Προστασία των δασών: Ο κ. Χατζηδάκης τό-

νισε ότι στις αναδασώσεις είμαστε πίσω όχι μόνο από

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την Τουρκία.

«Πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά, γι΄αυτό ολοκλη-

ρώνουμε το μεγάλο έργο των δασικών χαρτών, δί-

νουμε έμφαση στον αντιπυρικό σχεδιασμό, δρο-

μολογούμε τις απαιτούμενες διαδικασίες για τα δα-

σικά μέτρα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
όπου από προϋπολογισμό 245 εκατομμυρίων ευρώ

δεν έχει απορροφηθεί τίποτε».

«Οι άξονες αυτοί είναι μέρος μιας συνεκτικής πο-

λιτικής κατεύθυνσης με στόχο τη μετάβαση σε ένα μο-

ντέλο βιώσιμης, πράσινης ανάπτυξης. Μιας κα-

τεύθυνσης που θα μας επιτρέψει να πιάσουμε τους

στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμέ-

νων Εθνών, όπως έχουν αποτυπωθεί μεταξύ άλλων

και στη Συμφωνία των Παρισίων. Ώστε να συμβάλουμε

με αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση της κλιματι-

κής αλλαγής και να βελτιώσουμε την ίδια την ποιό-

τητα της ζωής μας», κατέληξε ο υπουργός ΠΕΝ.

Κωστής Χατζηδάκης: Αυτοί είναι οι εννέα άξονες

της περιβαλλοντικής μας πολιτικής

17 Οκτωβρίου 2019
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Αλλαγή σελίδας αλλά με τι κόστος;

Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού

της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας αορίστου

χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προ-

σλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διε-

νεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η

οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εται-

ρείας μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ κατά την παρ.

3 του παρόντος άρθρου και δημοσιεύεται σε κάθε

περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία κα-

θορίζονται ενδεικτικά:

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα

του προσωπικού που θα προσληφθεί. β) Τα απαι-

τούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και

ουσιαστικά προσόντα, γ) Τα κριτήρια επιλογής και

η μοριοδότησή τους.

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των

υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπη-

ρεσία υποδοχής τους.

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρό-

πος και ο χρόνος υποβολής τους.

στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής

υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συ-

νέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων

κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγ-

χου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ζ) Το δικαίωμα

άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκη-

σής της και το όργανο εξέτασής της.

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρ-

τίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο διέπονται

από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργα-

τικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις ερ-

γοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και

από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκ-

κλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επι-

χειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από

τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή

από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφω-

νία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις απο-

δοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις

κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα

επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους

όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδι-

κότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου

των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά

την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις

προηγούμενες παραγράφους, μπορούν να κα-

ταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προ-

ϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νο-

μοθεσίας.

Προγράμματα εθελούσιας εξόδου

προσωπικού

Στη ΔΕΗ Α.Ε. και στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στη ΔΕΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΑΕ και στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ δύναται

να εφαρμόζονται, με αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου της αντίστοιχης εταιρείας, στοχευμένα

προγράμματα εθελούσιας εξόδου του προσωπι-

κού, με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συ-

γκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συ-

γκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες και με επιβά-

ρυνση της εταιρείας. Με τις ανωτέρω αποφάσεις

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς

και το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα κα-

ταβάλλεται yia την οικειοθελή αποχώρηση του

προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων

την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλή-

θος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της

προς έξοδο κατηγορίας.

Μετακινήσεις προσωπικού εντός Ομίλου

Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και των ΔΕΔΔΗΕ

ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙ-

ΤΗΣ ΑΕ και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ δύ-

ναται να μεταφέρεται από και προς τη ΔΕΗ και

τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σε κενές

οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κα-

τηγορίας/ειδικότητας με αυτήν που ανήκει ο με-

ταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που

κατέχει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος

άρθρου.

Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο

Το προσωπικό της ΔΕΗ και των ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ,

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΕ

και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ δύναται να

μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε

υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δη-

μοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α' 314),

στις οποίες το Δημόσιο κατέχειτηνπλειοψηφία-

του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διε-

νέργειας της μεταφοράς. μετά από σχετική Από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεί-

ας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδή-

λωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη διαδικα-

σία που ορίζεται στην ΚΥΑ του παρόντος άρθρου.

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών συ-

γκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων για την πλή-

ρωση θέσεων από το προσωπικό που εκδήλω-

σε ενδιαφέρον για μεταφορά και στη συνέχεια,

κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των φο-

ρέων με βάση τις προτεραιότητες στελέχωσης

του δημοσίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται οι προς

πλήρωση θέσεις.

Το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ περιλαμβάνει διατάξεις που επιλύουν κά-

ποια προβλήματα αλλά και διατάξεις αρνητικές για τους εργαζόμενους.

Στις θετικές μπορούν να αναφερθούν: η ευελιξία στις Προμήθειες, η τιτλοποίηση απαιτήσεων, η εναλλαγή στην Καθολική Υπηρεσία Προ-

μήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η εγγυοδοσία Δήμων για οφειλές νομικών προσώπων ΟΤΑ και η μείωση των ΥΚΩ για τις καταναλώσεις του

Νυχτερινού τιμολογίου.

Ωστόσο, προβλέπει ότι οι νέες προσλήψεις δεν θα διέπονται από τον ΚΚΠ-ΔΕΗ και καμία ΕΣΣΕ ΔΕΗ, δημιουργώντας έτσι εργαζόμενους

δύο ταχυτήτων. Προβλέπει ακόμα τη μετακίνηση από τη ΔΕΗ προς τον ΔΕΔΔΗΕ  και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες με αναγνώριση όλων των δι-

καιωμάτων· κάτι που δεν ισχύει για τη μετακίνηση προς το Δημόσιο. Τέλος, περιορίζει την έκπτωση του Τιμολογίου Προσωπικού έως 30%

στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Άξιο απορίας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ η δημιουργία δύο ταχυτήτων εργαζομένων

και ο περιορισμός της έκπτωσης του Τιμολογίου Προσωπικού που έχει τις ρίζες του από το 1956 στη ΔΕΗ και ακόμα πιο πριν στην ΗΕΑΠ

και ΗΕΘ.

Ενδεικτικά προβλέπονται:
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Πολιτική Προμηθειών

Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμη-

θειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. άνω και κάτω

των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και

2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, γίνεται

σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθει-

ών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκ-

κλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανά-

θεση, την έννομη προστασία κατά την ανάθεση

και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, με

την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δι-

καίου. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου εκ-

κινεί από τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Επι-

τροπής Ελέγχου κατά την παρ. 1 του παρόντος

άρθρου.

Προσαρμογή ειδικού τιμολογίου

προσωπικού

Ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής

ενέργειας δύναται να εφαρμόζεται στο προσω-

πικό και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε. και

των θυγατρικών της για την τιμολόγηση απο-

κλειστικά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

όπου εφαρμόζονται χρεώσεις προμήθειας. Σε

κάθε περίπτωση, η εκ της εφαρμογής του ανω-

τέρω ειδικού τιμολογίου προκύπτουσα έκπτω-

ση στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής

ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει το 30%. Οι

ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν καταλαμβάνονται

από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

Εναλλαγή στην Καθολική Υπηρεσία

Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 (Α'

179) αντικαθίσταται και προστίθενται παράγρα-

φοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«Η επιλογή του Προμηθευτή ή των Προμη-

θευτών που θα παρέχουν την Καθολική Υπηρεσία

γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

από τη ΡΑΕ έως την 31.7.2012, για την πρώτη

εφαρμογή. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται

η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχε-

τική λεπτομέρεια.

Σε περίπτωση που η ανταγωνιστική διαδι-

κασία αποβεί άγονη, ως πάροχοι της Καθολικής

Υπηρεσίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι πέντε (5) Προ-

μηθευτές με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της

αγοράς στο διασυνδεδεμένο σύστημα, βάσει

των δηλώσεων φορτίου που έχουν υποβάλει οι

Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελ-

ληνικό Χρηματιστήριο ΑΕ κατά τον προηγούμε-

νο μήνα της έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Εγγυήσεις Δήμων για οφειλές νομικών

προσώπων ΟΤΑ

Οι Δήμοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις

ολόκληρον για οιαδήποτε οφειλή δημιουργηθεί

από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από λο-

γαριασμούς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

ή φυσικού αερίου οποιοσδήποτε επιχείρησης

Ο.Τ.Α. που έχουν ιδρύσει κατά τα άρθρα 252 επ.

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006

Α' 114), ή/και οποιοσδήποτε άλλου νομικού προ-

σώπου το οποίο ιδρύουν ή στο οποίο συμμετέ-

χουν, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών,

των Δήμων υποχρεουμένων προς τούτο να

προσχωρήσουν ως εγγυητές στη σχετική σύμ-

βαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου

Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ) του ανταλ-

λάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοι-

νής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η

κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικια-

κής Χρήσης XT (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πί-

νακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν.

4067/2012 (Α' 79), ως ισχύει, τροποποιούνται ως

εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της παρ.

1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως ισχύει.

1601-2000 kWh/τετραμηνία 15,00

2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία 30,00

Η κυβέρνηση
«επενδύει»
στον

κοινωνικό
αυτοματισμό
Συνθήκες «γαλέρας» για
τους εργαζόμενους
Καταργούνται οι
Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας

Πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνάντη-
ση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον υπουργό και
τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κκ Κ.Χατζηδάκη και Γ.Θωμά, αντί-
στοιχα, μια ημέρα μετά τις σχετικές ανα-
κοινώσεις και τα «δέκα μέτρα για τον εκ-
συγχρονισμό της ΔΕΗ».

Τη συζήτηση, όπως ήταν αναμενό-
μενο, μονοπώλησαν οι βλαπτικές αλλα-
γές στις εργασιακές σχέσεις που φέρνει
η κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποι της ΓΕ-
ΝΟΠ/ΔΕΗ εξέφρασαν την απόλυτη αντί-
θεσή τους και τόνισαν πως δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτός ο σχεδιασμός της κυ-
βέρνησης που δημιουργεί , ουσιαστικά,
ένα καθεστώς εργαζομένων δύο ταχυ-
τήτων στην επιχείρηση.  

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η πρόθεση της κυ-
βέρνησης να φέρει ατομικές συμβάσεις
για τους νέους εργαζόμενους είναι casus
belli και αυτό δεν μπορεί να γίνει απο-
δεκτό σε μια επιχείρηση όπως η ΔΕΗ. 

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό , παρα-
βιάζει το εργατικό δίκαιο αλλά και αυτά
που ισχύουν και είναι διεθνώς κατοχυ-
ρωμένα και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε συνεργα-
σία με  τα σωματεία – μέλη της θα απο-
φασίσουν πως και πότε θα αντιδράσουν
, τόσο νομικά όσο και αγωνιστικά.  

Ακόμα, το ζήτημα της κατάργησης ου-
σιαστικά των Συλλογικών Συμβάσεων με
νόμο , που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι
μια ξεκάθαρα αντεργατική πολιτική και
δείχνει ότι η κυβέρνηση κάνει ακραίες
επιλογές που οδηγούν - με μαθηματική
ακρίβεια - και επιφυλάσσουν συνθήκες
«γαλέρας» για τους εργαζόμενους της
πατρίδας μας. 

Τέλος, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επανέλαβε για
μια ακόμη φορά ότι διαφωνεί με τη βί-
αιη απολιγνιτοποίηση και τους σχεδια-
σμούς της κυβέρνησης που οδηγούν
στην ερημοποίηση της Δυτικής Μακε-
δονίας και της Αρκαδίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ράλλυ της ΔΕΗ
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Από το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τις βασικές προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής παρουσίασε ο
υφυπουργός Ενέργειας, κ. Γεράσιμος Θωμάς κατά την ομιλία του στο συ-
νέδριο Renewable & StorageForum της ιστοσελίδας Energypress.

Όπως τόνισε ο κ Θωμάς, «Βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι
να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να γίνει η χώρα
μας πρωτοπόρος στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και στον τομέα
της πράσινης ανάπτυξης». Βασικός πυλώνας της ενεργειακής στρατηγι-
κής θα είναι το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλί-
μα (ΕΣΕΚ) που καταρτίζεται και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στο τέλος του έτους. Παράλληλα, θα καταρτιστεί και θα
εγκριθεί ο οδικός χάρτης για την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για το 2050.

«Ο πρώτος άξονας για τον οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις για την επό-
μενη δεκαετία είναι η πλήρης απολιγνιτοποίηση έως το 2028, όπως
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ. Ο στόχος αυτός εί-
ναι αδιαμφισβήτητά φιλόδοξος, συμβαδίζει όμως πλήρως με τις διεθνείς
ενεργειακές εξελίξεις και κατατάσσει την Ελλάδα στην εμπροσθοφυ-
λακή της ενεργειακής μετάβασης. Είναι κάτι το οποίο αρχίζουν να μι-
μούνται οι εταίροι μας και να κάνουν τα προγράμματα απολιγνιτοποίη-
σής τους πιο εμπροσθοβαρή. Η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων μέ-
χρι το 2028 θα γίνει με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο. Η ασφάλεια
εφοδιασμού και η επάρκεια του ενεργειακού συστήματος θα βρίσκονται
στο επίκεντρο του εγχειρήματος. Οι λόγοι που καθιστούν σήμερα την απο-
λιγνιτοποίηση επιτακτική ανάγκη είναι όχι μόνο οικονομικοί -λόγω της
αυξητικής πορείας των τιμών εκπομπών ρύπων-, αλλά και περιβαλλο-
ντικοί λόγω της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής». Όπως υπο-
γράμμισε ο κ. Θωμάς, η ΔΕΗ πέρυσι είχε ζημίες 200 εκατ. ευρώ από
τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων λόγω της εξέλιξης της τι-
μής των εκπομπών ρύπων και φέτος οι ζημίες αναμένεται να εί-
ναι μεγαλύτερες.

«Θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι –συνέχισε ο υφυπουργός Ενέργειας-
ότι είχε δρομολογηθεί και είχε επιβεβαιωθεί στις αρχές του χρόνου με το
υπό αναθεώρηση ΕΣΕΚ το κλείσιμο πολλών μονάδων μέσα στα επόμε-
να χρόνια. Δυστυχώς όμως είχε υστερήσει η απαραίτητη προετοιμασία για
την μεταλιγνιτική περίοδο είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Αυτό
θα προσπαθήσουμε να το επισπεύσουμε και να καλύψουμε το κενό που
είχε δημιουργηθεί και είμαστε σίγουροι ότι θα το επιτύχουμε. Για την Δυ-
τική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη θα εκπονηθεί ένα masterplanπου
θα αγκαλιαστεί από όλη την κυβέρνηση, από το υπουργείο όχι μόνο το δικό
μας αλλά και από τα υπουργεία Εργασίας, Μεταφορών, Οικονομικών, θα
έχει επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα για τις περιοχές αυτές και θα αντλή-
σει πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ένα νέο εργαλείο
που θα λειτουργεί συμπληρωματικά των υπόλοιπων χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων που υπάρχουν και πρέπει να αξιοποιηθούν».

Ο κ. Θωμάς αναφέρθηκε στη συνέχεια στον άξονα της ενεργειακής
αποδοτικότητας, που συνδέεται με τις δράσεις περιορισμού της ζήτη-
σης για ενέργεια και θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πώς θα διαμορφωθεί
η ενεργειακή παραγωγή στη χώρα μετά την απόσυρση των λιγνιτικών μο-
νάδων. «Απαιτείται ένας συνδυασμός κανονιστικών παρεμβάσεων και χρη-
ματοδοτικών εργαλείων για να μειώσουμε την ενέργεια που χρειάζεται,

κυρίως στα κτίρια που είναι υπεύθυνα για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των

ρύπων Δρομολογούμε ένα αισιόδοξο και φιλόδοξο πρόγραμμα ενεργει-

ακής αποδοτικότητας για κτίρια δημόσια και ιδιωτικά. Προωθούμε νο-

μοθετική ρύθμιση στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για τα δημόσια κτίρια που

θα ανοίξει την πόρτα ώστε η ενεργειακή αποδοτικότητα να επιτυγχάνε-

ται μέσω ESPOs (Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών), με αυ-

ξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα θα ανοίξουν αντί-

στοιχα προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιομηχανία, τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ενεργειακές κοινότητες. Μεριμνούμε

ώστε τα χρήματα που θα διοχετευθούν στα προγράμματα αυτά να

έχουν καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερη μόχλευση, ώστε να έχουμε

πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Περνώντας στο θέμα των ΑΠΕ, ο κ, Θωμάς υπογράμμισε τον στόχο

για αύξηση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 35%
(έναντι προηγούμενου στόχου 31%). Αυτό μεταφράζεται σε εγκατάστα-

ση επιπλέον 9.000 ΜW ΑΠΕ και ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής που θα ξε-

περνά 60% σε βάθος δεκαετίας. Όπως είπε, «Θα πρέπει να δημιουργη-

θούν όλες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν αυτή την άνοδο. Η απλοποί-

ηση των αδειοδοτήσεων είναι ο κεντρικός άξονας. Οι πρώτες νομοθε-

τικές ρυθμίσεις θα έρθουν τις επόμενες δυο εβδομάδες για πράγματα που

είναι ώριμα. Το δεύτερο νομοθετικό πακέτο θα έρθει στις αρχές του 2020

και το τρίτο προς το τέλος του πρώτου τριμήνου. Θα δώσουμε έμφαση

τόσο στα μεγάλα όσο και στα μικρά έργα και στα εργαλεία του repowering

και του redesign που μπορούν να επιτύχουν άμεσα αποτελέσματα.

Το δεύτερο συνοδευτικό της αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ είναι οι δια-

συνδέσεις και τα συστήματα αποθήκευσης. «Ο,τι έργα αφορούν στην
αποταμίευση ενέργειας που μπορούν να προχωρήσουν άμεσα και
με λογικό κόστος θα τα προωθήσουμε. Παράλληλα, θα στηρίξου-
με την εξέλιξη projects και τεχνικών που θα μας βοηθήσουν σε
βάθος χρόνου. Η γρήγορη απολιγνιτοποίηση δεν μπορεί να γίνει χω-

ρίς το φυσικό αέριο που θα διαδραματίσει τον ρόλο του μεταβατικού καυ-

σίμου. Οι νέες μονάδες που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί θα προχωρήσουν

με νέα δυναμική και η προοπτική άμεσης ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ

Υποδομών θα δώσει νέα δυναμική στις επενδύσεις στο δίκτυο φυσικού

αερίου».

Όσον αφορά στα δίκτυα, ο κ Θωμάς έκανε ειδική μνεία στην απόφα-

ση για μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Ο εκσυγχρονισμός και οι επεν-

δύσεις του δικτύου διανομής είναι σημαντικό εργαλείο για να αυξηθεί ο

ανταγωνισμός, να προχωρήσει η ψηφιοποίηση του δικτύων. Γι΄ αυτό εντός

του 2020 η κυβέρνηση και η ΔΕΗ θα λάβουν τις αποφάσεις για την είσοδο

των ιδιωτικών κεφαλαίων στον ΔΕΔΔΗΕ και πώς θα προχωρήσουμε και

εκεί σε ένα φιλόδοξο και εμπροσθοβαρές επενδυτικό πρόγραμμα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Ενέργειας αναφέρ-
θηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, όχι μόνο ως χώρα διαμετακόμισης του φυσικού
αερίου, αλλά ως πρωταγωνιστής στις αγορές ενέργειας. Όπως είπε,
στις χώρες των Βαλκανίων βόρεια της Ελλάδος, το 40% των ενεργεια-
κών υποδομών είναι πεπαλαιωμένο. Επομένως θα είναι σημαντικό για
τη χώρα μας που θα αναπτύξει μεγάλο δυναμικό ΑΠΕ να έχει και δυνα-
τότητα εξαγωγών ενέργειας και όχι μόνο εισαγωγών.

24 Οκτωβρίου 2019

Γεράσιμος Θωμάς: Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει
πρωτοπόρος στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης
Βασικά σημεία της ομιλίας του υφυπουργού Ενέργειας στο συνέδριο Renewable & StorageForum
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Το burnout αναγνωρίστηκε κι επίσημα ως ασθένεια από τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Πλέον συμπεριλαμβάνεται

στη διεθνή κατάταξη των ασθενειών του, η οποία χρησιμεύ-

ει ως βάση για τον προσδιορισμό των τάσεων και στατιστικών

της υγείας.

Ο κατάλογος καταρτίστηκε από τον ΠΟΥ και βασίζεται στα

συμπεράσματα ειδικών της υγείας σε όλο τον κόσμο. Υιοθε-

τήθηκε από τα κράτη μέλη του ΠΟΥ, στο πλαίσιο της Παγκό-

σμιας Συνέλευσης Υγείας που διεξήχθη τον Μάιο στη Γενεύη.

Eκπρόσωπος του ΠΟΥ, ανακοίνωσε πως είναι η πρώτη

φορά που το σύνδρομο εντάσσεται σε έναν τέτοιο κατάλογο

και αυτό δείχνει την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο, κα-

θώς και τη σοβαρότητα με την οποία θα πρέπει να αντιμετω-

πίζεται.

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης αφορά κυρίως

στην έντονη αίσθηση κόπωσης και υπερφόρτωσης από τη

δουλειά και συνοδεύεται από την έλλειψη ψυχικών αποθε-

μάτων για οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας (οικογένεια, φίλους,

χόμπι κλπ).

Ο ψυχολόγος Herbert Freudenberger ήταν ο πρώτος που

ασχολήθηκε με το σύνδρομο μέσω μιας επίσημης μελέτης του

το 1974. Αν και τα συμπτώματα ήταν εμφανή, καθώς και η

αιτιολογία, ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται πλέον συχνά,

αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε θεωρηθεί επίσημη ως

ψυχική διαταραχή.

Το σχετικό πρωτόκολλο του ΠΟΥ διευκρινίζει ότι το

burnout «αναφέρεται σε φαινόμενα σχετικά με τον επαγ-

γελματικό περιβάλλον και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για

την περιγραφή εμπειριών σε άλλους τομείς της ζωής».

Τα βασικότερα συμπτώματα της επαγγελματικής εξου-

θένωσης είναι τόσο σωματικά, όσο και συναισθηματικά.

Όπως για παράδειγμα η έντονη κούραση, η αϋπνία, ο πονο-

κέφαλος, οι μυοσκελετικοί πόνοι. Τα προβλήματα του γα-

στρεντερικού, η συναισθηματική εξάντληση, οι απότομες αλ-

λαγές στην διάθεση. Οι συγκρούσεις με συναδέλφους, οι συ-

χνές απουσίες. Τα συχνά ατυχήματα, η δυσκολία στη συγκέ-

ντρωση και η χρήση αλκοόλ. Σημειωτέον ότι, η εργασιακή εξου-

θένωση συνδέεται με την κατάθλιψη.

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από το αδιέξοδο που έχει πε-

ριέλθει η ΔΕΗ λόγω της καταστροφικής

πολιτικής που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ είδαν

το φως της δημοσιότητας διάφορα σχέδια

για την διάσωσή της από την Κυβέρνηση

και την νέα διοίκηση της ΔΕΗ για την ομα-

λή συνέχιση της λειτουργίας της .

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους

κατοίκους της Μεγαλόπολης και τους

επαγγελματικούς φορείς της περιοχής η πιθανότητα διακοπής της λει-

τουργίας των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο για

τη Μεγαλόπολη, εκτός των άλλων, θα θέτει σοβαρά ερωτηματικά για

το πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί η τηλεθέρμανση της πόλης που εί-

ναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την λειτουργία του εργοστασίου της ΔΕΗ

αξιοποιώντας την θερμική ενέργεια, που αλλιώς απλά θα πήγαινε χα-

μένη.

Το έργο αυτό είναι πρότυπο και η πρώτη φάση του άρχισε να λει-

τουργεί από το 2006. Οι υποδομές θέρμανσης των σπιτιών και των επαγ-

γελματικών χώρων έχουν προσαρμοστεί σε αυτό. Τυχόν αλλαγή θα

έχει σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις τόσο για την ίδια την θέρ-

μανση των σπιτιών και των επαγγελματικών χώρων, όσο και την εν-

δεχόμενη εγκατάσταση νέας υποδομής και εξοπλισμού.

Επομένως είναι λογική η ανησυχία των κατοίκων της Μεγαλόπο-

λης, αφού οποιαδήποτε αλλαγή της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης

θα έχει επίπτωση στην θέρμανση της πόλης και θα δημιουργήσει επί

πλέον έξοδα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσα την κρίση

Ως εκ τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ για την μονάδα της

Μεγαλόπολης;

2. Έχει γίνει κάποια μελέτη ή έχει ληφθεί κάποια πρόνοια για την

απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεθέρμανσης στη Μεγαλόπολη

που αποτελεί μάλιστα και πρότυπο έργο;

Αθήνα, 02.09.2019

Ο ερωτών Βουλευτής

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

ΘΕΜΑ: Σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ Λιγνιτικές μονάδες και Τηλεθέρμανση στη Μεγαλόπολη.

Στη διεθνή κατάταξη των ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

(ΠΟΥ) εντάσσεται πλέον το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης (burnout)
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Τέλος στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ

Ολοκληρώθηκε η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών
για τα καλωδιακά τμήματα Κρήτης-Αττικής

Η τελική επιλογή των αναδόχων για κάθε τμήμα του έργου θα ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου, έπει-

τα από την συμμετοχή των εταιρειών σε μειοδοτική διαδικασία.

Η Αριάδνη Interconnection ανακοινώνει την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών

για τα καλωδιακά τμήματα της Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής με τεχνολογία συνεχούς ρεύματος. Στον διαγωνισμό

συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι προμηθευτές διεθνώς και στην επόμενη φάση προκρίνονται οι εξής εταιρείες:

1. Για το πρώτο τμήμα, που αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του ενός από τα δυο υποβρύ-

χια καλώδια που θα συνδέουν την Κρήτη με την Αττική και των σταθμών ηλεκτροδίων σε Κρήτη και Ατ-

τική προκρίνονται οι προμηθευτές Prysmian και η Nexans. Ο προϋπολογισμός του τμήματος είναι 255 εκατ.

ευρώ.

2. Οι προαναφερθείσες εταιρείες προκρίνονται και για το δεύτερο τμήμα το οποίο αφορά το δεύτερο υπο-

βρύχιο καλώδιο. Ο προϋπολογισμός του τμήματος είναι 225 εκατ. ευρώ.

3. Για το τρίτο τμήμα, που αφορά στα υπόγεια καλωδιακά τμήματα που θα συνδέσουν τους Σταθμούς Με-

τατροπής σε Κρήτη και Αττική με τα υποβρύχια καλωδιακά τμήματα, προκρίνονται οι εταιρείες Prysmian,

Nexans και ΝΚΤ-Ελληνικά Καλώδια. Ο προϋπολογισμός του τμήματος είναι 115 εκατ. ευρώ.

4. Για το τέταρτο τμήμα το οποίο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών,

προκρίνεται η εταιρεία Prysmian. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω τμήματος ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.

Η τελική επιλογή των αναδόχων για κάθε τμήμα του έργου θα ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου, έπει-

τα από την συμμετοχή των εταιρειών σε μειοδοτική διαδικασία.

Ο Πρόεδρος της Αριάδνη Interconnection και Πρόεδρος και CEO του μητρικού ομίλου ΑΔΜΗΕ, Μάνος

Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Το μεγαλύτερο έργο υποδομής που υλοποιείται σήμερα στη χώρα, η Διασύνδεση

Κρήτης-Αττικής, προχωρά χωρίς προσκόμματα. Ο ΑΔΜΗΕ δεσμεύεται για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρω-

ση των διαγωνισμών για τα καλωδιακά τμήματα και τους σταθμούς μετατροπής, ώστε η κατασκευή του

εμβληματικού έργου ύψους 1 δισ. ευρώ να ξεκινήσει στις αρχές του 2020. Η διασύνδεση Κρήτης-

Αττικής, σε συνδυασμό με τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου που έχει εισέλθει σε πλήρη

υλοποίηση, διασφαλίζουν τη σταθερή και αξιόπιστη τροφοδοσία της Κρήτης μέσω του

ηπειρωτικού συστήματος».

Ακόμα
Χωρίς�ΣΣΕ
η�"ΔΕΗ
Ανανεώσιμες"

Σε τέλμα έχει
περιέλθει η
υπογραφή
Συλλογικής
Σύμβασης για τους
εργαζόμενους στη
ΔΕΗ Ανανεώσιμες,
οι οποίοι συνεχίζουν
να εργάζονται υπό
καθεστώς ατομικών
συμβάσεων
εργασίας. 
Αποτελεί
αναγκαιότητα η
λήψη
πρωτοβουλιών ώστε
να υπογραφεί το
συντομότερο ΣΣΕ.

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου 2019 δημοπρασία προ-
θεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ) και καταργείται η δυνατότητα να προγραμματιστούν νέες με το ίδιο μο-
ντέλο.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η κατάργηση των δημοπρασιών ρεύματος ΝΟΜΕ -με τις οποίες οι ανταγωνιστές
της ΔEH αγόραζαν ρεύμα σε τιμή χαμηλότερη του κόστους- είναι ένα από τα βασικά μέτρα για την εξυγίανση της επιχείρη-
σης που έχει ανακοινώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και για το οποίο προηγήθηκε
διαβούλευση με τη ΡΑΕ και τους αρμόδιους φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι οι δημοπρασίες ρεύματος ΝΟΜΕ θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 (ν. 4389/2016), στο
πλαίσιο της συμφωνίας που έκανε τότε η κυβέρνηση για να περιορίσει το μερίδιο της ΔEH στην αγορά από το 90% στο 50% με
μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα. Εκτιμάται ότι εξαιτίας των ΝΟΜΕ, η ΔEH είχε ζημίες της τάξης των 600 εκατ. ευρώ τα
τελευταία 3,5 χρόνια, προς όφελος των ανταγωνιστών της.

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισπεύδει τις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία νωρίτερα από τον Ιού-
νιο του 2020 της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς στην οποία, αρχικά, θα μπορούν να διαπραγματεύονται συμ-
βόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με χρηματικό διακανονισμό. Επιπροσθέτως, το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται πρόσθετη δέσμη μέ-
τρων, με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού, την ενίσχυση του ανταγωνισμού
και εντέλει την υιοθέτηση πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών εμπορικών πολιτικών για τον καταναλωτή.

Στην ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εξάλλου, περιέχεται ρύθμιση με την οποία δίνεται παράταση έως τις 30 Σε-
πτεμβρίου 2020 (από 30 Σεπτεμβρίου 2019 προηγουμένως) για τη θέση σε λειτουργία σταθμών ΑΠΕ που έχουν συνάψει Σύμ-
βαση Πώλησης Ηλεκτρικού Ρεύματος πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015. Τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε καθεστώς λειτουρ-
γικής ενίσχυσης του ν. 3468/2006 ("παλιά έργα") με σταθερή τιμή αποζημίωσης, αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα
να λειτουργήσουν, εν πολλοίς λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

Η ρύθμιση αφορά μεταξύ άλλων σταθμών και το αιολικό πάρκο της ΔEH ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στο Μουζάκι Καρδίτσας, ισχύος
30 MW, όπου έχουν συναφθεί οι συμβάσεις και έχουν καταβληθεί σημαντικά κεφάλαια για την προμήθεια ηλεκτρομηχα-
νολογικού εξοπλισμού.
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Ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μετά από σχετικό αίτη-

μα της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής με έδρα τη Ρόδο, του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας Γενικού Επιτελείου Στρατού, προχώρησε σε δωρεά κρίσιμων απαι-

τούμενων υλικών (μπαταρίες) για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος φωτοβολ-

ταϊκών στις βραχονησίδες Ρω και Στρογγύλη, με αποτέλεσμα την πλήρη ενεργειακή αυ-

τονομία τους, την αύξηση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και τη διευκόλυνση της

διαβίωσης των κατοικούντων σε αυτά.

Η παράδοση του εξοπλισμού αυτού στη Διοίκηση Άμυνας της νήσου Μεγίστης, έγινε από

στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης

Δικτύου κ. Ηρακλή Μενεγάτο, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιή-

θηκαν στις 13.9.2019, με την ευκαιρία του εορτασμού της 76ης επετείου Απελευθέρωσης

του Καστελόριζου, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Παρόντες επίσης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ ήταν οι κ.κ. Αντώνης Δασκαλάκης Διευθυντής

Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών και Κωνσταντίνος Νιωτάκης Διευθυντής Περιοχής Ρό-

δου, ενώ από την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία ο Υφυπουργός Άμυνας κ. Αλκιβιά-

δης Στεφανής, ο Υφυπουργός Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόν-

σολας, η κα Μίκα Ιατρίδη και οι κ.κ. Ιωάννης Παππάς, Βασίλης Υψηλάντης και Νεκτά-

ριος Σαντορινιός, βουλευτές Δωδεκανήσου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, οι Δήμαρχοι Μεγίστης και Ρόδου

κ.κ. Γεώργιος Σαμψάκος και Αντώνης Καμπουράκης, ο Αντιναύαρχος κ. Νικόλαος Τσούνης, Αρχηγός ΓΕΝ, ο Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Δη-

μητρόπουλος, Διοικητής ΑΣΔΕΝ και ο Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Φλάρης, Διοικητής 95 Α.Δ.Τ.Ε.

Μετά την τελετή ο κ. Μενεγάτος δήλωσε: «Ο ΔΕΔΔΗΕ στηρίζει διαχρονικά και θα συνεχίσει στρατηγικά να υποστηρίζει τέτοιες δράσεις εθνι-

κής σημασίας, δηλώνοντας έμπρακτα την αναγνώριση της ευθύνης που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ευαίσθη-

τα θέματα εθνικού συμφέροντος και κοινωνικής συνοχής». 

Από το Γραφείο Τύπου ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ στηρίζει με «ενέργεια» την παραμεθόριο 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πάνω από 60€/ΜWΗ η Ο.Τ.Σ.

Σταθερά πάνω από 60€/MWH βρίσκεται η Μέση Μηνι-

αία Οριακή Τιμή Συστήματος για το τετράμηνο Ιουλίου

– Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με τα δημοσιευμένα

στοιχεία. 

Γεγονός που μετατρέπει τους καταναλωτές σε θύματα

της ενεργοποίησης της ρήτρας Ο.Τ.Σ. από τους εναλ-

λακτικούς παρόχους, οι περισσότεροι από τους οποί-

ους έχουν ενσωματώσει την παραπάνω ρήτρα στις συμ-

βάσεις προμήθειας. Έτσι αποκτούν και προβάλουν τη

δυνατότητα εφαρμογής "ανταγωνιστικών" τιμολογίων,

παράλληλα όμως προστατεύονται από αυξήσεις της

Ο.Τ.Σ. που μετακυλύουν έπειτα στους ανυποψίαστους

καταναλωτές. 

Και δεν έχουν πιάσει τα κρύα ακόμα!!! 

Μέση Μηνιαία ΟΤΣ

€/MWh

2018

Ιανουάριος 53,50

Φεβρουάριος 51,63

Μάρτιος 44,28

Απρίλιος 50,35

Μάιος 56,32

Ιούνιος 60,69

Ιούλιος 64,42

Αύγουστος 63,83

Σεπτέμβριος 67,06

Οκτώβριος 71,40

Νοέμβριος 69,30

Δεκέμβριος 71,25

2019

Ιανουάριος 75,28

Φεβρουάριος 69,01

Μάρτιος 59,87

Απρίλιος 62,40

Μάιος 65,91

Ιούνιος 68,14

Ιούλιος 62,14

Αύγουστος 64,02

Σεπτέμβριος 60,91

Οκτώβριος 63,32
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Σ
ε μεγάλη πληγή για τη ΔΕΗ, έχει αναδειχθεί η ΛΑΡΚΟ, με οφει-

λές περίπου στα 300 εκατομμύρια Eυρώ, με τη ΔΕΗ να έχει

σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 323,2 εκατ. Ευρώ την

30.06.2019.

Το ιστορικό είναι μεγάλο και μέχρι στιγμής δε φαίνεται να έχει

βρεθεί λύση όπως παρουσιάζεται στην Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ

του Α’ εξαμήνου 2019.

Αναλυτικότερα στην έκθεση παρουσιάζεται το ιστορικό των τε-

λευταίων ετών:

Στις 21.6.2017 υπεγράφησαν οι Συμβάσεις Προμήθειας ηλε-

κτρικής ενέργειας και Ενεχυρίασης Απαιτήσεων μεταξύ ΔΕΗ και

Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ. 

Λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ των ως άνω

Συμβάσεων από πλευράς Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, η ΔΕΗ, προς προάσπιση

των συμφερόντων της, προχώρησε σε προβλεπόμενες από τις υπό-

ψη συμβάσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο ενέργειες.

Συγκεκριμένα:

– Λόγω μη επαρκούς τήρησης των όρων της Σύμβασης Ενεχυ-

ρίασης επί τραπεζικού λογαριασμού της ΛΑΡΚΟ, απέστειλε το

Φεβρουάριο 2018 σχετική εξώδικη επιστολή, ασκώντας αμέ-

σως όλα τα δικαιώματα εκ του ενεχύρου.

– Λόγω μη επαρκούς τήρησης των όρων της Σύμβασης Προ-

μήθειας απέστειλε τον Απρίλιο 2018 εξώδικη όχληση προς τη

ΛΑΡΚΟ καθώς και προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΛΑΡΚΟ, με πε-

ριθώριο 30 ημερών για την καταβολή από πλευράς ΛΑΡΚΟ των

άμεσα – σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους - απαιτητών λη-

ξιπρόθεσμων οφειλών της, ύψους Ευρώ 50 εκατ. Εντός του

Μαΐου 2018 πιστώθηκε το ποσό των Ευρώ 15 εκατ. έναντι των

υπόψη οφειλών, από πλευράς ΛΑΡΚΟ.

– Λόγω παράβασης ουσιωδών όρων της Σύμβασης Προμήθει-

ας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας

ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ απέστειλε τον Οκτώβριο 2018

σχετική εξώδικη δήλωση και διαμαρτυρία, με περιθώριο 30 ημε-

ρών για την καταβολή από πλευράς ΛΑΡΚΟ των άμεσα – σύμ-

φωνα με τους συμβατικούς όρους - απαιτητών ληξιπρόθεσμων

οφειλών της ύψους Ευρώ 69 εκατ., άλλως σε αντίθετη περί-

πτωση, θα προχωρούσε σε απενεργοποίηση μετρητή φορτί-

ου προς τον ΑΔΜΗΕ.

– Επειδή η ΛΑΡΚΟ δεν ανταποκρίθηκε στις ως άνω υποχρεώ-

σεις της, καταθέτοντας εντός του Οκτωβρίου 2018 μόνον το

ποσό των Ευρώ 3 εκατ. έναντι των άμεσα απαιτητών και λη-

ξιπρόθεσμων οφειλών της, η ΔΕΗ προχώρησε το Νοέμβριο

2018, κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση και τον Κώδικα

Προμήθειας, σε εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου προς

τον ΑΔΜΗΕ, δίνοντας 10ήμερη προθεσμία στη ΛΑΡΚΟ για την

εξόφληση των άμεσα απαιτητών οφειλών της, ύψους Ευρώ

72,5 εκατ.

– Επειδή παρήλθε άπρακτη και η νέα προθεσμία που δόθηκε στη

ΛΑΡΚΟ, η ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στον

Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και τους συμβατι-

κούς όρους, προχώρησε την 27.11.2018 σε αποστολή εξω-

δίκου προς τη ΛΑΡΚΟ και τον ΑΔΜΗΕ με καταγγελία σύμβα-

σης και δήλωση παύσης εκπροσώπησης του μετρητή φορτί-

ου της ΛΑΡΚΟ, επιφυλασσόμενη κάθε δικαιώματός της που

απορρέει από την κείμενη νομοθεσία και που αφορά στην με

κάθε νόμιμο τρόπο ικανοποίηση των νόμιμων και ληξιπρόθε-

σμων απαιτήσεων της έναντι της ΛΑΡΚΟ.

Κατόπιν αυτού η ΛΑΡΚΟ κατέθεσε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων

με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της ΔΕΗ και του

ΑΔΜΗΕ για τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσε-

ών της. Μετά από τη συζήτηση του υπόψη αιτήματος την 7.12.2018,

εξεδόθη απόφαση με την οποία ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου Αθηνών απέρριψε το υπόψη αίτημα της αιτούσης, δεδο-

μένου ότι δεν πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της αιτήσεως ασφα-

λιστικών μέτρων, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τις

6.2.2019.

Στη συνέχεια, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, όπως δημοσιεύτηκαν στο από 12.12.18 Δελτίο Τύ-

που του Υπουργείου, περί προσπάθειας επίλυσης του θέματος, κι-

νούμενης σε τρεις άξονες: πρώτον, να προχωρήσουν οι διαδικασίες

για την υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ, δεύτε-

ρον, η ΛΑΡΚΟ να προσαρμόσει το επίπεδο παραγωγής σε χαμηλό-

τερα επίπεδα που υπαγορεύουν οι χαμηλές τιμές του νικελίου, να

μεταβιβάσει πρόσθετες χρηματοροές της στη ΔΕΗ και να προχω-

ρήσει σε εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους και τρίτον, η ΔΕΗ

να αποδεχθεί οι συνέπειες της άρσης εκπροσώπησης να μετατεθούν

για την έναρξη του νέου έτους, η ΔΕΗ με την από 13.12.2018 εξώ-

δικη επιστολή της σε ΛΑΡΚΟ και ΑΔΜΗΕ ανέστειλε τις συνέπειες

της παύσης εκπροσώπησης του μετρητή φορτίου και της καταγγε-

λίας Σύμβασης της ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να εξαντληθεί κάθε περι-

θώριο για την εξεύρεση λύσης. Κατέστησε όμως απολύτως σαφές

με το υπόψη εξώδικο, πως προϋπόθεση για τη σύναψη νέας Σύμ-

βασης Προμήθειας ήταν α) η δημιουργία προϋποθέσεων και η θέ-

σπιση ειδικών ρητρών ώστε η ΛΑΡΚΟ να αποζημιώνει πλήρως και

έγκαιρα τη ΔΕΗ για την καταναλισκόμενη ενέργεια και β) η εκπό-

νηση σχεδίου αποπληρωμής των χρεών της ΛΑΡΚΟ έναντι της ΔΕΗ

και η άμεση εφαρμογή του, αρχής γενομένης από τις οφειλές που

«ΛΑΡΚΟ»: Η�ΜΕΓΑΛΗ�ΠΛΗΓΗ
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συσσωρεύτηκαν στο πλαίσιο της από 21.06.2017 σύμ-

βασης. 

Σε συνέχεια της πιο πάνω εξώδικης δήλωσης της ΔΕΗ

και σχετικής επιστολής της ΛΑΡΚΟ για έναρξη δια-

πραγματεύσεων από τα Μέρη για την εξεύρεση αμοι-

βαία αποδεκτής ρύθμισης για τις οφειλές της ΛΑΡΚΟ

έναντι της ΔΕΗ και μετά από επίπονες διαπραγματεύ-

σεις, τα μέρη κατέληξαν από κοινού σε ένα πλαίσιο συμ-

φωνίας, το οποίο ανταποκρινόταν στις προϋποθέσεις που

είχε θέσει η ΔΕΗ έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να προ-

χωρήσουν τα μέρη σε σχετική σύμβαση προμήθειας χρο-

νικής περιόδου από 11.1.2019 έως και 31.12.2020. Το

πλαίσιο συμφωνίας, του οποίου όλοι οι όροι έχουν συμ-

φωνηθεί από τα μέρη ως ουσιώδεις και η τυχόν παρά-

βαση έστω και ενός από αυτούς από πλευράς ΛΑΡΚΟ,

συνιστά λόγο άμεσης καταγγελίας της συμβατικής σχέ-

σης από τη ΔΕΗ, εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια

των δύο εταιρειών.

Επί του παρόντος εφαρμόζεται το υπόψη πλαίσιο

συμφωνίας στην τιμολόγηση της ΛΑΡΚΟ και η τελευταία

τήρησε τις υποχρεώσεις της για την αποπληρωμή λο-

γαριασμών καταναλώσεων μηνών Ιανουαρίου (λήξης τέ-

λος Μαρτίου) και Φεβρουαρίου (λήξης τέλος Απριλίου).

Μετά από καθυστέρηση που σημειώθηκε από πλευράς

ΛΑΡΚΟ ως προς την καταβολή των 2,5 εκατ. ευρώ ένα-

ντι λογαριασμού κατανάλωσης μηνός Μαρτίου (λήξης

τέλος Μαΐου), η ΔΕΗ προχώρησε σε επίδοση επιστολής

επισημαίνοντας στη ΛΑΡΚΟ ότι θα προχωρήσει αμέσως

σε δήλωση παύσης εκπροσώπησης του μετρητή φορ-

τίου της εγκατάστασής της στη Λάρυμνα χωρίς άλλη ει-

δοποίηση. Η ΛΑΡΚΟ απέστειλε στη ΔΕΗ έγγραφη δια-

βεβαίωση ότι έως την 24η Ιουνίου θα κατέβαλε το ποσό

που όφειλε να είχε αποπληρώσει και ότι την 28η Ιου-

νίου θα κατέβαλε εμπρόθεσμα το ποσό που αφορούσε

στο λογαριασμό κατανάλωσης μηνός Απριλίου (λήξης

τέλος Ιουνίου). Πράγματι την 21η Ιουνίου η ΛΑΡΚΟ κα-

τέβαλε στη ΔΕΗ το ληξιπρόθεσμο ποσό. Όμως, στη συ-

νέχεια δεν καταβλήθηκαν την 31.7.2019 τα οφειλόμε-

να έναντι λογαριασμού κατανάλωσης μηνός Μάϊου και

η ΔΕΗ προχώρησε εκ νέου σε σχετική επιστολή προς τη

ΛΑΡΚΟ. Η ΛΑΡΚΟ, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας

(εργατικό ατύχημα, απεργιακές κινητοποιήσεις και πυρ-

καγιές στην κεντρική Εύβοια όπου ευρίσκονται μεταλ-

λεία της), απάντησε ότι θα κατέβαλε τα οφειλόμενα ποσά

της 31.7.2019, 31.8.2019 και 30.9.2019 με 1 μήνα κα-

θυστέρηση. Η ΔΕΗ δεν αποδέχτηκε τα προτεινόμενα από

τη ΛΑΡΚΟ και προχώρησε την 30.8.2019 σε εντολή Παύ-

σης Εκπροσώπησης προς ΑΔΜΗΕ και ΛΑΡΚΟ. Την

4.9.2019 η ΛΑΡΚΟ κατέβαλε τα οφειλόμενα της

31.7.2019 και η ΔΕΗ με εξώδικο την 6.9.2019 ανέστειλε

τα αποτελέσματα της παύσης εκπροσώπησης του με-

τρητή φορτίου της ΛΑΡΚΟ έως την 30.9.2019.

� � EPSU: Η αποτυχία της απελευθέρωσης

της αγοράς ενέργειας

Μόλις δημοσιεύθηκε μια έκθεση σχετικά με την απελευθέρωση των αγο-
ρών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, τα τελευταία 20 χρόνια.
Η έκθεση επισημαίνει τις πολλές αποτυχίες της απελευθέρωσης – οι τιμές
έχουν αυξηθεί για τους καταναλωτές κατά δύο φορές τα τελευταία 10 χρό-
νια, το 25% των θέσεων εργασίας έχει απολεσθεί στον ενεργειακό τομέα
και τα δημόσια μονοπώλια έχουν αντικατασταθεί από ισχυρά ιδιωτικά καρ-
τέλ – προτείνοντας παράλληλα εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον.
Η έκθεση “Going Public: A Decarbonised, Affordable and Democratic En-
ergy System for Europe”, ανατέθηκε από την EPSU και γράφθηκε από τη
Dr Vera Weghmann της Public Services International Research Unit του
πανεπιστημίου του Greenwich.
Περιληπτικά η έκθεση επισημαίνει:
• Την επείγουσα ανάγκη για εναλλακτικές ενεργειακές πολιτικές.
• Την αποτυχία της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.
• Την μη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
• Την αντίθεση μεταξύ απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και μείω-

σης  των εκπομπών άνθρακα.
• Τη σημασία της δημόσιας ιδιοκτησίας για ένα δίκαιο και βιώσιμο ενερ-

γειακό σύστημα.
Παρουσιάζει ότι τελικά η ελευθέρωση του ενεργειακού συστήματος έχει
δώσει λίγες απαντήσεις στις προχωρημένες κλιματικές κρίσεις.  Η εκτε-
ταμένη χρήση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στις πηγές ενέργειας που
εκπέμπουν άνθρακα έχει παρασχεθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια ση-
μαντικών δημόσιων επιχορηγήσεων και όχι με ανταγωνισμό στην ελεύ-
θερη αγορά και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ενεργειακό σύστημα
υπό δημόσια ιδιοκτησία για το κοινό καλό της κοινωνίας μπορεί να προ-
σφέρει καθαρή και προσιτή ενέργεια.
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