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Μ. ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Για τους αποσπασμένους
στους Ασφαλιστικούς
Φορείς
σελ. 3

4 Μικρή ΔΕΗ

ΔΕΗ

Νέα τιμολόγια
σελ. 7

MEGA
ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Καταγγέλει η Βουλευτής
ΑΝΕΛ κ. Ρ. Μακρή

σελ. 12

ΖΕΡΒΟΣ

Κίνδυνος Κατάρρευσης
της ΔΕΗ
σελ. 13

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

36ο Συνέδριο.
Το νέο Δ.Σ. & η Ε.Ε.
σελ. 14

Σε θερινό τμήμα 51 βουλευτές ψήφισαν
το ξεπούλημα της ΔΕΗ
4 Ποιοι ψήφισαν το απαράδεκτο νομοσχέδιο
4 Πoιος δήλωσε «ΠΑΡΩΝ»
σελ. 4-11

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
4 Χαιρετισμός του Προέδρου & ΔΝΣ
του ΔΕΔΔΗΕ κ. Γ. Κόλλια
4 Eπιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

σελ. 8-11
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νόμος για τη «Μικρή ΔΕΗ» αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα. Η
Κυβέρνηση επέλεξε για τη ψήφισή
του το θερινό τμήμα εργασιών της Βουλής,
ώστε να κάμψει τις όποιες αντιδράσεις από τους βουλευτές της συγκυβέρνησης ή
ακόμα να τους παρέχει δικαιολογία και σημείωσε μια «πύρρειο» νίκη, με σύσσωμη
την αντιπολίτευση απέναντι της, με επιστρατευμένους τους εργαζόμενους σε ολόκληρο τον Όμιλο ΔΕΗ και με πληγωμένη
τη συνοχή της. Η έλλειψη πειστικών επιχειρημάτων και η απολύτως υπεύθυνη
στάση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, η κινητοποίηση
των τοπικών κοινωνιών και η επιφυλακτικότητα πολλών φορέων ως προς τη σκοπιμότητα του νόμου, απέτρεψαν τη λειτουργία του κοινωνικού αυτοματισμού. Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Εκκλησία, πολιτικοί φορείς, Επιμελητήρια, Συνδικάτα δεν εισακούσθηκαν μεγαλώνοντας την απόσταση που χωρίζει την Κυβέρνηση από το λαό.
Επιπρόσθετα, θέλοντας η κυβέρνηση να κάνει επίδειξη ισχύος, μετά από δύο ημέρες
απεργίας επιστράτευσε το σύνολο των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, προβάλλοντας
φόβους για τη δημόσια τάξη (;) και τη δημόσια υγεία (;), παρότι δεν είχε σβήσει ούτε
λάμπα με ευθύνη των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε με 51 υπέρ, 46 κατά
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Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
και 1 λευκό(;). Η επικαιρότητα του θέματος
συνετέλεσε στον προβληματισμό φορέων
αλλά και μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας
ως προς τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο που επικαλείται η συγκυβέρνηση και αναπαράγουν τα συστημικά Μ.Μ.Ε. Μύθοι
σχετικά με το «βρώμικο» λιγνίτη και τις «υψηλές» τιμές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
της μη ικανοποιητικής λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, κατέρρευσαν. Και ο αγώνας συνεχίζεται!
Η ΡΑΕ, σε κάθε ευκαιρία δείχνει τις προθέσεις της προς τον Όμιλο ΔΕΗ και με κάθε ευκαιρία ο «ανεξάρτητος» αυτός φορέας
απορρυθμίζει την αγορά που θα έπρεπε να
ρυθμίζει. Έπειτα, από την σκανδαλωδώς ευνοϊκή απόφαση της διαιτησίας
της ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ»
από τη ΔΕΗ σε τιμές κάτω του κόστους (που άνοιξε την όρεξη και σε
άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες), επιδιώκει τώρα τη θέσπιση δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής
ενέργειας. Δημιουργείται έτσι ένα άκρως ευνοϊκό περιβάλλον για τους
κερδοσκόπους, που χωρίς καμιά επένδυση, ακίνδυνα, θα εκμεταλλευτούν τις επενδύσεις της ΔΕΗ. Είναι
πολλά τα λεφτά…!
ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, προβαίνουν σε
συνεχείς αλλαγές οργανογραμμάτων
με επιχείρημα την προσαρμογή τους
στο νέο περιβάλλον, το οποίο όμως είναι άγνωστο! Στη ΔΕΗ όλα προχωρούν αργά! Πιο αργά ίσως δε γίνεται!
Και βέβαια ό,τι καθυστερεί, έχει αντίκτυπο στους εργαζόμενους. Ο
ΔΕΔΔΗΕ, παρότι παρουσίασε ένα φιλόδοξο επιχειρησιακό σχέδιο, παρουσιάζει παράλληλα πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απόδοση των μισθολογικών προαγωγών (κλιμάκια)

και δυσλειτουργία των συμβουλίων κρίσεως.
Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, προσπαθεί να ανασυνταχθεί και να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων των καιρών. Το 36ο Συνέδριο
πραγματοποιήθηκε εν μέσω διαφωνιών
που λύθηκαν δικαστικά. Από τη μία η Ε.Σ.Κ.
επιδίωξε την είσοδο συνέδρων που “εκπροσωπούσαν” εργαζόμενους σε εργολάβους που ουδέποτε όμως αποτέλεσαν μέλη
της Ομοσπονδίας, προφανώς για να δείξει
μια εκλογική δυναμική και από την άλλη
ένα ετερόκλητο μπλοκ σωματείων που για
διαφορετικούς λόγους δεν ήθελαν να αποδίδουν τις προβλεπόμενες από το καταστατικό της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ συνδρομές. Τουλάχιστον αυτό επικαλούνται.
Βέβαια, δεν πρότειναν και εφικτές λύσεις στο λειτουργικό πρόβλημα της Ομοσπονδίας. Επέλεξαν το δρόμο του λαϊκισμού
και των άναρθρων κραυγών. Η μη εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αναμφισβήτητα δεν ευνοεί τους εργαζόμενους. Το
νέο Δ.Σ. που προέκυψε πρέπει να αντιμετωπίσει εκτός από τα θεσμικά θέματα της
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μικρή ΔΕΗ,
ΑΔΜΗΕ, Ασφαλιστικό κ.α.) τεράστια λειτουργικά, οικονομικά και οργανωτικά θέματα.
Πρέπει και μπορεί !!!
Ο ΠΑΣΥΠ –ΔΕΗ στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του, για έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση συνδιοργάνωσε με τη
ΔΕΗ, ημερίδα με θέμα: “Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη” έτσι ώστε να προβληθούν και να αναλυθούν:
– Η θέση της ΔΕΗ στο απελευθερωμένο
περιβάλλον Η/Ε,
– Τα επιχειρησιακά σχέδια της ΔΕΗ, του
ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες,
– Τα επενδυτικά προγράμματα της Παραγωγής και της Εμπορίας της ΔΕΗ,
– Η συμβολή του λιγνίτη στην Εθνική οικονομία,
– Η οργάνωση και λειτουργία των αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας,
– Η τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χ.Τ.
και
– Το κόστος της λιγνιτικής και συνολικής
παραγωγής Η/Ε της ΔΕΗ για την περίοδο 2009-2012.
Οι υπόλοιπες παρουσιάσεις-ομιλίες θα περιληφθούν στο επόμενο τεύχος.
Καλή ανάγνωση!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στα μέλη του Συλλόγου μας, Μπρούμα Μαγδαληνή, Λουλακάκη Ροδάνθη, Κότσαρη Γιώργο και Γρανίτσα Μαργαρίτα, για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.
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Στην αίθουσα «Ξενία» της Χαλκοκονδύλη 28, παρευρέθη ο διευθυντής Τύπου και Μ.Μ.Ε.
της ΔΕΗ κ. Κ. Στεργιώτης στην αιμοδοσία της 18ης Ιουνίου.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Χ. Ζακολίκος (κέντρο)
τίμησε με την παρουσία του την αιμοδοσία μας στην
αίθουσα της Περραιβού την 19ην Ιουνίου.

Οι συνάδελφοι – αιμοδότες πρότυπα κοινωνικής ευαισθησίας
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εθελοντικές αιμοδοσίες που οργανώθηκαν από τον
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ κατά το Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας 18 & 19 Ιουνίου 2014, στα κεντρικά γραφεία
της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 28) και στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5).
Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ ευχαριστεί και συγχαίρει τους συναδέλφους – αιμοδότες για την κοινωνική
ευαισθησία και αλληλεγγύη που δείχνουν σε κάθε ευκαιρία.
Επίσης, ευχαριστεί για την αμέριστη συμπαράστασή τους τις διοικήσεις της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Συνάδελφοι – γονείς με μικρά παιδιά στην ταλαιπωρία
Για δεύτερη χρονιά, απευθυνθήκαμε στο
ΓΔΑΝΠΟ, σχετικά με το ωράριο εργασίας
του προσωπικού που έχει παιδιά μικρής ηλικίας.
Με το 2929/29-09-2011 έγγραφο
ΓΔΑΝΠΟ, η δυνατότητα έγκρισης ωραρίου
εργασίας 7:00 – 15:00 σε συναδέλφους - γονείς με παιδιά σε προσχολική ηλικία (δηλ. έως και το Νηπιαγωγείο ).
Για δεύτερη χρονιά λοιπόν, ζητήσαμε από το ΓΔΑΝΠΟ, να δώσει την παραπάνω

δυνατότητα, δηλ. τη δυνατότητα έγκρισης
του ωραρίου 7:00 – 15:00, σε γονείς με τέκνα έως εννέα ετών.
Παρ’ ότι η υπόψη διεύρυνση δεν επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της
Επιχείρησης, ενώ παράλληλα διευκολύνει
πλήθος συναδέλφων, ο ΓΔΑΝΠΟ κωφεύει.
Κε Γ. Διευθυντά, η παραπάνω ρύθμιση
είναι απλούστατη, δε δημιουργεί κανένα
πρόβλημα και κανένα απολύτως κόστος, αντιθέτως λύνει προβλήματα!

Άνοιξε ο δρόμος για τις
μισθολογικές προαγωγές
στους αποσπασμένους στους
ασφαλιστικούς φορείς
Με το Ν. 4272 ( ΦΕΚ τ. Α΄, 145/11-07-2014 ), επιλύθηκε το πρόβλημα της μη απόδοσης μισθολογικών
προαγωγών στους συναδέλφους που υπηρετούν αποσπασμένοι στους ασφαλιστικούς φορείς.
Αναλυτικότερα στο άρθρο 38 του παραπάνω νόμου,
προβλέπεται:
Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89),
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/
4.8.2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1579) ισχύουν και για το αποσπασμένο στο Ε.Τ.Ε.Α., στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στις Δ.Υ.ΠΕ. προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.. Ειδικά για το προσωπικό αυτό, δεν ισχύει το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αλλά η διακοπή της απόσπασής του από τους ως
άνω Φορείς και η επιστροφή του στη ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να
γίνει, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της διοίκησης της ΔΕΗ
Α.Ε., με απόφαση αντίστοιχα του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και του οικείου Διοικητή Δ.Υ.ΠΕ..
Οι μισθολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού διενεργούνται με έγκριση των αρμοδίων οργάνων
της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των οριζομένων στο άρθρο
6 της κοινής υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
σχετικών περί μισθολογικών προαγωγών διατάξεων
του ΚΚΠ/ΔΕΗ και των εκάστοτε σχετικών υπηρεσιακών
ρυθμίσεων της ΔΕΗ Α.Ε..»
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Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη "μικρή ΔΕΗ"
από το Α΄ θερινό τμήμα της Βουλής
Υπέρ τάχθηκαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και κατά ο
ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, η ΧΑ, η ΔΗΜΑΡ, το ΚΚΕ και οι
Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές.
Ειδικότερα, στην ψηφοφορία πήραν μέρος 98
βουλευτές, εκ των οποίων οι 51 ψήφισαν υπέρ, 46
κατά και 1 παρών. (Ν. Κακλαμάνης)
ΝΑΙ ψήφισαν
• από τη ΝΔ: Σ. Αναστασιάδης, Ελ. Αυγενάκης, Απ. Βεσυρόπουλος, Ηλ. Βλαχογιάννης, Γ. Βλάχος, Κ. Γκιουλέκας, Αθ. Δαβάκης, Χρ. Δήμας, Στ. Καλαφάτης, Στ. Καλογιάννης, Θ. Καράογλου, Ιω. Κεφαλογιάννης, Κ. Κόλλιας, Εμμ. Κόνσολας, Κ. Κοντογεώργος, Γ. Κοντογιάννης, Αλ. Κοντός, Δ. Κυριαζίδης, Χρ. Λαζαρίδης, Ελ. Μακρή - Θεοδώρου, Αν. Μάνη - Παπαδημητρίου, Κ. Μαρκόπουλος, Ιω. Μιχελάκης, Ευ. Μπασιάκος, Αν. Νεράντζης, Ν. Παναγιωτόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος, Ιω.
Πασχαλίδης, Φεβρ. Πατριανάκου, Π. Παυλόπουλος, Φωτ.
Πιπιλή, Έλ. Ράπτη, Μ. Σαλμάς, Θ. Σολδάτος, Μ. Ταμήλος,
Κ. Τζαβάρας, Ιο. Τζαμτζής, Λ. Τζαβδαρίδης, Κ.
Τσιάρας, Β. Υψηλάντης, Μ. Χαρακόπουλος, Α.
Ψυχάρης.
• από το ΠΑΣΟΚ: Μ. Κασσής, Ιω. Κουτσούκος, Δ.
Κρεμαστινός, Αθ. Μωραϊτης, Π. Ρήγας, Δ. Σαλτούρος, Φ. Σαχινίδης, Κ. Τριαντάφυλλος, Αχμέτ
Χατζή Οσμάν.
•
•
•
•
•

ΟΧΙ ψήφισαν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
οι βουλευτές της Χρυσή Αυγής
οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ
οι βουλευτές του ΚΚΕ
οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές
ΠΑΡΩΝ ο Νικ. Κακλαμάνης

Το νομοσχέδιο για τη “μικρή ΔΕΗ”
περιλαμβάνει:
“Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας” (μικρή ΔΕΗ).
Τη διατήρηση των υφιστάμεων εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στη
νέα εταιρεία καθώς και προβλέψεις σύμφωνα με
τις οποίες το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. δεν θα είναι μικρότερο της λογιστικής αξίας των εισφερομένων
στοιχείων προβλέπουν -μεταξύ άλλων- οι τρεις
τροπολογίες που κατέθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ».
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, η νέα εταιρεία δεν
θα μπορεί να απολύσει για πέντε χρόνια τους εργαζομένους που θα προέρχονται από τη ΔΕΗ Α.Ε.
Ειδικότερα:
- Ορίζεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε ευθύνεται και μετά την
ολοκλήρωση της απόσχισης αλληλεγγύης και
εις ολόκληρον με τη νέα εταιρεία για τις υπο-

χρεώσεις που αφορούν σε σύμβαση ή σχέση
εργασίας, εφόσον αυτές ανάγονται σε χρόνο
μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης, μετά την
οποία η νέα εταιρεία εξακολουθεί να δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων από τους όρους
εργασίας που ισχύουν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, ανεξαρτήτως της πηγής
προέλευσης αυτών.
- Από την ολοκλήρωση επίσης της απόσχισης,
μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία το σύνολο των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε.
που αφορούν στην ασφάλιση των εργαζομένων. Από την απόσχιση δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και των ασφαλιστικών
φορέων, όπως ισχύουν, για την ασφαλιστική
κάλυψη και προστασία των ασφαλισμένων της
ΔΕΗ Α.Ε., εξακολουθούν δε να ισχύουν υπέρ
των εργαζομένων αυτής, των οποίων η σύμ-

- Την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων
εργασίας όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων και των Σταθμών Παραγωγής που μεταφέρονται στη νέα εταιρεία.
- Τη λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Σταθμών
(ΥΗΣ), όσον αφορά σε οικολογικές παροχές της
ΔΕΗ Α.Ε., στην προστασία και διαχείριση των
υδάτων κ.λπ.
- Τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δήμων και περιφερειών, στις οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν μονάδες ηλεκτρικής παραγωγής ή τα ορυχεία που περιγράφονται στον κλάδο, συ«Κοινωνικό αγαθό
μπεριλαμβανομένων και των πάσης φύείναι μόνο το νερό. Τίποτα άλλο.
σεως νομικών δεσμεύσεων που έχει αΜπορείς να ζήσεις και χωρίς ενέργεια.
ναλάβει η ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των κατοίκων
Μπορείς να πας σε ένα χωριό και να ζεις
αυτών, ιδίως με αφορμή την απαλλομε τη λάμπα που ανάβαμε παλιά, δε χρειάζεται
τρίωση εκτάσεων γης και τη μετεγκατάτο ρεύμα να το έχεις πάντα. Άρα λοιπόν το
σταση οικισμών.
ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό.»
- Ορίζεται ρητά ότι το τίμημα που θα επιΜιχ. Ταμήλος
τευχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση από την ΔΕΗ
Βουλευτής Ν.Δ. Τρικάλων.
Α.Ε. των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, των οποίων είναι δικαιούχος, θα
είναι τουλάχιστον ίσο με τη λογιστική αξία των εισφερομένων στοιχείων του
βαση ή σχέση εργασίας περιέχεται στον κλάδο
κλάδου,
όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα
που μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία.
διεθνή λογιστικά πρότυπα στον πρώτο ισολογι- Η νέα εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε αποσμό
της εταιρείας. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε
λύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται
και επί του συνόλου, γεγονός που άνοιξε τον
από τη ΔΕΗ Α.Ε. εξ αιτίας της απόσχισης, για
δρόμο για την κατάθεση των προτάσεων των
χρονικό περιθώριο πέντε ετών από την ολοκομμάτων για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
κλήρωση αυτής.
- Η μεταφορά των εργαζομένων του κλάδου γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής
ή ειδικής ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαι- ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του εισηγητή του, Θανάση
τητικής απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμΠετράκου,
επανέλαβε το αίτημά του για απόσυρβασης εργασίας, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κεί- ση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρμενης νομοθεσίας (π.δ. 178/2012), ως προς την νηση δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση για το ξεαπόσχιση του κλάδου και τη μεταφορά του ερ- πούλημα και τη διάλυση της ΔΕΗ.
«Εμείς λέμε ότι είστε μειοψηφία, δεν εκπρογαζομένου.
Επίσης, ρυθμίζονται θέματα υποκατάστασης σωπείτε τίποτα και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να
στις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. από την ολο- το κάνετε. Αν έχετε τα κότσια, να αφήσετε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει αν θέλει ή όχι να προχωκλήρωση της απόσχισης.
ρήσετε
σε πλήρη ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των υποχρεώσεων της δικτύου της χώρας. Σας το λέμε από τώρα, ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα υλοποιηθεί. Εμείς δεν θα
ΔΕΗ σχετικά με:
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σταματήσουμε τους αγώνες και καλούμε τους
Έλληνες πολίτες να αντιπαλέψουν τα σχέδια σας
για να μην υλοποιηθούν» κατέληξε ο κ. Πετράκος.
Η εισηγήτρια των ΑΝΕΛ, Ραχήλ Μακρή έκανε λόγο για νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που αγγίζει τα όρια της εθνικής μειοδοσίας και για διάλυση και εκποίηση της δημόσιας
εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, η οποία ήταν μοχλός ανάπτυξης.
Ήδη η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος των
ΑΝΕΛ Ραχήλ Μακρή, με δήλωσή της στο Τμήμα ενημέρωσε ότι το κόμμα της καταθέτει πρόταση διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Οι ΑΝΕΛ ζητούν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος βάσει του άρθρου 44 του
Συντάγματος με την επίκληση σοβαρού κοινωνικού λόγου.
Η εισηγήτρια της ΔΗΜΑΡ, Νίκη Φούντα, επικαλούμενη και τους κοινωνικούς φορείς που τάχθηκαν κατηγορηματικά -όπως είπε- κατά του νομοσχεδίου, ζήτησε την απόσυρση του και τόνισε
ότι το κόμμα της διαφωνεί επί της αρχής του. Διευκρίνισε ότι η ΔΗΜΑΡ είναι υπέρ της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά με ξεκάθαρους όρους που θα διασφαλίζουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το όφελος των καταναλωτών και της ελληνικής κοινωνίας.
Το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η μεγάλη πλειοψηφία των ανεξάρτητων βουλευτών συντάσσονται απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια για εκποίηση της ΔΕΗ με παράκαμψη της Ολομέλειας της Βουλής, αλλά και της
λαϊκής βούλησης. Η εκχώρηση της ενέργειας στους
ιδιώτες έχει μακρύ και δύσκολο δρόμο, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, που κατά βάση έχουν διαχωρίσει
τη θέση τους από ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. και οι οποίοι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα εκπροσωπούν

την κοινωνική πλειοψηφία, ζητούν να αποφανθεί
ο ελληνικός λαός.
Κατατέθηκε εν τω μεταξύ πρόταση για δημοψήφισμα από 15 ανεξάρτητους βουλευτές. Την
πρόταση υπογράφουν οι Πάρις Μουτσινάς, Μάρκος Μπόλαρης, Νίκος Σταυρογιάννης, Μίμης
Ανδρουλάκης, Οδυσσέας Βουδούρης, Χρυσούλα
Γιαταγάνα, Κώστας Γιοβανόπουλος, Μίκα Ιατρίδη, Βασίλης Καπερνάρος, Γιώργος Κασαπίδης,
Νίκος Νικολόπουλος, Γιώργος Νταβρής, Θόδωρος Παραστρατίδης, Πέτρος Τατσόπουλος, Θοδώρα Τζάκρη.
Για νομοθετική πρωτοβουλία που προσπαθεί
να συγκεράσει τις συγκρούσεις επιχειρηματικών
ομίλων για το ποιος θα πάρει τη ΔΕΗ μίλησε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. Παράλληλα, κατηγόρησε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας ότι συζητούν «περί όνου σκιάς» χωρίς να παίρνουν θέση επί της ουσίας και για το σύνολο των μέτρων και αποφάσεων που έχουν παρθεί για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας για να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησε και ο
εκπρόσωπος από τους Ανεξάρτητους Δημοκρατικούς Βουλευτές, Νίκος Σταυρογιάννης,
υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι αναπτυξιακή επένδυση, αλλά ένα τελευταίο βήμα που οδηγεί στην
πλήρη απαξίωση της μεγαλύτερης δημόσιας επιχείρησης προς όφελος των κερδοσκόπων».
Την κατηγορηματική αντίθεση του κόμματός
του στο νομοσχέδιο, εξέφρασε και ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, Αντώνης Γρέγος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παραδίδει
σε ξένα και ντόπια συμφέροντα ένα σημαντικό εθνικό στρατηγικό τομέα της χώρας

Επιστράτευση για
τη «μικρή ΔΕΗ»
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ
ΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το Πρωτοδικείο Αθηνών , έκρινε παράνομη την
απεργία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με το σκεπτικό ότι δεν
διατέθηκε το εξαιρούμενο προσωπικό. Καταχρηστική κρίθηκε η απεργία σε σχέση με τα αιτήματα
των ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) και ΑΔΜΗΕ
ΑΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) καθώς οι δύο τελευταίες θεωρούνται ανεξάρτητες επιχειρήσεις και δεν σχετίζονται με το θέμα.
Πάντως, η κυβέρνηση προχώρησε στην επιστράτευση των απεργών του ομίλου ΔΕΗ.
Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, εγκρίθηκε η λειτουργία του Εθνικού
Τυπογραφείου Σαββατοκύριακο «λόγω εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών» που δεν είναι άλλοι από το
τύπωμα των «φύλλων πορείας».
Εγίνε χρήση του νόμου 3536/2007 για την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των απεργών
και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό όχι εμπόρευμα
Σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, η κυβέρνηση συνεχίζει να εκθέτει την κοινωνία
σε ακόμα μεγαλύτερους και μη αναστρέψιμους κινδύνους. Η απόφασή της για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι επικίνδυνη, θέση την οποία η ΓΣΕΕ έχει υποστηρίξει από
την πρώτη στιγμή, τόσο για τα συμφέροντα
της χώρας όσο και των πολιτών της.
Η Συνομοσπονδία εγκαίρως από τον προηγούμενο
Μάρτη έχει αποστείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για τη μικρή ΔΕΗ. Στην επιστολή μάλιστα, είχε αιτιολογήσει τη θέση της περί επικινδυνότητας της συγκεκριμένης απόφασης αφού με το ξεπούλημα της ΔΕΗ το πολύτιμο κοι-

νωνικό αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος μετατρέπεται σε εμπόρευμα με ότι αυτό συνεπάγεται
και οι εργαζόμενοι, η εικόνα των οποίων έχει
με τακτικισμούς αμαυρωθεί μετατρέπονται σε
έρμαια στα χέρια των «νέων επενδυτών».
Η ΓΣΕΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα εδώ και τώρα, να αποσύρει το απαράδεκτο νομοσχέδιο, ενώ θα στηρίξει με κάθε μέσο και τρόπο τον αγώνα των εργαζομένων στη ΔΕΗ προκειμένου να ματαιωθούν τα επικίνδυνα κυβερνητικά σχέδια για ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΣΕΕ
25/6/2014
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Επιστολές Μητροπολιτών στον Πρωθυπουργό
και τους αρμόδιους υπουργούς για τη «μικρή ΔΕΗ»
Επιστολή του
Μητροπολίτη
Σερβίων και
Κοζάνης Παύλου
Τρίτη, 01 Ιούλιος 2014
Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Εύχομαι ο Τριαδικός Θεός, δια των προσευχών των
ενδόξων προγόνων Σας Πηνελόπης Δέλτα και του Μακεδονομάχου ήρωος Παύλου Μελά, ο οποίος ανελθών
εις Μακεδονίαν προς οργάνωσιν του αγώνος δια την
αποτίναξιν του οθωμανικού ζυγού εφιλοξενήθη εις το
ιστορικόν Επισκοπείον της Κοζάνης, της οποίας χάρητι Θεού ποιμένω, δια των προσευχών τους, λέγω, να
Σας συνοδεύει εις το υπεύθυνον έργον Σας με αποδέκτην την φιλτάτην μας πατρίδα και τον φιλόθεον και
φιλάγιον λαόν αυτής.
Κύριε Πρωθυπουργέ, καταχρώμενος του πολυτίμου χρόνου Σας, ακούσατε, παρακαλώ, την φωνήν ενός ταπεινού ποιμένος, φωνήν αγώνος και θυσιαστικής αγάπης δια τον λαόν του.
Αναταραχή, συνοχή καρδίας και αγωνία· ως κεραυνός ηκούσθη εις την Επαρχίαν μας η είδησις περί
πωλήσεως τμήματος της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). Αγωνία και πόνος επικρατεί εις τον
λαόν, ο οποίος, προερχόμενος επί τω πλείστον από τις
αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου, της Ανατολικής
Θράκης και αλλαχού, εγκαταστάθη εις όλους τους χώρους, όπου αναπτύχθησαν οι μεγάλες Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, με αποτέλεσμα και πάλι
να ξεριζωθή μεταφερόμενος σε άλλους χώρους χάνοντας και την γην, την οποίαν καλλιεργούσε.
Βεβαίως, υπήρχαν και θετικά δι’ αυτούς, αφού πλείστοι εργαζόντουσαν εις τας εν λόγω Μονάδας, μέτρον
το οποίον, συν τη παρόδω του χρόνου, εγκατελείπετο
με τα γνωστά του παρελθόντος, ήτοι απεργίες, καταλείψεις και λοιπά.
Και ερχόμεθα εις το σήμερον, εις την επιχειρούμενην εκ μέρους της Κυβερνήσεώς Σας ιδιωτικοποίησιν
τμήματος της Δ.Ε.Η.: Ανάστατος και πάλι ο λαός. Και
διερωτάται: πάλι περιπέτειες θα έχομεν; Τι ξημερώνει
δια την περιοχήν μας; Και έχει δίκαιο, λόγω και της
ρευστότητος που επικρατεί εις την πατρίδα μας.
Τα γνωρίζετε, άλλωστε, Κύριε Πρόεδρε, και κατανοείτε την αγωνία των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας. Και, δυστυχώς, δεν αρκεί η αγάπη, η προαίρεσις και οι κόποι Σας. Ο λαός υποφέρει! Υποφέρει και π
ε ι ν α ! Ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης έχω ιδίαν αντίληψιν και γνώσιν.
Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ταπεινώς Σας παρακαλώ: προτού αποφασίσετε δια την υπόθεσιν της Δ.Ε.Η.,
ακούσατε την φωνήν του λαού, κάνετε διάλογο. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, υπεύθυνοι και κατηρτισμένοι
να Σας ενημερώσουν ορθώς. Ο λαός είναι πρόθυμος δια
την αλήθεια και θυσιαστικός δια την πατρίδα και την
πρόοδόν της.
Ευελπιστών ότι η φωνή του ταπεινού Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης θα εύρει απήχησιν εις την ευγενήν καρδίαν Υμών, διατελώ,
ο Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης Παύλος

Επιστολή του Μητροπολίτη Φλωρίνης,
Πρεσπών και Εορδαίας Θεοκλήτου
Τρίτη, 01 Ιούλιος 2014
Πρὸς τοὺς Ἐντιμοτάτους
1) κ. Ἰωάννην Στουρνάραν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν
2) κ. Ἰωάννην Μανιάτην Ὑπουργὸν Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
Μετὰ μεγάλης ἀνησυχίας καὶ ἀγωνίας διὰ τὸ μέλλον καὶ τὴν πορείαν τοῦ
τόπου μας, καὶ εἰδικώτερον τῆς ἀκριτικῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, συντάσσομεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν, μεταφέροντες ταυτοχρόνως τοὺς ἐντόνους προβληματισμοὺς
καὶ τὰ ερωτηματικὰ τοῦ ποιμνίου μας.
Ἀφορμὴν διὰ τὴν ἐπιστολήν μας λαμβάνομεν ἀπὸ τὸ Σχέδιον Νόμου τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος,
Ἐνέργειας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, τὸ ὀποῖον ἐτέθη πρὸς δημοσίαν διαβούλευσιν τὴν Δευτέραν 10ην
Μαρτίου 2014 καὶ ἀφορᾷ εἰς τὴν «Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Ἑταιρείας Ἠλεκτρικῆς Ἐνέργειας», ἀποτελεῖ δὲ συνέχεια τῆς Πράξεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου περὶ Ἐγκρίσεως Ἀναδιαρθρώσεως
καὶ Ἀποκρατικοποιήσεως τῆς ΔΕΗ.
Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 1, παράγρ. 3 τοῦ ἀνωτέρω σχεδίου νόμου, «Στὴ νέα ἑταιρία εἰσφέρονται
ὑπὸ τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος νόμου…στοιχεῖα τοῦ παραγωγικοῦ δυναμικοῦ τῆς ΔΕΗ Α.Ε.», μεταξὺ τῶν
ὁποίων «οἱ μονάδες ἠλεκτροπαραγωγῆς μὲ καύσιμο λιγνίτη: ΑΗΣ Ἀμύνταιο Ι & ΙΙ, ἰσχύος 600MW, ἡ μονάδα ἠλεκτροπαραγωγῆς ΑΗΣ Μελίτη Ι, ἰσχύoς 330MW», καὶ ἡ «ἄδεια ἠλεκτροπαραγωγῆς γιὰ τὸν σταθμό παραγωγῆς Μελίτη ΙΙ, ἰσχύος 450 MW», ὡς καὶ «τὰ πάσης φύσεως δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε. ἐπὶ τῶν…λιγνιτικῶν παραχωρήσεων…» τῶν ὀρυχείων «Ἀμυνταίου, συμπεριλαμβανόμενου τοῦ ὀρυχείου Λακκιᾶς»
καὶ τῶν ὀρυχείων Κλειδίου, Λόφων Μελίτης, Κομνηνῶν Ι & ΙΙ καὶ τοῦ «ὀρυχείου Βεύη».
Ὀφείλομεν νὰ ὁμολογήσωμεν ὅτι ἡ ἀνάγνωσις τῶν προμνημονευθέντων ἀλλὰ καὶ λοιπῶν σημείων
τοῦ ἐν λόγῳ σχεδίου νόμου προκαλεῖ εὔλογα ἐρωτήματα καὶ ἀπορίας.
Θὰ ἐξυπηρετηθῇ τελικῶς τὸ ἐθνικὸν δημόσιον συμφέρον ἐκ τῆς πωλήσεως μέρους τῆς ΔΕΗ εἰς ἰδιώτας, δεδομένης ἰδίως τῆς παρατεταμένης οἰκονομικῆς καὶ γενικωτέρας κρίσεως, τὴν ὁποίαν διέρχεται ἡ
Ἑλλάς; Ἐν μέσῳ μάλιστα ἑνὸς ἐπιμόνως ἀσταθοῦς καὶ κλυδωνιζομένου οἰκονομικοῦ περιβάλλοντος ποῖοι
καὶ πόσοι ἐνδιαφερόμενοι ἐπενδυταὶ θὰ εὑρεθοῦν; Καὶ ἔναντι ποίου τιμήματος ἡ ἀδύναμος καὶ εὐάλωτος
Πατρίς μας θὰ διαπραγματευθῇ τὴν πώλησιν σημαντικοῦ μεριδίου τοῦ νευραλγικοῦ ἐνεργειακοῦ τομέως;
Πέραν τούτου, πῶς θὰ διασφαλισθῇ ἡ ὑπὸ τοῦ ἰδιώτου ἐπενδυτοῦ-ἐπιχειρηματίου παροχὴ φθηνοῦ
ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος πρὸς τοὺς καταναλωτάς, καθ᾽ ἣν στιγμὴν ἀπουσιάζει σχετικὴ ῥύθμισις-πρόβλεψις
εἰς τὸ δημοσιευθὲν σχέδιον νόμου; Ποῖος δύναται νὰ ἐγγυηθῇ ὅτι τὸ κόστος λειτουργίας τῶν μονάδων
καὶ τῶν ὀρυχείων δὲν θὰ μετακυλισθῇ ὑπὸ τοῦ ἰδιώτου ἰδιοκτήτου αὐτῶν εἰς τοὺς καταναλωτάς, ἐπιβαρύνοντας ἔτι περαιτέρω οὐ μόνον τὰ τιμολόγια ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος ἀλλὰ καὶ τοὺς ἤδη στενάζοντας, λόγῳ
τῆς κρίσεως, οἰκογενειακοὺς προϋπολογισμούς;
Ταυτοχρόνως, πῶς καὶ ποῖος θὰ καθορίσῃ τὴν ὑποχρέωσιν τοῦ ἰδιώτου ἰδιοκτήτου διὰ τὴν τοποθέτησιν μέρους τῶν κερδῶν του εἰς νέας ἐπενδυτικὰς πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι θὰ δώσουν πνοὴν ζωῆς καὶ
προοπτικὴν ἀναπτύξεως εἰς τὴν ἀσφυκτιῶσαν ὑπὸ τῆς κρίσεως περιοχήν μας; Καὶ πῶς θὰ ῥυθμισθῇ τὸ
ζήτημα τῶν ἀνταποδοτικῶν τελῶν λόγῳ τῆς ἐπιβαρύνσεως τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ὑγείας τῶν κατοίκων ἐξ αἰτίας τῶν ἐκπεμπομένων ῥύπων ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν ἐργοστασίων;
Ἐπὶ πλέον, πῶς θὰ προστατευθοῦν τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω ἠλεκτροπαραγωγοὺς μονάδας; Καὶ ἐντὸς τίνος πλαισίου, ὑπὸ ποίους δὲ ὅρους καὶ συμβάσεις θὰ διενεργῆται
καὶ θὰ τελῇ ἡ πρόσληψις καὶ ἀπασχόλησις νέου προσωπικοῦ ὑπὸ τοῦ ἰδιώτου ἐργοδότου;
Εἰς τὸ σημεῖον αὐτό ὀφείλομεν νὰ ὑπομνήσωμεν ὅτι ζῶμεν καὶ κινούμεθα εἰς μίαν ἀκριτικὴν περιοχὴν
τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ὑφίσταται ἐντονώτερον πάσης ἄλλης τὰς συνεπείας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Συμφώνως μάλιστα πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τὸν Δεκέμβριον τοῦ 2013
ἡ ἀνεργία εἰς τὴν Ἀποκεντρωμένην Διοίκησιν Ἠπείρου-Δυτικῆς Μακεδονίας ἀνῆλθε εἰς ποσοστὸν 30,4%.
Καὶ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι τὸ ποσοστὸν τοῦτο θὰ ἐκτιναχθῇ ἔτι ὑψηλότερον, ἰδίως εἰς τὴν περίπτωσιν μιᾶς
βεβιασμένης καὶ ὑπὸ ἀσφυκτικὴν οἰκονομικὴν πίεσιν σχεδιαζομένης ἀποκρατικοποιήσεως μέρους τῆς
ΔΕΗ.
Πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι ἐν μέσῳ τῶν τρεχουσῶν δυσμενῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν ἀπαιτεῖ μεγάλην περίσκεψιν καὶ βάσανον ἡ ἀπόφασις πωλήσεως περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἤτοι ὑποδομῶν, δικτύων, μονάδων, ὀρυχείων, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἅπτονται τοῦ βασικωτάτου τομέως τῆς παραγωγῆς ἐνεργείας καὶ εὑρίσκονται εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, μίαν λίαν εὐαίσθητον ἀκριτικὴν περιοχὴν τῆς Ἑλλάδος.
Ὡς καλῶς γνωρίζετε, ζῶμεν εἰς τὸ λεγόμενον Τριεθνές, ἔχοντες ὡς βόρειον γείτονα ἕν κράτος, τὸ
ὁποῖον καὶ ἐπισήμως ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν κατοίκων της, ἐγείρει δὲ συνεχῶς ζητήματα κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Συνεπῶς, θεωροῦμεν ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, καὶ διὰ τῆς διατηρήσεως τοῦ πλήρους ἐλέγχου τῶν ἠλεκτροπαραγωγῶν ὑποδομῶν τῆς Δυτικῆς
Μακεδονίας, ὀφείλει νὰ εἶναι ἰσχυρὰ καὶ ἔντονος, δίδουσα τὰ σωστὰ μηνύματα πρὸς τὰ ὅμορα κράτη.
Ἐντιμότατοι Κύριοι Ὑπουργοί, παρακαλοῦμεν νὰ λάβητε σοβαρῶς ὑπ᾽ ὅψιν Σας τὰς ἀνησυχίας καὶ
τοὺς ἐκτιθεμένους προβληματισμούς, ἀνησυχίας καὶ προβληματισμοὺς μιᾶς ὁλοκλήρου κοινωνίας. Αἰσθανόμεθα ὅτι, ἐπὶ τέλους, ὀφείλει οὐ μόνον νὰ ἀκουσθῇ ἀλλὰ καὶ νὰ προσμετρηθῇ δεόντως ἡ φωνὴ τῶν
ἀκριτῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς μας πρὸ τῆς λήψεως μιᾶς τόσον σημαντικῆς καὶ καθοριστικῆς διὰ τὸ
μέλλον των ἀποφάσεως.
Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ λάβητε ὑπ᾽ ὄψιν Σας τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα καὶ ὅτι θὰ καταβάλητε πᾶσαν δυνατὴν
προσπάθειαν πρὸς ἐπωφελῆ χειρισμὸν τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος διὰ τοὺς ἐνεργειακοὺς Δήμους τῶν Περιφερειακῶν Ἐνοτήτων Φλωρίνης καὶ Κοζάνης, διὰ τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα ἅπασαν, διατελοῦμεν,
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
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Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μειώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε κοινόχρηστους χώρους
πολυκατοικιών και γραφείων • Αυξήσεις κυρίως σε εξοχικές και δεύτερες κατοικίες
• Ουδέτερο το οικονομικό αποτέλεσμα για τη ΔΕΗ
ΑΘΗΝΑ 21/7/2014

Με στόχο την εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες
για κοστοβαρή τιμολόγια, από 25 Ιουλίου 2014 αναπροσαρμόζονται οι χρεώσεις ορισμένων τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, που
αφορούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και εξοχικές και δεύτερες κατοικίες.
Η μείωση των σταυροειδών επιδοτήσεων, οδηγεί σε πιο αναλογική τιμολόγηση της κατανάλωσης ρεύματος με
βάση το κόστος και αποτρέπει ένας πελάτης να επιβαρύνεται αδικαιολόγητα με ακριβότερες χρεώσεις προκειμένου ένας άλλος να απολαμβάνει φθηνότερες τιμές.
Πρόκειται ουσιαστικά για εξορθολογισμό
και εξομάλυνση της αγοράς με δικαιότερη τιμολόγηση για όλους.
Συνοπτικά οι μεταβολές στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ αφορούν:
• Μειώσεις στα τιμολόγια περίπου 1,4 εκατομμύρια
καταναλωτών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (γραφεία, μικρά
εμπορικά καταστήματα, φούρνοι, εργαστήρια, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία, επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, κτίρια γραφείων, μεγάλα καταστήματα, μεσαίου μεγέθους βιοτεχνίες,
λοιπές παραγωγικές μονάδες κλπ) καθώς και κοινόχρηστους
χώρους.
• Στο επαγγελματικό τιμολόγιο Γ21, για τη μεγάλη πλειονότητα των επαγγελματιών, περιλαμβανομένων και των κοινόχρηστων χώρων, η μεσοσταθμική μείωση είναι 3,4% στο σύνολο του λογαριασμού. Ενδεικτικά, για εμπορικό πελάτη με
κατανάλωση 2.000 kWh το τετράμηνο, η μείωση στο σύνολο
του λογαριασμού ανέρχεται σε περίπου €3,7/μήνα.
• Στο επαγγελματικό τιμολόγιο Γ22, η μεσοσταθμική μείωση είναι 1% στο σύνολο του λογαριασμού. Ενδεικτικά, για
εμπορικό πελάτη με τριφασική παροχή και μηνιαία κατανάλωση 7.000 kWh, η μείωση στο σύνολο του λογαριασμού ανέρχεται σε περίπου €11,6/μήνα.

• Στο επαγγελματικό τιμολόγιο Γ23, η μεσοσταθμική μείωση είναι 2,2% στο σύνολο του λογαριασμού. Ενδεικτικά, για
εμπορικό πελάτη με μονοφασική παροχή και κατανάλωση το
τετράμηνο 2.750 kWh την ημέρα και 2.250 kWh τη νύχτα, η
μείωση στο σύνολο του λογαριασμού ανέρχεται σε περίπου
€6 /μήνα.
• Κατάργηση της κλίμακας οικιακής χρέωσης για καταναλώσεις έως 800 κιλοβατώρες (kWh) το τετράμηνο και ενσωμάτωσή της στην επόμενη κλίμακα χρέωσης, γεγονός που οδηγεί σε μεσοσταθμική αύξηση 11,1%, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 11,5% και αφορά μόνο στην κατηγορία
αυτή και στο σύνολο του λογαριασμού. Ενδεικτικά,
η αύξηση αντιστοιχεί στο σύνολο του λογαριασμού
σε €1,9/μήνα για κατανάλωση 400 kWh το τετράμηνο, και €3,8/μήνα για κατανάλωση 800 kWh το τετράμηνο – και που αποτελεί τη μέγιστη αύξηση. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία καταναλώσεων από 1 έως 800 κιλοβατώρες (kWh) υπάρχουν περίπου 2.160.000 παροχές που αφορούν στην πλειονότητα εξοχικές και δεύτερες κατοικίες.
• Τα τιμολόγια όλων των άλλων οικιακών πελατών που
καταναλώνουν περισσότερες από 800kWh το τετράμηνο παραμένουν αμετάβλητα, όπως επίσης δεν αλλάζει και η χρέωση του νυχτερινού τιμολογίου το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς και σε ευρεία κλίμακα, με στόχο την προώθηση της ορθολογικής χρήσης ενέργειας.
Το σύνολο των ευάλωτων καταναλωτών και ενταγμένων
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν επηρεάζεται καθόλου
και δεν υπάρχει καμία μεταβολή. Οι δικαιούχοι συνεχίζουν
να λαμβάνουν έως και 49% έκπτωση.
Όσοι έχουν κατανάλωση μικρότερη από 800 κιλοβατώρες
και είναι η πρώτη τους κατοικία, καλούνται να υποβάλουν μια
απλή αίτηση στο Διαχειριστή του Δικτύου στο www.deddie.gr
και ακόμα πιο εύκολα για πελάτες ΔΕΗ με ένα τηλεφώνημα στο
11770, προκειμένου να εξεταστεί εάν πληρούν τους όρους ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της Πολιτείας.
Στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο έχουν ήδη ενταχθεί
565.000 καταναλωτές (Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα, Γονείς
με τρία προστατευόμενα τέκνα, Άνεργοι, Άτομα με αναπηρία,
Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, Πολύτεκνοι). Με
τη πρόσφατη διεύρυνση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου από την Πολιτεία ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.
Η ΔΕΗ δεν θα έχει κανένα οικονομικό όφελος ή απώλεια
από τον εξορθολογισμό των τιμολογίων, καθώς οι αναπροσαρμογές οδηγούν σε ουδέτερο αποτέλεσμα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ θα ανακοινώσει και νέα εμπορικά κίνητρα προς τους καταναλωτές.
Το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα παραμένει από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.
Αναλυτικά συγκριτικά παραδείγματα στην ιστοσελίδα
της ΔΕΗ: www.dei.gr
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Ηλεκτρική Ενέργεια, Επενδύσεις, Κόστος, Δομή Αγορών
σε Ελλάδα και Υπόλοιπη Ευρώπη
Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας που συνδιοργανώθηκε από τη
ΔΕΗ Α.Ε. και τον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, την 08/05/2014, με
κεντρικό θέμα: “Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και
υπόλοιπη Ευρώπη ”.
Στην ημερίδα, την οποία παρακολούθησε πλήθος
συνδικαλιστικών στελεχών, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κυρίως από στελέχη του Oμίλου με εξαιρετική επάρκεια:
– Η θέση της ΔΕΗ στο απελευθερωμένο περιβάλλον Η/Ε,
– Τα επιχειρησιακά σχέδια της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ,
του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες,
– Τα επενδυτικά προγράμματα της Παραγωγής και
της Εμπορίας της ΔΕΗ,
– Η συμβολή του λιγνίτη στην Εθνική οικονομία,
– Η οργάνωση και λειτουργία των αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
– Η τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χ.Τ. και
– Το κόστος της λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Η/Ε της ΔΕΗ για την περίοδο 2009-2012.
Στην Ημερίδα παρευρέθησαν και χαιρέτησαν οι
βουλευτές υπεύθυνοι ενεργειακών θεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ κος Πετράκος Αθανάσιος και των Ανεξάρτητων Ελλήνων κα Μακρή Ραχήλ.
Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία και ο χαιρετισμός του Προέδρου και
Δ/ντα Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ κου Κόλλια Γεωργίου, του Δ/ντα Συμβούλου της
ΔΕΗ Ανανεώσιμες κου Βαχτσιαβάνου Διαμαντή καθώς και του Προέδρου της
Ελληνικής Επιτροπής της CIGRE κου Μίχου Δημητρίου.
Τίμησαν με την παρουσία τους ακόμα, ο Αντιπρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ κος Ζακολίκος Χρήστος, οι Γεν. Διευθυντές ΑΝΠ και Εμπορίας της ΔΕΗ κ.κ. Δαμά-

σκος Γεώργιος και Καραλάζος Λάζαρος αντίστοιχα, τα μέλη των Δ.Σ. – εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΔΕΗ κ.κ. Καραλευθέρης Παντελής
και Φωτόπουλος Νικόλαος, του ΔΕΔΔΗΕ κος Μασούρας Κων/νος και του ΑΔΜΗΕ κος Παπαστάμος Στάμος, καθώς και πλήθος υπηρεσιακών στελεχών του Ομίλου ΔΕΗ.
Παρευρέθησαν ακόμα, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ κος Ρέλιας Σταμάτης, ο οποίος χαιρέτησε στην
ημερίδα, ο Γεν. Γραμματέας της κος Καρράς Αντώνης και ο Β΄ Αντιπρόεδρος - Υπ. Τύπου της κος
Κουτσοδήμας Κώστας, καθώς και πολλά συνδικαλιστικά στελέχη.
Οι στόχοι της ημερίδας ως προς :
– την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις εξελίξεις στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
– την υπεύθυνη πληροφόρηση των εργαζομένων
σχετικά με τις μεγάλες επενδύσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας και
– την ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας του
Ομίλου με το προσωπικό του, αναμφισβήτητα επιτεύχθηκαν πλήρως.
Η έγκυρη ενημέρωση, η οποία αποτελεί πρωταρχικής σημασίας προσπάθεια του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, ενισχύθηκε από μία ακόμη ημερίδα. Μία ημερίδα με ουσιαστικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις μεταβολές των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και των προοπτικών τους.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση την
προσπάθεια της υπεύθυνης ενημέρωσης, πέρα από τις λογικές παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.
Αναλυτικά τα θέματα και οι σχετικές παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ: www.pasyp-dei.gr.

Γ. Μπούκουρας Πρόεδρος ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Οι αναπτυξιακές προοπτικές δείχνουν το σήμερα αλλά και το αύριο
Θα ήθελα με ιδιαίτερη χαρά, εκ μέρους του Δ.Σ. του
ΠΑ.Σ.ΥΠ. – ΔΕΗ να σας καλωσορίσω στη σημερινή αυτή Ημερίδα.
Μια Ημερίδα, από την οποία ευελπιστούμε να φωτισθούν
μερικές πτυχές της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και εμπορίας της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα της αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Και όλα τα παραπάνω, από τα πλέον
αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και της
ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Η ηλεκτρική ενέργεια προσελκύει τις τελευταίες δεκαετίες το έντονο ενδιαφέρον κυβερνήσεων, διεθνών επενδυτικών οργανισμών και τραπεζών. Αναμφισβήτητα, αποτελεί ένα αγαθό, από το οποίο εξαρτώνται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, η οικονομική ανάπτυξη, η εθνική ασφάλεια και γενικότερα η κοινωνική πρόοδος και ευημερία.
Παράλληλα όμως, αποτελεί ένα αγαθό, η παραγωγή του
οποίου, η μεταφορά, η διανομή και η εμπορία του, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες.
Τα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας όπως:
– η αδυναμία αποθήκευσής της,
– η σημαντική διακύμανση και κυκλικότητα στη ζήτησή της,
κατά τη διάρκεια της ημέρας, από μέρα σε μέρα, από εποχή σε εποχή,
– η διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος,

– οι διάφοροι τεχνικοί περιορισμοί,
– τα τεράστια ποσά επενδύσεων και οι μεγάλοι χρόνοι αποσβέσεώς τους και
– οι εξωτερικές θετικές ή αρνητικές οικονομίες που δημιουργούνται, σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας οριοθετούν ένα μόνο τμήμα του
πλαισίου μελέτης και ανάπτυξης του κλάδου ηλεκτρικής
ενέργειας.
Μέσα από την παρουσίαση των θεμάτων, των ερωτήσεων και παρεμβάσεων η σημερινή Ημερίδα, αποσκοπεί στην
περιγραφή, προσέγγιση μέρους των αναπτυξιακών προοπτικών του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας, στους τομείς της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και εμπορίας της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Η προβολή των επενδύσεων και των επενδυτικών σχεδίων της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, του κόστους παραγωγής αλλά και της δομής των
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαία για να κατανοήσουμε το σήμερα αλλά κυρίως για να εκτιμήσουμε το αύριο.
Θέλω να ευχαριστήσω
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κο Ζερβό Αρθούρο για την έγκριση της συνδιοργάνωσης αυτής της
Ημερίδας.
Θέλω να ευχαριστήσω

τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ
κο Κόλλια Γεώργιο,
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ κο
Γιαρέντη Ιωάννη και
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κο
Βαχτσιαβάνο Διαμαντή για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της σημερινής Ημερίδας.
Πρέπει να ευχαριστήσω του Γεν. Διευθυντές, τους Διευθυντές και τα στελέχη που βοήθησαν.
Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Τομέα Εταιρικής Ευθύνης της
Διεύθυνσης Στρατηγικής της ΔΕΗ, που μας προμήθευσε με το
ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στους φακέλους που κρατάτε με την προσδοκία ότι θα αφιερώσετε λίγο χρόνο για την
συμπλήρωσή του.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με την παρουσία σας συμβάλλεται στην επιτυχία των εργασιών της Ημερίδας.
Σας ευχαριστώ.
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Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αθ. Πετράκος

Η βουλευτής των ΑΝΕΛ κα Ραχήλ Μακρή

Ο Πρόεδρος & ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ κ. Γ. Κόλλιας

Ο ΔΝΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ κ. Δ. Βαχτσιαβάνος

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Cigré
κ. Μίχος

Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ
κ. Στ. Ρέλλιας

Το μέλος του Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. κ. Π. Καραλευτέρης.

Το μέλος του Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. κ. Ν. Φωτόπουλος.

Το μέλος του Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κ. Κ. Μασούρας.

Ο Γεν. Διευθυντής ΑΝΠ ΔΕΗ Α.Ε.
κ. Γ. Δαμάσκος

Ο Διευθυντής ΔΕΣΕ ΔΕΗ Α.Ε. κ. Κ. Στεριώτης

Ο Διευθυντής ΔΣΑΠ ΔΕΗ Α.Ε. κ. Δ. Μετικάνης

Ο Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κ. Α. Κορωνίδης

Ο Διευθυντής του Δ.Σ. & Ρ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
κ. Α. Μάρης

Ο Διευθυντής ΔΑΔΟΡ ΔΕΗ Α.Ε.
κ. Ν. Γαλίτης

Ο Διευθυντής Κλάδους Ενεργειακών Υπηρεσιών ΔΕΗ
Α.Ε. κ. Κ. Ορδόλης.

Ο Διευθυντής Κλάδου Αγοράς ΗΕ ΔΕΗ Α.Ε.
κ. Κ. Τσιρούλης

Ο Τομεάρχης Λογιστικού Διαχωρισμού & Κοστολόγησης
της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Ε. Αγγελόπουλος

Ο Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Δ.Δ. ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. κ. Β. Ρογκάκος

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΕ ΔΕΗ κ. Κ. Μανιάτης
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Χαιρετισμός Γ. Κόλλια
Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ
Κυρίες και Κύριοι, Καλημέρα σας.
Eίμαι ευτυχής για την πρόσκλησή σας και την παρουσία μου σε αυτή την ημερίδα που μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας.
Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τον ΠΑΣΥΠ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κ.Μπούκουρα.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει σήμερα πάρα πολλές προκλήσεις.
Καλούμαστε λοιπόν να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και δυναμικά απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις.
Είμαστε η «καρδιά» μιας αγοράς, η εξέλιξη της οποίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την εξέλιξη της
χώρας μας.
Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη.
Γνωρίζω πολύ καλά πως το έργο μας είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί παράλληλα βιώνουμε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση που έχει αλλάξει ριζικά τις ζωές μας.
Μια κρίση που έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινότητά μας.
Παρόλα αυτά μπορώ να πω πως παραμένω αισιόδοξος για το μέλλον.
Είμαι αισιόδοξος γιατί με τη πολύτιμη συνεισφορά
αρκετών από εσάς δημιουργήσαμε μια εταιρεία, τον
ΔΕΔΔΗΕ, που αποτελεί πλέον ένα σταθερό πυλώνα στον
συνεχώς μεταβαλλόμενο χώρο της ενέργειας.
Δημιουργήσαμε μια εταιρεία που έχει εδραιώσει τον
ρόλο της ως ένας πολύ σημαντικός θεσμικός παράγοντας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια εταιρεία που είναι ένας από τους κύριους φορείς υλοποίησης της ενεργειακής πολιτικής της Πολιτείας.
Μια εταιρεία με δυναμικό παρόν και κυρίως με συναρπαστικό μέλλον.

Οι προσπάθειές μας απέδωσαν και ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί πλέον ένα σταθερό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συγκεκριμένους στόχους και όραμα που όλοι μαζί θα υλοποιήσουμε.
Όπως θα ακούσετε και λίγο αργότερα αναλυτικά από τον Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ κ.Απόστολο Μάρη, ο
ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ένα φιλόδοξο επιχειρησιακό σχέδιο.
Το σχέδιο αυτό διασφαλίζει τον καθοριστικό ρόλο
της εταιρείας μας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και
«θωρακίζει» την υγιή ανάπτυξή της.
Το σχέδιο αυτό εκσυγχρονίζει το ΔΕΔΔΗΕ, τον οδηγεί στην εξέλιξη και στο μέλλον.
Επιγραμματικά θα σας αναφέρω τους τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το Business Plan μας:
1) Στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δικτύου.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι ένα πλήρως τηλεδιαχειριζόμενο και «έξυπνο» Δίκτυο, το οποίο παρακολουθεί και βελτιστοποιεί σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία όλων των διασυνδεδεμένων, σε αυτό, στοιχείων. Δηλαδή όλων των συσκευών που εξυπηρετούν παραγωγούς, καταναλωτές και προμηθευτές που είναι
συνδεδεμένοι με αυτό.
Με την προσθήκη των κατάλληλων τεχνολογιών αποκτάμε δυνατότητες τηλεπαρακολούθησης και τηλεμέτρησης .
Ταυτόχρονα, τα σύγχρονα ή «Έξυπνα» Δίκτυα όπως
ονομάζονται πλέον, διαθέτουν προηγμένα συστήματα ανάλυσης DMS(Distribution Management System), που
επίσης εγκαθιστούμε. Συστήματα δηλαδή διαχείρισης
της ενέργειας τα οποία αποτελούν τη βασική διαδικασία
για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και ενεργειών.
2) Στα νέα συστήματα εξυπηρέτησης των πελατών μας αλλά και της διαχείρισης των Υπηρεσιών μας
Στόχος μας η δημιουργία και λειτουργία νέων καναλιών εξυπηρέτησης των καταναλωτών και ειδικότερα μέσω τηλεφώνου και μέσω Διαδικτύου. Η δημιουργία call centers, που θα εξυπηρετούν όλους τους πελάτες μας, θα αναβαθμίσει σημαντικά τα επίπεδα εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι να δοθεί η μέ-

γιστη δυνατότητα εξυπηρέτησης, χωρίς μετάβαση στα
Γραφεία μας, για όλα τα θέματα των πελατών μας.
Έτσι, προωθείται η οργάνωση και λειτουργία υποδοχής των αιτημάτων καταναλωτών μέσω των call centers και του Διαδικτύου και ο σταδιακός περιορισμός
του υφιστάμενου καναλιού φυσικής εξυπηρέτησης μέσω των Γραφείων, όπως επίσης και τα κατάλληλα υποστηρικτικά συστήματα, ΕRP, το νέο σύστημα πελατών
Eρμής, το GIS κ.α
3) Στη νέα αποτελεσματικότερη οργάνωση των
Υπηρεσιών μας
Η νέα οργάνωση (δομές και συστήματα) ακολουθεί
τις αλλαγές στο Δίκτυο αλλά και στα συστήματα.
Το σημερινό μοντέλο απέδωσε άριστα επί 50 χρόνια
αλλά πνέει τα λοίσθια. Το σύστημα Περιφέρεια-ΠεριοχήΠρακτορείο-Υποπρακτορείο ανήκει στο παρελθόν και
πρέπει να πάμε μπροστά. Αναφέρομαι στο νέο σχήμα
των 9 μικρότερων ΚΕΔΔΔ με αντίστοιχο αριθμό Περιοχών περίπου (ως βάσεις συνεργείων), 3 call centers, ελάχιστα Πρακτορεία και Υποπρακτορεία. Όλα αυτά μεταφράζονται σε λιγότερο προσωπικό, χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα μέσα από τα νέα δίκτυα και
τα νέα συστήματα.
Επιδίωξή μου είναι να αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι που εργαζόμαστε σε μια δυναμική εταιρεία.
Μια εταιρεία πρότυπο για την ελληνική οικονομία,
μια εταιρεία που αποδεικνύει καθημερινά πως ακόμη
και σε μια τόσο δύσκολη περίοδο όπως αυτή που ζούμε, ο επαγγελματισμός και η καλή συνεργασία μπορούν
να φέρουν αποτέλεσμα.
Είμαι σίγουρος πως οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν
με τη δική σας δυναμική συμμετοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
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Ομιλία Δ. Βαχτσιαβάνου
Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Φίλες και Φίλοι,
Είναι ευρέως αντιληπτό ότι η κλιματική αλλαγή και η
βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν δύο από τις βασικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Δύο προκλήσεις, στις οποίες για
να απαντήσουμε πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η πολιτική που ακολουθείται για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου επιφυλάσσει κομβική θέση για τις ΑΠΕ και για την προοδευτική τους διείσδυση στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
Επιπλέον, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας μπορεί να δώσει εμφατική απάντηση στις προκλήσεις που τίθενται στο κομμάτι της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, συμβάλλοντας με δυναμικό τρόπο στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας.
Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η ανάπτυξη του κλάδου των
ΑΠΕ μπορεί να μεταφραστεί σε μια σειρά από πολλαπλά
οφέλη. Εξ αυτών, τα κυριότερα συνίστανται:
• Στην παραγωγή Καθαρής Εγχώριας Ενέργειας και στη
μείωση του CO2
• Στην Ενεργειακή ασφάλεια των νησιών και στη Διασπορά της Παραγωγής
• Στη Μείωση της εξάρτησης από τα Ορυκτά Καύσιμα
και τις εισαγωγές
• Στα Ανταποδοτικά Τέλη που προκύπτουν για τους ΟΤΑ
και σε άλλες χρήσεις όπως είναι η αφαλάτωση, ο φωτισμός αυτοκινητόδρομων κ.λπ.
Για να εισέλθουν όμως οι ΑΠΕ σε μια νέα εποχή θα
πρέπει η ανάπτυξη τους να είναι απαλλαγμένη από εκείνες τις δομικές δυσλειτουργίες που χαρακτήρισαν τη μέχρι τώρα διαδρομή τους.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και ιδρύθηκε το 1998.
Αποσχίστηκε από τη ΔΕΗ και ξεκίνησε τη λειτουργία της
το 2007
Σήμερα, με 21 αιολικά πάρκα, 16 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και 7 φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 148 MW, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό χώρο των
ΑΠΕ, συνεχίζοντας την παράδοση της ΔΕΗ, που πρώτη
στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ΑΠΕ.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες παρουσιάζει μια σειρά από στρατηγικά πλεονεκτήματα όπως:
1. Διαθέτει ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με έργα ευρείας γεωγραφικής διασποράς και μεγάλης σημασίας για την ελληνική οικονομία
2. Αποτελεί θυγατρική ενός μεγάλου ενεργειακού ομίλου, του οποίου η εμπειρία και η τεχνογνωσία αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά
3. Στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένο προσωπικό. Η
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα συμβάλλει στη
βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής απόδοσης της ΔΕΗ
ΑΝ και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της
4. Έχει ήδη κατακτήσει την εξωστρέφεια, μέσω ουσιαστικών συνεργασιών, καθώς συνεργάζεται με τους
μεγαλύτερους ενεργειακούς & κατασκευαστικούς ομίλους της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχοντας δημιουργήσει έναν μικρό όμιλο με 12 συμμετοχικές εταιρείες.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, εκτός από τα 148 MW που βρίσκονται σε λειτουργία, έχει στο αδειοδοτικό χαρτοφυλάκιο
της:
• 24 MW έργων σε κατασκευή

•

445 MW έργων που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής
• και άνω των 4.100 MW, κυρίως στην Κρήτη και σε
Νησιά του Αιγαίου, που βρίσκονται σε αξιολόγηση και
εν αναμονή της χορήγησης άδειας παραγωγής από τη
ΡΑΕ.
• Σε αυτό το σημείο, σημειώνεται πως η διασύνδεση της
Κρήτης και των νησιών θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα
και τη χρησιμότητα των νέων έργων
Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα έσοδα ανήλθαν σε 28,4 εκατ. Ευρώ έναντι 24,3
εκατ. Ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 4,1 εκατ. Ευρώ
(+17%).
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 15,3 εκατ. Ευρώ έναντι 10,1 εκατ.
Ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 5,2 εκατ. Ευρώ (+51,9%)
Τα προ φόρων κέρδη του 2013, ανήλθαν σε 8,6 εκατ.
Ευρώ, έναντι 4,4 εκατ. Ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 4,2
εκατ. Ευρώ (+96%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα, αυξημένα κατά 4,4 εκατ. Ευρώ (+207%).
Ποιες είναι οι επιχειρηματικές προοπτικές της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες.
Στόχος της εταιρείας με την ολοκλήρωση εφαρμογής
του επενδυτικού της προγράμματος 2014 – 2018, είναι να
έχει υπερδιπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο της εγκατεστημένης ισχύος της και να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό το μερίδιο της στην αγορά.
Η στρατηγική της ΔΕΗ ΑΝ για την επίτευξη αυτών των
στόχων βασίζεται σε δύο κεντρικούς πυλώνες:
Πρώτον, αξιοποιώντας της επιχειρηματικές προοπτικές και δημιουργώντας νέες, προχωρά στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που θα περιλαμβάνει όλους τους τύπους ΑΠΕ. Μέσα στην εποχή της οικονομικής κρίσης η ΔΕΗ Ανανεώσιμες τολμά να επενδύσει.
• Στην Αιολική Ενέργεια: Με νέα έργα ισχύος 146,3 MW,
repowering πάνω από 27,5 MW και επενδύσεις 260 εκατ. Ευρώ
• Στην Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Με 19,4 MW νέων έργων, repowering 10,6 MW και επενδύσεις 39 εκατ.
Ευρώ.
• Αναπτύσσει τη γεωθερμία ως στρατηγική επιλογή. Οι
σχεδιαζόμενες επενδύσεις ξεπερνούν τα 132 εκατ.
Ευρώ, με τη ΔΕΗ ΑΝ να συμμετέχει σε ποσοστό 49%,
ήτοι με 65 εκατ. Ευρώ.
• Ολοκληρώνει την κατασκευή του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας, το πρώτο της κατηγορίας του
στην Ευρώπη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως
προτεραιότητες:
• Τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα, ισχύος 4,2 MW εντός του 2ου τριμήνου του
2014
• Την ολοκλήρωση του Α/Π Κοπρινό Ρεθύμνου, ισχύος
9,9 MW και την ένταξη του σε παραγωγική λειτουργία
μέσα στον Ιούλιο του 2014
• Την ολοκλήρωση του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου
Ικαρίας έως το τέλος του 2014
• Ολοκλήρωση των Α/Π Τραγουδιστή Σίφνου (1,80
MW), καθώς και του Α/Π Πυθαγορείου Σάμου (0,90
MW), έως το τέλος του 2014.
• Την προκήρυξη διαγωνισμού εντός του Απριλίου του
2014 για την Κατασκευή 6 Αιολικών Πάρκων σε νη-

σιά του Αιγαίου, ισχύος 13,5 MW. Η επένδυση έχει εγκριθεί από τα ΔΣ της ΔΕΗ και της ΔΕΗ ΑΝ
• Την προκήρυξη διαγωνισμού εντός του Μαρτίου του
2014 για την ανακατασκευή του ΜΥΗΣ Λούρου, ισχύος
8,84 MW. Η επένδυση εγκρίθηκε από τα ΔΣ της ΔΕΗ
και της ΔΕΗ ΑΝ
• Την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή στρατηγικού εταίρου για την εκμετάλλευση των 4 γεωθερμικών πεδίων Λέσβου, Κιμώλου, Νισύρου και Μεθάνων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014
• Την προκήρυξη διαγωνισμού για τα Έργα Α/Π Καρδίτσας, ισχύος 30 MW, και Α/Π Κεφαλονιάς ισχύος 10
MW, εντός του 2014
• Την προκήρυξη του έργου ανακατασκευής του Α/Π
Σητείας στην Κρήτη, ισχύος 6,6 MW, το 3ο τρίμηνο του
2014.
Το σύνολο των επενδύσεων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες
για την περίοδο 2014 – 2018 εκτιμάται πως θα ξεπεράσει
τα 398 εκατ. Ευρώ.
Η εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας θα ανέλθει σταδιακά από τα περίπου 148 MW σήμερα στα 331 MW το
2018.
Επιπλέον, προχωρούμε στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών με επενδυτικά σχήματα και μεγάλες εταιρείες του
κλάδου:
1. Στην ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου στην Άνδρο, συνολικής ισχύος 119,6 MW, σε συνεργασία με το επενδυτικό σχήμα PLATINA Partners. Το έργο θα αποτελείται από πέντε επιμέρους Α/Π, συνολικής επένδυσης
221 εκατ. Ευρώ. Το έργο έχει ήδη λάβει Άδεια Παραγωγής και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ αναμένεται η έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης. Σημειώνεται πως το έργο έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και της κοινωνίας του νησιού.
2. Προχωράμε στην ανάπτυξη τεσσάρων γεωθερμικών
πεδίων σε νησιά του Αιγαίου σε συνεργασία με στρατηγικό εταίρο.
Για το εγχείρημα έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον
μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου παγκοσμίως.
Επιπλέον, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει αποκτήσει μετά
από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ τα δικαιώματα 4 νέων γεωθερμικών πεδίων στον Ακροπόταμο
Καβάλας, στην Κοιλάδα Σπερχειού, στην Ικαρία και στο
Σουσάκι Κορίνθου. Έως τις 30/06/2014 αναμένεται η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων με το υπουργείο περιβάλλοντος.
Το μέλλον των ΑΠΕ δεν μπορεί παρά να είναι ανταγωνιστικό και δεν μπορεί να βασίζεται στις κρατικές επιδοτήσεις.
Εκείνο που πλέον χρειάζεται να γίνει, είναι:
• να εκσυγχρονιστεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
• να υπάρξει η αναγκαία υποστήριξη για την ενσωμάτωσή νέων τεχνολογιών στα ηλεκτρικά δίκτυα
• να περιοριστούν τα γραφειοκρατικά κόστη
• να υπάρξει σωστή χρηματοδοτική και επενδυτική συμμετοχή (Αποκατάσταση ρευστότητας και τραπεζικού
δανεισμού)
Με την απαιτούμενη τόλμη από πλευράς πολιτείας και
επιχειρήσεων, και με πολύ δουλειά από όλους, οι ΑΠΕ θα
μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν μέσα σε μια αποτελεσματικότερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

12

ΔΕΗ: Διακανονισμοί
με Κοινωνική Ευαισθησία
Η συνεχής προσπάθεια για την παροχή υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών με υπευθυνότητα προς τον Καταναλωτή βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.
Εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, η Διοίκηση της ΔΕΗ επιχειρεί να
βελτιώνει καθημερινά το φάσμα υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζει το δίκτυο των καταστημάτων της, προωθεί εναλλακτικούς
τρόπους πληρωμής λογαριασμών και διευκολύνει. στο βαθμό του εφικτού, αξιοποιώντας ακόμη και τις νέες τεχνολογίες.
Με το μέχρι σήμερα πρόγραμμα διακανονισμών η ΔΕΗ διασφάλισε την
απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση περισσοτέρων από 1 εκατ. συμπολιτών
μας στην τελευταία διετία, μέσα σε μια περίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης. Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας προωθεί νέες ποσοτικές
και ποιοτικές βελτιώσεις, προκειμένου τα προγράμματα διακανονισμών να
ανταποκρίνονται πλήρως στις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών και
της κοινωνίας.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, αναπροσάρμοσε, σύμφωνα και με
τον νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, το πλαίσιο που
διέπει τους διακανονισμούς.
Με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η ΔΕΗ προσφέρει στους καταναλωτές της ακόμα ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα διακανονισμών
της Επιχείρησης. Οι βαθμοί «συνέπειας» του καταναλωτή είναι οι εξής:
Οι βαθμoί «συνέπειας» του καταναλωτή:
1. Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς
2. Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς
3. Περισσότερες από μια ενσωματώσεις (απλήρωτοι λογαριασμοί) σε
επόμενο λογαριασμό ή και μια αθέτηση διακανονισμού
4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών
5. Παραβίαση μετρητή μετά από αποκοπή λόγω χρέους
6. Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μετρητή μετά από αποκοπή ή και
ρευματοκλοπή.Για τους ευάλωτους καταναλωτές που ανήκουν στις
κατηγορίες «συνέπειας» 1, 2 & 3 παρέχεται η δυνατότητα η κάθε δόση να μην ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού, χωρίς το έκτακτο τέλος ακινήτων ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ). Έτσι, για παράδειγμα, ένας ευάλωτος καταναλωτής που ανήκει στην κατηγορία συνέπειας 1,
2 ή 3 και έχει συνολική οφειλή €2.000 και μέσο διμηνιαίο λογαριασμό €200
(χωρίς ΕΕΤΑ) θα μπορεί να το αποπληρώσει σε 40 μηνιαίες άτοκες δόσεις
των €50.
Οι ευάλωτοι καταναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες «συνέπειας» 4 & 5 πλέον δικαιούνται διακανονισμό με προκαταβολή 10% συν
6 άτοκες διμηνιαίες δόσεις ή 20% προκαταβολή συν 4 άτοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι, με το προηγούμενο πρόγραμμα οι κατηγορίες 1, 2
& 3 είχαν δικαίωμα διακανονισμού σε 6, 4 & 3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις
αντίστοιχα, ενώ οι λιγότερο συνεπείς καταναλωτές των κατηγοριών 4 & 5
έπρεπε να καταβάλλουν 20% προκαταβολή συν 3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις και 50% προκαταβολή συν 2 έντοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.
Στην κατηγορία «συνέπειας» 6 δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή σε
σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα και οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλουν το 100% της οφειλής ή να προχωρήσουν σε διακανονισμό μετά
από την καταβολή εγγυήσεων.
Η εξυπηρέτηση θα γίνεται προς το παρόν αποκλειστικά από τα κατά
τόπους καταστήματα της ΔΕΗ, ενώ πολύ σύντομα έχει προγραμματιστεί να
λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.
Πέραν των ανωτέρω, κατά τους χειμερινούς (Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος – Αύγουστος) δεν γίνεται διακοπή ρεύματος σε πελάτες
με Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και καμία διακοπή ρεύματος σε ομάδες που έχουν εξάρτηση από μηχανικά μέσα.
Η ΔΕΗ, όπως πάντοτε και πολύ περισσότερο στις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, δείχνει έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο.

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ
Με Ερώτηση - ΑΚΕ προς τους
Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, απευθύνθηκε η Βουλευτής ΑΝΕΛ
κα Ραχήλ Μακρή σχετικά με ενδεχόμενη μειωμένη καταγραφή μετρητή που
ηλεκτροδοτεί κεραία της εταιρείας Τηλέτυπος MEGA Α.Ε.
Αναλυτικότερα η Βουλευτής Κοζάνης αναφέρει ότι:
«Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 έλαβα στο πολιτικό μου γραφείο φάκελο με στοιχεία που παρουσιάζουν πιθανή ρευματοκλοπή στο ΔΠ: 1252127
της εταιρίας Τηλέτυπος – MEGA. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με διοικητικό έγγραφο
του τομέα τεχνικών εργασιών δικτύου, της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ
με ημερομηνία 17/12/2012 και θέμα “Έκτακτος έλεγχος στο ΔΠ:
1252127/ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ/MEGA” αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με κατανάλωση 58KW ο
μετρητής κατέγραψε 12KW.
Αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου καθώς και φωτογραφίες κατατίθενται
συνημμένα.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
1. Υφίσταται περιστατικό ρευματοκλοπής με μειωμένη καταγραφή του συγκεκριμένου μετρητή;
2. Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί προκειμένου να αναζητηθούν οι ένοχοι
και να αποδοθούν ποινικές, αστικές ή και διοικητικές ευθύνες;
3. Οι ενέργειές σας σε ποιο στάδιο βρίσκονται;
4. Ποιος ωφελούνταν από την κοπή των καλωδίων και την μειωμένη καταγραφή;
5. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια απόδοσης ευθυνών, γιατί δεν έχει
γίνει;
6. Στην ανωτέρω περίπτωση σκοπεύετε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία για την απόδοση της δικαιοσύνης και των όποιων άλλων ευθυνών προκύψουν εις βάρος
της περιουσίας του Ελληνικού Λαού;
Επίσης ζητείται και η κατάθεση των σχετικών εγγράφων:
Όλων των σχετικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις απαντήσεις σας στα ανωτέρω ερωτήματα.»

Επιβεβαιώνοντας τα αναφερόμενα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει
σε σχετική απάντηση:
«Αναφερόμενοι στη σχετική Ερώτηση της Βουλευτού κας Ρ. Μακρή, σας ενημερώνουμε ότι από τους ελέγχους που διενήργησαν στις 12.12.2012 συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ
σε μετρητικές διατάξεις παροχών που ηλεκτροδοτούν κεραίες στο πάρκο Υμηττού, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και η αναφερόμενη στη σχετική
Ερώτηση παροχή, είχαν παραβιαστεί, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της
καταναλισκόμενης ενέργειας αλλά ποσοστό αυτής. Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις στις
εν λόγω παροχές, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ενημερώσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τόσο τους ίδιους τους καταναλωτές, όσο και τον προμηθευτή τους για τις απαραίτητες ενέργειες. Επιπλέον αυτών, έχει ήδη κατατεθεί και σχετική μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.»
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Α. Ζερβός:
Κίνδυνος
κατάρρευσης
της ΔΕΗ
Ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος
της ΔΕΗ προειδοποίησε στο
Economist πως δεν πρέπει
οι τιμές παραχώρησης ενέργειας να
οριστούν διοικητικά, αλλά μέσω
δημοπρασιών
Για τον κίνδυνο κατάρρευσης
της ΔΕΗ σε περίπτωση που οι δημοπρασίες για τις τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προχωρήσουν παράλληλα με τη «μικρή ΔΕΗ», μίλησε από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Αρθούρος Ζερβός.Ο κ. Ζερβός επανέλαβε τη θέση της ΔΕΗ ότι
οι τιμές, στις οποίες θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες
ενέργεια από τα λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, πρέπει να προκύψουν από δημοπρασίες και να μην ορισθούν διοικητικά, αλλά τόνισε πως πρέπει να προηγηθεί της ιδιωτικοποίησης
της επιχείρησης, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης θα ελέγχεται από τρίτους.Οι
δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, πρόκειται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα να ξεκινήσουν το φθινόπωρο και στοχεύουν στη μείωση του κόστους προμήθειας ρεύματος για τους καταναλωτές. Θέση της ΔΕΗ είναι
ότι η τιμή διάθεσης της ενέργειας, πρέπει να καλύπτει το κόστος παραγωγής συν ένα εύλογο
κέρδος.

Ο Πρόεδρος και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ κ. Γ.Κόλλιας με την αποστολή του EDSO στην Αθήνα.
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Εκλογές ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 36ο Συνέδριο
Το 36ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε. Εν
μέσω διαφωνιών κυρίως διαδικαστικών που πήραν τη δικαστική οδού, τελικά προς απογοήτευση αυτών που ήθελαν τη
μεγαλύτερη ομοσπονδία της Χώρας ανήμπορη, εκλέχθηκε το
ανανεωμένο κατά 36% περίπου Δ.Σ. της.
Ένα Δ.Σ. που πρέπει να αντιμετωπίσει τις επιχειρούμενες
μεταβολές στο περιβάλλον της Ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια να σταθεί εμπόδιο στην καταιγίδα των αντεργατικών πολιτικών και στη μετατροπή της Ηλεκτρικής Ενέργειας από κοινωνικό αγαθό και αναπτυξιακό εργαλείο σε κερδοσκοπικό αγαθό.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 2014
ΑΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α' ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠ.ΤΥΠΟΥ
Β' ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜ
Γ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ' ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ
ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧ
ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒ. ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ
ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΕΛΙΑΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ
ΑΔΑΜ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ
ΜΑΝΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΑΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ
(*)
(*)
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΕΔΕ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΚΑΛΗΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Με τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 36ου Έκτακτου Συνεδρίου της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ανά εταιρεία:

16%

13%


71%

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Θ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής (σε παρένθεση οι έδρες):
ΕΑΜΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

84 (12)
70 (10)
30 (4)
23 (3)
19 (2)

Οι «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ» εύχονται
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του
νέου Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
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Σκοπευτικός Όμιλος ΔΕΗ

Ο

Σκοπευτικός Όμιλος ΔΕΗ είναι ένα γνήσιο αθλητικό Σωματείο που ίδρυσαν οι υπάλληλοι συνάδελφοι της ΔΕΗ το έτος 1972 με σκοπό να προάγουν την ιδέα του αθλήματος, της προσωπικής και συλλογικής προσπάθειας, του υγιούς
συναγωνισμού, και γενικά του αθλητικού ιδεώδες.

Από τότε μέχρι σήμερα είναι μέλος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και ένα από τα πιο σημαντικά και δραστήρια

μέλη αυτής. Είναι πρωταθλητικό Σωματείο με διακεκριμένους Σκοπευτές στο άθλημα της Σκοποβολής και σημαντικότατη προσφορά στο σύνολο του αθλήματος .
Για κάθε έτος στα πλαίσια του προγράμματος της ΣΚ.Ο.Ε. διοργανώνει:
Δέκα (10) περίπου αγώνες Α’ Κατηγορίας στα διάφορα αγωνίσματα Αεροβόλων και Πυροβόλων όπλων.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μετά τις αρχαιρεσίες Πρόεδρος εξελέγει ο κ. Αντρέας Μοδές και Γραμματέας η κ.
Ελένη Κουλακτσή.
Ο Σκοπευτικός Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει σκοπευτήριο αεροβόλων όπλων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Αγ. Άννας 70 - Αιγάλεω
στο ΡΟΥΦ στο οποίο εκπαιδεύονται τα παιδιά των συναδέλφων, ενώ ταυτόχρονα διεξάγει και αγώνες Αεροβόλου Τυφεκίου
παίδων «Α+Β».
Ένα νέο τμήμα αυτό της πρακτικής σκοποβολής δημιουργείται και ενεργοποιείται στον Σκοπευτικό Όμιλο ΔΕΗ. Μετά από
αρχαιρεσίες που μεσολάβησαν στο τμήμα της πρακτικής σκοποβολής δημιουργήθηκε τριμελής επιτροπή με Πρόεδρο της επιτροπής τον Γ. Ψαρρογιάννη, Γραμματέα τον Σπ. Αγαπάκη και έφορο τον Π. Καλοφωλιά.
Στο τμήμα αυτό μπορούν να εγγραφούν όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα της πρακτικής σκοποβολής, το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα που εξασκεί την οξυδέρκεια, την ταχύτητα και τα ανακλαστικά, ενώ ταυτόχρονα προάγει την ευγενή άμιλλα.
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο τμήμα της πρακτικής σκοποβολής μπορείτε να απευθύνεστε στον συνάδελφο Γιώργο Ψαρογιάννη Τηλ: 6936940577
Για πληροφορίες επί του συνόλου του Σκοπευτικού Ομίλου ΔΕΗ μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Ομίλου κύριο Αντρέα Μοδέ τηλ: 6977406697.

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
www.pasyp-dei.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
www.pasyp-deipress.blogspot.com
Find us on

Facebook

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)

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
4 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
4 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

