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Αλέξης Σιουτζούκης

◗ Αλλάξαμε! Ο λόγος για το site του συλλόγου μας… Πιστεύουμε ότι είναι μια πο-
λύ καλή προσπάθεια …… Αλλά για «να μην ευλογούμε τα γένια μας», σας κά-
νουμε μια πρόταση: Επισκεφθείτε το πληκτρολογώντας
www.spmte-dei.gr!

◗ Δεν άλλαξε όμως μόνο το site συλλόγου μας. Άλλαξε και
το έντυπο λογαριασμού της ΔΕΗ. Στόχος ήταν η δημι-
ουργία ενός πιο κατανοητού, εύχρηστου και φιλικού προς
το Περιβάλλον λογαριασμού. Έγινε λοιπόν μονόφυλλος
και εξ΄ αυτού του λόγου και περισσότερο … οικολογικός
αφού θα απαιτείται λιγότερο χαρτί. Η επιχείρηση εκτιμά
ότι με αυτή την επιλογή θα εξοικονομούνται περισσότε-
ρα από 45.000.000 φύλλα χαρτιού κάθε χρόνο!

◗ Oι δυνατότητες ανάπτυξης εγχώριας τεχνολογίας είναι πολύ μεγάλες. Προς ε-
πίρρωση των όσων υποστήριξε ο συνάδελφός μας Κ. Μαγκάκης στο προηγού-
μενο τεύχος της «Αιχμής», ήρθε η είδηση για τη διεθνή διάκριση του Κέντρου
Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Η ερευνητική ομά-
δα του Κέντρου συνέβαλε στην υλοποίηση καινοτόμου
τεχνολογίας την περιοχή των εύκαμπτων φωτοβολταϊκών
σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ. Για πρώτη φορά
παγκοσμίως αναπτύχθηκε μια μέθοδος για την απευθείας
αναγωγή λεπτού υμενίου οξειδίου του γραφενίου σε α-
γώγιμο υμένιο με ακτινοβόληση λέιζερ πάνω σε πλαστικό και εύκαμπτο υπό-
στρωμα, χωρίς την καταστροφή του, και την ενσωμάτωση του σε οργανικές φω-
τοβολταϊκές διατάξεις ως το διάφανο ηλεκτρόδιο. Η εργασία δημοσιεύτηκε στο
Advanced Functional Materials, ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά πε-
ριοδικά.

◗ Άλλο πρόσφατο παράδειγμα; Έλληνες μηχανικοί της Ελλη-
νικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) συμμετείχαν απο-
φασιστικά στην ευρωπαϊκή (Dassault Aviation) προσπάθεια
κατασκευής αεροσκάφους με χαρακτηριστικά stealth (α-
όρατου, μη εντοπίσιμου). Και αυτά, δυστυχώς, δεν είναι τα
μοναδικά παραδείγματα!

◗ Τώρα μιας και μιλάγαμε για αιολικά αξίζει να θυμίσουμε
βέβαια ότι ο Όμιλος ΔΕΗ ΑΕ έχει υπογράψει (ήδη από
το 2011) συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας για την α-
νάπτυξη αιολικών πάρκων και τη δημιουργία μονάδας κα-
τασκευής ανεμογεννητριών στην Ελλάδα με την Κινεζική
εταιρία Sinovel Wind Energy Group Co Ltd. Αλήθεια τί γί-
νεται;

μές
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Ελληνική τεχνολογία στις ΑΠΕ

Σ
το προηγούμενο τεύχος δημοσιεύσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον κεί-
μενο του συναδέλφου Κώστα Μαγκάκη για τις προσπάθειες ανά-
πτυξης εγχώριας τεχνολογίας στον τομέα των Α.Π.Ε. μέσα από

την επιτυχημένη συνεργασία στελεχών της ΔΕΗ, του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ). Όπως εύκολα αναδεικνυόταν από την τεκμηριωμένη α-
νάλυση του συναδέλφου δυνατότητες υπάρχουν και μάλιστα πολλές.
Στο κείμενο που ακολουθεί ο συνάδελφος θέτει ορισμένα ουσιαστι-
κά ερωτήματα.

Η συνεργασία αυτή της ΔΕΗ με το ΕΜΠ ήταν καινοτόμα για την
εποχή της. 

Στην κατασκευή των Ελληνικών Ανεμογεννητριών, εκτός των άλ-
λων, σημαντικό ήταν η συνεργασία της ΔΕΗ Α.Ε με το ΕΜΠ, που ήταν
καινοτόμα για την εποχή της (1987-2004).

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας αυτής, οι εν λόγω Α/Γ μελε-
τήθηκαν, σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν πρωτο-
ποριακά. 

Χρησιμοποιήθηκαν, για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην
τεχνολογία τους, ηλεκτρονικά ισχύος (Power Electronics), που είχαν
σκοπό την εξομάλυνση της παρεχόμενης ισχύος και την καλύτερη ε-
νεργειακή απόδοση των δρομέων των Α/Γ καθώς και την βελτίωση της
ηλεκτρικής συνεργασίας Α/Γ και Ηλεκτρικού δικτύου.

Την τεχνολογία αυτή την χρησιμοποιούν σήμερα οι σύγχρονες
Α/Γ τρίτης γενιάς. 

Η ΔΕΗ Α.Ε είχε ανάγκη να αποκτήσει τεχνογνωσία στην κατα-
σκευή- λειτουργία ανεμογεννητριών, για να την προσαρμόσει στα ιδι-
αίτερα δεδομένα του Ελλαδικού χώρου (νησιά, μικρά ηλεκτρικά δί-
κτυα). 

Τα κόστη κατασκευής και πειραματικής λειτουργίας των ανωτέρω
επιδεικτικών ανεμογεννητριών, ήταν λιγότερα από το διεθνώς παρα-
δεκτό τριπλάσιο κόστος, αντίστοιχης ισχύος εμπορικών μηχανών. 

Τα ανωτέρω κάνουν φανερό, ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι είχε την
δυνατότητα, με το επιστημονικό προσωπικό και τις κατασκευαστικές
υποδομές που διέθετε (Ναυπηγεία, Βιομηχανίες κ.α) να μελετήσει,
σχεδιάσει και να κατασκευάσει σύγχρονες ανεμογεννήτριες προηγ-
μένης τεχνολογίας, με οφέλη για την οικονομική και τεχνολογική α-
νάπτυξη της Βιομηχανίας της χώρας μας και την δημιουργία θέσεων
εργασίας.

To έχει ανάγκη, στην εποχή βαθειάς οικονομικής κρίσης και ανα-
ζήτησης της πράσινης ανάπτυξης, που ζούμε. 

Τα ερωτήματα βέβαια που προκύπτουν είναι πολλά και αναπά-
ντητα όπως:

α) Τόσα χρόνια από τότε, τι έκαναν οι λαλίστατοι κατά τα άλλα,
διαφημιστές των εισαγόμενων ανεμογεννητριών, φορείς για την πρά-
σινη ανάπτυξη και αρμόδιοι κρατικοδίαιτοι πολιτικοί;

β) Οι διοικήσεις των τεχνολογικών ιδρυμάτων, που αφιέρωναν το
ανθρώπινο δυναμικό τους και τις μέχρι πρόσφατα παχυλές επιδοτή-
σεις που εισέπρατταν από τα κοινοτικά προγράμματα και το Ελληνι-
κό Κράτος;

γ) Η Ελλάδα που εγκατέστησε το 1982 στην νήσο Κύθνο το πρώ-
το Αιολικό Πάρκο στην Ευρώπη (5 ανεμογεννήτριες τύπου ΜΑΝ των
20kW η κάθε μία), πως έμεινε ουραγός στην Ευρώπη, πολύ πίσω από
άλλες χώρες όπως Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Σουηδία, Αγγλία
κ.ά. που ξεκίνησαν την ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας πολλά χρό-
νια αργότερα.

δ) Ποιοι πάγωσαν την λειτουργία και την κατασκευή των ελληνι-
κών ανεμογεννητριών στην χώρα μας και εισάγουμε σήμερα ακόμα και
τους μεταλλικούς πύργους τους από το εξωτερικό (Α/Γ Εnercon- Α/Γ
Vestas), όταν το 1993 κατασκευαζόντουσαν στην Ελλάδα (ΡΟΚΑΣ - Α/Γ
Vestas).

ε) Ποιοι και γιατί δεν έδιναν άδεια λειτουργίας στις τρείς Ελληνι-
κές Ανεμογεννήτριες ισχύος 500kw εκάστη που κατασκευάστηκαν
στo εργοστάσιο της Πυρκάλ στην Αθήνα αφιλοκερδώς με την επιμέ-
λεια, του καθηγητού του Πολυτεχνείου κου Αθανασιάδη;

Στο κέντρο δοκιμών του ΚΑΠΕ στο Λαύριο, όπου στέκονται κά-
ποιες από αυτές, ακίνητες, αγέρωχες, όρθιες, σαπίζοντας από την σκου-
ριά του χρόνου και της γραφειοκρατίας με την αέναη παρουσία τους
σχηματίζουν ένα διαρκές γιατί ;

Όταν αρχίσουμε να παίρνουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήμα-
τα και ανακτήσουμε την μνήμη των ικανοτήτων μας σαν λαού, θα κα-
τανοήσουμε και την επιβολή των μνημονίων που μας επέβαλαν οι ξέ-
νοι που διαπίστωσαν σκόπιμα και για ίδιον όφελος την έλλειψη της α-
πό εμάς.

Αποσυναρμολόγηση της Α/Γ καθέτου άξονα στην Ν. Σκύρο.

......
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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V»

«Ο κύβος ερρίφθη»

......

Η νέα μονάδα (ΑΗΣ Πτολε-

μαΐδας V) σύγχρονης αντιρρυπα-

ντικής τεχνολογίας θα είναι μικτής

ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύ-

σιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με

δυνατότητα παροχής θερμικής ι-

σχύος 140 MWth για τηλεθέρμαν-

ση. Με βάση αυτά τα χαρακτηρι-

στικά η καινούρια μονάδα θα είναι

η μεγαλύτερη λιγνιτική της ΔΕΗ. 

Το κόστος του έργου, που προ-

ϋπολογίζεται στα 1,3 δισ.ευρω., κα-

θιστά την επένδυση της ΔΕΗ ως το

μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της

χώρας και μάλιστα εν μέσω κρίσης.

Βέβαια, τα κεφάλαια που απαιτού-

νται για την κατασκευή της νέας

μονάδας ήταν και ο μεγάλος «πο-

νοκέφαλος» για τη ΔΕΗ καθώς στις

συνθήκες αυτές ήταν δύσκολη η

χρηματοδότηση του έργου. 

Το ζήτημα αυτό είχε επισημαν-

θεί και από την ίδια τη ΔΕΗ κατά

την ανακοίνωση της κατακύρωσης

του διαγωνισμού και της ανάθεσης

του έργου στη μειοδότρια εταιρία

ΤΕΡΝΑ ΑΕ πριν από ένα χρόνο

(25/11/2011). «Για την υπογραφή της

Σύμβασης θα πρέπει προηγουμέ-

νως να εξευρεθεί η αναγκαία χρη-

ματοδότηση που θα εξασφαλίζει

την ικανοποιητική για την Επιχεί-

ρηση απόδοση του Έργου» υπο-

γραμμιζόταν στο σχετικό δελτίο

τύπου. 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί στο

χώρο του εξαντλημένου ορυχείου

Κομάνου του λιγνιτικού πεδίου Πτο-

λεμαΐδας, 8 χιλιόμετρα από την Πτο-

λεμαΐδα και 22 χιλιόμετρα από την

Κοζάνη σε μια επιφάνεια 850 χιλιά-

δων τ.μ. με κάλυψη 175 χιλιάδων τ.μ.

Για την τροφοδοσία της μονά-

δας με λιγνίτη θα χρειαστεί η επέ-

κταση του ορυχείου προς τις πε-

Σ
χεδόν τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του διοικη-

τικού συμβουλίου της ΔΕΗ (18/5/2009) για την κατα-

σκευή της νέας μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, το ί-

διο όργανο εξουσιοδότησε στις 11 Δεκεμβρίου 2012 τον Πρό-

εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αρθούρο Ζερβό να υπο-

γράψει με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. τη σύμβαση για την ε-

κτέλεση του έργου.

Η Πτολεμαϊδα V θα είναι η πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ "εκτοπίζοντας"
αυτή του ΑΗΣ Μελίτη (φωτο).
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ριοχές των χωριών Ποντοκώμη και

Μαυροπηγή, των οποίων η μετε-

γκατάσταση καθυστερεί παρά το

γεγονός ότι οι σχετικές διαδικασίες

είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2009. 

Σημαντικό έργο 

Η νέα μονάδα της ΔΕΗ είναι δεν

είναι σημαντικό έργο μόνο για την

ίδια την επιχείρηση και για τη Δυ-

τική Μακεδονία αλλά και ένα από

τα μεγαλύτερα έργα  της χώρας. Για

τη ΔΕΗ η νέα μονάδα , που θα δια-

θέτει εξοπλισμό σύγχρονης τεχνο-

λογίας και θα υποκαταστήσει πα-

λιές, ρυπογόνες και υψηλού λει-

τουργικού κόστους μονάδες, θα

συμβάλλει αποφασιστικά στην προ-

σπάθειά της να βελτιώσει τις περι-

βαλλοντικές της επιδόσεις εξαιτίας

και των δικαιωμάτων εκπομπής ρύ-

πων. Για την ευρύτερη περιοχή το

έργο είναι «μάνα εξ ουρανού» κα-

θώς αναμένεται να τονώσει την το-

πική οικονομία και να προσφέρει

θέσεις εργασίας, ειδικά στη φάση

της κατασκευής, δεδομένου του υ-

ψηλού ποσοστού ανεργίας στην

περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, η νέα μονάδα θα εξα-

σφαλίσει τη συνέχιση της λειτουρ-

γίας των ορυχείων λιγνίτη ενώ θα

διασφαλίσει για τις επόμενες δε-

καετίες και τη φθηνή θέρμανση των

κατοικιών της Πτολεμαΐδας, μέσω

της τηλεθέρμανσης. 

Το προσωπικό που θα απασχο-

λεί η μονάδα θα είναι περίπου 250

άτομα ενώ το έτος έναρξης λει-

τουργίας υπολογίζετια το 2018.

Αντιρρυπαντική τεχνολογία

Σύμφωνα με την Έγκριση Περι-

βαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) εγκα-

τάστασης και λειτουργίας, ο λιγνί-

της θα εξορύσσεται στα ορυχεία

Μαυροπηγής και Νότιο Πεδίο ενώ

η μεταφορά του προς την αυλή λι-

γνίτη του σταθμού θα γίνεται με

δύο κλειστούς ταινιόδρομους που

θα είναι εφοδιασμένοι με συστή-

ματα ανίχνευσης μετάλλων και άλ-

λων μη σιδηρούχων ενώσεων.

Εναλλακτικά και σε περίπτωση

βλάβης ή συντήρησης η τροφοδο-

σία της αυλής θα γίνεται με φορ-

τηγά οχήματα.

Ο Λέβητας θα διαθέτει οκτώ

καυστήρες που σε πλήρες φορτίο

θα καταναλώνουν περίπου 1.100t/h

λιγνίτη. Τα παραγόμενα καυσαέρια

θα οδηγούνται αρχικά με τη βοή-

θεια δύο ανεμιστήρων σε δύο ηλε-

κτροστατικά φίλτρα κατακράτησης

αιωρούμενων σωματιδίων, στη συ-

νέχεια σε συγκρότημα αποθείωσης

και από εκεί στην ατμόσφαιρα μέ-

σω του πύργου ψύξης.

Για τη μείωση των περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων κατά τη λει-

τουργία της μονάδας προβλέπεται

μεταξύ άλλων ότι 

Θα λειτουργεί μόνιμο σύστημα

κατακράτησης αιωρούμενων σω-

ματιδίων από τα καυσαέρια του λέ-

βητα που θα περιλαμβάνει ηλε-

κτροστατικά φίλτρα τέφρας υψη-

λού βαθμού απόδοσης,

Θα λειτουργεί μόνιμο σύστημα

υγρής αποθείωσης των καυσαερίων

του λέβητα

Θα εφαρμόζονται πρωτογενή

μέτρα για τη μείωση των εκπομπών

οξειδίων του αζώτου όπως η εγκα-

τάσταση καυστήρων χαμηλών εκ-

πομπών

Θα χρησιμοποιούνται κλειστού

τύπου ταινιόδρομοι

Η επεξεργασία του λιγνίτη θα γί-

νεται σε κλειστά συστήματα ξή-

ρανσης και θραύσης.
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Η συζήτηση στα «τηλεοπτικά παράθυρα» άρ-

χισε ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου και συνεχίστη-
κε μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα όταν και
πάλι ο «δημόσιος διάλογος» κορυφώθηκε με την
υποβολή των προτάσεων της ΔΕΗ προς τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Οι τελικές (κυβερνητικές) αποφάσεις οδήγη-
σαν σε αυξήσεις της τάξεως του 9% μεσοσταθμι-
κά, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο για τους κα-
ταναλωτές με χαμηλή ή μεσαία κατανάλωση. Κα-
ταλυτική για την επιβάρυνση των «μικρομεσαίων
καταναλωτών» ήταν η τροποποίηση των κλιμα-
κίων κατανάλωσης και ουσιαστικά η σύμπτυξη δύο
κλιμακίων σε μια με αποτέλεσμα περισσότεροι κα-

ταναλωτές να πληρώσουν ακριβότερα. Ειδικότερα,
ενοποιήθηκαν οι κλίμακες 801-1.000 KWh και 1001-
2000 KWh σε μια νέα κλίμακα (801-2.000 KWh,
με ενιαία χρέωση (0,09460 ευρώ).

Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια του
ρεύματος, ουσιαστικά οι πρώτες με ουσιαστικό-
πραγματικό όφελος για τη ΔΕΗ, είναι μνημονια-
κή υποχρέωση (απελευθέρωση τιμολογίων) αλλά
και ένα σαφές μήνυμα για την είσοδο ιδιωτών
στην αγορά καθώς οι «ντήλερ» που εμπορεύονται
Η/Ε διαβλέπουν καλύτερα περιθώρια κέρδους.
Όπως μάλιστα σημείωνε εύστοχα η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
σχολιάζοντας τα νέα τιμολόγια, «οι καταναλωτές
καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο των ανερ-

«Νεύμα» στους ιδιώτες
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ο
ι νέες αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ κυριάρχησαν, για μια ακόμη φορά,  και μά-

λιστα για περισσότερο από ένα μήνα στα μέσα ενημέρωσης. Είναι, άλλωστε, ένα α-

πό τα «αγαπημένα θέματα», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ως ζήτημα δεν ενδιαφέρει

την κοινή γνώμη.
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μάτιστων πολιτικών και αποφάσεων που εξα-
σφαλίζουν τις επενδύσεις των ιδιωτών και την ί-
δια στιγμή στραγγαλίζουν τη ΔΕΗ».

Φοροεισπράκτορας
Η υπόθεση του ΕΕΤΗΔΕ, του χαρατσιού όπως

επικράτησε να λέγεται, ανέδειξε την οργάνωση της
ΔΕΗ και την ικανότητά της να φέρει σε πέρας έ-
να έργο που αδυνατούσαν να υλοποιήσουν οι κρα-
τικές υπηρεσίες. Άλλωστε, η  απόφαση για την ε-
πιβολή αυτού του έκτακτου (ουδέν μονιμότερον
του προσωρινού) ειδικού φόρου ελήφθη στη βά-
ση της ανάγκης να εισπραχθεί στον ελάχιστο δυ-
νατό χρόνο. Και αυτό όπως γνώριζαν οι «εμπνευ-
στές» του ΕΕΤΗΔΕ μόνον η ΔΕΗ μπορούσε να το
αναλάβει. Δυστυχώς, η ΔΕΗ ως δημόσια επιχείρη-

ση επωμίστηκε το ρόλο του φοροεισπράκτορα με
σημαντικό κόστος για την ίδια όχι τόσο και μόνον
στο επίπεδο της «εικόνας» αλλά στο επίπεδο των
εσόδων της και κυρίως της ρευστότητάς της.

Είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ παραμένει ο «βασικός
αιμοδότης» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς εί-
ναι εκείνη που μέσω των λογαριασμών της συλ-
λέγει τα δημοτικά τέλη και τους φόρους, τα οποία
και αποδίδει στους δήμους όλης της χώρας. Και
όχι μόνον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης… Η ΔΕΗ
συλλέγει το τέλος υπέρ της δημόσιας τηλεόρα-
σης (ΕΡΤ), το τέλος ΑΠΕ που χρηματοδοτεί τους
ιδιώτες επενδυτές αλλά και τα ειδικά τέλη του υ-
πουργείου Οικονομικών όπως το … Δ.Ε.Τ.Ε., ήτοι
Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών!.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών τα τιμολόγια της επιχείρησης αυξήθηκαν ούτε μια, ούτε δύο αλλά 13 φορές! Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μείζον.
Από τις αυξήσεις αυτές, τις οποίες πλήρωσαν οι καταναλωτές, η ΔΕΗ δεν είχε κανένα όφελος! Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Προέδρου και
Δ. Συμβούλου της ΔΕΗ Αρ. Ζερβού πριν από ένα χρόνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου πως από το Μάρτιο του 2010 έως και τον Ιανουάριο
του 2011 και παρ΄ότι οι λογαριασμοί αυξήθηκαν εννέα (!) φορές, το όφελος (έσοδο) για την επιχείρηση ήταν μηδενικό. 
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ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Η κρίση έχει 
ανθρώπινα θύματα 

E
φιαλτικές διαστάσεις αποκτά η φτωχοποί-

ηση ολοένα και περισσότερων νοικοκυριών

στη χώρα μας. Η δραστική μείωση μισθών

και συντάξεων και -κυρίως- ο αριθμός των α-

νέργων που έχει αυξηθεί δραματικά στη διάρ-

κεια των τριών τελευταίων χρόνων οδηγούν

στην εξαθλίωση και στο περιθώριο ολοένα και

μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. Και σαν να

μην έφθανε η μείωση των εισοδημάτων και η ανερ-

γία, νέες ασφυκτικές συνθήκες δημιουργούνται από

το φαινόμενο των «φτωχών εργαζόμενων», ανθρώ-

πων δηλαδή που παρ΄ότι εργάζονται «δεν μπορούν

να τα βγάλουν πέρα». Έως πρόσφατα εκτεθειμένοι

στον κίνδυνο αυτό ήταν οι εργαζόμενες και οι ερ-

γαζόμενοι με μειωμένο ωράριο (μερικής απασχό-

λησης). Ήδη, από τα μέσα του 2012 εκτιμάται ότι

σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους στον ιδιωτι-

κό τομέα δεν πληρώνεται κανονικά και σε αρκετές

περιπτώσεις οι εργοδότες οφείλουν πάνω από τρεις

μισθούς!

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια άνεργοι, κάτω α-

πό το όριο της φτώχειας 3,4 εκατομμύρια  Έλλη-

νες. Και όμως. Η ωμή αλήθεια των αριθμών πολλές

φορές συναγωνίζεται τη σκληρότητα των εικόνων

που αντικρίζουμε καθημερινά: περισσότεροι άστε-

γοι, ουρές στα συσσίτια, συνωστισμός στις πλατεί-

ες για λίγα λαχανικά, δρόμοι με κλειστά μαγαζιά…

«Νεο-άστεγοι» 

Ένα φαινόμενο που αποκτά νέες διαστάσεις στην

εποχή της κρίσης είναι οι άστεγοι. Αν και δεν υ-

πάρχει επίσημη καταγραφή για το συνολικό αριθ-

μό, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 20.000 ανθρώ-

πους, οι μισοί από τους οποίους ζουν στην Αθήνα.

Συγκλονιστικά είναι και τα στοιχεία για τους «νεο-

άστεγους» που παρουσίασε η ΜΚΟ «Κλίμακα» στις

αρχές Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την έρευνα, που

πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2011 έ-

ως τον Φεβρουάριο του 2012, με συνεντεύξεις από

214 αστέγους, στην πλειονότητά τους Έλληνες

(89,7%), τα ευρήματα διαφέρουν ποιοτικά από πα-

λαιότερες έρευνες. Η εκπαίδευση των νεο-αστέγων

παρουσιάζει πολύ διαφορετικά δεδομένα. Ένας

στους πέντε έχει ανώτερο ή ανώτατο μορφωτικό ε-

πίπεδο και συνολικά πάνω από 40% έχουν καλό μορ-

φωτικό επίπεδο όταν στην έρευνα του 2006 μόλις

το 10% είχε ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση. Με βά-

ση το προηγούμενο επάγγελμα οι «νέο-άστεγοι»

προέρχονται κυρίως από δραστηριότητες που έ-

χουν πληγεί περισσότερο από την κρίση όπως τα τε-

χνικά επαγγέλματα και ο κατασκευαστικός κλάδος

ενώ το 64,8% είναι άστεγοι για λιγότερο από δύο

χρόνια - χρονικό διάστημα που ταυτίζεται με την έ-

ναρξη της κρίσης - και ένα ανάλογο ποσοστό

(63,8%) δεν έχει κοιμηθεί ούτε ένα βράδυ κάτω α-

πό στέγη για ένα χρόνο.

Συσσίτια

Περίπου δέκα χιλιάδες, για την ακρίβεια 10.350,

άνθρωποι σιτίζονται καθημερινά στις 76 ενορίες της
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Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και άλλοι 1.200 από τις

υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι δαπάνες για την

προσφορά φαγητού σε άπορους, έχουν υπερδιπλα-

σιαστεί μεταξύ των ετών 2009 και 2011, σύμφωνα με

τα στοιχεία της Εκκλησίας, ενώ χιλιάδες οικογένειες

σε όλη τη χώρα εξασφαλίζουν τα στοιχειώδη και α-

παραίτητα μέσω των σαράντα «Κοινωνικών Παντο-

πωλείων» που λειτουργούν κυρίως από τις κοινωνι-

κές υπηρεσίες των δήμων. Η κρίση όμως πλήττει και

την εκπαίδευση. Εκτός από το υπουργείο Παιδείας,

ιδρύματα και οργανώσεις προσπαθούν να αντιμετω-

πίσουν τα φαινόμενα υποσιτισμού μαθητών, ειδικά

σε περιοχές με μεγάλα ποσοστά ανεργίας. 

Τα οικονομικά προβλήματα και η αδυναμία των

νοικοκυριών να αντιμετωπίσουν ανάγκες και υπο-

χρεώσεις, οδηγεί χιλιάδες Ελληνες στην πόρτα των

ενεχυροδανειστηρίων. Καταστήματα αγοράς χρυσού

έχουν γεμίσει τους εμπορικούς δρόμους των πόλε-

ων σε όλη τη χώρα και αυτό μάλλον δεν είναι τυ-

χαίο. Η ανάπτυξη τους μάλιστα είναι ραγδαία και σύμ-

φωνα με ορισμένες εκτιμήσεις στη διάρκεια των τε-

λευταίων τριών ετών «άνοιξαν» περισσότερα από χί-

λια σε όλη την επικράτεια. 

Και αν ορισμένοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν

τα προβλήματα με λύσεις ανάγκης (ενεχυροδανει-

στήρια) κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται να διαχειρι-

στούν τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα που έ-

φερε η κρίση. Τα περιστατικά αυτοκτονιών στην «ε-

ποχή των Μνημονίων» εμφανίζουν δραματική αύξη-

ση. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υ-

πουργείου Δημόσιας Τάξης οι τελεσθείσες αυτο-

κτονίες ή απόπειρες την περίοδο από 1/1/2009 έως

23/08/2012 ανέρχονται σε 3.124 πανελλαδικά. Οι ει-

δικοί φοβούνται και εκτιμούν ότι ο πραγματικός α-

ριθμός είναι μεγαλύτερος. Πολλές περιπτώσεις δεν

καταγράφονται, δηλώνονται ως ατυχήματα προκει-

μένου να αποφευχθεί ο κοινωνικός στιγματισμός σε

αντίθεση με την αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρ-

μακοποιού στο Σύνταγμα, που συγκλόνισε το Πα-

νελλήνιο. 



10 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

......

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

T
ο τελευταίο διάστημα όμως
θεσμικοί εκπρόσωποι, όπως
ο πρόεδρος του ΣΕΒ, αλλά

και μεμονωμένοι βιομήχανοι κά-
νουν λόγο για ακριβά τιμολογια
και εκφράζουν την ανησυχία
τους για την άνοδο του κόστους
ενέργειας ενώ έφτασαν ορισμέ-
νοι να μιλούν για αναστολή δρα-
στηριότητας. Λένε λοιπόν ότι το
κόστος της ενέργειας στη βιο-
μηχανία ξεπερνά το εργατικό
κόστος, ότι υπονομεύει την α-
νταγωνιστικότητα και οδηγεί σε
απαξίωση εγκαταστάσεις αλλά
και επενδύσεις ενώ διατυπώ-
νουν φόβους για απώλεια θέσε-
ων εργασίας. 

Ωστόσο, και ενώ οι εκπρόσωποι
των βιομηχανιών ασκούν πιέσεις
προς την κυβέρνηση για μείωση
των τιμών του ηλεκτρικου ρεύμα-
τος, αξίζει να σημειωθεί ότι για πε-
ρισσότερο από τέσσερα χρόνια ,
από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι και
τα τέλη του 2012, δεν έχει γίνει κα-
μιά απολύτως αύξηση των τιμών για
τις βιομηχανίες!

Αναφορικά με το κόστος και σε
αντίθεση με τις αιτιάσεις των ελλη-

νων βιομηχάνων, η πραγματικότη-
τα είναι τελείως διαφορετική, αφού,
σύμφωνα με την τελευταία έρευνα
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.) σχετικά με το κόστος
της Ελληνικής Βιομηχανίας κατά το
2009 προκύπτουν τα εξής αδιά-
ψευστα στοιχεία:

Σε σύνολο 4.098 βιομηχανιών α-
πό όλους τους μεταποιητικούς κλά-
δους – που συμμετείχαν στην έ-
ρευνα του 2009 – το κόστος για η-
λεκτρική ενέργεια στο σύνολο των
δαπανών χρήσης 2009 ήταν μόλις
…1,6%.

Ως δαπάνη του συνόλου των α-
ναλώσεων από τις ίδιες βιομηχα-
νίες το ποσοστό που αφορούσε τη
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά
το 2009 ήταν μόλις 3,0%.

Στο σύνολο των εξόδων των
βιομηχανικών επιχειρήσεων η επι-
βάρυνσή τους για ηλεκτρική ενέρ-
γεια ήταν ακόμη πιο χαμηλή, στο ε-
πίπεδο του 2,2%.

Στον πλέον ενεργοβόρο κλάδο
– αυτόν της παραγωγής βασικών
μετάλλων – το ποσοστό συμμετο-
χής των δαπανών για ηλεκτρική ε-
νέργεια κατά το 2009 αποτελούσε

το 9,9% το συνολικού κόστους α-
ναλώσεων, το 7,8% του συνόλου
των εξόδων και το 6,5% του γενι-
κού συνόλου δαπανών χρήσης.

Τέλος, σε ότι αφορά μια βιομη-
χανία κατασκευής χάρτινων προϊ-
όντων – που διαμαρτύρεται συνε-
χώς ότι θα κλείσει λόγω …υψηλού
κόστους του ρεύματος – η συμμε-
τοχή του ρεύματος στο γενικό σύ-
νολο δαπανών χρήσης είναι μόλις
2,7%.

Πάντως, στο σύνολο των εξό-
δων των βιομηχανιών η συμμετοχή
του κόστους για ηλεκτρική ενέρ-
γεια είναι μόλις 2,2%, ποσοστό που
είναι ανάλογο με τη συμμετοχή του
ηλεκτρικού ρεύματος στις δαπάνες
των νοικοκυριών («καλάθι της νοι-
κοκυράς»)!

Στον πίνακα που ακολουθεί εμ-
φανίζεται το ποσοστό του κόστους
για ηλεκτρική ενέργεια σε μια σει-
ρά μεταποιητικές-βιομηχανικές
δραστηριότητες. 

Είναι ακριβό το ρεύμα για τη βιομηχανία;

H αξιοποίηση του λιγνίτη στη χώρα μας αποτέλεσε και
συνεχίζει να αποτελεί το στυλοβάτη της παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας και το βασικό παράγοντα παροχής
χαμηλών τιμών στην κατανάλωση. Εκτός όμως από τα προσιτά

τιμολόγια που απολαμβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές και
είναι από τα φθηνότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα

θετική είναι η συμβολή τους και στη βιομηχανία. 
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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - 2009 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

ΒΙΟΜ. ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΕΠΙΧ ΚΟΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ/

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

(σε%)

ΚΟΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ/Σ

ΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ (%)

ΚΟΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ/

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ (%)

Βιομηχανία τροφίμων 802 2,3 1,6 1,2

Ποτοποιία 91 2,7 1,4 1,1

Παραγωγή προϊόντων καπνού 4 1,9 1,1 0,8
Παραγωγή κλωστ/κών ειδών 161 7,7 5 3,2
Κατασκευή ειδών ένδυσης 333 1,8 1,2 0,9

Βιομ. δέρματος & δερμ. ειδών 64 1,8 1,3 0,8
Βιομ. ξύλου  & προϊόντων α-
πό ξύλο 

126 4,4 3,1 2

Χαρτοποιία & κατασκευή
χαρτίνων προϊόντων

125 5,5 3,7 2,7

Εκτυπώσεις & αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων

170 3,3 2,2 1,5

Παραγωγή οπτάνθρακα & προϊ-
όντων διύλισης πετρελαίου

7 0,4 0,3 0,3

Παραγωγή χημικών 162 2,7 1,8 1,3

Παραγωγή βασικών φαρμα-
κευτικών προϊόντων & σκευα-
σμάτων

51 1,4 0,7 0,5

Κατασκευή προϊόντων από ε-
λαστικό & πλαστικές ύλες

233 6,4 4,2 2,9

Παραγωγή άλλων μη μεταλλι-
κών ορυκτών

365 8,5 5,7 4,2

Παραγωγή βασικών μετάλλων 105 9,9 7,8 6,5
Κατασκευή μεταλλικών προϊ-
όντων κλπ

434 1,8 1,3 0,9

Κατασκευή ηλεκτρονικών υ-
πολ. κλπ

34 1,4 0,9 0,6

Κατασκευή ηλεκτρολογικού ε-
ξοπλ.

119 1,9 1,4 0,9

Κατασκευή μηχανημάτων &
ειδών εξοπλισμού

205 1,2 0,9 0,6

Κατασκευή μηχανοκίνητων ο-
χημάτων, ρυμουλκούμενων κλπ

33 1,1 0,8 0,6

Κατασκευή λοιπού εξοπλι-
σμού μεταφορών

46 3,9 0,9 0,6

Κατασκευή επίπλων 234 3,2 2 1,2

Άλλες μεταποιητικές δραστη-
ριότητες

110 3 1,8 1,1

Επισκευή & εγκατάσταση μη-
χανημάτων & εξοπλισμού

84 2,4 1,3 0,6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.098 3 2,2 1,6
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Έ
νταση, αντεγκλήσεις και έντονες αντιπα-
ραθέσεις ήταν τα χαρακτηριστικά του
35ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που

πραγματοποιήθηκε στο τριήμερο 21 έως 23
Οκτωβρίου 2012. Στοιχεία αναμενόμενα για ένα
συνέδριο όπως αυτό της Ομοσπονδίας των ερ-
γαζομένων στη ΔΕΗ που έτσι κι αλλιώς δεν θα
μπορούσε να έχει το χαρακτήρα μιας φιλολογι-
κής συζήτησης.

Ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη
«σκιά» των αντεργατικών μέτρων του Μνημονί-
ου και των έντονων οικονομικών προβλημάτων
που αντιμετωπίζει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στη διάρκεια
των τελευταίων δυο ετών.

Για πρώτη φορά , στη διαδρομή των 37 ετών
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι
της Ομοσπονδίας δεν ανήκαν στη ΔΕΗ αλλά σε
τρεις εταιρίες (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) παρά το
γεγονός ότι οι δυο είναι θυγατρικές της πρώτης
και όλες μαζί συναποτελούν τον Όμιλο ΔΕΗ.

Στις αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντι-
προσώπους για τη ΓΣΕΕ συμμετείχαν επτά συν-
δυασμοί- παρατάξεις οι οποίες και έλαβαν:
ΠΑΣΚΕ/ΔΕΗ ..................................................9 έδρες
ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ/ΚΗΕ..........................8 έδρες
Νέα Δημοκρατική Α.Κ.Ε-ΔΕΗ..................5 έδρες
ΠΑΣΚΕ-Συνεργαζόμενοι ............................3 έδρες
Αγωνιστική Συνεργασία ..............................3 έδρες
Σ.Α.Δ. ...............................................................2 έδρες
Αγωνιστική Ενότητα .......................................1 έδρα

Εκλογή νέου Δ.Σ.
35ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

......

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ
Α' ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Β' ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜ ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Γ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Γ' ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜ (*)
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ (*)
ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧ ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒ. ΝΟΜΙΚΩΝ (*)
ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ (*)
ΕΚΤΕΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΔΑΜ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΑΝΕΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΑΡΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα μέλη του νέου ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά και την κατανομή των θέσεων.
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T
ο θέμα αυτό πέρα από τις ά-
μεσες συνέπειες στη ρευ-
στότητα της επιχείρησης

δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώ-
σεις και σε άλλους τομείς, από
το δανεισμό έως τις προμήθει-
ες με ότι αυτό συνεπάγεται για
τους όρους με τους οποίους
μπορεί να δανείζεται ή να προ-
μηθεύεται υλικά και υπηρεσίες. 

Τον περασμένο Αύγουστο, το
πρόβλημα των οφειλών συζητή-
θηκε σε συνάντηση που είχε με
τον υπουργό Οικονομικών Γ.
Στουρνάρα ο πρόεδρος της ΔΕΗ
Αρθούρος Ζερβός. Πέρα από το
προφανές ενδιαφέρον του βασι-
κού μετόχου της ΔΕΗ (υπουργείο
Οικονομικών) το ζήτημα των ο-
φειλών του Δημοσίου προς την ε-
πιχείρηση δεν είναι αμελητέο. Με
βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία τα χρέη των υπουργείων και
των οργανισμών του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ξεπερνούν τα 70
εκατ. ευρώ. Το ποσό βέβαια ήταν
μεγαλύτερο στα τέλη του 2012 αλ-
λά η εξόφληση οφειλών για τους
φωτεινούς σηματοδότες, βελτίω-

σε την κατάσταση. Πρόκειται για έ-
να ποσό 50 εκατ. ευρω που χρω-
στούσε το υπουργείο Μεταφορών
για τους φωτεινούς σηματοδότες
της Αττικής που έμεναν απλήρωτοι
από το 1986! 

Να σημειωθεί πως στους με-
γαλύτερους κακοπληρωτές της
ΔΕΗ περιλαμβάνονται τα υπουρ-
γεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυ-
νας, Εσωτερικών και Προστασίας
του Πολίτη. 

Διακανονισμοί
Η οικονομική κρίση και η

δραστική μείωση των εισοδημά-

των έχει άμεσο αντίκτυπο και
στη συμπεριφορά των κατανα-
λωτών της ΔΕΗ. Χιλιάδες νοι-
κοκυριά δυσκολεύονται να ε-
ξοφλήσουν τους λογαρια-
σμούς, καθυστερούν και τελι-
κά, όπως δείχνουν και τα στοι-
χεία, καταφεύγουν στο διακα-
νονισμό. Είναι μάλιστα ενδει-
κτικό ότι ενώ το 2011 έγιναν
400.000 διακανονισμοί , πέρυ-
σι σχεδόν διπλασιάστηκαν κα-
θώς έφθασαν τις 700.000. Πιο

δύσκολη είναι η κατάσταση για
χιλιάδες άλλους καταναλωτές ,
νοικοκυριά και μικρές επιχειρή-
σεις, για τις οποίες εκδίδονται ε-
ντολές αποκοπής. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι έως τα τέλη του
περασμένου Νοεμβρίου είχε γί-
νει διακοπή της ηλεκτροδότησης
σε καταναλωτές οι οποίοι χρω-
στούσαν πάνω από 170 εκατ. ευ-
ρώ και ειδικότερα αφορά σε ε-
ξοχικές κατοικίες, ακατοίκητα
σπίτια, καταστήματα που έκλει-
σαν καθώς και νοικοκυριά που
αδυνατούσαν να πληρώσουν
τους λογαριασμούς.

Στα ύψη τα «βερεσέδια»

ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ

Οι οφειλές καταναλωτών στη ΔΕΗ δημιουργούν «πονοκέφαλο» στη διοίκηση της Επιχείρησης, πο-

λύ περισσότερο σήμερα που τα χρέη έχουν αυξηθεί στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Εκτός α-

πό τη μείωση μισθών και συντάξεων, η επιβολή του τέλους ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση οδηγώντας σε πραγματικό άλμα των οφειλών στη Χαμηλή

Τάση που διαμορφώθηκαν στα 770 εκατ. ευρώ. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν τα χρέη των ενερ-

γοβόρων βιομηχανιών και των μεγάλων επιχειρήσεων (Υψηλή Τάση) που πλησιάζει τα 300 εκατ. ευ-

ρώ καθώς και οι οφειλές των βιοτεχνιών (Μέση Τάση) που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ, τότε εύ-

κολα γίνεται αντιληπτή η πίεση που ασκούν τα «βερεσέδια» στη λειτουργία της επιχείρησης. 

Μέσα σε ένα χρόνο διπλασιάστηκαν οι αιτήσεις
καταναλωτών για διακανονισμό
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T
ο πρώτο βραβείο στην κατη-
γορία Οργάνωσης και Διοίκη-
σης για Βιώσιμη Ανάπτυξη

(Management Αward for Sustain-
able Development) του έτους 2012
απονεμήθηκε στη Γενική Διεύ-
θυνση Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.,
στο πλαίσιο της Τελετής Απονο-
μής των “Ελληνικών Βραβείων Επι-
χειρήσεων για το Περιβάλλον” της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέ-
ρους της ΔΕΗ ο Γενικός Διευθυ-
ντής Παραγωγής κ. Γιάννης Κοπα-
νάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ε-
πεσήμανε τα ακόλουθα: 

Η μεγάλη αυτή διάκριση είναι
το επιστέγασμα των συστηματι-
κών και επίμονων προσπαθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Παραγω-
γής για τη βελτίωση της λειτουρ-
γίας των Σταθμών Παραγωγής,
Θερμικών και Υδροηλεκτρικών
τόσο στην Ηπειρωτική Χώρα ό-
σο και στα μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά.  Σ’ αυτή τη δύσκολη για τη
χώρα μας οικονομική συγκυρία,
καταδεικνύεται ότι η εστίαση στην
προστασία του περιβάλλοντος
δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά α-
πόλυτη προτεραιότητα για την
κοινωφελή Επιχείρησή μας, που έ-
χει και τη μεγαλύτερη βιομηχανι-
κή δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ πραγ-
ματοποιεί τις μεγαλύτερες περι-
βαλλοντικές επενδύσεις στην
Ελλάδα στις υφιστάμενες μονάδες
της, ενώ κατασκευάζει νέες υπερ-
σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπα-

ραγωγής με όλα τα καύσιμα.  Όλες
οι νέες μεγάλες παραγωγικές ε-
πενδύσεις υλοποιούνται με την α-
ξιοποίηση της βέλτιστης αντιρρυ-
παντικής τεχνολογίας.

Η βράβευση αφορούσε τις πε-
ριβαλλοντικές επιδόσεις της ΔΕΗ
και ειδικότερα την Ανάπτυξη,
Εφαρμογή και Πιστοποίηση, κατά
το πρότυπο ISO 14001:2004, Συ-
στημάτων Περιβαλλοντικής Δια-
χείρισης στους Θερμικούς και
Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Πα-
ραγωγής της.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, έ-
χουν απονεμηθεί, από έγκριτους
και ανεξάρτητους Φορείς Πιστο-
ποίησης, στη ΔΕΗ δεκαεννέα (19)
Πιστοποιητικά Συστημάτων Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO
14001:2004, από τα οποία τα 12 α-
φορούν Ατμοηλεκτρικούς και τα
14 Συγκροτήματα Υδροηλεκτρικών
και μεμονωμένους Υδροηλεκτρι-
κούς Σταθμούς Παραγωγής. Τα πι-
στοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ μέ-
χρι σήμερα, μετά από επιτυχείς
συστηματικές - ετήσιες επιθεω-
ρήσεις. Ως αποτέλεσμα της συ-

γκεκριμένης πολιτικής περιβαλλο-
ντικής διαχείρισης, το 92,6% της ι-
σχύος της ΔΕΗ στο Διασυνδεδε-
μένο Σύστημα προέρχεται από Πι-
στοποιημένους Σταθμούς Παρα-
γωγής.

Οι προσπάθειες αυτές, με την
ένθερμη συμμετοχή του συνόλου
του προσωπικού των Σταθμών και
υπό την καθοδήγηση και τον συ-
ντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλο-
ντος Παραγωγής, απέδωσαν συ-
γκεκριμένα και μετρήσιμα αποτε-
λέσματα σε όλες τις περιβαλλο-
ντικές πτυχές των δραστηριοτή-
των της ηλεκτροπαραγωγής όπως:
• δραστική μείωση των εκπο-

μπών συμβατικών ατμοσφαιρι-
κών ρύπων και στερεών-υγρών
αποβλήτων

• μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου

• εξοικονόμηση ενέργειας και α-
ποδοτικότερη χρήση πρώτων
υλών

• ευαισθητοποίηση του προσω-
πικού

• μαζική ανακύκλωση υλικών.
Η εκδήλωση για την απονομή

των “Ελληνικών Βραβείων Επιχει-
ρήσεων για το Περιβάλλον” της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώ-
θηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδε-
σμο Επιχειρήσεων Προστασίας
Περιβάλλοντος, υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυ-
μα Ευγενίδου τη Δευτέρα 3 Δε-
κεμβρίου 2012.

Βραβείο στη ΔΕΗ 
για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αποκατάσταση εδαφών στο Λ.Κ.Δ.Μ.



......
Τ

ο τελευταίο διάστημα έγινε πολύς λόγος για την τρομοκρατία. Από μόνη της αυτή η
λέξη είναι αρκετά τρομακτική για να σε καθηλώσει. Το κράτος του τρόμου. Η δύναμη
του τρόμου. Η δύναμη που σε κρατά, παγωμένο από τον φόβο, βυθισμένο στην πο-

λυθρόνα σου, με τα χέρια σου να σφίγγουν γερά τα μπράτσα της.

Μερικές φορές η λέξη αυτή είναι τόσο ισχυρή, που δε χρειάζεται καν να ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. Βαφτίζεις κάτι “τρομοκρατία”, και αμέσως όλοι το φοβούνται, το καταδικάζουν, το
πολεμούν. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει τίποτα εκεί να φοβηθείς, να καταδικάσεις, να πολεμήσεις.

Ή μάλλον όχι όλοι. Όχι πια. Όταν η τρομοκρατία, η αληθινή τρομοκρατία, όχι αυτή με τα γκαζά-
κια και τις χύτρες που σκάνε, αλλά αυτή με την εξαθλίωση και την καταστροφή, γίνεται καθημερι-
νότητα και προσωπικό βίωμα του καθενός, τα γκαζάκια δε σε τρομάζουν πια. Τρομάζουν κάποιους
άλλους, που με τη σειρά τους προσπαθούν να τρομάξουν κι εσένα. Όμως εσένα δε σε τρομάζουν
αυτά πια.

Ναι, δε σου το λέει κανείς. Όλοι σου λένε ότι η τρομοκρατία είναι μία, είναι ενιαία και είναι κα-
ταδικαστέα. Αλλά δεν είναι έτσι. Οι τρομοκρατίες είναι δύο. Η κρατική και η “άλλη”. Την κρατική
δεν μπορείς να την καταδικάσεις, επειδή την έχουν επιλέξει δημοκρατικά πολλοί συμπολίτες σου.
Κι έτσι, ακόμα κι αν εξαιτίας της κρατικής τρομοκρατίας χάσεις το σπίτι σου,τη δουλειά σου ή και
τη ζωή σου, δεν μπορείς να την καταδικάσεις. Αντίθετα, η “άλλη” τρομοκρατία πρέπει να καταδι-
κάζεται πάντα. Ακόμα κι. αν στοιχίζει μόνο μία τζαμαρία, ή και τίποτα απολύτως. Απλά επειδή υπάρχει,
και το κράτος δε συμπαθεί τον ανταγωνισμό.

Ο τρόμος, βλέπεις, έχει κι αυτός διάφορες κατηγορίες. Άλλος είναι ο δικός σου ο τρόμος ότι θα
μείνεις άνεργος αν δε δεχτείς χαμηλότερο μισθό, και άλλος ο τρόμος του πολιτικού ή του επιχει-
ρηματία ή του δημοσιογράφου που έχει χεσμένη τη φωλιά του και τρέμει μήπως αποκαλυφθούν ό-
λα. Αν τους βάλεις στη ζυγαριά, ο τρόμος των άλλων βγαίνει πάντα πιο βαρύς. Μπορεί να είναι ε-
λαττωματική η ζυγαριά, βέβαια.

Αν ο φόβος των άλλων σου φαίνεται τόσο βαρύς που σηκώνει στον αέρα τους δικούς σου φό-
βους, μάλλον κάνεις κάπου λάθος. Μήπως βλέπεις πολλή τηλεόραση? Μήπως δε μιλάς με αρκετούς
“κανονικούς” ανθρωπους και εξαρτάς τους φόβους σου από αυτούς της μειοψηφίας? Μήπως έμα-
θες να καταδικάζεις τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται, εκτός αν κατευθύνεται καταπάνω σου? Σκέ-
ψου το λίγο. Μπορεί να εκπλαγείς.

Και καλά θα κάνεις να το σκεφτείς γρήγορα. Πριν γίνεις κι εσύ “τρομοκράτης” χωρίς να το πά-
ρεις χαμπάρι. Και ξέρεις, σε κανέναν δεν αρέσουν οι τρομοκράτες. Κανένας δε θα βοηθήσει έναν
τρομοκράτη. Εκτός, φυσικά, αν δεν ξέρει ότι είναι τρομοκράτης. Μόνο τότε.

ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

H «άλλη» τρομοκρατία
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφού δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και νερό, παρά την
δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος και το κράτος, για να «ολοκληρωθεί» το άνοιγμα της αγοράς, θα επιχειρηθεί το ξεπούλημα
παραγωγικών κομματιών της Επιχείρησης ,κατά τις επιθυμίες τους, έτσι ώστε να στηθεί πανομοιότυπος  ανταγωνιστής  ή ανταγωνι-
στές της ΔΕΗ.

Αυτό σημαίνει κατά την κυβέρνηση ανταγωνισμός. 
Δηλαδή μία επιχείρηση πρέπει να μειώσει το ποσοστό κατοχής της στην αγορά ξεπουλώντας περιουσιακά παραγωγικά στοιχεία

της, ώστε ο αγοραστής να αποτελέσει τον νέο ανταγωνιστή. 
Τι σημαίνει όμως μικρή ΔΕΗ, τι επιπτώσεις θα έχει στο κράτος, την κοινωνία και τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση;
Το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας θα έχει λυθεί;
Το Δημόσιο Ταμείο, με την συρρίκνωση του ποσοστού αγοράς της ΔΕΗ προς όφελος των ανταγωνιστών, θα έχει ταυτόχρονα

μεγάλη απώλεια ετήσιων εσόδων, που το εφάπαξ τίμημα της πώλησης με κανένα τρόπο δεν θα το αναπληρώσει.
Θα χαθεί από την πολιτεία η δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς όφελος των ευπαθών ομάδων αλλά και αναπτυ-

ξιακής ενεργειακής πολιτικής.
Θα οδηγηθεί η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας σε μαρασμό με καταστροφικά αποτελέσματα για την οικονομία της χώρας. 
Ξεχνούν φαίνεται τις επενδύσεις της ΔΕΗ, από τις ελάχιστες που γίνονται, με αποτέλεσμα το άνοιγμα χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Θεωρούν ότι ο ιδιοκτήτης της μικρής ΔΕΗ θα ενδιαφερθεί για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ή την προμήθεια των

υλικών στις εγκαταστάσεις του από Ελληνικές επιχειρήσεις; 
Το γεγονός αυτό και  μόνο θα οδηγήσει σε μαρασμό πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Έτσι θα καταπολεμήσουν την ύφεση και θα  βοηθήσουν την ανάπτυξη;
Έτσι θα μειωθεί η ανεργία;
Πρέπει αυτοί που προωθούν τέτοια σχέδια 
ή να μην γνωρίζουν τις παραπάνω επιπτώσεις 
ή να πιστεύουν αφελώς, εξισώνοντας την ενέργεια με το οποιοδήποτε παραγόμενο προϊόν, στην λειτουργία του αντα-

γωνισμού και στο θετικό αποτέλεσμά ως προς την χαμηλή τιμή του τελικού προϊόντος 
ή το πιο πιθανό, να υποκύπτουν στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων για σίγουρο και μεγάλο κέρδος από την συγκε-

κριμένη επιχειρηματική κίνηση.
Σε αυτούς που εύκολα, κακόβουλα ή με άγνοια θέτουν το ερώτημα και τι πρέπει να γίνει, να συνεχίζει μία κρατική εταιρεία μο-

νοπωλιακά να απομυζά την ελληνική κοινωνία ανεξέλεγκτα; 
Πότε θα εισπράξουν τα καλά του ανταγωνισμού;
Έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα της ενέργειας δεν αποβαίνει σε όφελος της κοινωνίας.
Όμως για την λειτουργία της Επιχείρησης κανένας δεν επικαλείται ότι όλα βαίνουν τέλεια. Άλλο όμως να διορθώνεις τα κακώς

κείμενα, με κατεύθυνση τα παραπάνω και άλλο να ξεριζώνεις ότι καλό υπάρχει.
Το πιθανότερο για τους εργαζόμενους στις υπό πώληση μονάδες είναι να χαθούν μακροπρόθεσμα, αν όχι άμεσα, πολλές θέσεις

εργασίας και φυσικά γνωρίζοντας την λειτουργία των επιχειρήσεων στην χώρα θα δημιουργηθεί ένα διαφορετικό εργασιακό καθε-
στώς. Δεν θα μείνει όμως αλώβητη και ότι απομείνει από την πάλαι κραταιά Επιχείρηση και τους εργαζόμενους της. 

Για την αντίκρουση των καταστροφικών σχεδίων από τους εργαζόμενους απαιτείται η ενημερωμένη κοινωνία να είναι σύμμαχος
για  τις επιπτώσεις που θα υποστεί.  

Για να εισακουστείς όμως από την κοινωνία πρέπει να μην απορρίπτεσαι εξ αρχής λόγω καταδικαστέων συμπεριφορών. 
Προαπαιτούμενο δηλαδή είναι,  οι συνδικαλιστικές ηγεσίες να επιδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους, αφαιρώντας τα «ε-

πιχειρήματα» από τους έτσι ή αλλιώς αντιπάλους, καταπολεμώντας φαινόμενα και συμπεριφορές, απομονώνοντας  στοι-
χεία που θα δυσκολέψουν το έργο μας.  

Το σχέδιο της μικρής «ΔΕΗ»

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Η τρικομματική κυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) χρησιμοποιεί όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο με επιστράτευση απεργών, χρήση ΜΑΤ, συλ-

λήψεις συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, συκοφαντία, προκειμένου να περάσει τα βάρβαρα μέτρα που ισοπεδώνουν την ζωή μας και γεμίζουν τα θησαυρο-
φυλάκια των αστών. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι τα μέτρα είναι προσωρινά, δεν θα γλιτώσει κανένας εργαζόμενος από αυτή την
λαίλαπα. Η επίθεση είναι συνολική, θέλουν να ξεπεραστεί η κρίση με εξαφάνιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Θέλουν να καθυποτάξουν τους
εργαζόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν χωρίς εμπόδια την πολιτική τους. Χθες ήταν οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, σήμερα οι ναυτεργάτες
αύριο εμείς.

Ο ενιαίος αγώνας ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής, του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος είναι αναγκαιότητα για την ζωή μας.
Κανένας φόβος δεν πρέπει να υπάρξει από την χρησιμοποίηση των κατασταλτικών μηχανισμών. Η χρησιμοποίηση τους δείχνει την αδυνα-

μία τους να πείσουν για την πολιτική τους. Οι εργαζόμενοι έχουν την δύναμη να αποκρούσουν την επίθεση οργανώνοντας τον αγώνα τους με βά-
ση τις δικές τους ανάγκες.

Κανένας μόνος του. Σήμερα οι αγώνες και οι απεργίες ενάντια στην επιστράτευση είναι οι πιο σημαντικοί αγώνες για τα δικαιώματα μας. Όσες
συνδικαλιστικές δυνάμεις με διάφορες δικαιολογίες διαφώνησαν με τον αγώνα αυτόν, προσφέρουν πολιτικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση και την πο-
λιτική της.

ΠΡΟΩΘΟΥΝ
Την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, επιδομάτων, δώρων, αδειών, (όσων δεν έχουν καταργηθεί ακόμα) επιπλέον μειώσεις μισθών και συ-

ντάξεων, απολύσεις. Τα προγράμματα απλήρωτης εργασίας για τους νέους και τους ανέργους είναι κομμένα και ραμμένα στους σχεδιασμούς της με-
γαλοεργοδοσίας και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για την αύξηση της κερδοφορίας τους. Θέλουν να μας κάνουν δούλους του 21αιώνα. 

Η διεκδίκηση και υπεράσπιση της ΕΣΣΕ αποτελεί βάση για την υπεράσπιση των κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων και αφορά όλους τους
εργαζόμενους, γιατί πάνω στην ΕΣΣΕ έχουν δομηθεί όλες μας οι διεκδικήσεις.

Οι σχεδιασμοί για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ενέργειας συνολικά βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Σχεδιάζουν την δημιουργία μιας μικρής ΔΕΗ, με την παραχώρηση του 30% της σημερινής ΔΕΗ (ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΜΕΛΙΤΗ, ΥΔΡ/ΚΑ,

μέρος της ΕΜΠΟΡΙΑΣ ). Το κομμάτι που θα μείνει θα μετοχοποιηθεί.
Μέχρι τέλος Ιούνη θα έχουν διευθετήσει όλες τις ρυθμίσεις, που εξασφαλίζουν τα κέρδη των μονοπωλίων. 
Έχουν ήδη δρομολογήσει τον πλήρη διαχωρισμό και ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση της Μεταφοράς και Διανομής.
Πίσω από τα σχέδια και τα δημοσιεύματα κρύβεται ο οξύτατος ανταγωνισμός των μονοπωλίων για το τι μερίδιο θα πάρουν.
Οι πολιτικοί εκπρόσωποι τους, η τρικομματική κυβέρνηση και όχι μόνο, ετοιμάζουν όλες τις προϋποθέσεις για να τους εξασφαλίσουν την κερ-

δοφορία τους. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται και οι τρομακτικές αυξήσεις στην ηλ. ενέργεια. Επιβεβαιώνονται διαρκώς οι εκτιμήσεις μας, ότι
ο πραγματικός στόχος των ιδιωτικοποιήσεων είναι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου.

Αποτελεί αναγκαιότητα σήμερα η πάλη ενάντια στην ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση, η οποία πρέπει να συνοδευτεί με την πάλη για ενιαίο απο-
κλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας που θα αποτελεί λαϊκή περιουσία και θα εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και γενικότερα στην Ενέργεια θα πληρώσουν βαρύ τίμημα
Ετοιμάζουν νέες μειώσεις μισθών.
Ο “εξορθολογισμός” των επιδομάτων που ετοιμάζεται θα πετσοκόψει παραπέρα τους μισθούς, θα καταργήσει ειδικότητες, με την ενσωμάτωση

των επιδομάτων σε προσωποπαγές σταθερό επίδομα για μεγάλες ομάδες συναδέλφων, με προοπτική την κατάργηση τους.
Η πείρα που έχουμε δείχνει ότι, όπου προχώρησε η ιδιωτικοποίηση συνοδεύτηκε με απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων. 
Είναι προκλητικοί όσοι στο συνδικαλιστικό κίνημα ισχυρίζονται ότι μπορεί η ιδιωτικοποίηση να μας ωφελήσει.
Συνάδελφοι, αρνούμαστε να γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας σκλάβοι του 21 αιώνα, χωρίς συμβάσεις και δικαιώματα.

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 εργο-

δότη.
◗ 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. ΔΕΗ

Η κυβέρνηση της τρόικας μέσω της ψήφισης από την βουλή του νόμου 4093/2012 υποτάσσε-

ται στα συμφέροντα των τραπεζιτών, του μεγάλου κεφαλαίου, του κερδοσκοπικού κεφαλαίου, α-

φαιρεί κατακτήσεις και δικαιώματα των εργαζομένων. Απειλεί και εκβιάζει ακόμα και με την μη κα-

ταβολή μισθών και συντάξεων, με στόχο την υποταγή όλων μας στην απαράδεκτη πολιτική της.

Με μία δογματική εμμονή κυβέρνηση και δανειστές συνεχίζουν να στοχοποιούν και να ενοχο-

ποιούν μέσα από τα ΜΜΕ τους εργαζόμενους στο δημόσιο στις ΔΕΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα.

Η νεοφιλελεύθερη συνταγή των διαδοχικών μνημονίων αντί να λύνει προβλήματα αντίθετα βα-

θαίνει και διευρύνει την κρίση στην κοινωνία, την οικονομία, ολόκληρη την χώρα. Αφαιρεί πόρους

και εισοδήματα από τους εργαζομένους και την πραγματική οικονομία εκτοξεύοντας με αυτό τον

τρόπο την ανεργία στα ύψη.

Κουρελιάζει τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τα κοινωνικά, συλλογικά και δημοκρατικά δικαι-

ώματα,ακόμη και το ίδιο το Σύνταγμα.

Οι υπέρογκες αυξήσεις τω τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος θα δώσουν τη χαριστική βολή στα

νοικοκυριά, στους αγρότες, στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, αδυνατώντας να πληρώσουν τους

λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αύξηση διακοπών συνδέσεων, ο ονομαζόμενος διακανονισμός στα πρακτορεία της  επιχεί-

ρησης θα πάρει, αν δεν έχει πάρει ήδη, φαινόμενα κοινωνικής μάστιγας.

Η ΔΕΗ χάνει ετησίως 300 εκ. ευρώ μόνο από τον Μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους.

Τα δικαιώματα ρύπων που καλείται να πληρώσει η ΔΕΗ το 2013 θα είναι άλλη μια οικονομική αι-

μορραγία για την επιχείρηση και φυσικά σχεδόν όλα τα προϊόντα κατανάλωσης θα ακριβύνουν χά-

ρη στην αύξηση της τιμής του ρεύματος.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε απαιτείται συσπείρωση όλων των εργατικών δυνάμεων ώστε να χα-

ραχθεί καινούργια πορεία που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων και όχι

τα επιλεκτικά συμφέροντα που λυμαίνονται τη χώρα.

Εργαζόμενοι στα ορυχεία, παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία και στο δίκτυο όλοι μαζί να

υπερασπιστούμε την επιχείρηση που τόσο έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός.

......

ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ... ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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Ενεργειακοί επιθεωρητές
δυο ταχυτήτων

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ

Κ
ινητοποίηση έξω από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ)

πραγματοποίησε η Επαγγελματική-
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ)
στις 14 Δεκεμβρίου αντιδρώντας στις
πρακτικές «αποκλεισμού» των Πτυ-
χιούχων Μηχανικών που ακολουθούν,
σύμφωνα με την Ένωση, τόσο το συ-
γκεκριμένο υπουργείο όσο και άλλα
παραγωγικά υπουργεία.

Ειδικότερα η Ένωση ζητούσε
Την επίλυση του ζητήματος σχε-

τικά με τη σύνταξη εξαρτημένων το-
πογραφικών διαγραμμάτων

Να μπει τέλος στον παρεμβατικό
ρόλο του Τ.Ε.Ε στα Υπουργεία
Π.Ε.Κ.Α και Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.

Την άμεση κατάργηση των απα-
ράδεκτων και αδικαιολόγητων πε-
ριορισμών που τίθενται αυθαίρετα α-
πό τα παραγωγικά Υπουργεία για
τους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι (Ενεργειακοί
Επιθεωρητές κ.λ.π).

Τη νομοοργάνωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
ως αντιστάθμισμα στην υπερπρο-
στασία του Τ.Ε.Ε από τον κρατικό
μηχανισμό και το αναχρονιστικό θε-
σμικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποί-
ησης, στην οποία συμμετείχαν εκα-
τοντάδες μέλη της ΕΕΤΕΜ καθώς και
φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων
ΤΕΙ, η ηγεσία του υπουργείου κάλε-

σε τη διοίκηση της Ένωσης σε συνά-
ντηση η οποία και έγινε τελικά στη
Βουλή. Η αντιπροσωπεία της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ παρουσίασε συνοπτικά τις
θέσεις της, αναφορικά με τα κύρια
ζητήματα που απασχολούν τους Μη-
χανικούς των Τ.Ε.Ι και ανήκουν στην
αρμοδιότητα του Υ.Π.Ε.Κ.Α ενώ ο υ-
πουργός από την πλευρά του δε-
σμεύτηκε να εξετάσει σε βάθος τα
αιτήματα και τις θέσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ,
ζητώντας να του δοθεί, σχετικό α-
ναλυτικό υπόμνημα για τις νομικές
εκκρεμότητες σχετικά με τα τοπο-
γραφικά διαγράμματα, τα προσόντα

των ενεργειακών επιθεωρητών, το
Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων
κ.λ.π.

Είχε προηγηθεί επιστολή της Ένω-
σης στον αναπληρωτή υπουργό Πε-
ριβάλλοντος Σταύρο Καλαφάτη με
την οποία η ΕΕΤΕΜ κατήγγειλε την
πρακτική του ΥΠΕΚΑ για τα προσό-
ντα των ενεργειακών επιθεωρητών
και τη διακριτική μεταχείριση υπέρ
των μηχανικών μελών του ΤΕΕ.

Στην επιστολή γινόταν αναφορά
στην πράξη νομοθετικού περιεχο-
μένου, που υπογράφτηκε στις 19 Νο-
εμβρίου (ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων του ν4046/2012 και του
ν4093/2012), με την οποία δημιουρ-
γούνται επιθεωρητές δύο ταχυτήτων.
Οι διπλωματούχοι –απόφοιτοι του
ΕΜΠ, οι οποίοι θα μπορούν να εκδί-
δουν ενεργειακά πιστοποιητικά για
όλα τα ακίνητα, χωρίς κανένα περιο-
ρισμό και οι μηχανικοί απόφοιτοι των
ΤΕΙ, οι οποίοι θα περιοριστούν στις
κατοικίες με όριο ισχύος τα 100 KW
για εγκαταστάσεις θέρμανσης και
κλιματισμού ενώ αποκλείονται εντε-
λώς ακόμη και από εμπορικά κατα-
στήματα.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΕΜ ο διαχω-
ρισμός γίνεται παρά το γεγονός ότι
το ΥΠΕΚΑ έχει αναγνωρίσει ότι δεν
μπορούν να υπάρχουν αποκλεισμοί
από τη στιγμή που προβλέπεται πα-
ρακολούθηση κοινού εκπαιδευτικού
προγράμματος και ενιαία εξεταστική
διαδικασία.

Η αφίσσα της Ημερίδας που διοργάνωσε ο
Σύλλογός μας στην Κοζάνη για τον ΚΕΝΑΚ

και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.



......

Η ΔΕΗ στηρίζει τους πελάτες της
μέσα στη μεγάλη οικονομική κρίση

M
έσα στη μεγαλύτερη οικονομι-
κή κρίση που γνώρισε η Ελλάδα
σε ολόκληρη τη μεταπολεμική

περίοδο η Δημόσια Επιχείρηση Ηλε-
κτρισμού στέκεται κοντά στα νοικο-
κυριά και στις επιχειρήσεις που δοκι-
μάζονται.

Η ΔΕΗ με τις δικές της δυνάμεις
στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες νοικο-
κυριά μέσω της παροχής διευκολύν-
σεων – πρωτόγνωρες για τα ελληνικά
δεδομένα – ενώ παράλληλα είναι η μό-
νη εταιρεία που στηρίζει ενεργά το θε-
σμό του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολο-
γίου, για να έχουν πολύ φθηνό ρεύμα
μερικές ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες
νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, η παροχή διευκολύν-
σεων προς τους πελάτες της βρίσκεται
στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτι-
κής της ΔΕΗ: περισσότερες από
400.000 διευκολύνσεις πραγματοποιή-
θηκαν το 2011 για να αυξηθούν κατα-
κόρυφα (κατά 75%) και να ξεπεράσουν
τις 700.000 κατά το 2012.

Σημειωτέον ότι οι διευκολύνσεις γί-
νονται και ένα πολύ μεγάλο αριθμό ε-
μπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανι-
κών επιχειρήσεων και ελευθέρων ε-
παγγελματιών, συμβάλλοντας έμμεσα
και στη διατήρηση της απασχόλησης
των εργαζομένων σε όλες αυτές τις ε-
πιχειρήσεις.

Οι διευκολύνσεις γίνονται στα κα-
ταστήματα Εμπορίας της ΔΕΗ με πολύ
απλές διαδικασίες και είναι ιδιαίτερα με-
γάλες για τους πλέον συνεπείς πελάτες
της, που αντιμετωπίζουν προβλήματα
λόγω της οικονομικής κρίσης.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
Παράλληλα, η ΔΕΗ από την πρώτη

στιγμή καθιέρωσης από την Πολιτεία
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου –
από την 1η Οκτωβρίου 2010 - στήριξε
ενεργά το νέο θεσμό που εξασφαλίζει
πολύ φθηνό ρεύμα για ευπαθείς ομά-
δες του πληθυσμού.

Ήδη, για το νέο διευρυμένο Κοινω-

νικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που άρ-
χισε να εφαρμόζεται από τις αρχές του
2013 εξασφαλίζεται φθηνό ρεύμα έως
και 42% σε ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού. Ήδη, μέσα σε λιγότερο από
δύο μήνες έχουν υποβληθεί πάνω από
130.000 αιτήσεις, ενώ συνολικά έχουν
ξεπεράσει τις 510.000 από τότε που για
πρώτη φορά ξεκίνησε το ΚΟΤ. Στις ευ-
παθείς ομάδες του πληθυσμού περι-
λαμβάνονται άτομα χαμηλού εισοδή-
ματος, άτομα με αναπηρία άνω του 67%,
μακροχρόνιοι άνεργοι, τρίτεκνοι και –
για πρώτη φορά – ασθενείς που δια-
τρέχουν πολύ σοβαρούς κινδύνους και
χρειάζονται ενεργοβόρες συσκευές
στα σπίτια τους.

Οι σχετικές πληροφορίες για το
ΚΟΤ παρέχονται ή και υποβάλλονται
αιτήσεις πολύ εύκολα: είτε μέσω της τη-
λεφωνικής γραμμής 2109298000 είτε
μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ
www.dei.com.gr.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι
δεν χρειάζεται κανείς να πάει στα κα-
ταστήματα της ΔΕΗ (για ερωτήσεις και
αιτήσεις) ούτε χρειάζεται να υποβάλλει
κανένα πιστοποιητικό  

Φθηνά τιμολόγια
Πέρα, όμως, από όσα αναφέρθηκαν

ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός
ότι η ΔΕΗ στηρίζει τους οικιακούς κα-
ταναλωτές με πολύ χαμηλά τιμολόγια
που αφορούν καταναλώσεις ρεύματος.
Συγκεκριμένα:

Η ΔΕΗ εξασφαλίζει για τους οικια-
κούς καταναλωτές το φθηνότερο ρεύ-
μα μεταξύ όλων των χωρών της Ευρω-

ζώνης: με βάση το δείκτη HEPI το Νο-
έμβριο του 2012, η Ελλάδα είχε τις χα-
μηλότερες τιμές, ενώ το ρεύμα στις χώ-
ρες της Ευρωζώνης ήταν ακριβότερο
κατά 46% σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Στις νότιες χώρες της Ευρώπης -
που αντιμετωπίζουν ανάλογα οικονο-
μικά προβλήματα με αυτά της Ελλάδας
- το ρεύμα για τους οικιακούς κατανα-
λωτές είναι κατά πολύ ακριβότερο σε
σχέση με αυτό της Ελλάδας: το Νοέμ-
βριο του 2012 πλήρωναν ακριβότερα το
ρεύμα οι Ισπανοί κατά 60%, οι Πορτο-
γάλοι κατά 57% και η οι Ιταλοί κατά 43%
σε σύγκριση με τους Έλληνες. 

Επίσης, τα τελευταία στοιχεία της
EUROSTAT για το πρώτο εξάμηνο του
2012 επιβεβαιώνουν πλήρως ότι η Ελλά-
δα - λόγω της ΔΕΗ - εξασφαλίζει ρεύ-
μα στους οικιακούς καταναλωτές με τις
χαμηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών
της Ευρωζώνης και από τις χαμηλότε-
ρες μεταξύ και των 27 χωρών - μελών
της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα: 
Στις πολύ χαμηλές καταναλώσεις

(κάτω των 1.000 kwh):
Η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τι-

μές μεταξύ όλων των χωρών της Ευ-
ρωζώνης και από τις χαμηλότερες με-
ταξύ και των “27“

Η Ισπανία είναι ακριβότερη κατά
84% από την Ελλάδα, ενώ η Ιταλία και η
Πορτογαλία είναι ακριβότερες κατά 51%

Στις καταναλώσεις οικιακών μεταξύ
1.000 - 2.500 kWh:

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες
θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ 27 και
στη χαμηλότερη μεταξύ των χωρών της
Ευρωζώνης.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία οι-
κιακών καταναλωτών σε σχέση με την
Ελλάδα το ρεύμα είναι ακριβότερο κα-
τά: 72% στην Ισπανία, 46% στην Ιταλία
και 31% στην Πορτογαλία.

Ακόμη και η Τουρκία έχει ακριβό-
τερο ρεύμα - κατά 10% - σε σύγκριση με
την Ελλάδα.


