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B. Kατσίκας, Δ. Ξυδάς,

Στ. Ψαρράς

Εκτός λογαριασμών της ΔΕΗ, το «χαράτσι». Ο φόρος που «φόρτωσαν» στη ΔΕΗ οι κυ-

βερνώντες, που προκάλεσε προβλήματα, που ήταν η αιτία για να μείνουν χωρίς ρεύμα χιλιάδες

νοικοκυριά, θα αποτελεί παρελθόν, «κακό παρελθόν» για την επιχείρηση. Μετά τον Ιούλιο,

η οφειλή από το «χαράτσι» θα μεταφερθεί στην Εφορία.

* * *

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό είχε ο νέος Περιφερειάρχης Δυτι-

κής Μακεδονίας Θ.Καρυπίδης. Μετά τη συνάντηση δη-

μιουργήθηκε θέμα σχετικά με τη «μείωση του ρεύματος

για τους κατοίκους της περιοχής» για το οποίο η ΔΕΗ έ-

σπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν δικαιούται (η ΔΕΗ) να

εφαρμόσει τιμολογιακή πολιτική ανά περιοχή ή περιφέ-

ρεια καθώς μια τέτοια πρωτοβουλία δεν εμπίπτει στις

αρμοδιότητές της».

* * *

Ο γερμανός αρμόδιος επίτροπος για την Ενέργεια Γκίντερ Έτινγκερ, έδωσε μια ενδιαφέ-

ρουσα απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ.Αρσένη, σχετικά με το σχέδιο για τη «μι-

κρή ΔΕΗ» και την πρόβλεψη για τη μεταφορά πελατών της ΔΕΗ στη νέα εταιρία. Επισήμα-

νε ότι σύμφωνα με την οδηγία 2009/72/ΕΚ οι πελάτες πρέπει να ειδοποιούνται δεόντως

σχετικά με οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων από τον προμηθευτή

και να ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα λύσης της σύμβασης το οποίο είναι ελεύθε-

ροι να ασκήσουν αν δεν αποδέχονται τους νέους όρους. Μάλλον οι εμπνευστές του νόμου

δεν είχαν υπόψη τους την ευρωπαϊκή νομοθεσία…

* * *

Οι καταναλωτές αξιοποιούν όλο και περισσότερο την

τεχνολογία και τις δυνατότητές της. Παράδειγμα το

e-bill, που καθιέρωσε η ΔΕΗ δίνοντας τη δυνατότητα

στους πελάτες της να ενημερώνονται άμεσα για τα στοιχεία του λογαριασμού τους αλλά α-

κόμα και να τους… αρχειοθετούν. Η εφαρμογή μετρά πάνω από ένα χρόνο λειτουργίας και

περισσότερους από 300.000 χρήστες.  

* * *

Με πρόταση του βασικού μετόχου (δημόσιο) η ΔΕΗ μείωσε τα τιμολόγιά της στη βιομη-

χανία. Το κόστος για την επιχείρηση υπολογίζεται από 75 έως 100 εκατομμύρια ευρω ενώ

οι εμπνευστές της απόφασης εκτιμούσαν ότι αυτό (το κόστος) θα αντισταθμιστεί από την

αύξηση της κατανάλωσης και από τις πληρωμές των λογαριασμών. Έχει ενδιαφέρον να μά-

θουμε πόσο κόστισε στη ΔΕΗ αυτή η απόφαση. Όπως ενδιαφέρον θα είχε να μαθαίναμε ε-

άν δεν υπήρχε η ελεγχόμενη από το δημόσιο ΔΕΗ ποιος ιδιώτης θα έκανε ανάλογες εκ-

πτώσεις; (βλ. σελίδα 14)

μές
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Κίνδυνος
κατάρρευσης
της ΔΕΗ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΝΟΜΕ)

Μια νέα ρυθμιστική παρέμβαση για τη δημιουργία προθεσμιακής α-
γοράς ώστε να αποκτήσουν οι ιδιώτες πρόσβαση σε ηλεκτρική ε-
νέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή, έθεσε σε δημό-
σια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η πρόταση
της ΡΑΕ εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο «για την αναδιοργάνωση
της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» που εκπονή-
θηκε από την ίδια (ΡΑΕ) «με στόχο την ουσιαστική και αποδοτική
συμμετοχή της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη διαδι-
κασία ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού». 
Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, οι νέες ρυθμιστικές παρεμβά-
σεις συνιστούν μια ακόμη απόπειρα μεταφοράς ξένων μοντέλων
στην ελληνική αγορά και όπως όλα δείχνουν τα… σπασμένα θα πλη-
ρώσει (για μια ακόμη φορά)  η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. 

Συνέχεια σελ. 4-5



Τελικά, μετά από δύο χρόνια δια-
βουλεύσεων και συζητήσεων, την διατύ-
πωση αντιρρήσεων στο αρχικό σχέδιο,
την παρέμβαση της Γερουσίας και τις
τροποποιήσεις που έγιναν, ο νόμος για
την «νέα οργάνωση της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας» (Nouvelle
organisation du marché de l’électricité
–Ν.Ο.Μ.Ε) άρχισε να εφαρμόζεται από
το καλοκαίρι του 2011. Φιλοδοξία των συ-
ντακτών του νόμου που περιλαμβάνει και
τις δημοπρασίες προθεσμιακών προϊό-
ντων ηλεκτρισμού ήταν η αναδιοργάνω-
ση και η ρύθμιση της αγοράς με στόχο

την προώθηση του ανταγωνισμού. Στο
πλαίσιο αυτό η κρατική EDF υποχρεώ-
θηκε να παρέχει πρόσβαση σε τρίτους
(ιδιώτες προμηθευτές) στην ηλεκτροπα-
ραγωγή από τους πυρηνικούς σταθμούς.  

Ειδικότερα, η κρατική EDF που ε-
λέγχει και λειτουργεί τους σταθμούς πυ-
ρηνικής ενέργειας συνολικής εγκατε-
στημένης ισχύος 74,6 GW υποχρεώθη-
κε να πουλά το ένα τέταρτο της παρα-
γωγής της (πυρηνικής ενέργειας) σε ι-
διώτες και σε τιμή που καθορίζεται δι-
οικητικά, δηλαδή με ρυθμιζόμενα τιμο-
λόγια που επιβλέπουν τόσο η γαλλική

Ρυθμιστική Αρχή όσο και το υπουργείο
Ενέργειας της Γαλλίας. Οι τιμές καθορί-
στηκαν μετά από μακρά συζήτηση και
με στόχο να αντανακλούν το πλήρες κό-
στος παραγωγής ενώ η γαλλική ΡΑΕ εί-
ναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της κατα-
νομής των όγκων ηλεκτρικής ενέργειας
μεταξύ των προμηθευτών.

Η πρόταση της ΡΑΕ
Στη χώρα μας, με βάση την αρχική

πρόταση της ΡΑΕ για τη δημιουργία
προθεσμιακής αγοράς, η ΔΕΗ θα υπο-
χρεωθεί να διαθέτει προθεσμιακά προϊ-
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Κίνδυνος κατάρρευσης της ΔΕΗ

......

Ο
ι δημοπρασίες προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρισμού που εισηγείται η ΡΑΕ είναι η προ-
σπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης για τη δημιουργία των «κατάλληλων συνθηκών» στην
κατεύθυνση της υιοθέτησης του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς από τις χώρες

της Ε.Ε. που προβλέπουν οι σχετικές Οδηγίες όπως η 2009/72. Οι δημοπρασίες αυτές εφαρμό-
ζονται στη γαλλική αγορά εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού
νόμου, ο οποίος προκάλεσε έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στη «γαλλική ΔΕΗ»
(EDF), την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή και τη γαλλική κυβέρνηση. 

Ο ΥΗΣ Πλατανόβρυσης
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όντα τα οποία θα διατίθενται μέσω ρυθμιζόμενης
διαδικασίας δημοπρασιών και θα αντιστοιχούν σε ε-
νέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή
της ΔΕΗ σε ποσοστό 25-30% της συνολικής ετήσιας
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής. Με βάση
τις υποθέσεις της ΡΑΕ για το 2014, «η εκτιμώμενη
συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο δια-
συνδεδεμένο σύστημα θα ανέρθει σε 50 TWh εκ
των οποίων οι περίπου 30 TWh εκτιμάται ότι θα α-
ντιστοιχούν σε παραγωγή από λιγνιτικούς και υ-
δροηλεκτρικούς σταθμούς» και συνεπώς , «οι πο-
σότητες που θα διατεθούν σε προθεσμιακά προϊό-
ντα θα είναι 7, 5 TWh ετησίως, ή διαφορετικά, η συ-
νολική ποσότητα των προθεσμιακών προϊόντων θα
αντιστοιχεί σε περίπου 850 MW ισχύος.»

Δικαίωμα απόκτησης προθεσμιακών προϊόντων
θα έχουν οι κάτοχοι άδειας προμήθειας για εξυπη-
ρέτηση εγχώριου φορτίου, δηλαδή οι εγγεγραμμέ-
νοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος
Συναλλαγών καθώς και στο Μητρώο Συμμετεχόντων
Προθεσμιακής Αγοράς που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ. 

Η διάθεση κάθε προθεσμιακού προϊόντος (συ-
γκεκριμένης ποσότητας [MWhs] για συγκεκριμένο
χρόνο) θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω πλειοδοτικού
διαγωνισμού, με ρυθμιζόμενο ή μη εύρος τιμών ( δη-
μοπρασία τιμής) , είτε μέσω πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού στη βάση του ύψους προκαταβολής που ο κά-
θε «Συμμετέχων Αγοραστής» προτίθεται να κατα-
βάλει με δεδομένη ρυθμιζόμενη τιμή (δημοπρασία
προκαταβολής).

Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) θα προ-υ-
πολογίζει, στη βάση συντελεστών που εγκρίνονται
από τη ΡΑΕ, τα δικαιώματα σε προθεσμιακά προϊό-
ντα που αντιστοιχούν σε κάθε προμηθευτή. Οι συ-
ντελεστές θα διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πε-
λατών, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χαρακτηριστικά τους
(καμπύλη και συντελεστή φορτίου, μέγεθος, κ.λπ.).

Ο προμηθευτής/αγοραστής των προθεσμιακών
προϊόντων θα είναι υπεύθυνος και για την κάλυψη
του κόστους δικαιωμάτων εκπομπής CO2 που αντι-
στοιχεί στη χρήση των προϊόντων αυτών. Το σχετι-
κό κόστος θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου μα-
θηματικού τύπου, που θα περιλαμβάνει σταθερό συ-
ντελεστή, που θα καθοριστεί από τη ΡΑΕ, και την
τρέχουσα τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 σε €/tn.

Συνέπειες για τη ΔΕΗ 

Οι δυνητικά συμμετέχοντες στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ,
εμφανίστηκαν θετικοί στην εφαρμογή του γαλλικού μοντέ-
λου είτε γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα διαμορφωθούν συνθή-
κες «πραγματικού ανταγωνισμού» (Ελληνικός Σύνδεσμος
Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας- ΕΣΑΗ) , εί-
τε γιατί θεωρούν ότι με τις δημοπρασίες θα εξασφαλίσουν
ικανοποιητικά βιομηχανικά τιμολόγια (Ένωση Βιομηχανι-
κών Καταναλωτών Ενέργειας- ΕΒΙΚΕΝ). Κρίσιμο ζήτημα για
τους προμηθευτές αλλά και για τους εκπροσώπους της βα-
ριάς βιομηχανίας είναι το πλαίσιο τιμολόγησης των προθε-
σμιακών προϊόντων και ειδικότερα η διαμόρφωση των τι-
μών. Ειδικότερα, διατυπώνονται αντιρρήσεις για τον υπο-
λογισμό της τιμής αναφοράς και τις επιπλέον χρεώσεις όπως
π.χ. το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής CO2 ενώ  αμφισβη-
τούνται τα στοιχεία κόστους παραγωγής της ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ πάντως, ελπίζει ότι «η τιμή της ενέργειας θα α-
ντανακλά κατ’ ελάχιστον το πλήρες κόστος της ηλεκτρο-
παραγωγής από λιγνιτικές ή/και υδροηλεκτρικές μονάδες»,
υποστηρίζει ότι τα κοστολογικά στοιχεία είναι δεδομένα και
πως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πουλά κάτω από το
κόστος παραγωγής.

Ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρ.Ζερβός
μιλώντας σε σχετική εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα σαφής για
τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργεί στον Όμιλο ΔΕΗ
η εφαρμογή των δημοπρασιών ΝΟΜΕ καθώς επισήμανε χα-
ρακτηριστικά: 

«Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, η ΔΕΗ έχει
κατ’ επανάληψη ζητήσει εγγυήσεις πως η διαδικασία θα α-
ποβεί προς όφελος των τελικών καταναλωτών και όχι μόνο
υπέρ κάποιων ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στην αγο-
ρά ηλεκτρισμού. Παράλληλα πρέπει να δοθεί ειδική μέρι-
μνα έτσι ώστε το μοντέλο που θα επιλεγεί να μην προκαλέ-
σει ανυπέρβλητα προβλήματα στο σχεδιασμό για τη Μικρή
ΔΕΗ αλλά και τη μητρική εταιρεία. Ένα είναι σίγουρο. Μικρή
ΔΕΗ και προϊόντα ΝΟΜΕ δεν δύναται να συνυπάρξουν δε-
δομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ένα υπερβολικά μεγάλο
ποσοστό της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της
ΔΕΗ  θα το εκμεταλλεύονται τρίτοι. Σε μια τέτοια περίπτω-
ση μπορεί από τώρα να υπολογιστεί με μαθηματική ακρί-
βεια η κατάρρευση της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρισμού
της χώρας με όλα τα συνεπακόλουθα που αυτό θα έχει.»

από τις δημοπρασίες ενέργειας (ΝΟΜΕ)
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Μ
ε τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες του 36ου Έκτακτου Συνεδρίου

της  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκαν το
τριήμερο 12 έως 14 Ιουνίου. 

36o Συνέδριο ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 2014 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

2 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ

4 Α' ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

5 ΤΑΜΙΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

6
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΥΠ.ΤΥΠΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 Β' ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜ ΜΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8 Γ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

9 Γ' ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜ ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

10 ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11 ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12 ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13 ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΦΛΩΡΑ

14 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ

15 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

16 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΚΑΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ     ΙΟΡΔΑΝΗΣ

19 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ

20 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΤΑΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

22 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

23 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Θ

24 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΠΡΟΥΜΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

26 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

28 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

30 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

31 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το Συνέδριο ουσιαστι-
κά συνέχισε τις εργασίες
του, που είχαν διακοπεί τον
Απρίλιο, σε εφαρμογή της
σχετικής απόφασης που
πάρθηκε κατά τη δεύτερη
ημέρα των εργασιών (13
Απριλίου 2014). 

Με φόντο τις επιλογές
της κυβέρνησης για την
πώληση του ΑΔΜΗΕ και τη
δημιουργία της νέας καθε-
τοποιημένης εταιρίας, οι
εργασίες διεξήχθησαν σε
έντονο κλίμα καθώς η συ-
ζήτηση των οικονομικών
και οργανωτικών θεμάτων
της Ομοσπονδίας προκά-
λεσε αντεγκλήσεις , υψη-
λούς τόνους και αντιπαρα-
θέσεις. 

Στο νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ομοσπονδίας
που προέκυψε μετά τις αρ-
χαιρεσίες του 36ου Συνέ-
δριου συμμετέχουν και
δύο στελέχη που προέρ-
χονται από το Σύλλογό
μας. Πρόκειται για το Γραμ-
ματέα του ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ
Αντώνη Αναγνώστου που
είναι Γ΄Αντιπρόεδρος της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τον Πρό-
εδρο του Συλλόγου Κώστα
Βαρσάμη που είναι Εκτελε-
στικός Σύμβουλος με αρ-
μοδιότητα τα Νομικά θέ-
ματα. 

Οι θέσεις του Εφόρου και του Εκτελεστικού Συμβούλου 
για τις Διεθνείς Σχέσεις δεν έχουν συμπληρωθεί. 
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Πρόσφατο παράδειγμα ο δήμος
του Αμβούργου, της δεύτερης με-
γαλύτερης πόλης της Γερμανίας
που συμφώνησε με τη σουηδική ε-
ταιρία Vattenfall και τη γερμανική
E.On να επαναγοράσει τα δίκτυα
ηλεκτρισμού που διαχειρίζονταν α-
ντί 400 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία αυ-
τή ήταν το αποτέλεσμα μιας μεγά-
λης προσπάθειας οργανώσεων και
φορέων που ξεκίνησε το 2010 και
κατάφερε να επιβάλλει τη διεξα-
γωγή δημοψηφίσματος.

Η συμφωνία αυτή είναι μόνον η
αρχή καθώς με βάση το δημοψή-
φισμα ανάλογη διαδικασία θα ακο-
λουθήσουν οι τοπικές αρχές και για
τα δίκτυα αερίου αλλά και θέρμαν-
σης.

Οι οργανώσεις πολιτών στο
Αμβούργο αλλά και αλλού ανέπτυ-
ξαν δράση επειδή όλα όσα υπό-
σχονταν οι οπαδοί των ιδιωτικο-
ποιήσεων αποδείχτηκαν πυροτε-
χνήματα: Μείωση τιμών, ανταγωνι-

σμός, αποδοτικότητα, καλύτερες υ-
πηρεσίες. Αντίθετα, αυτό που συ-
νέβη ήταν διαδοχικές αυξήσεις των
τιμών (ειδικά στο Αμβούργο οι τι-
μές αυξήθηκαν κατά 68% μέσα σε
μια δεκαετία), υποβάθμιση των υ-
πηρεσιών , απώλεια θέσεων εργα-
σίας αλλά και εσόδων για τις τοπι-
κές αρχές. Παράλληλα, οι αρχες έ-
χασαν τη δυνατότητα να ασκούν
κοινωνική πολιτική προς όφελος
των αδύναμων και ευάλωτων πολι-
τών αλλά και τον ουσιώδη έλεγχο
στην παροχή ενός βασικού αγαθού
για όλους τους πολίτες.

Χαρακτηριστική είναι και η πε-
ρίπτωση της δημοτικής επιχείρη-
σης ύδρευσης του Παρισιού που ε-
πανέκτησε τον έλεγχο από την πο-
λυεθνική Suez. Εκτός από τη μείω-
ση της τιμής του νερού κατά 8%
στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ε-
ξοικονομήθηκαν 35 εκατ. ευρω  ε-
νώ δημιουργήθηκαν και θεσμοί ε-
λέγχου όπως το Παρατηρητήριο

νερού , ένα όργανο στο οποίο συμ-
μετέχουν και καταναλωτές. Το πα-
ράδειγμα του Παρισιού ακολούθη-
σε και άλλη μια μεγάλη πόλη της
Γαλλίας, η Γκρενόμπλ ενώ ανάλογη
συζήτηση γίνεται τώρα και στην πό-
λη του Μπορντώ. Ακόμα και στη
Μέκκα του καπιταλισμού στις
ΗΠΑ, πόλεις όπως η Ατλάντα, το
Λαρέντο και το Μιλγουώκι ανέκτη-
σαν το δημοτικό έλεγχο στις υπη-
ρεσίες ύδρευσης. 

Τόσο, το Αμβούργο όσο και το
Παρίσι είναι δύο μόνον από τους
δεκάδες δήμους και περιφέρειες
που ανέκτησαν τον δημόσιο έλεγ-
χο σε βασικά αγαθά και  υπηρεσίες
και αντιπροσωπεύουν μια νέα πα-
γκόσμια τάση που απαντά στην υ-
ποβάθμιση των υπηρεσιών και στις
αυξήσεις των τιμών που παρατη-
ρήθηκαν σε μια σειρά αγαθών και
υπηρεσιών.

Επιστρέφουν στο δημόσιο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟIΗΘΗΚΑΝ

Μ
ετά την φρενίτιδα ιδιω-
τικοποιήσεων δημόσιων
υπηρεσιών, που σάρωσε

το δυτικό κόσμο στη δεκαετία
του 1990 –ίσως και λίγο πιο πριν
όταν η πρωθυπουργός της Βρε-
τανίας Μ. Θάτσερ αποφάσισε να
ιδιωτικοποιήσει κρατικά ελεγχό-
μενες επιχειρήσεις - , μια νέα τά-
ση διαμορφώνεται: H επανάκτηση
του δημοσίου ελέγχου σε κρίσι-
μους τομείς όπως το ηλεκτρικό
ρεύμα και το νερό.

Από τις κινητοποιήσεις στο Αμβούργο για το δημοψήφισμα
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Ενάντια 
στην 
Πτολεμαΐδα V

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ WWF 

Ωστόσο, η γνωστή μη κυβερνητική οργάνωση
(ΜΚΟ) επιμένει να «αγνοεί» ότι η νέα μονάδα α-
νταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις της ευρω-
παϊκής και εθνικής νομοθεσίας, συμβάλλει στην α-
ντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων μονάδων
της ΔΕΗ και εξασφαλίζει πολύ μεγάλες μειώσεις
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και
των ρύπων. Παράλληλα, η WWF επιχειρηματολογεί
κατά της επένδυσης υποστηρίζοντας ότι είναι οι-
κονομικά ασύμφορη και πως χρηματοδοτικοί ορ-
γανισμοί αρνήθηκαν τη χρηματοδότησή της. 

Σε ανακοίνωση της ΔΕΗ κατηγορεί την ΜΚΟ για
εσφαλμένα στοιχεία και παραπληροφόρηση ενώ
διατυπώνει ερωτηματικά για «τα κίνητρα της  συ-
στηματικής και προφανώς ανυπόστατης επίθεσης
που δέχεται η ΔΕΗ για την κατασκευή της Μονά-
δας V στην Πτολεμαΐδα, από την εν λόγω οργάνω-
ση.»

Ειδικότερα, η ΔΕΗ επισημαίνει ότι η κατασκευή
της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V είναι στρατηγικής
σημασίας έργο για τη μελλοντική βιωσιμότητα και
ανταγωνιστική θέση της ΔΕΗ, καθώς 

Διασφαλίζεται η αναπλήρωση μέρους της λιγνι-
τικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεθεί εκτός λειτουρ-
γίας τα επόμενα έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως
λόγους.

Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες μονάδες με μια

νέα σύγχρονη, που ενσωματώνει τις βέλτιστες δια-

θέσιμες διεθνώς τεχνολογίες, οι οποίες εγγυώνται

υψηλή οικονομική απόδοση και τη μέγιστη περι-

βαλλοντική προστασία.

Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα βάσης, με το χα-

μηλότερο λειτουργικό κόστος, διασφαλίζοντας το

μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ έναντι των ανταγωνιστών

της στην ηλεκτροπαραγωγή.»

Η επίθεση και ο αντίλογος

Το μεγάλο ερωτηματικό για τη σπουδή της

WWF και κάθε άλλης περιβαλλοντικής ΜΚΟ είναι

το κρίσιμο ζήτημα της επάρκειας ενέργειας στην

οποία μάλλον δυσκολεύονται να απαντήσουν. Για-

τί μπορεί να αξιοποιήσουμε τα αιολικά (πόση ισχύ

έχουν;) και τα φωτοβολταικά πάρκα (δεν λειτουρ-

γούν το βράδυ) αλλά μόνον με αυτά δεν μπορεί να

εξασφαλιστεί ενέργεια.

Την ίδια στιγμή οι υπεύθυνοι της WWF θέλουν

να ξεχνούν ότι τα τελευταία χρόνια οι λιγνιτικές μο-

νάδες σε πάρα πολλές ευρωπαικές χώρες (Γερμα-

νία, Πολωνία) συμμετέχουν όλο και πιο πολύ στην

παραγωγή ενέργειας επειδή προσφέρουν αξιόπι-

E
πίθεση στη ΔΕΗ και το υπουργείο Π.Ε.Κ.Α.

για την κατασκευή της νέας μονάδας και

εκστρατεία συλλογής υπογραφών ανα-

πτύσσει η WWF από τις αρχές του έτους. Στό-

χος της η μη κατασκευή του «βρώμικου γίγα-

ντα» όπως ισχυρίζεται και η υιοθέτηση μιας άλ-

λης επενδυτικής και ενεργειακής πολιτικής με

περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πη-

γές και στην εξοικονόμηση ενέργειας.  



στη ενέργεια με προσιτό κόστος σε αντίθεση με
τα πανάκριβα φωτοβολταικά.

Σε κάθε περίπτωση η κάλυψη μιας ανάγκης ό-
πως αυτή για το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη της και άλλους παράγοντες όπως οι
περιβαλλοντικοί αλλά αυτό είναι κάτι που η σύγ-
χρονη τεχνολογία μπορεί να το εξασφαλίσει. Σύγ-
χρονες τεχνολογίες, ηλεκτροστατικά φίλτρα, κα-
λύτερη καύση αποτελούν κρίσιμα στοιχεία στο
σχεδιασμό της νέας μονάδας που θα κατασκευ-
αστεί και θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τε-
χνολογία, με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέρ-
γεια για τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα.

Αναφορικά με τη θέση της WWF περί ασύμ-
φορης οικονομικά επένδυσης για την Ελληνική
οικονομία, η ΔΕΗ επισημαίνει πως «η Μονάδα

Πτολεμαΐδα V θα συμβάλλει αποφασιστικά στην
προώθηση της ανάπτυξης και απασχόλησης στην
ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή
της θα απασχοληθούν έως και 3.000 άνθρωποι, ε-
νώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχο-
λούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα
250 άτομα.  Παράλληλα, από τις εργασίες κατα-
σκευής και λειτουργίας της θα επωφεληθούν, ά-
μεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις,
συμβάλλοντας στην άνοδο του κύκλου εργασιών
τους. Επίσης, η νέα λιγνιτική μονάδα V στην Πτο-
λεμαΐδα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής,
συμβατικής αξίας περίπου 1,4 δις €, που ενισχύ-
ει την εθνική οικονομία και κυρίως την ελληνική
περιφέρεια που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη α-
νεργία, δημιουργώντας υπεραξίες για τις τοπικές
κοινωνίες».
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Στη φωτογραφία η πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ, ο ΑΗΣ Μελίτης στη Φλώρινα. 
Έως το τέλος του 2015 η ΔΕΗ θα αποσύρει για λόγους παλαιότητας αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους, λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος
910 MW. 
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Έ
ρευνα σχετικά με το κόστος
παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από λιγνίτη σε 7 Ευρω-

παϊκές χώρες και την Τουρκία διε-
νήργησε η εταιρία Booz&Co για λο-
γαριασμό της ΔΕΗ.

Από τη συγκριτική ανάλυση των
στοιχείων του 2012 προκύπτει ότι η
παραγωγικότητα της ΔΕΗ στη δρα-
στηριότητα των ορυχείων είναι πο-
λύ υψηλή και το κόστος εξόρυξης λι-
γνίτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

✒ Το πλήρες κόστος εξόρυξης
λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο) στην

Ελλάδα από τη ΔΕΗ είναι το δεύτε-
ρο χαμηλότερο στο σύνολο των 8
χωρών που συμπεριέλαβε η μελέτη.

✒ Το κόστος εξόρυξης στην
Ελλάδα είναι χαμηλότερο απ’ ότι σε
6 από τις άλλες 7 χώρες της μελέ-
της: Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρου-
μανία, Σερβία, Τουρκία. Μόνο η Βουλ-
γαρία παρουσιάζει χαμηλότερο κό-
στος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά
τόνο).

Ωστόσο, το εξαιρετικά χαμηλό
θερμιδικό περιεχόμενο του Ελληνι-
κού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε
υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύ-
γκριση με τις λοιπές χώρες.

✒ Η θερμογόνος δύναμη του λι-
γνίτη (ποσότητα ενέργειας που πε-
ριέχει ένας τόνος λιγνίτη) στην Ελλά-
δα είναι με μεγάλη διαφορά η χαμη-
λότερη στο σύνολο των 8 χωρών.

✒ Σύμφωνα με τα στοιχεία της
μελέτης η θερμογόνος δύναμη του
Ελληνικού λιγνίτη το 2012 ανήλθε σε
1.200 kcal/kg, ενώ στις άλλες χώρες
κυμάνθηκε μεσοσταθμικά από 1.605
kcal/kg (Βουλγαρία) έως 2.915 kcal/kg
(Τσεχία). Αυτό οδηγεί μονοσήμαντα
σε υψηλότερο κόστος παραγωγής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η BOOZ & CO

«Ανταγωνιστικό το κόστος
εξόρυξης λιγνίτη από τη ΔΕΗ»



✒ Το τελικό πλήρες κόστος πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
λιγνίτη το 2012 στην Ελλάδα ανήλθε
σε 59,93 €/MWh, έναντι εύρους
31,57 €/MWh (Βουλγαρία) έως 54,19
€/MWh (Ρουμανία) στις υπόλοιπες
χώρες της μελέτης.

Τέλος η μελέτη προβαίνει σε
προσομοίωση από την οποία προ-
κύπτει ότι το κόστος παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα
ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν ο λι-
γνίτης είχε τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά του λιγνίτη των άλλων χωρών.

✒ Για παράδειγμα, αν ο λιγνίτης
της Ελλάδας είχε τη θερμογόνο δύ-
ναμη του λιγνίτη της Γερμανίας, ήτοι
2.195 kcal/kg αντί για 1.200 kcal/kg, το
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας από λιγνίτη θα ήταν κατά
περίπου 10 €/MWh χαμηλότερο και
θα ανερχόταν σε περίπου 49,8
€/MWh.

✒ Συγκριτικά, το μέσο κόστος
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α-
πό λιγνίτη στη Γερμανία κυμάνθηκε
το 2012 στα 53,6 €/MWh.

Επισημαίνεται πως το κόστος πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βά-
ση τον εγχώριο λιγνίτη παραμένει ι-
διαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με
το κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε
σχέση με άλλα εισαγόμενα ορυκτά
καύσιμα.

Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανά-
λυσης , όπως τονίζεται σε σχετική α-
νακοίνωση της ΔΕΗ, είναι ότι η εκ-
μετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα
γίνεται ιδιαίτερα αποδοτικά με βάση
τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων
χωρών, αν και το κόστος επιβαρύνε-
ται αναπόφευκτα από το χαμηλό
θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώρι-
ου λιγνίτη.

Το συμπέρασμα αυτό είναι συμ-
βατό με τα ευρήματα της περσινής
μελέτης της Booz [1]  που διαπίστω-
σε πολύ μεγάλη μείωση του δυνητι-
κού περιθωρίου βελτίωσης ανταγω-
νιστικότητας: σε σχέση με τα € 557
εκ. του 2006, το περιθώριο βελτίω-
σης της ΔΕΗ Α.Ε. μειώθηκε στα €
124 εκ., συγκρινόμενο με τις επιμέ-
ρους βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊ-
κών εταιρειών με παρεμφερή δρα-
στηριότητα.

Τα συμπεράσματα αυτά διαψεύ-
δουν πλήρως ατεκμηρίωτες αιτιά-
σεις που διατυπώνονται συχνά πε-
ρί αναποτελεσματικής εκμετάλλευ-
σης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ που
δήθεν οδηγεί σε αύξηση του κό-
στους της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας.

Η ΔΕΗ παρακολουθεί συνεχώς
το κόστος της, προβαίνοντας συ-
στηματικά σε συγκρίσεις με τις λοι-
πές Ευρωπαϊκές χώρες. Πιστή στις
αρχές της διαφάνειας και στο πλαί-
σιο του υγιούς ανταγωνισμού είναι
η μόνη εταιρία που δημοσιοποιεί
όλα τα κρίσιμα στοιχεία κόστους
των δραστηριοτήτων της, επαλη-
θευμένα από εξωτερικούς Ελε-
γκτές.

Η ΔΕΗ συνεχίζει την προσπά-
θεια βελτίωσης της αποδοτικότητας
και μείωσης του κόστους εκμετάλ-
λευσης με στόχο την παροχή υπη-
ρεσιών υψηλής ποιότητας στο χα-
μηλότερο δυνατό κόστος στους κα-
ταναλωτές και την Ελληνική οικονο-
μία».
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τ
ο υψηλό κόστος των ανανε-

ώσιμων πηγών ενέργειας ο-

δηγεί πλέον σε «δεύτερες

σκέψεις» τα κράτη – μέλη αλλά και

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία

θέτει ένα νέο πλαίσιο σχετικά με

τις κρατικές ενισχύσεις. Στη σχετι-

κή ανακοίνωση της Επιτροπής που

δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2014

επισημαίνεται ότι «οι κατευθυντή-

ριες γραμμές θα υποστηρίξουν τα

κράτη μέλη για την επίτευξη των

κλιματικών στόχων το 2020 και πα-

ράλληλα θα αντιμετωπίζουν τις

στρεβλώσεις  της αγοράς που μπο-

ρεί να προκύψουν από τις επιδο-

τήσεις που χορηγούνται στις ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας». Επίσης,

υπογραμμίζεται ότι «η αξιοσημείω-

τη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας τα τελευταία χρόνια,

εν μέρει προκλήθηκε από τη δη-

μόσια στήριξη, βοήθησε να σημει-

ώσουμε πρόοδο για τους  περι-

βαλλοντικούς στόχους, αλλά έχει ε-

πίσης προκαλέσει σοβαρές στρε-

βλώσεις της αγοράς και την αύξη-

ση του κόστους για τους κατανα-

λωτές».

Εξειδικεύοντας τους στόχους της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Χοακίμ

Αλμούνια,  ένας από τους αντιπρόε-

δρους της και υπεύθυνος για την

Στόχοι & «αστοχίες»
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Πολιτική Ανταγωνισμού, τόνιζε πως

«ήρθε η ώρα για τις ανανεώσιμες πη-

γές ενέργειας να ενταχθούν στην α-

γορά. Οι νέες κατευθυντήριες γραμ-

μές παρέχουν ένα πλαίσιο για το

σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών μέ-

τρων δημόσιας στήριξης που αντι-

κατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγο-

ράς, με έναν σταδιακό και πραγματι-

κό τρόπο. Η Ευρώπη πρέπει να επι-

τύχει τους φιλόδοξους στόχους για

την ενέργεια και το κλίμα με το μι-

κρότερο δυνατό κόστος για τους

φορολογούμενους και χωρίς αδικαι-

ολόγητες στρεβλώσεις του ανταγω-

νισμού στην ενιαία αγορά. Αυτό θα

συμβάλει σε πιο προσιτές τιμές ε-

νέργειας για τους ευρωπαίους πολί-

τες και τις επιχειρήσεις ». Ουσιαστι-

κά ο ισπανός Επίτροπος αναγνωρίζει

ότι οι ενισχύσεις (επιδοτήσεις, εγ-

γυημένες τιμές) που δόθηκαν για την

ανάπτυξη των ΑΠΕ πληρώθηκαν α-

κριβά από τους καταναλωτές και

πως ήρθε η ώρα οι ιδιώτες  επενδυ-

τές των ΑΠΕ να απογαλακτιστούν

και να αντιμετωπίσουν την αγορά.

Οι στρεβλώσεις
«Τα τελευταία χρόνια, οι ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν

σε μεγάλο βαθμό υποστηριχθεί με

σταθερές τιμές. Αυτό έχει ενθαρ-

ρύνει πάρα πολύ την ανάπτυξη

των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-

ας στο ενεργειακό μείγμα και έχει

θέσει την Ευρώπη σε τροχιά για

την επίτευξη του στόχου των α-

νανεώσιμων πηγών ενέργειας το

2020 του. Ωστόσο, αυτό το είδος

της υποστήριξης έχει οδηγήσει σε

στρεβλώσεις της αγοράς. Ειδικό-

τερα, οι  εγκαταστάσεις ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) έ-

χουν παραγόμενη ηλεκτρική ε-

νέργεια, ανεξάρτητα από την

πραγματική ζήτηση και έχουν επι-

κρατήσει των άλλων μορφών πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η

οποία πρέπει να βασίζεται απο-

κλειστικά και μόνο στην τιμή της

αγοράς. Καθώς ωριμάζουν οι τε-

χνολογίες και η παραγωγή τους

φθάνει σε ένα σημαντικό μερίδιο

της αγοράς, η παραγωγή ενέργει-

ας από ανανεώσιμες πηγές μπο-

ρεί και πρέπει να αντιδρά στα μη-

νύματα της αγοράς, καθώς και τα

ποσά των ενισχύσεων θα πρέπει

να «απαντήσουν»  στην πτώση

του κόστους παραγωγής». 

Αντιδράσεις
Οι νέες κατευθυντήριες γραμ-

μές που θα ισχύσουν από την 1η

Ιουλίου 2014 έως το τέλος του

2020 δεν βρίσκουν σύμφωνους

τους ιδιώτες παραγωγούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής

Ενέργειας EWEA έσπευσε να δι-

ευκρινίσει τις αντιρρήσεις της ζη-

τώντας από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή ,με διπλωματικό τρόπο, να

μην εμπλακεί στις κρατικές ενι-

σχύσεις και να επιτραπεί στα κρά-

τη μέλη να επιλέξουν με ευελιξία

τις σχετικές ρυθμίσεις. Ανάλογη

φαίνεται ότι θα είναι και η στάση

των ελληνικών εταιριών και είναι

χαρακτηριστικό ότι το Μάρτιο σε

σχετική επιστολή του προέδρου

της  Ελληνικής Επιστημονικής

Ένωσης Αιολικής Ενέργειας

(ΕΛΕΤΑΕΝ) Γ.Τσιπουρίδη προς

τον υπουργό Π.Ε.Κ.Α  Γ.Μανιάτη

διατυπώνονται αντιρρήσεις στο

σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ που με-

ταξύ άλλων προέβλεπε μειώσεις

τιμών.  Ειδικότερα, εκφράζεται η

«έντονη αντίθεση και διαμαρτυ-

ρία» της ΕΛΕΤΑΕΝ για τη μείωση

κατά 20% στις τιμές της αιολικής

ενέργειας στα νησιά και κατά 10%

στο διασυνδεδεμένο σύστημα κα-

θώς και για την κατάργηση της ε-

τήσιας αναπροσαρμογής της τιμής

με τον πληθωρισμό.

O Επίτροπος Χοακίμ Αλμούνια
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Τ
ην ώρα που ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
(ΣΕΒ) υπεραμυνόταν της ιδιωτικοποίησης του ομίλου
ΔΕΗ, οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας

(που είναι μέλη του ΣΕΒ) ζητούσαν πιεστικά από την κυ-
βέρνηση να υποχρεώσει τη δημόσια ΔΕΗ ώστε να τους
πουλά φθηνότερα το ηλεκτρικό ρεύμα. Η πίεση που α-
σκούσαν οι βιομηχανίες δεν ήταν τυχαία… Επιδίωκαν η
ρύθμιση για χαμηλότερες τιμές να γίνει άμεσα , όσο ακό-
μα το κράτος είναι βασικός μέτοχος στη ΔΕΗ. Προφανώς,
στην περίπτωση της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ δεν θα υ-
πάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λε-
πτομέρεια που μάλλον θέλουν να αγνοούν…

Οι βιομηχανίες που είναι μεγάλοι καταναλωτές υπο-
στηρίζαν ότι το κόστος ενέργειας είναι μεγάλο και «απει-
λούσαν», άλλοτε διακριτικά και άλλοτε απροκάλυπτα ότι αν
αυτό δεν μειωθεί τότε θα αναγκαστούν να κλείσουν πα-
ραγωγικές μονάδες. Βέβαια, την ώρα που διεκδικούσαν να
μειώσουν το κόστος παραγωγής ώστε να παράγουν με
κέρδος και να μην εμφανίζουν ζημιές, αδιαφορούσαν για
τη βλάβη που θα προκαλέσει στη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού μια μείωση των τιμών, σε επίπεδα κάτω από
το κόστος παραγωγής της.

Είχε προηγηθεί η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρί-
ου (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) που δικαίωσε την «Αλου-

μίνιον της Ελλάδος» στη διαφορά της με τη ΔΕΗ και υπο-
χρέωσε τη δεύτερη να πουλά αναδρομικά (!), για την πε-
ρίοδο 2011-2013, το ρεύμα προς 40,6 ευρώ/MWh , γεγονός
που κόστισε στη ΔΕΗ πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Και αν οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες μπορούν
να επιχειρηματολογούν για την ανάγκη μείωσης του κό-
στους, όπως κάνουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι
εκπρόσωποι της βαριάς βιομηχανίας, στην περίπτωση
της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» (ΑτΕ) το ίδιο επιχείρη-
μα είναι αδύναμο καθώς η εταιρία έχει δική της μονάδα
παραγωγής ενέργειας που υπερκαλύπτει τις ανάγκες της
εταιρίας σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να πουλά η-
λεκτρικό ρεύμα και στην Ημερήσια Αγορά Ενέργειας. 

Η απόφαση που έλαβε η έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ΔΕΗ στις 28 Φεβρουαρίου (για την τι-
μολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος στην «Αλουμίνιον
της Ελλάδος») ήταν μια καθαρά πολιτική απόφαση με ευ-
ρύτερες όμως οικονομικές επιπτώσεις. Ευνοϊκή για τις
βιομηχανίες και αρνητική για τη ΔΕΗ που υποχρεώνε-
ται να πουλά την παραγωγή της με ζημία. Αν η απόφα-
ση αυτή συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνι-
σμού θα το μάθουμε εν ευθέτω χρόνο όταν τα αρμόδια
ευρωπαϊκά όργανα απαντήσουν στη σχετική προσφυγή
της ΔΕΗ. 

......

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Φορτώνουν με νέες ζημιές τη ΔΕΗ

Φωτογραφία από τις εγκαταστάσεις της “ΑτΕ”

Οι μειώσεις στην Υ.Τ.

Έκπτωση 10% για τις επιχειρήσεις Υψηλής Τά-
σης στα εγκεκριμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για την κα-
τηγορία αυτή πελατών, για 1+1 χρόνο, από 1.1.2014.

Ιδιαίτερα για όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής
Τάσης με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000
GWH να ισχύσει έκπτωση όγκου 10%, επιπλέον της
ανωτέρω έκπτωσης.

Πρόσθετη έκπτωση 25% επί του τιμολογίου Α4
σε όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης, εκτός
αυτών με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000
GWH, και για τις ώρες λειτουργίας τους στην πα-
ραπάνω ζώνη.
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......Aυτοί που ανέλαβαν μέσα στην δίνη της κρίσης να διαχειριστούν την χώρα αλλά και τον λαό, το α-

ποτέλεσμα που βγήκε στη  λογική της “σωτηρίας”  ήταν: 

•να διαλυθεί η υγεία, να υπολειτουργεί η παιδεία, να κλείνει η όποια δραστηριότητα υπήρ-

χε στην χώρα (βιοτεχνίες, μαγαζιά κ.α.),  

•να τρώνε άνθρωποι από τα σκουπίδια, η ανεργία να καλπάζει και 

•η νεολαία μας να μεταναστεύει, να ξεπουλιέται ο δημόσιος πλούτος μας, να κινδυνεύει η

εθνική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία, 

•να μιλούν για ανάπτυξη που ποτέ δεν έρχεται. 

Η χώρα πάει για εκλογές και την ώρα που ο Ελληνικός λαός είναι έτοιμος να τοποθετηθεί για το

μέλλον του, βλέπουμε μια ομοβροντία τρομολαγνίας από ντόπιους και ξένους παράγοντες. 

Ήρθε η ώρα να τους απαντήσει ο λαός μας όπως αρμόζει.

Παραθέτουμε κάτι που έγραψε πριν πολλά χρόνια ένας δάσκαλος μας που ταιριάζει απόλυτα στην

σημερινή μας κατάσταση:

“Από θαμπούς ντερβίσηδες και στέρφους μανταρίνους

κι από τους χαλκοπράσινους η Πολιτεία πατιέται.

Χαρά στους χασομέρηδες!  Χαρά στους αρλεκίνους!

Σκλάβος ξανάσκυψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιέται.

Δεν έχεις, Όλυμπε θεούς, μήδε λεβέντες ή Όσσα…

Ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, 

Κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα,

Των Ευρωπαίων περίγελα και των Αρχαίων παλιάτσοι.

Και δημοσκόποι Κλέωνες και λογοκόποι Ζωίλοι, 

και Μαμμωνάδες βάρβαροι, και χάυνοι λεβαντίνοι.

Λύκοι, ώ κοπάδια, οι πιστικοί και ψωριασμένοι οι σκύλοι

Κι οι χαροκόποι αδιάντροποι και πόρνη η Ρωμιοσύνη!”

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Ας κάνουμε επιτέλους κάτι

ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Οι ώρες είναι κρίσιμες

για τον τόπο μας
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

Νοοτροπίες του χθές

Θεωρητικά όλες οι παρατάξεις που λειτουργούν στον Σύλλογο μας συμφωνούν ότι, κυρίαρχος

στόχος του πρέπει να είναι η αναβάθμιση και η εξέλιξη του κλάδου στην Επιχείρηση. Αφού είναι

αυτονόητο ότι η επιτυχία θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους εργαζόμενους.

Αλλά από ότι φαίνεται δυστυχώς δεν εννοούμε όλοι το ίδιο.

Με αφορμή τις τρείς τελευταίες , και κατά γενική ομολογία, πολύ πετυχημένες και υψηλού επιπέδου η-

μερίδες που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος με τον ΔΕΔΔΗΕ, με θέμα «έξυπνους μετρητές – εργολαβίες», α-

ντικείμενα που απασχολούν ή θα απασχολήσουν  καθημερινά τους συναδέλφους του κλάδου και είναι α-

κριβώς στην παραπάνω αντίληψη, ασκήθηκε μικρόψυχη έως απαξιωτική κριτική από παρατάξεις.

Στο όνομα της ύπαρξης  της παράταξης και της συνδικαλιστικής θέσης τους  (κυρίαρχος σκοπός), σε

συνδυασμό με το επιδιωκόμενο κομματικό όφελος, προσπαθούν να μηδενίζουν  κάθε προσπάθεια που

εξυπηρετεί τον παραπάνω στόχο. 

Προσπάθεια λασπολογίας  χαμηλοφώνως και ατομικά , αφού δημοσίως δεν τολμούν να έχουν αντίλο-

γο για το αυτονόητο. Ισχυρίζονται ότι αυτές οι δράσεις εξυπηρετούν τους στόχους της Διοίκησης και ό-

χι των εργαζομένων, δηλαδή  ότι έτσι υλοποιείται  ο εργοδοτικός συνδικαλισμός..

Είναι το κλασικό  παράδειγμα της παλαιάς συνδικαλιστικής νοοτροπίας.

Τα έργα βέβαια του Συλλόγου άλλα αποδεικνύουν (ενδεικτικά για τα κυρίαρχα θέματα είναι οι αποφά-

σεις και πρωτοβουλίες για την συνεργασία πρωτοβάθμιων σωματείων για την πώληση ΑΔΜΗΕ, προσφυ-

γή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη ακύρωση του διαγωνισμού πώλησης του ΑΔΜΗΕ και γενικά του

κυβερνητικού σχεδίου με βάση την περιουσία των εργαζομένων) στον παραπάνω ισχυρισμό.

.Αν και σε πολιτικό επίπεδο καταδικάζουν απόλυτα τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν από κόμμα-

τα (κυρίαρχα με λαϊκισμό) στην πράξη τις εφαρμόζουν σε συνδικαλιστικό επίπεδο.

Όλοι μιλάμε για κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα και για απαξίωση του και μάλιστα στην πιο δύσκολη

εποχή για τον εργαζόμενο, αλλά αντί να λειτουργούμε με τρόπους που θα την ανατρέψουν  και θα καλ-

λιεργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης στους εργαζόμενους, κάνουμε το ακριβώς αντίθετο.

Ευθύνη και σοβαρότητα είναι λέξεις άγνωστες. 

Εμείς θα επιμείνουμε σταθερά ότι, η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και του βιοτικού επι-

πέδου των εργαζομένων απαιτεί την συνεργασία όλων και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων,

μακριά από οποιαδήποτε κομματική σκοπιμότητα, που πραγματικά δεν έχει  θέση στο συνδικαλι-

στικό χώρο.
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Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Η επίθεση της κυβέρνησης δεν έχει σταματημό. Σχεδιά-

ζει νέα μέτρα που κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο άσχημη.
Η ανεργία τσακίζει κόκαλα, ιδιαίτερα στους νέους, με το με-
γαλύτερο κομμάτι αυτών που δουλεύουν, είτε να αμείβεται
με 300 - 500 ευρώ, είτε να είναι απλήρωτο (η απλήρωτη ερ-
γασία περιλαμβάνει 800 χιλιάδες εργαζόμενους). Προωθεί την
ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης στρατηγικών τομέων της
οικονομίας. Καλεί τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώμα-
τα να υπομένουν την αντιλαϊκή πολιτική, μοιράζοντας αυτα-
πάτες, ότι δήθεν οι θυσίες πιάνουν τόπο και θα μπούμε στην
ανάπτυξη. Ταυτόχρονα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ
πρότεινε ένα άλλο μίγμα διαχείρισης, μέσα στα  πλαίσια της
Ε.Ε και των στόχων που αυτή υπηρετεί, με μια σειρά από μέ-
τρα για να διαχειριστεί την ακραία φτώχια.

Στις αρχές του καλοκαιριού η κυβέρνηση έκανε ακόμα έ-
να αποφασιστικό βήμα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του το-
μέα της ενέργειας ψηφίζοντας το νόμο για την «μικρή ΔΕΗ».
Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση του διαγω-
νισμού για την παράδοση του 66% του ΑΔΜΗΕ. Δεν πρέπει
να υπάρχουν αυταπάτες ότι η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας
γίνεται προς όφελος των εργαζομένων στην ενέργεια και τα
λαϊκά στρώματα, γιατί απλά αποτελεί στρατηγικό στόχο της
Ε.Ε. Όσοι διαφωνούν μόνο με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ αλ-
λά συμφωνούν με την απελευθέρωση και συνολικά με την Ε.Ε
και προτείνουν διαφορετικό τρόπο εφαρμογής της απελευ-
θέρωσης, κοροϊδεύουν συνειδητά τους εργαζόμενους και δεν
εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους. Η πλήρης ιδιωτικοποίηση
θα συνοδευτεί με την προσπάθεια από την εργοδοσία για βί-
αιη ανατροπή των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν
μείνει. Αυτή είναι η πάγια επιδίωξη του κεφαλαίου προκειμέ-
νου να αυξήσει τα κέρδη του.

ΣΣΕ
Στο ΔΣ της ΓΕΝΟΠ που πραγματοποιήθηκε στην Πτο-

λεμαίδα, η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ αποφάσισε να μην διεκ-
δικήσει αυξήσεις αλλά να ζητήσει να επιμηκυνθεί η ΣΣΕ διαι-
ωνίζοντας και τυπικά τα μέτρα που έχουν παρθεί από την
προηγούμενη ΣΣΕ κατά εφαρμογή των μνημονίων. Ταυτό-
χρονα νέες μειώσεις μισθών σε εφαρμογή της ΣΣΕ είναι σε
εξέλιξη. Ανοίγουν το ζήτημα της πρόσθετης ιδιωτικής ασφά-
λισης, για να αντιμετωπίσουν όπως λένε την ισοπέδωση της
κοινωνικής ασφάλισης. Η δήθεν κατοχύρωση των εργαζόμε-
νων στις θυγατρικές που βρίσκονται στην διαδικασία πώλη-
σης (ΑΔΜΗΕ - μικρή ΔΕΗ) έχουν τόση αξία όσο και οι κυ-
βερνητικές εξαγγελίες.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει κρυφά, σε ά-
γνοια του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ και των σωματείων με την ευ-
θύνη των παρατάξεων ΔΑΚΕ - ΕΑΜΕ - ΣΑΔ. Στις επι-

τροπές που έφτιαξαν, συμμετέχουν από τα σωματεία
στελέχη από τις ίδιες παρατάξεις έχοντας στόχο να α-
ποκλείσουν τις άλλες παρατάξεις, προκειμένου να μην
μαθαίνουν οι εργαζόμενοι έγκαιρα τα σχέδια τους.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο ΔΣ της ΓΕΝΟΠ
πρότεινε να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2009.
Κανένας εργαζόμενος στην ΔΕΗ (έκτακτος, εργολαβι-
κός, σύμβαση έργου κλπ) να μην αμείβεται λιγότερο α-
πό τον εισαγωγικό μισθό κάθε κατηγορίας, όπως προ-
βλέπεται από το μισθολόγιο της ΔΕΗ. Διαφωνήσαμε με
την ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελματικά ταμεία για-
τί υπονομεύουν την κοινωνική ασφάλιση και διευκολύ-
νουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την κατάρ-
γηση της.

Η τακτική της πλειοψηφίας του συνδικαλιστικού κινήματος
στην ΔΕΗ, να καταδικάζει στα λόγια τα μνημόνια, αλλά στην
πράξη να υιοθετεί την πολιτική στάση που κράτησε στο κρί-
σιμο προηγούμενο διάστημα, είχε σαν αποτέλεσμα να προω-
θούνται κρίσιμες αποφάσεις χωρίς σοβαρές αντιστάσεις. Κυ-
κλοφορούν “φήμες” ότι δεν θα εφαρμοστεί η ΣΣΕ για αυτούς
που δεν είναι μέλη των συνδικάτων και της ΓΕΝΟΠ. Εμείς ε-
πιδιώκουμε οι εργαζόμενοι να είναι μέλη των συνδικάτων τους,
να παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες και στις αποφάσεις
τους. Όμως για μικροπαραταξιακά και άλλα οφέλη, προωθούν
από την πίσω πόρτα τα αντιδραστικά σχέδια. Αποφάσισαν να
ξαναλειτουργήσουν τον ΟΚΔΕ, προκειμένου στις νέες συν-
θήκες που διαμορφώνονται να παίξουν τον ίδιο ρόλο. Η πα-
ράταξη μας διαφώνησε όπως είχε διαφωνήσει ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ και δεν συμμετείχε και τώρα δεν θα πάρουμε
μέρος. Δεν θέλουν να βγάλουν κανένα συμπέρασμα για την ζη-
μιά που έχουν κάνει  στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ, ού-
τε ότι είναι σε εκκρεμότητα στα δικαστήρια η δράση του
ΟΚΔΕ και στελεχών της ΓΕΝΟΠ. Θέλουν να φτιάξουν ΙΝΕ και
στην ΓΕΝΟΠ εργαλείο που όπως αποδείχτηκε και στην ΓΣΕΕ
αποτελεί εργαλείο ενσωμάτωσης των εργαζόμενων και όχι ερ-
γαλείο στήριξης της δράσης του κινήματος.

Η  Αγωνιστική Συνεργασία καλεί όλους τους ερ-
γαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ να προετοιμαστούν για
να συγκρουστούν με τους σχεδιασμούς και την πο-
λιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και τον εργοδοτικό
- κυβερνητικό συνδικαλισμό.

Η διέξοδος βρίσκεται στην πρόταση του ταξικού
κινήματος. Η ενέργεια να αποτελέσει λαιåκή περιου-
σία που να υπηρετεί τις λαιåκές ανάγκες. Η πάλη σή-
μερα πρέπει να δένεται με την προοπτική να εμπο-
διστεί κάθε βήμα προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση,
την υπεράσπιση και διεύρυνση εργασιακών δικαιω-
μάτων για να έχει αποτέλεσμα. Να σπάσουμε στην
πράξη την επιστράτευση.

AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA ΣΠMTE/ΔEH

agonsin_spmte@yahoo.gr



18 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2014

συνδικαλιστικές παρατάξεις

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ

Tο τελευταίο καιρό μια συζήτηση κυριαρχεί ανάμεσα στους εργαζομένους στον Όμιλο και ει-
δικά στις εταιρίες που βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης, ΑΔΜΗΕ, τμήμα μικρής ΔΕΗ.  Είναι
το θέμα της συλλογικής σύμβασης μιας και η υπάρχουσα λήγει τον Μάιο του 2015.

Ο λόγος προφανής αφού η ανασφάλεια των συναδέλφων μας ολοφάνερη και δικαιολογημένη
μιας και όλοι βρισκόμαστε στο μάτι ενός μνημονιακού κυκλώνα που τα σχέδια των δανειστών α-
ποφασίζουν για το μέλλον του μεγαλύτερου βιομηχανικού οργανισμού της χώρας, την ΔΕΗ.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου η αντίδραση των εργαζομένων αν και επιστρατευμένοι παρα-
μένει πάντα σοβαρά υπολογίσιμη, επέλεξε η Κυβέρνηση να κάνει τη κίνησή της.

Τι άραγε κάνει τη διοίκηση και το υπουργείο να ανοίγουν θέμα Συλλογικής σύμβασης ενώ οι
μνημονιακοί νόμοι έχουν πλήρως κατεδαφίσει το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων και των ε-
λεύθερων διαπραγματεύσεων.

Προφανώς ο λόγος είναι να σύρουν τη ΓΕΝΟΠ σε υπογραφή ΣΣΕ σε συνδυασμό με την εξέ-
λιξη των ιδιωτικοποιήσεων πιστεύοντας πως λόγω της συνεχιζόμενης επίταξης δεν μπορούν οι ερ-
γαζόμενοι να αντιδράσουν. 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ: Πρώτη και ανυποχώρητη θέση για μας είναι ο
τερματισμός του άθλιου μέτρου της επιστράτευσης που καταργεί κάθε έννοια διαπραγμά-
τευσης.

Η ΓΕΝΟΠ εν όψει αυτής της κατάστασης και με δεδομένες τις πάγιες θέσεις της θα πρέπει να
θέσει εξ αρχής και με τελεσίδικη μορφή τα παρακάτω.
• Καμία διαπραγμάτευση όσο διαρκεί η επίταξη των συναδέλφων μας 
• Καμία θέση που έμμεσα η άμεσα θα δέχεται το διαχωρισμό των εταιριών του ομίλου

και θα διαχωρίζει τους συναδέλφους
• Καμία υποσημείωση η άρθρο που θα ανέχεται η θα υπονοεί μελλοντική αλλαγή ιδιο-

κτησιακού καθεστώτος με συναίνεση των εργαζομένων
• Κανένα παραθυράκι που θα αφήνει την ιδιωτική ασφάλιση να αντικαθιστά ασφαλιστι-

κές υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει το ασφαλιστικό ταμείο.
• Καμία συμφωνία που θα διαχωρίζει παλαιούς και νέους συναδέλφους μισθολογικά, ε-

πικαλούμενη τους μνημονιακούς νόμους
• Καμία συμφωνία που θα επιτρέπει την ελαστική και ενοικιαζόμενη εργασία.
Τα παραπάνω είναι κόκκινες γραμμές και προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν όλα μαζί και

ένα - ένα ξεχωριστά ώστε η συζήτηση της Συλλογικής Σύμβασης να έχει νόημα!

......

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ
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ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η τραγωδία φαίνεται ότι ξεκίνησε από μια έκρηξη σε
μετασχηματιστή,  προκάλεσε πυρκαγιά και έθεσε έκτος
λειτουργίας τους ανελκυστήρες εγκλωβίζοντας εκατο-
ντάδες εργαζομένους οι οποίοι και βρήκαν το θάνατο α-
πό την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα. 

Στο ορυχείο εργάζονται περισσότεροι από 5.000 ερ-
γάτες και η ετήσια παραγωγή του έφθανε τα 2,5 εκα-
τομμύρια τόνους.

Η πρωτοφανής τραγωδία προκάλεσε ογκώδεις δια-
δηλώσεις στην Άγκυρα , την Κωνσταντινούπολη και άλ-
λες τουρκικές πόλεις ενώ προκάλεσε διεθνή συγκίνηση.
Την οργή των συγγενών των νεκρών ανθρακωρύχων πυ-
ροδότησαν δηλώσεις του τούρκου πρωθυπουργού
Τ.Ερντογάν ο οποίος είπε πως «Αυτά τα ατυχήματα συμ-
βαίνουν συνεχώς. Δεν θα πρέπει να τα θεωρούμε ως α-
πίθανα. Είναι συνηθισμένα πράγματα. (...). Δεν συμβαί-
νουν μόνο σε ανθρακωρυχεία, αλλά και αλλού, είπε ο
Ερντογάν, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με αποδοκιμα-
σίες, στη διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη Σόμα.

"Ανθρωποκτονία" χαρακτήρισε την τραγωδία, το συν-
δικάτο ανθρακωρύχων της Τουρκίας Ντεβ Μαντέν, που
ανήκει στη Συνομοσπονδία Προοδευτικών Συνδικάτων
Εργαζομένων Τουρκίας. Τόνισε, μάλιστα, πως "από τη
στιγμή που τα ανθρακωρυχεία ιδιωτικοποιήθηκαν, και τα
έργα δόθηκαν σε εργολάβους, στόχος ήταν η μείωση
των εξόδων και οι κανόνες ασφαλείας τέθηκαν σε δεύ-
τερη μοίρα".

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιοκτήτρια εταιρία των ο-
ρυχείων κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου το 2012 εί-
χε ανακοινώσει ότι κατάφερε να μειώσει το κόστος ανα

τόνο στα $24 από $130 πριν την ιδιωτικοποίηση, καθώς
κατάφερε να κατασκευάσει μόνη της τους μετασχημα-
τιστές αντί να τους εισάγει και καθώς προσέλαβε πολ-
λούς υπεργολάβους, με πιο χαμηλούς μισθούς. 

Η γειτονική χώρτα έχει τις χειρότερεςς επιδόσεις
στοιν τομέα ασφάλειας των ορυχείων  και στην ίδια ε-
ταιρία (Soma Holding) ανήκουν  από τον Οκτώβριο του
2011 τα ανθρακωρυχεία στο Zonguldak Bağlı k-İnağzı ,
στα οποία το 1992 είχε σημειωθεί η αμέσως χειρότερη
μεταλλευτική τραγωδία της Τουρκίας, με 270 νεκρούς. 

Λίγους μήνες πριν το δυστύχημα ο Υπουργός Ενέρ-
γειας Τανέρ Γιλντίζ είχε επισκεφθεί την περιοχή και εί-
χε επαινέσει τα μέτρα ασφαλείας και την τοπική τεχνο-
λογία ενώ μόλις δυο βδομάδες πριν το κυβερνητικό κό-
μα ΑΚΡ του Ερντογάν είχε αρνηθεί να γίνει κοινοβου-
λευτική έρευνα για τα μέτρα ασφάλειας στα ορυχεία της
Σόμα.

Προδιαγεγραμμένο
έγκλημα

......Τ
ραγικό θάνατο βρήκαν 301 εργάτες στο ανθρακωρυ-
χείο της εταιρίας Soma Kömür İşletmeleri  κοντά στην
πόλη Σόμα της Τουρκίας στις 14 Μαΐου, ενώ οι τραυ-

ματίες ξεπέρασαν τους 100. 



......

Γ
ια τη ΔΕΗ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της και ε-
κτείνεται από τις παραγωγικές της διαδικασίες και τις ερ-

γασιακές της σχέσεις, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της, μέ-
χρι τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της δράσεις. 

Μέσα από το ποικίλο χορηγικό πρόγραμμα που αναπτύσ-
σει, η ΔΕΗ υλοποιεί δράσεις και προγράμματα, δίνοντας προ-
τεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στις τοπικές
κοινωνίες. Οι ενέργειές της υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα την
ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία των όμορων περιοχών,
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών από τοπικούς προμηθευτές και την κατασκευή έργων υ-
ποδομής. Παρέχει υπηρεσίες τηλεθέρμανσης καθώς και αντι-
σταθμιστικά οφέλη. Παράλληλα, πιστεύοντας ότι η υγεία και η
ασφάλεια των εργαζομένων της είναι ιδιαίτερα σημαντικές, συ-
νεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, οργανώνοντας κύ-
κλους εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην ερ-
γασία.

Πέρα από όσα διαχρονικά προσφέρει, η ΔΕΗ, αναγνωρίζο-
ντας την επίδραση της συνεχιζόμενης κρίσης στις οικονομικά
ευπαθείς ομάδες, έχει δρομολογήσει μια σειρά από πρόσθετες
ενέργειες που έχουν ως στόχο την έμπρακτη στήριξη των λι-
γότερο προνομιούχων συνανθρώπων μας σε μια δύσκολη συ-
γκυρία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο ενέργειες / δράσεις που διευ-
κολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας: 

Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού γυ-
ναικείου πληθυσμού του Λεκανοπέδιου Δυτικής Μακεδονίας για
την αξία της πρόληψης - έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του
μαστού η ΔΕΗ, σε συνεργασία με το «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Θεσσα-
λονίκης, υποστηρίζει τη διοργάνωση Δωρεάν Προγράμματος
Προσυμπτωματικού Προληπτικού Ελέγχου. Το πρόγραμμα α-
πευθύνεται σε ανασφάλιστες γυναίκες της περιοχής, ηλικίας ά-
νω των 40 ετών, με πρωταρχικό στόχο να τους δώσει τη δυ-
νατότητα να εξετασθούν κλινικά για καρκίνο του μαστού, να κά-
νουν μαστογραφία και να ενημερωθούν σχετικά με τους τρό-
πους αυτοεξέτασης. 

Επίσης, για τρίτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ ως αποκλειστικός
υποστηρικτής της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου», δημι-
ούργησε ένα πολυιατρείο στο χώρο της 79

ης

ΔΕΘ, το οποίο α-
παρτιζόταν από τέσσερα ιατρεία (γενικό, οφθαλμιατρικό, παι-
διατρικό και γυναικολογικό), και στο οποίο προσφέρθηκαν δω-
ρεάν υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου και πρωτοβάθμιες ια-
τρικές εξετάσεις σε ανέργους, απόρους, ανασφάλιστους και γε-
νικά σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα λει-
τουργίας του πολυιατρείου, συνολικά πάνω από 12.000 πολίτες
έχουν επισκεφτεί το πολυιατρείο, ενώ περίπου 5.200 συνάν-
θρωποί μας έχουν λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτή-
ρα, προληπτικό έλεγχο και πρωτοβάθμια κλινική εξέταση από
τους εθελοντές των ΓτΚ.

Για τη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η Κοινωνική Υπευθυ-
νότητα αποτελεί μία ουσιαστική δέσμευση και προσήλωση στις
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών, μέσα από
την οποία θα δημιουργήσει βιώσιμη αξία και προοπτική.

Κατά τη χάραξη της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής
Υπευθυνότητας η ΔΕΗ με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και
την αειφορία, συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την πε-
ριβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, σε μια πολιτική που

εκφράζεται και χαρακτηρίζει τις εταιρικές δραστηριότητές της.
Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ είναι εναρμονισμέ-

νη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (20% παραγωγή από ΑΠΕ,
20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% μείωση των εκπομπών α-
ερίου του θερμοκηπίου) και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την
κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η ΔΕΗ ακολουθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον πε-
ριορισμό των εκπομπών CO2 κατά τη διαδικασία παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγκαταστάσεις της. Συμμετέχει
στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
τηρώντας τις δεσμεύσεις της που προκύπτουν από το πρωτό-
κολλο του Κιότο συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των ε-
θνικών στόχων για τη μείωσή τους και την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής.

Σκοπός της ΔΕΗ είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της: την εξόρυξη
λιγνίτη, την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής
ενέργειας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την εφαρμογή
συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων.

Οι προσπάθειές της απέδωσαν συγκεκριμένα και μετρήσι-
μα αποτελέσματα σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δρα-
στηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής καθώς τα τελευταία χρό-
νια έχει επιτευχθεί δραστική μείωση των εκπομπών συμβατικών

ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών-υγρών αποβλήτων, μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών, περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση του προσωπικού και μαζική ανακύκλωση υ-
λικών κ.λπ.

Είναι γνωστό ότι η εξόρυξη του λιγνίτη και η λειτουργία των
Σταθμών Παραγωγής σχετίζονται με μια σειρά από περιβαλ-
λοντικές επιδράσεις στο φυσικό τοπίο, στη χλωρίδα και την
πανίδα κάθε περιοχής. Η ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις
αυτές, διαχειρίζεται με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον, στο-
χεύοντας πάντοτε στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προκύπτουν από τη φύση των δραστηριο-
τήτων της. Μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, ξε-
περνώντας πολλές φορές τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και α-
ποδεικνύοντας έμπρακτα τον περιβαλλοντικό της προσανατο-
λισμό.

Με αυτές τις ενέργειες καθώς και με άλλες πολιτικές, η ΔΕΗ
συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημιουργία και επίτευξη μιας υγι-
ούς και περιβαλλοντικά βιώσιμης και αναπτυξιακού χαρακτήρα
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορέσει να αποτελέσει
έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας. 

Η κοινωνική υπευθυνότητα 
σε νέα αφετηρία


