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TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY
ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN
MHXANIKΩN T.E. / ΟΜΙΛΟΥ ΔEH
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Περίοδος B'

Σε δοκιμαστική λειτουργία από τις αρχές του έτους βρίσκεται η μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου της ΔΕΗ
στο Αλιβέρι συνολικής ισχύος 417 MW. Ελπίζουμε ότι θα μπει
σε εμπορική λειτουργία πριν το τέλος του χρόνου .… Τώρα
βέβαια μπορεί να έχει την ίδια τύχη των άλλων μονάδων φ.α.
της Επιχείρησης που «περιμένουν στην ουρά» γιατί ως γνωστόν προηγούνται οι μονάδες φ.α. των ιδιωτών…
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IΔIOKTHTHΣ
Σύλλογος Πτυχιούχων
Mηχανικών T.E
Στουρνάρη 73-75
Aθήνα 104 32

***

Tηλ. 210 5221221

Στουρνάρη 73-75, Aθήνα

Αλλαγή κορυφής στον ΑΔΜΗΕ. Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο
Γιαρέντης Ιωάννης. Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογός μας αφού εύχεται στον κ. Ι.
Γιαρέντη «καλή δύναμη και επιτυχία στα νέα του καθήκοντα» επισημαίνει ότι θα
θεωρήσει «επιτυχία του, (..) κάθε πρωτοβουλία του για το καλό των συναδέλφων,
την ισχυροποίηση του ΑΔΜΗΕ και την ενίσχυση του Ομίλου ΔΕΗ πάντα με το
51% στο κράτος. Στις όποιες λοιπόν θετικές πρωτοβουλίες του για τα παραπάνω θα μας βρει
συμμάχους. Σε κάθε τι αντίθετο, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου μας, να γνωρίζει ο κος Γιαρέντης ότι θα μας βρει απέναντι.»

Tηλ. 210 5221221

***

Fax: 210.52.49.850
E-mail: main@sptmte-dei.gr

EKΔOTHΣ
Κων. Βαρσάμης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Kων. Γεωργίου
Αντ. Αναγνώστου
Στουρνάρη 73-75, 2ος όροφος

Αλλαγές όμως είχαμε και στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών του Ομίλου μετά τις εκλογές
για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων. Στη ΔΕΗ νέα μέλη ως εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι ο Παντελής Καραλευτέρης και ο Νίκος Φωτόπουλος. Στον ΑΔΜΗΕ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και με τριετή θητεία (έως τον Ιούλιο του 2016) θα είναι ο Στάμος Παπαστάμος ενώ στο ΔΕΔΔΗΕ νέο μέλος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, θα είναι ο Κώστας
Μασούρας.

Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 5242265
Fax: 210. 52.49.850

ΣYNTAKTIKH
EΠITPOΠH

***
Νέα ένεση ρευστότητας στην επιχείρηση (ΔΕΗ) από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων μέσα στους πρώτους μήνες του 2013. Εκταμιεύτηκαν 285 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε δίκτυα
και έργα παραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί. Σημειωτέον ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν εκταμιευθεί άλλα 148 εκατ. ευρώ.

B. Kατσίκας, Δ. Ξυδάς,

***

Στ. Ψαρράς

Τα υδροηλεκτρικά έδωσαν πάλι χέρι βοήθειας στην Επιχείρηση. Για τα αποτελέσματα τριμήνου ο λόγος. Αλλά τι το θες.
Ότι κερδήθηκε από τα νερά, χάθηκε από το Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους…

EΠIMEΛEIA ΥΛΗΣ
Αλέξης Σιουτζούκης
Παραγωγή: PRESS LINE
Mάγερ 11, - Aθήνα,
T.K. 10438
Tηλ.: 210 5225479

***
Άλμα σημείωσε η παραγωγή από Α.Π.Ε. (των ιδιωτών δηλαδή) καθώς στο πρώτο τρίμηνο πλησίασε τις 2.000 GWh. Δηλαδή έφτασε με ποσοστιαίους όρους κοντά στο 13% του ενεργειακού μείγματος της χώρας.

Δείτε την ιστοσελίδα μας...
http://www.sptmte-dei.gr/
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Σχέδιο «Αναδιάρθρωσης» και
Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ
κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο και
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στα μέσα Μαΐου
και ταυτόχρονα ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι της
τρόικας από τον υπουργό Οικονομικών Γ.Στουρνάρα και
τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Μ.Παπαγεωργίου. Τα βασικά σημεία του σχεδίου είναι ουσιαστικά τα τρία στάδια για την
αποκρατικοποίηση και ουσιαστικά την διάλυση της επιχείρησης. Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Διαχειριστή Συστήματος ΑΔΜΗΕ, η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και η διαδικασία αποκρατικοποίησής της και τέλος η αποκρατικοποίηση
της μητρικής εταιρείας.

Η

«Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή.
Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εντός του 2013 και
της δεύτερης φάσης εντός του δευτέρου τριμήνου του
2014, με πρόβλεψη για ολοκληρωτική αποχώρηση της
ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην
μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ θα πρέπει στην τελική
τους έκβαση να εξασφαλίσουν ότι το Ελληνικό Κράτος
θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με
ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία.

Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας
ηλεκτρισμού.
Σε σχέση με αυτή τη νέα καθετοποιημένη εταιρεία, ειδικά αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού, στόχος είναι:
α) να δημιουργηθεί βιώσιμη ανταγωνιστική νέα εταιρεία στην οποία θα δοθεί το 30% περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ
άλλων και την απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και νέων μονάδων, στο βαθμό που υφίσταται ρεαλιστική πιθανότητα δημιουργίας τους. Η νέα εταιρεία προβλέπεται
να έχει και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ. Συνεπώς το παραγωγικό μίγμα που θα απευθύνεται σε αντίστοιχη πελατειακή βάση της νέας εταιρείας, θα αντικατοπτρίζουν

αναλογικά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ.
β) στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την από-επένδυση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ. Επίσης, θα περιέχει προβλέψεις για πρόσβαση της νέας εταιρείας σε αποθέματα λιγνίτη σε αναλογικά ισότιμη βάση με τη ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνοντας στο
χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας και ορυχεία λιγνίτη που
σήμερα διαχειρίζεται η ΔΕΗ, για την τροφοδοσία των αντίστοιχων σταθμών.
Γενικά προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία θα διαθέτει
μίγμα υφιστάμενου και νέου παραγωγικού δυναμικού
(30% της ΔΕΗ) παραγωγικών μονάδων με καύσιμο λιγνίτη, ορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία του αντίστοιχου
παραγωγικού δυναμικού, υδροηλεκτρικών σταθμών και
μονάδων φυσικού αερίου. Το ακριβές δυναμικό που θα
αποτελέσει την παραγωγική βάση της νέας εταιρείας θα
καθοριστεί κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, με βάση κατάλογο παγίων της ΔΕΗ ο οποίος
τεθεί υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τέλος
Μαΐου 2013.
Όπως προβλέπεται ήδη, η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς θα συνδεθεί άμεσα με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή και της οικονομίας.
Το τίμημα θα επιτευχθεί μέσω διαφανούς διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας, που θα διεξαχθεί με την συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα θέματα προσωπικού, καθώς η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία, και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της
ΔΕΗ (π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες).
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......

Η ολοκλήρωση των ενεργειών θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2015 και θα ακολουθήσει αμέσως η έναρξη των
δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας.

Σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την
αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ.
Το σχέδιο αφορά στη διάθεση των μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 17% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και
έχει εκχωρήσει στο ΤΑΙΠΕΔ μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή (συνεκτιμώντας ότι ήδη το 49% των με-

τοχών διατίθεται μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς).
Η προεργασία θα αρχίσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου παγίων που θα περιλαμβάνονται στη νέα εταιρία. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2015 όποτε και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2015.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης
της ΔΕΗ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τελικούς όρους της συναλλαγής πώλησης της νέας εταιρείας.
Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο
τέλος του 2015, ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016».
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Τι δεν λέει το «σχέδιο»
ΛΕΕΙ ΟΤΙ «μεγιστοποιεί τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στην αγορά».

ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΟΜΩΣ ότι αυτό γίνεται επί ζημία
του ενός εκ των συμμετεχόντων, δηλαδή τη ΔΕΗ. Ο μόνος που
δεν έχει οφέλη από το «σχέδιο» είναι η Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού, η οποία τεμαχίζεται. Και ίσως αυτό να είναι το τελειωτικό χτύπημα καθώς ήδη με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων η ΔΕΗ έχει δεχθεί απανωτά χτυπήματα:
Εμποδίστηκε να επενδύσει στις ΑΠΕ ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τους ιδιώτες, υψώθηκαν νομικά τείχη ώστε να μην
μπορέσει να δημιουργήσει νέες μονάδες, υποχρεώθηκε να πουλά φθηνότερο ρεύμα στους ιδιώτες την ίδια στιγμή που τις επέβαλαν (βλ. ΡΑΕ) να αγοράζει ακριβά από τους τελευταίους
(περίπτωση Αλουμίνιον της Ελλάδος). Την ανάγκασαν να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια των ιδιωτών με «καπέλο», μέσω
του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους.
Βέβαια, εάν το «σχέδιο» θεωρεί πως συμμετέχοντες είναι μόνον οι ιδιώτες παραγωγοί Η/Ε, τότε η διατύπωση είναι ακριβής!

ΛΕΕΙ ΟΤΙ ελαφρύνει τους φορολογούμενους.
Αυτό ουσιαστικά είναι το μεγάλο επιχείρημα, ότι δηλαδή ιδιωτικοποιούμενη η ΔΕΗ θα μειωθούν οι φόροι; Θα ήταν χρήσιμο να εξηγηθεί από την κυβέρνηση πως θα γίνει αυτό. Και βέβαια μένει να αποδειχθεί καθώς η ΔΕΗ χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ως φοροεισπράκτορας με κορυφαία περίπτωση την
εφαρμογή του ΕΕΤΗΔΕ, κοινώς το «χαράτσι».
Ίσως ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι ο μόνος λογαριασμός
μεγάλης ΔΕΚΟ που περιλαμβάνει τόσους φόρους και μάλιστα
τόσους φόρους υπερ τρίτων. Είναι χρήσιμο να αναλογιστεί κανείς ότι η ΔΕΗ παρακρατά φόρους για λογαριασμό αρκετών και
διαφόρων τρίτων:
Κεντρική Διοίκηση (ΕΕΤΗΔΕ), Δήμοι (δημοτικά τέλη και
φόροι), ΕΡΤ (τέλος, εκ του οποίου ένα ποσοστό 25% πήγαινε
στο ΛΑΓΗΕ), Τελωνεία (τέλος τελωνειακών εργασιών), Ιδιώτες
παραγωγοί Η/Ε (ειδικό τέλος ΑΠΕ-ΕΤΜΕΑΡ).

Η θέση του ΣΠΜΤΕ
Ομόφωνη θέση των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας είναι ότι:
1. Είμαστε αντίθετοι με το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ομίλου ΔΕΗ, που αν εφαρμοστεί, αντί να εξασφαλίζει τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού, θα εξυπηρετήσει την κερδοφορία των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας.
2. Τα λαϊκά στρώματα θα πληρώσουν ακριβότερα, αν δεν στερηθούν τελείως, το αγαθό του ρεύματος.
3. Η ανεξέλεγκτη τιμή του ρεύματος, ως αποτέλεσμα του σχεδίου, θα επιδράσει αρνητικά στην Εθνική Οικονομία.
4. Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης θα δεχτούμε την μεγαλύτερη επίθεση στα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματά μας, για να εξυπηρετηθεί ο ουσιαστικός λόγος του κέρδους των εταιρειών και
όχι η κατ’ επίφαση λειτουργία του ανταγωνισμού.
Γεγονός είναι ότι ως συνδικάτο αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν αλλά και σήμερα ζητήματα που είχαν να κάνουν είτε με μεταρρυθμιστικές λογικές είτε με προσαρμοστικές διαδικασίες συμφώνα με οδηγίες της Ε.Ε.
Δυστυχώς οι κυβερνήσεις αντί να το εκμεταλλευτούν προς όφελος του Ομίλου ΔΕΗ και της Ελληνικής Κοινωνίας, εργάζονται μόνο για την ενίσχυση των ιδιωτικών συμφερόντων.

......
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«ΜΑΥΡΟ» ΣΤΗΝ ΕΡΤ – «ΛΟΥΚΕΤΟ»

Ιστορίες επιτυχίας

......

Χ
Χ
Χ
Χ

ε μια πρωτοφανή απόφαση η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Πέρα από τους λόγους
που προέβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η απόφαση βρέθηκε στο κέντρο ισχυρών αντιδράσεων, τόσο για τη συγκεκριμένη μεθόδευση όσο και για τις νομικές της προεκτάσεις.
Το κλείσιμο μιας επιχείρησης είναι πάντα μια απόφαση με σοβαρές –αν όχι δραματικές – συνέπειες κυρίως για τους εργαζόμενους σε αυτήν.
Ο «ξαφνικός θάνατος» που επέλεξε η κυβέρνηση

Μ

για έναν οργανισμό μαζικής ενημέρωσης έχει περισσότερες και ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες γιατί στερεί ένα αγαθό, βασικό για την ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών και κατ΄επέκταση για την ίδια τη δημοκρατία. Το «μαύρο» σε έναν οργανισμό ενημέρωσης
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
«Η ΕΡΤ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και σπατάλης» είπε π κυβερνητικός
εκπρόσωπος ανακοινώνοντας το «λουκέτο» στη κρατική τηλεόραση, το απόγευμα της 11ης Ιουνίου. Παράλλη-
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ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
λα, πολλοί διατύπωσαν επιχειρήματα –πέρα από αυτά
που προέβαλε η κυβέρνηση- για τις «αμαρτίες» της ΕΡΤ.
Και υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να αλλάξουν
ή να καταργηθούν από αυτά που οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν ή επέτρεψαν να συμβαίνουν στην δημόσια τηλεόραση. Ωστόσο, η απόφαση της «μείζονος κυβέρνησης»
(γιατί η συγκεκριμένη δεν είχε τις υπογραφές των υπουργών του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ) δεν είχε να κάνει με μια ρηξικέλευθη απόφαση αλλαγών και επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας της ΕΡΤ.
Κάτω από την πίεση της τρόικας και των μνημονιακών
υποχρεώσεων έπρεπε να εμφανιστεί ένας αριθμός υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που θα απολυθεί και την ίδια
στιγμή η κυβέρνηση να δώσει ένα δείγμα γραφής για το
πώς θα εφαρμόσει τις εντολές των δανειστών και αποφασιστικότητα. Μια επιλογή με αποδέκτες κυρίως το εξωτερικό και δευτερευόντως το εσωτερικό.

Το μοντέλο της ΕΡΤ

χουν γίνει φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Τα Επαγγελματικά Λύκεια και σχολεία και συνολικά η Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας θα
πληγούν σοβαρά από τις απολύσεις εκπαιδευτικών. Ο
«ξαφνικός θάνατος» για την επαγγελματική εκπαίδευση
φέρνει την κατάργηση τριών τομέων της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, των τεχνών, της αισθητικής και της υγείας,
γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 20.000 μαθητές θα μείνουν χωρίς τα επαγγελματικά λύκεια και τα
σχολεία επιλογής τους. Η Κυβέρνηση τότε θα εκχωρήσει
μεγάλο μέρος της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της χώρας στον ιδιωτικό τομέα.
Και όλα αυτά ενώ είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμη η
επαγγελματική εκπαίδευση για μια χώρα που ελπίζει να
βγει από την οικονομική κρίση, όπως και συνολικότερα
η ύπαρξη ενός σωστά οργανωμένου δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.
Η ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας για τους σχολικούς φύλακες οδηγεί σε απόλυση περίπου 2.500 υπαλλήλους των δήμων, μετά την κατάργηση αυτού του
θεσμού ενώ ανάλογη θα είναι και η τύχη για περίπου
3.500 υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας.

Η ΕΡΤ ήταν η αρχή. Και αυτό δεν άργησε να φανεί.
Ακολούθησαν η απόφαση για τις απολύσεις εκπαιδευτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση, για τους σχολικούς
φύλακες και τη δημοτική αστυνομία.
Εξ αρχής άλλωστε η κινητικότητα- διαθεσιμότητα ήταν η
εύσχημη «φόρμα» για το «άθροισμα» που έπρεπε να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους της τρόικας.
Η κυβέρνηση οδηγεί πάνω από 2.500 εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα 8 μηνών με αποδοχές στο ύψος του 75% του βασικού μισθού τους πριν από την
αυτόματη απόλυσή τους. Επιπλέον, 5.000 εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
θα μεταταχθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πάνω από 2.000 σε διοικητικές θέσεις. Από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ΕΡΤ και τις εκδηλώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης,
Οι προτεινόμενες διαθεσιμότη- συνδικάτων, φορέων, κομμάτων και εργαζομένων από όλους τους χώρους, στις οποίες συμμετείχαν και
τες θα προστεθούν στις 10.000
αρκετοί συνάδελφοι πτυχιούχοι μηχανικοί. Σε ανακοίνωση του Συλλόγου μας το «κλείσιμο» της ΕΡΤ
απολύσεις αναπληρωτών που έχαρακτηριζόταν πραξικοπηματικό και εκφράζαμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζομένους της.

......
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ – ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

Η αγορά ενέργειας και η
«πατέντα» του Μηχανισμού
......

ε επιχείρημα την απελευθέρωση της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού οι κυβερνήσεις των τελευταίων
ετών νομοθέτησαν με ιδιαίτερη επιμέλεια ένα σύνολο κανονιστικών ρυθμίσεων που εκμηδενίζει το επιχειρηματικό ρίσκο για όλους τους ιδιώτες παραγωγούς-επενδυτές και δημιουργεί για λογαριασμό
τους ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον, το οποίο πέραν των άλλων κοστίζει ακριβά στη ΔΕΗ.

Μ

Ωστόσο, οι ιδιώτες παραγωγοί (Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας)
με επιστολή (29/4/2013) του προέδρου τους προς το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καταγγέλλουν τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ για «απαράδεκτες μεθοδεύσεις» σχετικά με το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους. Ειδικότερα, στην επιστολή προς τον υφυπουργό ΠΕΚΑ ο Ε.Σ.Α.Η. επισημαίνει την «εύθραυστη οικονομική θέση» των ιδιωτών
παραγωγών Η/Ε υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά:
«Τους τελευταίους μήνες είμαστε μάρτυρες μιας συνεχούς και εντεινόμενης προσπάθειας της ΔΕΗ να επιβάλλει την επιλεκτική εφαρμογή του μέτρου της μείωσης περιθωρίου του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού
κόστους, προωθώντας μέχρι και την άμεση κατάργησή
του, αντί της ταυτόχρονης υλοποίησης του συνόλου της
δέσμης αλληλοεξαρτώμενων μέτρων άμεσης εφαρμογής που προτάθηκαν από τη ΡΑΕ σχετικά με την ανα-

Οι κυβερνήσεις και η ΡΑΕ
διαμόρφωσαν με τέτοιο τρόπο
τον κώδικα λειτουργίας της
χονδρεμπορικής αγοράς Η/Ε
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ιδιώτες να έχουν εξασφαλισμένα έσοδα χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο και σε βάρος της
ΔΕΗ.
Έτσι λοιπόν ο τρόπος λει-

διοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι τέτοιο, επισημαίνουμε, ότι θα ήταν καταστροφικό για τους
ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς και την ήδη εύθραυστη οικονομική τους θέση, ενώ θα ανέτρεπε τα
δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται οι δανειακές συμβάσεις των εταιρειών-μελών μας με αποτέλεσμα πλήρη
αδυναμία αναχρηματοδότησής τους.»
Ειδικότερα, οι ιδιώτες παραγωγοί καταγγέλλουν τη
ΔΕΗ για καταχρηστική αξιοποίηση των ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) από τις λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες αλλά και τον ΑΔΜΗΕ που το
επιτρέπει.

Η θέση της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ έσπευσε να απαντήσει διευκρινίζοντας ότι
«Η αλήθεια είναι ότι ο «Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους» που αρχικά καθιερώθηκε ως ρύθμιση προσωρινού χαρακτήρα, διασφαλίζει ένα προστα-

Ο «μηχανισμός»
κοστίζει (ακριβά)
στη ΔΕΗ
τουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς με τον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους
τρίτων παραγώγων (κόστος παραγωγής +10%) το 2011 ζημίωσε
τη ΔΕΗ κατά 131 εκ. € έναντι 29

εκ. € το 2010 ενώ κατά το 2012
η επιβάρυνση (ζημιά) της ΔΕΗ
έφθασε τα 200 εκ. €!
Οι στρεβλώσεις που είχαν
εισαχθεί με τον τρόπο υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος, συνεχίζονται με το μηχανισμό ανάκτησης προς όφελος των ιδιωτών και εις βάρος
της ΔΕΗ.
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και στρέβλωση των μηχανισμών
τευμένο οικονομικά περιβάλλον
«Ο Μηχανισμός Ανάκτησης
διαμόρφωσης τιμής με βάση
στους τρίτους ηλεκτροπαραγωγούς καθώς επιτρέπει την απο- Μεταβλητού Κόστους διασφαλίζει ότι τους κανόνες της προσφοράς
οι μονάδες των ιδιωτών μπορούν να και ζήτησης.
ζημίωση τους σε τιμές υψηλόλειτουργούν απολαμβάνοντας
Κατά συνέπεια, το αίτημα κατερες από αυτές που διαμορεγγυημένη
αμοιβή ανεξάρτητα από
τάργησης του εν λόγω μηχανιφώνονται στην ημερήσια αγορά
την πορεία της αγοράς και του
σμού δεν συνιστά ιδιοτροπία
ηλεκτρικής ενέργειας (Οριακή
κόστους καυσίμου καθώς
της ΔΕΗ, αλλά αυτονόητο αίτηΤιμή Συστήματος).
ο μηχανισμός καλύπτει
μα για τον εξορθολογισμό της
Διασφαλίζει ότι οι μονάδες
τα έξοδα τους +10%.»
αγοράς και για τη λειτουργία του
τους μπορούν να λειτουργούν
ηλεκτρικού συστήματος της χώανεξαρτήτως της ζήτησης απολαμβάνοντας εγγυημένη αμοιβή ανεξαρτήτως της πο- ρας κατά τρόπο βέλτιστο και πιο οικονομικό, προς όρείας της αγοράς και του κόστους καυσίμου καθώς ο φελος των Ελλήνων καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
μηχανισμός καλύπτει τα έξοδα τους +10%.
Σε σχέση με την κριτική ότι η ΔΕΗ διατηρεί παλαιΚατέληξε δε να γίνεται κατάχρηση του στρεβλωτικού αυτού μηχανισμού (κατά ομολογία και της ίδιας της ές μονάδες στο σύστημα προκειμένου να εισπράττει
ΡΑΕ), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του κό- τις αντίστοιχες αποζημιώσεις διαθεσιμότητας (ΑΔΙ), η
στους ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, με αντίστοιχη αρ- αλήθεια είναι ότι η ΔΕΗ έχει προβεί σε όλες τις ανανητική επίπτωση στις δαπάνες και τη ρευστότητα της γκαίες ενέργειες, ζητώντας την έγκριση της ΡΑΕ για το
ΔΕΗ, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες εξαιρετικά πε- χρονοδιάγραμμα απεντάξεων παλαιών μονάδων, σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα ένταξης των νέων μοριορισμένης δυνατότητας χρηματοδότησης.
Είναι αυταπόδεικτο ότι η εισαγωγή τέτοιων ρυθμί- νάδων που θα αντικαταστήσουν την αποσυρόμενη ισεων σε οποιαδήποτε αγορά συνιστά παρεμβατισμό σχύ, όπως προβλέπει η σχετική υποχρέωση».
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ

Προσλήψεις τώρα!

«Ε

φιαλτικές» διαστάσεις αποκτά το ζήτημα της μείωσης του προσωπικού για την Επιχείρη-

ση καθώς ο αριθμός των εργαζομένων σήμερα βρίσκεται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα α-

που δικαιολογεί μια επιχείρηση με το μέγεθος και την έκταση (εγκαταστάσεις σε
...... ολόκληρηπότηαυτά
χώρα) των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Ιδιαίτερα την τελευταία τριετία οι αποχωρήσεις
λόγω συνταξιοδότησης ξεπερνούν, κατά μέσο όρο, τα 1.000 άτομα και το πρόβλημα αναμένεται να
επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο καθώς μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η «πίεση» λόγω των αιτήσεων συνταξιοδότησης θα αυξηθεί σημαντικά.
Ήδη, ο αριθμός των εργαζομένων
Μέσα σε πέντε χρόνια αποχώρησαν από τη ΔΕΗ
βρίσκεται κάτω από τις 20.000 (19.959
4.600 εργαζόμενοι
στο πρώτο τρίμηνο του 2013) όταν
στο τέλος του 2007 ήταν 24.602 άτοΗ μείωση του προσωπικού στη ΔΕΗ
μα. Η μείωση του προσωπικού από το
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1994 έως σήμερα είναι ακόμα πιο εΑριθμός εργαζομένων 24.602 23.611 22.582 21.845 20.821 19.998
ντυπωσιακή: Από τους 36.710 εργαζόμενους του 1994 έως σήμερα, που
Πηγή: Ετήσια Δελτία ΔΕΗ
ο Όμιλος της ΔΕΗ απασχολεί περίπου 20.000, το προσωπικό της Επιτει περισσότερες εγκαταστάσεις (σχεδόν διπλάσιο αριθχείρησης μειώθηκε κατά 16.710 εργαζόμενους που πο- μό εργοστασίων και με πολύ μεγαλύτερο δίκτυο υψηλής,
σοστιαία μεταφράζεται σε πάνω από το 45% !
μέσης και χαμηλής τάσης) αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες
Και βέβαια η εικόνα των συνθηκών και των αναγκών περισσότερους καταναλωτές.
της Επιχείρησης σήμερα με αυτές πριν από 20 περίπου
χρόνια είναι πολύ πιο διαφορετική καθώς σήμερα διαθέΆρση του 1/5
Την ίδια στιγμή η αδυναμία της ΔΕΗ να
προσλάβει νέο προσωπικό λόγω των εμποδίων που θέτει η νομοθεσία, δεν επιτρέπει την
ηλικιακή ανανέωση του προσωπικού, αυξάνει
το μέσο όρο ηλικίας των εργαζομένων στον
Όμιλο γεγονός που επηρεάζει την απόδοση
και κατ΄επέκταση συνολικά την παραγωγικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού σχεδόν σε
όλους τους τομείς (Ορυχεία, Παραγωγή,
Εμπορία) φθάνει και σε ορισμένες φορές ξεπερνά τα 47 χρόνια όταν σε άλλες ευρωπαϊ-
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κές εταιρίες παραγωγής Η/Ε όπως η
RWE και η ΕΟΝ είναι πολύ μικρότερος. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου το 60% των εργαζομένων
στις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
σε χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός ΕΕ είναι κάτω από τα 44 χρόνια (μελέτη EMCEF, EPSU, EURELECTRIC).
Η διαμορφωθείσα κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου ΔΕΗ,
έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και «ναρκοθετεί» το μέλλον μιας
επιχείρησης με κομβικό ρόλο στην εθνική οικονομία αλλά και στην παραγωγή και διάθεση ενός βασικού αγαθού όπως η ηλεκτρική ενέργεια. Η επιτακτική ανάγκη νέων προσλήψεων
προσκρούει στα εμπόδια που θέτει η
ρύθμιση για περιορισμό των προσλήψεων (λόγος προσλήψεων – αποχωρήσεων ένα προς πέντε) και ουσιαστικά «απαγορεύει» στη ΔΕΗ να αποκτήσει νέο προσωπικό τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2016.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι
προσλήψεις που έχει ανάγκη η ΔΕΗ
δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό όπως αυτό ισχύει
για τις υπηρεσίες του Δημοσίου ή
τους ΟΤΑ.

......
Μηχανήματα και εξοπλισμός δεκάδων εκατ. ευρώ στα ορυχεία και εγκαταστάσεις με πανάκριβο
εξοπλισμό απαξιώνονται λόγω της μείωσης του προσωπικού.

Επιπτώσεις εξ αιτίας της μείωσης προσωπικού
Απώλεια τεχνογνωσίας. Η εμπειρία και οι
γνώσεις του προσωπικού που συνταξιοδοτείται, δεν μεταφέρονται σε νεότερο προσωπικό.
«Αδυναμία» παρακολούθησης της νέας τεχνολογίας, που αφομοιώνεται καλύτερα από το
νεότερο σε ηλικία προσωπικό, με δυσμενείς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της Εταιρείας.
Προβλήματα ασφάλειας και εργατικών ατυχημάτων.

Αυξημένο κόστος από αναθέσεις έργου σε
εργολάβους, λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Μειωμένη απόδοση του προσωπικού, λόγω
αδυναμίας αποτελεσματικής εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών που απαιτούν σωματική δύναμη και αντοχές.
Κίνδυνος απαξίωσης εξοπλισμού αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας της ελλιπούς στελέχωσης.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

«Κερκόπορτα»
......

Τι προσφέρει η ΔΕΗ
Η Damco του Ομίλου Κοπελούζου, δεν προσφέρει σχεδόν τίποτε στην νέα εταιρία σε αντίθεση με τη ΔΕΗ που προσφέρει τα πάντα: Ισχυρό εμπορικό όνομα (brand name) και για την ακρίβεια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά ονόματα και λογότυπα της Ελληνικής αγοράς
(προφανώς και δεν είναι τυχαίο το ότι το όνομα αυτής είναι ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS Α.Ε.). Επίσης πελατολόγιο που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα (ηπειρωτική και νησιωτική) και το οποίο ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια καταναλωτές (συνδέσεις).
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DAMCO- ΔΕΗ

για την Εμπορία
ια απόφαση που υπονομεύει το δίκτυο Εμπορίας της ΔΕΗ και συνολικά τα συμφέροντα της επιχείρησης
έλαβε πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η δημιουργία της «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS
Α.Ε.» από κοινού με την εταιρία DAMCO ENERGY Α.Ε. του Ομίλου Κοπελούζου, μιας ανταγωνιστικής
επιχείρησης στον τομέα της Ενέργειας προκάλεσε ερωτηματικά αλλά και τις έντονες αντιδράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος στη ΔΕΗ.

Μ

Αντικείμενο της νέας εταιρείας, σύμφωνα με τη ΔΕΗ
θα είναι «η προώθηση, μέσω πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης
(franchising), ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.». Ειδικότερα, η βασική δραστηριότητα του δικτύου καταστημάτων της υπό σύσταση εταιρείας θα είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για
οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο σχεδιασμός θα
περιλαμβάνει και την παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα ακίνητα, τις παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας κ.α. Παράλληλα, μέσω του δικτύου των καταστημάτων, που θα αναπτυχθούν με το
σύστημα της δικαιόχρησης, θα προωθούνται οι πωλήσεις
ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της ΔΕΗ ενώ θα προωθούνται και νέα εμπορικά προϊόντα που θα αναπτύξει στο μέλλον η ΔΕΗ.
Πεποίθηση της διοίκησης της ΔΕΗ είναι ότι μέσω
αυτής της συνεργασίας θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες
που παρέχει η ίδια στους πελάτες και πως μέσα από το
κοινό εμπορικό δίκτυο θα διαμορφωθούν καλύτερες
συνθήκες εξυπηρέτησης για τους 7,5 εκατομμύρια κα-

ταναλωτές λειτουργώντας συμπληρωματικά στο δίκτυο
καταστημάτων της ίδιας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Ετεροβαρής η συμφωνία
Η απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ θα πρέπει να εξετασθεί όχι μόνον κάτω από το πρίσμα της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα μας
αλλά και με βάση τα δεδομένα μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Η αγορά των οικιακών φωτοβολταικών
δείχνει σημάδια κορεσμού και είναι βάσιμες οι ανησυχίες που διατυπώνονται για τη συγκεκριμένη επένδυση
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε μια αγορά
που βρίσκεται σε κρίση.
Παράλληλα, και σύμφωνα με τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από τα πρωτοβάθμια σωματεία και τη
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
για τη σύσταση της κοινής εταιρίας με τον Όμιλο Κοπελούζου είναι «καταστροφική γιατί αποδυναμώνει την
ίδια τη ΔΕΗ» και «απαράδεκτη γιατί εκχωρεί περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ σε ιδιώτη».
Ωστόσο, μένει να εξηγηθεί γιατί η διοίκηση της ΔΕΗ
επιλέγει να συνεργαστεί με έναν ανταγωνιστή της στον
εμπορικό τομέα την ώρα που θα ήταν πολλαπλά χρήσιμο να αναδιαρθρώσει το Εμπορικό της δίκτυο προς όφελος της ίδιας αλλά και των καταναλωτών της.

......
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

«Δώρο» της τρόικας στους ιδιώτες
Πιο «προσιτές», για τους ιδιώτες παραγωγούς, γίνονται οι συνθήκες της Ελληνικής
αγοράς Η/Ε μετά την απελευθέρωση των τιμολογίων ρεύματος από 1ης Ιουλίου
2013 αλλά και τις αλλαγές που προωθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
απελευθέρωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος
πραγματοποιείται στη βάση μνημονιακής υποχρέωσης
και ουσιαστικά «ακυρώνει» τον εποπτικό-ρυθμιστικό ρόλο του κράτους στον προσδιορισμό της τιμής του δημόσιου
αγαθού της ενέργειας. Πλέον τα τιμολόγια της ΔΕΗ και των άλλων προμηθευτών-παρόχων Η/Ε θα διαμορφώνονται ελεύθερα με βάση τα στοιχεία κόστους όπως το κόστος πετρελαίου
ή φυσικού αερίου, το κόστος ρύπων κ.α χωρίς αυτά να εγκρίνονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ή τη ΡΑΕ, όπως συνέβαινε μέχρι
τώρα. Το κράτος διατηρεί τον έλεγχο μόνο στις ρυθμιζόμενες
χρεώσεις (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), ΕΤΜΕΑΡ κλπ)
ενώ η ΡΑΕ θα μπορεί –εκ των υστέρων– να παρεμβαίνει μετά

...... Η

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη «μικρή ΔΕΗ» θα δώσει την ευκαιρία
στους ιδιώτες παραγωγούς Η/Ε να αποκτήσουν μονάδες με φθηνότερο
κόστος παραγωγής όπως είναι οι λιγνίτες και τα νερά. Στη φωτογραφία ο
ΥΗΣ Θησαυρού στο Νέστο ποταμό.

από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα.
Από την απελευθέρωση των τιμολογίων εξαιρούνται εκείνα που αφορούν στους ευάλωτους καταναλωτές όπως τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, τα ΑΜΕΑ, οι άνεργοι, για τα οποία
(τιμολόγια της ΔΕΗ) ήδη ισχύουν περισσότερες ευκολίες πληρωμής, απαγόρευση διακοπής και ειδικό τιμολόγιο, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί πάνω
από 400.000 καταναλωτές.

Κατάλληλη ευκαιρία
Η ελεύθερη διαμόρφωση των τιμολογίων με βάση τα στοιχεία κόστους αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για την αύξηση της τιμής του ρεύματος την οποία ορέγονται οι ιδιώτες παραγωγοί Η/Ε. Έτσι μόλις ανέβουν οι τιμές οι ιδιώτες παραγωγοί θα μπορούν, με μια επιθετική εμπορική πολιτική, να βγουν
προς άγραν πελατών προσφέροντάς τους λίγο μικρότερες τιμές και με τον τρόπο αυτό να διεκδικήσουν κομμάτι από το
πελατολόγιο των 7,5 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΔΕΗ, η
αξία του οποίου ξεπερνά τα 5,5 δισ. ευρω και αντιστοιχεί στον
κύκλο εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
Οι εγχώριοι παίκτες ELPEDISON, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ,
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε, ΗΡΩΝ ΑΕ, PROTERGIA Α.Ε. κ.α. ,
είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν μερίδια της ελληνικής αγοράς ενώ ετοιμάζονται να πάρουν θέση και για το «σπάσιμο» της
ΔΕΗ που αποφάσισε η κυβέρνηση. Το «χαρτοφυλάκιο» των
ιδιωτών παραγωγών περιλαμβάνει κυρίως μονάδες φυσικού αερίου και Α.Π.Ε και είναι φυσικό ότι θα θελήσουν να το «εμπλουτίσουν» διεκδικώντας λιγνιτικές μονάδες αλλά και υδροηλεκτρικά από τα κομμάτια της ΔΕΗ που θα βγουν προς
πώληση, είτε με τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ», είτε από τη
διάθεση του 17% που κατέχει σήμερα το Δημόσιο.
Σε κάθε περίπτωση οι ιδιώτες παραγωγοί βρίσκονται πιο
κοντά από ποτέ στο να αποκτήσουν μονάδες της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού καθώς η δημιουργία της «μικρής
ΔΕΗ» και το σχέδιο για τη πώλησή της είναι μέσα στις δυνατότητες τους…
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ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
Γιατί ασχολούνται όλοι
με τη ΔΕΗ
Λύση «δια πάσαν νόσον» η ΔΕΗ
πρόθεση και της σημερινής κυβέρνησης -όπως και αυτή των όσων προηγήθηκαν από τα μέσα
της δεκαετίας του ΄90 και μετά- για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, όσες έννοιες και αν «ενδύθηκε» (εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση) αντιμετωπιζόταν ή καλύτερα παρουσιαζόταν ως πανάκεια για την ελληνική αγορά ενέργειας και την εθνική οικονομία, γενικότερα.
Ένθερμοι θιασώτες και οπαδοί των αποκρατικοποιήσεων υποστήριζαν ούτε λίγο ,ούτε πολύ ότι η
απομάκρυνση της ΔΕΗ από το δημόσιο θα έφερνε επενδύσεις (κυρίως ξένες επενδύσεις), θα ενίσχυε
το ελληνικό Χρηματιστήριο, θα είχε πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και θα
δημιουργούσε θέσεις εργασίας.
Αυτά όμως δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ευχές, συχνά διανθισμένες με βαρύγδουπες και καλοπληρωμένες μελέτες ξένων (βεβαίως -βεβαίως) οικονομικών οίκων.
Για όλους αυτούς τους οπαδούς αλλά και για το πολιτικό προσωπικό - που συνέπλεε αν δεν συρόταν- σε αυτές τις «φιλελεύθερες» θέσεις, η έννοια του δημοσίου και δη της δημόσιας επιχείρησης
ήταν το κακό που έπρεπε να ξορκίσουν.
Αγνοούσαν ή ηθελημένα αδιαφορούσαν για το πώς η ΔΕΗ κατάφερε να ολοκληρώσει έναν βιομηχανικό – οικονομικό άθλο.
Δεν ήθελαν να δουν και να αναλύσουν πως μια επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας κατάφερε να προσφέρει
ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και στις εσχατιές της Ελλάδας, πως αυτή η ίδια Δημόσια Επιχείρηση έδωσε
ρεύμα στο εκτεταμένο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας και κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης γενικότερα και του τουρισμού.
Για όλους αυτούς τους μαθητευόμενους μάγους που συνεχίζουν ακόμη να βγάζουν λαγούς από τα
καπέλα τους παρά το γεγονός ότι με τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους «έριξαν το καράβι στην
ξέρα», το παράδειγμα της υπό δημόσιο έλεγχο γαλλικής EDF (που αναπτύσσει δραστηριότητα και πέραν των γαλλικών συνόρων) δεν σήμαινε τίποτα.
Στη Γερμανία * σκέφτονται τώρα να θέσουν υπό δημόσιο έλεγχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μήπως οι συγκεκριμένοι «μάγοι» να το ξανασκεφτούν;

Η

* Στο Βερολίνο και στο Αμβούργο οι τοπικές κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε δημοψήφισμα για
την επανακρατικοποίηση των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας καθώς συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των υπογραφών
(πάνω από το 5% του εκλογικού σώματος).

......
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ
ατά την άποψη των δανειστών και κυβερνόντων της χώρας, στα αρχικά αλλά και στα αναθεωρημένα υπογεγραμμένα μνημόνια βρίσκονται όλες οι λύσεις για τα χρονίζοντα προβλήματα της Ελληνικής κοινωνίας και του παραγωγικού της μοντέλου
Για αυτούς, όλα όσα περιγράφονται στο «σχέδιο», γίνονται για να βελτιωθεί το μέχρι τώρα λάθος οικονομικό μοντέλο.
Για τους εργαζόμενους όμως, είναι η ταφόπλακα της εργασιακή τους ασφάλειας, της προοπτικής εξεύρεσης εργασίας και της αξιοπρεπούς ζωή τους.
Οι σχεδιαστές του προγράμματος και οι εντολοδόχοι προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις αγορές με κάθε τρόπο – έξω ακόμα και από την ίδια την φιλοσοφία της ελεύθερης οικονομίας – βαφτίζουν το κρέας ψάρι.
Περίπτωση 1. Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
Αφού προηγήθηκε η «ερμηνεία» των γνωστών πολιτικών, ότι το υπάρχον Σύνταγμα δεν προστατεύει την εργασία σε καταργημένους κρατικούς οργανισμούς και κρατικές δραστηριότητες, προχώρησαν πολύ απλά στην κατάργηση τους και συνεπώς στις
επιδιωκόμενες απολύσεις.
Το πιο ακραίο παράδειγμα είναι της ΕΡΤ. Καταργείται ο υπάρχον φορέας, άρα απολύονται όλοι οι εργαζόμενοι, για να επαναπροσληφθούν μερικοί από αυτούς σε νέο κατά το όνομα φορέα με το ίδιο αντικείμενο.
Με τον πολύ απλό αυτό τρόπο, όταν θέλει το κράτος να μειώσει τους εργαζόμενους σε κρατικό οργανισμό έχει τις εξής αποτελεσματικές λύσεις.
– Να καταργήσει τον φορέα ή την δραστηριότητα απολύοντας τους εργαζομένους και η κάλυψη της ανάγκης να περάσει
στα χέρια του ιδιώτη.
– Να τον επαναλειτουργήσει, μετά από προσωρινή κατάργηση του, με μειωμένο προσωπικό και με νέο όνομα.
Όλοι καταλαβαίνουν πλέον ότι έχουν ανοίξει οι ασκοί του Αιόλου για την εργασία μας.
Περίπτωση 2. Ανταγωνιστικότητα σε αγαθά και υπηρεσίες.
Εδώ ξεχνούν και τις βασικές αρχές της οικονομίας.
Με το επιχείρημα ότι πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά η αγορά για όλα τα προϊόντα (αλλοίμονο συμπεριλαμβάνουν και
την ηλεκτρική ενέργεια), κρίνουν ότι, η περίπτωση της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη είναι μονοπωλιακή από την ΔΕΗ.
Αγνοώντας ότι υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης νέων υπαρχόντων κοιτασμάτων (ούτε οι πρόσφατες αποφάσεις των
Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων τους πτοούν) από νέους επενδυτές, προχωρούν στην δημιουργία της μικρής ιδιωτικής ΔΕΗ με την
πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ σε αυτήν.
Στα έτοιμα δηλαδή και σε φτηνή τιμή.
Το πιο εξωφρενικό όμως από όλα είναι ότι, πονοκεφαλιάζουν να βρούνε τρόπο να εξασφαλίσουν για την μικρή ΔΕΗ ποσοστό συμμετοχής στην αγορά 30%. Δηλαδή τρόπο, για να υποχρεώσουν τον καταναλωτή να μην ασκήσει το δικαίωμα της επιλογής προμηθευτή.
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανταγωνιστές ιδιώτες της ΔΕΗ γίνονται πράγματα πρωτόγνωρα και ξεδιάντροπα, με το
αστείο επιχείρημα ότι στο τέλος ο καταναλωτής θα έχει ωφεληθεί.
Η ΔΕΗ, ως γνωστό, έχει αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στην Ελληνική κοινωνία, ως το τελευταίο ενεργειακό καταφύγιο (υπεύθυνη να παρέχει παντού και να καλύπτει όλη την ζήτηση της ενέργειας) και οι άλλοι ανταγωνιστές της ανεύθυνα,
ανέξοδα, εξασφαλισμένα καρπώνονται τα οικονομικά οφέλη.
Το πρόσφατο blackout της Σαντορίνης στην καρδιά της τουριστικής κίνησης είναι ενδεικτικό.
Το ερώτημα προς τους εγκέφαλους, εντός και εκτός χώρας, που οραματίζονται την απενεργοποίηση του κράτους μέσω της
ΔΕΗ από την ενέργεια και την παράδοση της σε ιδιώτες είναι:
Θα μπορούσε ο ιδιώτης να ανταποκριθεί τόσο γρήγορα και αξιόπιστα, όσο η ΔΕΗ και οι λιγοστοί αλλά με αυταπάρνηση εργαζόμενοι της στην αποκατάσταση της σημαντικής εθνικής βλάβης – σταθμίζοντας μόνο το κοινωνικό καλό –
ή ακόμα θα μελετούσε την οικονομικότερη για αυτόν λύση.

K
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Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Η κατάσταση των εργαζομένων καθημερινά χειροτερεύει. Η κυβέρνηση, εντείνει την επίθεση σε μισθούς, εργασιακές σχέσεις, ασφαλιστικά δικαιώματα, ολοκληρώνει την ιδιωτικοποίηση τομέων οικονομίας στρατηγικής σημασίας. Η “ανάπτυξη” που
ευαγγελίζονται θα στηριχτεί σε τσακισμένα δικαιώματα και ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης.
Τα δικαιώματα των εργαζόμενων στη ΔΕΗ θα χτυπηθούν σκληρά, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του σχεδίου που έχει
ανακοινωθεί για πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της Ενέργειας συνολικά.
Η πολιτική των μονοπωλίων και των κυβερνήσεων που τα υπηρετούν είναι ενιαία, βασίζεται στην πλήρη κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων και κανένας δεν πρόκειται να εξαιρεθεί.
Ήδη εκχωρήθηκε η Εμπορία στον Κοπελούζο, ενώ η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι υπόθεση λίγων μηνών. Ο κανονισμός μεταθετότητας είναι γεγονός και ακολουθούν τα σχέδια για τη μικρή ΔΕΗ, περαιτέρω μετοχοποίηση της εναπομένουσας ΔΕΗ
με στρατηγικό επενδυτή κλπ.
Ενώ τα σχέδια της κυβέρνησης είναι σε πλήρη εξέλιξη το συνδικαλιστικό κίνημα στη ΔΕΗ είναι σε κατάσταση διάλυσης με ευθύνη της πλειοψηφίας.
Η ΓΕΝΟΠ μετά την παραίτηση του προέδρου δεν έχει ακόμα εκλέξει πρόεδρο. Οι παρατάξεις των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, μαζί με τους “κλώνους” τους παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των εργαζόμενων. Η ΔΑΚΕ “ενοποιείται” ενώ πριν μερικούς μήνες
«σφάζονταν», τα κομμάτια της ΠΑΣΚΕ την μια είναι ενωμένοι, την άλλη χωρίζουν και την άλλη φτιάχνουν αντιμνημονιακά μέτωπα κάτω από την σημαία του “νέου ΠΑΣΟΚ”.
Άκαρπη ήταν και η πρόσφατη συνεδρίαση της ΓΕΝΟΠ. Στην συνεδρίαση επαναλάβαμε την εκτίμησή μας για τις ευθύνες
που έχουν, την ανάγκη να οργανωθεί η πάλη απέναντι σε αυτή την πολιτική. Τονίσαμε ότι αν στην επόμενη συνεδρίαση, σε λίγες ημέρες, εξακολουθήσουν την ίδια ταχτική εμείς δε θα συμμετέχουμε στο παιχνίδι τους και θα παραιτηθούμε από την θέση του αντιπροέδρου.
Οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και οι “κλώνοι” (ΕΑΜΕ, ΕΠΑΔ), καθώς και η ΣΑΔ-ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνούν στην στρατηγική της
ανάπτυξης με βάση τα μονοπώλια. Έβαλαν πλάτη να προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς ηλ. Ενέργειας μιλώντας για «υγιή ανταγωνισμό», στήριξαν όλες τις επιλογές και τους νόμους από το 1999 μέχρι σήμερα (από την απελευθέρωση μέχρι τον
διαχωρισμό).
Αυτές οι δυνάμεις πράγματι έχουν «κρυστάλλινη» θέση και στάση υπέρ της ιδιωτικοποίησης με λόγια και με έργα.
Υπέγραψαν ΣΣΕ με ότι προέβλεπε το μνημόνιο.
Ακόμα και τώρα που παρουσιάζονται σαν αντιμνημονιακοί ή αντίθετοι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση, για να θολώσουν τα
νερά, κάνουν προτάσεις για «άρση των στρεβλώσεων της αγοράς σε βάρος της ΔΕΗ».
Επανέρχονται με νέο «αντιδεξιό» περιτύλιγμα λέγοντας ότι η ΔΑΚΕ «για πρώτη φορά στην ιστορία της ΓΕΝΟΠ διεκδικεί
να καταλάβει την θέση του προέδρου της ΓΕΝΟΠ». Πράγματι και άλλες φορές η ΔΑΚΕ ήταν πρώτη δύναμη αλλά σε συμφωνία με την ΠΑΣΚΕ και την ΣΑΔ «παραχωρούσε» τον πρόεδρο στην ΠΑΣΚΕ, σαν τον πιο «ικανό» διαχειριστή και από κοινού
με ενιαίο πλαίσιο και ταχτική έβαζαν πλάτη στην αντιλαϊκή πολιτική.
Οι πλειοψηφίες τους στο ΔΣ της ΓΕΝΟΠ, με βάση τους συσχετισμούς που υπάρχουν, δεν πρόκειται να μπουν επικεφαλής
στον αγώνα για την απόκρουση της αντιλαϊκής πολιτικής, γιατί συμφωνούν με την ουσία της.
Απέναντι σε αυτή την επίθεση του κεφαλαίου και της κυβέρνησης, ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης από τα κάτω, η όξυνση της αντιπαράθεσης με την κυβερνητική πολιτική και τους εκπροσώπους της στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Μόνο έτσι θα συμβάλουν οι εργαζόμενοι στην ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος σε αγωνιστική ταξική κατεύθυνση, που είναι προϋπόθεση να ανακοπεί η επίθεση σήμερα και να ανοίξει προοπτική σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

......
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συνδικαλιστικές παρατάξεις

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ
ΛΑΘΟΣ Η …… ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

......

συζήτηση για το λάθος του μνημονίου και οι εσωτερικές κορόνες που ανακαλύπτουν τώρα
την …… πυρίτιδα αποφεύγουν όμως σκοπίμως να αναφέρουν την αλήθεια της βαρβαρότητας των μέτρων. Μια απύθμενη συστηματική υποκρισία και μια ανεκδιήγητη πολιτική στάση για τη δημιουργία άλλοθι.
Μετά από τρία χρόνια οδυνηρότατης μνημονιακής πολιτικής, «μακροοικονομικά τα αποτελέσματα ήταν πολύ κάτω από την βάση»αναφέρει η υποτίθεται απόρρητη, έκθεση του Δ.Ν.Τ για την
Ελλάδα. Όλες οι θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός έχουν πάει χαμένες. Προχωράει μάλιστα
και σημειώνει ότι το μνημόνιο δεν έγινε για να βοηθήσει την Ελλάδα αλλά για να δώσει χρόνο στην
Ευρωζώνη να προετοιμάσει την άμυνα ώστε να μην υποστούν ζημίες οι τράπεζές τους που κατείχαν ελληνικά ομόλογα. Οι ξένοι την δουλεία τους έκαναν. Τα συμφέροντα των δικών τους τραπεζών φρόντιζαν να προστατεύσουν. Οι πολιτικοί μας όμως αποδείχθηκαν παντελώς ανίκανοι να
υπερασπιστούν θεμελειώδη συμφέροντα του ελληνικού πληθυσμού.
Από την στήλη αυτή του περιοδικού πάντα η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ προσδιόριζε την αλλαγή πολιτικής που πρέπει να υπάρξει ώστε να σταματήσει ο κατήφορος που έχει περιέλθει η χώρα. Όχι αλλα μέτρα λιτότητας, περιορισμό των μισθών, αλλά χαλάρωση ή διόρθωση μέτρων ώστε
να υπάρξει ανάκαμψη στη λειτουργία της αγοράς. Απαιτούνται τρόποι σημαντικής μείωσης του δημοσίου χρέους λόγω μη βιωσημοτητάς του και απαραίτητα σύνδεση της αποπληρωμής του ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας. Μεταφορά ευρωπαικών επενδυτικών πόρων μέσα
από διάφορα προγράμματα ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ενός «προωθητικού σοκ». Επίσης
η δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος που θα χτυπάει την φοροδιαφυγή, θα ελαφρύνει οικονομικά τους πιο αδύνατους και θα επιβαρύνει τους έχοντες και κατέχοντες πρέπει να μπει σε
πρώτη προτεραιότητα.
Η αποδοχή των μέτρων που μας επιβάλλουν η κυβέρνηση η ΕΕ και το Δ.Ν.Τ πρέπει να σταματήσει. Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τα συνδικάτα πρέπει να είναι άμεση. Συμμετέχουμε ενεργά
στις κοινητοποιήσεις να αλλάξει η πολιτική κατεύθυνση και να έρθει νέος αέρας στη χώρα μας
που τόσο έχει ανάγκη.

Η
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αύξηση κερδοφορίας
ετικά αποτελέσματα παρουσίασε η
λεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 181,7
ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του έεκατ. (-22,1%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο
του 2012, κυρίως λόγω των χαμηλότερων
τους, αυξημένα αισθητά σε σχέση με
δαπανών για φυσικό αέριο και δευτερευότα αντίστοιχα στοιχεία του πρώτου τριμήντως για υγρά καύσιμα. Το μεγαλύτερο μένου του 2012. Τα κέρδη πρό φόρων , τόκων
ρος της μείωσης των δαπανών για αγορές
και αποσβέσεων έφτασαν τα 254 εκατ. ευενέργειας, το οποίο οφείλεται στη μείωση
ρώ έναντι 232 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη προ
της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), αφόρων ανήλθαν σε € 45,1 εκατ. έναντι € 15
ντισταθμίστηκε από την υψηλότερη δαπάεκατ. το α΄ τρίμηνο του 2012, αυξημένα κανη λόγω του «γνωστού» Μηχανισμού Ανάτά €30,1 εκατ.
κτησης Μεταβλητού Κόστους υπέρ τρίτων
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε
παραγωγών.
€ 1.486,8 εκατ. από € 1.549,8 εκατ. το α΄
Θα πρέπει να σημειωθεί και η αρνητική
τρίμηνο του 2012, μειωμένος κατά € 63 εεπίπτωση μεταξύ των δύο τριμήνων, από
κατ. (-4,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριτην απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρλαμβάνεται ποσό € 19,7 εκατ. που αφορά τη
γειας να επιβάλει προσωρινά, από 16.5.2012,
συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη
χαμηλότερη τιμή, € 42/MWh, για την εσύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό
Αρ. Ζερβός, Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος
νεργειακή
συνιστώσα του τιμολογίου της
είναι μειωμένο κατά € 18,4 εκατ. σε σύΔΕΗ: "Σημαντική η αύξηση της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.
γκριση με το α΄ τρίμηνο του 2012 (€ 38,1 ευδροηλεκτρικής παραγωγής"
κατ.) λόγω της μειωμένης κατασκευαστικής
δραστηριότητας και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας,
καθώς και από το γεγονός ότι στο α΄ τρίμηνο του 2012 υ- «Μείωση της λιγνιτικής παραγωγής στο
πήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δί- α΄τρίμηνο του 2013».
κτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ.
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο α' τρίμηνο
Αρθούρος Ζερβός σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματου 2013, μειώθηκε κατά 774 GWh (-4,9%), στις 15.167 GWh έτα της περιόδου, δήλωσε μεταξύ άλλων:
ναντι 15.941 GWh το α' τρίμηνο του 2012 στο οποίο, ως γνω«Στο α' τρίμηνο του 2013, βελτιώσαμε τη λειτουργική μας
στό, επεκράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αν εξαιρεκερδοφορία (EBITDA) κατά € 22 εκατ. (+9,5%) σε σχέση με
θούν οι εξαγωγές και η άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 4,4%
την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα έσοδα από πωλήσεις η(-653 GWh). Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της
λεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα παρά τις τιΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά
μολογιακές αυξήσεις, λόγω της μειωμένης ζήτησης και του
273 GWh (-2,1%), σε 12.773 GWh, κυρίως λόγω της χαμηλόμείγματος πωλήσεων.
τερης ζήτησης, παρά τη μικρή ανάκτηση μεριδίου αγοράς στη
Η μείωση της ζήτησης σε συνδυασμό με την σημαντική
λιανική κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.
αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής οδήγησε σε κατακόΗ παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ερυφη πτώση της παραγωγής της ΔΕΗ από φυσικό αέριο κανέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 64,4% της συνολικής ζήτητά 75%, με αντίστοιχη μείωση της σχετικής δαπάνης, επιδρώσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2012 ήταν
ντας κατ' αυτόν τον τρόπο θετικά στις δαπάνες ενεργειακού
67,4%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλισοζυγίου.
θε σε 967 GWh, που οφείλεται στη μικρότερη παραγωγή των
Επιπλέον, η αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή σε συνμονάδων λιγνίτη και φυσικού αερίου της ΔΕΗ, η οποία αντιδυασμό με την αυξημένη διείσδυση των Φωτοβολταϊκών στο
σταθμίστηκε μερικώς από την αυξημένη υδροηλεκτρική παπαραγωγικό δυναμικό της χώρας, οδήγησαν σε μείωση της
ραγωγή. Επιπλέον, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ αυξήθηκε σε
Οριακής Τιμής του Συστήματος κατά 44,2%. Παραταύτα, το
1.966 GWh (+606 GWh) και το αντίστοιχο μερίδιό τους στο
γεγονός αυτό δε μεταφράστηκε σε αντίστοιχη εξοικονόμηση
ενεργειακό μείγμα της χώρας σε 13% από 8,5%.
δαπανών για τη ΔΕΗ, καθώς το κόστος αγορών ενέργειας διαμορφώθηκε σε € 81,8 / MWh από € 93,1/MWh, δηλαδή μείΤα υδροηλεκτρικά έφεραν κέρδη
ωση μόνο κατά 12,1%, λόγω της επιβάρυνσης από το ΜηχανιΟι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές η- σμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.»

Θ
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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
δώ 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,

E

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.

