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IΔIOKTHTHΣ
Σύλλογος Πτυχιούχων
Mηχανικών T.E
Στουρνάρη 73-75
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 52.21.221
Fax: 210 52.49.850
E-mail: main@sptmte-dei.gr

EKΔOTHΣ
Κων. Βαρσάμης
Στουρνάρη 73-75, Aθήνα
Tηλ. 210 52.21.221

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Kων. Γεωργίου
Αντ. Αναγνώστου
Στουρνάρη 73-75, 2ος όροφος
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 52.42.265
Fax: 210. 52.49.850

ΣYNTAKTIKH
EΠITPOΠH
B. Kατσίκας, Δ. Ξυδάς,
Στ. Ψαρράς

Παραγωγή:
ΓΡΑΦΟΠΡΙΝΤ Α.Β.Ε.Ε.
Θηβών 347 - Αιγάλεω

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Γεώργιος Κόλλιας
εξελέγη μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Διανομής Ηλεκτρισμού (European Distribution System Operators - EDSO) από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 20 Μαρτίου 2014. Στο Σύνδεσμο συμμετέχουν 33
εταιρείες Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες εταιρίες της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως η Γαλλική ERDF, η Ιταλική ENEL, η Γερμανική RWE, η Σουηδική VATTENFAL, οι Ισπανικές ENDESA και IBERDROLA και η Πορτογαλική EDP.

áéøíÜ
***

Το πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης 160.000 υφισταμένων μετρητών κατανάλωσης ρεύματος με «έξυπνους» μετρητές στις περιοχές Ξάνθης, Λέσβου, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου και Λευκάδας, καθώς και σε περιορισμένο «δείγμα» των
περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης αναμένεται να αρχίσει στις αρχές του καλοκαιριού και να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου του 2015. Η επιτυχής
ολοκλήρωση του έργου αυτού είναι ένα «στοίχημα» για το ΔΕΔΔΗΕ καθώς θα
κρίνει και την πορεία του συνολικού έργου αντικατάστασης του συνόλου των
μετρητών που ξεπερνούν τα έξι εκατομμύρια σε ολόκληρη τη χώρα.
***
Λίγους μήνες μετά το black out στη Σαντορίνη,
το ΔΣ της ΔΕΗ προχώρησε στην ανάθεση της
προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης, θέσης
σε λειτουργία και παράδοσης «με το κλειδί στο
χέρι» στον ΑΣΠ Θήρας, οκτώ (8) καινούργιων
Φορητών Ηχομονωμένων Ηλεκτροπαραγωγών
Ζευγών με κινητήρα Mitsubishi S16R-PTA και
γεννήτρια Stamford P1734E, συνοδευόμενα με ανταλλακτικά, έναντι συνολικού τιμήματος 3, 9 εκατ. Ευρώ, στη μειοδότρια εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.
***
Αυτό που ηθελημένα ορισμένοι αξιωματούχοι θέλουν να ξεχνούν είναι οι επιπτώσεις της κρίσης.
Οι αριθμοί όμως είναι αμείλικτοι. Ο αριθμός των ανέργων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αλλά είναι ενδεικτικό και το πόσα νοικοκυριά δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις βασικές ανάγκες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα περισσότεροι από 550.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ.

Tηλ.: 210 5225479 - 210 5144160

Δείτε την ιστοσελίδα μας...
http://www.sptmte-dei.gr/
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Ο καταστροφικός κατήφορος
συνεχίζεται…
κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας», αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα
των καταστροφικών , για τη χώρα, επιλογών και αποφάσεων της κυβέρνησης.
Η δημιουργία της νέας εταιρίας που θα αποσπάσει το 30% της ΔΕΗ θα έχει διαλυτικά αποτελέσματα στο σύστημα παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην πατρίδα μας και θα επηρεάσει αρνητικά την πρόσβαση των πολιτών σε ένα βασικό αγαθό, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα υπονομεύσει -αν δεν ακυρώσει
ουσιαστικά- το χαρακτήρα της ΔΕΗ, ως δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφέλειας που
η ύπαρξή της και η λειτουργία της έχει καθοριστική σημασία για την εξυπηρέτηση
ζωτικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
Και αυτό ακριβώς θα συμβεί με την πώληση της «μικρής ΔΕΗ». Θα απαξιωθεί και
θα διαλυθεί ότι θα παραμείνει στη ΔΕΗ ΑΕ και αυτό δεν είναι μόνο τα περιουσιακά
της στοιχεία. Θα καταστραφεί ένας ολόκληρος λειτουργικός μηχανισμός που εξαιτίας
του δημόσιου χαρακτήρα του μπορούσε να εγγυηθεί την ασφαλή τροφοδοσία όλης
της χώρας και την αποτελεσματική και ταχύτατη επισκευή των βλαβών ακόμα και
στον πιο απομακρυσμένο οικισμό της πατρίδας μας.
Παράλληλα, η απόφαση «ακρωτηριασμού» της ΔΕΗ ΑΕ θα ανοίξει ζητήματα ιδιοκτησίας και χρήσης τεράστιων εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν από την Επιχείρηση
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ή ακόμα θα δημιουργήσει προβλήματα διαχείρισης
του υδάτινου πλούτου της χώρας εξαιτίας της πώλησης υδροηλεκτρικών σταθμών
που αξιοποιούν τα νερά των ποταμών και των λιμνών της πατρίδας μας.
Η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί για την ανάγκη δημιουργίας της νέας εταιρίας υποστηρίζοντας ότι γίνεται για να απελευθερωθεί η αγορά Η/Ε. Όμως η κυβέρνηση
σκόπιμα αποσιωπά ότι η αγορά στη χώρα μας έχει απελευθερωθεί καθώς υπάρχουν
και δραστηριοποιούνται αρκετές ιδιωτικές εταιρίες που κατέχουν μονάδες φυσικού
αερίου αλλά και αιολικά και φωτοβολταικά πάρκα ενώ η ΔΕΗ κατέχει λίγο περισσότερο από το ήμισυ της εγκατεστημένης ισχύος. Η κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί ότι οι
ανεξάρτητοι παραγωγοί (ιδιώτες) παράγουν περίπου το 35% ηλεκτρικής ενέργειας
και κατέχουν πάνω από το 95% των μονάδων Α.Π.Ε.

H

4 Πόσο
αποτιμώνται
τα κοιτάσματα
λιγνίτη στα
ορυχεία που
θα πουληθούν;
4 Ποια είναι η
αξία της γης
που θα
προσφερθεί
στους ιδιώτες
με τη νέα
εταιρία;
4 Πως θα
εξασφαλίζεται
η απρόσκοπτη
υδροδότηση
των πόλεων και
η ορθολογική
χρήση των
νερών για τις
αγροτικές
καλλιέργειες;

Από τις συναντήσεις που είχε το Προεδρείο του Συλλόγου μας με συναδέλφους στο Ορυχείο Αμυνταίου και στον ΑΗΣ Μελίτης.
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ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ»
«Κερκόπορτα» για τη λεηλασία της ΔΕΗ
απόφαση της συγκυβέρνησης να προχωρήσει στη διάσπαση της ΔΕΗ με
τη δημιουργία μιας νέας εταιρίας , οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση και τη διάλυση της εταιρίας.
Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι «υποτακτικοί»
της τρόικας -ή μάλλον
δεν θέλουν να αντιληφθούν -είναι ότι με την
πώληση της «μικρής
ΔΕΗ», θα απαξιωθεί
και θα διαλυθεί ότι θα
παραμείνει στη ΔΕΗ
ΑΕ και αυτό δεν είναι
μόνο τα περιουσιακά
της στοιχεία.
Η κυβέρνηση με
το σχέδιο νόμου
«Δημιουργία νέας
καθετοποιημένης
εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας»
που κατέθεσε στη Βουλή τα
μεσάνυχτα της 31/3/2014, προχωρά στην απόσχιση
του 30% του παραγωγικού δυναμικού , των υπηρεσιών και της λειτουργίας
της ΔΕΗ αλλά και των πελατών της.

H

......

ης

ΑΗΣ Μελίτ

Τι λέει το Σ/Ν για τη «μικρή ΔΕΗ»
Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων:
Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού
δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυασμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παραγωγικού
μίγματος και πελατειακής βάσης στην ΔΕΗ Α.Ε.
Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος νόμου τα εξής
στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:
(α) οι κάτωθι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:
(i) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600MW
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(ii) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς
330MW
(β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW
(γ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε επί των παρακάτω
λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων,
ήτοι:
(i) του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του
ορυχείου Λακκιάς
(ii) του ορυχείου Κλειδιού
(iii) του ορυχείου Λόφων Μελίτης
(iv) των ορυχείων Κομνηνών Ι & ΙΙ
(v) του ορυχείου Βεύη
(δ) οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:
(i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116 MW
(ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW
(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW
(iv) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW
(v) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW
(ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW.
Τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των μονάδων του παραγωγικού δυναμικού που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση απόσχισης που προβλέπεται
στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος νόμου, το σύνολο
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που
περιγράφονται στη σύμβαση απόσχισης και στη
λογιστική κατάσταση της
απόσχισης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και
των συμβάσεων εργασίας που αναφέρονται
στην ανωτέρω σύμβαση
και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης,
λογίζονται ως αυτοτελής
επιχειρησιακός κλάδος
της.
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ΥΗΣ Θησαυρού)

ΥΗΣ Πλατανόβρυσης
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ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Π. ΔΕΗ
«Κλειδί για την ανάπτυξη ο Ενεργειακός σχεδιασμός»
μερίδα για την «Ιστορική συνεισφορά της ΔΕΗ
στην ανάπτυξη της χώρας και οι προοπτικές για
το αύριο» διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ στις 14 Φεβρουαρίου 2014, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγιναν ενδιαφέρουσες ομιλίες για την 63χρονη διαδρομη
της ΔΕΗ, το ρόλο της ΔΕΗ στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας αλλά και το ρόλο της σήμερα και στο μέλλον.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Κώστας Βαρσάμης μιλώντας στην Ημερίδα επισημανε τον κομβικό ρόλο του
Ομίλου ΔΕΗ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η ομιλία του έχει ως εξης:
Χαιρετίζω τη σημερινή σας συνάντηση και εύχομαι
πραγματικά τα συμπεράσματα σας να βοηθήσουν στην
προοπτική του Ομίλου μας .
Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη ακόμη
και σήμερα τα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία τους εργαζόμενους αλλά και τα ιδιαίτερα
προβλήματα της εταιρείας μας.
Αυτή την περίοδο έχουμε την αγωνιώδη προσπάθεια
της Κυβέρνησης με επικοινωνιακά μέσα μια αγωνιώδη
προσπάθεια της Κυβέρνησης να επιτύχει τους στόχους
του μνημονίου και να επισπεύσει τις διαδικασίες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, όμως η σπείρα της ύφεσης συνεχίζει ακάθεκτη την αποαναπτυξιακή της πορεία. θυμίζω την χθεσινή εξέλιξη στη χαλυβουργική που
επικοινωνιακά όλοι το ρίχνουν στο κόστος της ενέργειας .
Παρόλη την αύξουσα επιβάρυνση που παρουσιάζεται

Η

......

στα βάρη περιουσιών και εισοδημάτων, καθώς επίσης
και την εκτίναξη της ανεργίας σε επίπεδα που συγκλίνουν
αν όχι ξεπερνούν το 30%, όπως επίσης και παρά την απουσία σοβαρών και ρεαλιστικών επιχειρημάτων υπέρ
της άμβλυνσης των σχετικών πιέσεων στο προσεχές ορατό μέλλον, η ελληνική κοινωνία παρουσιάζεται ασυμμέτρως παθητική έναντι των παρατεινομένων –επ’ αόριστον– αρνητικών προοπτικών της οικονομίας.
Η απάθεια των εργαζομένων απέναντι στα ζωτικά
προβλήματα που τους απασχολούν και ιδιαιτέρα έναντι
της εμφανούς αδυναμίας της οικονομικής διαχείρισης να
αποκολληθεί από τις εκ του μνημονίου (μόνο ;) υπαγορευόμενες εσφαλμένες υφεσιακές πολιτικές, αποτελεί
φαινόμενο που πρέπει να διερευνηθεί .
Σήμερα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική
κοινωνία είτε είναι ηθικά εξουθενωμένη από τον οικονομικό τους αιφνιδιασμό, είτε λαθροβιώνει μέσα στην
παραίσθηση και την αυταπάτη για μια εξ ίσου ξαφνική νεκρανάσταση στο οικονομικό - πολιτικό παρελθόν της .
Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολιτικό οικονομικό – κοινωνικό περιβάλλον υψώθηκε στο όνομα δήθεν της απελευθέρωσης της ενέργειας ( χωρίς αυτό να είναι απαιτούμενο από τις κοινοτικές οδηγίες και την πρόσφατη ελληνική νομοθεσία ) η πώληση φιλέτων της εταιρείας μας
έτσι για να δημιουργηθεί η μεγάλη αναδιάρθρωση στη
χώρα και η εντός εισαγωγικών ανάπτυξη εξυπηρετώντας
τον διαρκή πόθο ντόπιων κρατικοδίαιτων συμφερόντων
κατά απαίτηση του διαρκώς επικαιροποιούμενου μνημονίου φυσικά .
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Απέναντι σε αυτή την επίθεση ο μόνος δρόμος είναι
η οργάνωση της πάλης .
Το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο της ομοσπονδίας
μας όπως αυτό εμφανίζεται και χρησιμοποιείτε δεν μπορεί να γίνεται αφορμή για την παράλυση των λειτουργιών της .
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι η συσπείρωση των
εργαζομένων στα πρωτοβάθμια σωματεία και σε μια αντάξια λειτουργία Ομοσπονδίας θα κράτηση τη συνοχή
του ΟΜΙΛΟΥ ανεβάζοντας την υπεράξια της απόδοσης
του .
Μόνο λοιπόν με τη συμμετοχή θα συμβάλουν οι εργαζόμενοι στην ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος σε αγωνιστική κατεύθυνση, που είναι προϋπόθεση να ανακοπεί η επίθεση σήμερα και να ανοίξει προοπτική σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
Η στρέβλωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η έλλειψη μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού στη χώρα
και η ανυπαρξία κωδίκων στα δίκτυα δεν μπορεί να βρίσκουν συνέχεια στην θέση των θυμάτων εξιλαστήριων η
μη τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας .
Θέλω να σταθώ εδώ και να τονίσω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια παλεύαμε για την ύπαρξη μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού στη χώρα με στόχο να συγκρατηθούν τα κόστη ενέργειας και να αποφύγουμε την
ενεργειακή φτώχεια που έρχονταν με τις στρεβλές πολιτικές διαχείρισης ενεργειακών πόρων και τώρα με την
πίεση για μείωση του κόστους της ενεργείας στη βιομηχανία άρχισε και ο ΣΕΒ να ζήτα σχεδιασμό ενεργειακής
πολίτικης το θέμα είναι βέβαια σε ποια κατεύθυνση.
Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός (Ε.Ε.Σ.) οφείλει να
παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία με βάση τα οποία
οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορέσουν να συζητήσουν και
να συγκλίνουν στους μέσο- και μακροπρόθεσμους ενεργειακούς στόχους.
Ένα ενεργειακό σχεδιασμό πρέπει να αποτελεί βασικό εργαλείο καθοδήγησης του ενεργειακού χάρτη της
χώρας που θα συνθέτει και θα προωθεί αποτελεσματικά τη διασφάλιση της απαιτούμενης ενέργειας στη χώρα. Θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση και διαρκή σενάρια υλοποίησης των στόχων, με συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων στον παγκόσμιο καμβά της ενέργειας.
Η πολιτεία οφείλει καταρχήν να έχει την ευθύνη της
χάραξης μίας συγκροτημένης, διαχρονικά συνεπούς και
ξεκάθαρης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής με σαφείς
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και κατά το δυνατόν μετρήσιμους κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς, ενεργειακούς,
και άλλους στόχους, για την εκπλήρωση των οποίων θα
παρεμβαίνει με τις κατάλληλες δράσεις.
Τότε και μόνο τότε το εργαλείο που λέγεται ΟΜΙΛΟΣ
ΔΕΗ θα μπορεί να είναι αρωγός στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

......
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
μεγάλη συμμετοχή αλλά και η
ενδιαφέρουσα συζήτηση που
αναπτύχθηκε, ήταν τα χαρακτηριστικά της ιδιαίτερα επιτυχημένης
συνάντησης- συζήτησης των Πτυχιούχων Μηχανικών ΔΕΔΔΗΕ Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στη συμπρωτεύουσα στις 12 Φεβρουαρίου.
Η συνάντηση αυτή όπως και αυτή
που προηγήθηκε με τους συναδέλφους
της Αττικής, εντάσσεται στο πλαίσιο
των ενημερωτικών εκδηλώσεων που
οργανώνει ο Σύλλογός μας σε διάφορες πόλεις -και όχι μόνον στην Αθήναγια τα θέματα που μας απασχολούν.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν δύο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Η
πρώτη για τις επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ
στις τεχνολογίες τηλεμέτρησης και η
δεύτερη για το ζήτημα των εργολαβιών.
Τα θέματα ανέπτυξαν οι συνάδελφοι
ΞΥΔΑΣ Διαμαντής και ΠΟ ΛΥ ΧΡΟ ΝΗΣ Γιώργος και ακολούθησε κατάθεση ερωτήσεων – προβληματισμών
για τα παρουσιαζόμενα θέματα οι οποίες απαντήθηκαν από την Διεύθυνση
της Επιχείρησης.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλής
Μενεγατος , ο Περιφερειακός Διευθυντής Μακεδονίας – Θράκης Αναστάσιος Μιζαμιδης, στελέχη της Επιχείρησης και βέβαια συνάδελφοι του
ΔΕΔΔΗΕ στη Μακεδονία–Θράκη. Επίσης, τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας αναφέρθηκαν στα σοβαρά
θέματα που απασχολούν τον Όμιλο
ΔΕΗ, αλλά και τον κλάδο μας.

Η
......
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ΕΡΓΟ «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διασύνδεση Κρήτης
ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης αλλά και των
άλλων μη διασυνδεδεμένων νησιών μπορεί να είναι ένα ακριβό έργο αλλά είναι απαραίτητο για
τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας
αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια. Ταυτόχρονα, θα
μειώσει το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
(ΥΚΩ) που θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλές καθώς ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρω κάθε χρόνο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νυν υπουργός ΠΕΚΑ Γ.Μανιάτης, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή είχε τονίσει
χαρακτηριστικά ότι «θα απαλλάξει (η διασύνδεση της
Κρήτης) τους καταναλωτές από το βαρύ οικονομικό φορτίο, που καλούνται να πληρώσουν ως Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας
με πετρελαϊκούς σταθμούς και το οποίο, πλέον, υπερβαίνει τα 700 εκ. € ετησίως. Ειδικότερα, η διασύνδεση της
Κρήτης αξιολογείται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς το
κόστος των ΥΚΩ για το νησί αγγίζει το ήμισυ του συνόλου των 700 εκατ. €, δηλ. περίπου 350 εκατ. € ετησίως».

H
......

Χάρτης με ένα απο τα σενάρια για τη Διασύνδεση της Κρήτης

Παράλληλα, είχε τονίσει ότι η σύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα ήταν ξεκάθαρα πιο συμφέρουσα από την
«ανάπτυξη αυτόνομων τοπικών σταθμών παραγωγής ενέργειας».
Όμως πέρα από τους προφανείς οικονομικούς λόγους που προκρίνουν τη διασύνδεση των νησιών υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως λόγου χάρη περιβαλλοντικοί:
Μείωση της επιβάρυνσης που προκαλούν οι υπάρχοντες πετρελαικοι σταθμοί, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή
ακόμα και σε περιοχές με τουριστική ανάπτυξη.
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και των μνημείων των νησιών με την αποφυγή κατασκευής γραμμών μεταφοράς
υψηλής τάσης.
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Διασύνδεση Κυκλάδων
ο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», μετά από αρκετές καθυστερήσεις είναι έτοιμο να
ξεκινήσει καθώς ολοκληρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα τέσσερα υποέργα.
Ο σχεδιασμός προέβλεπε
1. Oμάδα Α : Υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Λαυρίου – Σύρου.
2. Ομάδα B : Υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Τήνου – Σύρου, Σύρου – Μυκόνου,
Σύρου - Πάρου και Τερματικό καλωδίων 150 kV στην
Τήνο.
3. Ομάδα Γ : Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες
διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 Y/Σ Υποβιβασμού 150 kV/ΜΤ στις νήσους
Σύρο – Πάρο - Μύκονο

T

4. Ομάδα Δ : Συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος +/-100 MVAr «SVC» στην Σύρο.
Με βάση το προκαταρκτικό σχέδιο του Δεκαετούς
Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς
2015-2024 του ΑΔΜΗΕ, η διασύνδεση των Κυκλάδων θα
πραγματοποιηθεί σε δύο κύριες φάσεις. Η πρώτη εκτιμάται ότι ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι το 2016 και
περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο.
Μετά την ολοκλήρωσή της, οι μονάδες που λειτουργούν στα νησιά θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και τα
φορτία των νησιών θα τροφοδοτούνται πλέον από το
Εθνικό Σύστημα. Να σημειωθεί εδώ ότι ήδη τα νησιά Τήνος και Άνδρος τροφοδοτούνται ήδη από το ηπειρωτικό σύστημα, με το υποβρύχιο καλώδιο Καρύστου
Άνδρου, το οποίο είχε ποντιστεί σε εφαρμογή παλαιότερου σχεδιασμού, ο οποίος ωστόσο εγκαταλείφθηκε
λόγω προσφυγών στο ΣτΕ. Η δεύτερη φάση του έργου
προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έναν χρόνο αργότερα το 2017. Αυτή θα περιλαμβάνει την καλωδιακή διασύνδεση της Πάρου με τη Νάξο με νέο υποβρύχιο καλώδιο και τη σύνδεση της Νάξου με τη Μύκονο. Το έργο περιλαμβάνει και τρίτη φάση, αυτή ωστόσο προβλέπει
απλώς την ενίσχυση της υποβρύχιας διασύνδεσης της
Σύρου με το Λαύριο με την πόντιση και δεύτερου καλωδίου, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού, κάτι που προβλέπεται να γίνει μέχρι το 2020.
Πάντως , ο ΑΔΜΗΕ έχει προτείνει ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση όλων των φάσεων του έργου θα πρέπει να διατηρηθεί παραγωγικό δυναμικό στα νησιά, ώστε
να μπορούν να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά.
Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει η συζήτηση για το έργο της διασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών του Βορείου Αιγαίου με το ηπειρωτικό δίκτυο και αυτό είναι λογικό καθώς για την ηλεκτροδότηση των νησιών όπως η Λέσβος ή η Λήμνος δαπανώνται τεράστια ποσά ενώ παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον και για την μεταφορά ρεύματος από μεγάλα αιολικά πάρκα που έχουν σχεδιαστεί και αδειοδοτηθεί για
την περιοχή αυτή.

......
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ο θέμα της πώλησης του ΑΔΜΗΕ και συνολικά το
ζήτημα της διάλυσης του Ομίλου ΔΕΗ, ο συντονισμός και η καλύτερη οργάνωση του αγώνα ενάντια στις καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης, που
αφενός πλήττουν το κοινωνικό αγαθό της ενέργειας και
αφετέρου το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ , κυριάρχησαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Φεβρουαρίου.
Συζητήθηκαν ακόμη οι πρωτοβουλίες του Συλλόγου
μας με την καταγγελία στην Εισαγγελέα Διαφθοράς για
την απαράδεκτη απόφαση της Διαιτησίας της ΡΑΕ σχετικά με τη χρέωση της τιμής της Kwh από την ΔΕΗ στην
εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ» (36,60€ kwh),
αλλά και για την προάσπιση της ενσωματωμένης , σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ, ασφαλιστικής μας περιουσίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος 2773/1999 και οι μετέπειτα ερμηνείες του, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να
μας στερήσουν το δικαίωμα της διεκδίκησης της ασφαλιστικής περιουσίας, που σχηματίστηκε από τις εισφορές
των εργαζομένων και είναι ενσωματωμένη στην υπάρχουσα περιουσία του Ομίλου ΔΕΗ.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τις προσπάθειες του Συλλόγου μας για τη διεκδίκηση της ασφαλιστικής περιου-

T

......

σίας των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ
απευθείας από τον Όμιλο ΔΕΗ ως ουσιαστικό οφειλέτη
και όχι από το Κράτος, υπογραμμίστηκε πως αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη καθώς η ευθύνη του Κράτους για
την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων προς το ασφαλιστικό μας Ταμείο έχει ήδη ανατραπεί λόγω των μνημονιακών μέτρων και αποφάσεων. Παράλληλα, τονίστηκε
ότι η διαδικασία αυτή θα έχει και ως παράλληλη στόχο
την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας πώλησης
του ΑΔΜΗΕ.
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ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Καταστροφική
η απόφαση
της Διαιτησίας»

Σ

Καδοφόρος εκσκαφέας στο ΛΚΔΜ

την Εισαγγελέα Πρωτοδικών κλήθηκε την Τετάρτη 12/02/2014 το Προεδρείο του Συλλόγου μας σχετικά με την
καταγγελία που είχαμε κάνει στην Εισαγγελέα διαφθοράς κ. Ράϊκου, για την απόφαση της διαιτησίας της ΡΑΕ που
αφορούσε τη χρέωση της τιμής της Kwh από την ΔΕΗ στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ» (36,60€ kwh).

Εκτός της προσωπικής κατάθεσης υποβλήθηκε και υπόμνημα με ατράνταχτα στοιχεία, που αποδεικνύουν την
λανθασμένη απόφαση της διαιτησίας που είναι ταυτόχρονα καταστροφική για την ΔΕΗ , μια και ήδη όλες οι ενεργοβόρες βιομηχανίες απαιτούν την ίδια χρέωση, δηλαδή κάτω από το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ.
Η υπεράσπιση του ζητήματος είναι θέμα βιωσιμότητας
της ΔΕΗ, της εργασίας μας αλλά και της προάσπισης της χαμηλής χρέωσης της kwh στους οικιακούς καταναλωτές, μιας
και αν τελικά ισχύσει η απόφαση αυτή η επίπτωση σε αυτούς θα είναι μεγάλη.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Σύλλογός μας είχε καταγγείλει την απόφαση της Διαιτησίας και σε ανακοίνωση
είχαμε επισημάνει μεταξύ άλλων τα εξής:
« Πρωτάκουστη η κατά πλειοψηφία απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας της ΡΑΕ, που αποδέχεται όλους τους ισχυρισμούς του ενός μέρους (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ), στηριζόμενη
στην κατάθεση του Οικονομικού Δ/ντη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα ατράνταχτα επιχειρήματα της ΔΕΗ, ιδίως
για το πιο είναι το κόστος της.
Το σχέδιο στηρίζεται σε δύο βήματα:
Πρώτο βήμα, το επιχείρημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ για την ενεργειακή της εξάρτηση από την ΔΕΗ.
Η Διαιτησία δεν έλαβε υπόψη της ότι σε μια αγορά πλήρως απελευθερωμένη, ο ισχυρισμός τους ότι η λειτουργία
της εταιρείας τους εξαρτάται ενεργειακά από την ΔΕΗ, δεν
ευσταθεί.
Κατά περίεργο τρόπο η Διαιτησία απεδέχθη τα επιχειρήματα τους.
Δεν έλαβε υπόψη της ότι το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο τους κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί όλες τις ενεργειακές τους ανάγκες.
Επίσης ότι, σε ένα τελείως απελευθερωμένο και ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον, οι δυνατότητες προμή-

θειας ενέργειας είναι και από την χονδρεμπορική αγορά και
από εισαγωγές και μάλιστα όταν η συνολική ζήτηση ενέργειας σε Εθνικό επίπεδο υπολείπεται κατά πολύ της εγκατεστημένης ισχύος.

Στόχος η κατάρρευση της ΔΕΗ
Δεύτερο βήμα, ο καθορισμός της τιμής ανά Mwh με βάση τα στοιχεία παρελθόντων ετών που η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε
κατέθεσε.
Καθοριστικό στοιχείο η μεθοδολογία και τα στοιχεία
που κατατέθηκαν για το κόστος παραγωγής της ενέργειας
από την ΔΕΗ.
Η Διαιτησία δεν έλαβε υπόψη της τα αναλυτικά στοιχεία της ΔΕΗ, ούτε την τεχνική έκθεση του Οίκου PWC που
αξιολογεί για τα έτη 2011 και 2012, ότι το μέσο κόστος παραγωγής για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ ήταν 62€/Mwh.
Παρά ταύτα κατέληξε στην εξωφρενική απόφαση για χρέωση στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε στο τίμημα του 36,6 €/Mwh.
Ακόμη και πιο χαμηλά δηλαδή και από την απόφαση της
ίδιας της ΡΑΕ που το όριζε σε 42€/Mwh.
Για την απόφαση τους αυτή πήραν ως βάση το κόστος
«φανταστικών» λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ (στοιχεία της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ), ώστε να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την
εξωπραγματική αυτή τιμή.
Δεν γνωρίζουν ότι η συνολική παραγωγή της ΔΕΗ προέρχεται από Μονάδες μείγματος καυσίμου με διαφορετικό κόστος παραγωγής και περιλαμβάνει μια σειρά επιβαρύνσεων;
Σκέφτηκαν που θα οδηγήσουν την ΔΕΗ εάν εφαρμοστεί η απόφαση αυτή και ποια θα είναι τα μελλοντικά επακόλουθα αυτής;
Εάν αυτό δεν είναι στοχευμένη μεθόδευση σε βάρος
της ΔΕΗ, τότε τι άλλο μπορεί να είναι;
Μήπως ο τελικός σκοπός είναι η κατάρρευση της ΔΕΗ
προκειμένου να γίνει εύκολη λεία για τα δικά τους χέρια;»

......
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ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014

Νέες μονάδες της ΔΕΗ
λεκτρική ενέργεια 330 Gwh θα παράγει ετησίως
ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός (ΥΗΣ) του Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα που μετά από
μια περίοδο δοκιμών θα ενταχθεί πλήρως στο σύστημα.
H Μονάδα Νο1 του νέου σταθμού της ΔΕΗ συγχρόνισε για πρώτη φορά στις 23/1/2014, στο πλαίσιο
της έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας, με το Εθνικό
Διασυνδεδεμένο Σύστημα και παρήγαγε ηλεκτρική
ενέργεια στον περιορισμένο χρόνο της δοκιμής με ισχύ 20 MW.
Το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα αποτελείται από ένα χωμάτινο φράγμα ύψους 130 μ., συνολικού όγκου 9 εκ. m3 περίπου και ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 400 εκ m3 περίπου, που καλύπτει επιφάνεια 22 km2, στα όρια των νομών Κοζάνης και Γρεβενών. Ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα είναι ο πρώτος
μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός που μπαίνει στο
σύστημα μετά από 15 χρόνια με εγκατεστημένη ισχύ
της τάξης των 160 MW και ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει τον κύριο σταθμό, που αποτελείται από δύο
υδροστροβίλους συνολικής ισχύος 155,2 MW και ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο για την εξασφάλιση

H

......

της οικολογικής παροχής ισχύος 4,2 MW.
Ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες επενδύσεις που ολοκληρώνει η ΔΕΗ, καθώς ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, στο
Αλιβέρι, συνολικής ισχύος 417 MW, ενώ εντός του
2014 θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία και η Μονάδα
Μεγαλόπολη V, Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο
επίσης φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 811 MW.
Η νέα μονάδα στο Αλιβέρι είναι η πιο σύγχρονη
θερμική μονάδα, με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης σε όλη τη χώρα , είχε συμβατικό τίμημα 275 εκατ. ευρω και βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία από τον Αύγουστο του 2013. Ήδη από το Φεβρουάριο
του 2014 η μονάδα του Αλιβερίου έχει εγγραφεί στο
μητρώο μονάδων του ΑΔΜΗΕ. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου έχουν απασχολήσει και τη δικαιοσύνη
Έως το τέλος του 2014 αναμένεται να μπει σε εμπορική λειτουργία και η νέα Μονάδα συνδυασμένου
κύκλου της Μεγαλόπολης με καθαρή ισχύ 811 MW
και με συμβατικό τίμημα 501,3 εκατ. ευρω.

Από τις εργασίες κατασκευής του φράγματος Ιλαρίωνα.
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ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
Η καταστροφική τους µανία
δεν έχει τέλος
Ευτυχώς που το μήνυμα των ευρωεκλογών το διάβασαν.
Αφού λοιπόν το διάβασαν, έβαλαν στόχο και εφαρμόζουν την πώληση της μικρής ΔΕΗ.
Με πρόσχημα για άλλη μια φορά, τα προαπαιτούμενα των μνημονίων, διαλύουν τον μεγαλύτερο Όμιλο της χώρας.
Τον Όμιλο που όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης είναι ο μοναδικός που συνεχίζει και κάνει επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
Πουθενά και σε κανένα μνημόνιο δεν προβλεπόταν το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ και της μικρής ΔΕΗ, αλλά τα συμφέροντα ξέρουν τον τρόπο χρησιμοποιώντας τους "λακέδες τους", που
βρίσκονται στην Κυβέρνηση, να βάζουν με την λογική των προαπαιτουμένων ότι αυτοί θέλουν.
Έτσι λοιπόν επιχειρούν να αρπάξουν ότι πιο ισχυρό υπάρχει στην Ελληνική Οικονομία.
Τίθεται το ερώτημα όλοι αυτοί οι επίδοξοι "επενδυτές" ποια επένδυση έχουν κάνει οι ίδιοι
εκτός από το να αρπάζουν ότι είναι υπό κρατικό έλεγχο και μάλιστα κερδοφόρο;
Πότε αυτοί θυσίασαν κάτι από τα δικά τους "κεκτημένα";
Προσέφεραν έστω και μια νέα θέση εργασίας;
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε, παρά μόνο με δούρειο ίππο την Κυβέρνηση λεηλατούν ότι
υγιές υπάρχει.
Το ζήτημα είναι, εμείς τι κάνουμε για όλα αυτά;
Το συνδικάτο προχώρησε σε μεγάλα συλλαλητήρια, σε ενημερώσεις, σε δικαστικές διεκδικήσεις προκειμένου να αποτραπούν οι πωλήσεις, σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Δηλαδή αυτά που έπρεπε να γίνουν, έγιναν.
Απευθυνόμενοι στους συναδέλφους που δεν συμμετείχαν σε όλα αυτά προκειμένου να εμποδίσουμε το ξεπούλημα της εργασίας μας, τι πραγματικά κάνουν;
Όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (και δεν ντρέπεται) δηλώνει ότι σε "περιόδους
κρίσης περιορίζεται η Δημοκρατία" .
Εμείς τι κάνουμε;

......
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

Το σχέδιο εξυπηρετεί αποκλειστικά
τους ιδιώτες
Παρόλη την βοήθεια των ΜΜΕ – μετά την υλοποίησή του σχεδίου θα φανούν και οι ουσιαστικοί λόγοι
της συνεισφοράς τους - τα «επιχειρήματα» της Κυβέρνησης για την αναγκαιότητα αποκρατικοποίησης
της ΔΕΗ, η κοινωνία δείχνει ή να τα απορρίπτει εξ αρχής ή τουλάχιστον να προβληματίζεται για την απο-

...... τελεσματικότητα του εγχειρήματος, όσον αφορά την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να πιστέψουν τα εξαγγελμένα επιτεύγματα της
αποκρατικοποίησης για μείωση της τιμής της kwh και για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας λόγω επενδύσεων.
Όλοι γνωρίζουν από την διεθνή αλλά και την εγχώρια εμπειρία, ότι στον συγκεκριμένο τομέα της ενέργειας η λειτουργία ιδιωτών παραγωγών αποσκοπεί μόνο στην απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου
κέρδους χωρίς να λαμβάνεται τίποτα άλλο υπόψη. Αυτό και μόνο, όπως έχει συμβεί με τραγικά κοινωνικά
αλλά και εθνικά αποτελέσματα σε άλλες χώρες, θα ήταν αρκετό για την απόρριψή της.
Το τεράστιο κόστος της επένδυσης και η όσο το δυνατόν γρηγορότερη απόσβεσή της θα επιβάλλει
αύξηση της τιμής του προϊόντος.
Η «επένδυση» δεν αφορά σε κανένα από τα τρία στάδια του σχεδίου νέα δραστηριότητα άρα, το πέρασμα τμήματος της ΔΕΗ στα χέρια ιδιωτών, με τον γνωστό τρόπο λειτουργίας τους, μάλλον μειώσεις στις
θέσεις εργασίας τελικά θα επιφέρουν.
Τι θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει για την σπουδή της Κυβέρνησης να περάσει το σχέδιο, τοποθετώντας το στα προαπαιτούμενα της δόσης, μια και από πουθενά αυτό δεν επιβάλλεται;
Ότι πρόκειται για την γνωστή κοντόφθαλμη ελληνική πολιτική, του χωρίς προγραμματισμό, χωρίς
να έχουν υπολογιστεί οι συνέπειες, του φτιάχνοντας και βλέποντας όπως η πολιτική στις ΑΠΕ;
ή
Ότι το σχέδιο εξυπηρετεί αποκλειστικά ιδιώτες, που χρόνια ορεγόντουσαν την ενεργειακή αγορά
των 6 δις € και τώρα έκριναν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την απόκτησή της.
Πως αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί, γιατί στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει σε κάθε χώρα, μία κυρίαρχη εταιρεία ενέργειας υπό κρατικό έλεγχο, πυλώνας του ενεργειακού συστήματος και αναπτυξιακός βραχίονας της χώρας.
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ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. προχωράει με γρήγορους ρυθμούς την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο θερινό τμήμα της βουλής προβλέπει το σπάσιμο της
ΔΕΗ στα δύο, ώστε να διευκολυνθεί η προωθούμενη πλήρης «απελευθέρωση» της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πρόκειται στην ουσία για την ολοκλήρωση ενός σχεδιασμού που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, πολύ πριν την κρίση, με
σκοπό την πλήρη παράδοση του τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στους ιδιωτικούς μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι συγκρούονται για το ποιος θα πάρει το φιλέτο που λέγεται «μικρή ΔΕΗ» και αφορά μονάδες
παραγωγής, υδροηλεκτρικές μονάδες, κομμάτι της εμπορίας. Οι διαφωνίες που αφορούν τον τρόπο , την μορφή και το τίμημα της εκποίησης αντανακλούν αυτές τις συγκρούσεις.
Για τις εξελίξεις αυτές, σοβαρές ευθύνες έχει η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ, οι παρατάξεις της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που
στο όνομα τους «ρεαλισμού», του «ελεύθερου ανταγωνισμού» και των άλλων αυταπατών που δημιουργούσαν, διαχωρίζοντας την πορεία ιδιωτικοποίησης από την πολιτική της Ε.Ε., έβαλαν πλάτη να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση σε όλες τις φάσεις με επιμέρους διαφωνίες.
Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να αντιπαλέψουν την λεγόμενη «απελευθέρωση» της αγοράς Ενέργειας γιατί δεν
είναι προς το συμφέρον του λαού και των εργαζόμενων, όπως προσπαθεί να πείσει η κυβέρνηση. Λένε ψέματα και καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες στο λαό, όταν λένε ότι η απελευθέρωση θα φέρει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Δεν πρόκειται
για ανάπτυξη, αφού τα μονοπώλια έρχονται να αγοράσουν έτοιμες υποδομές, το 30% της παραγωγικής βάσης της ΔΕΗ, των
αντίστοιχων λιγνιτικών κοιτασμάτων και το 30% του πελατολογίου της. Αλλά ακόμα και η όποια προσωρινή ανάκαμψη από
την κρίση, θα έρθει να πατήσει στα αποκαΐδια των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Οι «νέοι ιδιοκτήτες», θα θέσουν τους δικούς τους όρους για να αγοράσουν, θα εφαρμόσουν όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που εφάρμοσε για χάρη τους η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να κρίνουν από την πείρα τους, αν η απελευθέρωση μέχρι σήμερα, είχε θετικές συνέπειες για
την ζωή τους. Κάθε φορά που η απελευθέρωση προχωρούσε και ένα βήμα παραπέρα, η τιμή του ρεύματος ολοένα και αυξανόταν. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, τα λαϊκά νοικοκυριά κλήθηκαν να πληρώσουν 80% παραπάνω την τιμή της κιλοβατώρας, ενώ αν προσθέσουμε και τις αυξήσεις μέσω όλων των επιπλέον φόρων, όπως το τέλος ΕΤΜΕΑΡ που αυξήθηκε κατά
133% μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, οι αυξήσεις είναι υπερδιπλάσιες για την πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών. Αυτό τον
στόχο υπηρετούν και οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν από 1 Ιούλη 2014.
Η διαμάχη και ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο των υποδομών, των πηγών και δρόμων της Ενέργειας μπορεί να μπλέξουν
το λαό σε περιπέτειες. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να γενικευτεί αυτή η αντιπαράθεση, να πάρει ακόμα
και χαρακτηριστικά ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Πόσο μάλλον που είναι ακόμα ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με τα κοιτάσματα
υδρογονανθράκων, του διαδρόμους μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ουκρανίας που
δείχνει ότι με όποιον ιμπεριαλιστή και αν συνταχθεί ο λαός, δεν μπορεί να προστατευθεί και να ξεφύγει από τη λύσσα τους.
Οι επιλογές της κυβέρνησης για την πώληση της ΔΕΗ και συνολικά των στρατηγικών υποδομών της χώρας, ακολουθούν
τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία όλα τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις, εκτός του ΚΚΕ, συμφωνούν. Δεν
μπορεί σήμερα κάποιος «να διεκδικεί» να μην πουληθεί η ΔΕΗ και να συμφωνεί με την ΕΕ, που φτιάχτηκε ακριβώς για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του κεφαλαίου των χωρών που την απαρτίζουν. Από αυτήν τη σκοπιά, οι εργαζόμενοι
δεν πρέπει να παραπλανηθούν από δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που από τη μία μιλάει για ΔΕΗ «υπό δημόσιο έλεγχο», που μπορεί να διασφαλίσει μία κυβέρνηση της Αριστεράς, από την άλλη όμως είναι δύναμη που στρατηγικά συμφωνεί με τις βασικές
κατευθύνσεις της ΕΕ. Αυτό φαίνεται και από την ουσία των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για την Ενέργεια αλλά και από τις δηλώσεις
των στελεχών του κατά καιρούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όταν λέει ότι «στο πλάι της δημόσιας ΔΕΗ, μπορεί να λειτουργούν και ιδιώτες αρκεί να είναι υγιείς επιχειρηματίες».
Η λύση προς όφελος του λαού, είναι η πρόταση για Ενέργεια και ΔΕΗ κοινωνικοποιημένη σε μια Ελλάδα αποδεσμευμένη από την Ε.Ε, με λαϊκή εξουσία και οικονομία. Για ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας, που θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών, θα σχεδιάζει τα ενεργειακά έργα με πανεθνικό σχεδιασμό, επιστημονικά με βάση
τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας.
Σε ένα τέτοιο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης μπορούν να εξασφαλιστούν ταυτόχρονα φθηνό ρεύμα για το λαό, τα
εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων στην Ενέργεια , η μείωση του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης της χώρας,
η εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας για την ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων.

......
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ

......

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
Κατατέθηκε τον Μάρτιο στην βουλή το νομοσχέδιο «Δημιουργία Νέας ΔΕΗ»
Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει οτι η νέα εταιρεία θα προέλθει απο τη ΔΕΗ με μεταβίβαση ποσοστού 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις και με αναλογικό ποσοστό της πελατειακής βάσης.
Στη νέα Εταιρία θα εισφερθούν οι Μονάδες
ΛΙΓΝΙΤΗΣ:
ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ι&ΙΙ ισχύος 600 MW
ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Ι ισχύος 330 MW
ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ ισχύος 450MW
Επίσης τα δικαιώματα της ΔΕΗ στα Λιγνιτωρυχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία τους
(Αμυνταίου, Κλειδιού, Λόφων Μελίτης, Κομνηνών Ι&ΙΙ, Βεύης).
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ: ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ισχύος 116MW
ΘΥΣΑΥΡΟΥ ισχύος 384MW
ΑΓΡΑΣ ισχύος 50 ΜW
EΔΕΣΣΑΙΟΣ ισχύος 19 MW
ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι&ΙΙ ισχύος 334 MW
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ισχύος 485 MW
Επίσης στη νέα εταιρία θα μεταφερθούν και πελάτες της ΔΕΗ που καλύπτουν το 30% της
ενέργειας που διαθέτει η επιχείρηση στη κατανάλωση.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ καλεί τη Κυβέρνηση να αποσύρει το Νομοσχέδιο το οποίο
καθιστά την Ηλεκτρική Ενέργεια αντικείμενο εκμετάλλευσης και κερδσκοπίας.
Εργαζόμενοι στην Επιχείρηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντισταθούν στην επέλαση των συμφερόντων.
Ο Ελληνικός Λαός να αποφασίσει αν είναι σύμφωνος στην εκποίηση της Δημόσιας περιουσίας και στο μεγαλύτερο ξεπούλημα της μεγαλύτερης Βιομηχανίας της χώρας.
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΟΡΝΙΚΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Προσφορά στην παράδοση
να σημαντικό βυζαντινό μνημείο, η Ιερά
Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου Τορνικίου, χρειάστηκε να μετακινηθεί προκειμένου να μη «χαθεί» στα νερά της τεχνητής
λίμνης του Ιλαρίωνα στον ομώνυμο υδροηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ.
Το διώροφο καθολικό της μονής χρειάστηκε να μετακινηθεί 127 μέτρα από τη θέση
όπου βρισκόταν και να τοποθετηθεί σε κοντινό λόφο, 27 μέτρα πιο ψηλά. Η διάσωση της Ιεράς Μονής έγινε χάρη στη ΔΕΗ, που ανέλαβε
το κόστος, και στην …τεχνολογία που έφερε
εις πέρας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα.
Το μνημείο του 14ου αιώνα σε πρώτη φάση τοποθετήθηκε από τα θεμέλια σε μεταλλικό πλαίσιο, αποκολλήθηκε με υδραυλικά μηχανικά μέσα από το έδαφος και τοποθετήθηκε πάνω σε μεταλλικές ράγες προκειμένου να
γίνει η μετακίνηση της ιεράς μονής, βάρους περίπου 300 τόνων, στη νέα της θέση. Το μνημείο
μετακινούνταν κατά μέσο όρο επτά μέτρα ημερησίως και παρά τα κάποια προβλήματα που
παρουσιάστηκαν, η επιχείρηση στέφθηκε από
απόλυτη επιτυχία.
Τη μελέτη και την ευθύνη του εγχειρήματος
είχε ο γνωστός και από ανάλογα έργα αρχιτέκτονας Δημήτρης Κορρές ενώ ο προϋπολογισμός του έργου, που ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2011, ήταν 850.000 ευρώ.
Η Ιερά Μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου ήταν χτισμένη στις όχθες του Αλιάκμωνα και το
καθολικο της Μονής είναι διώροφο και αποτελείται από δυο μονόχωρους ναούς με ανεξάρτητη πρόσβαση ενώ σε επαφή με τη δυτική πλευρά αναπτυσσόταν μια γραμμική σειρά
κελιών. Οι σπάνιες τοιχογραφίες χρονολογούνται το 1481 ενώ από τα ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας προκύπτει η συνεχής κατοίκηση της μονής από τον 15ο έως τον 18ο
αιώνα.

Έ

......
Η αρχική θέση της Ι.Μονής

Οι εργασίες μεταφοράς στη νέα θέση
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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.
Εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, η Διοίκηση της ΔΕΗ
επιχειρεί να βελτιώνει καθημερινά το φάσμα υπηρεσιών
δίνοντας έμφαση στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες
συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζει το δίκτυο των καταστημάτων της, προωθεί εναλλακτικούς
τρόπους πληρωμής λογαριασμών και διευκολύνει. στο
βαθμό του εφικτού, αξιοποιώντας ακόμη και τις νέες τεχνολογίες.
Με το μέχρι σήμερα πρόγραμμα διακανονισμών η ΔΕΗ
διασφάλισε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση περισσοτέρων από 1 εκατ. συμπολιτών μας στην τελευταία διετία, μέσα σε μια περίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης. Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας προωθεί νέες
ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις, προκειμένου τα προγράμματα διακανονισμών να ανταποκρίνονται πλήρως στις
αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας,
αναπροσάρμοσε, σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, το πλαίσιο που διέπει
τους διακανονισμούς.
Με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η ΔΕΗ προσφέρει στους
καταναλωτές της ακόμα ευνοϊκότερους όρους σε σχέση
με το προηγούμενο πρόγραμμα διακανονισμών της Επιχείρησης. Οι βαθμοί «συνέπειας» του καταναλωτή είναι οι
εξής:
Οι βαθμoί «συνέπειας» του καταναλωτή:
1. Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς
2. Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς
3. Περισσότερες από μια ενσωματώσεις (απλήρωτοι
λογαριασμοί) σε επόμενο λογαριασμό ή και μια
αθέτηση διακανονισμού
4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών
5 Παραβίαση μετρητή μετά από αποκοπή λόγω
χρέους
6. Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μετρητή μετά
από αποκοπή ή και ρευματοκλοπή.

Για τους ευάλωτους καταναλωτές που ανήκουν στις
κατηγορίες «συνέπειας» 1, 2 & 3 παρέχεται η δυνατότητα η κάθε δόση να μην ξεπερνά το 25% του συνόλου
ενός διμηνιαίου λογαριασμού, χωρίς το έκτακτο τέλος ακινήτων ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ). Έτσι, για παράδειγμα, ένας
ευάλωτος καταναλωτής που ανήκει στην κατηγορία συνέπειας 1, 2 ή 3 και έχει συνολική οφειλή €2.000 και μέσο
διμηνιαίο λογαριασμό €200 (χωρίς ΕΕΤΑ) θα μπορεί να
το αποπληρώσει σε 40 μηνιαίες άτοκες δόσεις των €50.
Οι ευάλωτοι καταναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες «συνέπειας» 4 & 5 πλέον δικαιούνται διακανονισμό με προκαταβολή 10% συν 6 άτοκες διμηνιαίες δόσεις
ή 20% προκαταβολή συν 4 άτοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι, με το προηγούμενο πρόγραμμα οι
κατηγορίες 1, 2 & 3 είχαν δικαίωμα διακανονισμού σε 6, 4
& 3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα, ενώ οι λιγότερο συνεπείς καταναλωτές των κατηγοριών 4 & 5 έπρεπε
να καταβάλλουν 20% προκαταβολή συν 3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις και 50% προκαταβολή συν 2 έντοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.
Στην κατηγορία «συνέπειας» 6 δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα και
οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλουν το 100% της οφειλής ή να προχωρήσουν σε διακανονισμό μετά από την καταβολή εγγυήσεων.
Η εξυπηρέτηση θα γίνεται προς το παρόν αποκλειστικά από τα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ, ενώ πολύ
σύντομα έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.
Πέραν των ανωτέρω, κατά τους χειμερινούς (Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος)
και τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος – Αύγουστος)
δεν γίνεται διακοπή ρεύματος σε πελάτες με Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και καμία διακοπή ρεύματος σε ομάδες που έχουν εξάρτηση από μηχανικά
μέσα.
Η ΔΕΗ, όπως πάντοτε και πολύ περισσότερο στις
μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι καταναλωτές, δείχνει έμπρακτα το κοινωνικό της
πρόσωπο.

