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Η
ψήφιση του νομοσχεδίου για την πώ-
ληση του ΑΔΜΗΕ, αποτέλεσε ένα α-
πό τα κυριότερα θέματα του τελευταί-
ου τριμήνου.  Εργαζόμενοι και Σωμα-

τεία, Ομοσπονδίες, συσπειρώθηκαν, παραβλέ-
ποντας τυχόν διαφορές, προσπαθώντας να πεί-
σουν ότι η σχεδιαζόμενη πώληση δεν ωφελεί
κανέναν παρά μόνο τον αγοραστή – επενδυτή. 

Το νομοσχέδιο πέρασε από την Κυβερνητι-
κή πλειοψηφία, έχοντας απέναντι σύσσωμη την
αντιπολίτευση και κυρίως χωρίς να έχει πείσει
κανέναν άλλο για την αναγκαιότητα – σκοπιμό-
τητα της πώλησης.  Τα Σωματεία εργαζομένων
του Ομίλου ΔΕΗ, για πρώτη φορά, έλαβαν
πρωτοβουλίες κατάρτισης ενός αγωνιστικού
πλαισίου. 

Με αφορμή την απόφαση της διαιτησίας της ΡΑΕ, σχετικά με την τιμο-
λόγηση της ενέργειας που καταναλώνει η “Αλουμίνιον της Ελλάδος” ε-
πανήλθε στην επικαιρότητα το κόστος ενέργειας των ενεργοβόρων βιο-
μηχανιών, ρίχνοντας φως σε μελέτες και έρευνες σχετικά με το κόστος ε-
νέργειας και προμήθειάς της από τις βιομηχανίες σε Ελλάδα και υπόλοι-
πη Ευρώπη. 

Η τιμολόγηση της “Αλουμίνιον της Ελλάδος” ειδικότερα, έχει προε-
κτάσεις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές. Ένας λαβύρινθος νομο-
θετημάτων έχει δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο άκρως ευνοϊκό για
την συγκεκριμένη επιχείρηση, το οποίο στρεβλώνει τις αγορές και επι-
βαρύνει εκατομμύρια καταναλωτές που καλούνται να την “επιδοτή-
σουν”.  

Σε καμία περίπτωση, το παραπάνω πλαίσιο, δεν αποτελεί τμήμα ενός

σχεδιασμού της βιομηχανικής πολιτικής, γιατί
απλά δεν υπάρχει βιομηχανική πολιτική.  Τις ε-
πόμενες ημέρες θα αποδειχθεί η ερμηνεία της
έννοιας “ελεύθερη αγορά”,  αν ο τρόπος στήρι-
ξης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής βιο-
μηχανίας αφορά σε όλες τις βιομηχανίες και αν
βέβαια είναι συμβατός με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. 

Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ από το 2007, είχε επισημά-
νει την σκανδαλωδώς ευνοϊκή μεταχείριση της
συγκεκριμένης επιχείρησης, προβάλλοντας τη
ζημιά για τους καταναλωτές και τη ΔΕΗ. 

Ο  ΕΟΠΥΥ κατέρρευσε. Μέσα  σε πολύ μι-
κρό χρονικό διάστημα, το σύστημα Α’/θμιας  πε-
ρίθαλψης κατέρρευσε  υπό το βάρος οικονομι-

κών και λειτουργικών προβλημάτων και έλλειψης μακροχρόνιου σχε-
διασμού.  Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι στον ΕΟΠΥΥ βρέθηκαν για άλλη
μια φορά εγκλωβισμένοι, με ελλιπή πληροφόρηση για το μέλλον και με
τη Διοίκηση της ΔΕΗ να αδυνατεί να τους εξασφαλίσει συνθήκες ίσης
μεταχείρισης  με τους υπόλοιπους.  Μισθολογικές Προαγωγές δε λαμβά-
νουν εδώ και ένα χρόνο, επίσης δάνεια προσωπικού, προκαταβολές έ-
ναντι  μισθοδοσίας και εδώ και έξι μήνες δεν τους καταβάλλονται οι δα-
πάνες για την φιλοξενία των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Και η Διοίκηση αδυνατεί ….. 

Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι αποτελούν προσωπικό της ΔΕΗ. 
Η ίση μεταχείριση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για τον

ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ. 

Καλή Ανάγνωση!

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ 

Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης 

Με την παράταξη “ΝΕΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΚΙΝΗΣΗ”

του Γιάννη Αναγνώστου. 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει να σταθούμε όρθιοι λέγοντας την άποψή μας και

δηλώνοντας τη συμμετοχή μας.  Έτσι μόνον θα καταφέρουμε να περισώσουμε την αξιοπρέπειά

μας και το δικαίωμα σε μια καλύτερη διαβίωση μελλοντικά ειδικά για τα παιδιά μας. 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ. 

Όποιος συνάδελφος – μέλος του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ συμμετάσχει στις Εκλογές Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης μπορεί να αποστείλει ένα σύντομο βιογραφικό στις “Επισημάνσεις ΔΕΗ” έως
15/04/2014. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ. 

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του, για την απώλεια του πατέρα του μέ-

λους του Δ.Σ. του συλλόγου μας Τσιότσου Εμμανουήλ. 

• • •
Το Δ.Σ. εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του, για την απώλεια της μητέρας της συναδέλφου Κίννα

Θεοφανίας, και για τον πατέρα του συναδέλφου Λάτση Γεωργίου, της συναδέλφου Παππά Δήμητρας και της

συναδέλφου Μαράντου Αικατερίνης.  Επίσης θερμά συλλυπητήρια για τη μητέρα της συναδέλφου Ρούσση

Χρυσούλας και τον αδελφό της συναδέλφου Σπηλιοπούλου Γεωργίας.   

edi
to
rial

Του Γ. μΠοΥΚοΥρΑ
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ

Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΚοΙνΩνΙΚΑ

Ιδιοκτήτης

Π.Α.Σ.Υ.Π./ Δ.Ε.Η.

Γιώργος Μπούκουρας

Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης

Σπύρος Αγαπάκης

Αρχισυντάκτης

Κώστας Διακουμάκος

Συντακτική Επιτροπή

Σπύρος Αγαπάκης

Κώστας Ζάμπρας

Παναγιώτης Καλοφωλιάς

Κώστας Χρυσίνας
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Α
μέτρητες σελίδες έχουν γραφτεί για το Ασφαλιστι-

κό μας καθώς και τους αποσπασμένους συναδέλ-

φους στους Ασφαλιστικούς Φορείς.  Ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-

ΔΕΗ με κάθε ευκαιρία, προσπαθεί να παρουσιάσει με ειλι-

κρίνεια τα προβλήματα που βιώνουν οι συνάδελφοι αυτοί

καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους.  Δεν είναι τυχαίο

άλλωστε ότι καθημερινά όλο και μεγαλύτερος αριθμός των

αποσπασμένων συναδέλφων εμπιστεύεται τον ΠΑ.Σ.ΥΠ.-

ΔΕΗ.

Οι κυβερνητικές παλινωδίες σχετικά με τον γενικό προ-

σανατολισμό του Ασφαλιστικού συστήματος αλλά και η κω-

λυσιεργία της διοίκησης της ΔΕΗ, έχουν ως αποτέλεσμα την

άνιση μεταχείριση των αποσπασμένων συναδέλφων σε σχέ-

ση με τους υπόλοιπους μισθωτούς της ΔΕΗ. 

Για τον ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ είναι αδιαπραγμάτευτος προσα-

νατολισμός ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση του θέματος, πρέπει

να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των αποσπασμένων συ-

ναδέλφων με τους υπόλοιπους μισθωτούς της ΔΕΗ Α.Ε.

Την αναγκαιότητα γρήγορης επίλυσης των προβλημά-

των που έχουν δημιουργηθεί, θέτει η παρακάτω επιστολή

προς τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο  της Δ.Ε.Η. Α.Ε.:

ΑΘΗΝΑ 05/12/2013  Α.Π.: 2103

ΠΡΟΣ: κο ΖΕΡΒΟ ΑΡΘΟΥΡΟ

Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο  Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Πορεία Ασφαλιστικού συστήματος και

Α’/βάθμιας περίθαλψης εργαζομένων στον Όμι-

λο ΔΕΗ. 

κε Πρόεδρε, 

με την παρούσα επιστολή μας εκφράζουμε την έντονη

ανησυχία χιλιάδων ασφαλισμένων του ομίλου ΔΕΗ σχετικά

με την πορεία του Ασφαλιστικού μας συστήματος.  Η πολυ-

διάσπασή του και υπαγωγή του σε διαφορετικούς φορείς

είχε ως συνέπεια την απορύθμιση πολλών θεμάτων, που

έως σήμερα δεν έχουν αποτελεσματικά ρυθμισθεί.  Ενδει-

κτικά αναφέρουμε :

1. Η λειτουργία των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθ-

μιων Υγειονομικών επιτροπών (ΠΥΕ, ΔΥΕ) δεν έχει καταστεί

εφικτή, με αποτέλεσμα πάρα πολλές περιπτώσεις να εκ-

κρεμούν. 

2. Η μη οριστική διευθέτηση της έγκρισης των ημερα-

σθενειών και των αναρρωτικών αδειών, δημιουργεί προ-

βλήματα στους συναδέλφους αλλά και στην εύρυθμη λει-

τουργία των υπηρεσιών του Ομίλου.

3. Ο μη σαφής προσανατολισμός του ΕΟΠΥΥ, σχετικά

με τη λειτουργία των ΠΕΚΑ και των πολυϊατρείων μας κα-

θώς και τη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους, έχει ως

συνέπεια την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, την αβεβαι-

ότητα των συναδέλφων που υπηρετούν αποσπασμένοι και

γενικά την απαξίωση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψής μας. 

4. Η μη ύπαρξη συμβουλίων κρίσεως, έχει ως συνέπεια

οι αποσπασμένοι συνάδελφοι στον ΕΟΠΥΥ, που υπηρετούν

σε μονάδες της περιφέρειας, να μην λαμβάνουν μισθολο-

γικές προαγωγές. 

5. Η αδυναμία της Επιχείρησης να εξασφαλίσει τα ίδια

δικαιώματα στους αποσπασμένους συναδέλφους στον

ΕΟΠΥΥ με όλους τους υπόλοιπους, (Δάνεια προσωπικού,

προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας) δημιουργεί ενδείξεις

κατάφωρης αδικίας και άνισης μεταχείρισης του προσωπι-

κού. 

6. Η μη έκδοση σχετικής οδηγίας, για την εφαρμογή του

Ν. 4203/2013 άρθρου 18, που θα ρυθμίσει την μεταφορά α-

ποδεσμευμένων, από τους ασφαλιστικούς φορείς, συνα-

δέλφων, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενέχει τον κίνδυνο να καταστεί ά-

πραγη η χρονική διορία που θέτει ο παραπάνω νόμος (31-

12-2013) .

κε Πρόεδρε, 

τα παραπάνω αναφέρονται ως σημαντικά θέματα, που

απασχολούν εργαζόμενους και ασφαλισμένους γενικότε-

ρα αλλά αποτελούν και πηγές μη εύρυθμης λειτουργίας των

υπηρεσιών της Επιχείρησης. 

Είναι αναγκαία η κατάρτιση ενός σχεδίου – προσανα-

τολισμού για τη σφαιρική επίλυση των παραπάνω προβλη-

μάτων.  Η προσπάθεια αποσπασματικής επίλυσής τους, α-

ποβαίνει αναποτελεσματική ενισχύοντας και πολλαπλασιά-

ζοντας τα προβλήματα. 

Θεωρούμε αναγκαία την παρέμβασή σας, ώστε με ει-

λικρινή συνεργασία του Ομίλου ΔΕΗ και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

σε ανώτατο επίπεδο, να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις

που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες χι-

λιάδων ασφαλισμένων και θα συμβάλουν στην εύρυθμη

λειτουργία του Ομίλου. 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοιν. : - ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

- ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

- ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

- Εκπρόσωπους εργαζομένων σε Δ.Σ. 

Καραλευθέρης Π., Φωτόπουλος Ν., Μασούρας

Κ., Παπαστάμος Στ. 

Από τους Ιατρούς Εργασίας
πλέον οι Μετατάξεις –
Αλλαγές ειδικότητας

ΑΝΑγκΑΙΑ η κΑΤΑρΤΙΣη
ενός σχεδίου - προσανατολισμού 
για το Ασφαλιστικό Εκδόθηκε η 141/2013 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου με

την οποία προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης/ Γνωμάτευσης

για καταλληλότητα για εργασία από τον αρμόδιο Ιατρό Εργα-

σίας, αντικαθιστώντας τις ρυθμίσεις –οδηγίες που προέ-

βλεπαν την παραπομπή του προσωπικού στις Υγειονομικές

Επιτροπές του Ασφαλιστικού Φορέα. 

Αναλυτά, σύμφωνα με την 141/2013 Απόφαση Διευ-

θύνοντος Συμβούλου:

1. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της

διαδικασίας  μετατάξεων / αλλαγής ειδικότητας, οι οποίες

γίνονται μετά από αίτηση μισθωτού ή μετά από πρόταση του

Βασικού Οργανικού Κλιμακίου στο οποίο υπηρετεί ο μι-

σθωτός, ορίζεται η παραπομπή του στον αρμόδιο κατά τό-

πους Ιατρό Εργασίας της ΔΕΗ και η έκδοση από τον Ιατρό

Εργασίας, στο πλαίσιο του Ν. 3850/2010, « Βεβαίωση Κα-

ταλληλότητας για εργασία » του υπό κρίση μισθωτού στη

νέα κατηγορία /ειδικότητα.

2.  Ο αρμόδιος Ιατρός εργασίας θα εκδίδει, στο πλαίσιο

του Ν. 3850/2010, Βεβαίωση Καταλληλότητας για εργασία

όλων των εργαζομένων (τακτικό και έκτακτο προσωπικό). 

3. Ο αρμόδιος Ιατρός εργασίας θα εξετάζει και γνωμο-

δοτεί, στο πλαίσιο του Π.Δ. 88/1999, την καταλληλότητα των

εργαζομένων για την κατηγορία /ειδικότητα απασχόλησής

τους, σε σχέση με την οργάνωση του χρόνου εργασίας και

του κύκλου της παραγωγικής διαδικασίας ( βάρδιες, ωρά-

ριο εργασίας κ.λ.π. ).  Ειδικότερα όσον αφορά τη βεβαίωση

από τον Ιατρό Εργασίας μειωμένης ημερήσιας απασχόλη-

σης μισθωτών για αποδεδειγμένους λόγους ασθενείας ή

πάθησης, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και των ρυθ-

μίσεων της ΔΕΗ, αυτή θα έχει την έννοια της ωριαίας ή δίω-

ρης βραδείας προσέλευσης ή αντίστοιχης πρόωρης απο-

χώρησης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 2 μη-

νών), με επανεξέταση του μισθωτού από τον Ιατρό Εργασίας. 

4. Ο αρμόδιος Ιατρός εργασίας θα εξετάζει και γνωμο-

δοτεί επίσης, στο πλαίσιο του Ν. 3850/2010, την καταλλη-

λότητα των εργαζομένων για την επανένταξή τους μετά α-

πό 15ήμερη απουσία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος σε σχέ-

ση με τη θέση εργασίας και το αντικείμενο αυτής. 

5. Το περιεχόμενο της  « Βεβαίωσης Καταλληλότητας »

πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργα-

ζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς ε-

πιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του ερ-

γοδότη. 

6. Η παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία κρίσης της «

καταλληλότητας » του προσωπικού για εργασία συγκεκρι-

μένης κατηγορίας /ειδικότητας ή θέσης εργασίας αντικαθι-

στά τη διαδικασία των β΄ και γ΄ σχετικών ρυθμίσεων – ο-

δηγιών που προέβλεπαν την παραπομπή του προσωπικού

στις Υγειονομικές επιτροπές του Ασφαλιστικού Φορέα για

κρίση της «ικανότητας» αυτού στις αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4225/14 προ-
βλέπεται:

1. Από 01-12-2013 το ποσό της εισφοράς στο
Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) ό-
λων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά
την 01-01-1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3%  για
τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον ερ-
γοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του ερ-
γαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
22 του Ν. 2084/92, όπως ισχύει, και με την επι-
φύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1

του  Ν. 4024/11 (Α 226).  Η πρόσθετη ειδική ει-
σφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται : α) για τους υπαγόμε-
νους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε
2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και
τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απα-
σχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λι-
γνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς
και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα
της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον
εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο. 

2. Από 01-12-2013 το ποσό της εισφοράς των

αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο
Ενιαίο Ταμείο επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υ-
πολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής
κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές
στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βα-
ρύνει τους ασφαλισμένους. 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρ-
θρου καταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ε-
δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4052/12
(Α 42), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα ορι-
ζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη. 

Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ
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Κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι,

Κυρίες και Κύριοι, 

Καλή σας μέρα και καλή χρονιά,

Συγχαίρω τους διοργανωτές του σημερινού συνεδρί-

ου που με την έλευση του νέου έτους μας δίνουν την ευ-

καιρία να προσδιορίσουμε και να αναφερθούμε στους στό-

χους μας για το 2014, ένα έτος το οποίο – χάρη στις σκλη-

ρές θυσίες των προηγούμενων ετών    - μπορεί και πρέ-

πει να μείνει στην ιστορία ως το έτος εξόδου για την Ελλά-

δα από τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που γνώρισε η

χώρα μας τον τελευταίο μισό αιώνα. 

Όπως το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έτσι και η

ΔΕΗ, η μεγαλύτερη βιομηχανία του τόπου, τα τελευταία

χρόνια μπήκε σε μια διαδικασία επώδυνης αναδιάρθρω-

σης και αναγκαίων προσαρμογών των στρατηγικών της

προτεραιοτήτων,   με στόχο όχι μόνο τη δραστικότερη και

αμεσότερη μείωση του λειτουργικού της κόστους αλλά και

παράλληλα τη διατήρηση μιας κρίσιμης για τη ΔΕΗ αλλά και

τη χώρα αναπτυξιακής και επενδυτικής στρατηγικής στον

τομέα της ενέργειας. 

Ο δρόμος παραμένει δύσβατος. Η πρόκληση όμως εί-

ναι τεράστια και εθνικής σημασίας. 

Αποδείξαμε στους μετόχους και στους καταναλωτές

μας, πως μπορούμε και θέλουμε να προσαρμοστούμε ά-

μεσα στη νέα σκληρή χρηματοοικονομική πραγματικότη-

τα που διαμορφώθηκε, προτάσσοντας αποκλειστικά το ε-

θνικό και επιχειρηματικό συμφέρον σε άμεση συνάρτηση

και με απόλυτο σεβασμό στο συμφέρον του καταναλωτή. 

Θυμίζω πως η ΔΕΗ προχώρησε σε πρωτοφανείς για

ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού περικοπές μισθολο-

γικών και λοιπών δαπανών, επιτυγχάνοντας σημαντική

μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση της παρα-

γωγικότητας, όπως αυτή αποτυπώθηκε από την επικαι-

ροποιημένη μελέτη του διεθνή οίκου Booz Allen.

Παράλληλα κάνουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελ-

τίωση των οικονομικών του Ομίλου αποσκοπώντας σε

δραστική μείωση του δανεισμού του μέσα στα επόμενα 3

με 4 χρόνια. 

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, όχι μόνο δεν παρε-

μποδίσθηκε ο ενεργειακός σχεδιασμός της ΔΕΗ, αλλά πε-

τύχαμε, με πολύ κόπο και προσπάθεια,  να ολοκληρώ-

σουμε ένα αξιοζήλευτα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα

καθώς επίσης αυτή την περίοδο πραγματοποιούμε το πο-

λυπόθητο και αναγκαίο άνοιγμα σε νέες αναπτυσσόμενες

και γειτονικές αγορές, προσδίδοντας νέες προοπτικές στην

επιχειρηματικής μας δραστηριότητα. 

Επιτρέψτε μου ενδεικτικά να αναφέρω ότι αυτά τα χρό-

νια της κρίσης πετύχαμε και ολοκληρώσαμε έργα όπως: 

• Τη νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με

καύσιμο το φυσικό αέριο στο Αλιβέρι  - η πρώτη μας νέα

μονάδα μετά από οκτώ περίπου χρόνια - που αποτελεί την

πιο σύγχρονη θερμική μονάδα, με τον υψηλότερο βαθμό

απόδοσης, σε όλη την επικράτεια. 

• Το νέο υδροηλεκτρικό σταθμό του Ιλαρίωνα, τον

πρώτο μεγάλο υδροηλεκτρικό σταθμό εδώ και δεκαπέντε

χρόνια. 

αλλά και 

• Τη νέα μονάδα στη Μεγαλόπολη που σύντομα θα τε-

θεί σε λειτουργία, με καύσιμο επίσης το φυσικό αέριο, με

τη μεταφορά του μέσω αγωγών για πρώτη φορά στην Πε-

λοπόννησο. 

Στο πλαίσιο της  προσπάθειας στρατηγικής επέκτασής

της ΔΕΗ εκτός Ελλάδος, παρακολουθούμε από κοντά τις

εξελίξεις σχετικά με το έργο στην ΠΓΔΜ, το οποίο αφορά

στο σχεδιασμό, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και

συντήρηση δύο νέων Υδροηλεκτρικών σταθμών, αλλά και

στη λειτουργία ενός ήδη υφιστάμενου σταθμού.  Με την ε-

παναπροκύρηξη του διαγωνισμού η ΔΕΗ, έχοντας ως συ-

γκριτικό πλεονέκτημα την πλούσια τεχνογνωσία στα υ-

δροηλεκτρικά έργα και της πολύ καλές γνώσης της αγο-

ράς ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη θα είναι από

τους πλέον αξιόπιστους διεκδικητές.  

Αυτές τις μέρες, επίσης, ολοκληρώνουμε τις διαδικα-

σίες ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό, προ-

κειμένου η ΔΕΗ να εισέλθει σε νέες αναπτυσσόμενες α-

γορές με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Και αυτό συνέβη καθώς η Επιχείρηση έχει διαπιστώσει

την αλλαγή του  επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δια-

μορφώνεται στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και των

ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αντίστοιχες αγορές

άλλων χωρών. 

Για το λόγο αυτό  λάβαμε την απόφαση  για την ίδρυ-

ση:

• θυγατρικής εταιρείας, σε συνεργασία με την εται-

ρεία Alpiq, στη Βουλγαρία και 

• άλλης μια θυγατρικής εταιρείας, της οποίας η ΔΕΗ

κατέχει το 100%, στην Τουρκία με αρχική αποστολή των ε-

ταιρειών αυτών,  την δραστηριοποίησή τους στο χώρο του

διασυνοριακού εμπορίου.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ 
κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

«INVESTING IN ENERGY 2014»

ΔΕΗ Α.Ε.: Επενδύει στην Ενέργεια - 
Στηρίζει Δυναμικά την  Εθνική Οικονομία

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με

την υπογραφή ομολογιακού δανείου ύψους € 739 εκατ. με

κοινοπραξία ξένων τραπεζών για τη μερική χρηματοδό-

τηση της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», η ΔΕΗ ΑΕ ε-

νημερώνει ότι εκδόθηκε η τελική ασφαλιστική κάλυψη α-

πό τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι-

στώσεων EULER HERMES και ότι όλες οι προϋποθέσεις

εκταμίευσης του δανείου έχουν ικανοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εξασφάλισε ομολογιακό δάνειο

ύψους € 739 εκατ. με κοινοπραξία ξένων τραπεζών και

ετήσιο συνολικό κόστος κοντά στο 5% που θα υποστηρί-

ζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγι-

κών Πιστώσεων Euler Hermes. Ένα τέτοιου μεγέθους δά-

νειο αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν

διεθνείς οργανισμοί τόσο ως προς το συγκεκριμένο έργο

και την Εταιρεία αλλά και ως προς τις αναπτυξιακές προ-

οπτικές της χώρας. 

Οι δράσεις και απαιτούμενες διαδικασίες σχετικά με

την υλοποίηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού ενεργει-

ακού έργου προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και βά-

ση του χρονοδιαγράμματος που έχει καταρτίσει η Εται-

ρεία. 

Σημείωση προς τους συντάκτες: 

Η νέα Μονάδα, συμβατικής αξίας περίπου € 1,4 δις,

αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύ-

σεις που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια και εί-

ναι η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις

που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Η νέα λιγνιτική μονάδα θα διαθέτει την πλέον σύγ-

χρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για

τηλεθέρμανση στην Πτολεμαϊδα. 

Η Μονάδα V θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προ-

ώθηση της Ανάπτυξης και Απασχόλησης στην ευρύτερη

περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή της θα απασχοληθούν

έως και 3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία της το

μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα υ-

περβεί τα 250 άτομα. Παράλληλα, από τις εργασίες κατα-

σκευής και λειτουργίας της θα επωφεληθούν, άμεσα ή

έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. 

Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας Μονάδας ικα-

νοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής

και εθνικής νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την πε-

ριβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, καθώς η νέα μονάδα θα

αντικαταστήσει παλαιές και ενεργοβόρες Μονάδες και θα

πετύχει μεγάλη μείωση της κατανάλωσης λιγνίτη (κατά

40%), εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλες μειώσεις των εκπο-

μπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και των ρύπων. 

Επιπλέον, η νέα Μονάδα V αναβαθμίζει το Ενεργεια-

κό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα αξιοποιεί τα

εγχώρια κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση

της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες. 

Τέλος, η νέα Μονάδα θα συμβάλει στην ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ουσιαστική ανανέω-

ση του στόλου των εγκατεστημένων Μονάδων, καθώς το

κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε

σχέση με τις παλαιές μονάδες. 

Αθήνα, 20.12.2013    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έκδοση της τελικής ασφαλιστικής κάλυψης δανείου, ποσού €739 εκατ. 
για τη Νέα Λιγνιτική Μονάδα "Πτολεμαΐδα V"
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Δεν περιοριστήκαμε όμως μόνο στην ολοκλήρωση

των πολύ σημαντικών επενδύσεων που προανέφερα και

στο άνοιγμα της ΔΕΗ σε νέες αγορές. 

Με στόχο την περαιτέρω εξασφάλιση φθηνότερης

ηλεκτρικής ενέργειας και πάντα με την παράλληλη επί-

τευξη υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών  βάλα-

με στέρεες βάσεις προκειμένου να δημιουργήσουμε το

σπουδαιότερο και πλέον σύγχρονο ενεργειακό έργο που

είναι και η μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση στη χώρα

μας, ύψους 1,4 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ:

Αυτό, της νέας λιγνιτικής Μονάδας V στη Πτολεμαΐδα.

Ένα έργο κυριολεκτικά ζωής  για τη Δυτική Μακε-

δονία αλλά και για τη χώρα γενικότερα, καθώς εξασφα-

λίζουμε  πολύ υψηλές οικονομικές και περιβαλλοντικές

επιδόσεις αξιοποιώντας παράλληλα τα εγχώρια κοιτά-

σματα λιγνιτών, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση της πα-

τρίδας μας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες.

Η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V είναι

στρατηγικής σημασίας έργο για τη βιωσιμότητα και α-

νταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, καθώς: 

• με το χαμηλό λειτουργικό κόστος θα συνεισφέρει

σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ.

• θα αναπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της λιγνι-

τικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα

επόμενα έτη και

• ενσωματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τε-

χνολογίες, οι οποίες εγγυώνται υψηλή οικονομική από-

δοση και μέγιστη περιβαλλοντική προστασία. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε πως η επέν-

δυση αυτή  συνεισφέρει ουσιαστικά στην καταπολέμη-

ση της ανεργίας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή,

καθώς κατά την κατασκευή της αναμένεται να απασχο-

ληθούν έως και 3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουρ-

γία της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται

ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα. Παράλληλα, από τις εργα-

σίες κατασκευής και λειτουργίας της, θα επωφεληθούν

άμεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις συμ-

βάλλοντας στην άνοδο του κύκλου εργασιών τους.

Ένα έργο για το οποίο, όχι απλά ολοκληρώσαμε με

επιτυχία τη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά για το οποίο

έχουμε ήδη σε μεγάλο βαθμό διασφαλίσει τη χρηματο-

δότηση του και με όρους εξαιρετικά ευνοϊκούς, καθώς

εξασφαλίσαμε ομολογιακό δάνειο ύψους € 739 εκατ. με

κοινοπραξία ξένων τραπεζών και ετήσιο συνολικό κό-

στος κοντά στο 5% που θα υποστηρίζεται από τον Γερ-

μανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

Euler Hermes.

Το ομολογιακό δάνειο αυτό, αποτελεί το πιο σημα-

ντικό βήμα για την εκκίνηση των εργασιών, ενώ το χα-

μηλό επιτόκιο – το χαμηλότερο που έχει δοθεί σε ελλη-

νική εταιρεία τα τελευταία χρόνια – αποτελεί απόδειξη

της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι διεθνείς χρηματοπι-

στωτικοί οίκοι για τη βιωσιμότητα του έργου και ανα-

γνώριση ότι η χώρα μας ανακτά τη διεθνή αξιοπιστία της

στις διεθνείς αγορές και μάλιστα μέσω της ΔΕΗ. 

Το έργο της Πτολεμαΐδας V, είναι μόνο ένα από αυ-

τά που  έχουμε δεσμευτεί  στρατηγικά  να υλοποιήσου-

με άμεσα καθώς ο στρατηγικός μας σχεδιασμός μας συ-

μπεριλαμβάνει και άλλα σημαντικά έργα. 

Ενδεικτικά,  για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά προ-

βλέπετε η κατασκευή νέου θερμικού σταθμού στη Ρόδο,

η  σταδιακή ένταξη νέων μικρότερων θερμικών μονά-

δων  στα υπόλοιπα μικροδίκτυα, ενώ για την  Κρήτη,

προτεραιότητα δίνεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση του

έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού με την

ηπειρωτική χώρα.

Φυσικά, στο σχεδιασμό μας βασική θέση έχει και  το

έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, το ο-

ποίο είναι υψίστης σημασίας, τόσο από πλευράς ασφά-

λειας τροφοδοσίας όσο και από πλευράς οικονομικότητας.

Κυρίες και Κύριοι.

Το περιβάλλον στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

συνεχώς μετασχηματίζεται δομικά τόσο σε εθνικό όσο και

σε παγκόσμιο επίπεδο και συνδέεται άρρηκτα με την ε-

πίτευξη τριών στόχων:

• την ασφάλεια εφοδιασμού,

• την προστασία του περιβάλλοντος για την αντιμε-

τώπιση μεταξύ άλλων και του φαινομένου της κλιματι-

κής αλλαγής και

• την οικονομική αποδοτικότητα

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οι νέες καινοτό-

μες λύσεις έχουν αλλάξει το τοπίο στην ηλεκτροπαρα-

γωγή δίνοντας ήδη σημαντικό μερίδιο αγοράς στις Ανα-

νεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που – σε συνδυασμό με την

ανάπτυξη των «έξυπνων δικτύων» – στοχεύουν στην ε-

πίτευξη πολύ χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άν-

θρακα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Προς αυτή την κατεύθυνση δίνουμε ξεχωριστή ση-

μασία στην ανάπτυξη της θυγατρικής μας «ΔΕΗ Ανανε-

ώσιμες», για την οποία προβήκαμε σε αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου προκειμένου να ολοκληρώσουμε έργα που

ήδη έχουμε ξεκινήσει.

Στόχος της εταιρείας για την επόμενη τετραετία, εί-

ναι ο υπερδιπλασιασμός του χαρτοφυλακίου εγκατε-

στημένης ισχύς και φυσικά η αύξηση του μεριδίου της

αγοράς μέσω μικρών και μεγάλων έργων, με μεγάλη

διασπορά σε όλη την επικράτεια και σε όλες τις μορφές

ΑΠΕ, προσδίδοντας μια διαφορετική και βιώσιμη ανα-

πτυξιακή πορεία σε περιοχές που το έχουν ανάγκη.

Είναι προφανές ότι ενεργειακός σχεδιασμός της χώ-

ρας εξυπηρετείται με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο από τη

ΔΕΗ, η οποία διευρύνει και εμπλουτίζει συνεχώς το ε-

νεργειακό μείγμα της αξιοποιώντας ισορροπημένα τις

δυνατότητες του λιγνίτη, των νερών της χώρας, τις ΑΠΕ

και το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Θα ήθελα να τονίσω ότι ο ενεργειακός μας σχεδια-

σμός προχώρησε παράλληλα με μια - πρωτοπόρα για

τα ευρωπαϊκά δεδομένα  - πολιτική κοινωνικής υπευ-

θυνότητας για την ενεργό ουσιαστική υποστήριξη των

πελατών μας που δοκιμάζονται έντονα από την οικονο-

μική κρίση.

Να θυμίσω ότι αναλάβαμε μια πολύ σημαντική κοι-

νωνική υποχρέωση προσφέροντας προγράμματα δια-

κανονισμών των οφειλών και ακόμα ευνοϊκότερους ό-

ρους για τους ευάλωτες συμπολίτες μας και στηρίξαμε

ενεργά και από την αρχή το θεσμό της Πολιτείας για το

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, που σήμερα αξιοποιούν

περίπου πεντακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά.

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εργαζόμενοι και η

Διοίκηση του Ομίλου μας είναι προσηλωμένοι στην προ-

σπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της, έχοντας ως

προτεραιότητες την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγι-

κότητας, τη διαχείριση των εισπράξεων στην τρέχουσα

περίοδο, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, κα-

θώς και την προσαρμογή της στρατηγικής της για ρυθ-

μιστικά θέματα στο υπό διαμόρφωση νέο περιβάλλον

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες

απαιτούν υπευθυνότητα, ευαισθησία και αλληλεγγύη.

Δίνουμε καθημερινά τη μάχη και είμαστε πάντα δίπλα

στον καταναλωτή και τον πολίτη όπως άλλωστε πράξα-

με όλα τα χρόνια της πορείας μας ως εταιρεία κοινής ω-

φέλειας.

Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις ανάπτυξη και κοι-

νωνική αλληλεγγύη και στη ΔΕΗ το κάνουμε πράξη.

Σας ευχαριστώ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αθήνα, 9/1/2014

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Δημόσια

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού παρουσίασαν την Πέμπτη 9.1.2014,

σε κοινή εκδήλωση, τις τρεις Επώνυμες Έδρες, που θα ενι-

σχύσουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστη-

μίου με την πλήρη χορηγική υποστήριξη της ΔΕΗ.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή συνεργασία μεταξύ του

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΕΗ – η πρώτη

που γίνεται στην Ελλάδα μεταξύ ενός Πανεπιστημίου και μιας

πολύ μεγάλης εταιρείας, που θα έχει πολλαπλά οφέλη για τις

Τοπικές Κοινωνίες της περιοχής – αξιοποιώντας το νεοσύστα-

το θεσμό των Επωνύμων Εδρών με βάση το άρθρο 47 του Ν.

4009/2011.

Οι τρεις Επώνυμες Έδρες εντάσσονται στο πλαίσιο της Προ-

γραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας που έχουν υπογράψει

το Π.Δ.Μ. και η ΔΕΗ και έχουν τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

• Διαχείριση καινοτομίας- Επιχειρηματικότητα- Δια-

συνοριακές Συνεργασίες.

• Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών για εφαρμογές

σε συστήματα παραγωγής ενέργειας.

• Ανανεώσιμες  Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενερ-

γειακών Πόρων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ.

Αρθούρος Ζερβός υπογράμμισε την πολύ μεγάλη σημασία

που αποδίδει η Επιχείρηση στη συνεχή κατάρτιση των εργαζο-

μένων της, ενώ αναφερόμενος στη συνεργασία  με το Πανεπι-

στήμιου Δυτικής Μακεδονίας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι:

- «Βασικοί στόχοι της διμερούς συνεργασίας είναι η ανά-

δειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε πρότυπο Περιφερειακό Κέ-

ντρο της Ευρώπης για την προαγωγή της εκπαίδευσης και της

έρευνας, κυρίως σε θέματα που αφορούν τον τομέα της ενέρ-

γειας, αλλά και σε άλλους τομείς οικονομικού ενδιαφέροντος,

με επικέντρωση στην εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και ε-

ξειδίκευση των φοιτητών, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας να αποτελούν πολύ ικανά και διε-

θνώς ανταγωνιστικά στελέχη για να καλύπτουν τις ανάγκες της

Ελληνικής Οικονομίας και ειδικότερα του ενεργειακού τομέα».

Ο κ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Πρόεδρος της Διοικού-

σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πα-

ρουσίασε το Σύμφωνο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τη

ΔΕΗ και τις διάφορες δράσεις που θα αναπτυχθούν με αμοιβαία

συνεργασία. Οι τρεις Επώνυμες Έδρες αποτελούν ένα μόνο μέ-

ρος της από κοινού προσπάθειας στήριξης της ανάπτυξης επι-

στημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ προγραμμα-

τίζονται και άλλες δράσεις με άμεσα οφέλη για τις Τοπικές Κοι-

νωνίες της Δυτικής Μακεδονίας. 

Τέλος, ανακοίνωσε ότι, η διαδικασία εκλογής ολοκληρώ-

θηκε και στις τρεις Επώνυμες Έδρες εκλέχθηκαν καθηγητές

και επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, ως εξής:

• Επώνυμη Έδρα: «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλι-

κών για εφαρμογές σε συστήματα Παραγωγής Ενέργει-

ας» ο κ. Ιωάννης Μυρισίδης.

• Επώνυμη Έδρα: «Διαχείριση Καινοτομίας – Επιχειρη-

ματικότητα. Διασυνοριακές Συνεργασίες» ο κ. Ηλίας Κα-

ραγιάννης.

• Επώνυμη Έδρα: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη

Διαχείριση Ενεργειακών πόρων», οι κκ. Εμμανουήλ Σου-

λιώτης και Χριστοφής Κορωναίος.

Χαιρετισμούς προς τους παρευρισκόμενους απηύθυναν ο

υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης, ο περιφερειάρχης Πε-

ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Δακής και η πρώ-

ην υπουργός Υπουργείου Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου,

ενώ παρέστησαν οι βουλευτές Κοζάνης κ. Πάρις Κουκουλό-

πουλος και Γρεβενών κ. Τιμολέων Κοψαχείλης, πανεπιστη-

μιακοί, ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ κλπ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
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Ο
ΑΔΜΗΕ, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφο-

ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποτελεί το πρώ-

το υποψήφιο θύμα στον διαρκή αγώνα των

κερδοσκόπων “επενδυτών” κατά της Δημόσιας περιου-

σίας.  Με σχετικό νομοσχέδιο επιχειρείται απροκάλυ-

πτα και χωρίς επαρκή δικαιολόγηση η εκποίηση – ξε-

πούλημα μιας Επιχείρησης, που αποτελεί τη βάση της

ευστάθειας του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ε-

νέργειας. 

Η μετατροπή του ΑΔΜΗΕ από μονοπώλιο υπό τον

έλεγχο του Δημοσίου, σε μονοπώλιο ιδιωτικών συμ-

φερόντων αναμφισβήτητα δε συμβάλει ούτε στην απε-

λευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ούτε στην αύξηση

των επενδύσεων και στον εκσυγχρονισμό των δικτύων

μεταφοράς, ούτε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

της Ελληνικής οικονομίας.  Αντιθέτως, τα θύματα του

νομοσχεδίου είναι οι καταναλωτές, νοικοκυριά και

επιχειρήσεις, που θα καλεστούν να πληρώσουν τα κέρ-

δη των “επενδυτών”. “Επενδυτές” που θα επιδιώξουν

γρήγορη απόσβεση των “επενδύσεων” μέσα από την α-

σφαλή λειτουργία ενός μονοπωλίου, αδιαφορώντας για

την κοινωνική ευημερία, με ένα τίμημα υποπολλαπλά-

σιο της πραγματικής αξίας του ΑΔΜΗΕ.  

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί το πρώτο θύμα.

Στην πορεία αυτή του ξεπουλήματος της Δημόσιας

περιουσίας και παραχώρησης της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα, δεν έχει χώρο η α-

πάθεια και ο κοινωνικός αυτοματισμός. 

Με επιχειρήματα και αγωνιστικές κινητοποιήσεις α-

πάντησαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ, στην ιδιωτι-

κοποίηση  του ΑΔΜΗΕ.  Σε ενημερωτικό σημείωμα προς

τους βουλευτές, τα  Σωματεία εργαζομένων  του Ομίλου,

κατέρριψαν ένα – ένα τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης

σχετικά με τη σκοπιμότητα της ιδιωτικοποίησης του

ΑΔΜΗΕ.  Αναλυτικότερα αναφέρονται παρακάτω τα κυ-

ριότερα: 

Επιχείρημα 1ο:  Η ιδιωτικοποίηση αποτελεί μνη-

μονιακή υποχρέωση και ανάγκη για την συμμόρφωση

σε  Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Ο βασικός λόγος της Οδηγίας 2009/72ΕΚ είναι ότι ο

διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ε-

νέργειας για λόγους ανταγωνισμού θα πρέπει να  είναι

ανεξάρτητος ως προς την λειτουργία του σε σχέση με ό-

λους τους χρήστες του δικτύου.

Στην Ελλάδα επιλέχθηκε, λόγω της καθετοποι-

ημένης ΔΕΗ, το συμβατό- ως προς την κοινοτική ο-

δηγία - σύστημα ITO. 

Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία διαχείρισης του δικτύου (

ΑΔΜΗΕ ) με περιουσία της όλα τα πάγια του δικτύου και

με ελεγκτικούς ανεξάρτητους μηχανισμούς ( Εποπτικό

Συμβούλιο, Σύμβουλος Συμμόρφωσης ) έχει σχέση με

την μητρική ΔΕΗ μόνο ως προς την κατοχή του πακέτου

των μετοχών της (ν. 4001/2011).

Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιηθεί για την οικονομική

και διοικητική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια της λει-

τουργίας του από τη ΡΑΕ (Αποφάσεις 672/2012 και

962Α/2012) ενώ έχει λάβει θετική γνωμοδότηση για

τα παραπάνω και από την Επιτροπή Ενέργειας της ΕΕ

(Γνωμοδότηση C (2012) 7068 05-10-2012).

Αντίστοιχη τέτοια περίπτωση αποτελεί η γαλλική

RTE, που είναι θυγατρική της καθετοποιημένης EDF.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από 27 χώρες μέλη της ΕΕ,

παραλείπεται από την Κυβέρνηση κάθε αναφορά στη

συντριπτική πλειοψηφία εκείνων των Διαχειριστών Συ-

στημάτων Μεταφοράς που είναι κρατικές εταιρείες και

προτιμάται η επιλεκτική αναφορά σε μία μικρή μειοψη-

φία αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις χώρες όπου οι

Διαχειριστές ανήκουν στο Δημόσιο: Δανία, Γαλλία, Φιν-

λανδία, Ολλανδία, Αυστρία, Ιρλανδία, Τσεχία, Σλοβενία,

Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, Σουηδία.

Ακόμα και η Γερμανία, επέλεξε κρατικές επιχειρή-

σεις γειτονικών κρατών για το unbundling (οι 2 από τους

πιο πάνω Διαχειριστές έχουν πωληθεί στον Ολλανδικό

και το Βέλγικο Διαχειριστή αντίστοιχα).

Επιχείρημα 2ο: Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή

που θα αναλάβει και την εισροή κεφαλαίων για την κά-

λυψη των αναγκαίων επενδύσεων, που διαφορετικά

θα έπρεπε να επιμεριστούν και πάλι στους φορολο-

γούμενους πολίτες.

Τα έξοδα που καταβάλλει ο ΑΔΜΗΕ για την υλοποί-

ηση των επενδύσεών του ανακτώνται αποκλειστικά μέ-

σω του μηχανισμού Χρέωσης Χρήσης του Συστήματος

(ΧΧΣ), ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα

Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας (ΦΕΚ Β 103/31.01.12, Άρθρα 273 έως 277). Σύμ-

φωνα με το μηχανισμό ΧΧΣ, το κόστος του Συστήματος

“επιμερίζεται κατά 100% στο σύνολο των Πελατών”,

δηλαδή στους λογαριασμούς των καταναλωτών και συ-

γκεκριμένα στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις με την ένδει-

ξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε».

Κατά συνέπεια, το κόστος των  “αναγκαίων ε-

πενδύσεων” που θα υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ, θα επι-

μεριστεί ούτως ή άλλως στους καταναλωτές, ανε-

ξάρτητα από το εάν διατηρηθεί το παρόν ιδιοκτησια-

κό καθεστώς ή εισέλθει στρατηγικός επενδυτής. Αυ-

τό βέβαια είναι αυτονόητο, καθώς δεν υπάρχει άλ-

λη πηγή για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών

οποιουδήποτε «στρατηγικού επενδυτή».

Ο ΑΔΜΗΕ είναι μια πλήρως ανεξάρτητη και αυτο-

χρηματοδοτούμενη εταιρία, δεν έχει κανενός είδους οι-

κονομική εξάρτηση ούτε από τη ΔΕΗ Α.Ε. ούτε από το

Ελληνικό Δημόσιο και η λειτουργία του δεν επιβαρύνει

τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι δαπάνες του ΑΔΜΗΕ καλύπτονται αποκλειστικά α-

πό τους καταναλωτές, χωρίς την παραμικρή συμμετοχή

του δημοσίου.

Το πρόβλημα δανεισμού της χώρας, άρα και της ΔΕΗ

και του ΑΔΜΗΕ, συνεχίζει να υφίσταται για τέταρτο συ-

νεχές έτος. Παρόλα αυτά, η ΔΕΗ επένδυσε από το 2010

ως το 2012,  2,95 δις € και ο ΑΔΜΗΕ 253 εκ. €.

Πρόκειται για πραγματικές επενδύσεις, τις μόνες

που εξακολουθούν να εισρέουν και να τονώνουν την

εγχώρια αγορά, ακριβώς γιατί προέρχονται από δημό-

σιες επιχειρήσεις. 

Σε τι θα ωφεληθεί η δημοσιονομική κατάσταση της

χώρας και οι Έλληνες φορολογούμενοι, αν τους αφαι-

ρεθεί η περιουσία και η υποδομή του ΑΔΜΗΕ και στη συ-

νέχεια της ΔΕΗ, που εξασφαλίζουν και σταθερές επεν-

δύσεις και κίνηση της εγχώριας αγοράς, αλλά και ένα

σταθερό έσοδο στο Ελληνικό Δημόσιο; 

Σε τι θα ωφεληθούν αν αυτά παραχωρηθούν στο τα-

μείο και στη διαχείριση οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχεί-

ρησης;

Ατράνταχτο παράδειγμα αυτόνομης χρηματοδότη-

σης μεγάλου έργου είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ με την σημερι-

νή του νομική μορφή έχει βρει τα αναγκαία κεφάλαια

Ο ΑΔΜηΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠρΩΤΟ ΘΥΜΑ
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και είναι στην διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνι-

σμού διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενός από τα σοβα-

ρότερα έργα του 10ετους προγράμματος. 

Επιχείρημα 3ο: Διασφαλίζονται έσοδα για τη ΔΕΗ

και το Δημόσιο

Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών από το

Ελληνικό Δημόσιο θα καταβληθεί με συμψηφισμό ένα-

ντι μελλοντικών απαιτήσεων του από την ΔΕΗ (φόροι, δι-

καιώματα κ.α.).

Δηλαδή η ΔΕΗ θα χάσει ένα τεράστιας αξίας πε-

ριουσιακό της στοιχείο, έναντι, όπως είθισται , μι-

κρού τιμήματος για το τμήμα του ιδιώτη ( για ποιόν

άλλο λόγο θα ενδιαφερθούν τα διεθνή κεφάλαια εκ-

μεταλλευόμενη την οικονομική συγκυρία ) και για το

άλλο τμήμα δύνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε υ-

πουργό να προσθέτει φόρους ή να αυξάνει τους ή-

δη υπάρχοντες για να καλύψει με αυτόν τον τρόπο

την υποχρέωση του Δημοσίου απέναΥντι στην ΔΕΗ.

Είναι επικίνδυνο το στρατηγικό αυτό τμήμα της

χώρας να το κατέχει και να το διαχειρίζεται ιδιώτης.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το μπλακ άουτ στη

Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2006,

που κράτησε τρεις μέρες, καθώς οι ιδιώτες «επενδυ-

τές» στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να

αυξήσουν κι άλλο τα εγγυημένα μονοπωλιακά κέρδη

τους, δεν επένδυαν σε νέα έργα, δεν αναβάθμιζαν και

δεν συντηρούσαν τα υπάρχοντα δίκτυα. Αντίθετα, έδι-

ναν προτεραιότητα στη σύνδεση των ΑΠΕ και μάλιστα

σε βαθμό διείσδυσης πολύ πάνω από αυτό που επέτρε-

πε η ασφάλεια του δικτύου. 

- Οικονομικά στοιχεία που αφορούν στον ΑΔΜΗΕ:

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ΑΔΜΗΕ ανήλθε το

2012 σε 1,94 δις €.

Οι επενδύσεις του το 2012 προσέφεραν στη χειμα-

ζόμενη εθνική οικονομία 103, 7 εκ.€.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

(EBITDA) ανήλθαν σε €114,1 εκ.€. Τα καθαρά κέρ-

δη ανήλθαν σε €25 εκ. €.

Η εμπορική αξία των παγίων του και της πληθώρας

πανάκριβου εξοπλισμού που αξιοποιεί, εκτιμάται σε

τρέχουσες τιμές σε περισσότερα από €8 δις €.

Αυτή την εθνική υποδομή, περιουσία του ελληνικού

λαού, επιδιώκουν να εκποιήσουν για 300-400 εκ. €! 

Η Κυβέρνηση, οι δανειστές, οι «ανεξάρτητες» αρ-

χές τους και οι οίκοι συμβούλων τους, κάνουν το παν για

να την απαξιώσουν και να την παραδώσουν σε ιδιωτι-

κά συμφέροντα έναντι πινακίου φακής.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο δυνητικός αγοραστής

του 66% που θα πουλήσει η ΔΕΗ, θα κληθεί να καταβά-

λει τίμημα μόλις 330-380 εκατ. ευρώ. 

Το τίμημα αυτό είναι κυριολεκτικά «ψίχουλα», όχι

μόνο επειδή ο ΑΔΜΗΕ δαπανά κάθε χρόνο περί τα 100

εκατ. ευρώ σε επενδύσεις επέκτασης και συντήρησης

του δικτύου του, αλλά και επειδή ο μελλοντικός ιδιο-

κτήτης θα αποκτήσει σταθερά έσοδα 260 – 300 εκατ.

ευρώ από τη διαχείριση του δικτύου και ετήσια κέρδη

116 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός ΑΔΜΗΕ για τα κέρδη

του 2013).

Η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν θα επιφέρει καμία α-

πολύτως ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η πώλησή του θα έχει σαν μόνο αποτέλεσμα ακό-

μα μεγαλύτερη επιβάρυνση της δημοσιονομικής κατά-

στασης της χώρας. 

Θα στερήσει την εθνική οικονομία από μια σταθερή

και σημαντικού μεγέθους δημόσια επένδυση και το ελ-

ληνικό δημόσιο από ένα σταθερό και σίγουρο έσοδο.

Η θεσμική κατοχύρωση ενός εγγυημένου κέρδους,

που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος

και καθορίζεται από τη ΡΑΕ, συνεπάγεται ότι όποιος και

να είναι ο νέος ιδιοκτήτης του ΑΔΜΗΕ, θα έχει εξασφα-

λισμένο ένα εγγυημένο και διόλου ευκαταφρόνητο κέρ-

δος, χωρίς κανένα επενδυτικό ρίσκο, το οποίο και θα

εισπράττει από τα νοικοκυριά.

Οι καταναλωτές, η βιομηχανία και η χώρα ολό-

κληρη, θα βρίσκεται ουσιαστικά σε ομηρία από τα ι-

διωτικά συμφέροντα που θα κατέχουν και θα εκμε-

ταλλεύονται το μονοπώλιο των δικτύων μεταφοράς,

τη στρατηγικότερη εθνική υποδομή μας.

Επιχείρημα 4ο: Ο καταναλωτής θα οφεληθεί.

Επικαλείται η Κυβέρνηση, ότι ενώ ο ΑΔΜΗΕ για την

υλοποίηση των έργων δανείζεται με 8% ο μελλοντικός

στρατηγικός επενδυτής θα έχει την δυνατότητα να έχει

κόστος κεφαλαίου χαμηλότερο, με αποτέλεσμα το όφε-

λος να μετακυλύετε στον καταναλωτή.

Δηλαδή το κυριότερο μέρος του Κυβερνητικού σχε-

δίου βασίζεται στην πιθανότητα άντλησης κεφαλαίων με

χαμηλότερο δανεισμό του Ιδιώτη κατόχου του δικτύου,

από ότι μιας Κρατικών συμφερόντων εταιρείας; 

Σε αυτήν την περίπτωση η ΡΑΕ θα ελέγξει, όπως

κάνει τώρα στον ΑΔΜΗΕ και θα επιβάλλει την διαφορά

να την καρπωθεί ο καταναλωτής και όχι ο ιδιώτης; 

Είναι σίγουρο ότι ιδιωτική εταιρεία μονοπωλια-

κού χαρακτήρα θα εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατό-

τητες που έχει για να αυξήσει τα κέρδη της.

Το κόστος κεφαλαίου που έχει αποδεχθεί η ΡΑΕ με

την Απόφαση 1016/2012 δεν είναι πάνω από 8%, αλλά

ακριβώς 8%. Αυτό το κόστος κεφαλαίου προστίθεται στο

κόστος των επενδύσεων και ανακτάται από τον ΑΔΜΗΕ

μέσω της ΧΧΣ, δηλαδή από τους καταναλωτές. 

Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, παρά την επικαλούμενη

μείωση του κόστους δανεισμού σε επίπεδα κάτω του

8%, αποφασίσει τελικά την αύξηση ή ακόμη και τη δια-

τήρηση του 8% που θα εισπράττεται από τους λογαρια-

σμούς των καταναλωτών, αυτό θα συνεπάγεται ότι η

διαφορά κάποιων εκατομμυρίων ευρώ θα αποτελεί κα-

θαρό κέρδος που θα κατευθύνεται στα ταμεία του ιδιώ-

τη, χωρίς κανένα όφελος για τον καταναλωτή. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι θα υπάρξει ε-

πιβάρυνση των πολιτών από τα επενδυτικά προ-

γράμματα ανάπτυξης των δικτύων. 

Επιχείρημα 5ο: Διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας

και επιπλέον θα δημιουργηθούν νέες, τόσο άμεσες ό-

σο και έμμεσες, για την ολοκλήρωση όλων των ανα-

πτυξιακών έργων.

Δεδομένου ότι ο στρατηγικός επενδυτής θα προέρ-

χεται πιθανότατα από το εξωτερικό, είναι πιο λογικό να

υποθέσει κανείς ότι για την προμήθεια των πρώτων υ-

λών, τη βιομηχανική κατασκευή του εξοπλισμού και την

εγκατάστασή του, οι υποδομές της χώρας μας θα παί-

ζουν δευτερεύοντα ρόλο έναντι των «βιομηχανικά

προηγμένων» χωρών με τις οποίες θα συμπράττει

κατά κανόνα ο ξένος επενδυτής και συνεπακόλου-

θα το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό θα εί-

ναι κυρίως αντίστοιχης προέλευσης.

Ως εκ τούτου, είναι απορίας άξιον πώς θα καταστεί

δυνατή, όχι η αύξηση, αλλά έστω η διατήρηση των θέ-

σεων εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται

σήμερα με την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης του

Συστήματος Μεταφοράς σε όλη την επικράτεια.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

H Μονάδα Νο1 του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθ-

μού (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα της ΔΕΗ συγχρόνισε για πρώτη

φορά την Πέμπτη 23-1-2014, στο πλαίσιο της έναρ-

ξης δοκιμαστικής λειτουργίας, με το Εθνικό Διασυν-

δεδεμένο Σύστημα και παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια

στον περιορισμένο χρόνο της δοκιμής με ισχύ 20 MW. 

Το πρόγραμμα δοκιμών του νέου Υδροηλεκτρικού

Σταθμού Ιλαρίωνα θα συνεχιστεί και μετά την ολο-

κλήρωσή του ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα θα παράγει ετησίως

περίπου 330 Gwh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας α-

πό Ανανεώσιμους Πόρους, συμβάλλοντας στη βέλτι-

στη πολλαπλή αξιοποίηση του υδροδυναμικού του

ποταμού Αλιάκμονα. 

Το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα αποτε-

λείται από ένα χωμάτινο φράγμα ύψους 130 μ., συ-

νολικού όγκου 9 εκ. m3 περίπου και ταμιευτήρα ω-

φέλιμης χωρητικότητας 400 εκ m3 περίπου, που κα-

λύπτει επιφάνεια 22 km2, εντός των νομών Κοζάνης

και Γρεβενών. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τον κύριο

σταθμό που αποτελείται από δύο υδροστροβίλους συ-

νολικής ισχύος 155,2 MW και ένα μικρό υδροηλε-

κτρικό έργο για την εξασφάλιση της οικολογικής πα-

ροχής ισχύος 4,2 MW. 

Μετά από 15 χρόνια η ΔΕΗ ΑΕ πραγματοποιεί την

ένταξη στο Σύστημα ενός ακόμη μεγάλου ΥΗΣ εγκα-

τεστημένης ισχύος της τάξης των 160 MW - περι-

λαμβανομένης και της ισχύος ενός μικρού Υδροηλε-

κτρικού Σταθμού για την εξασφάλιση της διαρκούς

οικολογικής παροχής - ολοκληρώνοντας ακόμη ένα

μεγάλο επενδυτικό έργο, σημαντικό για την Εθνική

Οικονομία. 

Ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα αποτελεί μία από τις τρεις μεγα-

λύτερες επενδύσεις που ολοκληρώνει η ΔΕΗ, καθώς

ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα Μονάδα Συνδυα-

σμένου Κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, στο Αλι-

βέρι, συνολικής ισχύος 417 MW, ενώ εντός του 2014

θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία και η Μονάδα Με-

γαλόπολη V, Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο ε-

πίσης φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 811 MW. 

Αθήνα, 24/1/2014  

Από το Γραφείο Τύπου  

Λειτουργία της Μονάδας Νο 1 
του ΥηΣ Ιλαρίωνα
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Διαχειριστής Χώρα Ιστοσελίδα
Μοντέλο

TSO
Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

31-12-2012

Δημόσιος Φορέας Energinet.dk Δανία http://www.energinet.dk OU
Μη κερδοσκοπική επιχείρηση
Υπουργείο Κλίματος και Ενέργειας

Δημόσιος Φορέας Swissgrid ag Ελβετία http://www.swissgrid.ch OU

Θυγατρική Ελβετικών εταιριών ηλεκτρισμού
(Alpiq AG, Alpiq Suisse 
AG, Axpo AG, Axpo Trading AG, BKW FMB Energie
AG (BKW), Centralschweizerische Krastwerke AG
(CKW),
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
and Repower
AG (RE). Η κυριότητα των εταιριών αυτών ανήκει στα
Καντόνια και τις Κοινότητες

Δημόσιος Φορέας ČEPS a.s. Τσεχία http://www.ceps.cz OU 100% Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου

Δημόσιος Φορέας Réseau de Transport d'Electricité (RTE) Γαλλία http://www.rte-france.com ITO 100% Κρατική εταιρεία, θυγατρική της EdF

Δημόσιος Φορέας Fingrid OyJ Φινλανδία http://www.fingrid.fi OU
100% δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στα χρηματιστήρια
του Ελσίνκι και του Λονδίνου.
Οι μετοχές της εταιρίας δεν πωλούνται.

Δημόσιος Φορέας MAVIR Ουγγαρία http://www.mavir.hu/ ΙΤΟ
Δημόσιος Φορέας Statnett SF Νορβηγία http://www.statnett.no/ OU 100% Υπουργείο Πετρελαίου και Ενέργειας

Δημόσιος Φορέας PSE S.A. Πολωνία http://www.pse-operator.pl/ OU
100% Υπουργείο Οικονομικών. Έχει 8 θυγατρικές στις
οποίες κατέχει το 100% των μετοχών και 2
θυγατρικές με συμετοχή ιδιωτών

Δημόσιος Φορέας Svenska Krastnät Σουηδία http://www.svk.se/ OU 100% Κρατική εταιρεία
Δημόσιος Φορέας Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s. Σλοβακία http://www.sepsas.sk OU 100% Υπουργείο Οικονομικών

Υπό τον έλεγχο του
δημοσίου

C.N. Transelectrica S.A. Ρουμανία http://www.transelectrica.ro OU

Μετοχική σύνθεση 31-03-2013: 
58,688% - Δημόσιο
14,547% - Νομικά Πρόσωπα
13,499% - Property Fund
6,917% - S.I.F. Oltenia|
6,347% - Φυσικά Πρόσωπα

Δημόσιος Φορέας ELES, d.o.o. Σλοβενία http://www.eles.si OU 100% Κρατική εταιρεία

Ιδιωτικός Φορέας Rede Eléctrica Nacional, S.A. Πορτογαλία www.ren.pt OU

95 % ιδιωτική εταιρεία - επιταγή του Πορτογαλικού
μνημονίου
Μέχρι το 2012 το Δημόσιο είχε το 40% των μετοχών.

Η μετοχική σύνθεση στις 31-12-2012 ήταν:

STATE GRID OF CHINA                                           25.0%
FREE FLOAT                                                             17.0%
OMAN OIL, SGPS, S.A.                                           15.0%
PARPÚBLICA, SGPS, S.A.                                        9.9%
EGF-GCF, S.A.                                                             8.4%
GESTMIN, SGPS, S.A.                                               5.8%  
RED ELÉCTRICA, CORPORACIÓN S.A.                   5.0%
OLIREN, SGPS, S.A.                                                   5.0%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.                  5.0%
COLUMBIA WANGER                                                2.0%
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.                         1.1% 
OWN SHARES                                                             0.7%

Υπό τον έλεγχο του
δημοσίου

Elia System Operator SA Βέλγιο http://www.elia.be OU

Elia Group μετοχική. Σύνθεση 31-12-2012
Euronext 52.26% (χρηματιστήριο)
Publi-T   45.22% (δημόσιο - τοπική αυτοδιοίκηση)
Publipart  2.52% (δημόσιο)

Δημόσιος Φορέας TenneT TSO B.V. Ολλανδία http://www.tennet.eu OU 100% Υπουργείο Οικονομικών

Ιδιωτικός Φορέας Red Eléctrica de España: S.A. Ισπανία http://www.ree.es/ OU

20% - SEPI (Δημόσιο Ισπανίας)
3,239% - HSBC Holdings PLC
3,087% - Talos Capital Limited
3,087% - The children Investment and Management
(UK)
3,055% - First Eagle Investment Mangement LLC
3,046% - MFS Investment Mangement
Τα υπόλοιπα free float.
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Διαχειριστής Χώρα Ιστοσελίδα
Μοντέλο

TSO
Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

31-12-2012

Εξαγοράστηκε από 
τη Δημόσια Εταιρία
του Βελγίου

TenneT TSO GmbH Γερμανία
http://www.tennet.eu/de/en/

home.html
OU

Εξαγοράστηκε από την 100% κρατική TenneT TSO
B.V. (Ολλανδία)

Εξαγοράστηκε από 
τη Δημόσια Εταιρία
του Βελγίου

50Hertz Transmission GmbH http://www.50hertz.com OU Elia Group Industry Funds Management (IFM)  40%

Ιδιωτικός Φορέας Amprion GmbH http://www.amprion.net OU

Πρώην θυγατρική της RWE. 
To 75% πωλήθηκε στην Commerz Real AG,
θυγατρκή της Commerzbank AG.
Μέτοχοι στην Commerz Real AG είναι ασφαλιστικές
εταιρίες (Swiss Life and Talanx) και ασφαλιστικά 
ταμεία των κοινοτήτων Westfalen-Lippe and 
Brandenburg doctors

Δημόσιος Φορέας TransnetBW GmbH http://transnetbw.com/ ΙΤΟ

100% θυγατρική της EnBW που ανήκει κατά 46,75%
στο Ομοσπονδιακό κρατίδιο της Baden- 
Württemberg και κατά 46.75% στην OEW 
Energie-Beteiligungs GmbH

Ιδιωτικός Φορέας Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA Ιταλία http://www.terna.it/ OU

• Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CdP) 29.85% 
(Ιταλικό Δημόσιο)
• Romano Minozzi 5.4%                          
(Διευθύνων Σύμβουλος της TERNA S.p.A)
• Institutional and Retail Investors 64.8%

Ιδιωτικός Φορέας Scottish Hydro Electric Transmission plc Μ. Βρετανία http://www.sse.com ΙΤΟ
Θυγατρική Καθετοποιημένης Ιδιωτικής Ηλεκρικής
Εταιρίας (Χρηματιστήριο)

Ιδιωτικός Φορέας ScottishPower http://www.scottishpower.com/ ΙΤΟ
Θυγατρική Καθετοποιημένης Ιδιωτικής Ηλεκρικής
Εταιρίας (Iberdrola Group)

Δημόσιος Φορέας System Operator for Northern Ireland Ltd http://www.soni.ltd.uk/ ISO Μέλος της EirGrid Group από το 2009

Ιδιωτικός Φορέας National Grid Electricity Transmission plc
http://www.nationalgrid.com/uk/el

ectricity/
ΙΤΟ

Ιδιωτική εταιρία (100% χρηματιστήριο)
Δραστηριοποιείται και στην παραγωγή στις ΗΠΑ

Δημόσιος Φορέας EirGrid Ιρλανδία http://www.eirgrid.com ISO

100% Δημόσια Εμπορική Εταιρία
Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων.
Ιδιοκτήτης των παγίων είναi η Electricity Supply
Board (ESB)
95% Δημόσιο και 5% μετοχές στους εργαζόμενους

Δημόσιος Φορέας Austrian Power Grid AG Αυστρία http://www.apg.at/ ΙΤΟ

Θυγατρική της καθετοποιημένης ηλεκτρικής εταιρίας
(VERBUND).
Η μετοχική σύνθεση της VERBUND στις 31-12-2012
ήταν:
51.0% - Αυστριακό Δημόσιο
> 25.0% - Συνδικάτα EVN και Wiener Stadtwerke
> 5.0% - TIWAG
< 20.0% - Free float 

Transmission
System 

Operators: 
the 3 models

in Europe
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Συναδέλφισσες, - φοι,  

Γνωρίζοντας την κρισιμότητα του θέματος,

τόσο για τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. όσο και για τον ίδιο

τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αλλά και τους εργαζόμενους

και τους καταναλωτές, από κοινού ως εκπρό-

σωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. της 7/1/2014

ζητήσαμε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα

Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρο Ζερβό στο ε-

πόμενο Δ.Σ. να γίνει διεξοδική ενημέρωση των

μελών του Συμβουλίου σχετικά με την ιδιωτικο-

ποίηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Πράγματι ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας,

ο Πρόεδρος προέταξε ως θέμα στο επόμενο Δ.Σ.

της 14.01.2014 την ενημέρωση των Συμβούλων.

Το πρώτο για το οποίο μας ενημέρωσε ο Πρό-

εδρος είναι ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε

στη Βουλή δεν είναι παρά η τροποποίηση σε ορι-

σμένα σημεία της μιας ήδη ειλημμένης και ψηφι-

σμένης από το Υπουργικό Συμβούλιο απόφασης. 

Σε αυτή τη φάση θα ψηφισθεί στην βουλή η

πλήρης ανεξαρτητοποίηση και ιδιωτικοποίηση

του ΑΔΜΗΕ παρά του ότι έως τώρα αυτό είχε ε-

πιτευχθεί με το μοντέλο Ι.Τ.Ο.

Σε επόμενη και σε κοντινό χρόνο φάση ως υ-

λοποίηση του νέου νόμου θα προκηρυχτεί ο δια-

γωνισμός για την πώληση του ΑΔΜΗΕ σε συ-

γκεκριμένο μειοδότη.

Ταυτοχρόνως μας έγινε γνωστό ότι η έναρξη

της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανεύρεση

αγοραστή-πλειοδότη μετά την ψήφιση του νόμου

θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Στη συνέχεια μας έκανε γνωστό ότι την τελι-

κή απόφαση για την πώληση του ΑΔΜΗΕ (δηλα-

δή την απόφαση για το εύλογο του τιμήματος) θα

ζητήσει να την πάρει η Γενική Συνέλευση των με-

τόχων και όχι το Δ.Σ. της ΔΕΗ. 

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, η δική μας

θέση ήταν ότι ανεξάρτητα από το τι θέλει, επι-

διώκει και το τι θα ψηφίσει τελικά (αν τα κατα-

φέρει) η βουλή των Ελλήνων, η ΔΕΗ Α.Ε. πρέπει

να αρνηθεί να ταυτισθεί με τις επιδιώξεις της κυ-

βέρνησης, της Τρόικας και των συμφερόντων.

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων με από-

λυτη σαφήνεια για μια φορά ακόμη, κάναμε γνω-

στό ότι δεν πρόκειται να συνηγορήσουμε σε κα-

μία περίπτωση στην υλοποίηση των σχεδίων εκ-

ποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της.

Προς τούτο μαζί με το οργανωμένο συνδικα-

λιστικό κίνημα και το σύνολο των εργαζομένων

του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. θα αναπτύξουμε κάθε δρά-

ση και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο.

Συναδελφικά

Καραλευθέρης Παντελής Φωτόπουλος Νίκος
Μέλη Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. - Εκπρόσωποι των εργαζομένων

H κυβέρνηση υιοθετώντας κάθε παράλογη

και ανεδαφική εντολή της τρόικα προχωρά στο

ξεπούλημα του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά

στο δημόσιο συμφέρον.

Τέτοιου είδους αποφάσεις πλήττουν τόσο την

κοινωνία όσο και την οικονομία της χώρας.

Η ΓΣΕΕ  εκφράζει την πλήρη και ριζική αντί-

θεσή της στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ με δεδο-

μένο το γεγονός ότι κάτι τέτοιο το μόνο που θα

επιφέρει είναι τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις

στα λαϊκά στρώματα.

Ήδη 350.000 ελληνικά νοικοκυριά ζουν χω-

ρίς ρεύμα και αναμένεται από την συγκεκριμέ-

νη απαράδεκτη απόφαση να μεγαλώσει αυτή η

δραματική λίστα    και να  ενταθεί η φτώχεια και

η εξαθλίωση .

Η Συνομοσπονδία απαιτεί εδώ και τώρα να

σταματήσει η ιδιωτικοποίηση του Δικτύου Με-

ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και να αποσύ-

ρει η κυβέρνηση το επίμαχο νομοσχέδιο.

Σε αντίθετη περίπτωση θα βρει  για ακόμη

μια φορά απέναντί της το σύνολο των εργαζο-

μένων και του ελληνικού λαού ,γιατί το ρεύμα εί-

ναι κοινωνικό αγαθό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

κΟΙΝΟ ΕΝηΜΕρΩΤΙκΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
2 3 / 1 / 2 0 1 4

ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΣ

ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

Με δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρε-

σιών (EPSU) εκφράζει την αλληλεγγύη

και στήριξη στους εργαζόμενους του Ομί-

λου ΔΕΗ κατά της πώλησης του Δικτύου

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, επι-

σημαίνοντας ότι η ιδιωτικοποίηση έρχε-

ται με αρνητικές συνέπειες, όπως η αύ-

ξηση των τιμών, έλλειψη επενδύσεων και

οι επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας. 

Τονίζει επίσης ότι οι ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις στις επιχειρήσεις κοινής ωφελεί-

ας δεν είναι πιο αποτελεσματικές από αυ-

τές που βρίσκονται υπό δημόσια ιδιοκτη-

σία. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι

σε πολλές χώρες της Ευρώπης πιέζουν

να ανακτήσει, το δημόσιο, τον έλεγχο και

πάλι, όπως το Αμβούργο και το Βερολί-

νο, αλλά και στη Βουλγαρία. 

Τέλος, ζητάει από τους βουλευτές του

Ελληνικού Κοινοβουλίου να ανακαλέ-

σουν την απόφασή τους.   

Η EPSU κατά της 
ιδιωτικοποίησης 
του ΑΔΜΗΕ

Καραλευθέρης Παντελής Φωτόπουλος Νίκος
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Η συγκυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρή-

σει στην καταστροφική απόφασή της για την Εθνι-

κή Ασφάλεια, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την

Ελληνική Οικονομία, καθώς θέλει να «τελειώνει

γρήγορα με το θέμα» του ξεπουλήματος του Δι-

κτύου Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), σαν να χρωστά σε

κάποιον που του έχει υποχρέωση.

Προσπαθεί να διεκπεραιώσει πλήρως το σχέ-

διο ολοκληρωτικού ξεπουλήματος του Ομίλου

ΔΕΗ, όπου είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις

προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αρχής

γενομένης της διάσπασης της Επιχείρησης που

συντελέσθει το 2010, με ευθύνη του τότε αρμό-

διου υφυπουργού, του αρμόδιου Γ. Γραμματέα

και της Διοίκησης της ΔΕΗ.

Όλως τυχαίως, τα ίδια πρόσωπα είναι και σή-

μερα στις ίδιες θέσεις και πρωταγωνιστούν στο

αποτρόπαιο αυτό σχέδιο, συνεπικουρούμενοι μέ-

χρι πρότινος με τις δοτές Διοικήσεις της Ομο-

σπονδίας που φέρουν ακέραια την ευθύνη για το

σημερινό τέλμα του συνδικάτου και την απαξίω-

ση της πάλε ποτέ κραταιάς Επιχείρησης ηλεκτρι-

σμού.

Συνεχίζοντας, οι κυβερνώντες, τον κατήφορο

της τυφλής υποταγής στις εντολές της τρόικα και

στα κελεύσματα των ιδιωτικών συμφερόντων,

σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν «μπιρ παρά» το

Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-

ας (ΑΔΜΗΕ) και στη συνέχεια να προχωρήσουν

στη διάλυση του Ομίλου ΔΕΗ με τη δημιουργία

της λεγόμενης «μικρής ΔΕΗ», προς ικανοποίηση

των διεθνών τοκογλύφων και ταυτόχρονη δυ-

στυχία των καταναλωτών που δεν θα μπορούν

να πληρώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος α-

πό τις τεράστιες αυξήσεις που θα επιβάλουν οι

νέοι ιδιοκτήτες στο όνομα του «ανταγωνισμού».

Υποστηρίζουν ότι η «αναδιοργάνωση της

ΔΕΗ» θα είναι «προς το συμφέρον των κατανα-

λωτών» και πως θα «ελαφρύνει τους φορολο-

γούμενους», αλλά δεν εξηγούν πως η κατα-

στροφή ενός βασικού εργαλείου για την παρα-

γωγική ανασυγκρότηση της Εθνική Οικονομίας

θα ωφελήσει τη χώρα και τους Έλληνες κατανα-

λωτές.

Μήπως όπως έγινε με το Εθνικό Οδικό Δί-

κτυο και τις υπέρογκες αυξήσεις των διοδίων;

Έτσι οραματίζονται το Εθνικό Ενεργειακό Δί-

κτυο (ΑΔΜΗΕ), με την αύξηση του περιθωρίου

κέρδους από 8% σε 11%, όπως έχουν προαναγ-

γείλει ως «προίκα», για τους επικείμενους αγο-

ραστές, που απαιτούν μέσω τρόικας την πώλη-

ση ενός φυσικού μονοπωλίου και τις αναμενό-

μενες συνεχείς αυξήσεις στα τέλη χρήσης του

Συστήματος;

Η συγκυβέρνηση που παραδίδει αντί πινακί-

ου φακής το νευραλγικό Κέντρο Ελέγχου Ενέρ-

γειας της χώρας σε ιδιωτικά χέρια, έχει αναλογι-

στεί το μέγεθος της εθνικής μειοδοσίας αυτής της

βέβηλης πράξης και τι σημαίνει αυτό σε περιό-

δους εθνικής κρίσης;

Αυτό είναι το «εθνικό συμφέρον» που ευαγ-

γελίζονται; 

Άραγε τι έγιναν οι πομπώδεις διακηρύξεις στο

Ζάππειο Μέγαρο, περί κρατικού ελέγχου των Δι-

κτύων; Απεμπόλησαν τη μνήμης τους στη δια-

δρομή προς το Μέγαρο Μαξίμου;

Όσο και αν προσπαθούν διάφορα κέντρα να

ποδηγετήσουν τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και να την κατα-

στήσουν δέσμια του απατηλού παρελθόντος της,

που επέβαλαν οι πρώην Διοικήσεις της σε αγα-

στή συνεργασία με τις Διοικήσεις της ΔΕΗ και τις

εκάστοτε κυβερνήσεις, μη μπορώντας να αντα-

πεξέλθει στις αντιξοότητες του σήμερα,

Τους προειδοποιούμε ότι «πλανώνται πλάνη

οικτρά». Δεν θα το καταφέρουν.

Γιατί όλοι μας έχοντας το Ελληνικό γονίδιο,

όπου σε περιόδους νηνεμίας μπορεί να υπάρχει

κατά διαστήματα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, αλλά

την ύστατη ώρα της κρίσης θα ενωθούμε και θα

αντισταθούμε με σθένος, προασπίζοντας τα συμ-

φέροντά των εργαζομένων, του Ομίλου ΔΕΗ και

του Έλληνα καταναλωτή, έχοντας φυσικά αφή-

σει πίσω τα βαρίδια και αποκηρύξει το μελανό

παρελθόν της Ομοσπονδίας.

Οι επικείμενες εξελίξεις θα πιστοποιήσουν

του λόγου το αληθές.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μαζί με τους Συλλόγους - μέ-

λη της και τους χιλιάδες εργαζόμενους που εκ-

προσωπούν, εκφράζουν την έντονη αντίθεση

στην πώληση των Δικτύων Μεταφοράς Η/Ε

(ΑΔΜΗΕ) και συνολικά στη διάλυση του ομίλου

ΔΕΗ και καλούν τους εργαζόμενους αλλά και

τους Έλληνες καταναλωτές σε ένα κοινό μέτω-

πο για τη διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα

της ΔΕΗ και των Δικτύων.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, στη βάση των αποφάσεων

που πάρθηκαν στο τελευταίο Δ.Σ. της Ομοσπον-

δίας, καλεί όλους τους εργαζόμενους του Ομί-

λου ΔΕΗ να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμέ-

νου να αγωνιστούμε για να προστατέψουμε τη

δημόσια περιουσία αλλά και το δικαίωμα των

Ελλήνων καταναλωτών να έχουν πρόσβαση στο

αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας.

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Α. ΚΑΡΡΑΣ

Δήλωση Γ.Γραμματέα ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Α.Καρρά

Δευτέρα, 13 Ιανουάριου 2014 

ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
& ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
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Σε συνέχεια της πρόσφατης Απόφασης

(υπ΄αριθμ. 1/2013) της πλειοψηφίας του διαιτη-

τικού δικαστηρίου στη ΡΑΕ, η οποία επιδίκασε

τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. καταφανώς κάτω του κό-

στους, προκαλώντας αναδρομικά μεγάλη οικο-

νομική επιβάρυνση στη ΔΕΗ Α.Ε., η Εταιρεία, με

στόχο τη θεμιτή προστασία των συμφερόντων

της καθώς και των συμφερόντων των μετόχων

της, αποφάσισε κατ’ εξαίρεση να δημοσιοποιή-

σει με απόλυτη διαφάνεια τα στοιχεία κόστους

της προκειμένου να καταδείξει προς κάθε εν-

διαφερόμενο το τεράστιο μέγεθος της απόκλισης

μεταξύ της τιμής που αυθαίρετα και αναιτιολό-

γητα επιδίκασε η πλειοψηφία του διαιτητικού δι-

καστηρίου και του πραγματικού κόστους της

ΔΕΗ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ Α.Ε. ανέθεσε στην

εταιρεία ERNST YOUNG Ορκωτοί Ελεγκτές Λο-

γιστές Α.Ε., οι οποίοι είναι οι τακτικοί Ορκωτοί

Ελεγκτές της Επιχείρησης, την επαλήθευση των

υπολογισμών της ΔΕΗ αναφορικά με το κόστος

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά μεγαβα-

τώρα (MWh), τόσο για τις λιγνιτικές μονάδες ό-

σο και για το σύνολο των ηλεκτροπαραγωγικών

μονάδων του διασυνδεδεμένου συστήματος για

τις χρήσεις 2009 έως 2012. Δεδομένου ότι από το

σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει

στους καταναλωτές, η ΔΕΗ Α.Ε. παράγει περί-

που το 65%-70% και το υπόλοιπο το αγοράζει α-

πό τρίτους ιδιώτες παραγωγούς, στην επαλή-

θευση αυτή περιλαμβάνεται επίσης και το κόστος

του συνολικού μίγματος ηλεκτρικής ενέργειας

που η ΔΕΗ διαθέτει στην αγορά, συμπεριλαμβα-

νομένων των αγορών από τους τρίτους ιδιώτες

ηλεκτροπαραγωγούς.

Οι διαδικασίες επαλήθευσης διενεργήθηκαν

με βάση το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Εργασιών

4400 – «Αναθέσεις Προσυμφωνημένων Διαδι-

κασιών σχετικά με Χρηματοοικονομική Πληρο-

φόρηση» και στηρίχτηκαν σε ποσά των δημοσι-

ευμένων ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσε-

ων της ΔΕΗ αναφορικά με στοιχεία κόστους δα-

πανών και στα ποσοτικά στοιχεία παραγωγής ε-

νέργειας που προκύπτουν από τα δημοσιευμένα

στοιχεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή του Συ-

στήματος Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Επαληθεύτηκε επίσης και η κεφαλαιακή πα-

ραχώρηση για τις δραστηριότητες ορυχείων, λι-

γνιτικής παραγωγής και παραγωγής στο διασυν-

δεδεμένο σύστημα.

Από την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικα-

σιών προέκυψε ότι το μοναδιαίο κόστος παρα-

γωγής Ευρώ /MWh στις επιμέρους δραστηριό-

τητες ανέρχεται σε: 

Σημειώνεται ότι από 1-1-2013 τα στοιχεία κό-

στους θα είναι προσαυξημένα με το αυξημένο

κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων

(CO2), μετά την κατάργηση των δωρεάν δικαιω-

μάτων την 31-12-2012.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Επιπρόσθετα η Εταιρεία, με βάση τα αποτε-

λέσματα της διαδικασίας επαλήθευσης, υπολό-

γισε το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-

ας της ΔΕΗ αν προστεθεί μία ελάχιστη απόδοση

κεφαλαίων πάνω στην επαληθευμένη κεφαλαι-

ακή βάση. Με βάση τον υπολογισμό αυτό τα πα-

ραπάνω κόστη διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω αδιαμφισβήτη-

τα στοιχεία κόστους της ΔΕΗ επαληθεύουν πλή-

ρως τα στοιχεία κόστους της ΔΕΗ που ο Διεθνής

Συμβουλευτικός Οίκος PwC Λονδίνου κατέθεσε

εγγράφως στο διαιτητικό δικαστήριο.

ΣΧΟΛΙΟ
Καθίσταται πλέον πασιφανής η τεράστια α-

πόκλιση της τιμής των 36,6 Ευρώ/Mwh που ε-

πιδίκασε η πλειοψηφία (2 προς 1) του Διαιτητικού

Δικαστηρίου σε σχέση με το πραγματικό κόστος. 

Ακόμη και στην ακραία περίπτωση που ήθε-

λε να ικανοποιήσει την αδικαιολόγητη απαίτηση

της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. να τροφοδοτείται απο-

κλειστικά από τη φθηνότερη λιγνιτική παραγωγή

(μετακυλίοντας στους λοιπούς καταναλωτές το

κόστος των ακριβότερων πηγών ενέργειας, συ-

μπεριλαμβανομένης των μονάδων ηλεκτροπα-

ραγωγής Φυσικού Αερίου του Ομίλου Μυτιλη-

ναίου), η τιμή που επιδίκασε η πλειοψηφία του

διαιτητικού δικαστηρίου απέχει τουλάχιστον 20

Ευρώ/MWh από το πραγματικό κόστος.

Τα δύο μέλη της πλειοψηφίας του διαιτητικού

δικαστηρίου επέλεξαν απολύτως αδικαιολόγητα

και αυθαίρετα:

• να αγνοήσουν τα στοιχεία κόστους που κα-

τέθεσε η PwC, 

• να αγνοήσουν τα στοιχεία κόστους της ΔΕΗ

που προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικο-

νομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την υπό

εξέταση από τη Διαιτησία περίοδο,• και τελικώς

να στηριχθούν σχεδόν αποκλειστικά στους κα-

ταφανώς αυθαίρετους και εσφαλμένους υπολο-

γισμούς στελέχους της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ανα-

φορικά με το εσωτερικό κόστος της ΔΕΗ.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι η πώ-

ληση επί ζημία κάτω του κόστους παραβιάζει κα-

τάφωρα όχι μόνο γενικούς κανόνες του Εθνικού

και Κοινοτικού Δικαίου αλλά και ειδικότερα την

εθνική έννομη τάξη που διέπει την αγορά ηλε-

κτρικής ενέργειας, όπως ο Κώδικας Προμήθει-

ας Ηλεκτρικής Ενέργειας που ορίζει ρητά ότι τα

τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας πρέ-

πει:

• να αντανακλούν το πραγματικό κόστος Ηλε-

κτρικής Ενέργειας.

• να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ Κα-

ταναλωτών της ίδιας Κατηγορίας.

• να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Δεν νοείται απόφαση διαιτησίας που αντιβαί-

νει στην Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η ΔΕΗ

θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προ-

στασία των συμφερόντων της καθώς και των

συμφερόντων των μετόχων της και των κατανα-

λωτών.

ΑΘΗΝΑ 25.11.2013          ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ

H δΕΗ για την Απόφαση της διαιτησίας 
για την ΑΛοΥμΙνΙον Α.Ε. 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2009 2010 2011 2012

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩ / mWh

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ 49,0 52,5 53,7 50,8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ 53,4 53,8 60,8 59,5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ + ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 53,9 53,2 63,8 69,2

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2009 2010 2011 2012

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ mE

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩ / mWh

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ 56,7 61,7 62,2 59,1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ 61,8 63,6 71,6 71,3
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Το θέμα της τιμολόγησης της ενέργειας που

καταναλώνει η “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”

δεν είναι πρόσφατο, είναι όμως ένα θέμα με

μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνι-

κές προεκτάσεις. 

ΧΡΟΝΙΚΟ
Το 1960, υπογράφεται μια σύμβαση προ-

μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμή που ή-

ταν συνάρτηση της τιμής του Αλουμινίου, του

Άνθρακα από τρίτες χώρες και της συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας.  Την 31/03/2006 λήγει η

σύμβαση και εφαρμόζεται το τιμολόγιο υψη-

λής τάσης (Α-150), δηλ. με μέση τιμή περίπου

45 €/MWH., το οποίο και δεν αποδέχεται η

“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” καθώς θεωρεί

ότι λόγω των ιδιαίτερων καταναλωτικών χα-

ρακτηριστικών της, δικαιούται ειδικό καθε-

στώς τιμολόγησης διάφορο από αυτό των υ-

πολοίπων βιομηχανικών πελατών. 

Παράλληλα, προσφεύγει στο Μονομελές

Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Το 2007 ολοκληρώνεται η μονάδα ηλε-

κτροπαραγωγής της “Aλουμίνιον της Ελλάδος”

ισχύος 334 MW και λαμβάνοντας άδεια αυτο-

παραγωγού αποκτά τη δυνατότητα  κάλυψης

των αναγκών ενέργειας από τη δική της μο-

νάδα. 

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αιτεί-

ται από τη ΡΑΕ τον αποχαρακτηρισμό της μο-

νάδας από “Αυτοπαραγωγό – Συμπαραγωγό

”σε “Συμπαραγωγό”, με στόχο να καλύπτει μεν

τις ανάγκες της από τη ΔΕΗ με 45 €/MWH, να

διαθέτει δε τη δική της παραγόμενη ενέργεια

στο σύστημα με βάση την πολύ υψηλότερη τό-

τε οριακή τιμή Συστήματος. 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απο-

φαίνεται την επαναφορά της τιμολόγησης στα

πλαίσια της σύμβασης του 1960, από

01/01/2007.  Η ΔΕΗ αντιδρά με αίτηση ανά-

κλησης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η ΡΑΕ με οριακή απόφασή της τότε (4-3

υπολογιζόμενης διπλής της ψήφου του τότε

Προέδρου) κάνει δεκτό το αίτημα της

“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” ως προς το χα-

ρακτηρισμό της ως “συμπαραγωγού” και ει-

σηγείται σχετικά στην Κυβέρνηση.

Το 2008, ο τότε αρμόδιος Υπουργός κ. Χρ.

Φώλιας αποδέχεται την εισήγηση της ΡΑΕ και

χαρακτηρίζει την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής

της “Aλουμίνιον της Ελλάδος” ως συμπαρα-

γωγού.  

Παράλληλα, το  Πολυμελές Πρωτοδικείο

Αθηνών, αποφασίζει ότι η τιμολόγηση από τον

Απρίλιο του 2008 πρέπει να επανέλθει στο ύ-

ψος που πλήρωναν και οι υπόλοιποι πελάτες

υψηλής τάσης (δηλ. στα 50 €/MWH περίπου).

Η διαφορά των δύο τιμολογήσεων από Ιανου-

άριο 2007 έως και Μάρτιο 2008 ανέρχεται σε

ύψος 17,4 εκ.€.  Την 01/07/2008, το τιμολό-

γιο υψηλής τάσης (Α-150) αυξάνεται και η

“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” αμφισβητεί στο

σύνολό της την τιμολόγηση της παρεχόμενης

από τη ΔΕΗ, ηλεκτρικής ενέργειας και αρνεί-

ται την εξόφληση των τιμολογίων κατά το μέ-

ρος που αφορούσαν την αύξηση. 

Το 2009, 2010 και 2011 ακολουθούν νόμοι,

οι οποίοι ευνοούν τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ, ώ-

στε να διοχετεύουν το ηλεκτρικό ρεύμα στο

σύστημα με εγγυημένα υψηλές τιμές και κατά

προτεραιότητα.  

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ως

παράνομη κρατική ενίσχυση το προνομιακό τι-

μολόγιο που η ΔΕΗ είχε αναγκασθεί να εφαρ-

μόζει για την περίοδο 2007/2008 διατάσσο-

ντας την έντοκη ανάκτησή της. 

Το 2012 η ΡΑΕ αποφασίζει ως προσωρινό

μέτρο την προμήθεια της “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ” με 42

€/MWH, τιμή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της

“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ”, χαμηλότερη της προηγούμε-

νης κατά 20 € περίπου ανά MWH.  Είναι τέτοια

τα μεγέθη, που για κάθε 1 €/MWH, η

“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” κερδίζει για το

διάστημα 01/07/2010-31/12/2012,

6.225.576,63 €. 

Περισσότερα δηλ. από 120 εκ. € όφελος μό-

νο για το διάστημα 01/07/2010 έως

31/12/2012. 

Ακολουθεί η από κοινού προσφυγή της

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και της ΔΕΗ στην Μόνιμη Διαι-

τησία στη ΡΑΕ για τη διαμόρφωση των όρων

της μεταξύ τους Σύμβασης Προμήθειας ηλε-

κτρικής ενέργειας. 

Αντικείμενο της διαιτησίας αποτελούσε η

επικαιροποίηση των όρων της συμβατικής

σχέσης και ο καθορισμός δίκαιου και εύλογου

τιμήματος, το οποίο αφενός να ανταποκρίνε-

ται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της

“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ” και αφετέρου να καλύπτει του-

λάχιστον το κόστος της ΔΕΗ. 

Μετά από 18 περίπου μήνες, η διαιτησία

προβαίνει σε απόφαση (2-1) με την οποία η

ΔΕΗ υποχρεούται να προμηθεύει την

“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ” με 36,6 €/MWH, προκαλώντας

το δημόσιο αίσθημα δικαίου, όταν τα νοικοκυ-

ριά πληρώνουν από 77,93 €/MWH έως 102,52

€/MWH την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργει-

ας και την άμεση αντίδραση της ΔΕΗ που το

κόστος παραγωγής της προσδιορίζεται σε 71,3

€/MWH για το 2012.  Είναι άξιο λόγου, ότι η

“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”  πουλάει τα 130

MW  στην  τιμή των 87,85 €/MWH και τα υπό-

λοιπα στη διαμορφούμενη κάθε φορά οριακή

τιμή του συστήματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η “Αλουμίνιον της Ελλάδος” έχει λοιπόν κι-

νηθεί σε δύο άξονες:

α) Στην ένταξή της στους σταθμούς ΣΗΘΥΑ

* ώστε να πουλάει ακριβά την ενέργεια που

παράγει και 

β) Στη διεκδίκηση προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας από τη ΔΕΗ σε τιμές κάτω του κό-

στους. 

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ενέργειας

του Ομίλου Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ α-

νήλθε το 2012 σε €446,1 εκατ., από €134,9 ε-

κατ. το προηγούμενο έτος, συνεισφέροντας έ-

τσι το 31% του ενοποιημένου κύκλου εργα-

σιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και απο-

σβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €65,2 εκατ., α-

πό €30,0 εκατ. το 2011.

Η κρίση όχι μόνο δεν άγγιξε τα έσοδα του

Τομέα ενέργειας του Ομίλου επιχειρήσεων

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αλλά αντιθέτως εκτόξευσε στα

ύψη κύκλο εργασιών και κέρδη. 

Ενδείξεις της ευνοϊκής μεταχείρισης της

συγκεκριμένης επιχείρησης, έχουν ήδη προ-

καλέσει την έρευνα της Εισαγγελίας. 

Εισηγήσεις και αποφάσεις με οριακές πλει-

οψηφίες, Κυβερνητικές και Υπουργικές εύνοι-

ες δημιουργούν ένα λαβύρινθο έμμεσων επι-

δοτήσεων για τους εκλεκτούς, στρεβλώνοντας

τις αγορές και κατευθύνουν τη ΔΕΗ σε ζημιο-

γόνο λειτουργία ή σε επιβάρυνση εκατομμυ-

ρίων καταναλωτών. 

Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις για την

ερμηνεία που δίνουν κάποιοι σε έννοιες όπως

“ελεύθερη αγορά”, “υγιής ανταγωνισμός”, “α-

νταγωνιστικότητα” και “επιχειρηματικότητα”. 

Αναμφισβήτητα όμως, αποτελούν αποσπα-

σματικές προσπάθειες δημιουργίας ευνοϊκού

θεσμικού και οικονομικού πλαισίου, που όμως

δεν αφορά σε όλες τις βιομηχανίες και το κό-

στος καλούνται να το πληρώσουν όλοι οι υπό-

λοιποι καταναλωτές. 

* ΣΗΘΥΑ: Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. 

Πηγές:

www.dei.gr

www.mytilineos.gr

www.genop.gr

www.rae.gr

www.admie.gr 

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.

ΜΑΘηΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙρηΜΑΤΙκΟΤηΤΑΣ
ΑΠΟ ΤηΝ “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤηΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”
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Στις 22.1.2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε

Ανακοίνωση με τίτλο «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευ-

ρώπη»1 η οποία συνοδεύεται από Κείμενο Εργασίας2 με

λεπτομερή ανάλυση και σύγκριση των τιμών και του κό-

στους της ενέργειας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και

σε σύγκριση με άλλες μεγάλες γεωγραφικές ενότητες. Και

τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής3.

Το κείμενο εργασίας παραθέτει συγκριτικά στοιχεία για

το ενεργειακό κόστος διαφόρων βιομηχανικών κλάδων

στην Ευρώπη, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κα-

θώς, βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία ενεργειακού κό-

στους που έχουν προκύψει με βάση έρευνα (π.χ. ερωτη-

ματολόγια και συνεντεύξεις βιομηχανιών). Ιδιαίτερο συ-

γκριτικό ενδιαφέρον με την περίπτωση της χώρας μας πα-

ρουσιάζουν οι κλάδοι της Χαλυβουργίας και του Αλουμινί-

ου (επισυνάπτονται και τα σχετικά αποσπάσματα του κει-

μένου).

Χαλυβουργία4

Η ανάλυση αφορά ένα δείγμα 17 μεγάλων εργοστασίων

Χάλυβα στην Ευρώπη, διαφόρων τεχνολογιών και μεγε-

θών ενεργειακής κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι το δείγμα

των βιομηχανιών επιλέχθηκε από τον ίδιο τον κλάδο της Χα-

λυβουργίας και περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

Τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής:1. Οι τιμές

H ΔΕΗ, συνεχίζοντας να εξελίσσει διαρκώς

τις υπηρεσίες της για την ολοένα και καλύτερη

εξυπηρέτηση των καταναλωτών, δημιούργησε

την on-line υπηρεσία: e-bill info. Mέσω της υ-

πηρεσίας αυτής, ο καταναλωτής έχει τη δυνατό-

τητα οποιαδήποτε στιγμή, από όπου και αν βρί-

σκεται, να ενημερωθεί για τον λογαριασμό του,

εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, 24 ώρες το

24ωρο, έχοντας απλώς πρόσβαση στο internet.

Με τη νέα υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ πα-

ρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ό-

λους λογαριασμούς του τελευταίου 12μήνου, εί-

τε αφορούν οικία, είτε εξοχική κατοικία ή επιχεί-

ρηση κλπ., με μία μόνο εγγραφή.

Βοηθά επίσης την ταχεία αρχειοθέτηση των λο-

γαριασμών, δημιουργώντας ένα πλήρες ηλεκτρο-

νικό αρχείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης

και μεταβολής των χρεώσεων, ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον η υπηρεσία e-bill info διευκολύνει

ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών που έχουν

χάσει, για κάποιο λόγο, των λογαριασμό τους, α-

φού τώρα ποια δε χρειάζεται να επισκεφτούν κά-

ποιο κατάστημα για εκτύπωση του λογαριασμού

τους, αλλά αυτό μπορεί να γίνει εύκολα από το

σπίτι ή το γραφείο, μέσω της ηλεκτρονικής υπη-

ρεσίας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. 

Άλλο ένα πλεονέκτημα της υπηρεσίας e-bill

info είναι ότι ο καταναλωτής, εφόσον επιθυμεί,

την ημέρα έκδοσης του νέου λογαριασμού,

μπορεί να  ενημερώνεται αυτόματα στην ηλε-

κτρονική του διεύθυνση για τα βασικά στοιχεία

του εκδοθέντος λογαριασμού του και να γνω-

ρίζει πότε θα λάβει τον επόμενο λογαριασμό για

καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.

Η εγγραφή στην υπηρεσία e-bill info, για

να απολαμβάνει κανείς όλα τα οφέλη που προ-

σφέρει, είναι πολύ απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να μπουν στο www.dei.gr και να συμπλη-

ρώσουν τα στοιχεία τους, όπως και τον κωδικό

ηλεκτρονικής πληρωμής και τον Α/Α λογαρια-

σμού που υπάρχουν στον λογαριασμό τους.

Η υπηρεσία e-bill info αναδεικνύεται σε μια α-

πό τις πιο ασφαλείς και λειτουργικές εφαρμο-

γές του είδους που αξίζει κανείς να δοκιμάσει

για να απλοποιήσει την καθημερινότητά του και

αποτελεί ένα ακόμη βήμα από τη ΔΕΗ για την

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

-bill info
η ηλεκτρονική υπηρεσία της ΔΕΗ
για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας,
όπου και αν βρίσκεστε!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΤΙΜΕΣ�ΚΑΙ�ΚΟΣΤΟΣ�ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ�

ΣΤΗΝ�ΕΥΡΩΠΗ»

71,4 €/MWh το μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη Χαλυβουργία στην Ευρώπη

56 €/MWh το μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

για τη βιομηχανία Αλουμινίου στην Ευρώπη

Δείγμα
Χρέωση Ενέργειας Συνολικό κόστος 

(€/MWh) (€/MWh)

Σύνολο ΕΕ 53,3 71,4

Βορειοανατολική Ευρώπη 47,9 59,4

Κεντροανατολική Ευρώπη 59,8 92,5

Νότια Ευρώπη 64,5 74,2

Μέγιστο ΕΕ (Μη διαθέσιμο) 104,4

Ελάχιστο ΕΕ (Μη διαθέσιμο) 46,5

1 COM(2014) 21 - Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Commit-

tee Of The Regions «Energy prices and costs in Europe»

2 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT «Energy prices and costs report» Accompanying COM(2014) 21

3 Βλ. http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm

4 βλ. Κεφ. 1.1.2.6 (σελ. 64-66) για την ηλεκτρική ενέργεια και Κεφ. 1.2.2.5 (σελ. 116-118) για το φυσικό αέριο.

5 βλ. Κεφ. 1.1.2.7 (σελ. 67-69)
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προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) για τις Χαλυβουρ-

γίες στην Ευρώπη παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Ενδει-

κτικά το 2012 κυμάνθηκαν από 46,5 €/MWh έως 104,4

€/MWh με μέσο όρο 71,4 €/MWh.

2. Οι τιμές διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή, συναρ-

τήσει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε πε-

ριοχής (π.χ. ενεργειακό μίγμα, χρεώσεις χρήσης δικτύου,

τέλος ΑΠΕ και λοιποί φόροι).

Στον παρακάτω πίνακα, συνοψίζονται τα στοιχεία κό-

στους Η/Ε για τη Χαλυβουργία στην Ευρώπη για το 2012,

διακριτά για το κόστος ενέργειας και το συνολικό κόστος

που περιλαμβάνει τις χρεώσεις δικτύου, τα τέλη ΑΠΕ κα-

θώς και λοιπούς φόρους και τέλη.

Επισημαίνεται ότι:

• Το κόστος CO2 για το έτος 2012 ήταν πολύ μικρότε-

ρο σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα καθώς δεν είχαν κα-

ταργηθεί τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών (επιβάρυνση

της τάξης των 3-4 €/MWh από 1-1-2013).

• Οι βιομηχανίες Χάλυβα που είναι εγκατεστημένες

στην Ελλάδα είναι μεγέθους συγκρίσιμου με το δείγμα της

μελέτης: οι σχετικές βιομηχανίες στη χώρα μας έχουν κα-

τανάλωση Η/Ε που κυμαίνεται από 140 έως 350 GWh ε-

τησίως ανά μονάδα, ενώ το δείγμα της ανάλυσης της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής αφορά μεγάλες μονάδες με ετήσια

κατανάλωση που κυμαίνεται από 150 έως 750 GWh ετη-

σίως.

3. Τέλος, όσον αφορά τις τιμές προμήθειας φυσικού

αερίου (φ.α.) προς τη Χαλυβουργία, προκύπτει το συμπέ-

ρασμα ότι οι τιμές προμήθειας φ.α. στη Νότια Ευρώπη (ό-

που ανήκει και η Ελλάδα) βρίσκονται πολύ υψηλότερα α-

πό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ενδεικτικά, το 2012 η μέση τιμή προμήθειας φ.α. στις

Χαλυβουργίες στη Βορειοανατολική Ευρώπη ήταν 28,9

€/MWh, στην Κεντροανατολική Ευρώπη ήταν 31,3 €/MWh

και στη Νότια Ευρώπη ήταν 47,2 €/MWh, ενώ ο ευρωπαϊ-

κός μέσος όρος την ίδια χρονιά ήταν 32,2 €/MWh. Συνεπώς,

η τιμή προμήθειας φυσικού αερίου στη Χαλυβουργία της

Νότιας Ευρώπης ήταν κατά 50% περίπου ακριβότερη του

ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2012.

Βιομηχανία Αλουμινίου5

Όσον αφορά τη βιομηχανία Αλουμινίου, στο Έγγραφο

Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζονται 11 από

τις 16 μεγάλες εγκαταστάσεις Αλουμινίου στην Ευρώπη (α-

ντιπροσωπεύουν το 66% της παραγωγής στην Ευρώπη για

το έτος 2012) για τις οποίες παρουσιάζονται το συνολικό

κόστος προμήθειας Η/Ε, καθώς και οι συνιστώσες που το

αποτελούν.

Η ανάλυση γίνεται σε δύο υποκατηγορίες:

• Υποκατηγορία 1: αφορά 5 εργοστάσια που τροφοδο-

τούνται από ιδιόκτητους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, κα-

θώς και εργοστάσια Αλουμινίου για τα οποία δεν έχουν α-

κόμα λήξει οι παλιές μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθει-

ας Η/Ε.

• Υποκατηγορία 2: αφορά 6 εργοστάσια που προμη-

θεύονται ηλεκτρική ενέργεια στη χονδρεμπορική αγορά.

Τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής:

1. Οι τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) για

τις βιομηχανίες Αλουμινίου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ

των 2 υποκατηγοριών. Για το 2012 οι τιμές ανέρχονται σε

24,3 €/MWh για την υποκατηγορία 1 (εργοστάσια με ιδιό-

κτητα μέσα ηλεκτροπαραγωγής ή παλιά μακροχρόνια συμ-

βόλαια) και 56 €/MWh για την υποκατηγορία 2 που προ-

μηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια με όρους αγοράς.

2. Το έγγραφο εργασίας χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις

με παλιά μακροχρόνια συμβόλαια ως «μη επαναλήψιμες»

και σημειώνει ότι μόλις λήξουν τα εν λόγω συμβόλαια, α-

ναμένεται και αυτές οι μονάδες να προμηθεύονται ηλε-

κτρική ενέργεια σύμφωνα με τους όρους της υποκατηγο-

ρίας 2.

Στον παρακάτω πίνακα, συνοψίζονται τα στοιχεία κό-

στους Η/Ε για τη βιομηχανία Αλουμινίου στην Ευρώπη για

το 2012 με διακριτή ανάλυση στη συνιστώσα ενέργειας και

στο συνολικό κόστος που περιλαμβάνει τις χρεώσεις δι-

κτύου, τα τέλη ΑΠΕ καθώς και λοιπούς φόρους και τέλη.

Επισημαίνεται ότι:

• Το κόστος CO2 για το έτος 2012 ήταν πολύ μικρότε-

ρο σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα καθώς δεν είχαν κα-

ταργηθεί τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών (επιβάρυνση

της τάξης των 3-4 €/MWh από 1-1-2013).

 Η περίπτωση της Αλουμινοβιομηχανίας στην Ελλά-

δα εμπίπτει στην υποκατηγορία 2.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείγμα
Χρέωση Ενέργειας Συνολικό κόστος 

(€/MWh) (€/MWh)

Υποκατηγορία 1

Εργοστάσια με ιδιόκτητους σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής με παλιές μακροχρόνιες 23,9 24,3

συμβάσεις προμήθειας Η/Ε

Υποκατηγορία 2

Εργοστάσια που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια 
50,2 56,0

στη χονδρεμπορική αγορά

Συνάδελφοι,
Είναι άδικο, τη στιγμή που το τα Ελληνικά νοικο-

κυριά, οι άνεργοι και οι οικονομικά εξαντλημένοι πο-
λίτες πληρώνουν για την κατανάλωση ρεύματος 

77,93  ευρώ/MWh (για κατανάλωση  έως 800 KWh) 
94,60  ευρώ/MWh (για κατανάλωση  έως 2000

KWh) 
102,52  ευρώ/MWh (για κατανάλωση  πάνω από

2000 KWH)
η ΡΑΕ, με απόφασή της, να δίνει τη δυνατότητα

στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος» («ΑτΕ») να ηλεκτρο-
δοτείται με 36,6 ευρω/MWh !!! Προφανώς για τη ΡΑΕ
οι άνεργοι και φτωχοί καταναλωτές δεν έχουν καμιά
μοίρα, δεν έχουν αξία μπροστά στην «ΑτΕ»!

Και αυτό, δεδομένου ότι η εταιρία αυτή είναι αυ-
τοπαραγωγός (έχει δηλαδή δικό της εργοστάσιο πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) !!! και δεδομένου ότι
η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» πουλάει στη ΔΕΗ το ρεύ-
μα που παράγει στην τιμή των 87,85 ευρω/MWh !!!

Επιπλέον, λόγω του ότι η μονάδα είναι ΣΗΘΥΑ
μπαίνει προνομιακά – με προτεραιότητα στο σύστημα
και με προκαθορισμένη τιμή («χάρισμα» του
Ν.4001/11).

Το μεγάλο αυτό κόλπο που χαρίζει 110 εκατομμύ-
ρια ευρω στην «ΑτΕ» το επιτρέπουν , αν δεν το προω-

θούν, ΥΠΕΚΑ-ΡΑΕ-ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ.
Η τιμή των 36,6 ευρω/MWh που υποχρεώνουν τη

ΔΕΗ να πουλάει στην «ΑτΕ» είναι κάτω από το κόστος
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και είναι ασύμφορη-
ζημιογόνος για τη ΔΕΗ.

Για δε την «ΑτΕ» η τακτική αυτή (δηλαδή αγο-
ράζω φτηνά – πουλάω ακριβά και συνεπώς κερδίζω
εκατομμύρια) είναι πολύ προσοδοφόρος.

• Είναι συντονισμένο σχέδιο.
• Είναι μελετημένη κυβερνητική επιλογή.
• Είναι επιλογή απορρύθμισης της αγοράς και κα-

ταστροφής της ΔΕΗ.
• Μελέτησαν τον οικονομικό στραγγαλισμό της ΔΕΗ 
• Μεθόδευσαν η ΔΕΗ να γίνει ζημιογόνος επιχεί-

ρηση
• Σχεδίασαν το ξεπούλημα της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ
Συνάδελφοι,
Η οικονομική βιομηχανία γύρισε την πλάτη στην

κοινωνία και διέφθειρε το πολιτικό σύστημα. Γονάτι-
σαν την Εθνική μας Οικονομία.

Η κοινωνία θα δώσει την απάντηση!
Έχουμε συνταγματική υποχρέωση να προστατέ-

ψουμε το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των
Ελλήνων πολιτών.

Ο λόγος στη Δικαιοσύνη.

ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ - ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 Αθήνα, Τ.Κ.104-32 - ΤΗΛ. 210.5215.700 - FAX: 210.5235.996 

http://www.genop.gr - Email main@genop.gr <mailto:main@genop.gr> 

Αθήνα 28/11/2013 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΜΕγΑΛΟ κΟΛΠΟ!!!
ΥΠΕκΑ-ρΑΕ-ΔΕη-ΑΔΜηΕ 

ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ  ΤηΝ ΟΙκΟΝΟΜΙκη ΑΣΦΥΞΊΑ ΤηΣ ΔΕη 
ΤηΝ ΘΕΛΟΥΝ ΖηΜΙΟγΟΝΟ γΙΑ ΝΑ ΕκΠΟΙηΘΕΙ - 

ΧΑρΙΖΟΥΝ ΕκΑΤΟΜΜΥρΙΑ



ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
(http://www.facebook.com/profile.php?id=100000921740224&ref=ts)

Ακολουθήστε μας στο TWITTER
(http://www.twitter.com/#!/pasyp_dei)

Find us on
Facebook

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.pasyp-dei.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
www.pasyp-deipress.blogspot.com
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