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ΑΔΜΗΕ βρίσκεται ένα βήμα
πριν την απόσχισή του από τη
ΔΕΗ. Η ΔΕΗ βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Βαρύτατες
ευθύνες ανήκουν στην Κυβέρνηση
που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ ανοίγματος της αγοράς Η/Ε, απαιτήσεων των δανειστών και άσκησης
κοινωνικής πολιτικής.
Με πρωτοφανή προχειρότητα η
Κυβέρνηση υιοθετεί το βίαιο άνοιγμα της αγοράς με τη συρρίκνωση των
μεριδίων παραγωγής και αγοράς της
ΔΕΗ, την υιοθέτηση των ΝΟΜΕ με εΤου Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
πισφαλή για τη ΔΕΗ τιμή εκκίνησης,
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
την
απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ΔΕΗ ενώ το υφιστάμενο μοντέλο είναι απόλυτα συμβατό με τις οδηγίες της Ε.Ε., τη διατήρηση
της αισχροκέρδειας στην ανάπτυξη των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων και στους Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Στα
παραπάνω προστίθεται η προβολή ως αντιπολίτευσης και ανοχή ως Κυβέρνησης της κουλτούρας «δεν πληρώνω» και
βέβαια τα τεράστια χρέη του δημοσίου προς τη ΔΕΗ.
Επανειλημμένως έχει γίνει αναφορά για την έλλειψη μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει
τον καθορισμό του μείγματος καυσίμου για την παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας και το πλαίσιο ανάπτυξης του
όποιου ανταγωνι-
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σμού. Τελικά μήπως υπάρχει και έχει ως στόχο την κατάρρευση της ΔΕΗ και παράδοση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εγχώριους και διεθνείς καιροσκόπους και κερδοσκόπους;;;
Η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τον Όμιλο ΔΕΗ προχωράει παρ’ ότι δεν υπάρχει κανένα πειστικό επιχείρημα ότι το
εγχείρημα είναι προς όφελος των καταναλωτών. Ο σχετικός
δε νόμος (Ν.4389/2016) προβλέπει ότι αν δεν στεφθεί με επιτυχία η απόσχιση, ο ΑΔΜΗΕ θα ιδιωτικοποιηθεί πλήρως!!!
Τα παραπάνω δυστυχώς είναι ενδεικτικά ότι η Κυβέρνηση αφηγείται "αριστερά" και ενεργεί ακραία νεοφιλελεύθερα!
Ο Όμιλος ΔΕΗ πλήττεται επίσης από την τεράστια έλλειψη ρευστότητας. Έλλειψη ρευστότητας που μεταφέρεται σε
προμηθευτές, σε εργολάβους και βάζει σε κίνδυνο τα όποια
επενδυτικά σχέδια.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ εμφανίζεται αμήχανη!!!
Η Διοίκηση της ΔΕΗ προσπαθεί και αυτή να δείξει στην
Κυβέρνηση το κοινωνικό της πρόσωπο υιοθετώντας μέτρα
διακανονισμών, από την άλλη όμως προχωρά με προχειρότητα στην εφαρμογή του κανονισμού μεταθετότητας, μεταθέτοντας συναδέλφους από τους ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Λαυρίου, Αλιβερίου και Κομοτηνής σε Τ.Σ.Π. Μεγίστης, Γαύδου, Αγαθονησίου κ.τ.λ.!!!
Οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ
πραγματοποιήθηκαν. Έγινε η καταγραφή των δυνάμεων των
παρατάξεων και τώρα πλέον οι εκλεγμένοι συνάδελφοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα έργο που οι συνθήκες το
καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο.
Καλή ανάγνωση!

Καλό καλοκαίρι
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ΔΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταμνημονιακάμέτραλιτότηταςκαιηφοροκαταιγίδατων
τελευταίωνετώνσεσυνδυασμόμεοικονομικέςυποχρεώσειςπουείχαναναληφθείπριντο2010,έχουνδημιουργήσεισοβαράοικονομικάπροβλήματασεαρκετούςσυναδέλφους.
ΟΠΑ.Σ.ΥΠ.–ΔΕΗαφουγκραζόμενοςτηναγωνίατωνσυναδέλφωνπρότεινεστηΔιοίκηση,τηθεσμοθέτησημιαςνέας
κατηγορίαςδανείωνγιααντιμετώπισηληξιπρόθεσμωνυποχρεώσεωνπροςτοΔημόσιοκαιτιςΤράπεζεςσεύψοςκαιμε
όρουςπουθακαθορίσειηΔιοίκησηώστεναελαχιστοποιηθείτοκόστοςτης.
Η υιοθέτηση της παραπάνω πρότασης θα ευνοήσει
αναμφίβολατουςεργαζομένουςαφούθαμπορέσουνναελαφρύνουνταβάρηπουέχουνεπωμισθείγιαΔάνεια,Πιστωτικέςκάρτεςπουεπιβαρύνονταιμετεράστιαεπιτόκια,γιαληξιπρόθεσμαχρέηπροςτοΔημόσιο.Επίσης,θασυμβάλειγενικότεραστηναύξησητηςρευστότηταςτηςοικονομίαςχωρίςκίνδυνογιατονΌμιλο.

KATAΓΓΕΛΙΑ Τ.Σ. ΠΑΣΥΠ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Σε εφαρμογή τίθεται ο
ΚανονισμόςΜεταθετότηταςμεμεταθέσεις38
συναδέλφωναπότους:
• ΑΗΣΑγ.Γεωργίου
• ΑΗΣΛαυρίου
•ΑΗΣΑλιβερίου
•ΑΗΣΚομοτηνής
προςκάλυψηαναγκών
σε σταθμούς παραγωγής από τη Γαύδο έως
τηνΕρεικούσα!!!
ΟΤοπικόςΣύλλογοςΠΑΣΥΠ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥκαταγγγέλειμεέγγραφότου,
την εφαρμογή με προχειρότητακαιχωρίςδιάλογο του Κανονισμού
ΜεταθετότηταςτηνστιγμήμάλισταπουηασφαλήςλειτουργίατουΑΗΣΑλιβερίου απαιτεί κάλυψηκενώνσεδιάφορεςειδικότητες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Επιτροπή Αιμοδοσίας του
ΠΑ.Σ.ΥΠ./ Δ.Ε.Η. θα ήθελε να σας
συγχαρεί και να σας ευχαριστήσει
για τη μαζική προσέλευσή σας στην
εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκοκονδύλη 28 ΑΘΗΝΑ την 06/07/2016 και στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 - ΑΘΗΝΑ την 07/07/2016.
Η συμμετοχή σας αποτελεί πράξη αλτρουϊσμού και ανθρωπισμού
και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε
την προσπάθεια διάδοσης της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Η ανάπτυξη της Τράπεζας Αίματος ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η., είναι δικό σας
επίτευγμα και μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε κοντά στους
συναδέλφους αποτελεσματικότερα.
ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ, ΔΙΝΕΙΣ ΖΩΗ.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟιεκλογέςγιατηνανάδειξητωνεκπροσώπωντωνεργαζομένωνσταΔ.Σ.τηςΔΕΗ,τουΔΕΔΔΗΕκαιτουΑΔΜΗΕ,αποτελούνμιαεξαιρετικήςσημασίαςδιαδικασίαπουεξασφαλίζειτηδιαντιπροσώπωνσυμμετοχήτωνεργαζομένωνστηΔιοίκησηαλλάκαιτηνέγκυρηενημέρωσήτους.Παράλληλααποτελείθεμέλιολίθοδημοκρατικήςδιοίκησηςαφούσυμβάλειστηδιαφάνειακαιτονέλεγχοδίνονταςτηδυνατότητανα
εκφράζονταιοιεργαζόμενοιτηςκάθεεπιχείρησης.
Ορόλοςτωνεκλεγμένωνείναιδιαχρονικάεξαιρετικάαπαιτητικόςαφούαπαιτείγνώση,δουλειάκαιανιδιοτέλεια.Ρόλοςιδιαίτεραδύσκολοςενόψειτωνμεταβολώνστηναγοράενέργειαςκαιτηςυλοποίησηςτωνμνημονιακώνμέτρων.
Οιεκλογέςολοκληρώθηκανκαιανέδειξανωςεκλεγμένους:
3 στοΔ.Σ.ΔΕΗτουςσυναδέλφουςΚαραλευθέρηΠαντελήκαιΦωτόπουλοΝίκο
3 στοΔ.Σ.ΔΕΔΔΗΕτονσυνάδελφοΜασούραΚων/νοκαι
3 στοΔ.Σ.ΑΔΜΗΕτονσυνάδελφοΝικολόπουλοΦώτη.
Οι"ΕπισημάνσειςΔΕΗ"τουςεύχεταικαλήεπιτυχίαστοδύσκολοέργοτους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ

10767

ΨΗΦΙΣΑΝ

6205

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ

57,6%

ΑΚΥΡΑ

86

ΛΕΥΚΑ

124

ΕΓΚΥΡΑ

5991

1.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ

374

2.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

672

3.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΙΝΗΣΗΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΔΕΗ

2469

4.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΓΙΑΤΗΔΕΗ

2355

5.ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

2.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
3.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΔΕΗ

4.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΓΙΑΤΗΔΕΗ
5.ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

121

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΔΜΗΕ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΔΗΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ

1403

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ

6842

ΨΗΦΙΣΑΝ

1131

ΨΗΦΙΣΑΝ

4408

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

90,6%

ΣΥMΜΕΤΟΧΗ

64,4%

ΑΚΥΡΑ

9

ΑΚΥΡΑ

64

ΛΕΥΚΑ

22

ΛΕΥΚΑ

106

ΕΓΚΥΡΑ

4238

ΕΓΚΥΡΑ

1100

1.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ

144

1.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ

400

2.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

180

2.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

560

3.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΙΝΗΣΗΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΟΠ-ΑΔΜΗΕ

437

3.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΙΝΗΣΗΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΔΔΗΕ

1804

4.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΓΙΑΤΟΝΑΔΜΗΕ

335

4.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΓΙΑΤΗΔΕΔΔΗΕ

1474

5.ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
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2.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΓΕΝΟΠ-ΑΔΜΗΕ

3.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΙΝΗΣΗΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΔΕΔΔΗΕ

4.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΓΙΑΤΟΝΑΔΜΗΕ

4.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΓΙΑΤΗΔΕΔΔΗΕ
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Ευχαριστήριο του Παντελή Καραλευθέρη
«Ενότητα και ομοψυχία, οι νικητές των εκλογών»
ΓιαμιαφοράακόμηοιεργαζόμενοιστηΔ.Ε.Η
βάζονταςπάνωαπόκόμματακαιπαρατάξειςτοενδιαφέρονκαιτηνανησυχίατουςγιατομέλλοντης
επιχείρησης,απέδειξανμετησυμμετοχήτουςστις
εκλογέςγιατηνανάδειξητωνεκπροσώπωνστοΔ.Σ
τηςΔ.Ε.Η, το ενωτικό, συνεργάσιμο και ομόθυμο πνεύμα πουτουςδιακατέχειαπέναντισταπροβλήματακαιτιςπροκλήσειςτιςεποχής.
Νικητής αυτών των εκλογών, πρωτίστως, είναι η συνεργασία, η ενότητα και η ομοψυχία.
Η μεγάλη νίκη της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων αλλάκαιηπροσωπικήδικαίωσηπουδημιουργείηεπανεκλογήμουγια
μίαακόμαφοράστηνπρώτηθέση,επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη, την
αξιοπιστία και την αναγνώριση τωνθέσεωνκαιτωνπροτάσεωνπουκατά
καιρούςκατέθεσακαιεπεδίωξαναπραγματώσωόπωςκαιτωναξιώνπου διαχρονικά υπερασπίστηκα.
Θέσειςκαιπροτάσειςπουκύριαέχουννακάνουνμετηνκατασκευήτηςμονάδας«Πτολεμαΐδα V», τις υπεραξίες και τον ρόλο των λιγνιτών, την προάσπιση του εθνικών πηγών ενέργειας, όπωςκαιτης σημαντικής προσφοράς
και τεχνογνωσίας τωνστελεχώνκαιτουπροσωπικούτηςεπιχείρησης.
ΘέλωναευχαριστήσωτονΠρόεδροτηςπαράταξηςόπωςκαιτουςπροέδρους,ταστελέχηκαιτουςσυνεργάτεςόλωντωνπαρατάξεωντωνπρωτοβάθμιωνσωματείωντηςΔΕΗπουστήριξαντοψηφοδέλτιο.
ΝαευχαριστήσωτοσύνολοτωνσυνυποψήφιωντηςΔημοκρατικήςΑνεξάρτητηςΚίνησηςΕργαζομένων,οιοποίοιαγωνίστηκανμεευγένειακαιπάθοςκαλύπτονταςπλήρωςτιςανάγκεςτωνεκλογώναλλάκαιτηνέλλειψητης
παρουσίαςμουτιςτελευταίεςμέρεςτουαγώναλόγωπροβλημάτωνυγείας.
Σας ευχαριστώ όλους που τιμήσατε εμένα και το ψηφοδέλτιο μας.
Ταυτόχροναθέλωνασυγχαρώόλουςτουςυποψήφιους,όλωντωνπαρατάξεωνπουκράτησανπολύψηλάτονπήχηκαιμεαξιοπρέπειακαισοβαρότητασυντέλεσανστην άρτια διεξαγωγή των εκλογών.
ΕπίσηςθέλωνασυγχαρώτουςτρειςέτερουςεκπροσώπουςπουεκλέχθηκανσταδιοικητικάσυμβούλιατωνεταιρειώντουομίλουΔΕΗσυναδέλφους Νίκο Φωτόπουλο, Κώστα Μασούρα και Φώτη Νικολόπουλο.
Η«νέαεντολή»πουέλαβααπότουςεργαζόμενους,δενμπορείπαράνα
σημαίνειότι ο κοινός μας αγώνας συνεχίζεται. Περισσότεροδυναμικά,
περισσότεροδιεκδικητικά.
Υπόσχομαιμετησυνεργασίακαιτηβοήθειασαςνακάνωτοκαλύτερο.
Σαςευχαριστώ.
Συναδέλφισσες–φοι,
Θέλωναευχαριστήσωαπόκαρδιάςόλουςτους
συναδέλφουςτουΑΔΜΗΕ,γιατηντιμήπουμου
κάνατε,ναμεεκλέξετεεκπρόσωπόσαςστοΔ.Σ.
τηςεταιρείαςμαςγιατηνεπόμενητριετία.
Μεμιαπρωτοφανήσυμμετοχήστιςεκλογές,
οισυνάδελφοιτηςεταιρείαςμαςτίμησαντηνπαράταξήμου:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΙΝΗΣΗΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΑΔΜΗΕκαιεμέναπροσωπικά,επιβραβεύονταςέτσιτηναξιοπιστίακαι
τησταθερότηταλόγουκαιπράξεώνδιαχρονικά.
Οιεκλογέςαποτελούνπλέονμιαευχάριστηιστορικήανάμνηση,ηεπόμενημέραείναιδύσκοληκαιαπαιτείσυνοχήκαισυνεργασία.
Καλώόλουςτουςσυναγωνιστέςμου(γιαεμέναδενυπάρχουνηττημένοι),ναβρεθούμεόλοιμαζίστηνπρώτηγραμμήτουαγώνα,γιανααντιμετωπίσουμετιςδυσμενείςεξελίξειςπουαναμένονταιστονΑΔΜΗΕ.
Οιθέσειςμουπροεκλογικάέχουνισχύκαιμετεκλογικά.
Ηπόρταμουθαείναιπάνταανοιχτήγιαόλουςτουςσυναδέλφους,γιατίεγώείμαι ένας από εσάς καιθαεργάζομαιγιασας,έτσιέμαθα,έτσιθα
λειτουργώπάντα,απόόποιαθέσηκιανβρίσκομαι.
Έναμεγάλοευχαριστώσεόλους.
Οεκπρόσωπόςσας
ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΚΛΕΞΕΤΕ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΕΤΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΣΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΗ
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ
ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΑ
ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ
ΤΩΡΑ ΑΠΟΜΥΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΗ.
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.
Ιδιαιτέρωςδε,θέλωναευχαριστήσωόλουςτουςφίλους,όλους
τουςσυντρόφουςκαισυναγωνιστέςτουψηφοδελτίου«Συνεργασία
γιατηΔΕΗ».
Συνάδελφοισαςευχαριστώγιατοναγώναπουδώσατε.
Σεόλουςεσάςαγαπητοίφίλοι,αλλάκαιπροςόλουςτουςσυναδέλφουςόλων των άλλων παρατάξεων μεΑΠΟΛΥΤΟσεβασμόκαι
εκτίμηση,δεσμεύομαι ότι προκειμένου να προασπίσω τα συμφέροντα της Επιχείρησης, χωρίς να υπολογίσω κόστος, χωρίς
ίχνος δισταγμού, θα συνεχίσω να δίνω τον αγώνα, όσο άνισος
και αν είναι.
Απόόλουςεσάςπαίρνωδύναμη.
Μετιμή
Νίκος Φωτόπουλος

Ευχαριστήριο του Κωνσταντίνου Μασούρα
ΣυναδέλφισσεςκαιΣυνάδελφοι
ΟφείλωνασαςπωέναμεγάλοΕΥΧΑΡΙΣΤΩπου
μετιμήσατεγιαμίαακόμηφοράμετηνεμπιστοσύνησας,αναδεικνύοντάςμε,εκπρόσωποτωνεργαζομένωνστοΔ.Σ.τουΔΕΔΔΗΕ.
Οφείλωεπίσηςνασαςδιαβεβαιώσωπωςθασυνεχίσωνακαταβάλλωκάθεδυνατήπροσπάθειαώστε
ναανταποκριθώστοακέραιοσεαυτήτηνεμπιστοσύνηπουμουδείξατε.Πιστεύωότιστοχευμέναμεκαίριεςκαιχρήσιμες
παρεμβάσειςμπορούμεπολλάαπόταπροβλήματαπουταλανίζουντον
ΔΕΔΔΗΕναπεριοριστούν.
ΑπλάναεπισημάνωότιυπάρχουνσημαντικάπροβλήματαπουπρέπεινααντιμετωπιστούνάμεσακαιοφείλειηΔιοίκησηναδώσειτηνανάλογηπροτεραιότηταώστεναδρομολογηθείηεπίλυσητουςόπως:
ΗσυνεχήςροήΥλικώνκαιΕφοδίωνπουείναικαιτομεγαλύτεροπρόβλημασήμεραστηλειτουργίατωνμονάδωνμας.
Ησταδιακήαντικατάστασητωνυπηρεσιακώνοχημάτων.
ΗοργανωτικήδομήτηςΕκπαίδευσηςκαιτηςΑσφάλειαςστηνεργασίαοιοποίοιπαραμένουνκύριοιστόχοιστηνΕταιρείακαθώςκαιηεκπαίδευσητουπροσωπικούστιςνέεςτεχνολογίες.
Νέεςπροσλήψεις.
Τέλοςμπορείναβιώνουμεδύσκολεςεργασιακέςσυνθήκεςαλλάαισιοδοξούμεγιαένακαλύτερομέλλονκαιμπορούμενασυνεχίσουμεαυτή
τηνκοινήπροσπάθειαενωμένοικαιμεειλικρινήσυναδελφικότηταώστε
νααντιμετωπίσουμεαποτελεσματικάτοσήμερακαιναοικοδομήσουμε
έναακόμηκαλύτεροαύριο.
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«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ»
Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου
κ. Φ. Βρότση στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
για την ενεργειακή μετάβαση
στην Ελλάδα και τη Γερμανία

ΚεντρικήομιλίαμεθέματηνεξασφάλισητηςενεργειακήςεπάρκειαςστανησιάτουΑιγαίουκαιτην
ταυτόχρονημετάβασητηςπαραγωγήςσεΑνανεώσιμεςΠηγέςΕνέργειας,πραγματοποίησε,οδιευθύνων
σύμβουλοςτηςΔΕΗΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΑΕ(ΔΕΗΑΝ),κ.
ΦώτηςΒρότσης,στοπλαίσιοτουσυνεδρίουγιατην
πράσινη,ενεργειακήμετάβασηστηνΕλλάδακαιτη
Γερμανία,τοοποίοπραγματοποιήθηκεσεκεντρικό
ξενοδοχείοτηςΑθήνας,μεσυνδιοργανωτέςτοΕλληνογερμανικόΕμπορικόκαιΒιομηχανικόΕπιμελητήριοκαιταυπουργείαΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας,Οικονομίας,ΑνάπτυξηςκαιΤουρισμούκαιΟικονομίαςκαιΕνέργειαςΕλλάδαςκαιΓερμανίας,αντίστοιχα,παρουσίατουαντικαγκελαρίου,κ.Ζίγκμαρ
Γκάμπριελκαιτωνυπουργών,κ.ΠάνουΣκουρλέτη
καικ.ΓιώργουΣταθάκη.
ΟδιευθύνωνσύμβουλοςτηςΔΕΗΑΝαναφέρθηκεενσυντομίαστοιστορικότηςίδρυσηςκαιτηςλειτουργίαςτηςεταιρίας,σημειώνονταςότιηΔΕΗΑΝ
συνεχίζειτημεγάληπαράδοσηκαικληρονομιάτης
ΔΕΗΑΕστηνανάπτυξηκαιτηλειτουργίαπάρκων,
μονάδωνκαιεγκαταστάσεωνβασιζόμενωνσεανανεώσιμεςπηγέςενέργειαςσεόλητηνΕλλάδα.Στους
έλληνεςκαιγερμανούςσυνέδρους,έγινεπαρουσία-

σηδιαδραστικώνχαρτώντηςχώρας,μετιςεγκαταστάσειςτηςΔΕΗΑΝσευδροηλεκτρικές,αιολικέςκαι
φωτοβολταϊκέςμονάδεςκαιπάρκα,ενώέμφασηδόθηκεστιςμεθόδουςαποθήκευσηςενέργειαςσεμη
διασυνδεδεμένανησιά,προκειμένουναεξασφαλίζεταιηενεργειακήτουςαυτονομίακαιεπάρκεια.ΞεχωριστήμνείαέγινεστοπαράδειγματηςΙκαρίας,και
τοπρωτοποριακό,υβριδικόσύστημαπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας,τοοποίοκατασκευάζεταιστο
νησίκαιβρίσκεταισεφάσηολοκλήρωσηςκατά85%,
ενώηέναρξηλειτουργίαςτουαναμένεταιστατέλη
του2017.ΤουβριδικόσύστηματηςΙκαρίαςσυνδυάζειαιολικόπάρκο,ταμιευτήρεςνερούκαιφωτοβολταϊκήεγκατάσταση,μεστόχονααποδίδει9,8ΜWτον
χρόνο,ενώαποτελείέναπρωτότυποκαικαινοτόμο
εγχείρημαγιατοσύνολοτουευρωπαϊκού,γεωγραφικούκαιενεργειακούχώρου.
Ταυτόχρονα,οκ.Βρότσηςπαρουσίασετηνκατά
προτεραιότηταανανέωσηκαιτονεκσυγχρονισμότων
εγκαταστάσεωνκαιτωνανεμογεννητριώνσε11σημείακαινησιάτουΑιγαίου,εγχείρηματοοποίοαναλαμβάνειναυλοποιήσειάμεσαηΔΕΗΑΝ,σεσυνδυασμόμετηνεπέκτασητωνδραστηριοτήτωντης,
στηνέρευνα,τηνανάπτυξηκαιτηνεγκατάστασημονάδωνεκμετάλλευσηςγεωθερμικούπεδίουγιατην
παραγωγήηλεκτρικήςενέργειας.«ΤανησιάείναιπηγήπλούτουγιατηνΕλλάδα,όχιμόνοστοπεδίοτηςοικονομίαςκαιτουτουρισμού,αλλάκαιστοπεδίοτης
ενέργειας»,τόνισε,κλείνοντας,οκ.Βρότσης,υπογραμμίζονταςότι«κάθεαναπτυξιακήενέργειακαιπαρέμβασητηςΔΕΗΑΝσχεδιάζεται,προχωράκαιυλοποιείταιλαμβάνονταςυπόψητησυναίνεσητωντοπικώνκοινωνιώνκαιταπολυεπίπεδα,περιβαλλοντικά,οικονομικά,ενεργειακάκαιτοπικάοφέληκαιπλεονεκτήματατουκάθεεγχειρήματος».

Ο ΔΕΔΔΗΕ «διαμάντι» της ελληνικής οικονομίας
Το βραβείο «διαμάντι της ελληνικής οικονομίας» απένειμε στον ΔΕΔΔΗΕ η Active Business, στο πλαίσιο του καταξιωμένου πλέον θεσμού «Diamonds of the
Greek Economy».
Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ν.
Χατζηαργυρίου ο οποίος δήλωσε σχετικά:
«Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι μια νέα ηλικιακά εταιρία, καθώς ξεκίνησε να λειτουργεί τον
Μάιο του 2012 και ο βασικότερος ρόλος του είναι να συνδέει με ενέργεια κάθε
γωνιά της Ελλάδας.
Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες, αφού απασχολεί άμεσα περίπου 7.000 άτομα και έμμεσα άλλα περίπου 5.000. Ο ΔΕΔΔΗΕ
παρά το δυσμενές περιβάλλον, έχει καταφέρει να λειτουργεί με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, παρουσιάζοντας υγιείς οικονομικούς δείκτες».
Ο ίδιος υπογράμμισε: «Το στοίχημα της ανάπτυξης είναι ένα εθνικό στοίχημα και θα πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και προσπάθεια για να το πετύχουμε. Τα “διαμάντια της ελληνικής οικονομίας” αποδεικνύουν
πως η εμπιστοσύνη στην υγιή επιχειρηματικότητα της χώρας δεν έχει χαθεί, αλλά θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για τη διάχυσή της».

Ανακοίνωση
του ΔΕΔΔΗΕ, ως
Διαχειριστή ΜΔΝ,
για το άνοιγμα της
Αγοράς στην Κρήτη
Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), για το
άνοιγμα της Αγοράς ΜΔΝ που αφορά στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, στα πλαίσια του
Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ 304/Β/11.02.2014)
Σεσυνέχειατηςέκδοσηςτωνυπ’αρ.46/2016
και47/2016ΑποφάσεωντηςΡΑΕ,μετιςοποίες
εγκρίθηκανοιαναγκαίεςμεθοδολογίεςγιατη
λειτουργίατηςΑγοράςσταΜΔΝ,από26/4/2016
και22/4/2016αντίστοιχα,οΔΕΔΔΗΕ,ωςΔιαχειριστήςΜΔΝ,θέτειυπόψητωνενδιαφερομένωνΕκπροσώπωνΦορτίουγιατησυμμετοχή
τουςστηνΑγοράτωνΜΔΝ,ότιαπό21.06.2016
ξεκινάτοάνοιγματηςΑγοράςπουαφοράστοΗλεκτρικόΣύστηματηςΚρήτης,σύμφωναμετα
ακόλουθα:
ΔεδομένηςτηςύπαρξηςΣύμβασηςΣυμμετοχήςενόςΕκπροσώπουΦορτίου,ωςΠρομηθευτήσταΜΔΝ,ηδιαδικασίαενεργοποίησήςτης,
καθώςκαιηέναρξηδραστηριοποίησηςτουυπόψηΕκπροσώπουΦορτίουστοΗλεκτρικόΣύστηματηςΚρήτηςακολουθείταεξής:
1. ΥποβολήΑίτησηςεγγραφήςτουνέουΕκπροσώπουΦορτίουπροςτοΔιαχειριστήΜΔΝ
(Δ/νσηΔιαχείρισηςΝησιώνΔΔΝ–Λ.Συγγρού
98-100Αθήνα11741),υπογεγραμμένηαπότο
νόμιμοεκπρόσωποτουαιτούντος,γιαεγγραφή
τουστοΜητρώοΕκπροσώπωνΦορτίουτων
ΜΔΝ,ηοποίαθασυνοδεύεταιαπόπλήρηφάκελοπουπεριλαμβάνει:
1.1.ΌλαταδικαιολογητικάεγγραφήςστοΜητρώοΕκπροσώπωνΦορτίου,σύμφωναμετο
Άρθρο23παράγραφος3τουΚώδικαΜΔΝ(συνυποβαλλόμεναέγγραφα).
1.2.ΑρχικήΔήλωσηΕκπροσώπησηςΚαταχωρημένωνΜετρητών,μεβάσητοΜητρώοπου
τηρείοΔιαχειριστήςΜΔΝγιατοΗλεκτρικόΣύστηματηςΚρήτηςκαιμεταστοιχείακάθεΠαροχής(ΑριθμόςΠαροχήςμε9ψηφίασεαρχείο
txtκαιεπιπρόσθετασεαρχείοexcelΑρ.παροχής/όνομαπελάτη/τάσησύνδεσης/Περ.Ενότητα).
Ηυπόψηδήλωσηθαυποβάλλεταιηλεκτρονικά στηνηλεκτρονικήδ/νση
a.alexandrakis@deddie.grή
a.tsompou@deddie.gr
2. ΟΔιαχειριστήςΜΔΝπραγματοποιείέλεγχοπληρότηταςτουφακέλουκαιγνωστοποιείστο
ΝέοΕκπρόσωποΦορτίουτυχόνστοιχείαπρος
συμπλήρωσηή/καιδιόρθωση.
ΩςημερομηνίαπληρότηταςφακέλουθεωρείταιηημερομηνίαυποβολήςαπότονΕκπρόσωποΦορτίουστοΔιαχειριστήΜΔΝ,τουπλέον
πρόσφατουεγγράφουμετοοποίοκαλύπτεταιη
πληρότητατουφακέλουτου.
3. Εντόςτριών(3)εργάσιμωνημερώναπό
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πληρότηταςτουφακέλου,οΔιαχειριστήςΜΔΝ
γνωστοποιείστονέοΕκπρόσωποΦορτίουτοΎψοςτωνΕγγυήσεων.ΟΕκπρόσωποςΦορτίουοφείλεινακαταβάλειτογνωστοποιημένοποσόΎψουςΕγγυήσεων,πουυπολογίστηκεσύμφωνα
μετηνΑρχικήΔήλωσηΕκπροσώπησηςΜετρητώντουφακέλουτου.
ΜεβάσηταπροβλεπόμεναστονΚώδικαΜΔΝ,
οΕκπρόσωποςΦορτίου,προκειμένουνακαταβάλειτοποσόΎψουςΕγγυήσεων,δύναταιναπροσκομίσειστηΔ/νσηΔιαχείρισηςΝησιών(ΔΔΝ)
(Λ.Συγγρού98-100Αθήνα11741)είτεεγγυητικήεπιστολή(σύμφωναμετοεπισυναπτόμενοΥπόδειγμα)είτεαντίγραφοκαταθετηρίουΤράπεζας,έχονταςμεταφέρειτοσχετικόποσόστολογαριασμόεγγυήσεωντουΔιαχειριστήΜΔΝ.
Στηνπερίπτωσηπροσκόμισηςεγγυητικήςεπιστολής,αυτήθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
Βεβαίωση τηςεκδότριαςΤράπεζαςπροςτηΔΔΝ
γιατηγνησιότητααυτής.
4. Στηνπαρούσαφάση,δενενεργοποιείταιη
καταβολήτουαντίτιμουΠαγίουΧρηματοοικονομικούΚόστουςΚάλυψης(Άρθρο16τουΚώδικα
ΜΔΝ),μέχριτηθέσπισητηςσχετικήςδιαδικασίας.
5. Εντόςπέντε(5)ημερώναπότηπροσκόμισητηςεγγυητικήςεπιστολήςήτηνκατάθεσητου
αντίστοιχουποσούστοΛογαριασμόΕγγυήσεων
πουτηρείοΔιαχειριστήςΜΔΝ,οΔιαχειριστής

ΜΔΝπροβαίνειστηνεγγραφήτουΕκπροσώπου
Φορτίουστο«ΜητρώοΕκπροσώπωνΦορτίου»
καιστηνέκδοσηΒεβαίωσηςΕγγραφήςγιατηνΕνεργοποίησητηςΣύμβασηςΣυμμετοχήςτουκαι
τηνέναρξηδραστηριοποίησήςτουστοΗλεκτρικόΣύστηματηςΚρήτης,σύμφωναμετηνΑρχικήΔήλωσηΕκπροσώπησηςΚαταχωρημένων
ΜετρητώντουΝέουΕκπροσώπουΦορτίου.
ΠαράλληλαοΔιαχειριστήςΜΔΝπαρέχειστο
ΝέοΕκπρόσωποΦορτίουΚωδικούςΠρόσβασης
στουφιστάμενοπληροφοριακόΣύστημα«ΘΑΛΗΣ»,σεπερίπτωσηπουοΝέοςΕκπρόσωπος
Φορτίουδενκατέχειήδη,απότηνενδεχόμενη
πρότερηδραστηριοποίησήτουστηνΑγοράΕνέργειας.
Ηαπόδοσηδικαιώματοςπρόσβασης,μέσω
τουΣυστήματος«ΘΑΛΗΣ»,στοΝέοΕκπρόσωπο
ΦορτίουπροςκαταχώρησητηςΔήλωσηςΕκπροσώπησηςΚαταχωρημένωνΜετρητών,δίνεταιμόνογιατοΗλεκτρικόΣύστηματηςΚρήτης.
6. Μετάτοπέραςτηςπροαναφερθείσαςδιαδικασίας,οΝέοςΕκπρόσωποςΦορτίουκαταχωρείεντόςτουΣυστήματος«ΘΑΛΗΣ»τουςΜετρητέςπουθαεκπροσωπήσειστοΗλεκτρικόΣύστηματηςΚρήτης,κατ’αντιστοιχίατηςΑρχικής
τουΔήλωσηςκαιαντιμετωπίζεταιπλέονωςΕκπρόσωποςΦορτίουμεΕνεργοποιημένηΣύμβασηΣυμμετοχήςσταΜΔΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. Ν. Χατζηαργυρίου
Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας
Τεχνολογίας και
Καινοτομίας Έξυπνα Δίκτυα
για την Ενεργειακή
Μετάβαση (ΕΤΙP SNET)
Οκ.Ν.Χατζηαργυρίου,ΠρόεδροςκαιΔιευθύνωνΣύμβουλοςτουΔΕΔΔΗΕ,είναιονέος
ΑντιπρόεδροςτηςΕυρωπαϊκήςΠλατφόρμας
ΤεχνολογίαςκαιΚαινοτομίαςΈξυπναΔίκτυα
γιατηνΕνεργειακήΜετάβαση(ETIPSNET-EuropeanTechnologyandInnovationPlatform
SmartNetworksforEnergyTransition).
HΠλατφόρμαΕΤΙPSNETαποτελείτηνεξέλιξητηςΕυρωπαϊκήςΠλατφόρμαςΤεχνολογίας για Έξυπνα Δίκτυα (ΕΤP SG-European
TechnologyPlatformSmartGrids),ηοποίαδημιουργήθηκεμετάαπόπρωτοβουλίατηςΓενικήςΔιεύθυνσηςΕνέργειαςτηςΕυρωπαϊκής
Επιτροπής,μετησυμμετοχήόλωντωνφορέωντουτομέατηςηλεκτρικήςενέργειας(ΔιαχειριστώνΜεταφοράς&Διανομής,Εταιριών
Εξοπλισμού&Τηλεπικοινωνιών,Ερευνητικών
ΚέντρωνκαιΠανεπιστημίων,ΕνώσεωνΚαταναλωτών,ΡυθμιστικώνΑρχών,ΕκπροσώπωνΚρατώνΜελώνκ.α.),μεστόχοναπροωθήσειτοόραμαγιαταεξελιγμέναΗλεκτρικάΔίκτυατουμέλλοντος.ΗπλατφόρμααποτελείμέροςτηςευρύτερηςΣτρατηγικήςτηςΕΕ
για την Ενέργεια και την Τεχνολογία (SET
Plan-StrategicEnergyTechnology).
Μεαφορμήτηνανάληψητωννέωνκαθηκόντωντου,οκ.Χατζηαργυρίουδήλωσε
σχετικά:
«ΗπλατφόρμαETIPSNETαποτελείμιαευρωπαϊκή δραστηριότητα καθοριστικής σημασίαςγιατηνεξέλιξητωνΗλεκτρικώνΔικτύωνκαιτημετάβασήτουςσεμιανέαεποχή.
Βασικόςτηςστόχοςείναιηυλοποίησητου
οράματοςγιαταΈξυπναΔίκτυαμέσααπότον
εντοπισμόκαιτηναποτελεσματικήαντιμετώπισηόλωντωνεμποδίωνπουπροκύπτουνγια
τηνεξέλιξητωνΔικτύων,ιδιαίτερασεθέματαπουαφορούνστηχρηματοδότησηαλλάκαι
στοθεσμικόκαιρυθμιστικόπλαίσιο,καθώςκαι
μέσααπότηνέρευνακαιτηνανάπτυξη,τονσυντονισμό,τηνεφαρμογήκαιτηνπροώθηση
όλωντωνκαινοτόμωνεπιτευγμάτωνσετοπικό,εθνικόκαιπανευρωπαϊκόεπίπεδο.Είμαιπραγματικάπερήφανοςπουσυμμετέχωσε
αυτήτηνπρωτοβουλίαωςεκπρόσωποςτων
ΕυρωπαϊκώνΔιαχειριστώνΔιανομήςκαιπου
μετηνανάληψητωννέωνκαθηκόντωνμου
θαμπορέσωνασυνεισφέρωακόμηπιοουσιαστικά στη μετάβαση των Ευρωπαϊκών
ΗλεκτρικώνΔικτύωνστηνέαεποχή».
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ΔΕΛ

Ομιλία Προέδρου & Διευθύνο
στο 20h Roundtable with the go

ΚυρίεςκαιΚύριοι,
Πολλέςπροσδοκίεςέχουνκαλλιεργηθείγιατοπεραιτέρω
άνοιγματηςλιανικήςαγοράςηλεκτρικήςενέργειας.
Οικαταναλωτέςθααπολαμβάνουνμικρότερεςτιμές.Ηοικονομίαθατονωθείαπότομειωμένοκόστοςτωνεπιχειρήσεων.
Είναιόμωςέτσι;θαμειωθείωςδιαμαγείαςτοκόστοςπαραγωγήςτηςηλεκτρικήςενέργειαςμετιςανάλογεςευεργετικέςεπιπτώσειςστηνκατανάλωση;Οδηγούμεθασεμιατέλειαλειτουργούσααγορά;
ΒρισκόμαστεμπροστάστηνεφαρμογήτωνΝΟΜΕ.Μέσω
αυτώνηΔΕΗθαπρέπεισταδιακάαλλάραγδαίαναμειώσει
τομερίδιοτηςστηλιανικήαπό91%σήμερασεκάτωτου50%
στοτέλοςτου2019,υποχρεούμενηναδιαθέτειτηνπαραγωγή
τηςστουςανταγωνιστέςτηςκάτωτουκόστους.
ΚάποιοιαντιμετωπίζουντοζήτηματηςαγοράςΗ.Ε.στην
Ελλάδα τουλάχιστον επιφανειακά. Βλέπουν σα μοναδικό
πρόβληματουψηλόμερίδιοτηςΔΕΗ,πουπρέπεικατ'αυτούς
ναμειωθείυποχρεωτικά,μεκάθετρόπο.Ερωτώ:καιμεκάθε
κόστος;
Ωστόσοηπραγματικότηταείναισυγκεκριμένη,καιόποιοςεπιμένεινατηναγνοείήσφάλειασύγγνωσταήεξυπηρετείάλλεςσκοπιμότητες.
ΣήμερααυτόπουλέγεταιαγοράHEστηχώραμαςέχειδομηθείκαιλειτουργείσυνολικάγύρωαπόμιαΔΕΗ,σχεδόνμονοπώλιο,πουμπορείναυφίσταταικαινα«αντέχει»όλεςτις
επιπτώσειςαπότιςγενικότερεςπολιτικές.

ΜέσωτηςΔΕΗτοκράτοςέκανεχρόνια,κοινωνικήκαινησιωτικήπολιτική.Αποτέλεσμασυσσωρευμένηαπότο2012
οφειλήλόγωΥΚΩ,πλέοντων600εκ.
ΜέσωτηςΔΕΗασκείταιαγροτικήπολιτική,αλλάκαιπολιτικήσυγκράτησηςτωνδαπανώντηςΚεντρικήςΚυβέρνησης.ΜέσωτηςΔΕΗέχειασκηθείφορολογικήπολιτική,που
ιδιαίτερα τα χρόνια 2012-2013 προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις–τογνωστόχαράτσι– κύριααιτίαγιαταπροβλήματαεισπραξιμότηταςκαιτησυσσώρευσητωνοφειλών.
ΜέσωτηςΔΕΗδιάφοροιτοπικοίπαράγοντεςασκούντη
δικήτουςπολιτικήμεαποτέλεσμαπερίπου90εκατ.ευρώσυσσωρευμένεςοφειλέςτωνΔημοτικώνΕπιχειρήσεωνΎδρευσηςκαιΑποχέτευσης.
ΜέσωτηςΔΕΗστηρίχθηκεοόποιοςανταγωνισμόςστην
παραγωγήHE,μεχρηματοδότησητωνιδιωτώνπαραγωγών
ΦΑμεπλέοντου1,5διςταπροηγούμεναχρόνιαμετουςγνωστούςμηχανισμούςδιαθεσιμότηταςισχύοςκαιανάκτησηςμεταβλητούκόστους.
Μέσω της ΔΕΗ χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό
η–ανορθολογικήκαισίγουραβεβιασμένη– ανάπτυξηανώριμωνκαιπανάκριβωνπρινλίγαχρόνιατεχνολογιώνΑΠΕ,
όπωςταΦώτοβολταϊκά.
Σήμερασυγκεκριμένεςμεγάλεςκατηγορίεςκαταναλωτών,
ζημιογόνεςκαιβέβαιακαθόλουελκυστικέςμεαμιγώςεπιχειρηματικάκριτήριαείναιπροσδεδεμένεςστηΔΕΗ.
ΑναφέρομαιστουςπελάτεςΥΤ,στουςαγρότες,στοκοινωνικότιμολόγιο,στοΔημόσιομεόλουςτουςφορείςτου.Αν
σ'αυτούςπροστεθούνκαιοιπελάτεςμεσυσσωρευμένεςοφειλές,μερύθμισηήμη,προκύπτειότιτομερίδιομεόρουςποσότηταςπροϊόντοςτωνπροσδεδεμένωνστηΔΕΗπελατών
ανέρχεταισε55%.
ΓενικάηαγοράHEστηνΕλλάδαείναιστρεβλή.Τοκόστος
παραγωγής είναι σημαντικά υψηλότερο από την οριακή
τιμή-περίπουτιμήτηςχονδρικής.ΈτσιηπαραγωγήτηςΔΕΗ
είναιπροβληματική,μόνιμαζημιογόνα.
ΑνδενυπήρχανόλααυτάημείωσητουμεριδίουτηςΔΕΗ,
έστωκαιστούψοςτου50%,θαμπορούσεναγίνεισχετικά
ανώδυνα. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Η
μείωσητουμεριδίουτηςΔΕΗκαιηεφαρμογήτωνΝΟΜΕ,επιβάλλεταιναγίνειμετημέγιστηπροσοχή,καιμετονπιοσωστότρόπο.
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ΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

οντος Συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη
overnment of Greece - Economist 2016
Ταυτόχροναεπιβάλλεταιναδρομολογηθείτοσυντομότεροδυνατόηαντιμετώπισητωνκαταστάσεωνπουπροαναφέρθηκαν.ΣεκαμμίαπερίπτωσηδενπρέπειηΔΕΗναυποστείκαίριοπλήγμα,οπότεηαγοράθαοδηγηθείσεαδιέξοδο,μεανυπολόγιστεςεπιπτώσειςστηνΕθνικήΟικονομία.
Πέραναυτώνσε1-2χρόνια,στοπλαίσιοτουtargetmodelτηςΕΕτομοντέλοτηςαγοράςστηνΕλλάδαθααλλάξειριζικά,θαμεταβούμεσταδιμερήσυμβόλαιαπαραγωγών-καταναλωτών,εξορισμούσαφώςπιοολοκληρωμένομοντέλο
αγοράς.ΤαΝΟΜΕδεμπορούνναλειτουργήσουνερήμηναυτήςτηςδομικήςαλλαγής.Πρέπειναπροσαρμοστούν.
Σετελευταίαανάλυση,βρισκόμαστεσεσταυροδρόμι.Οένας
δρόμοςείναιοουσιαστικόςανταγωνισμός,μεεπενδύσεις,εκσυγχρονισμούς,μείωσητουκόστους,παροχήστουςκαταναλωτέςδυνατότηταςπραγματικήςεπιλογής.Οάλλοςείναι
απλάτογρήγορο-εύκολοκέρδοςορισμένων,χωρίςρίσκο,
μεπρόσκαιρα,μικρότερααπότακέρδητουςοφέληγιακάποιουςκαταναλωτέςαλλάμακροπρόθεσμαζημίατηςμεγάληςπλειοψηφίαςτηςοικονομίας,καιτηςχώρας
ΠιστεύωότιμετηνουσιαστικήπαρέμβασητηςΠολιτείας
θαπάρουμετοσωστόδρόμο.
ΠρώτοςπαράγονταςείναιητιμήεκκίνησηςτωνδημοπρασιώνσταπλαίσιατωνΝΟΜΕ.θααποφασιστείαπότους
αρμόδιουςΥπουργούςμετάαπόγνώμητηςΡΑΕ.Πρέπεινα
είναισταπλαίσιατηςοριακήςτιμήςηοποία,αςμηνξεχνάμε,
είναιπολύχαμηλήκαιαφήνειμεγάλαπεριθώριακέρδους.
ΑυτόείναικαθοριστικόώστεηΔΕΗναμηχάσειτοσύνολο
τωνκερδοφόρωνπελατώνκαιναμείνειμόνομετους«προβληματικούς».
Δεύτεροςπαράγονταςείναιομηχανισμόςεφαρμογήςτων
ΝΟΜΕ.ΠρέπεινααντιστοιχείστηναρχήότιταΝΟΜΕείναιμέσονκαιόχιαυτοσκοπός.ΌτιοστόχοςείναιτοάνοιγματηςαγοράςκαιόχιταΝΟΜΕγιαταΝΟΜΕ.
Τοκυριότερο:δενείναιδυνατόναυποχρεωθείηΔΕΗτην
επόμενητριετίαναδιαθέτειμέχρικαιτοσύνολοτηςπαραγωγήςτης,στουςανταγωνιστέςτηςκάτωτουκόστουςτης.
ΚυρίεςκαιΚύριοι,
Ανθέλουμεπράγματιναδημιουργήσουμεμίαυγιήαγοράεπιβάλλεταιναακυρώσουμεστηνπράξηκάθεπροοπτικήπλήρουςαποσταθεροποίησηςκαιαπορρύθμισης.

ΓιατοσκοπόαυτόηΔΕΗαναλαμβάνεισυγκεκριμένεςπρωτοβουλίεςτιςοποίεςανακοινώνωσήμεραστοΣυνέδριοτου
ECONOMIST.
Δημιουργούμεεταιρείεςλιανικήςμεπελάτεςμαςαπόόλες
τιςκατηγορίες,μεεγγυημένεςγιαέναδιάστηματιμέςχονδρικής, τις οποίες θα διαθέσουμε με διαγωνισμό έναντι
ανταλλάγματοςστουςάλλουςπρομηθευτές.Ηπρώτηεταιρεία,μεμερίδιο6-7%,δηλαδήπερίπου400.000πελάτεςεπιδιώκουμεναείναιέτοιμητοΣεπτέμβριο.
Πιστεύουμεότιόσοιπρομηθευτέςαντιμετωπίζουντηναγοράστρατηγικάθαανταποκριθούν.
Μετηνπρωτοβουλίααυτήδιασφαλίζεταισεσημαντικόβαθμότοομαλόάνοιγματηςλιανικήςαγοράςμεένταξησ'αυτή
τουμεγαλύτερουμέρουςτωνκαταναλωτών.ΕπιπλέονπαρέχεταιστηΔΕΗχρόνοςώστενααντισταθμίσειτιςαπώλειεςτηςμεάλλεςεπιχειρηματικέςδραστηριότητες,τιςοποίες
δρομολογείήδη,καιβέβαιαναβελτιώσειτηναποδοτικότητατηςμεκατάλληλαδιαρθρωτικάμέτρα.ΣτηδεΠολιτείαπαρέχεταιηευχέρειαναανασχεδιάσειτηναγοράμεβάσητιςκαλύτερεςπρακτικέςκαιβέβαιαχωρίςτιςσημερινέςπαθογένειες.
Ωστόσοαυτάδενφθάνουν,ιδιαίτεραστομεταβατικόστάδιο.ΖητήματαόπωςοιδιάφορεςοφειλέςπροςτηνΕπιχείρηση
(οφειλέςδημοσίου-ΥΚΩκ.λπ.)άνισεςήπαράλογεςφορολογήσεις(π.χ.ειδικότέλοςλιγνίτη)δενμπορούνναπαραπέμπονταιστιςκαλένδες.Καιβέβαιαστονανασχεδιασμότης
αγοράςδενείναιδυνατόναμηπροβλεφθείηανάκτησητου
κόστουςπαραγωγής.
Άφησατελευταίοτοσημαντικότερο.ΗΔΕΗοδηγείταιστη
φουρτούνατουπιοσκληρούανταγωνισμούδεμένηστοκατάρτι,μεταδεσμάτουΔημοσίου.Αυτόπρέπειάμεσανααλλάξει.ΗΔΕΗγιαναέχειμέλλονπρέπεινα,λειτουργήσειπραγματικάωςανώνυμηεταιρεία.
Κλείνωμετηνεπισήμανσηκάποιουσημαίνονταπαράγοντατωνθεσμών:ΟιχώρεςχρεοκοπούνόχιμόνοαπότιςΤράπεζεςαλλάκαιαπότηνΕνέργεια.Αςαναλάβουμελοιπόνεμείς
οιΈλληνεςτιςευθύνεςμαςγιατηδημιουργίαμιαςυγιούςαγοράς.ΤαυτόχρονακαιηΕΕαςαναλάβειτιςδικέςτηςευθύνες
προσεγγίζονταςτοντομέατηςηλεκτρικήςενέργειαςστηνΕλλάδαολιστικά,όπωςεπιβάλλεται.
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Πρέπει να διορθωθούν οι αδικίες
σε βάρος της Ελλάδας σχετικά
με τις εκπομπές CO2
του Γιώργου Ανδριώτη
Άρθρο του Αντιπροέδρου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Ανδριώτη στο EurActiv.com (http://bit.ly/29gHrAp)
και αναδημοσίευσή του μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα στο Energypress.gr (
http://bit.ly/29mex4Q) σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 (EU ETS) για την
περίοδο 2020-2030 που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η ΕΕ καθόρισε τα κριτήρια για τη χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής CO2 το
2013. Ωστόσο, παρέλειψε να λάβει υπόψη τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν
στον ορίζοντα.
Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου στοχεύει σε μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων που
έχουν αναληφθεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.
Η Σύνοδος Κορυφής του Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2014 έλαβε αποφάσεις σχετικά με τους στόχους για την
περίοδο 2020-2030 και τους βασικούς άξονες
των κατευθυντήριων γραμμών, περιλαμβανομένων των κριτηρίων για τη χορήγηση ειδικών
προνομίων σε χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα κράτη
μέλη που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές κάτω από το 60% του μέσου όρου
της ΕΕ το 2013, γίνεται πρόβλεψη για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 για
τον τομέα της ενέργειας, η οποία θα επεκταθεί μέχρι το 2030.
Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού το οποίο θα
αποτελείται από το 2% των δικαιωμάτων και
θα υποστηρίξει τις υψηλές επενδυτικές ανάγκες
για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων.
Και οι δέκα χώρες που πληρούν το προαναφερθέν κριτήριο για το 2013 ανήκουν στην
Ανατολική Ευρώπη. Μια τέτοια εξαίρεση χορηγείται ως ενίσχυση σε χώρες με χαμηλό ΑΕΠ,
με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής τους
ανάπτυξης.
Σε όλες τις άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, η οποία υπερέβη ελαφρά το
κριτήριο για το 2013 (κατά κεφαλήν ΑΕΠ 62%),
δεν χορηγήθηκαν δωρεάν δικαιώματα στους
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται στις

τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, χονδρικής και
λιανικής πώλησης, με συνέπεια να τις αυξήσει
σημαντικά.
Στην περίπτωση της Ελλάδα ειδικότερα,
τόσο η ελληνική πλευρά όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβαν υπόψη τη συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και
απέτυχαν να προβλέψουν την ταχεία πτώση του
ελληνικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ από 62% το
2013 σε 59,7% το 2014, χωρίς προοπτική θετικής αλλαγής σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η παράλειψη αυτή οδήγησε στην άδικη και άνιση μεταχείριση της χώρας σε σύγκριση με τις
άλλες χώρες με χαμηλό ΑΕΠ.
Ως εκ τούτου, λόγω του ότι το 2013 λαμβάνεται ως έτος αναφοράς, τίθεται το θέμα των
στρεβλώσεων στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του έντονου ανταγωνισμού – που
αντανακλάται από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα
των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα, ειδικότερα, έχει μια μοναδική γεωγραφική θέση: στο νότιο άκρο της Ευρώπης, χωρίς ισχυρές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όλες οι γειτονικές χώρες, εκτός από την Ιταλία, δεν είναι υποχρεωμένεςι να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε επειδή δεν είναι μέλη
της ΕΕ (Τουρκία), ή επειδή απαλλάσσονται από
την υποχρέωση αυτή λόγω του χαμηλού ΑΕΠ
(Βουλγαρία).
Η ένταξη της Ελλάδα στις χώρες που λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα αποκαταθιστούσε
την αδικία που διαπράχτηκε εναντίον της Ελλάδας. Ο τομέας της ενέργειας της χώρας έχει
τις δικές του ιδιαιτερότητες, που καθιστούν το
θέμα των της κατανομής των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 εξαιρετικά κρίσιμο για τη βιωσιμότητα της εθνικής οικονομίας, με δεδομένο το
γεγονός ότι οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με λιγνίτη αποτελούν τη βάση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο λιγνίτης εξακολουθεί να είναι απαραίτητος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικο-

νομίας. Επιπλέον, είναι κεντρικός άξονας για την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, για την
ανεξαρτησία της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα, για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, καθώς και για την απασχόληση και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων στη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Πελοπόννησο.
Μάλιστα, σε μια τόσο δυσμενή οικονομική
περίοδο, κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί προγράμματα οικονομικής προσαρμογής για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, η στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων είναι σημαντική, προκειμένου να
διατηρήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας
χαμηλές προς όφελος των ευάλωτων καταναλωτών, καθώς και του τομέα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.
Επιπλέον, όπως αποδεικνύεται και από μια
σειρά πρωτοβουλιών όπως η κατασκευή δύο
νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, “Πτολεμαίδα V” (ήδη υπό κατασκευή) και
Μελίτη II, σε συνδυασμό με την απόσυρση των
παλαιών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, μέχρι
το έτος 2025 η χώρα μας θα έχει υπερβεί τους
αρχικούς στόχους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 που έχουν τεθεί για το έτος 2030.
Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διευρυνθούν τα
κριτήρια για την ένταξη περισσότερων χωρών
στις προαναφερόμενες διατάξεις και, ιδίως, για
να τεθεί το έτος 2014 ως έτος αναφοράς.
Η ΔΕΗ υποστηρίζει τη μείωση των τιμών σε
σχέση με τα δικαιώματα εκπομπής CO2 με σκοπό την μείωση του κόστους της ενέργειας, προκειμένου να προωθήσει την ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις της
ΔΕΗ επικεντρώνονται στην αντικατάσταση
των παλαιών και ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές, οι οποίες θα μειώσουν σημαντικά
τις εκπομπές, καταπολεμώντας την κλιματική
αλλαγή, σύμφωνα με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Παροχή δωρεάν δικαιωμάτων
εκπομπών CO2 στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας
Ηχώραμας-κατάκοινήομολογία-μετάαπό
μίαμακράπερίοδοσυνεχούςύφεσηςκαιαρνητικούκλίματοςαπότηνπλευράτωνεταίρωνμαςστο
ευρωπαϊκόεπίπεδο,αλλάζειπλέονσελίδα.
Οφείλουμεόλοιναεστιάσουμεστηνανάκαμψη
της Εθνικής Οικονομίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της και διασφαλίζοντας όλες τις
εγγυήσειαυτήτηνκατεύθυνση.Οενεργειακόςτομέαςαναδεικνύεται,αδιαμφισβήτητα,ωςκύριος
άξοναςτόσοτηςανάπτυξηςτωνελληνικώνεπιχειρήσεων,όσοκαιτηςευημερίαςτωνΕλλήνωνπολιτών,πουέχουνδοκιμαστείτατελευταίαχρόνια.
Ηβάσητηςηλεκτροπαραγωγήςείναιοιλιγνιτικές
μονάδες.ΗΕλλάδαέχειένακαιμόνοεγχώριοορυκτόκαύσιμο,τολιγνίτη,οοποίοςστήριξεεπίσειράδεκαετιώντηνεθνικήοικονομίακαιτηνανάπτυξητηςχώραςκαιαπόαυτόνεξαρτάταιηασφάλειατουενεργειακούεφοδιασμού,καθώςκαιηβελτίωση του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών.
Ωστόσο,ηλιγνιτικήηλεκτροπαραγωγήμειώνεται
συνεχώςτατελευταίαχρόνια,ηδετάσηαυτήθα
εξακολουθήσεικαιταεπόμεναχρόνια.
ΣύμφωναμεεπίσημαστοιχείαπουέχουνκατατεθείστοΕλληνικόΚοινοβούλιοκαιπεριλαμβάνονταικαιστιςΕκθέσειςτηςΕυρωπαϊκήςΕίπιτροπής,οτομέαςηλεκτρικήςενέργειαςστηνχώραμας
είναιπλήρωςπροσαρμοσμένοςπροςτουςΕυρωπαϊκούςΣτόχουςτου2020γιατηνΕνέργειακαιτο
Κλίμα, δηλαδή μείωση των εκπομπών αερίων
τουθερμοκηπίουκατάτουλάχιστον20%σεσύγκρισημεταεπίπεδατου1990,άντλησητου20%
τηςενέργειαςαπόανανεώσιμεςπηγέςκαιβελτίωση
τηςενεργειακήςαπόδοσηςκατά20%.
Επίσης,μεβάσητονσχεδιασμόμας,θαεπιτευχθείπλήρηςπροσαρμογήπροςτουςΣτόχουςτου
2030γιαμείωσητωνεκπομπώνC02 το2030,υπερκαλύπτονταςτουςήδηαπό2025,χάρησεμίασειράενεργειών.Καιμάλιστααυτόθαγίνειχωρίςνα
διακυβευθείηασφάλειαενεργειακούεφοδιασμού
τηςχώρας,δηλαδή,διατηρώνταςέναμερίδιολιγνιτικής παραγωγής της τάξης του 30-35% στο
ενεργειακόμίγμα,κυρίωςαπόνέεςλιγνιτικέςμονάδες,υψηλήςαπόδοσηςκαιχαμηλώνεκπομπών.
Επομένως,ηπρότασητροποποίησηςτηςΟδηγίαςγιατοΕυρωπαϊκόΣύστημαΕμπορίαςΔικαιωμάτωνΕκπομπώνΑερίωντουΘερμοκηπίου(EU
EST)γιατηνπερίοδο2021-2030μαςαφοράάμεσα!Ηπρότασηαυτήπροβλέπει,εκτόςτωνάλλων,
ότικατ’εξαίρεσηθαχορηγούνταιδωρεάνδικαιώματαστηνηλεκτροπαραγωγήγιατιςχώρεςμεκατά
κεφαλήνΑΕΠχαμηλότεροτου60%τουμέσουόρου
τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης,μεβάσηταστοιχείατου
2013.Αυτήηεξαίρεσηπαρέχεταιωςβοήθειαστις

χώρεςμεχαμηλόΑΕΠ,ώστεναενισχυθείηοικονομικήανάπτυξητους.Υπάρχουν10χώρεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςπουπληρούντοπαραπάνωκριτήριογιατο2013,αλλάόχιηΕλλάδατηςοποίαςτο
κατάκεφαλήνΑΕΠήταν2%υψηλότερο(62%του
μέσουκοινοτικούορού).
ΔυστυχώςστοΣυμβούλιοΚορυφής,τονΟκτώβριοτου2014,όπουαποφασίστηκανοιΣτόχοιγια
το2020-2030καιοιβασικοίάξονεςτηςνέαςΟδηγίας για το EU EST (Εμπορία ρύπων), συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για να χορηγηθούνειδικάπρονόμιαστιςχώρεςμεχαμηλόκατά
κεφαλήνΑΕΠ,υπήρξεαστοχίατόσοτηςελληνικής
πλευράς, όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τόσο η Ελληνική Πολιτεία, όσο και η Κομισιόν,
αγνόησαντασαφήσημάδιαπεραιτέρωύφεσηςτης
ελληνικήςοικονομίαςκαιαπέτυχανναδιαβλέψουν
τηραγδαίαπτώσητουκατάκεφαλήνΑΕΠτηςχώραςμας(ωςποσοστόεπίτουμέσουόρουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης)από62%το2013σε59,7%το
2014,χωρίςπροοπτικέςθετικήςμεταβολήςβραχυπρόθεσμα. Το κριτήριο του ΑΕΠ <60% «κλείδωσε»μεταστοιχείατου2013καιμάλισταγιαμια
ρύθμισηπουθαισχύσειαπότο2020έωςτο2030,
αδικώνταςκατάφωρατηνΕλλάδα.
Ηπαραπάνωαστοχίαοδηγείσεστρεβλώσεις
τουανταγωνισμούστηνευρύτερηπεριοχή,γεγονόςπουαποτυπώνεταικαιστιςπολύυψηλέςεισαγωγέςηλεκτρικήςενέργειαςαπότιςγειτονικές
χώρες,αλλάκαιστηναύξησητουσυνολικούκόστουςπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςστηχώρα.
ΑξίζεινασημειωθείότιηΕλλάδαέχειμιαιδιάζουσα γεωγραφική θέση, στην νοτιοανατολική
άκρητηςΕυρώπης,μεμικρέςδυνατότητεςεκμετάλλευσης φθηνού δυναμικού παραγωγής που
υπάρχειστηκεντρικήκαιδυτικήΕυρώπη. Όλεςοι
γειτονικέςχώρες,εκτόςΙταλίας,δενέχουνυποχρεώσειςγιατηναγοράδικαιωμάτωνεκπομπών
C02 στηνηλεκτροπαραγωγήτους,είτεεπειδήδεν
ανήκουνστηνΕυρωπαϊκή Ένωση(π.χ.Τουρκία),
είτεεπειδήέχουναπαλλαγείλόγωχαμηλούΑΕΠ
(π.χ.Βουλγαρία).ΑυτόαφενόςεπιβαρύνειοικονομικάτηνΕλλάδα,αφετέρουεπιδεινώνειτοπεριβαλλοντικόαποτύπωματηςπεριοχής(Βαλκάνια,
ΝΑΜεσόγειος),γεγονόςπουσυνάδειμετααποτελέσματατηςCOP21καιτιςευρωπαϊκέςδεσμεύσειςγιατοΠεριβάλλονκαιτοΚλίμα.
Η«αστοχία»αυτήτηςκυβέρνησηςτου2014,θα
πρέπειναδιορθωθείεξαντλώνταςόλεςτιςδυνατέςενέργειεςσετεχνοκρατικόκαιπολιτικόεπίπεδο,καιμάλισταενόψειτηςεπικείμενηςδιαπραγμάτευσης για την τροποποίηση της Οδηγίας
2003/87/EC,γιατοσύστημαεμπορίαςτωνδικαι-

ωμάτωνεκπομπήςαερίων.
Πέραντωνανωτέρωδιαπιστώνεταιμίαδραματικήμείωσητηςπαραγωγής,ιδιαίτερατο2016,
μεενδεχόμενοαποτέλεσματηναπώλειαεκατοντάδωνθέσεωνεργασίαςστηΔυτικήΜακεδονία,
όπουλειτουργείεπίσειράδεκαετιώντοενεργειακόκέντροτηςχώρας,μεπροοπτικήπεραιτέρω
επιδείνωσης.Αντίθεταπαρατηρείταιμίαθεαματικήαύξησητηςπαραγωγήςαπόφυσικόαέριο,που
είναιεισαγόμενοκαύσιμο,πράγμαπουεπιδεινώνειτοεμπορικόισοζύγιοτηςχώραςμας.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες και
ο σχεδιασμός προκειμένου η Ελλάδα να περιληφθεί στις χώρες για τις οποίες ισχύει η συμμετοχή σε δωρεάν δικαιώματα και στο ειδικό ταμείο
εκσυγχρονισμού, δεδομένου ότι από το 2014 το
ΑΕΠ μειώθηκε κάτω από το 60%;
– Ποιες είναι οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις
του Υπουργείου ώστε να αποτραπούν αποφάσεις
της ΕΕ με βάση αιτήματα κρατών μελών και ορισμένων ευρωπαϊκών βιομηχανιών να αυξηθεί τεχνητά και υπερβολικά η τιμή των δικαιωμάτων
εκπομπών, πράγμα που θα αποτελούσε καίριο
πλήγμα για τη λιγνιτική παραγωγή και θα έθετε,
εκτός των άλλων, σε άμεσο κίνδυνο την οικονομία
και απασχόληση στη Δυτική Μακεδονία, που –ας
σημειωθεί– παρουσιάζει ήδη τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας;
– Τι άμεσα μέτρα σκοπεύει να πάρει το
Υπουργείο και ποιες πολιτικές να εφαρμόσει για
την τόνωση της λιγνιτικής παράγωγης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Μουμουλίδης Θέμης, Αυλωνίτου Ελένη,
Βαρδάκης Σωκράτης, Γάκης Δημήτριος,
Γεννιά Γεωργία, Γκιόλας Ιωάννης,
Δημητριάδης Δημήτρης (Μίμης),
Εμμανουηλίδης Δημήτρης,
Κωνσταντινέας Πέτρος, Λιβανίου Ζωή,
Μπαλλής Συμεών, Μπγιάλας Χρήστος,
Μπάρκας Κωνσταντίνος, Ντζιμάνης Γεώργιος,
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης),
Παπαδόπουλος Νίκος, Παπανάτσιου Αικατερίνη,
Παπαφιλίππου Γεώργιος,
Παυλίδης Κωνσταντίνος,
Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος),
Σεβαστάκης Δημήτριος, Σέλτσας Κωνσταντίνος,
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος),
Σπαρτινός Κωνσταντίνος, Συρίγος Αντώνιος
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Συναντήσεις ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
...με το νέο Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ
Με το νέο Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ, Σταμάτη Υπερήφανο συναντήθηκε
το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ προκειμένου να συζητηθούν όλα τα
θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της
ΔΕΗ, οι οποίοι καλύπτονται από το Ταμείο Ασφάλισης Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.
Οκ.Στ.Υπερήφανοςανκαιβρίσκεταιπολύμικρόδιάστημαστοτιμόνιτου
ΤΑΥΤΕΚΩ,φαίνεταιναέχεικατανοήσειπλήρωςταπροβλήματαπουχρονίζουν
στοΤαμείοκαιαναζητούνλύση.
Πιοσυγκεκριμένα,τοπροεδρείοτηςΓΕΝΟΠέθεσεεπιτακτικάτοζήτηματης
απονομήςτουεφάπαξβοηθήματος,ηκαταβολήτουοποίουκαθυστερείως
γνωστόν,γιατουςδικαιούχουςαπότην1η/9/2013.
ΔέσμευσητουΠροέδρουτουΤΑΥΤΕΚΩπροςτηΓΕΝΟΠείναιότιθαγίνειάμεσαερώτημαπροςτοΥπουργείογιατοτιακριβώςπρέπειναγίνειγιαεκείνες
τις67περιπτώσειςγιατιςοποίεςέχουνεκδοθείοιοριστικέςαποφάσειςκαιοισχετικέςεντολέςπληρωμήςπριντηνψήφισητουνόμουπου
όριζεαναδρομικήεφαρμογήαπό1ης/9/2013καιάλλαζετοντρόπουπολογισμού(γνωστόςωςμαθηματικόςτύπος).
ΓιαόλεςτιςάλλεςπεριπτώσειςκαιμεδεδομένοότιεκδόθηκεηΥπουργικήαπόφασηηοποίααναλύειτοντρόπουπολογισμούτουεφάπαξ
βοηθήματος,αναμένεταιεντόςτηςεπόμενηςεβδομάδαςοιεργοδότριεςεταιρίες(συνεπώςκαιηΔΕΗ,ΔΕΔΔΗΕ,ΑΔΜΗΕ)νααποστείλουντα
σχετικάενημερωτικάδελτίαμετιςασφαλιστικέςεισφορέςτωνδικαιούχων,προκειμένουοιυπηρεσίεςέκδοσηςκαιαπονομήςτουεφάπαξ
βοηθήματοςτουΤΑΥΤΕΚΩνααρχίσουνναυπολογίζουνταδικαιούμεναποσά,τηρώντας απόλυτα τη σειρά προτεραιότητας.
Ως χρόνος για την υλοποίηση των αποφάσεων και καταβολής του εφάπαξ εκτιμάται ότι θα είναι ο Οκτώβριος του 2016.
Στησυζήτησητέθηκανεπίσηςκαιταθέματαπουσχετίζονταιμετιςπαροχέςσεχρήματωνασφαλισμένων,οικατασκηνώσειςκαιοιβρεφονηπιακοίσταθμοί.
ΗΓΕΝΟΠκαιοΠρόεδροςτουΤΑΥΤΕΚΩανανέωσαντοραντεβούπροκειμένουοκ.Στ.Υπερήφανοςναολοκληρώσειτιςεπαφέςτουκαινα
ενημερωθείγιατοσύνολοτωνθεμάτωνπουαπασχολούντοΤαμείο.

...με τον υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλο
ΣεθετικόκλίμαπραγματοποιήθηκεησυνάντησητηςΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕμε
τονΥφυπουργόΕργασίαςκύριοΑναστάσιοΠετρόπουλοτηνΤετάρτη29/6/2016
στηνοποίαπαρευρέθηκεκαιοΒουλευτήςΣΥΡΙΖΑΚοζάνηςκοςΜίμηςΔημητριάδης.
ΚατάτηδιάρκειατηςσυνάντησηςκατατέθηκαναπότηΓΕΝΟΠταμείζοναθέματαπουανέκυψανγιατουςεργαζόμενουςκαιτουςσυνταξιούχουςτου
ΟμίλουΔΕΗ,μετάτηνψήφισητουΝόμου4387/16γιατοΑσφαλιστικό.
Ειδικότερα:
• Τοποσότηςπροσδοκώμενηςσύνταξης
• Οισυντελεστέςαναπλήρωσης,τόσογιατιςκοινέςδιατάξειςόσοκαιγια
τουςασφαλισμένουςστοκαθεστώςτωνΥΒΑΕ.
• ΗταυτόχρονηασφάλισητωνΔιπλωματούχωνΜηχανικώντουΟμίλουΔΕΗκαιστοΤΣΜΕΔΕ
• Οισυντάξειςχηρείαςκαιθανάτου,συνεπείαεργατικώνατυχημάτων.
• ΗένταξητωνΕναεριτώντουΔΕΔΔΗΕσταΥΒΑΕ.
ΟΥφυπουργόςενημέρωσετοΠροεδρείοτηςΓΕΝΟΠότιτιςεπόμενεςημέρεςθαεκδοθούνοισχετικέςΕγκύκλιοικαιΟδηγίεςπου
θααπαντούνσεόλατακαίριαερωτήματαόπωςγιαπαράδειγμαοΥπολογισμόςτηςΣύνταξηςέτσιόπωςορίζειτοάρθρο30τουΝόμου
4387/16.
ΗΓΕΝΟΠ/ΔΕΗανανέωσετοραντεβούτηςμεειδικάστελέχητουΥπουργείουγιατηνερχόμενηΠέμπτη7Ιουλίου,έτσιώστεναδιευκρινιστούνπλήρωςταθέματαπουτέθηκανστησημερινήσυνάντησηκαιστησυνέχειαθαεκδοθείειδικήενημερωτικήανακοίνωση
γιατοθέματουΑσφαλιστικού.
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Νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ
ΟΝόμος4387/2016αρ.35ορίζεινέοτρόπουπολογισμούτωνεφάπαξβοηθημάτωνπουδικαιούνταιόσοιαποχώρησαναπότηνυπηρεσία,τοεπάγγελμαήτηνεργασίατουςμετάτην1-9-2013.
Ηνέαενιαίατεχνικήβάσηυπολογισμούαπαιτεί:
Υπολογισμό(Α)τμήματοςεφάπαξγιατοχρόνοασφάλισηςμέχρι3112-2013,απότογινόμενο60%τουΜέσουΌρου(Μ.Ο.)τωνασφαλιστέωναποδοχώντων(60)εξήνταμηνώνέωςτην31-12-2013επίτα
έτηασφάλισηςμέχριτην31-12-2013,εκπεφρασμένασεδεκαδικόμε
δύοδεκαδικάψηφίαπ.χ.(34έτηκαι8μήνες=34,66).
Άρα, γιαόλουςοποτεδήποτεαποχώρησανήθααποχωρήσουναπό
1-9-2013καιεφεξής,πρέπειναυπάρχουνδιαθέσιμεςοι ασφαλιστέες
αποδοχές των πέντε ετών έως την 31-12-2013.Σεαυτέςθαπεριλαμβάνονταιοιαποδοχές(τακτικέςκαιαναδρομικές)ΚΜ 404 & 414
(γιαπαλαιούςκαινέουςαντίστοιχαασφαλισμένους)επίτωνοποίων
έγινανκρατήσειςυπέρτουΚλάδουΠρόνοιας(εφάπαξ),χωρίςνασυμπεριλαμβάνονταιταΔώραΠάσχα,ΧριστουγέννωνκαιΆδειαςόπου
υπάρχουν.
Έτσι ανοΜ.Ο. αποδοχώντηςπενταετίας(μεαναπροσαρμογήτου
δείκτημηαρνητικώνμεταβολώναποδοχών)είναι3.000,00€ καιτα
έτη ασφάλισηςέως31-12-2013είναι36,40, τότετο(Α)τμήμαεφάπαξείναι:(3.000,00€χ60%)χ36,40=65.520,00€
Υπολογισμό(Β)τμήματοςεφάπαξγιατοχρόνοασφάλισηςαπό11-2014μέχριτηνημερομηνίααποχώρησηςπουγίνεται:
Απότοσύνολοτωνκατάέτοςατομικώνεισφορώντουδικαιούχου,
από1-1-2014μέχριτην αποχώρηση,αναπροσαρμοσμένωνμετοδείκτημεταβολώνgk κάθεέτουςμέχριτηναποχώρηση.
Οgk γιατοέτος είναι:gk=(τοσύνολοτωνεισφορώνόλωντων
ασφαλισμένωνγιατοεπόμενοέτος–το σύνολοτωνεισφορώνόλων
τωνασφαλισμένωνγιατοέτοςπουυπολογίζεταιοgk) διατοσύνολοτωνεισφορώνόλωντωνασφαλισμένωνγιατοέτοςπουυπολογίζεταιο gk. Οπότε:
(1)gk 2014 = Ατομ.Εισφ.2014χ(εισφ.όλων2015–εισφ.
όλωνέτους2014)διαεισφ.όλων2014
(2)gk 2015 = Ατομ.Εισφ. 2015χ(εισφ.
όλων2016–εισφ.όλωνέτους2015)
διαεισφ.όλων2015

(3)gk 2016 = Ατομ.Εισφ. 2016χ(εισφ.όλων2017–εισφ.όλων
έτους2016)διαεισφ.όλων2016
(4)gk 2017 = Ατομ.Εισφ. 2017χ(εισφ.όλων2018–εισφ.όλων
έτους2017)διαεισφ.όλων2017
καιανάέτοςασφάλισηςμετάτην1-1-2014τοίδιο.
Δηλαδή: Ανηαποχώρησητουδικαιούχουείναι31-08-2014,οιατομικές εισφορές πουκατέβαλεαπό1-1-2014έως31-8-2014είναι
600,00€, οισυνολικές εισφορές όλωντωνασφαλισμένωντο2014
είναι24.500,000€ καιτο2015 είναι25.000,000€, τότετο(Β)τμήμαεφάπαξείναι:

 25.000,000 − 24.500,000 
(B)=600 ×  1+
 =600 × 1,02=612€
24.500,000

Άρα τοΣυνολικόεφάπαξ=(Α)+(Β)=65.520+612=66.132€
ΟπαραπάνωτρόποςυπολογισμούπροϋποθέτειτααντίστοιχααρχείατωνατομικώναλλάκαιτωνσυνολικώνεισφορώνγιατουςεργαζόμενουςστηΔΕΗ,τονΔΕΔΔΗΕκαιτονΑΔΜΗΕ.
Ημηχορήγησητωνπαραπάνωαρχείωνσυνεπάγεταικαιτηναδυναμίαυπολογισμούάρακαιχορήγησηςτουεφάπαξβοηθήματοςστους
συναδέλφους.
Επιβάλλεται η καταβολή κάθε προσπάθειας από όλους τους
εμπλεκόμενουςγιατηναντιμετώπισητουπαραπάνωπροβλήματος.
Τέλος,επισημαίνεται ότι η δυνατότητα προκαταβολής έναντι
του εφάπαξ βοηθήματος καταργήθηκε με τον Ν.4387/2016.
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
Μετά την παρέμβαση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στη σημερινή επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με την οποία έκανε σαφή την
αντίθεση της στην διάσπαση του
Ομίλου ΔΕΗ, η Διοίκηση της εταιρίας
επέλεξε να συνεχίσει τη διαδικασία στον ασφαλή και προστατευμένο (από δυνάμεις ασφαλείας) «Γυάλινο κόσμο»
του υπουργείου Οικονομικών.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επέδειξε τη μέγιστη υπευθυνότητα
αποφεύγοντας την κλιμάκωση της κινητοποίησης καθώς
συνειδητά επέλεξε τη λογική της μη σύγκρουσης με τις
αστυνομικές δυνάμεις.
Πάντως, το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατά την παρέμβαση του στη Γ.Σ. δήλωσε πως θα γίνει προσφυγή για
την ακύρωση της απόφασης εξεύρεσης στρατηγικού εταίρου για τον ΑΔΜΗΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί
«έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων και των συνταξιούχων που έχει
αναγνωριστεί και επαναβεβαιωθεί με σωρεία νομοθετικών ρυθμίσεων από το 1999 έως και σήμερα» ενώ επισήμανε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ τη σοβαρότητα του γεγονότος ότι δεν έχει καταρτιστεί αναλογιστική μελέτη όπως ο νόμος ορίζει.
Αποχωρήσαμε από τη Γενική Συνέλευση, κατά τη συνεδρίαση στο κτίριο του υπουργείου Οικονομικών, γιατί η
επιλογή μας δεν είναι η σύγκρουση με τις δυνάμεις της
αστυνομίας.
Ωστόσο, η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ αναλαμβάνουν εξ’ολοκλήρου την βαρύτατη ευθύνη εκποίησης μιας επιχείρησης στρατηγικής σημασίας.
Το μνημόνιο θα τελειώσει σε τρία ή τέσσερα χρόνια. Αν
προλάβουν όμως και «τελειώσουν» τις επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα, η χώρα δεν θα έχει τα μέσα και τις δυνάμεις να ανακάμψει...
Το χειρότερο όλων είναι ότι οι επιχειρήσεις που θα εκποιηθούν θα «επανακρατικοποιηθουν» γιατί -όπως φαίνεται - θα καταλήξουν «στα χέρια» των κρατικών επιχειρήσεων των δανειστών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΑΔΜΗΕ ΠΡΟ
ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ
ΤοξεπούληματουΑΔΜΗΕαποτελείόρο
τουτελευταίουμνημονίουκαιδρομολογείταιμετονΝ.4389/2016.
Έναννόμοπουπροβλέπειταβήματα
προςτηναπόσχισητουΑΔΜΗΕαπότηΔΕΗ
καιόχιμόνο…
ΑναλυτικότερατοσχέδιοΔιαχωρισμού
προβλέπει:
Γεν. Συνέλευση μετόχων ΑΔΜΗΕ με θέματα:
ΑύξησημετοχικούκεφαλαίουτουΑΔΜΗΕμεκεφαλαιοποίησηαποθεματικώντης.
Αντίστοιχημείωσημετοχικούκεφαλαίουκαικαταβολήτουστη
ΔΕΗ.
Γεν. Συνέλευση μετόχων ΔΕΗ με θέματα:
Πώλησητουτουλάχιστον25%τουΑΔΜΗΕστηΔημόσιαΕταιρείαΣυμμετοχώνΑΔΜΗΕΑ.Ε.(ΔΕΣΑΔΜΗΕΑ.Ε.)καιμοναδικόμέτοχοτοΕλληνικόΔημόσιο.
Πώλησητουλάχιστοντου20%τουΑΔΜΗΕσεστρατηγικόεπενδυτήκαι
ΤησύστασηΕταιρείαςΣυμμετοχώντηςΔΕΗ,μεμοναδικόμέτοχοαρχικώςτηΔΕΗ,στηνοποίαμεταβιβάζεταιτο51%τουΑΔΜΗΕ,οιμετοχέςτηςοποίαςμετάαπόδιάφορεςαυξομειώσειςμετοχικούκεφαλαίουθααποδοθούνστουςμετόχουςτηςΔΕΗκατά
τηναναλογίασυμμετοχήςτουςστομετοχικόκεφάλαιοτηςΔΕΗ.
Καιπολλάάλλαχωρίςόμωςκανέναπειστικόεπιχείρημαγιατην
αναγκαιότητατουεγχειρήματος.
Μέσααπόένανλαβύρινθοαυξομειώσεωνμετοχικώνκεφαλαίων,χωρίςτιςαπαραίτητεςαναλογιστικέςμελέτεςεπιχειρείται
ησχεδόνχαριστικήπαράδοσητουΑΔΜΗΕσεμεγαλοεπενδυτές,
πλήττονταςπαράλληλατουςκαταναλωτές,τουςεργαζόμενους,τους
μικρομετόχουςκαιβέβαιατηΔΕΗ.
ΗΓΕΝΟΠ-ΔΕΗκαιτασωματείαμέλητης,παρευρέθησανστη
Γεν.ΣυνέλευσητηςΔΕΗ,πουθααποφάσιζεγιαταπαραπάνωκαι
κάτωαπότιςδιαμαρτυρίεςτουςηΓεν.Συνέλευσηαναβλήθηκε.Το
ίδιοσυνέβηκαιστηνσυνέχισητηςσυνεδρίασηςόπουτελικάηΓεν.
ΣυνέλευσηολοκληρώθηκεστοΥπουργείοΟικονομικών.
Αποτελεί κορυφαίο παράδοξο ότι ο ΑΔΜΗΕ αποκόπτεται
από τη ΔΕΗ και μεγάλο μέρος του παραδίδεται σε ιδιώτες από
μια «αριστερή» Κυβέρνηση.
Αποτελεί επίσης κορυφαίο παράδοξο ότι το εγχείρημα πραγματοποιείται από στελέχη « γέννημα – θρέμμα» της ΔΕΗ.
Θαμπορούσανναπράξουνδιαφορετικά;
Οσχετικόςνόμοςπροβλέπειότιοιενέργειεςτωνμελώντων
Δ.Σ.τηςΔΕΗ,τουΑΔΜΗΕ,τηςΕταιρείαςΣυμμετοχήςτηςΔΕΗκαι
τηςΔΕΣΑΔΜΗΕσυνιστούνεκπλήρωσηνόμιμηςυποχρέωσηςαυτών.Άραανήθελαννααντιδράσουνμόνοέναςδρόμοςτουςαπέμενε…
Τέλος,ησύγκρισημεταξύαυτούτουσχεδίουκαιτουπροηγούμενουτηνοποίαπροσπαθούνναπροβάλλουνμέλητουΔ.Σ.
τωνεταιρειώντουΟμίλουκαιδιάφοροικομματικοί-συνδικαλιστές
είναιπλήρωςανεδαφική.
Το ξεπούλημα είναι πάντα ξεπούλημα.
Οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι η ΔΕΗ και οι μικρομέτοχοι είναι τα θύματα.
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ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Εικόνα εγκατάλειψης
Ημιτελέςστομεγαλύτερομέροςτουπαραμένειένααπόπιοιστορικάμνημείατης
Κρήτης,οΥδροηλεκτρικόςΣταθμόςτηςΔ.Ε.Η.στηνΑγιάΧανίων,οοποίοςείχεεγκαινιαστείτο1929απότονΕλευθέριοΒενιζέλο.
Το2009παραχωρήθηκεστηνΠεριφερειακήΕνότηταΧανίων,ηοποίαανέλαβετην
αποκατάστασήτου,ώστεστονχώροναδημιουργηθείέναΒιομηχανικόΜουσείο,που
μαζίμετηδημιουργίατουπεριβαλλοντικούπάρκουκαιτωνποδηλατοδρόμωνπου
θασυνέδεαντηνπεριοχήμετονΠλατανιάκαιτιςΒουκολιές,θααποτελούσεένανσημαντικόπόλοέλξηςγιαΕλληνεςκαιξένουςεπισκέπτες.
ΤονΙούλιοτου2012τονσταθμόείχεεπισκεφθείοαντιπεριφερειάρχηςΑπόστολος
ΒουλγαράκηςμαζίμετονπρώηννομάρχηΓρηγόρηΑρχοντάκηπροκειμένουναδουν
τηνεξέλιξητωνεργασιώνπουείχανξεκινήσειαπότονανάδοχοεργολάβο(ρεπορτάζ
“Χ.Ν.”μετίτλο:ΑξιοποίησηπαλιούσταθμούτηςΔ.Ε.Η.–ΒιομηχανικόΜουσείοστην
Αγιά(6Ιουλίου2012).Τέσσεραχρόνιαμετάκαιτοέργοδενέχειολοκληρωθείακόμαόπωςδιεπίστωσαντα“Χ.Ν.”σεεπίσκεψηπουπραγματοποίησανέπειτααπότηλεφώνημαπουδεχθήκαμεαπότομέλοςτουΠανελληνίουΣυλλόγουΥπαλλήλωνΠροσωπικούΔΕΗ(ΠΑΣΥΠ)ΠαύλοΣουβλάκη,οοποίοςεμφανίστηκεδυσαρεστημένοςκαι
εκνευρισμένος,αφούαρχικάόπωςμαςδήλωσε«οσταθμόςείναι“ξέφραγοαμπέλι”.
Οοποισδήποτεμπορείναμπειμέσακαιναπροχωρήσεισεπερισσότερουςβανδαλισμούς,απ’αυτούςπουέχειδεχθείπριναπόχρόνια».
Περιηγηθήκαμεστουςχώρουςτουεργοστασίουκαιαυτόπουδιαπιστώσαμεείναι
ότιδενυπάρχεικαμμίαφύλαξηστοπεριβάλλονταχώρο,ενώδεναντιμετωπίσαμεκανέναπρόβλημαστοναεισέλθουμεστοεσωτερικότουσταθμούμετιςγεννήτριεςκαι
ταμηχανήματα,αφούηκεντρικήπόρταείναιξεκλείδωτηκαιπροσβάσιμηστονκαθένα.
Οσταθμόςδιέθετε3υδροηλεκτρικέςγεννήτριες,πουηκάθεμίααποτελείταιαπότη
γεννήτρια,τοβολάν,τονμειωτήρακαιρυθμιστήστροφώνκαιτηδιέγερση.Μίααπ’
αυτές,όπωςτόνισεοκ.Σουβλάκης«τηναφαίρεσανμεσκοπόναδημιουργηθείένας
μικρόςχώροςπουθαχρησιμοποιείταιγιαχώροςεκδηλώσεων.Τηγεννήτριααυτή,την
έβγαλανέξωστοπεριβάλλονταχώρο,γιανατηναξιοποιήσουνωςεκθεσιακόκομμάτι.Ομως,πριναπόμερικέςμέρεςπερνώνταςαπόεδώείδαότιολόκληρηηγεννήτριακαιταπαρελκόμενάτης,δενυπάρχουνπλέονστονχώρο.Θέλωναμαςπουνοι
υπεύθυνοιπούβρίσκεταιτομηχάνημααυτό,αντηνέκλεψαν,τηνπήρανκάποιοιήαν
ηγεννήτριαέχειφυλαχθείσεάλλονχώρο».
Επίσηςοκ.Σουβλάκηςσημείωσε«ένααπόταλάθηπουέγινανείναιότιόλεςοιγεννήτριεςβάφτηκανμεέναχρώμα-καμίασχέσημετοαρχικότους-ενώ“χάθηκαν”μέσα
στοχρώμακαικάποιαεντυπωσιακάμπρούτζιναεξαρτήματακαιάλλεςλεπτομέρειες.ΟΥδροηλεκτρικόςΣταθμόςήτανένασπουδαίοεπίτευγματηςμηχανικήςταχρόνιαεκείνα,αλλάφαίνεταιότιοιυπεύθυνοιπουανέλαβαντηναποκατάστασήτουδεν
σεβάστηκαντηνιστορίατουκάτιπουείχανσεβαστείοιΓερμανοίκατακτητέςπουκάποιαστιγμήαποφάσισαννατ’ανατινάξουν.Οταν,λοιπόν,μπήκανμέσακαιβλέποντας
όλααυτάταμηχανήματα,αλλάκαιτηνπλακέταπάνωαπότονκεντρικόπίνακαμετα
δεκάδεςόργανακαιτηλέξη“AEG”-ότιδηλαδήοσταθμόςήτανέργοσπουδαίωνμηχανικώντηςεποχήςεκείνης-θεώρησανκαλόναμητονανατινάξουνκαιέτσιδιεσώθη.Ερχόμαστεεμείςτώρα75χρόνιαμετάκαικάποιοιεξακολουθούνναβανδαλίζουν,
αλλάκαιναέχεισταματήσεικάθεεργασίααποκατάστασηςκαισωστήςφύλαξηςτου
Σταθμούκατέληξεοκ.Σουβλάκης.
Νασημειώσουμεότιτοέργοείχεπροϋπολογισμό480.000ευρώ,ενώόπωςείχε
αναφερθείτότε,οιεργασίεςθαολοκληρώνονταντονΟκτώβριοτου2012.
Αναδημοσίευση: «Χανιώτικα Νέα» 12/7/2016
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