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EΠIMEΛEIA ΥΛΗΣ

Αλέξης Σιουτζούκης

ΑΠΙΣΤΕΥΤη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων (όλων των ταμείων) και ό-
χι μόνον του δικού μας ΤΑΥΤΕΚΩ… Οι φαρμακοποιοί δεν δίνουν φάρ-
μακα εξαιτίας των χρεών,η διοίκηση του ταμείου «παρακολουθεί» τον οι-
κονομικό στραγγαλισμό του και εμείς, εργαζόμενοι της ΔΕΗ και συνταξι-
ούχοι, στηνόμαστε στις ουρές για να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω…

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ εκείνοι (στη Χ-30) αλλά και αλλού, που α-
ναγνωρίζουν ότι στην επιτυχή έκβαση με την υπόθεση των λι-
γνιτών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθοριστική ήταν η συμβο-
λή της Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΗ. Άλλοι τόσοι είναι εκείνοι
που τους συνιστούν να προσέχουν γενικώς γιατί κάποια συμ-
φέροντα είναι δυσαρεστημένα και …το εκφράζουν!

ΑΚΥρΩθηΚΕ ο διαγωνισμός για το Φωτοβολταϊκο πάρκο
Μεγαλόπολης και κατά συνέπεια δεν υπεγράφη η σύμβαση με
το μειοδότη για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των
δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος 39 και 11 MW. Οι συνθή-
κες για επενδύσεις δεν είναι οι καλύτερες καθώς οι τράπεζες
«σηκώνουν το ακουστικό» μόνον για καταθέσεις… Βέβαια ρόλο έπαιξαν και οι μεταβολές
που επήλθαν στα οικονομικά δεδομένα από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα και ξε-
περνούν τα 30 εκατ. ευρώ.

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚρΙΣηΣ, κοίτα να δεις τι μας προέκυψε… Η ψηφια-
κή εποχή… Και δεν λέω καλή η τεχνολογία αλλά νομίζω ότι οι συ-

νταξιούχοι (των πενιχρότατων συντάξεων) που ζουν μόνοι τους και
πλην της τηλεόρασης δεν έχουν άλλη διέξοδο ψυχαγωγίας,μάλλον θα έχουν

διαφορετική γνώμη.Για φανταστείτε… ο συνταξιούχος των 300 ευρώ έπρεπε να δώ-
σει 50 ευρώ για να πάρει τον αποκωδικοποιητή!

«η ζΩη ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ» και όσοι δεν το πολύ-πιστεύουν μάλλον δεν
αντελήφθησαν την επιστροφή του κ.Τάκη… Για τον πρώην Δ/ντα Σύμβουλο
που επέστρεψε ως ΤΑΙΠΕΔ και θα χειριστεί τα «φλέγοντα» θέματα των α-
ποκρατικοποιήσεων (λέγε με ΔΕΗ).

ΜΕΓΑΛΟ το πρόβλημα των οφειλών προς τη ΔΕΗ ΑΕ.Μόνον δυο εταιρίες χρωστούν στην
εταιρία πάνω από 250 εκατ. ευρώ. Η μια είναι γνωστή η ΑτΕ του Ομίλου Μυτιληναίου… Η
άλλη είναι η ΛΑΡΚΟ, τα χρέη της οποίας πλησίασαν αυτά της πρώτης φθάνοντας τα 125 ε-
κατ. ευρώ.

Ì¤˜



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 3

......

Ε
ιδικότερα,η πρώτη απόφαση της ΕΕ (Μάρτιος 2008) διαπίστωνε ό-
τι τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ για την εκ-
μετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη διαμόρφωναν εμπόδια στους

πιθανούς ιδιώτες επενδυτές. Με τη δεύτερη απόφασή της η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (Αύγουστος 2009) έθετε συγκεκριμένα μέτρα για
τη «θεραπεία» των όσων διαπίστωνε με την πρώτη απόφασή της,
όπως η διάθεση του 40% της λιγνιτικής παραγωγής.

Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τις δυο αποφάσεις και δι-
καίωσε τη ΔΕΗ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέδειξε ότι
η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού καταχράται τη θέση της
στην αγορά.Βέβαια το Δικαστήριο διαπιστώνει πως «υπάρχει α-
δυναμία των υπόλοιπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην ηλεκτροπαραγωγή να έχουν πρόσβαση στο λιγνίτη, ωστό-
σο για αυτή την κατάσταση ευθύνεται όχι η ΔΕΗ αλλά η Ελληνι-
κή Δημοκρατία που δεν προχώρησε στη χορήγηση αδειών εκ-
μεταλλεύσεως» και συνεπώς «δεν στοιχειοθετείται η κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης από τη ΔΕΗ».

Όπως ήταν φυσικό η απόφαση του Δικαστηρίου «απελευθέρω-
σε» τη ΔΕΗ από το άγχος της «βίαιης» διάσπασης της Επιχείρησης
μεσω της πώλησης λιγνιτικών μονάδων.

Παρ΄όλα αυτά η απόφαση δεν εμποδίζει τα σενάρια ούτε –πολύ πε-
ρισσότερο- τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, οι οποίοι και μένει να εξει-
δικευτούν σε χρόνο που εκείνη θα επιλέξει, για την αποκρατικοποίηση της ε-
ταιρίας. Ίσως μάλιστα καθιστά πιο εύκολο το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων της κυβέρ-
νησης για το μέλλον όχι μόνον της ΔΕΗ αλλά και των θυγατρικών της.

Η αποκρατικοποίηση της ΔEH είναι μεταξύ των δεσμευτικών υποχρεώσεων της χώρας μας έναντι της τρόικας
και περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο. Συνεπώς, η κυβέρνηση αργά ή γρήγορα θα κάνει τις επιλογές της για το μέλλον
του Ομίλου ΔΕΗ. Αυτό που μένει να δούμε είναι το μοντέλο που θα επιλεγεί καθώς η πώληση λιγνιτικών μονάδων
, που ήταν μεταξύ των επιλογών, μάλλον έχει «καεί». Ως πιθανότερο συζητιέται το σενάριο της «Μικρής ΔΕΗ», μιας
εταιρίας δηλαδή που θα περιλαμβάνει λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά ενώ και η επιλογή του στρατηγικού επενδυτή συ-
νεχίζει να «γοητεύει» αρκετούς…

«Φρένο» στην πώληση λιγνιτικών μονάδων

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΕΗ

Η απόφαση του Γ. Δικαστηρίου της Ε.Ε.

θετική έκβαση είχε για τη ΔΕη η «περιπέτεια» των
λιγνιτικών μετά την τετραετή διελκυστίνδα ανάμε-
σα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δη-
μόσιο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με την από-
φασή του το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. ουσιαστι-
κά ακύρωσε δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το θέμα των λιγνιτών, δικαιώνοντας με
τον τρόπο αυτό τη ΔΕη που είχε κάνει τη σχετική
προσφυγή.
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Στην Κοζάνη και στις αρχές του περασμένου Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-

λόγου μας σε κοινή συνεδρίαση με το Τοπικό Τμήμα (Τ.Τ.).

Στη συζήτηση, που άρχισε με εισαγωγική τοποθέτηση-ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΣΠΜΤΕ, τέθηκαν

όλα τα θέματα που αφορούν τους Πτυχιούχους Μηχανικούς στον Όμιλο ΔΕΗ ΑΕ, τα ζητήματα που αντιμε-

τωπίζει συνολικά η επιχείρηση αλλά και γενικότερα οι εξελίξεις στην αγορά Η/Ε. Όπως ήταν φυσικό μεγάλο

μέρος του διαλόγου που αναπτύχθηκε «μονοπώλησε» η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

καθώς και τα σενάρια για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Στη διευ-

ρυμένη διαδικασία του Δ.Σ. του ΣΠΜΤΕ με το Τοπικό Τμήμα (ΤΤ) συμμετείχαν, από το Διοικητικό Συμβούλιο,

ο Πρόεδρος Κ. Βαρσάμης, ο Γενικός Γραμματέας Α. Αναγνώστου, ο Ταμίας Κ. Γεωργίου, ο Γραμματέας Δημο-

σίων Σχέσεων Α. Λυρατζάκης, το μέλος του ΔΣ Θ. Κουδουνάς και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Βασί-

λης Καψάλης που είναι και μέλος του ΤΤ Κοζάνης. Από το Τ.Τ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος Γ. Ζαφείρης, η Αντι-

πρόεδρος Σ. Δενεσίδου, ο Γραμματέας Δ. Νιάκας και τα μέλη Απ. Μητσιόπουλος και Ι. Θεοδωρίδης.

ΚΟΖΑΝΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Συνεδρίαση Δ.Σ. Σ.Π.Μ.Τ.Ε.

......
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Ένα νέο αιολικό πάρκο της ΔΕη Ανανεώσιμες, αυτό στα Ακούμια ρεθύμνου, μπήκε σε

λειτουργία στις αρχές Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας κατά 7,2 MW τη συνολική ισχύ των

αιολικών πάρκων που έχει στο δυναμικό της η θυγατρική εταιρία της ΔΕη και φθάνει πλέ-

ον τα 81 MW. Μέγεθος αρκετά μικρότερο από το δυναμικό των ιδιωτικών εταιριών που

δραστηριοποιούνται στα αιολικά πάρκα και -βέβαια- δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τις

δυνατότητες της ίδιας της ΔΕη. Εξάλλου, η Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού είναι πρω-

τοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς εί-

ναι η εταιρία που κατασκεύασε στην Κύθνο το πρώτο αιολικό πάρκο της Ευρώπης το 1983.

Από Δήμαρχος...
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Α/Π Τοπλού Κρήτη (φ. ΔΕΗ)
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κλητήρας
Η ΔΕΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν η ΔΕΗ

«καθηλώθηκε» με αποτέλεσμα οι ιδιώτες να καλύ-

ψουν το ζωτικό χώρο που τους παραχώρησαν οι

κυβερνήσεις και οι διοικήσεις της ΔΕΗ (σε λιγότε-

ρο βαθμό) από το 1994 και μετά. Χαρακτηριστικό

της κατάστασης που έχει πλέον διαμορφωθεί είναι

η κυριαρχία των ιδιωτικών εταιριών,ελληνικών και ξέ-

νων,στην αγορά της χώρας μας καθώς οι πέντε πρώ-

τες κατέχουν πάνω από το �0% της εγκατεστημέ-

νης ισχύος και στο δυναμικό τους ανήκουν πάνω α-

πό τις μισές ανεμογεννήτριες που βρίσκονται στην

Ελλάδα.Συγκεκριμένα,στο τέλος του 2009 οι πέντε

πρώτες ιδιωτικές εταιρίες διέθεταν �35 ανεμογεν-

νήτριες σε σύνολο 1245 με συνολική εγκατεστημέ-

νη ισχύ ��2 MW. Την ίδια στιγμή, το δυναμικό της

ΔΕΗ ήταν 155 ανεμογεννήτριες με συνολική εγκα-

τεστημένη ισχύ περίπου 40 MW, δηλαδή ποσοστό

3,�% της εγκατεστημένης ισχύος των

Α/Π στη χώρα μας.

Ασφαλώς,η ανάπτυξη αιολικών πάρ-

κων (Α/Π) από ιδιώτες στηρίχτηκε στο

ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο και στην προ-

σπάθεια των κυβερνήσεων να «αντα-

ποκριθούν» στις συστάσεις της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής (Οδηγίες 2001/77 και

2003/30) αλλά και στις πιέσεις των ι-

διωτικών εταιριών να αναπτυχθεί η α-

γορά. Με το βαθμό ασφάλειας που πα-

ρέχει στους ιδιώτες η καθιέρωση υψη-

λών τιμών πώλησης Η/Ε από αιολικά

πάρκα (που είναι υποχρεωμένη να α-

γοράζει η ΔΕΗ), το επενδυτικό ενδια-

φέρον των ιδιωτών παραμένει πολύ υψηλό και είναι

ενδεικτικό ότι από στη φάση της κατασκευής βρί-

σκονται έργα συνολικής αξίας.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι οι ρυθμοί ανάπτυ-

ξης της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ των ετών

1997 και 2007 έφθασε το εντυπωσιακό 41% (σχ. Με-

λέτη Τρ. Πειραιώς - Αθ. Δαγκαλίδης) ενώ οι ρυθμοί

παραμένουν υψηλοί καθώς από τα 1.087 MW το

2009, η εγκατεστημένη ισχύς έφθασε τα 1.�21 MW

το 2011 (HWD - ΟΚΤ. 2011) και σήμερα ξεπερνά τα

1.700 MW.

Στην πρωτοπορία και πάλι
Το έργο της ανάπτυξης Ανανεωσίμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΔΕΗ συνεχίζει -από την ίδρυ-

σή της το 1998- η ΔΕΗ Ανανεώσιμες,θυγατρική 100%

της ΔΕΗ ΑΕ.Σήμερα,η εταιρία έχει στο δυναμικό της
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23 αιολικά πάρκα, 15 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθ-

μούς και � φωτοβολταϊκούς σταθμούς,συνολικής ε-

γκατεστημένης ισχύος 144,7 MW. Ειδικά η εγκατε-

στημένη ισχύς των Αιολικών Πάρκων της ΔΕΗ Ανα-

νεώσιμες ανέρχεται στα 81,09 MW ενώ στη διάρκεια

του 2011 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε

σε 125.174 MWh.

Η εταιρία αναπτύσσει επενδυτικό σχέδιο κατα-

σκευής και θέσης σε λειτουργία εννέα αιολικών πάρ-

κων συνολικής ισχύος 35 MW από τα οποία έχουν

ήδη ολοκληρωθεί τα έξι (22,5 ΜW) και αναμένεται

η ολοκλήρωση των Α/Π στον Κοπρινό Κρήτης, στη

Σίφνο και στο Πυθαγόρειο της Σάμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει

ξεκινήσει την ανάπτυξη του Υβριδικού Ενεργειακού

Έργου Ικαρίας ενός υβριδικού συστήματος παρα-

γωγής ενέργειας που θα βασίζεται στο συνδυασμό

διαφορετικών μορφών Ανανεωσίμων Πηγών Ενέρ-

γειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα στην αιολική και στην

υδροηλεκτρική ενέργεια, το οποίο είναι το πρώτο

του είδος του στην Ευρώπη.

Το υβριδικό αυτό σύστημα συνολικής ισχύος �,85

MW δίνει μια αξιόπιστη απάντηση στο πολύ σημα-

ντικό ζήτημα της αποθήκευσης και ελεγχόμενης δια-

νομής της παραγόμενης ενέργειας.

Η εταιρία συνεχίζει να πρωτοπορεί σχεδιάζοντας

ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταικά έργα στον

κόσμο, αυτό στην Πτολεμαΐδα ισχύος 200 MW, και

ένα ακόμη στη Μεγαλόπολη (50 MW) τα οποία ό-

μως έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Η αδυνα-

μία χρηματοδότησης του έργου έβαλε ήδη στον

“πάγο” το Φ/Β της Μεγαλόπολης το οποίο ήταν έ-

τοιμο να ξεκινήσει και αναμενόταν η υπογραφή της

σύμβασης κατασκευής με τον μειοδότη του έργου

(J&P ΑΒΑΞ ΑΕ).

Οι ιδιώτες στα Α/Π

EDF 298,2 MW 18,40%

Iberdrola Rokas 246,9 MW 15,20%

ΤΕρΝΑ 211,5 MW 13,05%

ENEL και 171,4 MW 10,60%

ΕΛΛΑΚΤΩρ 127,05 MW 7,80%

Σύνολο των "5" 1.055,05 MW

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑρΚΑ της ΔΕη

Ανανεώσιμες που έχουν εγκατασταθεί

Περιοχή Ισχύς (MW)

ΑΠ Μελανιός Χίου 2,48

ΑΠ Αγ. Σώζων Λήμνου 1,8

ΑΠ Αγ.Ιωάννης Καρπάθου 0,28

ΑΠ Ακούμια Ρεθύμνου 7,2

ΑΠ Βουναρός Λήμνου 0,44

ΑΠ Καλυβάρι Άνδρου 1,58

ΑΠ Καμάρες Πάρου 3,6

ΑΠ Κάστρο Βοιωτίας 17,7

ΑΠ Κατταβιά Ρόδου 5,4

ΑΠ Κω Δωδεκανήσου 2,06

ΑΠ Λέρος Δωδεκανήσου 2,06

ΑΠ Μαραθόκαμπος Σάμου ΙΙ 1,8

ΑΠ Μαρμάρι Ευβοίας 5,1

ΑΠ Μονή Τοπλού Σητείας 6,6

ΑΠ Ξηρολίμνη Ι,ΙΙ, ΙΙΙ Κρήτη 13,2

ΑΠ Ποταμιά Χίου 1

ΑΠ Προφήτης Ηλίας Ψαρών 2,03

ΑΠ Πυθαγόρειο Σάμου 2,03

ΑΠ Σιγρί Λέσβου 2,03

ΑΠ Σκαλοχώρι Λέσβου 2,7

Σύνολο 81,09

ΠΗΓΗ: Στοιχεία ΕΛΕΤΑΕΝ - 2011 ΠΗΓΗ: ΔΕΗ Ανανεώσιμες
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ & ΟΙ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ένα αληθινό παραμύθι

Σ
την Ομηρική Ελλάδα, ο Θεός Αίολος για να

βοηθήσει τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην

Ιθάκη, του έδωσε τον Ζέφυρο (δυτικό ήπιο ά-

νεμο) και τους άλλους ανέμους τους έκλεισε σε έ-

ναν ασκό.

Στην σύγχρονη Ελλάδα, η ΔΕΗ Α.Ε για να βοη-

θήσει τον εγχώριο κατασκευαστικό τομέα να ανα-

πτυχθεί στην Αιολική Ενέργεια, κατασκεύασε δύο

πειραματικές ανεμογεννήτριες, μία Οριζοντίου και

μία Καθέτου άξονα Μεταβλητών Στροφών, ισχύος

100 Κw η κάθε μία αντίστοιχα.

Η κατασκευή τους έγινε με την συνδρομή των ε-

πιδεικτικών προγραμμάτων της ΕΟΚ-ΔΕΗ:WE/�2�/

84-ΗΕ για την Α/Γοριζοντίου άξονα και WE/209/85

για την Α/Γ καθέτου άξονα και ανατέθηκε στην ε-

ταιρία ΒΙΟΚΑΤ ΑΒΕΕ, υπό την επίβλεψη του Ε.Μ.Π

και της ΔΕΗ Α.Ε.

Τεχνικός Υπεύθυνος για την μελέτη, κατασκευή,

εγκατάσταση και λειτουργία τους ήταν ο καθηγητής

του Ε.Μ.Π κ. Ν. Αθανασιάδης.

Οι μελέτες των πειραματικών αυτών Α/Γ, έγιναν

από το Εργαστήριο Αεροδυναμικής του ΕΜΠ (1985-

1990).

O σκοπός των προγραμμάτων αυτών ήταν να διε-

ρευνηθεί η λειτουργική συμπεριφορά των πρωτό-

τυπων αυτών Α/Γ, να εκτιμηθεί το κόστος και στην

συνέχεια η δυνατότητα κατασκευής τους στην Ελλά-

δα.

Με την πρωτότυπη για την εποχή Α/Γ (μεταβλη-

τών στροφών με χρήση ΙΝVΕRΤΕR), έγινε δυνατόν

να μελετηθεί από το Εργαστήριο Αεροδυναμικής

του Ε.Μ.Π και το ΚΑΠΕ η λειτουργική της συμπερι-

φορά: βλάβες, φορτίσεις, ποιότητα ηλεκτρικής ι-

σχύος, κόπωση των πτερυγίων, κυρίου άξονα, πύρ-

γου κ.α.

Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων και ε-

Του συναδέλφου Κώστα Μαγκάκη
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λέγχων της πενταετούς λειτουργίας, ενσωματώθη-

καν στον τελικό σχεδιασμό της Α/Γ και έτσι ολο-

κληρώθηκε ο σκοπός της πειραματικής αυτής κα-

τασκευής.

Το συνολικό κόστος της Α/Γ ανήλθε στα

84.000.000 δρχ.

Η Α/Γ οριζοντίου άξονα λειτούργησε δοκιμαστι-

κά κατά τα έτη 1992 έως και το 199� που ακινητο-

ποιήθηκε από θραύση των πτερυγίων της, λόγω υ-

περτάχυνσης του δρομέα,μετά από φθορά στο σύ-

στημα πέδησης (σχ. φωτό).

Παρά το μέτριο Αιολικό δυναμικό στην θέση ε-

γκατάστασης, της ανωτέρω Α/Γ (�,5m/sec), τις συ-

χνές βλάβες λόγω του πρωτότυπου της, τις δυ-

σκολίες πρόσβασης του προσωπικού για την άρση

των σφαλμάτων αυτών και το ότι η Α/Γ λόγω του

σχεδιασμού των πτερυγίων λειτούργησε με μέγι-

στη ισχύ 80ΚW, απέδωσε στο δίκτυο περί της

450.000ΚWh.

Το υψηλό κόστος: για την επισκευή των πτερυ-

γίων της (δρομέα), την αποκατάσταση αρχικών

Η Α/Γ κατακορύφου άξονα, κατασκευάσθηκε στις εγκαταστάσεις της
εταιρίας ΒΙΟΚΑΤ κατά τα έτη 1992-1995.

Η Α/Γ οριζοντίου άξονα, κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της ΒΙΟΚΑΤ
ΑΒΕΕ κατά τα έτη 1990-1991.
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σφαλμάτων σχεδιασμού (ψύξη ελαίου πολλαπλα-

σιαστή στροφών,σύστημα περιστροφής ατράκτου),

η πιστοποίηση της Α/Γ για εμπορική χρήση,σύμφω-

να με διεθνείς κώδικες(ΙΕC �1400/ Type Certificate)

και η μικρή της ισχύ (100ΚW),δεν επέτρεψαν την ε-

μπορική της αξιοποίηση.

Ο πειραματικός χαρακτήρας της Α/Γ, επέβαλε

σημαντικές τροποποιήσεις σε όλα τα στάδια (μελέ-

τη, κατασκευή, εγκατάσταση), για λόγους ασφάλει-

ας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με αποτέλεσμα

να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2001.

Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης Α/Γ, ήταν ό-

τι ο κύριος εξοπλισμός μετάδοσης και ελέγχου ι-

σχύος ήταν στο ύψος του εδάφους,σε αντίθεση με

τις Α/Γ Οριζοντίου Άξονα που είναι σε ύψη άνω των

50m.

Κατά την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της,

έως τον Δεκέμβριο του 2002, παρουσιάστηκαν λει-

τουργικά προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν με ει-

δικές μελέτες και κατασκευές.

Το συνολικό κόστος της Α/Γ (μελέτη,κατασκευή,

εγκατάσταση, δοκιμές)το 2002 ανήλθε στο ποσόν

των 470.000€.

Για τον τελικό σχεδιασμό της Α/Γ για διάρκεια

ζωής 20 ετών, έπρεπε να γίνουν μετρήσεις από τον

μοναδικό πιστοποιημένο φορέα στην Ελλάδα ΚΑΠΕ

με τίμημα 174.000€.

Η ΔΕΜΕ, αρμόδια τότε Διεύθυνση της ΔΕΗ, θε-

ώρησε το κόστος αυτό αρκετά υψηλό σε σχέση με

το συνολικό κόστος της εγκατεστημένης Α/Γ και

δεν προχώρησε στην εκτέλεση των μετρήσεων αυ-

τών.

Ο υπόψη τύπος Α/Γ είχε μεγάλη διάδοση τότε

στον ΚΑΝΑΔΑ και στις ΗΠΑ όπου είχαν εγκατα-

σταθεί αρκετές Α/Γ.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος από τα τεχνολογικά ι-

δρύματα και το Ε.Μ.Π για επί πλέον πειραματική

χρήση, οδήγησαν την ΔΕΗ/ Aνανεώσιμες στην α-

πόφαση για την αποσυναρμολόγησή τους (σχ. φω-

τό), που έγινε το 2011 με σεβασμό στο φυσικό πε-

ριβάλλον.

Στην διεθνή αγορά μετά το 1995 επικράτησε τε-

λικά ο τύπος Α/Γ με δρομέα οριζοντίου άξονα.
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Σ
τη Φλώρινα «φιλοξενήθηκε» τον περασμένο Ιούλιο η δεύτερη, κατά σειρά, Ημερίδα

του Συλλόγου μας σχετικά με τη νέα διαδικασία ελέγχου και ασφάλειας εσωτερικών

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στις εργασίες της Ημερίδας συμμετείχαν ενεργά, αρκε-

τοί συνάδελφοι Μηχανικοί που εργάζονται στην περιοχή, με ερωτήσεις αλλά και παρεμ-

βαίνοντας στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση του θέματος.

Στην εισήγηση για τη νέα διαδικασία ελέγχου έγινε λεπτομερής αναφορά στη νέα Υπεύ-

θυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) και το νομοθετικό πλαίσιο που την προ-

βλέπει, παρουσιάστηκαν παραδείγματα από τις ανάλογες διαδικασίες που ακολουθούνται

σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε ειδική αναφορά στα πρότυπα του ΕΛΟΤ ε-

νώ μεταξύ των συναδέλφων αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος, χρήσιμος για όλους όσοι

παρακολούθησαν την Ημερίδα του Συλλόγου μας. Ακόμα, έγινε συζήτηση για τους ελέγ-

χους που απαιτεί η ΔΕΗ κατά την παραλαβή της νέας ΥΔΕ αλλά και για το ζήτημα των ε-

πανελέγχων.

Ο Σύλλογός μας, μετά την επιτυχία των τριών ημερίδων με το ίδιο θέμα αλλά και άλλων

με διαφορετική θεματική αισθάνεται δικαιωμένος για αυτή την επιλογή του. Ήδη, με το ί-

διο θέμα οργανώθηκε ανάλογη συνάντηση και στην Ξάνθη (Αύγουστος;) και όπως είναι

φυσικό ο ΣΠΤΜΤΕ θα συνεχίσει να οργανώνει ανάλογες εκδηλώσεις με εξίσου ενδιαφέ-

ροντα θέματα για τους συναδέλφους.

Ημερίδα
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

......
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του Συλλόγου μας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χ
ρειάστηκε περίπου μισός αιώνας για

να αλλάξει η διαδικασία ελέγχου ε-

σωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστά-

σεων. Το νέο νομικό πλαίσιο που προβλέ-

πει τη συγκεκριμένη διαδικασία,δηλαδή την

υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρο-

λόγου (Υ.Δ.Ε.) και τον έλεγχό της από τις

υπηρεσίες της ΔΕΗ, δημοσιεύτηκε στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης την άνοιξη του

2011, δηλαδή 4� ολόκληρα χρόνια μετά την

ψήφιση του νόμου 4483 του 19�5.
Τα ΦΕΚ του 1965 και αυτό του 2011

Άλλαξε μετά από … 46 (!!!) χρόνια
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Σ
την απόφαση της ρυθμι-
στικής Αρχής Ενέργειας
(ρΑΕ), με την οποία αυ-

ξάνεται το ειδικό τέλος ΑΠΕ,
η αύξηση αιτιολογείται στη
βάση της κάλυψης των υπο-
χρεώσεων του ΛΑΓηΕ (έλ-
λειμμα 300 εκατ. ευρώ στα
τέλη Ιουλίου 2012) έναντι των
ιδιωτών παραγωγών ενώ που-
θενά δεν δικαιολογείται η α-
νάγκη της νέας αύξησης (συνο-
λική αύξηση 2.000 %, μέσα σε
δύο χρόνια).

Οι καταναλωτές εγγυώνται
(πάλι) τα κέρδη των ιδιωτών …

Η νέα αύξηση που αποφάσισε η
ΡΑΕ στις αρχές του περασμένου Αυ-
γούστου επιβάλει σημαντικά αυξη-
μένο τέλος στα νοικοκυριά που πλέ-
ον καλούνται (υποχρεώνονται) να
καταβάλλουν μέσω των λογαριασμών
της ΔΕΗ (και των ιδιωτών παρόχων
Η/Ε) 8,74 ευρώ ανά μεγαβατώρα
(MWh) από 5,99 που ήταν. Μεσο-
σταθμικά η αύξηση διαμορφώνει το
τέλος ΑΠΕ στα 7,5 ευρώ από 5,7 α-
νά μεγαβατώρα ενώ σύμφωνα με το
ΥΠΕΚΑ η επιβάρυνση για ένα μέσο
νοικοκυριό είναι ένα ευρώ το μήνα.

Τα σπασμένα της Energa...

Χαρακτηριστικό των εξελίξεων
στην αγορά ενέργειας της χώρας μας
είναι ότι η αστοχία και η αβελτηρία
των πολιτικών που ασκούνται πλη-
ρώνεται από τους καταναλωτές.Το ί-
διο το υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) σε δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε και το οποίο είχε τίτλο «Δέ-
σμη μέτρων Διάσωσης από πιθανή
κατάρρευση της αγοράς Ενέργειας –
Προστασία των καταναλωτών από υ-
πέρογκες επιβαρύνσεις», αποκαλύ-
πτει τους λόγους που καταφεύγει σε
έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει
την κατάρρευση της αγοράς:

«Το τεράστιο έλλειμμα στον Ειδι-
κό Λογαριασμό εξαιτίας χρόνιων προ-
βλημάτων και εσφαλμένου σχεδια-
σμού αντιμετωπίζεται σήμερα με συ-

γκεκριμένες αποφάσεις. Οι στρε-
βλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο,
οι κακοί υπολογισμοί, η σημαντι-
κή απόκλιση των πραγματικών με-
γεθών και των εκτιμήσεων των πα-
ραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν
για τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ,
οι οφειλές των εταιρειών Energa
και Hellas Power που παραμένουν
σε δεσμευμένους λογαριασμούς
και οι καθυστερήσεις χρόνων έ-
φτασαν σε σημείο κατάρρευσης

την αγορά ενέργειας, που θα προκα-
λούσε ανυπολόγιστες ζημιές στην οι-
κονομία της χώρας».

«Δώρα» στους ιδιώτες με Α.Π.Ε.

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Για μια ακόμη φορά οι καταναλωτές θα υπο-χρεωθούν να «πληρώσουν το μάρμαρο» των ανερμά-

τιστων πολιτικών επιδοτώντας ουσιαστικά τους ιδιώτες παραγωγούς η/Ε από Ανανεώσιμες Πηγές

(ΑΠΕ). Απλά, οι καταναλωτές θα κληθούν να επιδοτήσουν τους ιδιώτες παραγωγούς καθώς με τις

εγγυημένες τιμές και την υποχρεωτική αγορά της ενέργειας που παράγουν από τη ΔΕη, θα καλυ-

φτούν οι υποχρεώσεις του ΛΑΓηΕ απέναντί τους.

Ερωτήσεις που χρήζουν
απάντησης (από τους θιασώτες
της απελευθέρωσης)
� Ποιος ευθύνεται για το τεράστιο έλ-

λειμμα του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργού Αγο-
ράς Η/Ε);

� Γιατί επιδοτούνται οι ιδιώτες παρα-
γωγοί Η/Ε από ΑΠΕ και όχι η ΔΕΗ;

� Γιατί οι κυβερνήσεις απέκλεισαν τη
ΔΕΗ από την ανάπτυξη ΑΠΕ;

� Πόσο ελεύθερη και ανταγωνιστική εί-
ναι η αγορά των ΑΠΕ όταν οι ιδιώτες
παραγωγοί έχουν εγγυημένες τιμές
και εγγυημένο πελάτη (τη ΔΕΗ);
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Σ
ε κάθε περίπτωση, τα μελλοντικά σενάρια που κυβέρνη-
ση,τρόικα και κόμματα καταθέτουν και επεξεργάζονται για
την προοπτική και τον ρόλο που θα παίξει στο ενεργεια-

κό περιβάλλον ο όμιλος ΔΕΗ σε όλες του τις δραστηριότητες
(παραγωγή-εμπορία-δίκτυα), είναι επικίνδυνα.

Σχέδια για, πωλήσεις Μονάδων, είσοδο στρατηγικών επεν-
δυτών με η χωρίς καταστατική πλειοψηφία στην μητρική ή στις
θυγατρικές των δικτύων,παραχωρημένα ποσοστά στο ΤΑΙΠΕΔ,
δημιουργούν την μεγαλύτερη μέχρι τώρα εργασιακή ανασφά-
λεια στους εργαζομένους της Επιχείρησης.

Η απώλεια των θέσεων εργασίας μας,πράγμα αδιανόητο πα-
λαιότερα, δεν είναι πλέον στην σφαίρα της φαντασίας. Είναι ο-
ρατός κίνδυνος.

Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να προβλέπει καταστά-
σεις και να πιέζει για την δημιουργία συνθηκών και καταστά-
σεων που την κατάλληλη στιγμή ενεργοποιούμενες θα προ-
στατεύσουν την εργασία και τις συνθήκες σε αυτήν.

Ένα καθοριστικό αποτρεπτικό μέτρο είναι η δυνατότητα
της μετακίνησης των εργαζομένων μεταξύ των εταιρειών του
Ομίλου στις περιπτώσεις που καταργείται μία δραστηριότητα
και υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε άλλη.

Η οδηγία 72/2009 για την ανεξαρτησία των διαχειριστών
των δικτύων επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορεί εργαζόμενος
να έχει ταυτόχρονα οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με άλ-
λη εταιρεία του Ομίλου και προφανώς αφορά προσωρινές με-
τακινήσεις εργαζομένων της Διοίκησης η αυτών που με τις α-
ποφάσεις τους μπορούν να μεροληπτήσουν υπέρ συγκεκριμέ-
νων χρηστών και να θέσουν σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία
του διαχειριστή.

Με κανένα τρόπο δεν μπορεί ο νόμος 4001/2011, που αφο-
ρά την δημιουργία των εταιρειών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ και
προσαρμόζεται στην Κοινοτική Οδηγία, να ερμηνευτεί αυστη-
ρά και παράλογα όπως επιχειρείται με αποκλεισμό της δυνα-
τότητας, για κάποιους λόγους, ένας εργαζόμενος να μετακινη-
θεί από και προς τις εταιρείες.

Η υπογεγραμμένη ΣΣΕ, στα πλαίσια των μνημονιακών ε-
ντολών για κατάργηση καθοριστικών άρθρων παλαιότερων ΣΣΕ
και του ΚΚΠ ΔΕΗ, που μας μετατρέπει σε εργαζόμενους Αο-

ρίστου Συμβάσεως καλύπτει εν μέρει τις παραπάνω περιπτώ-
σεις.

Ήδη από τις συναντήσεις που έχουν γίνει με τις Διοικήσεις
των θυγατρικών έχει αναδειχθεί θέμα κάλυψης αναγκών λόγω
συνταξιοδότησης προσωπικού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσης και επιτακτικής ανά-
γκης επίλυσης του θέματος η επιστροφή του αποσπασμένου
από την ΔΕΗ προσωπικού προς τον πάλαι ποτέ ΟΑΠ.

Πρέπει να είναι ζητούμενο η λύση του παραπάνω θέματος.
Και οι εταιρείες θα έχουν κέρδος αφού αμέσως θα καλύ-

ψουν το εργασιακό κενό με γνώστες του αντικειμένου και με
εταιρική κουλτούρα.

Στα πλαίσια αυτά και με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου
για προσλήψεις και μάλιστα εκτός ΑΣΕΠ Πρόεδρος και
Γ.Γραμματέας του Συλλόγου συναντήθηκαν με την Διοίκηση
της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ θέτοντας το θέμα ότι μπορεί και
πρέπει ιδίως στο σημερινό δυσμενές εργασιακό περιβάλλον
πριν τις όποιες προσλήψεις που γίνονται από τις εταιρείες να
υπάρχει διαδικασία κάλυψης των θέσεων από τους εργαζόμε-
νους της Ομίλου.

Επίσης ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρίας, για τα ε-
πενδυτικά σχέδια της και πως αυτά προσαρμόζονται λόγω της
μεγάλης δυσκολίας χρηματοδοτήσεως τους (αναβολή του φω-
τοβολταικού πάρκου Μεγαλόπολης και Κοζάνης).

Αξιοποίηση προσωπικού στον Όμιλο ΔΕη

......

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Αίθουσα ελέγχου - ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (φ. ΔΕΗ)



Ε
ίναι γεγονός ότι τα προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε ως εργαζόμενοι αλλά και ως
προς την ύπαρξη του Ομίλου ΔΕη είναι απόλυτα συνδεδεμένα με το ζοφερό μέλλον της χώρας. η
χώρα μας πλέον είναι στοχευμένη από ξένους και ντόπιους παράγοντες. Για το ποιοι είναι κάποι-

οι από τους λόγους αυτής της λυσσαλέας επίθεσης, σας καταθέτουμε την άποψη μιας Ελβετίδας που
πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να την διαβάσουμε.

Οι Σκυλάνθρωποι. Τους μισώ και τους θαυμάζω!
Σ’ ένα βιβλίο με τίτλο "Σκυλάνθρωποι" είναι καταγεγραμμένη η ενδιαφέρουσα αφήγηση μιας Ελβετίδας.Η ο-

ποία εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι και γενικότερα οι ξένοι, συμπεριφέρονται με ελεεινό τρόπο κατά των Ελλήνων.
"Τα ζώα δεν συγχωρούν ποτέ στον άνθρωπο τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους, γιατι νιώθουν ότι αυτή

η βελτίωση τα απομακρύνει από την φύση τους. Για να κατανοήσει ο αναγνώστης τη δήλωση, η Ελβετίδα κάνει
τον εξής εκπληκτικό παραλληλισμό: "Είναι ακριβός αυτό που συμβαίνει μ΄ εμάς τους Ευρωπαίους και τους Έλλη-
νες! Αν υπάρχει μια φυλή στον κόσμο που κυριολεκτικά την μισώ αφόρητα, αυτή η φυλή είναι οι Έλληνες"!

Και τεκμηριώνει την άποψη της λέγοντας ότι στα γυμνασιακά της χρόνια ένιωθε "ψυχικά καταπιεσμένη" για-
τί "Οι Σοφοί μας Δάσκαλοι δεν μας δίδαξαν τίποτα που να μην το είχαν ήδη Ανακαλύψει, Εξηγήσει, μνα μην το
είχαν Τεκμηριώσει, να μην το είχαν Τελειοποιήσει οι Αρχαίοι Έλληνες" ! Σιγά σιγά ένιωθα πως οι Γνώσεις μου,
οι Σκέψεις μου, τα Αισθήματα μου, η Προσωπικότητα μου, ο Κόσμος μου, η Ύπαρξη μου ως το πιο έσχατο κύτ-
ταρο μου ήταν όλα επηρεασμένα, ήταν ταγμένα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε "Η Φιλοσοφία των Αρχαίων
Ελλήνων"!

Αυτά όλα καταστάλαζαν στα βάθη της ψυχής της Ελβετίδας "ένα φλογερό μίσος για κάθετι ελληνικό"! Και
η συνέχεια: "Αργότερα στο πανεπιστήμιο,η κατάσταση έγινε δραματική.Ο Ασκληπιός από την μία,ο Ιπποκράτης
απ΄την άλλη! Ο Γαληνός την μία μέρα, ο Ορειβάσιος την επομένη! Αέτιος το πρωί, Αλέξανδρος Τραλλιανός το
απόγευμα! Παύλος ο Αιγινίτης από ΄δω, Στέφανος ο Αθηναίος από κει. Δεν μπορούσα να ανοίξω βιβλίο χωρίς
να βρω μπροστά μου την Ελληνική παρουσία. Δεν τολμούσα να πιάσω στα χέρα μου λεξικό για να βρω μια δύ-
σκολη, σπάνια, μια χρήσιμη, μια έξυπνη, μια όμορφη, μιας μεστωμένη λέξη. Όλες ελληνικές! Και άλλες αμέτρη-
τες σαν την άμμο των θαλασσών και των ποταμών, ελληνικής κι αυτές προέλευσης! Πρόκειται για φαινόμενο
ομαδικό! Έτσι αισθανόμαστε λίγο πολύ όλοι μας απέναντι στους Έλληνες. Γιατί στο βάθος ξέρουμε ότι κάποτε
είμαστε ζώα μ΄όλη την σημασία της λέξης κι είναι αυτοί, οι Έλληνες, πάλι οι Έλληνες, πάντα οι Έλληνες, που μας
έβγαλαν από την ζωώδικη υπόσταση και μας ανεβάσανε στην ίδια με τους εαυτούς τους ανθρώπινη βαθμίδα!
Δεν αγαπάμε κάτι που θαυμάζουμε. Ρίξε μια ματιά στην ιστορία και θα διαπιστώσεις ότι όλοι οι Ευρωπαίοι , με
αρχηγούς τους Λατίνους και το Βατικανό, λυσσάξαμε να τους εξαφανίσουμε τους Έλληνες από το πρόσωπο
της γης! Δεν θα βρεις και δεν θα φανταστείς συνδυασμό και εγκλήματος, πλεκτάνης και παγίδας που δεν το
σκαρφιστήκαμε και δεν το πραγματώσαμε για να τους εξολοθρεύσουμε!

Η ιστορία με το μίσος κατά των Ελλήνων δεν ξέφτισε. Ο σύγχρονος πολιτισμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος
και χειρότερος. Για αυτό παρόλο που τους μισώ, γιατι δεν προέρχομαι από την φυλή τους, δεν μπορώ να μην
τους θαυμάζω και να μην τους σέβομαι και θα συνεχίσω να μελετώ τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη και τον Περι-
κλή όσο θα ζω, διδάσκοντας στα παιδιά μου την Δύναμη της Σοφίας τους και την επιρροή τους στην Ζωή μας
και στην Ευτυχία μας!
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ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΗ

Λυσσαλέα επίθεση εναντίον του λαού µας
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Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το παρόν που βιώνουμε είναι δυσβάστακτο και το μέλλον φαντάζει από αβέβαιο έως αρνητι-
κό. Ανασφάλεια έχει κυριεύσει την κοινωνία και ζούμε σε μνημονιακό καθεστώς με τον φόβο κα-
θημερινά της στέρησης του οξυγόνου (τροικανή δόση).

Οι εργαζόμενοι και μόνον αυτοί καλούνται να πληρώσουν για όλα τα εγκληματικά κυβερνητι-
κά λάθη του παρελθόντος και για όλους, με τα ανελέητα και πρωτοφανή μέτρα σε βάρος τους,
που απορρέουν από τα ψηφισθέντα μνημόνια και που όπως αποδεικνύεται ελάχιστα αποτελέ-
σματα έχουν.

Δεν γίνεται τίποτα για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και χωρίς ανάπτυξη η χώρα μας δεν έ-
χει μέλλον και τα Μνημόνια θα γίνουν καθεστώς.

Η ΔΕΗ ως αναπτυξιακός βραχίονας απαξιώνεται.
Με αφορμή το Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ είναι ευκαιρία να προβληματιστούμε.
Το μέλλον της Επιχείρησης αβέβαιο, αφού είναι ξεκάθαρο ότι, όλα τα φημολογούμενα Κυβερ-

νητικά σχέδια θα την καταστήσουν μικρή και προβληματική εταιρία.
· Δεν υπάρχει σοβαρός ενεργειακός σχεδιασμός.
· Η απελευθέρωση ενέργειας, με τις υπερεξουσίες της ΡΑΕ, γίνεται με στρεβλό και αδιαφανή

τρόπο, πάντα υπέρ των τρίτων παραγωγών και εμπόρων.
· Το εθνικό καύσιμο δεν παίζει τον ρόλο που πρέπει.
· Ο λιγνίτης μας, τα νερά μας απαιτούν οι τροικανοί να παραχωρηθούν – δωριστούν στους ι-

διώτες.
·Η περαιτέρω μετοχοποίηση μέσω των επικείμενων αποκρατικοποιήσεων είναι προ των πυλών.
· Οι εργασιακές σχέσεις δυσχεραίνουν συνεχώς, οι ΣΣΕ ουσιαστικά καταργούνται και ο μισθός

εξανεμίζεται. Κατακτήσεις, κεκτημένα χρόνων εκμηδενίζονται, θυσιάζονται στο βωμό της κρίσης
και της χρεοκοπίας.

· Απαξιώνεται το προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες και τις θέσεις.
· Απώλεια τεχνογνωσίας.
· Απολύσεις και εργασιακή εφεδρεία είναι το εργασιακό μέλλον.
· Οι συντάξεις μας μειώνονται συνεχώς, το εφάπαξ εξανεμίζεται, η ιατροφαρμακευτική μας πε-

ρίθαλψη γκρεμίζεται. Το ασφαλιστικό μας είναι στο στόχαστρο, παράνομα και καταχρηστικά δεν
καλύπτεται ο πάγιος πόρος του ασφαλιστικού.

Το ερώτημα όλων μας είναι και τώρα τι κάνουμε;
Μπορούμε με τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια δράση της προηγούμενης δεκαετίας να διαφυ-

λάξουμε ότι είναι δυνατόν από αυτά που με τόσους αγώνες κατακτήσαμε;
Η Δημοκρατία και η λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος θέλει κατάθεση θέσεων ώστε

να υπάρχει σύνθεση.
Οφείλουμε ως συνδικαλιστές να εξετάσουμε υπεύθυνα την κατάσταση με τη φιλοσοφία της προ-

στασίας της εργασίας και της ασφάλισης των εργαζομένων και όχι με τα στρεβλά και επικίνδυνα
σχέδια που η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Με την ψήφιση του μνημονίου και του προϋπολογισμού παίρνονται μέτρα που κάνουν την ζωή των εργαζόμενων κόλαση. Όσοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να αλλάξουν τα

πράγματα προς όφελος των εργαζομένων, αν αλλάξει ο διαχειριστής αυτής της πολιτικής, χωρίς να θιγεί η κυριαρχία και τα συμφέροντα των μονοπωλίων, σπέρνουν αυταπάτες,
λένε ψέματα. Διέξοδος από την κρίση, με ανάπτυξη που να υπηρετεί συγχρόνως το μεγάλο κεφάλαιο και τους εργαζόμενους δεν υπάρχει. Όσοι υποστηρίζουν ότι ο καπιτα-
λισμός και η Ε.Ε μπορούν να διορθωθούν και να γίνουν ανθρώπινοι κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους. Επομένως μπαίνει μπροστά ολοκάθαρα το ζήτημα ποια είναι
η προοπτική για τους εργαζόμενους.

Οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ σας καλούν σε συσπείρωση και αγώνα για άλλο δρόμο ανάπτυξης και άλλης πολιτικής υπέρ του λαού και όχι των λίγων, των
μονοπωλιακών ομίλων, με τους εργαζόμενους κυρίαρχους στην οικονομία και εξουσία. Τέτοια ενότητα και τέτοιο κίνημα χρειάζεται.

η διέξοδος από την κρίση προς όφελος των εργαζόμενων βρίσκεται στην έξοδο από την Ε.Ε, στην μονομερή διαγραφή του χρέους και την κοινωνικοποίηση
των μονοπωλίων. Εμείς που παράγουμε, μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας την καρδιά της παραγωγής.

Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί για να μην εφαρμοστούν τα αντιλαϊκά μέτρα.

Οι εργαζόμενοι τούτες τις μέρες έδωσαν μια σημαντική απάντηση με την συμμετοχή στις απεργίες και την συγκλονιστική τους παρουσία, με οργάνωση και
πειθαρχεία στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ.

Στο χώρο της ΔΕΗ παρά το γεγονός ότι τα μέτρα καρατομούν δικαιώματα, μειώνουν μισθούς και συντάξεις, αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, προωθούν την
πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ προς όφελος μεγάλων ντόπιων και ξένων μονοπωλίων και σε βάρος του λαού, η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν μικρή, πολύ
κάτω από προηγούμενες κινητοποιήσεις αλλά και από τις σημερινές ανάγκες.

Η απογοήτευση από τις αδυναμίες του κινήματος να ανατρέψει τις αντιλαϊκές πολιτικές και τη στάση της πλειοψηφίας της ΓΕΝΟΠ, δεν μπορούν και δεν πρέπει να μας γο-
νατίζουν, αλλά αντίθετα να μας πεισμώνουν, να βγάζουμε συμπεράσματα και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και οργάνωση να απαντήσουμε στις πολιτικές που μας αφαιρούν
τα απαραίτητα για την ζωή σε μας και τα παιδιά μας και παραδίδουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου στη λεηλασία ισχυρών συμφερόντων.

Σήμερα αναδείχνονται πιο καθαρά οι ευθύνες της πλειοψηφίας του συνδικαλιστικού κινήματος στην ΔΕΗ και γενικότερα, η ζημιά που έκαναν τόσα χρόνια στην συνείδη-
ση των εργαζόμενων. Μέχρι χθες δημιουργούσαν αυταπάτες ότι υπογράφοντας σύμβαση με ότι προέβλεπαν τα μνημόνια, θα την γλυτώσουμε από τα χειρότερα. Έτσι τα μέτρα
εφαρμόστηκαν χωρίς καμιά αντίσταση για να έρθουν τα επόμενα. Συμφώνησαν στις απαιτήσεις της ΕΕ και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ για ιδιωτικοποίηση της
Ενέργειας και στο όνομα του ρεαλισμού, από κοινού την προώθησαν, σπέρνοντας αυταπάτες ότι θα υπάρχουν κέρδη για τα μονοπώλια και ταυτόχρονα να θα ικανοποιούνται
οι ανάγκες των εργαζόμενων. Αποδείχτηκε από τις ίδιες τις εξελίξεις ότι αυτό αποτελούσε βούτυρο στα σχέδια των μονοπωλίων.

Τώρα που οι πολιτικές αυτές και οι φορείς τους αποκαλύφτηκαν, η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ και των σωματείων φόρεσε αγωνιστικό μανδύα και μαζί με αντίστοιχες πλει-
οψηφίες σε Ομοσπονδίες των ΔΕΚΟ και αλλού κηρύσσουν τον «νυν υπέρ πάντων αγών». Έκαναν αυτοκριτική; έβγαλαν συμπεράσματα από την δράση τους και αποφάσισαν
να αλλάξουν γραμμή; Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η γραμμή τους, οι θέσεις τους, δεν αμφισβητούν την ουσία των πολιτικών που αφορούν την ενέργεια, την πολιτική της ανταγωνι-
στικότητας δηλαδή την συγκέντρωση της ενέργειας στα χέρια λίγων μονοπωλίων, δεν αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Για να κρύψουν την συμφωνία τους
αυτή εστιάζουν το πρόβλημα στις μορφές πάλης, το πόσες ημέρες απεργία θα κάνουμε, τι θα κάνουμε για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης
και διαστρέβλωσης, πόσο χώρο και χρόνο θα εξασφαλίσουν σε αυτά οι πρωταγωνιστές τους. Αδιαφορούν αν οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι, εάν είναι πεισμένοι, πόσο
παίρνουν μέρος στις αποφάσεις για το τι αγώνας χρειάζεται και πως θα οργανωθεί. Αυτό έδειξαν και οι τελευταίες κινητοποιήσεις στο χώρο της ΔΕΗ. η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ
ήταν συχνά στα τηλεοπτικά παράθυρα,στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όμως απουσίαζε από τους χώρους δουλειάς.Απέρριψε επανειλημμένες προτάσεις της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στην ΔΕΗ να γίνουν Γενικές Συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, να συζητηθεί και να αποφασιστεί το περιεχόμενο η μορφή, η διάρ-
κεια και η περιφρούρηση του αγώνα από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αποφεύγουν αυτή την συζήτηση γιατί δεν θέλουν να μπει το ζήτημα ποια πολιτική συμφέρει τους ερ-
γαζόμενους. Αποτέλεσμα ήταν να οδηγήσουν τον κλάδο σε ένα πολυήμερο απεργιακό αγώνα ερήμην των εργαζόμενων, με πραγματική συμμετοχή στην απεργία που δεν ξε-
πέρασε το 9% και δεν άσκησε καμιά πίεση σε κυβέρνηση και εργοδοσία.

Τα εκφυλιστικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε όλα τα επίπεδα του κινήματος, από το ΔΣ της ΓΕΝΟΠ μέχρι κάτω. Συνδικαλιστικά στελέχη δεν συμμετείχαν στην
απεργία, έβαζαν προσωπικό ασφαλείας όλη τη βάρδια, έβαζαν ρεπό και κανονικές άδειες, καλούσαν σε απεργοσπασία. Στην διάρκεια της απεργίας συγκάλεσαν ΔΣ
και στην ουσία σηματοδότησαν στους εργαζόμενους την πιθανή λήξη της. Ακόμα και την ώρα που έπρεπε να συνεδριάσει το ΔΣ, με ευθύνη της ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ καθυστέ-
ρησαν και όταν άρχισαν, αναλώθηκαν σε διαπληκτισμούς μεταξύ τους για δευτερεύοντα ζητήματα. Εμείς σαν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ απέναντι σε αυτή την κατάσταση δη-
λώσαμε ότι για εμάς η απεργία συνεχίζεται, δεν συμμετέχουμε στις εκφυλιστικές διαδικασίες, αποχωρήσαμε και δηλώσαμε ότι θα ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για όλα
τα φαινόμενα.

Όχι μόνο δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους και να οργανώσουν την πάλη τους αλλά συνεχίζουν να υπονομεύουν την δυνατότητα οργανωμένα και με σα-
φή στόχο να αναπτυχθεί ο αγώνας, να χαραχθεί η προοπτική που συμφέρει τον εργαζόμενο λαό.

ΤΙ ΚΙΝηΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

• Απαιτείται ένα κίνημα που να παλεύει, να ανατρέπει στην πράξη τα μέτρα, να ματαιώνει σχέδια και πολιτικές με στόχο να απαλλαγεί η ΔΕη και η χώρα μας
από τον ζυγό των μονοπωλίων.

• Σήμερα απαιτείται η ενότητα σε αυτούς τους στόχους όλων των εργαζόμενων στην Ενέργεια ανεξάρτητα από σχέση εργασίας και εργοδότη.
• Να αλλάξει πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος και από υπηρέτη των επιδιώξεων του κεφαλαίου να χαράξει πορεία με στόχους και αιτήματα που να υπηρετούν την

δικές μας ανάγκες.

AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA ΣΠMTE/ΔEH

agonsin_spmte@yahoo.gr
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ∆ΕΗ

Επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης της τρόικας χαρακτηρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις

σχετικά με τα εργασιακά την περικοπή των μισθών και των δώρων.

Μέχρι την τελευταία στιγμή αποπροσανατολίζουν τον λαό και ξιφουλκούν εναντίον των επιτη-

ρητών της τριαρχίας των δανειστών, αποσιωπώντας τις εξωφρενικές δεσμεύσεις που έχουν ανα-

λάβει.

Το μόνο που συζητούν κυβέρνηση(τρόικα εσωτερικού) και τρόικα(εξωτερικού) είναι πως θα

ληφθούν τα νέα μέτρα που θα οδηγήσουν τους Έλληνες σε μεγαλύτερη εξαθλίωση.

Με το πρωτοφανές επιχείρημα ότι "ένας εργαζόμενος με δύο τριετίες δεν είναι ελκυστικός

στην αγορά εργασίας" η τρόικα επιμένει στη πλήρη απογύμνωση των μισθών απο τις ωριμάνσεις

προκειμένου να είναι οριζόντιο το μοντέλο της"κινεζοποίησης" της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Να αφορά δηλαδή νέους και παλαιούς εργαζόμενους που θα κληθούν τα επόμενα χρόνια να

εργάζονται με ένα "είδος μισθού εργασίας" που θα αντικαταστήσει τον κατώτατο μισθό.

Στην ενέργεια και ειδικά στην ΔΕΗ οι βασικοί άξονες της κυβέρνησης είναι η εκποίησή της και

το ξεπούλημα αυτής μέσα από την απαξίωση της αντιμετωπίζοντας συνθήκες οικονομικής ασφυ-

ξίας.

Η πώληση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων, ορυχείων, δικτύων μεταφοράς και διανο-

μής ηλεκτρικής ενέργειας στην ψεύτικη απελευθέρωση αυτής θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμο-

λογίων δυσβάσταχτα για τον ελληνικό λαό.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ απο την πρώτη στιγμή έχει καταγγείλει τις νεοφιλελεύθερες επι-

λογές της κυβέρνησης.

Η ΓΕΝΟΠ και τα πρωτοβάθμια σωματεία πέρα απο την προάσπιση της επιχείρησης πρέπει να

οικοδομήσουν τις προυποθέσεις στην δημιουργία ενός μαζικού λαικού κινήματος ώστε να απο-

τρέψουν αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα πανικού για να μπορέσουν να πετύχουν πιο

εύκολα τους στόχους τους.

Μπροστά στην νέα κατάσταση που διαμορφώνεται η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ θα είναι πρω-

τοπόρα στη συσπείρωση όλων των δυνάμεων για να παλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι σε

αυτή τη λαίλαπα των αντιλαικών και αντιεργατικών μέτρων.

Αυτές οι πολιτικές που θα επιφέρουν μεγάλα δεινά σε όλους μας πρέπει να ανατραπούν.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ
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Η ΔΕΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Ενισχύει την Απασχόληση

Σ
ε μια πολύ δύσκολη οικονο-
μική περίοδο η ΔΕΗ Α.Ε.– με
μια μοναδική συμβολή στην

ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονο-
μίας και διεύρυνση της Κοινωνικής
Ευημερίας για πάνω από �0 χρόνια
– συνεχίζει να επιτελεί ένα εξαι-
ρετικά σημαντικό Οικονομικό,Κοι-
νωνικό και Περιβαλλοντικό Έργο.

Με δεδομένη την ένταξη της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο
στρατηγικό σχεδιασμό της και με
κύριο στόχο τη συστηματική δια-
χείρισή της και με βασικό άξονα
την ουσιαστική επικοινωνία της με
όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, η
ΔΕΗ από το 2010 εκδίδει Απολογισμό
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κα-
τευθυντήριες γραμμές του διεθνούς
προτύπου GRI. Με τον τρόπο αυτό
μπορεί να επιτυγχάνει την καλύτερη α-
ξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των
δράσεών της και να καταγράφει και δη-
μοσιοποιεί τις επιδράσεις της σε σχέ-
ση με το τρίπτυχο των αρχών της ΕΚΕ
(Οικονομία,Κοινωνία,Περιβάλλον).Έχει
μετρήσιμες αποδόσεις, μπορεί και α-
ποδεικνύει τα συνολικά επιτεύγματά της
σε όφελος του κοινωνικού συνόλου και
του περιβάλλοντος και καταδεικνύει τη
μεγάλη διαφορά που τη χωρίζει από άλ-
λες επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Σήμερα, στη δύσκολη οικονομική
κατάσταση στην όποια έχει περιέλθει
μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών, η
ΔΕΗ υποστηρίζει πολύπλευρα, με χα-
μηλά τιμολόγια κοινωνικής πολιτικής,
τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμέ-
νων νησιών.Στα νησιά αυτά παρέχεται,
μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέ-
λειας, ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμές ίδιες
με αυτές που καταβάλλονται στην η-
πειρωτική χώρα, αν και το κόστος πα-
ραγωγής του ρεύματος από αυτόνο-
μους Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ
στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι κα-

τά πολύ μεγαλύτερο.
Επίσης η ΔΕΗ στήριξε και στηρίζει

ενεργά την πολιτική του Κοινωνικού Οι-
κιακού Τιμολογίου.Μέσω των χαμηλών
τιμολογίων του ΚΟΤ, υποστηρίζονται
διάφορες ευαίσθητες κατηγορίες συ-
μπολιτών μας,όπως είναι οι τρίτεκνοι,τα
ΑμΕΑ, οι μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.

Σε μία εποχή που η λέξη Ανάπτυ-
ξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την
έξοδο της χώρας από τη κρίση και τη
μεγάλη ανεργία, η ΔΕΗ ήταν και παρα-
μένει ο μεγαλύτερος επενδυτής στη
χώρα. Σχεδόν ένα δισ. ευρώ ετησίως
επενδύει η ΔΕΗ, ιδιαίτερα σε περιοχές
με μεγάλη ανεργία. Ήδη έχει ολοκλη-
ρώσει την κατασκευή ενός εργοστα-
σίου φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ενώ
προχωρούν και οι εργασίες κατα-σκευ-
ής ενός δεύτερου εργοστάσιου φυσι-
κού αερίου στο κέντρο της Πελοπον-
νήσου, στη Μεγαλόπολη.

Έχει ολοκληρώσει το διαγωνισμό
για την κατασκευή μιας υπερσύγχρο-
νης και περιβαλλοντικά φιλικής λιγνι-
τικής μονάδας στην περιοχή της Κο-
ζάνης, όπου υπάρχουν μεγάλα κοιτά-
σματα λιγνιτών, ενώ ολοκληρώνει ένα
μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο, στο
πλαίσιο του οποίου θα κατασκευαστεί
μία μεγάλη τεχνητή λίμνη, στην πε-

ριοχή του Ιλαρίωνα, κοντά στα
Γρεβενά. Επιπρόσθετα, στα επεν-
δυτικά σχέδια της ΔΕΗ περιλαμ-
βάνεται η ανάπτυξη του μεγαλύ-
τερου στον κόσμο φωτοβολταϊ-
κού πάρκου, στην περιοχή της
Κοζάνης, στη θέση των παλαιών,
εξαντλημένων ορυχείων. Παράλ-
ληλα έχει προχωρήσει τις εργα-
σίες για την υλοποίηση αντίστοι-
χου σχεδίου δημιουργίας φωτο-
βολταϊκού πάρκου στη Μεγαλό-
πολη της Πελοποννήσου.

Υλοποιεί,επομένως,μία σειρά α-
πό έργα τα οποία έχουν άμεση σχέ-
ση με το περιβάλλον, δεσμεύοντας
επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα

� δισ.ευρώ.Με τον τρόπο αυτό θα έχει
τη δυνατότητα να σταματήσει σταδιακά
τη λειτουργία παλαιών και ρυπογόνων
μονάδων και να τις αντικαταστήσει με
νέες, περιβαλλοντικά πιο φιλικές.

Δεδομένου ότι το 2012 έχει ανακη-
ρυχτεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η χρο-
νιά της Βιώσιμης Ενέργειας για όλους
(Sustainable Energy for all), η ΔΕΗ είναι
ο κύριος υποστηρικτής της προσπά-
θειας εδραίωσης και ανάπτυξης των ι-
διωτικών επενδύσεων στις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, καθώς ο Διαχει-
ριστής του Ελληνικού Δικτύου Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) αποτελεί
θυγατρική της εταιρεία. Ο ΔΕΔΔΗΕ έ-
χει αναλάβει το έργο να εξετάσει πάνω
από 30 χιλιάδες αιτήσεις που έχουν υ-
ποβληθεί για να γίνουν έργα ΑΠΕ.Για να
διευκολυνθούν οι ιδιώτες επενδυτές έ-
χουν προγραμματισθεί -και ήδη υλο-
ποιούνται- επενδύσεις για την ενίσχυση
των δικτύων, έτσι ώστε να μπορέσουν
να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά έρ-
γα ΑΠΕ στην Ελληνική Περιφέρεια.

Όλες αυτές οι πολύ μεγάλες επεν-
δύσεις από τον Όμιλο ΔΕΗ,εκτός από
τα περιβαλλοντικά οφέλη που δημι-
ουργούν, συμβάλλουν στην ενίσχυση
της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης.

Στη φωτογραφία ο ΥΗΣ Σφηκιάς στον ποταμό Αλιάκμονα.
Τα νερά του ίδιου ποταμού θα αξιοποιεί και ο νέος ΥΗΣ
Ιλαρίωνα, στα όρια των νομών Κοζάνης-Γρεβενών, που
αναμένεται σύντομα να μπεί σε δοκιμαστική λειτουργία


