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Τα διαλύουν όλα!

Αιχμές...

Καλοπληρωτής
«Για να είσαστε περήφανοι για αυτή την επιχείρηση σας
πληροφορώ ότι ακόμα και με κλειστές τράπεζες η ΔΕΗ
έδωσε στην αγορά 340 εκατομμύρια. Γιατί ερχόταν κυρίως
τα λαϊκά στρώματα στα καταστήματα (της ΔΕΗ) και πληρώνανε με αυτά που μάζευαν τις προηγούμενες μέρες από
τα ΑΤΜ, πενηντάρι-πενηντάρι,..(..) Παρά τις δυσκολίες αυτή η επιχείρηση παρέμεινε ο μεγαλύτερος επενδυτής στη
χώρα αλλά και ο πιο καλοπληρωτής. Πάρα τις δυσκολίες η
ΔΕΗ παραμένει καλοπληρωτής ...»
Τάδε εφη Μ.Παναγιωτάκης στην ομιλία του στο 37ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Γυναίκα στη ΓΔ Ορυχείων

Κινητά

Η νέα Γενική Διευθύντρια Ορυχείων, η Ο. Κουρίδου, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι
η επιχείρηση διαθέτει εξαιρετικά στελέχη και μάλιστα μοναδικής εμπειρίας. καθώς από το
1985 έως το 2010 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ.

Νέα εφαρμογή για κινητά
από τη ΔΕΗ. Όσοι ήδη
χρησιμοποιούν την
υπηρεσία e-bill info,
γνωρίζουν τα οφέλη της
εξυπηρέτησης που
προσφέρει η ΔΕΗ. Η νέα
εφαρμογή για κινητά
τηλέφωνα και tablets iOS
και Android ενσωματώνει
το σύνολο των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Από το 2010 έως το 2014 ήταν
η πρώτη γυναίκα Διευθύντρια του
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, της μεγαλύτερης Επιχειρησιακής μονάδας της ΔΕΗ.

Άνθρακας...
Η κατανάλωση άνθρακα παραμένει ακόμη πολύ ψηλά στην Κίνα.
Η «χώρα-φασονάδικο» θα συνεχίσει να στηρίζει τη βιομηχανική της
ανάπτυξη για πολλά χρόνια ακόμα στη χρήση ορυκτών πόρων

παρά τις ευχές και τις διακηρύξεις . Σήμερα (2015) ο
άνθρακας αντιπροσωπεύει
το 64% του ενεργειακού
μίγματος της χώρας.
Από την άλλη η Vattenfall, η
Σουηδική πολυεθνική εταιρεία ενέργειας , δέχεται συχνά επικρίσεις από τους περιβαλλοντολόγους για τη

χρήση άνθρακα σε
σταθμούς παραγωγής
Η/Ε. Η εταιρία απαντά
στους επικριτές της ότι
η χρήση άνθρακα εξασφαλίζει

67 έντυπα τεύχη του περιοδικού μας που
σημαίνει σχεδόν 17 ολόκληρα χρόνια !

Φίλε και συνάδελφε
Κώστα Μικέ
Καλό ταξίδι
Όλοι οι φίλοι σου και
οι συνάδελφοί σου θα
σε θυμούνται πάντα
με το χαμόγελο στα
χείλη σου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από αρκετό διάστημα η «Αιχμή»
φτάνει και πάλι στα χέρια σας. Διαφορετική, ηλεκτρονική, πιο καινούρια ,
«διαθέσιμη» σε πολλές εφαρμογές… Κάνουμε μια νέα προσπάθεια για να μεταφέρουμε σε όλους τους συναδέλφους
θέματα που μας αφορούν, τις θέσεις που
έχουμε εμείς ως Σύλλογος αλλά και το
κάθε ψηφοδέλτιο χωριστά. Επίσης, να
μεταφέρουμε τάσεις και γεγονότα από
την Ευρώπη για θέματα ενέργειας αλλά
και συνδικαλιστικά. Θα περιμένουμε και
τη δική σας συμβολή. Με κείμενα και απόψεις για θέματα ενεργειακά, ζητήματα
που αφορούν τον Όμιλο ΔΕΗ, τεχνικά ,
συνδικαλιστικά αλλά και θέματα πολιτισμού ή οτιδήποτε άλλο που πιστεύετε ότι
θα άξιζε να μοιραστείτε με τους συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα…

ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 51% ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Στην τελική ευθεία για το διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ

Σε διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς οδηγείται ο ΑΔΜΗΕ
μετά την ψήφιση από τη Βουλή του σχετικού νόμου. Ειδικότερα, προβλέπεται ο
ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της εταιρίας από τη ΔΕΗ αλλά με τον έλεγχο του
51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ από το Δημόσιο, άμεσα είτε έμμεσα μέσω άλλων
νομικών προσώπων που ελέγχει ή θα ελέγχει το Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ θα δημιουργήσει Εταιρία Συμμετοχών στην οποία θα
μεταβιβαστεί το 51% των μετοχών του
ΑΔΜΗΕ. Κατόπιν θα συσταθεί νέα εταιρία
στην οποία η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει το
25% του ΑΔΜΗΕ και θα μεταβιβάσει
(μετα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ) και έπειτα
από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό , ποσοστό 20% σε ξένο στρατηγικό επενδυτή.
Η αποζημίωση των μετόχων της ΔΕΗ θα
γίνει μέσω διαδοχικών αλλαγών στο κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και συγκεκριμένα:
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων του
ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει σε :
· Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων που δημιουργήθηκαν από τη ΔEΗ και μεταφέρθηκαν στον
ΑΔΜΗΕ, το ποσό του λογαριασμού
«κέρδη εις νέον».
· Μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε ποσό
αντίστοιχο της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών.

· Καταβολή στον μέτοχο (ΔEΗ ) του ποσού που θα αποδεσμευτεί από τη μείωση
μετοχικού κεφαλαίου.

· Συμψηφισμός χρηματικών οφειλών της
ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ.
Οι διαδικασίες για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ είναι πολύ
«σφιχτές» καθώς πρέπει οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν έως το τέλος του
τρέχοντος Ιουνίου για τη μεταβίβαση των
μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην εταιρία συμμετοχών και έως τέλος Ιουλίου για τη διε

νέργεια του διεθνούς διαγωνισμού για την
επιλογή του στρατηγικού επενδυτή.
Ολοκλήρωση με ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή είναι οι πέντε μήνες από τη Γ.Σ.
μετόχων της ΔEΗ. Σε οκτώ μήνες, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των
μετοχών. Στον διαγωνισμό μπορούν να
συμμετάσχουν είτε Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς, είτε κοινοπραξίες στις
οποίες θα συμμετέχουν υποχρεωτικά Διαχειριστές.
Η εταιρεία συμμετοχών (Holding) που ελέγχει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ
προβλέπεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Ως χρόνος εισαγωγής ορίζεται η ολοκλήρωση μεταβίβασης των μετοχών του
ΑΔΜΗΕ , που κατέχει η εταιρεία συμμετοχών στους μετόχους της, οπότε
«αμελλητί» θα πρέπει να καταθέσει την
αίτηση για την εισαγωγή της στην αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

με τις βουλές του βασικού μετόχου.
Ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΔΕΗ στη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Επιχείρησης
τον Ιούλιο του 2015 έσπευδε να δηλώσει
πως «είμαστε αντίθετοι στην πώληση του
ΑΔΜΗΕ. Είναι ασύμφορο να αποστερηθεί
η ΔΕΗ ενός τόσο πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου για εντελώς πρόσκαιρο και
ευκαιριακό τίμημα. Μπορούν να διαμορφωθούν μοντέλα που να προσιδιάζουν
στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές χωρίς η ΔΕΗ να απωλέσει ένα τόσο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο». Στα τέλη του
έτους και ενώ όλα έδειχναν ότι κυβέρνηση και δανειστές κατέληγαν σε συμφωνία
ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
ΔΕΗ Α.Ε. Μανώλης Παναγιωτάκης δήλωνε σχετικά με τη συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ:

Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και
η ΔΕΗ

«Σχετικά με τη συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ
στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση μετά
από μακρές και επίπονες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, κρίνονται σκόπιμες
οι ακόλουθες επισημάνσεις:

Η κυβέρνηση υπεραμύνεται των επιλογών
της υποστηρίζοντας ότι ακύρωσε την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ και πως επέτυχε να διατηρήσει το δημόσιο έλεγχο του
ΑΔΜΗΕ μέσω του σχεδίου που «πέρασε»
από τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.
Ο υπουργός Πάνος Σκουρλέτης τόνισε
πρόσφατα ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η ενίσχυση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας απαιτεί τον δημόσιο
έλεγχο στη ΔΕΗ και στα ηλεκτρικά δίκτυα». Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης
και η απόφαση της κυβέρνησης για τον
ΑΔΜΗΕ ανάγκασαν την ηγεσία της ΔΕΗ να
αλλάξει τη στάση της και από την ξεκάθαρη αντίθεση να περάσει στην σύμπλευση

Είναι αυτονόητο ότι η διοίκηση της ΔΕΗ
θα στηρίξει την προσπάθεια του βασικού
μας μετόχου για την υλοποίηση της συμφωνίας με τον πιο αποδοτικό τρόπο τόσο
για την επιχείρηση όσο και για τους λοιπούς μετόχους. Άλλωστε υπάρχουν αρκετά σημαντικά ζητήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν κατά τον πλέον ορθό
και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να διασφαλισθεί, όπως δήλωσε και ο αρμόδιος
υπουργός, πλήρως η κατά το 100% αποζημίωση της ΔΕΗ και κατ´ επέκταση το
συμφέρον της επιχείρησης με απόλυτο
σεβασμό έναντι των δικαιωμάτων όλων
των μετόχων. Η διοίκηση της ΔΕΗ θα συνεχίσει, μαζί με τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Ομίλου, με ακόμη μεγα-

λύτερη δέσμευση την προσπάθεια για
την υλοποίηση των στόχων μας για την
ενίσχυση και ανάπτυξη του Ομίλου.»
Εκτός του ερωτήματος γιατί άλλαξε την
άποψή του για το ποιό είναι συμφέρον
του Ομίλου σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ,
γεννάται και το ερώτημα εάν με τον τρόπο που επιλεγεί θα αποζημιωθεί εύλογα η
ΔΕΗ για την απώλεια τόσο σημαντικών
περιουσιακών στοιχείων;

Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει άλλες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από το ελληνικό κράτος με επιδίωξη την αναδιοργάνωση της ιδιοκτησιακής διάρθρωσης του
Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) της Ελλάδας, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση
των απαιτήσεων που καθορίζονται στην
οδηγία 72/2009/ΕΚ ».

Ο Ευρωβουλευτης Ν. Χουντής με ερώτησή του ζητούσε να μάθει αν «υπάρχει υποχρέωση από την οδηγία 72/2009, ιδιωτικοποίησης ή εκχώρησης του management του ΑΔΜΗΕ σε τρίτο πρόσωπο, που
δεν θα συνδέεται με το ελληνικό Δημόσιο
και αν όχι, γιατί επιμένει η Κομισιόν σε
αυτή την κατεύθυνση». Όπως αναφέρει
στην απάντησή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος, «Η οδηγία 72/2009/ΕΚ δεν περιέχει
διατάξεις με σκοπό την ιδιωτικοποίηση
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Η θέση του ΣΠΜΤΕ
«Θα στερηθεί παράνομα, άδικα, του σημαντικότατου κομματιού της και θα έχει έτσι άμεση
επίπτωση στην βιωσιμότητα της. Θα στερηθεί μεγάλο κομμάτι σημαντικών παγίων της.
Έναντι αυτού του σχεδίου, με μαθηματική ακρίβεια, λόγω της αδυναμίας του Δημοσίου
για την στοιχειώδη επιχειρηματικά αποτίμηση του ΑΔΜΗΕ και για την εξαγορά των μετοχών, (σύμφωνα με την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ
για την οικονομική επίπτωση στον Όμιλο από την πώληση του ΑΔΜΗΕ),
η ΔΕΗ θα αποζημιωθεί σε βάθος χρόνου και έναντι μελλοντικών οφειλών της προς το
Κράτος.
Έτσι με την χαμηλή αποτίμηση που θα προκύψει, θα μπορεί και ο ιδιώτης με αυτή την
οικονομική βάση να αποκτήσει τον ΑΔΜΗΕ έναντι πινακίου φακής. Η ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ που αναγνωρίστηκε και
πρόσφατα με τον νόμο 4001/2011, τι θα γίνει ;

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Τ3

Πρόσθετη υγειονομική κάλυψη

«Καλύτερα το προλαμβάνειν παρα το θεραπεύειν».
Ακολουθώντας τη σοφή ρήση του θεμελιωτή της Ιατρικής Ιπποκράτη οι παρατάξεις «Μέτωπο» και «Αδέσμευτη Πρωτοβουλία» αποφάσισαν να διερευνήσουν
το ενδεχόμενο προαιρετικής πρόσθετης
υγειονομικής ασφάλισης για τα μέλη του
Συλλόγου μας που εργάζονται σε όλη τη
χώρα.
Η απόφαση των δυο παρατάξεων είναι
ακολούθημα της πρωτοβουλίας που είχε
πάρει - πρώτος μεταξύ των άλλων συλλόγων της ΓΕΝΟΠ - ο Σύλλογός μας για
την ομαδική πρόσθετη υγειονομική ασφάλιση ως πρόσθετη παροχή στους εργαζόμενους από την επιχείρηση, ένα ενδεχόμενο που αντιμετώπιζε θετικά η
προηγούμενη διοίκηση Ζερβού.
Βέβαια, η πρωτοβουλία μας αυτή – η οποία σημειωτέον ήταν η πρώτη που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της Ομοσπονδίαςαρχικά ήταν μια προσπάθεια για τη θωράκιση και τον εμπλουτισμό των παροχών του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Τώρα όμως , μετά την καθομολογούμενη
άποψη για την καταβαράθρωση του ασφαλιστικού μας συστήματος, το ουσιαστικό κλείσιμο των πολυιατρείων, την απαξίωση του συστήματος Δημόσιας Υγείας και την μη υλοποίηση εκ μέρους
της Διοίκησης του πολυσυζητημένου σχεδίου της «Ομαδικής πρόσθετης υγειονομικής ασφάλειας ως παροχή του Ομίλου στους εργαζόμενους αποφασίστηκε
κατά πλειοψηφία από τις παρατάξεις

«Μέτωπο Πτυχιούχων Μηχανικών»
και «Αδέσμευτη Πρωτοβουλία» η διερεύνηση προαιρετικής πρόσθετης υγειονομικής ασφάλειας με κάλυψη στα μέλη
του Συλλόγου μας που εργάζονται σε όλη
την επικράτεια. Αποκλειστικός στόχος
είναι με την ομαδοποίηση των ενδιαφερομένων μελών μας να καλυφθεί η ανάγκη
τους με το οικονομικότερο δυνατό κόστος.
Οι παρατάξεις «Ανεξάρτητη Κίνηση»
και «Αγωνιστική Συνεργασία» καταψήφισαν την πρόταση με το σκεπτικό ότι,
αυτές οι πρωτοβουλίες δεν βοηθούν στην
βελτίωση των υπηρεσιών της Δημόσιας
Υγείας.
Εάν και εφόσον συμφωνήσουμε ως
εργαζόμενοι στην όποια εφαρμογή
που θα είναι προς το συμφέρον μας,
σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνονται
οι παροχές του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας, που όλοι μας ευελπιστούμε
κάποια στιγμή να βελτιωθεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε
έλληνα πολίτη. Αυτό πρέπει να είναι
στόχος όλων μας.

Η πρόσθετη υγειονομική κάλυψη είναι υποχρέωση απέναντι στον πολυτιμότερο παράγοντα μιας επιχείρησης :
Τους ανθρώπους της!

«Αναχρονισμός»

Στο ζήτημα είχαμε αναφερθεί πριν από
τρία χρόνια και συγκεκριμένα στο τεύχος
60 της «Αιχμής». Γράφαμε τότε πως :
«Η ΔΕΗ πρέπει άμεσα να αναλάβει την
πρωτοβουλία για την ομαδική ασφάλιση
του προσωπικού στον Όμιλο, την ώρα
που τα ασφαλιστικά ταμεία μεταβάλλουν , συνεπεία και των μνημονιακών δεσμεύσεων, το επίπεδο των παροχών
τους. Οι εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες
εργασίας αλλά και τα πολλά εργατικά ατυχήματα επιβάλλον άμεσες ενέργειες
από την πλευρά της Διοίκησης. Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφαλιστικής θα λειτουργούσε συμπληρωματικά στις παροχές του ασφαλιστικού μας φορέα καλύπτοντας πιθανές ελλείψεις και παράλληλα θα ήταν μια χρήσιμη παροχή σε μια
περίοδο που το εισόδημα των εργαζομένων έχει περιοριστεί σημαντικά. Εξάλλου,
μια ανάλογη παροχή δυνητικά αποτελεί
κοινωνικό μισθό και συνεπώς είναι πλέον
επιβεβλημένη μετά την εντυπωσιακή μείωση της συνολικής μισθοδοσίας που επέβαλαν οι μνημονιακοί νόμοι.
Το γεγονός ότι μια επιχείρηση με το
μέγεθος και τον κομβικό ρόλο της ΔΕΗ
στην εθνική οικονομία δεν έχει ένα
πρόγραμμα επιπλέον ασφαλιστικής
(υγειονομικής και νοσηλευτικής κάλυψης) του προσωπικού αποτελεί τουλάχιστον «αναχρονισμό» τη στιγμή
μάλιστα που επιχειρήσεις μικρότερου
μεγέθους έχουν εφαρμόσει ανάλογα
προγράμματα. Χαρακτηριστικά, επιχειρήσεις με το ανάλογο ιδιοκτησιακό καθε-

Το τεύχος 60 της «Αιχμής» με θέμα την
πρόσθετη κάλυψη

στώς ( συμμετοχή του Δημοσίου και ταυτόχρονα εισηγμένη στο χρηματιστήριο )
όπως η ΕΥΔΑΠ αλλά και τα ΕΛΤΑ έχουν
αξιοποιήσει – εφαρμόσει ανάλογα προγράμματα εδώ και αρκετά χρόνια στην
κατεύθυνση της πρόσθετης παροχής
προς τους εργαζομένους τους.
Και βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι
όλες αυτές οι μεγάλες εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού παρέχουν επιπλέον ασφαλιστική
κάλυψη στο προσωπικό τους παρά το
γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές
δεν αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες
και τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες
εργασίας στον Όμιλο ΔΕΗ.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αφορά μόνο τους συναδέλφους που υπηρετούν στον ΔΕΔΔΗΕ
Συνάδελφοι,
Επιτέλους η πίεση του Συλλόγου προς την Διοίκηση πήρε σάρκα και οστά.
Σύμφωνα με την αρίθμ.102/2016 Απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ αναρτήθηκε στις 02/06/2016 η προκήρυξη για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών διαφόρων μονάδων, με Μετατάξεις – Μεταθέσεις.
Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/νη συνάδελφος θα πρέπει μέχρι και τις 17-062016 να αποστείλει το προσωπικό έγγραφο ( σύμφωνα με τα υποδείγματα)
όπου θα δηλώσει μέχρι τρείς προτιμήσεις σύμφωνα με τον πίνακα αναγκών.
Η αποστολή θα γίνει στην Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ υπόψη Κας
Μ. ΔΕΛΚΟΥ, Συγγρού 49, Τ.Κ. 117-43 Αθήνα με συμβατικό ταχυδρομείο ή courier, όπου το εμπρόθεσμο της υποβολής της σχετικής αίτησης κρίνεται από
την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης, δηλαδή την ημερομηνία που θα
φέρει ο φάκελος αποστολής.
Επίσης μπορεί να γίνει αποστολή της αίτησης με e-mail στη ΔΑΝΠ
(m.delkou@deddie.gr) οπού κρίνεται το εμπρόθεσμο από την ημερομηνία αποστολής.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλεί και αντίγραφο του πτυχίου.
Αντίγραφο του προσωπικού σας εγγράφου να αποσταλεί στον Σύλλογο
μας στο fax: 210-5249850 ή στο e- mail: main@sptmte-dei.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επαναλαμβάνουμε η προθεσμία υποβολής των προσωπικών
εγγράφων είναι μέχρι και την Παρασκευή 17-06-2016.

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ…. ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ….
Του συναδέλφου Κώστα Μαγκάκη
O κύκλος της οικονομικής ζωής μιας ανεμογεννήτριας, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που
έγινε από το Renewable Energy Foundation
(ίδρυμα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας),
διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μικρότερος από
εκείνον που προπαγανδίζουν οι αιολικές βιομηχανίες. Η έρευνα έδειξε ότι είναι αντιοικονομικό να λειτουργούν τα αιολικά πάρκα πάνω
από 12 με 15 χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε πλέον ανάλογη εμπειρία που το επιβεβαιώνει αυτό. Μετά τα δέκα χρόνια, ήδη αρχίζουν να παρουσιάζονται σειριακές βλάβες σε κύρια εξαρτήματα του εξοπλισμού (κιβώτια μετάδοσης
στροφών κ.α) μεγάλου κόστους επισκευής. Επίσης δυσκολία εύρεσης ανταλλακτικών, λόγω
παλαιότητας του εξοπλισμού και της ταχύτατα
εξελισσόμενης τεχνολογίας στον τομέα αυτό .
Καθημερινά, διαβάζουμε σε διάφορα έντυπα
και ιστοσελίδες, κορώνες για την επιτακτική
ανάγκη κατασκευής νέων αιολικών πάρκων
από τους ίδιους αυτοαναγορευμένους εκπροσώπους των ΑΠΕ οι οποίοι όταν ήταν σε θέσεις
εξουσίας δεν ολοκλήρωσαν ούτε ένα έργο ΑΠΕ
και άφησαν πίσω τους μόνο εξαγγελίες και
κορνίζες εικονικών έργων.

Δεν αναφέρουν βέβαια λέξη, για το κόστος της
ανακύκλωσης των διαφόρων τμημάτων μιας
ανεμογεννήτριας (πολυεστέρας πτερυγίων ατράκτου, πύργοι, καλώδια, γεννήτριες, ηλεκτρικοί πίνακες, πυκνωτές, συνθετικά λάδια,
εξαγωγή θεμελίων ανεμογεννήτριας κ.α ) και
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, βάσει
της Αριθμ.3791 απόφασης (ΠΠΔ), που προβλέπει στον όρο IV.1 Να απομακρυνθεί πλήρως
το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών εγκαταστάσεων του
έργου. Το κόστος αυτό θα πρέπει να επωμιστούν οι παραγωγοί, κάτοχοι των παλαιών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης τα οποία ολοκλήρωσαν η ολοκληρώνουν τα αμέσως επόμενα χρόνια τον
κύκλο ζωής τους και θα πρέπει να αποξηλωθούν. Στα ανωτέρω θα πρέπει να σημειωθεί ότι
πιστοποιημένος φορέας για την ανακύκλωση
του πολυεστερικού πλαστικού (GRP), υλικό από
το οποίο είναι κατασκευασμένα κυρίως τα πτερύγια και η άτρακτος των ανεμογεννητριών δεν
υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι πτερύγια (μήκους
12 μέτρων και βάρους 500 Κg έκαστον),
άτρακτος ανεμογεννητριών κ.α που αποξηλώνονται καταλήγουν στις
χωματερές με τιμή 60€/
τον…
Χρόνος ζωής του πολυεστέρα άνω των 300
ετών…

Παλαιό αιολικό πάρκο σε
νησί του Αιγαίου κατά
την αποξήλωση του το
έτος 2010.

Θεμέλιο
παλαιού τύπου
ανεμογεννήτριας
ΗΜΖ
ισχύος 300ΚW
(κατασκευής1990)

Θεμέλιο
σύγχρονης
ανεμογεννήτριας
ισχύος 900ΚW
κατά την
κατασκευή του .

Μια ανεμογεννήτρια 900ΚW έχει ύψος 65μ.,απαιτεί θεμέλια οπλισμένου σκυροδέματος περίπου 350μ³ και βάρους 800 τόνων ως αντίβαρο. Οι διαστάσεις του
θεμελίου είναι διαμέτρου 15μ. και βάθους 2μ..
Αξιόπιστη μέθοδος αποξήλωσης των θεμελίων μιας παλαιάς ανεμογεννήτριας,
που να σέβεται το φυσικό περιβάλλον που βρίσκονται τα αιολικά πάρκα, δεν
έχει προταθεί μέχρι σήμερα, ούτε έγινε αντικείμενο εργασίας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας από το 1982 που μπήκε το πρώτο αιολικό πάρκο στην
Ελλάδα (Κύθνος)… Ενδιαφέρον θα έχει να τοποθετηθεί το ΚΑΠΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ
κ.α αρμόδιοι φορείς για το σχετικό θέμα , να μας πουν τι προτείνουν για την διαχείριση των θεμελίων και τα πολυεστερικά πτερύγια, των ανεμογεννητριών
που έχουν αποξηλωθεί και αυτών που θα αποξηλωθούν στο άμεσο μέλλον.. …

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Τα ΝΟΜΕ
υπονομεύουν
τη ΔΕΗ
Τα πολυθρύλητα ΝΟΜΕ, οι δημοπρασίες
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πλέον …καθεστώς. Ήδη
από την ψήφιση του νόμου (22/5/2016)
και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τη «Θέσπιση μηχανισμού πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ ΑΕ μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων», τα ΝΟΜΕ δεν είναι αντικείμενο
συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και αντιπαραθέσεων αλλά επηρεάζουν άμεσα την
αγορά ενέργειας και μάλιστα υπέρ των
ιδιωτών παρόχων και σε βάρος της ίδιας
της ΔΕΗ.

δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων
έχουν οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι
οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού
(«ΗΕΠ») και στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες Προθεσμιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οποία τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς.
Ειδικότερα, θεσπίζεται μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας από την ΔΕΗ, δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική
παράδοση, μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή
εκκίνησης, προς τους Επιλέξιμους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα άρθρα 133 - 141 του πολυνομοσχεδίου, αφορούν στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, με
σκοπό, όπως αναφέρεται, την «ισότιμη
πρόσβαση Επιλέξιμων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό
μίγμα, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών και τη
βελτίωση της ποιότητας και των τιμών
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές».
Ποιοι θα συμμετέχουν στις δημοπρασίες
Στις δημοπρασίες θα περιλαμβάνεται μίγμα της λγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, ενώ δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι βιομηχανικοί καταναλωτές. Δικαίωμα συμμετοχής στις

Από το τεύχος Ν 65 της «Αιχμής», το θέμα για τις
δημοπρασίες ενέργειας και το γαλλικό πείραμα, καθώς εκεί εφαρμόστηκαν.

Τα ποσοστά
Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας προς
δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με
τα ακόλουθα ποσοστά μεριδίων στο συνολικό
όγκο της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το προηγούμενο
έτος, με σημείο αναφοράς το μερίδιο της ΔΕΗ
ΑΕ κατά το μήνα Αύγουστο 2015, το οποίο
ανερχόταν σε ποσοστό 95,24%:

Η πρώτη δημοπρασία θα έχει διεξαχθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 και η φυσική παράδοση των προϊόντων θα λάβει χώρα εντός του τέταρτου τριμήνου του 2016.

(α) Για το έτος 2016: Ποσοστό 8%,
(β) Για το έτος 2017: Ποσοστό 12,
(γ) Για το έτος 2018: Ποσοστό 13%,
(δ) Για το έτος 2019: Ποσοστό 13%.
Στην περίπτωση κατά την οποία η απομείωση
του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά
του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπερβαίνει
κατά δυο (2) ποσοστιαίες μονάδες τον στόχο
απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως
αυτός προσδιορίζεται από την διαίρεση του
ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η ΡΑΕ,
με απόφασή της θα προβεί στη μείωση των
προς δημοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς, με ισοδύναμη απομείωση των προς
δημοπράτηση ποσοτήτων του εξαμήνου αυτού
Στην περίπτωση κατά την οποία η απομείωση
του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά
του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπολείπεται
κατά δυο (2) ποσοστιαίες μονάδες του στόχου
απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως
αυτός προσδιορίζεται από την διαίρεση του
ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η ΡΑΕ
θα προβεί στην αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξαμήνου από την
παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς, με ισοδύναμη αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων του εξαμήνου αυτού.
Η ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και οι Βιομηχανικοί Καταναλωτές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω Μητρώο Συμμετεχόντων του
Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ»), δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής ως αγοραστές στις ανωτέρω δημοπρασίες.

Ο καθορισμός της τιμής
Η μεθοδολογία προσδιορισμού της κατώτατης
τιμής λαμβάνει υπ’ όψιν τα μεταβλητά κόστη των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
της ΔΕΗ Α.Ε. και καθορίζει την αναλογία του
μίγματος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.
Το μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών μονάδων
παραγωγής της ΔΕΗ αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:
Μεταβλητά κόστη των ορυχείων της ΔΕΗ
Κόστος αγοράς καυσίμων από τρίτους με βάση τη μοναδιαία τιμή καυσίμου στη σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας.
Ειδικό Τέλος Λιγνίτη
Ειδικό κόστος εκκίνησης
Μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης
Κόστη αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η «Αιχμή» είχε παρουσιάσει το μοντέλο των δημοπρασιών Η/Ε αλλά και την
«περιπέτεια» του σχετικού νόμου στη
Γαλλία ήδη από το 65ο τεύχος. Σημειώναμε τότε χαρακτηριστικά:
«Οι δημοπρασίες προθεσμιακών
προϊόντων ηλεκτρισμού που εισηγείται η ΡΑΕ είναι η προσπάθεια
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 εφαρμόζονται 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.
Τελικά, μετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεων και συζητήσεων, την
διατύπωση αντιρρήσεων στο αρχικό σχέδιο, την παρέμβαση της Γερουσίας και τις τροποποιήσεις που
έγιναν, ο νόμος για την «νέα οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (Nouvelle organisation du
marché de l’électricité –Ν.Ο.Μ.Ε)
άρχισε να εφαρμόζεται από το καλοκαίρι του 2011. Φιλοδοξία των
συντακτών του νόμου που περιλαμβάνει και τις δημοπρασίες προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρισμού
ήταν η αναδιοργάνωση 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 ηλεκτροπαραγωγή από τους πυρηνικούς σταθμούς.
Ειδικότερα, η κρατική EDF που ελέγχει και λειτουργεί τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 74,6 GW υποχρεώθηκε να πουλά το ένα τέταρτο της
παραγωγής της (πυρηνικής ενέργειας) σε ιδιώτες και σε τιμή που καθορίζεται διοικητικά, δηλαδή με ρυθμιζόμενα τιμολόγια που επιβλέπουν
τόσο η γαλλική Ρυθμιστική Αρχή όσο
και το υπουργείο Ενέργειας της Γαλλίας. Οι τιμές καθορίστηκαν μετά από
μακρά συζήτηση και με στόχο να αντανακλούν το πλήρες κόστος παραγωγής ενώ η γαλλική ΡΑΕ είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της κατανομής των όγκων ηλεκτρικής ενέργειας
μεταξύ των προμηθευτών.»

Συνέπειες για τη ΔΕΗ

Ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι οι δημοπρασίες, τα περιβόητα ΝΟΜΕ θα είναι
ένα ακόμη βήμα υπονόμευσης της ΔΕΗ
ΑΕ όπως και οι άλλες «πρόσφατες δεσμεύσεις του 3ου Μνημονίου για τον
περιορισμό της ΔΕΗ στην παραγωγή
και εμπορία κάτω του 50% στο σύνολο της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας» και πως «έχουν ως στόχο ένα
και μόνο αποτέλεσμα, την απαξίωση
της Επιχείρησης και την μη βιωσιμότητα της».

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

Δώσαμε 2,2 δισ. ευρώ για «αέρα» (κυριολεκτικά)

Πολλές φορές σχολιάσαμε τις πολιτικές αποφάσεις χάρις στις οποίες μια
ομάδα επενδυτών «νέμονται» εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
Σε κάθε πολιτεία οι χαριστικές
(ευνοϊκές ,φωτογραφικές) ρυθμίσεις
έχουν δύο όψεις: τους ωφελούμενους
και τα κορόιδα. Ειδικά στην πατρίδα
μας όταν οι ωφελούμενοι πίνουν στην
υγεία των κορόιδων της εξαετούς οικονομικής κρίσης, τότε το ζήτημα είναι πολύ πιο χοντρό.

Βέβαια, το πάρτι των επιδοτούμενων
ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ) ήταν πανευρωπαϊκό.* Και αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πήραν ήδη το μήνυμα και
οδεύουν ήδη προς αναθεώρηση του
θεσμικού πλαισίου (ο τέως Επίτροπος
Αλμούνια είχε στείλει μια «α πανταχούσα»), στη χώρα μας οι ωραίοι
(άνευ ρίσκου) επενδυτές συνεχίζουν «να κάαααθονται» και να
κερδίζουν κατά την παροιμιώδη
έκφραση του αξέχαστου Μίμη
Φωτόπουλου !!!

Σε μια χώρα όπου οι καταναλωτές έχουν
χάσει πάνω από το 30% της αγοραστικής
δύναμης και δηλώνουν -σε ποσοστό άνω
του 40%- ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις πάγιες ανάγκες, η επιδότηση με δύο δισ. ευρώ των ιδιωτών
που επένδυσαν στις ΑΠΕ και τώρα
αμείβονται εκ του ασφαλούς, αποτελεί … ΣΠΑΤΑΛΗ !!!
Πέρυσι, στις αρχές Ιουλίου και στη γενική
συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, ο
πρόεδρος της εταιρίας έκανε μια παραστατική αναφορά για το κόστος του Ειδικού Τέλους και ειδικά για τη συνολική επιβάρυνση των καταναλωτών της εταιρίας κατά την τελευταία πενταετία (20112015). Όπως ειπώθηκε υπήρξε
«Θεαματική αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ
(πρώην τέλος ΑΠΕ) τα τελευταία χρόνια.» Είναι αρκετό να αναφερθεί πως το
2011 οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ επιδότησαν τις επενδύσεις
με 106 εκατ. ευρώ ενώ το 2014 πλήρωσαν 1.065 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση
115,9%. Για να δείξει πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ΔΕΗ από το τέλος αυτό , ο
κ.Εμ.Παναγιωτακης διευκρίνισε πως «Το
τέλος ΕΤΜΕΑΡ δεν είναι έσοδο της ΔΕΗ
ενώ επιβαρύνει πλέον ουσιαστικά το τελικό ποσό των λογαριασμών ρεύματος που
καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές.» Αξίζει να δηλωθεί πως «η
ΔΕΗ υποχρεούται να αποδώσει το τέλος
αυτό ακόμη και αν δεν το έχει εισπράξει» !!!! Για μια εταιρία που το ύψος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών αγγίζει το ½ του
ετήσιου τζίρου της, φανταστείτε τι σημαίνει να αποδίδει τέλη που δεν έχει εισπράξει !!!!

* Αν κανείς δει πως αντέδρασαν οι
κυβερνήσεις σε διάφορες χώρες της
ΕΕ στο κόστος της πράσινης ανάπτυξης, θα αντιληφθεί ότι οι διαφορετικές πολιτικές είχαν να κάνουν με τα
οφέλη που κάθε μια είχε από την
πράσινη ανάπτυξη. Αυτοί που πραγματικά κερδίζουν , εκτός βέβαια από
τους επιδοτούμενους επενδυτές, είναι οι κατασκευαστές αιολικών, ηλιακών πάνελ κλπ. Παραδείγματος χάρη, η Δανία κερδίζει από τις
«πρασινάδες» γιατί η βιομηχανία
κατασκευής αιολικών της χώρας πάει σφαίρα!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ).

Η ΔΕΗ προσφάτως ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της
για το 2015, όπου οι καθαρές ζημιές της εταιρείας
ανήλθαν στα 102,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 91,3
εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης
του μεριδίου αγοράς και των αυξημένων προβλέψεων.
Ο συνδυασμός της επιταχυνόμενης συρρίκνωσης του
μεριδίου αγοράς, της επιδείνωσης των πωλήσεων και
της αύξησης των προσδοκιών στα ύψη είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί αυτή την περίοδο για τη
ΔΕΗ.
Η διοίκηση της εταιρείας αναμένει χαμηλότερα έσοδα
κατά 4% το 2016 και επιστροφή στην κερδοφορία.
Δεδομένου ότι οι προβλέψεις θα μειωθούν σημαντικά,
θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος της διοίκησης.
Ωστόσο, με τα νέα μέτρα να ανέρχονται στο 3% του
ΑΕΠ, οι εκτιμήσεις της διοίκησης θα μπορούσαν να
αντιμετωπίσουν κινδύνους επιβράδυνσης. Εύλογα
μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί άραγε η ΔΕΗ με τη
σημερινή της μορφή θα έχει κάποια σχέση με τη ΔΕΗ
του μέλλοντος ; Προφανώς καμία απολύτως αφού θα
είναι μικρότερη σε μέγεθος, με λιγότερους πελάτες,
πολύ περισσότερους ανταγωνιστές, αλλά ενδεχομένως και πιο υγιής αν καταφέρει να ελέγξει τα φέσια
της και προχωρήσει σε συνεργασίες με ισχυρούς ιδιώτες.
Αν γυρίσουμε πίσω θα δούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΗ ξεκινά από τον περασμένο Ιούλιο. Καταλύτης ήταν το τρίτο Μνημόνιο και οι εμπνευστές
του. Βέβαια τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν
θα έχουν την σφραγίδα της ελληνικής κυβέρνησης.
Είναι η λύση ισοδύναμου που εξασφάλισε και δρομολογεί η κυβέρνηση, γιατί βάσει του τρίτου μνημονίου
θα πρέπει μέχρι το τέλος της δεκαετίας, γύρω στα
3,5 εκατ. από τα 7 εκατ. των σημερινών πελατών της
επιχείρησης, να επιλέξουν άλλον προμηθευτή, προκειμένου το μερίδιό της να πέσει στο 50% από 94%
σήμερα.Είναι η πρόσφατη απόφαση Σκουρλέτη για τη
δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων της ΔΕΗ με
ιδιώτες τόσο στο σκέλος των μονάδων παραγωγής,
όσο και στην εμπορία, με σκοπό - σύμφωνα τουλάχιστον με τον υπουργό - το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού να γίνει ελεγχόμενα, και όχι βίαια μέσω πώλησης μονάδων. Είναι τέλος η επικείμενη απόσχιση
από τη ΔΕΗ του ΑΔΜΗΕ, ενός περιουσιακού στοιχείου αξίας 1 δισ. ευρώ, που συνεισέφερε κάθε χρόνο
70 εκατ. ευρώ στα κέρδη του ομίλου, και το οποίο θα

περάσει κατά 51% στο Δημόσιο, 20%-30% σε στρατηγικό επενδυτή, και κατά το υπόλοιπο ποσοστό θα
εισαχθεί κάποια ημέρα στο χρηματιστήριο.

Τελικά ποιες είναι οι υποχρεώσεις της χώρας
που απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο το οποίο
υπέγραψε με τους δανειστές και αποδέχτηκε η
κυβέρνηση, σε σχέση με την πώληση του ΑΔΜΗΕ; Αναφέρουν ότι το 49% του ΑΔΜΗΕ θα
διατεθεί σε ιδιώτες, μέσω στρατηγικού επενδυτή
και μέσω χρηματιστηρίου. Πότε θα γίνει αυτό;
Άγνωστο, πόσο μάλλον όταν η οικονομία παραμένει σε τόσο χαμηλά επίπεδα,το ρίσκο της χώρας είναι υψηλό, και επομένως το χρηματιστήριο
υποτιμημένο. Επιπλέον, η ελληνική πρόταση
που μένει να εγκριθεί από τους δανειστές, μιλά
για μάνατζμεντ και διευθύνων σύμβουλο στον
ΑΔΜΗΕ που θα επιλεγούν κοινή συναινέσει με
το στρατηγικό επενδυτή. Το κατά πόσο αυτό το
σχήμα θα μπορέσει να περπατήσει θα φανεί στη
πράξη.
Άραγε το μέλλον της ΔΕΗ είναι άδηλο; Ποιος
για παράδειγμα διασφαλίζει ότι μια μελλοντικά
αδύναμη επιχείρηση, με ολοένα λιγότερα έσοδα
λόγω της απώλειας του 50% του σημερινού της
μεριδίου, αυξανόμενα φέσια και μονάδες που
ολοένα θα γερνούν, δεν θα αναγκαστεί να βγάλει στο σφυρί κάποιες, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη κατασκευή νέων;
Το πρόβλημα αναγνωρίζεται και από τη κυβέρνηση. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που ο
Υπουργός κ. Σκουρλέτης προτάσσει τη δημιουργία κοινών σχημάτων μεταξύ ΔΕΗ και ιδιωτών,
στα οποία η ΔΕΗ θα εισφέρει μια τουλάχιστον
λιγνιτική μονάδα (Μελίτη Ι, Αμύνταιο) και μια
υδροηλεκτρική, ο δε ιδιώτης επενδυτής υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ενδεχομένως και κάποια κεφάλαια. Εδώ βεβαίως μπαίνουν αυτομάτως κάποια ερωτηματικά. Σε αυτά
τα σχήματα ο ιδιώτης θα έχει το πάνω χέρι ; δηλαδή μάνατζμεντ και πλειοψηφικό πακέτο τουλάχιστον 51%, με τη ΔΕΗ να περιορίζεται σε
ρόλο "παθητικού μετόχου";. Δηλαδή να μην δια-

θέτει πλέον η Επιχείρηση την πλειοψηφία στο ΔΣ
της εταιρείας, ούτε δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις της,
παρά θα κατέχει ένα μερίδιο το πολύ έως 49%, δίχως
να αποκλείεται αυτό τελικά να είναι και μικρότερο;

Από όσα έχουν αφήσει τεχνηέντως να διαφύγουν στη δημοσιότητα, κατά καιρούς μέσω των
Μ.Μ.Ε, γνωρίζουμε ότι το φλερτ μεταξύ της
Elpedison (ΕΛΠΕ-Edison-Ελλάκτωρ) και της
ΔΕΗ είναι προχωρημένο, και αν επισφραγιστεί,
δίνει αυτόματα προβάδισμα σε έναν από τους
εδραιωμένους στην αγορά ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς έναντι όλων των άλλων. Λέγεται επίσης πως έχουν γίνει κρούσεις σε ρωσικά κεφάλαια αλλά και στη γερμανική RWE. Ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει στο μέλλον.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες ενός πολέμου υπόγειου, σιωπηλού που έχει σαν κύρια όπλα του, τα
εμπορικά δίκτυα των "αντιπάλων". Είναι χαρακτηριστικό ότι ΔΕΗ επανέρχεται πλέον όλο και πιο συχνά
με αντιπροσφορά στους πελάτες που έχουν κλείσει
σε άλλες εταιρείες και αιτούνται αλλαγή εκπροσώπου.
Βάσει των στοιχείων φαίνεται ότι νικητές όμως προς
το παρόν βγαίνουν οι ιδιώτες. Έχουν καταφέρει να
αποσπάσουν μερίδιο 6,5% στο σύνολο των καταναλωτών, ειδικά δε στους εμπορικούς και βιομηχανικούς
πελάτες, το μερίδιό τους φτάνει το 20%, σύμφωνα με
στοιχεία της ΔΕΗ. Και όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας μας εκεί που οξύνεται πλέον ο ανταγωνισμός, δεν είναι ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους
ιδιώτες, αλλά ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους, που κονταροχτυπιούνται μεταξύ τους
με εμπορικές προσφορές που συνεχώς ανανεώνονται.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι, η αμέσως επόμενη κορύφωση της μάχης θα έλθει από το δεύτερο εξάμηνο του 2016, με βάση την ανακοίνωση του Προέδρου της Επιχείρησης για τις μειώσεις στα οικιακά τιμολόγια καθώς και το νέο μοντέλο διακανονισμών για όσους ρυθμίσουν τα
χρέη τους. Αυτή την στιγμή περίπου 2,1 εκατ.
πελάτες χρωστούν στη ΔΕΗ. Το ευνοϊκό αυτό
πρόγραμμα διαρκεί τέσσερις μήνες, από τον
Απρίλιο ως τον Ιούλιο. Θα συνεχίσει να ισχύει
και μετά αλλά με λιγότερο γενναιόδωρες ρυθμίσεις, ενώ η επιτυχία του θα κρίνει και την δέσμευση για χαμηλότερα οικιακά τιμολόγια. Εννοείται ότι κάτι τέτοιο θα συμπαρασύρει προς τα
κάτω και τα τιμολόγια των ανταγωνιστών της.
Ούτως ή άλλως εμπορικά περιθώρια φαίνεται
πως υπάρχουν. Αυτό όμως που οφείλει να
κάνει η διοίκηση της ΔΕΗ είναι, να προτείνει
στην κυβέρνηση να πάψει να λειτουργεί ως
φοροεισπρακτικός μηχανισμός, αφαιρώντας
ΑΜΕΣΑ μέσα από τα τιμολόγια της, τις υπηρεσίες των Δήμων, να πάψει δηλ. να κάνει
τον ταμία των Δήμων. Αυτή η ενέργεια ουσιαστικά θα μείωνε αυτόματα τα "φέσια" της
Επιχείρησης από τους οικιακούς καταναλωτές κατά τουλάχιστον 40%( ποσό που αθροιζόμενο μαζί με τον ΦΠΑ υπολογίζεται ότι

φθάνει και στο 50%) ,αφού αφενός θα μετέφερε τα χρέη των Δήμων στους Δήμους και
αφετέρου το υπολειπόμενο ποσό στο τιμολόγιο της, θα γινόταν πιο εύκολο να αποπληρωθεί. Συμπερασματικά μπορεί να πεί κάποιος ότι τα πράγματα δυστυχώς δείχνουν να
έχουν πάρει το δρόμο τους. Κάθε μήνα η ΔΕΗ
χάνει περίπου 1% μερίδιο αγοράς, και δεν καταφέρνει να πάρει πίσω επαγγελματικούς πελάτες
παρά τις πρόσφατες μειώσεις στα τιμολόγια της
συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ παράλληλα, τα
φέσια λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κατάστασης αντί να μειώνονται, αυξάνονται.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα βασικό συμπέρασμα : Η ΔΕΗ των επόμενων ετών θα είναι
μια άλλη επιχείρηση. Μπορεί για να περιορίσει
την αιμορραγία αν π.χ. συνεργαστεί και συμμετέχει κοινοπρακτικά με τις χώρες των Βαλκανίων
από τις οποίες εισάγουμε ηλεκτρικό ρεύμα και οι
οποίες δεν έχουν υποχρέωση να πληρώνουν
φόρο C02 , ή να συνεργαστεί με επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας με σκοπό να χρησιμοποιήσει τα
δίκτυα τους. Σε όποια ενέργεια και να καταφύγει
το σημερινό κρατικό μονοπώλιο όπου έχει την
δεσπόζουσα θέση στην αγορά και ελέγχει το
60% στη παραγωγή και το 94% στην εμπορία
θα αποτελεί σε μερικά χρόνια μια μακρινή εικόνα
από το παρελθόν.
Εν κατακλείδι όπως θα διαπιστώσει ένας καλοπροαίρετος αναγνώστης, τα πράγματα είναι πολύ απλά: μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, η μόνη
λύση είναι να κάνει κανείς σωστά τα βασικά:
ρασιοναλιστική εξόρυξη του λιγνίτη, ρασιοναλιστική ανάπτυξη των ορυχείων, ρασιοναλιστική
λειτουργία των ΑΗΣ, με λίγα λόγια λελογισμένη
λειτουργία της ΔΕΗ με όρους επιχείρησης. Και
για να είμαστε δίκαιοι να θυμήσουμε ότι στο παρελθόν, οι προηγούμενοι κυβερνώντες χρησιμοποιούσαν και αυτοί τον ίδιο όρο με άλλη λέξη
(ορθολογιστική λειτουργία), οι πράξεις τους
όμως αποσκοπούσαν στην πραγματικότητα,
στην παραγωγική αποσύνθεση της ΔΕΗ, έτσι
ώστε να δυσφημιστεί στα μάτια των καταναλωτών ως «αναποτελεσματική και ακριβή» και να
ξεπουληθεί σε συγκεκριμένα συμφέροντα «για
ένα κομμάτι ψωμί». Για ποιό λόγο; Μα είναι πάρα πολύ απλό: δυο πράγματα μπαίνουν σήμερα
σταθερά σε όλα τα σπίτια: το νερό και ο ηλεκτρισμός. Όποιος τα ελέγχει, εξασφαλίζει «σταθερό
και σίγουρο εισόδημα». Κι αυτός είναι ο λόγος
που αυτά τα αγαθά πρέπει να μείνουν στον
έλεγχο του δημοσίου, και κατά συνέπεια και οι
υπεραξίες απ’ την εκμετάλλευση αυτού του
εθνικού πλούτου πρέπει να παραμένουν στο
δημόσιο και να μην πηγαίνουν σε ιδιώτες.
Ανεξάρτητη Κίνηση Πτυχιούχων Μηχ/γων
Μηχ/κων Τ.Ε. Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
…σαν να μην πέρασε μια μέρα… στο ίδιο έργο θεατές…

Συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε ίσως στο δυσκολότερο σημείο της
65χρονης περίπου ιστορίας του Ομίλου ΔΕΗ.
Είναι γεγονός ότι πριν ενάμιση χρόνο, από εκεί που είχε
αναπτερωθεί η ελπίδα σε όλους μας ότι ο Όμιλος ΔΕΗ
θα παραμείνει ενιαίος και θα πρωταγωνιστήσει όπως
του αρμόζει για την πολυπόθητη ανάπτυξη στην χώρα,
σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της τότε αντιπολίτευσης
και σημερινής Κυβέρνησης, βρεθήκαμε και πάλι στο
στόχαστρο όπως είχε γίνει και με την προηγούμενη
Κυβέρνηση.
Μάλιστα ενισχύθηκε αυτή η ελπίδα μας και με την ανάληψη των Διοικήσεων των Εταιρειών από ανθρώπους
που προέρχονται από τα σπλάχνα του Ομίλου.
Η ελπίδα μας αυτή δυστυχώς έφυγε πολύ γρήγορα.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Τώρα λοιπόν είμαστε και πάλι σε μια αρχή αγώνα για
να προασπίσουμε τον Όμιλο, την εργασία μας, τον
μισθό μας.
Όμως ο εχθρός αυτή την φορά νομίζει ότι παίζει με
καλύτερους όρους εκμεταλλευόμενος την κόπωση της
Ελληνικής Κοινωνίας από τα απανωτά μνημόνια.
Ο ΑΔΜΗΕ οδηγείται εκτός Ομίλου με το πρόσχημα της
διατήρησης του Δημοσίου χαρακτήρα του, όπου στην
ουσία είναι ο άλλος "αριστερός" δρόμος για την πλήρη
ιδιωτικοποίηση του.
Το σχέδιο που προκρίνουν για τον ΑΔΜΗΕ, την πώληση
του 17% της ΔΕΗ, αλλά και η εφαρμογή των ΝΟΜΕ, σε
συνάρτηση με την "αριστερή" μνημονιακή δέσμευση
ότι μέχρι το 2020 να μην υπερβαίνει κανείς στο επίπεδο
της παραγωγής το 50%, όπως και των πελατών, σημαίνει την πλήρη κατάρρευση του Ομίλου.
Όσο για την περιβόητη πράσινη φτηνή ενέργεια,
αρκεί να δούμε το ποσό που έχει αποδώσει η ελληνική
κοινωνία σε εκείνους τους περιβόητους ιδιώτες επενδυτές, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ που αγγίζει το
ποσό των 1,2 δις €, την ώρα που τα χρέη στην ΔΕΗ
αγγίζουν τα 2,8 δις €.
Το σίγουρο όμως είναι, όπως έχει δηλώσει και ο
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ότι μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους "δανειστές μας",

"στη χώρα θα συμβεί θετικό οικονομικό σοκ…"
παραχωρώντας βέβαια τον εθνικό πλούτο της
χώρας μας για μόλις 99 χρόνια.
…δεν φοβόμαστε τίποτα…

Ας δούμε όμως τι έχει γίνει πέρα από τα προαναφερόμενα για τους εργαζομένους στον Όμιλο από τους
συναδέλφους μας Προέδρους και Δ/ντες Συμβούλους.
Υπογράψαμε την τελευταία ΣΣΕ οπού αποφασίστηκε η
χορήγηση του απαραίτητου τροφείου. Η εφαρμογή
του όμως είχε πολλές εφευρισκόμενες ουρές από την
Διοίκηση κυρίως της Μητρικής και τις οποίες σκεπάζουμε μέχρι τώρα κάτω από το χαλί.
Δεν γίνεται μια παροχή προς το προσωπικό να λειτουργεί με εξαιρέσεις.
Βέβαια στην ΣΣΕ, προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει
επιτροπή για την επίλυση προβλημάτων διαχωρισμού
των συναδέλφων, μέσα στην ίδια την κατηγορία τους,
που στην ουσία τα δημιούργησε η ΣΣΕ του 1990.
Συνάδελφοι
Η υπόθεση της ασφαλιστικής μας κάλυψης βλέπουμε
όλοι μας που έχει οδηγηθεί.
Αντί οι σημερινές Διοικήσεις του Ομίλου να προχωρήσουν στην κάλυψη του προσωπικού σε μια πρόσθετη
ιατροφαρμακευτική κάλυψη όπως είχαμε προχωρήσει
τις συζητήσεις με την Διοίκηση Ζερβού, η οποία είχε
ολοκληρώσει τις μελέτες για την εφαρμογή της, η νέα
Διοίκηση δεν μπαίνει ούτε σε λογική συζήτησης για το
θέμα αυτό.
Εκτιμούμε ότι η "κλεψύδρα" της ανοχής για όλα
τα παραπάνω και όχι μόνο, έχει εξαντλήσει την
"άμμο της".

Τώρα πλέον πρέπει όλοι οι Σύλλογοι μαζί
με την Ομοσπονδία μας, πέρα από την μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε για την
αποτροπή των καταστροφικών σχεδίων
τους για τον Όμιλο, πρέπει να κλείσουμε
άμεσα τις εκκρεμότητες της ΣΣΕ που διαχωρίζουν το προσωπικό.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΑΔΜΗΕ : Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ως γνωστό, η προηγούμενη συγκυβέρνηση είχε προγραμματίσει ότι το πρώτο στάδιο της επιβαλλόμενης μνημονιακής «απελευθέρωσης» της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι η πώληση του
ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ σε ποσοστό 66% σε ιδιώτη και 34% Ελληνικό Δημοσίου.
Η νέα συγκυβέρνηση εξήγγειλε το νέο σχέδιο, που ισχυρίζεται ότι είναι συνεπές με τις προεκλογικές εξαγγελίες της. Σε αυτό το Ελληνικό Δημοσίου θα πουλήσει το 25% σε έναν επενδυτή, το
24% θα το εισάγει στο χρηματιστήριο και θα παρακρατήσει το 51% .
Η «επικοινωνιακή» επιτυχία της κυβέρνησης, με το επιχείρημα ότι τον απόλυτο έλεγχο του στρατηγικού τομέα του δικτύου θα τον έχει το Δημόσιο, με ότι διασφαλίζει αυτό ουσιαστικά, οδηγεί
στο ίδιο εάν όχι σε χειρότερο αποτέλεσμα με το πρώτο.
Εάν το εξετάσουμε τη σημαίνει για τον Όμιλο ΔΕΗ, είναι χειρότερο. Αφού και τώρα αποκόπτεται
εντελώς, με τεράστιο κόστος για αυτόν, αλλά και με μειωμένα έσοδα από την πώληση συγκριτικά, με το δεδομένο ότι και στις δύο περιπτώσεις το αντίτιμο του ποσοστού για την συμμετοχή
του Δημοσίου θα δοθεί στην ΔΕΗ στο μέλλον αν όχι με ανταλλάγματα.
Αλλά και το σχέδιο της Κυβέρνησης είναι σίγουρο ότι πολύ γρήγορα θα ανατραπεί, αφού ως απόλυτη αναγκαιότητα είναι η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων (διασύνδεση Κρήτης). Η
αδυναμία του μετόχου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ να μην μπορεί να συμμετάσχει στην αναγκαία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω έλλειψης χρημάτων, θα έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη του
από τον «θεσμικό» επενδυτή και συνεπώς τον απόλυτο έλεγο0 του ΑΔΜΗΕ.
Δηλαδή και τον δίνουμε στο ιδιώτη και παραμυθιάζουμε τον λαό για την εθνική μας ευθύνη ασφάλειας και την κοινωνική ευαισθησία. Για να εκτιμήσουμε της αγαθές η της Κυβέρνησης θα
πρέπει να συνυπολογίσουμε την μη έκδοση απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην προσφυγή με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών και την συνδρομή άλλων πρωτοβάθμιων Σωματείων κατά της πώλησης του ΑΔΜΗΕ και φυσικά για όποιο
άλλο κομμάτι του Ομίλου ΔΕΗ.
Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού σε συνδυασμό με την πώληση του
ΑΔΜΗΕ και την υλοποίηση των άλλων Κυβερνητικών σχεδίων που καθιερώνει ένα ενιαίο ταμείο
χωρίς καμία ιδιαιτερότητα για τα ξεχωριστά ταμεία που θα ενοποιηθούν , εξαφανίζει την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων στον όμιλο ΔΕΗ και προφανώς την υποχρέωση εξ’ αυτού
του Δημοσίου για την κάλυψη όλων των ασφαλιστικών αναγκών των εργαζομένων και συνταξιούχων.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Η επίθεση της συγκυβέρνησης των κοινών πολιτικών απατεώνων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γίνεται όλο και πιο βάρβαρη ενάντια σε όλη την εργατική τάξη. Αφού πρώτα με διαδικασίες fast-trak μέσα στο Σαββατοκύριακο 7-8 Μάη τρέμοντας
την λαϊκή οργή ψήφισαν τον νόμο λαιμητόμο για ασφαλιστικό-φορολογικό, τώρα καταφεύγοντας σε ένα ακόμα
ρεσιτάλ αθλιότητας και εξαπάτησης των εργαζόμενων, πανηγυρίζουν δήθεν για τα αποτελέσματα του
«γιούρογκρουπ» στις 9 του Μάη την στιγμή που έχουν ήδη δεσμευτεί να προχωρήσουν σε πρόσθετα σκληρά μέτρα
συνολικού ύψους 9 δις. Έχουν έτοιμο ουσιαστικά ένα 4 ο μνημόνιο 3,6 δις που θα λειτουργεί σαν αυτόματος μηχανισμός «διόρθωσης» (αυτόματος κόφτης) αν δεν εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις από το 3 ο μνημόνιο 5,4 δις. Ο
«αυτόματος κόφτης» θα είναι ένας μηχανισμός χειρότερος σε σύγκριση ακόμα και με τα προηγούμενα μνημόνια.
Θα μπορούν κάθε χρόνο με προεδρικά διατάγματα και χωρίς καν ψήφιση στη βουλή, να μειώνονται μισθοί, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες, ενώ θα αυξάνονται οι φόροι, αν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι των «ματωμένων» πλεονασμάτων.
Για το λαό είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η οργάνωση της πάλης μέσα από τα συνδικάτα, η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, η λαϊκή συμμαχία στον δρόμο της ανατροπής, της ρήξης με το κεφάλαιο και την εξουσία του, με τις λυκοσυμμαχίες τύπου Ε.Ε και Δ.Ν.Τ. Είναι δρόμος δύσκολος, όμως οι εργατικές-λαϊκές κινητοποιήσεις των τελευταίων
ημερών έδειξαν ότι στο λαό υπάρχουν αγωνιζόμενες δυνάμεις, δυνατότητες και εφεδρείες, που πρέπει να πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα, για να μπει οριστικό τέλος στη φτώχεια, την ανεργία, την εκμετάλλευση και τα
μέτρα χωρίς ημερομηνία λήξης.
Την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τη συνεχίζει από εκεί ακριβώς
που την είχαν αφήσει οι προηγούμενοι. Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης και
της ανταγωνιστικότητας. Με το 3ο «αριστερό» μνημόνιο οι εξελίξεις είναι ακόμα πιο αρνητικές. Συγκεκριμένα μέχρι
το 2020 θα πρέπει το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή και την εμπορία να έχει περιορισθεί στο 50% ανεξάρτητα
από το ποιός τρόπος θα επιλεγεί τελικά. Ο δρόμος προς την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει την πλήρη απόσχιση του
ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ και τη μεταφορά του, σε τρίτη εταιρία, στην οποία το δημόσιο θα έχει αρχικά το 100% στη
συνέχεια, θα παραχωρήσει το 20% σε στρατηγικό επενδυτή και το 29% θα πωληθεί μέσω χρηματιστηρίου.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις προεκλογικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του πρωθυπουργού προσωπικά, τις οποίες είχε
εκφράσει επανειλημμένως και στην έδρα του ΑΔΜΗΕ στο ΡΟΣΙΝΙΟΛ; Στο απυρόβλητο βέβαια δεν μένει ούτε ο ΔΕΔΔΗΕ αφού υπάρχει έτοιμη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατεύθυνση του διαμελισμού και της πλήρους
ιδιωτικοποίησης. Το σίγουρο είναι ότι ανεξάρτητα από την εφαρμογή των παραπάνω σχεδιασμών αυτοί που θα
πληρώσουν για άλλη μια φορά το τίμημα της προώθησης της πάρα πέρα «απελευθέρωσης» της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ, αφού έχει αποδειχτεί ότι η
«απελευθέρωση» τσακίζει εργασιακά δικαιώματα ως ένα από τα κύρια μέσα αύξησης της κερδοφορίας.
Μοναδική διέξοδος που να υπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων,
αλλά και των εργαζόμενων του κλάδου αποτελεί η πρόταση της παράταξης μας, για την δημιουργία ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που μέσα σε αυτόν θα είναι ενταγμένος και ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας
θα αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία, που με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο θα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά δικαιώματα, όπως και πραγματικές συνθήκες ασφαλούς
και υγιεινής εργασίας. Φτηνό ρεύμα για τα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά και επάρκεια της χώρας σε ενεργειακές
πηγές.

ΓΙΑ να σταματήσουμε σε πρώτη φάση την πάρα πέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του
ΑΔΜΗΕ και βέβαια για να συνεχιστεί ο αγώνας για κατάργηση των οδηγιών για την «απελευθέρωση»
και των μνημονίων, που άλλωστε έχουν γραφτεί από το ίδιο χέρι και στα ίδια γραφεία της Ε.Ε.
Για να διεκδικήσουμε και να πάρουμε πίσω όσα δικαιώματα ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ,
έχουμε χάσει τουλάχιστον από το 2010 και μετά.

ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

