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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ; 

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΗΜΕΡΑ; 

 
 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Εδώ και 6 μήνες (από τον περασμένο Αύγουστο) γίνεται μια μεγάλη συζήτηση τροφοδοτούμενη 

από την μεριά της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της περί του τέλους των μνημονίων και 

του ότι η κατάσταση των εργαζομένων σήμερα είναι πολύ καλύτερη συγκριτικά με τα 

προηγούμενα χρόνια. 

Ως Πρόεδρος της ΕΤΕ/ΔΕΗ πριν μιλήσω για την κατάσταση που επικρατεί στην επιχείρηση 

αντιλαμβανόμενος πλήρως ότι όλοι μας είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου της εργασίας 

απολύτως συνειδητά θέλω να τοποθετηθώ και στα δύο προπαγανδιστικά συνθήματα της 

κυβέρνησης: 

Και στο περί τέλους των μνημονίων αλλά και στο ότι η κατάσταση των εργαζομένων σήμερα 

είναι καλύτερη. 

Τοποθετούμενος λοιπόν για την κατάσταση των εργαζομένων σήμερα 3 φράσεις θα μπορούσα 

να χρησιμοποιήσω για να την περιγράψω. 

Η μια απ’ αυτές με εκφράζει. 

Η πρώτη είναι: 

Είναι καλύτερη από πέρσι. 

Δεν με εκφράζει γιατί δεν έχω χάσει την όρασή μου και γιατί δεν είμαι κλεισμένος στους 4 

τοίχους των γραφείων. 

Η δεύτερη είναι: 

Είναι χειρότερη από πέρσι. 

Ούτε αυτή με εκφράζει γιατί μπορεί μεν να διαφωνώ ριζικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης 

στους περισσότερους τομείς αυτό όμως δεν με εμποδίζει να κρίνω τα πράγματα αντικειμενικά. 

Επειδή θέλω και έχω χρέος να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός η φράση που με εκφράζει είναι ότι 

η κατάσταση των εργαζομένων σήμερα είναι ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. 
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Είναι ίδια γιατί εκατομμύρια συνανθρώπων μας όπως χαρακτηριστικά λέω και εγώ 

αλλά και άλλοι συνδικαλιστές εξακολουθούν να είναι σπρωγμένοι και πεταμένοι στο 

περιθώριο και τα αζήτητα της ζωής σαν να είναι μπάζα και σκουπίδια. 

Οι εξαγγελίες, τα ακούσματα και οι πανηγυρισμοί περί σταματήματος των μνημονίων στα 

εκατομμύρια του κόσμου της εργασίας που εξακολουθούν να στενάζουν δεν λένε τίποτα. 

Δεν υποτιμώ και δεν υποβιβάζω τίποτα μπορώ να καταλάβω την αξία του κάθε πράγματος αλλά 

όσοι πανηγυρίζουν ότι τέλειωσαν τα μνημόνια θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι και 

προσεκτικοί. Θα πανηγυρίσουμε και θα πούμε ότι τέλειωσαν τα μνημόνια όταν θα έχει 

καταργηθεί ο κάθε αντεργατικός και αντιλαϊκός νόμος που ψήφισαν όλες οι 

μνημονιακές κυβερνήσεις. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η 

 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Η εξαγγελία από την Κυβέρνηση και τους δανειστές με την ολοκλήρωση του «οικονομικού 

προγράμματος στήριξης» στις 20 Αυγούστου για την οριστική  έξοδο της χώρας από τα 

Μνημόνια, βρίσκει τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινωνία να μετρούν ακόμα τις πληγές 

που άφησαν οι ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές των τελευταίων 10 ετών. 

Παρά το κυβερνητικό αφήγημα ότι έρχονται καλύτερες μέρες, ότι οι πολιτικές της λιτότητας 

αποτελούν παρελθόν, ότι η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι προ των 

πυλών, ότι επαναφέρονται άμεσα οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων, δυστυχώς η 

πραγματικότητα για τον κόσμο της εργασίας ήταν και παραμένει σκληρή και το 

μέλλον παραπέμπει στη συνέχιση των ίδιων οικονομικών πολιτικών που έφεραν την 

οικονομία σε αδιέξοδο και τους εργαζόμενους στο περιθώριο. 

Η εποπτεία των δανειστών, της Ε.Ε. και του ΔΝΤ δεν σταματά με τη «λήξη» του Μνημονίου. Θα 

συνεχιστεί με άλλες μορφές αλλά πάντα με το ίδιο περιεχόμενο.  

Η χώρα είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές που 

θα παράγουν για τους δανειστές υπέρ πλεονάσματα (τουλάχιστον 3,5% έως το 2022) 

διασφαλίζοντας έτσι την αποπληρωμή των δανείων τους και τα οποία δεν μπορούν να 

διασφαλιστούν παρά μόνο με συνέχιση της αυστηρής λιτότητας και της υπέρ φορολόγησης των 

λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων, των μικρών και μεσαίων επαγγελματιών. 

Οι δεσμεύσεις αυτές όμως ταυτόχρονα στραγγαλίζουν κυριολεκτικά τις δυνατότητες της χώρας 

για πραγματική και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ακυρώνουν τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας με πλήρη απασχόληση, με αξιοπρεπείς μισθούς, με στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα.  

Για τους δανειστές αλλά και για την Κυβέρνηση, ως Ανάπτυξη απλά θεωρούνται οι 

ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων και η έλευση ορισμένων ξένων επενδυτών που θα 

απασχολούν ελαστικά εργαζόμενους των 300-400 Ευρώ, μέσα σε μια αγορά εργασίας όπου η 

υψηλή ανεργία και η ευελιξία θα είναι ο κανόνας.  

Οι εργοδότες, με κύριο εκπρόσωπο το μεγάλο κεφάλαιο (ΣΕΒ), έχοντας κατοχυρώσει όλη την 

προηγούμενη 8ετία, τη δραματική μείωση των μισθών, την κατάργηση των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την επιβολή μιας φθηνής 
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εργασίας με απεριόριστη ευελιξία σε όφελος των επιχειρήσεων, πρωτοστατούν ενάντια σε κάθε 

προσπάθεια να επανακτηθεί έστω και ένα μικρό μέρος των εργατικών δικαιωμάτων που μας 

κατάργησαν οι μνημονιακές πολιτικές.  

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Η σημερινή κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι μακριά από την 

εικόνα αισιοδοξίας που προσπαθεί να παρουσιάσει η Κυβέρνηση.  

Η ανεργία εξακολουθεί να κινείται σε δυσθεώρητα ποσοστά και οι όποιες θέσεις εργασίας 

δημιουργούνται είναι επισφαλείς, κακοπληρωμένες, προσωρινές και ευέλικτες.  

Η φτώχεια και οι κοινωνικός αποκλεισμός αφορά το 1/3 της κοινωνίας μας και δε λύνεται με 

κρατικά βοηθήματα και κοινοτικά προγράμματα 

Η νεολαία συνεχίζει να μεταναστεύει στο εξωτερικό για να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή έξω 

από την Ελλάδα. 

Το ασφαλιστικό σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει. 

Οι πλειστηριασμοί της λαϊκής κατοικίας επιταχύνονται, τα στεγαστικά δάνεια δίνονται στα 

αρπακτικά ξένα funds.  

Οι ιδιωτικοποιήσεις συνεχίζονται, αποστερώντας από την οικονομία τα εργαλεία μιας βιώσιμης 

ανάπτυξης σε όφελος των πολλών.  

Ο φασισμός και ο ρατσισμός πατώντας στα υπαρκτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 

γιγαντώνονται καθημερινά, δηλητηριάζοντας την κοινωνία μας.  

Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό τοπίο έχουμε τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την επαναφορά 

της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Είναι όμως έτσι; 

«ΔΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟΝ» Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Το υπουργείο Εργασίας από τις 13/6/2018 ισχυρίζεται ότι επανέφερε την επεκτασιμότητα των 

κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τον μηχανισμό δηλαδή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής τους για όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου από το σύνολο των εργοδοτών του 

κλάδου και ανεξαρτήτως αν οι τελευταίοι είναι μέλη ή όχι της εργοδοτικής οργάνωσης που 

υπέγραψε τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για κυβερνητικό 

επικοινωνιακό τέχνασμα: η ρύθμιση δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα για τους 

εργαζόμενους, αφού με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που αυτή επαναφέρεται δεν 

πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ από τους εργοδότες. Άλλωστε, καμία εργοδοτική 

οργάνωση δεν έχει διαμαρτυρηθεί μέχρι σήμερα για την «επαναφορά της επεκτασιμότητας». 
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Ο μηχανισμός της επέκτασης και της κήρυξης μιας κλαδικής σύμβασης ως υποχρεωτικής από 

όλους ανεξαιρέτως τους εργοδότες προβλέπεται στον Ν. 1876/90 (άρθρο 11.2) περί συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, με τον μνημονιακό Νόμο 4024/2011 η διάταξη αυτή αναστάλθηκε 

όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (όρος που 

παρέπεμπε σε επ’ αόριστον αναστολή). 

Η σημερινή κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι με τους Νόμους 4472 και 4475 του 2017 έβαλε ως όριο 

λήξης της αναστολής αυτής το τέλος του «προγράμματος οικονομικής προσαρμογής» (δηλαδή, 

τον Αύγουστο του 2018), οπότε από τότε και μετά υποτίθεται ότι επαναφέρεται η 

επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, όπως προβλεπόταν αρχικά. Τα 

πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. 

Η κυβέρνηση εκδίδοντας την παραπάνω εγκύκλιο (ισχυριζόμενη μάλιστα ότι πρόκειται για 

«τεχνικό ζήτημα») κατέστησε με τις προϋποθέσεις που έθεσε πρακτικά αδύνατη την εφαρμογή 

της επεκτασιμότητας. 

Συγκεκριμένα, ο Νόμος 1876/90 αναφέρει απλώς (και χωρίς καμία περαιτέρω εξειδίκευση) ότι ο 

υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει μια κλαδική σύμβαση, εφόσον βεβαίως τα μέλη της 

εργοδοτικής οργάνωσης απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου και υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), στο οποίο 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκπροσωπούνται ισομερώς κατά 1/3 η κυβέρνηση, οι εργοδότες και 

οι εργαζόμενοι. 

Το υπουργείο Εργασίας, ισχυριζόμενο ότι επιλύει «τεχνικό ζήτημα» προκειμένου να κηρυχτεί 

υποχρεωτική μια κλαδική σύμβαση, ζητά από την εργοδοτική οργάνωση που την υπέγραψε να 

καταθέσει το Μητρώο Μελών της, δηλαδή τις επιχειρήσεις που είναι μέλη της, ώστε μέσω του 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ να διαπιστωθεί εάν αυτές απασχολούν το 51% του κλάδου. 

Ταυτόχρονα, όμως, η κατάθεση του Μητρώου δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και 

εφόσον η εργοδοτική οργάνωση δεν καταθέσει Μητρώο Μελών δεν μπορεί να 

υπάρξει επέκταση της κλαδικής σύμβασης. 

Ασχέτως εάν μια εργοδοτική οργάνωση καλύπτει το κριτήριο του 51%, είναι φανερό με βάση τα 

παραπάνω ότι: η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας εναπόκειται (ή επαφίεται) 

αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτικών οργανώσεων και στη διάθεσή τους να 

καταθέσουν το Μητρώο Μελών τους. 

Προϋπόθεση η οποία κάνει τελικά την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων μη δυνατή να 

εφαρμοστεί στην πράξη. 
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Καμία κλαδική ένωση εργοδοτών, ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον, δεν πρόκειται να καταθέτει 

το Μητρώο Μελών της. Διότι αν το έκανε αυτό, θα αποχωρούσαν από αυτήν μαζικά και εν ριπή 

οφθαλμού τα μέλη της, με σκοπό βεβαίως να μη δεσμεύονται από κλαδική συλλογική σύμβαση. 

Οι εργοδοτικές οργανώσεις θα κατέρρεαν, τότε, με συνοπτικές διαδικασίες και, φυσικά, δεν είναι 

διατεθειμένες να αυτοχειριαστούν. Άλλωστε, είναι απολύτως λογικό ένας εργοδότης να μη θέλει 

να δεσμεύεται από κλαδική σύμβαση, από τη στιγμή μάλιστα που μπορεί να το αποφύγει με 

απόλυτα νόμιμο τρόπο. 

Κατά συνέπεια, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι από δω και πέρα καμία (ή σχεδόν καμία) κλαδική 

συλλογική σύμβαση δεν θα γίνεται υποχρεωτική, καμία επεκτασιμότητα δεν μπορεί να υπάρξει. 

Απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και νέα νομοθετική ρύθμιση, ικανή να έρθει σε σύγκρουση 

τόσο με τους δανειστές όσο και με εργοδοτικές οργανώσεις, όπως ο ΣΕΒ, που δεν θέλουν ούτε 

συμβάσεις ούτε Διαιτησία, και να αποκαταστήσει αδικίες του παρελθόντος σε βάρος των 

εργαζομένων. Κάτι που αποφεύγει βεβαίως να πράξει η σημερινή κυβέρνηση. 

Όσο δε για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής: 

 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 751€ 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού και τη μη 

συμμετοχή της ΓΣΕΕ σε αυτήν, υπήρξαν τοποθετήσεις που θολώνουν τα πράγματα και 

δημιουργούν σύγχυση.  

Και τούτο γιατί, η Κυβέρνηση παρά τις θετικές προθέσεις της για αύξηση του κατώτατου 

μισθού, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να απαλλαγεί από το γεγονός ότι και η ίδια εφαρμόζει 

αυτούσια τη μνημονιακή διαδικασία του Ν. 4172/2013 ("Νόμος Βρούτση"), την οποία μάλιστα 

επαναθεσμοθέτησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο με δικό της Νόμο (Ν.4564/18), καταργώντας 

οριστικά τη διαδικασία των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ 

εργοδοτών και εργαζόμενων. 

Πέραν αυτού όμως, η Κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα ούτε για την επαναφορά του επιδόματος 

γάμου 10% που κατάργησε η διαβόητη ΠΥΣ 6/2012, ούτε και για το πάγωμα των 3ετιών (τη 

μισθολογική εξέλιξη με βάση τη συμπλήρωση 3ετιών στον ίδιο εργοδότη). 

Με τον τρόπο αυτό, η Κυβέρνηση καταπατά δυστυχώς τις δικές της δεσμεύσεις και υποσχέσεις 

για την πλήρη επαναφορά της ΕΓΣΣΕ και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού αποκλειστικά 
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μέσω της ΕΓΣΣΕ και εμφανώς επιδιώκει την κρατική παρέμβαση στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις.  

Αυτό το θέλουν και οι δανειστές και οι εργοδότες. 

Αυτό καταπατά τη συλλογική αυτονομία των συνδικάτων. 

Για τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, η διαδικασία αυτή ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να 

νομιμοποιηθεί. Αυτό άλλωστε θα υποστήριζε το κυβερνητικό κόμμα εάν ήταν σήμερα στην 

αντιπολίτευση! 

Διαχρονικά από το 2013 και το νόμο Βρούτση μέχρι σήμερα υποστηρίζουμε ότι ο ΟΜΕΔ πρέπει 

να επανέλθει στον 1876/90 ως προς τις αρμοδιότητες και το περιεχόμενο. Επιμένουμε ότι ο 

ΟΜΕΔ δεν μπορεί να είναι ο συντονιστής της διαδικασίας για τον κατώτατο μισθό διότι αυτό 

αλλάζει συνολικά την φιλοσοφία του συστήματος Μεσολάβησης και Διαιτησίας.  

Με βάση τα παραπάνω η θέση του σωματείου μας πρέπει να είναι: 

Να επανέλθει τώρα ο κατώτατος μισθός στα 751 Ευρώ με νομοθετική ρύθμιση και ο 

καθορισμός του μαζί με τα επιδόματα και τις τριετίες να γίνεται αποκλειστικά μέσα 

από τη συλλογική διαπραγμάτευση της ΕΓΣΣΕ. 

Όμως πέρα από τον κατώτατο μισθό θέσεις του ταξικού συνδικάτου μας πρέπει να είναι: 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με αξιοπρεπείς αμοιβές και ανθρώπινες συνθήκες 

εργασίας 

 Υποχρεωτικές κλαδικές ΣΣΕ παντού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις 

 Ουσιαστική, φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων άμεσα 

 Ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης και κοινωνικής προστασίας όλων των ανέργων 

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μέτρων 

 Κανένας πλειστηριασμός της λαϊκής κατοικίας 

 Υπεράσπιση του δημοσίου πλούτου – Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.  

 

Όμως για να γίνουν όλα αυτά πράξη χρειάζεται σχέδιο και αγώνας. 

 

ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΑΡΑΜΑΔΑ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Το γεγονός του ότι μετά από 10 χρόνια με τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού τυπικά 

τουλάχιστον τελείωσε η πιστοληπτική γραμμή στήριξης 

όντως δημιουργεί νέες συνθήκες 
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και ανοίγει μια χαραμάδα για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των αγώνων των 

εργαζομένων. 

 

Μια και εδώ είμαστε συνδικαλιστές επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή την χαραμάδα είναι χρέος και 

καθήκον μας να την μεγεθύνουμε και να την επεκτείνουμε. 

Το μέλλον μας μην περιμένουμε να μας το φτιάξει καμιά κυβέρνηση όσο προοδευτική και αν 

είναι. 

Το μέλλον μας πρέπει να το κερδίσουμε εμείς. 

 

 Πώς μπορεί να γίνει αυτό; 

 

Πρώτα απ’ όλα με το να καταφέρουμε να ανασυγκροτήσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ; 

 

Η απάντηση είναι με 3 τρόπους: 

1ο Να έχουμε αυτογνωσία της κατάστασής μας 

2ο Να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα για το πώς φτάσαμε στο σημείο να έχουμε χάσει το 

90% της δύναμής μας. 

3ο Να βάλουμε σωστούς στόχους 

 

Και τα τρία 

Και το ένα και το άλλο είναι ζητήματα κομβικής αξίας 

και η αυτογνωσία 

και τα σωστά συμπεράσματα 

και οι σωστοί στόχοι 

 

Πάνω απ’ όλα όμως ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η σωστή διεξαγωγή συμπερασμάτων ως προς 

το ερώτημα γιατί χάσαμε το 90% της δύναμής μας; 

Ως προς αυτό το κομβικής αξίας ερώτημα η δική μου απάντηση είναι: 

1) - Γιατί ηττηθήκαμε ιδεολογικά. 

- Γιατί δεν κάναμε (η ΓΣΕΕ) καμία προσπάθεια να αποτρέψουμε τη μαύρη προπαγάνδα του 

συστήματος ότι δεν υπήρχε άλλη πολιτική. 

- Γιατί δεν δώσαμε όραμα, προοπτική και ελπίδα στον κόσμο της εργασίας.  
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2) Γιατί στην ηγεσία της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ήταν άνθρωποι κατώτεροι 

των περιστάσεων χωρίς ψυχή, χωρίς τόλμη, φοβισμένοι, χωρίς πίστη στη δύναμη της 

εργατικής τάξης που αρνούνταν να οργανώσουν, να συντονίσουν και να καθοδηγήσουν 

τους αγώνες της εργατικής τάξης με αποτέλεσμα να εκτονώσουν τη δυναμική που υπήρχε 

το 2010, 2011, 2012 με ανέξοδες 24ωρες τουφεκιές στον αέρα. 

3) Γιατί ως αποτέλεσμα των παραπάνω οδηγηθήκαμε σε συνεχόμενες ήττες και πέρασε στη 

συνείδηση του κόσμου η καταστροφική αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων.   

 

Γι’ αυτό άδειασαν οι πλατείες. 

Γι’ αυτό άδειασαν οι δρόμοι των συλλαλητηρίων. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

 Να συγκρουστούμε ιδεολογικά με αυτές τις πολιτικές. 

 Να αναδείξουμε τα εγκλήματα που έγιναν σε βάρος του κόσμου της εργασίας και των 

απόμαχων της δουλειάς και στον αντίποδα να αποκαλύψουμε πόσοι και ποιοι κέρδισαν μέσα 

στην κρίση. 

 Να δώσουμε όραμα, προοπτική και ελπίδα. 

 Να βάλουμε μικρούς ρεαλιστικούς εξειδικευμένους στόχους σε κάθε χώρο και κλάδο ώστε 

να πετύχουμε τις πρώτες μικρές νίκες για να ανεβάσουμε το ηθικό του κόσμου. 

 Να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τον προδοτικό ρόλο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και να 

αγωνιζόμαστε για την εκπαραθύρωση της γιατί με αυτούς τους χρεοκοπημένους στη 

συνείδηση του κόσμου της εργασίας οι πλατιές μάζες των εργαζομένων δεν μπορούν και δεν 

πρόκειται να μας εμπιστευτούν.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Με απόλυτη συναίσθηση της σοβαρότητας των όσων θα πω χωρίς μισόλογα και περιστροφές για 

μια φορά ακόμα κτυπώ το καμπανάκι του κινδύνου και επισημαίνω ότι η ΔΕΗ Α.Ε. κινδυνεύει 

άμεσα με οικονομική κατάρρευση κάτι που βεβαίως θα είχε συμβεί αν εν τω μεταξύ η 

επιχείρηση δεν είχε εξοικονομήσει πάνω από 5,5 δις από την μείωση – κλέψιμο των 

μισθών μας μέσω των μνημονιακών νόμων. 

Για να ακριβολογώ αν δεν υπήρχε η μείωση των μισθών μας δύο επιλογές υπήρχαν: 

Ή η επιχείρηση θα είχε καταρρεύσει ή για να μην συμβεί αυτό (το πιθανότερο) τα τιμολόγια θα 

είχαν πάει στον ουρανό… 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Το γεγονός του ότι η ΔΕΗ παρά την εξοικονόμηση των  

 5,5 δις από τους μισθούς μας, των  

 650 εκ. από το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ και άλλων  

 360 που εισέπραξε από τις ΥΚΩ  

βρίσκεται σ’ αυτό το τραγικό σημείο δεν πρέπει και δεν μπορεί να περάσει 

απαρατήρητο από κανέναν μας γιατί τότε η κατάρρευση θα είναι αναπόφευκτη και 

θα γίνει πραγματικότητα. 

Για να αντιληφθείτε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ότι δεν υπερβάλω σας λέω ότι είμαι 

πεπεισμένος ότι ο κυριότερος λόγος που ανάγκασε πρόσφατα τον Υπουργό Ενέργειας  κ. 

Σταθάκη να εξαγγείλει άρον – άρον την κατάργηση του Ειδικού Τέλους Προμηθευτή και του 

Τέλους Λιγνίτη ήταν ακριβώς αυτός. Δηλαδή να μην σκάσει η ΔΕΗ στα χέρια της 

κυβέρνησης. 

Με βάση λοιπόν αυτή την δυσάρεστη εικόνα πριν να είναι αργά οφείλουμε να δράσουμε τάχιστα 

για την σωτηρία της επιχείρησης. 

Όμως για να αναπτύξουμε την οποιαδήποτε δράση πρωτίστως πρέπει να έχουμε κατανοήσει τα 

αίτια που οδήγησαν την μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας ως εδώ. 

Σε αυτή τη βάση (της κατανόησης του τι έφταιξε και η επιχείρηση βρίσκεται σε πολύ δεινή 

θέση) επιτρέψτε μου να θυμίσω μερικές από τις κυριότερες αιτίες. 
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Όμως πριν το κάνω θέλω να πω ότι αν θελήσει κανείς να απαντήσει με μια φράση το τι έφταιξε 

και η επιχείρηση έφτασε ως εδώ η απάντηση είναι το ότι: η πολιτεία όχι μόνο επέτρεψε σε 

μια σειρά κρατικοδίαιτους  ψευτοεπενδυτές να λεηλατήσουν τη ΔΕΗ αλλά ακριβώς το 

ίδιο έκανε και η ίδια. 

 

Πιο συγκεκριμένα ο κυριότερος λόγος που η επιχείρηση έφτασε ως εδώ δεν είναι (όπως λένε 

κάποιοι που δεν θέλουν ή δεν τολμούν να πουν τα πράγματα με το όνομά τους) οι καταναλωτές 

που δεν πληρώνουν. 

Βεβαίως είναι και αυτός ένας λόγος. 

Όμως δεν είναι ούτε ο μοναδικός, ούτε ο κυριότερος. 

Ο κυριότερος λόγος για το κατάντημα που έφτασε η ΔΕΗ είναι το ότι σε βάρος της 

και κατ’ επέκταση σε βάρος των καταναλωτών όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη όλων 

των κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ) και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ 

αναπτύχθηκαν μια σειρά απίστευτα σκάνδαλα και το ότι ταυτοχρόνως η επιχείρηση 

συνειδητά και σκόπιμα προς εξυπηρέτηση συμφερόντων απαξιώθηκε. 

 

 Η επιχείρηση έφτασε ως εδώ γιατί με άλλοθι και όχημα την απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος της στήθηκε ένα μεγάλο ΠΑΡΤΥ. 

 

 Η επιχείρηση έφτασε ως εδώ γιατί στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 

«παιχνίδι» ήταν στημένο, ήταν ΣΙΚΕ. 

 

Με λίγα λόγια η πρώτη και κύρια αιτία που η επιχείρηση έφτασε ως εδώ είναι η 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Οι ιδιώτες χρόνια ολόκληρα ήθελαν να βάλουν στο χέρι την ΔΕΗ απλά δεν έβρισκαν τον τρόπο… 

μέχρι που ήρθε η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η οποία έγινε το όχημα 

για την διάλυση και την άλωσή της. 

 

Και για να μη μιλάμε με αφορισμούς, ας δούμε δεκαεννιά χρόνια τώρα τι έγινε στην πράξη. 

 

 Δεκαεννιά χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι λάτρεις της 

απελευθέρωσης της αγοράς είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι. 
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Είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι γιατί  

οι μόνοι που κέρδισαν απ’ αυτήν ήταν οι κρατικοδίαιτοι ψευτο-επενδυτές που δεκαεννιά 

χρόνια τώρα κάνουν ότι θέλουν έχοντας μετατρέψει τη ΔΕΗ σε υπηρέτρια τους. 

 

Οι μόνοι που έχασαν είναι οι καταναλωτές. 

 

Δυστυχώς, 

 

 Δεκαεννιά χρόνια μετά επιβεβαιωθήκαμε όλοι όσοι λέγαμε ότι η απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται για έναν και μόνο λόγο: 

 

Δηλαδή  

για να βρουν διέξοδο λιμνάζοντα ιδιωτικά επενδυτικά κεφαλαία στον ευαίσθητο 

χώρο του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΟΥΤΕ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 

ΙΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Και για όσους ισχυρίζονται ότι «Δεν φταίει η απελευθέρωση, αλλά το ότι η πολιτεία δεν επέβαλε 

ίσους όρους ανταγωνισμού». 

Εκείνο που έχω να πω είναι να μην έχουν αυταπάτες και ότι όλα αυτά περί ανταγωνισμού είναι 

λόγια του αέρα. 

Είναι για την αρχή. 

Είναι για να σε αποκοιμίσουν και να κάνουν τη δουλειά τους. 

 

 Είδατε εσείς ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός;  

 

 Είδατε το «παιχνίδι» να παίζεται «επί ισοις όροις»; 

 

 Είναι ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός το να εμποδίζεται η ΔΕΗ να αναπτυχθεί για να 

φτιάξουν  εργοστάσια οι ιδιώτες; 
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Σε ποια άλλη χώρα γίνονται αυτά;  

 

 Είναι ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός να αναγκάζεται η ΔΕΗ να τροφοδοτεί με ηλεκτρική 

ενέργεια ακόμα και τους ανταγωνιστές της και μάλιστα φτηνότερα απ’ ότι της κοστίζει, 

δηλαδή επί ζημία και στη συνεχεία να αγοράζει την δική τους παραγόμενη ενέργεια 

ακριβότερα; 

Γίνεται αυτό σ’ άλλη χώρα; 

 

 Είναι ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός να αφήνονται ελεύθεροι και ανεξέλεγκτοι μια σειρά 

τυχάρπαστοι και τυχοδιώκτες αεριτζήδες,  

χωρίς ίχνος επένδυσης, 

χωρίς τη δημιουργία μιας θέσης εργασίας, 

χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο, 

να αρπάζουν από τη ΔΕΗ (γιατί περί αρπαγής πρόκειται), χωρίς ανταγωνισμό, τους 

κερδοφόρους πελάτες της; 

 

 Είναι αποτέλεσμα ελευθέρου και υγιούς ανταγωνισμού αυτό το οποίο έχει συμβεί σε βάρος 

της ΔΕΗ στον τομέα των ΑΠΕ,  

που ενώ η επιχείρηση ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ε.Ε. που εγκατέστησε αιολικό πάρκο 

(1982), σήμερα από τα 2651 εγκατεστημένα MW, κατέχει μόνο τα 100; 

 

 Είναι αποτέλεσμα ελευθέρου και υγιούς ανταγωνισμού αυτό το οποίο συμβαίνει και στο 

χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων, που ενώ η ΔΕΗ και πάλι όπως στα αιολικά, ήταν από 

τις πρώτες εταιρείες σ’ όλη την Ευρώπη που εγκατέστησε Φωτοβολταϊκό σταθμό (1983), 

σήμερα από τα 2471 εγκατεστημένα MW δεν έχει ούτε 1 MW;  

Είναι ή δεν είναι έγκλημα αυτό; Ή μήπως είμαστε υπερβολικοί; 

 

 Τι σόι ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός είναι αυτός που επί χρόνια αντί να πουλά η ΔΕΗ 

που ήταν φθηνότερη, πουλούν οι ιδιώτες παρ’ ότι ήταν ακριβότεροι; 
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«ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

Όταν κάνει κάποιος μια επένδυση παίρνει κι ένα ρίσκο.  

Αλήθεια τι είδους ρίσκο έχουν πάρει μια σειρά εκλεκτοί κύριοι κάτοχοι μονάδων παραγωγής με 

καύσιμο Φ.Α., που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,  

που ενώ δε χρειαζόμαστε τις μονάδες τους, δουλέψουν δε δουλέψουν, μέσω της 

εφεύρεσης των ΑΔΙ και του ΜΑΜΚ αμείβονταν (και σε έναν βαθμό εξακολουθεί και 

σήμερα) πλουσιοπάροχα επί τόσα χρόνια; 

Αυτό είναι ανταγωνισμός; 

Να κάθεσαι και να σε πληρώνουν; 

ΌΧΙ! Αυτό αλλιώς λέγεται.   

Αυτό λέγεται μονά ζυγά δικά τους… 

 

Συνάδελφοι, 

Αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν σε βάρος της ΔΕΗ, στο όνομα της απελευθέρωσης της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας (και όχι μόνο) 

και γι’ αυτό επαναλαμβάνω 

παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις ρεύματος, παρά και την τεράστια μείωση των 

μισθών μας, παρά τα 650εκ. από την πώληση του ΑΔΜΗΕ, παρά τα 360 εκ. από τις 

ΥΚΩ η επιχείρηση καταρρέει και επειδή όπως είπα πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες 

αποφάσεις και να δράσουμε άμεσα πριν η κατάρρευση γίνει πραγματικότητα προς τούτω 

επιτρέψτε μου για μια φορά ακόμα να εντοπίσω τις κυριότερες αιτίες που η επιχείρηση έφτασε 

σ’ αυτό το δύσκολο σημείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΦΤΑΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 



[15] 
 

1) ΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ένας από τους βασικούς, βασικότατους λόγους για τον οποίο η επιχείρηση έφτασε ως εδώ είναι 

ο εκτοπισμός και η απαξίωση του λιγνίτη (του εθνικού μας καυσίμου) ο οποίος επί δεκαετίες 

ολόκληρες ήταν η βάση της κερδοφορίας της επιχείρησης (και των φθηνών τιμολογίων στους 

καταναλωτές), του οποίου πλέον η συμμετοχή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας 

βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών! 

Πιο συγκεκριμένα, από 30,5 TWh το 2009, το 2015 κατρακύλησε στις 19 TWh, το 

2016 στις 15 TWh το 2017 στις 16 TWh!! και φέτος σύμφωνα με όλες τις 

πληροφορίες θα κλείσει στις 14 με 14,5 TWh!! 

Αυτό δεν έγινε τυχαία. 

Σε μεγάλο βαθμό έγινε με σχέδιο (που δυστυχώς συνεχίζεται) για να εξυπηρετηθούν 

συμφέροντα. Η δε υλοποίηση του σχεδίου γίνεται με πολλούς τρόπους. 

 

Ένας τρόπος για την απαξίωση και τον εκτοπισμό του λιγνίτη ήταν η συνειδητή 

αγνόηση των όσων ορίζουν οι νόμοι για την κατάρτιση του μακροχρόνιου 

ενεργειακού σχεδιασμού και κατ’ επέκταση του καθορισμού του μίγματος καυσίμου. 

ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΗΓΑΖΕ ΤΟ ΚΑΚΟ. 

ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ (ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ. 

 

Εάν η πολιτεία είχε σταθεί στο ύψος των ευθυνών της (όπως γίνεται σε κάθε σοβαρή χώρα) και 

είχε καταρτίσει τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, με βάση τον ορθολογισμό και την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η αναγκαιότητα του λιγνίτη θα είχε 

αναδειχθεί και σ’ αυτό το σημείο του εκτοπισμού και της απαξίωσής του δεν θα 

είχαμε φτάσει. 

 

Συναδέλφισσες, -φοι, 

Τονίζω τη φράση «κατάρτιση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού με βάση τον 

ορθολογισμό και την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος» γιατί το θέμα δεν είναι 

απλά να καταρτιστεί ένας οποιοσδήποτε Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 

Το θέμα είναι τι Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός θα είναι αυτός; 

Για λογαριασμό ποιών; 

Για όφελος ποιών; 

Των καταναλωτών ή των συμφερόντων; 

Με βάση αυτή την επισήμανση επιτρέψτε μου να πω ότι το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και 

το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας μόνο την αναγκαιότητα του 

λιγνίτη δεν αναδεικνύει. 

Απεναντίας προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου 

τον θάβει στην κυριολεξία. 

Πιο συγκεκριμένα το ΕΣΕΚ οδηγεί στη μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη από το 33% που είναι 

σήμερα στο 17% το 2030! 

Για να επιτευχθεί αυτό η λιγνιτική παραγωγή από 14 -15 TWh που είναι σήμερα το 2020 θα 

περιοριστεί στις 12 TWh, το 2025 στις 10 TWh και το 2030 στις 9,3 TWh και όλα αυτά όταν η 

ζήτηση από 50 TWh που είναι σήμερα θα έχει φτάσει τις 54,7 TWh σύμφωνα με το ΕΣΕΚ. 

 

Όσο δε για τις ΑΠΕ την ώρα που θάβει τον λιγνίτη προβλέπει αύξηση της συμμετοχής 

τους στο 32% στη συνολική κατανάλωση και 56% στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας! 

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 9,1 GW εκ των 

οποίων το 90% από αυτά θα είναι από αιολικά και φωτοβολταϊκά. Με βάση το ΕΣΕΚ η 

συμμετοχή στην κάλυψη της ζήτησης από τα αιολικά από 5.146 GWh το 2016 προβλέπεται να 

φτάσει τις 14.933 GWh το 2030 και από τα φωτοβολταϊκά από 3.930 GWh το 2016 στις 10.514 

GWh το 2030! 

 

Όσο δε για το φυσικό αέριο προβλέπεται αύξηση της συμμετοχής του το 2020 στις 16.702 GWh 

από 13.218 GWh το 2016, μια μικρή μείωση το 2025 (σε σχέση με το 2020) στις 13.997 GWh, 

μια περαιτέρω μείωση του το 2030 στις 9.456 GWh και αύξηση το 2035 στις 12.214 GWh! 

 

Με λίγα λόγια το καύσιμο που επιλέγεται ως σταθεροποιητικός παράγοντας για τη 

μεταβατική περίοδο που θα οδηγήσει από το λιγνίτη στις ΑΠΕ είναι το φυσικό αέριο! 
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Για να επιτευχθεί βεβαίως αυτό το ΕΣΕΚ χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως πίεση προς τούτο 

υιοθέτησε ως στόχο μείωση των εκπομπών που εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) το 63%!! 

Αυτός ο στόχος είναι απαράδεκτος, είναι πέρα από κάθε λογική, είναι πολύ πάνω από 

τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και είναι ολοφάνερο ότι μπήκε για να φύγει από 

τη μέση μια ώρα γρηγορότερα ο λιγνίτης. 

 

Κατά την άποψή μας το σχέδιο αυτό του περιβόητου Μακροχρόνιου Ενεργειακού 

Σχεδιασμού είναι ένα σχέδιο που ήρθε για να εξυπηρετήσει συμφέροντα χωρίς να 

λαμβάνει διόλου υπ’ όψιν του τον κίνδυνο η χώρα να μείνει από ρεύμα. 

Η δική μας η άποψη είναι ότι η συμμετοχή του λιγνίτη πρώτα απ’ όλα για λόγους ασφάλειας 

ενεργειακού εφοδιασμού δεν πρέπει να πέσει με τίποτα κάτω από τις 18 -19 TWh! 

Οποιοδήποτε άλλο σχέδιο που βασίζει την ενεργειακή κάλυψη της χώρας στο στοχαστικό 

φαινόμενο των ΑΠΕ που το ίδιο το ΕΣΕΚ π.χ. για τα αιολικά λέει ότι αποδίδουν το 10% της 

εγκατεστημένης ισχύος τους οδηγεί τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες. 

Όσον μας αφορά εμείς ως ΕΤΕ/ΔΕΗ το σχέδιο αυτό που εκτός των άλλων βάζει ταφόπλακα στον 

ΑΗΣ Αμυνταίου το 2021 και στην προοπτική κατασκευής της Μελίτης 2 θα το παλέψουμε με 

όλες μας τις δυνάμεις. 

 

Όμως πέρα από την μη κατάρτιση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού υπάρχουν και μια 

σειρά ακόμα λόγοι και αιτίες που τα προηγούμενα χρόνια συντέλεσαν στην απαξίωση και τον 

εκτοπισμό του λιγνίτη. 

Κάποιες από αυτές βεβαίως έχουν ως βάση τη συνειδητή, όπως ήδη είπα, επιλογή της μη 

κατάρτισης του ΜΕΣ, Κάποιες άλλες όχι. 

 

Μερικές από αυτές είναι: 

 

1)  Η πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. 

Πιο συγκεκριμένα από 56,3 TWh το 2008 στο διασυνδεδεμένο σύστημα η ζήτηση το 2015, 

έπεσε στις 51,3 TWh και το 2017 στις 52TWh! 

2) Οι ιστορικά χαμηλές τιμές του πετρελαίου που κατ’ επέκταση επηρεάζουν τις τιμές φυσικού 

αερίου 
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3) Η επιβάρυνση της λιγνιτικής παραγωγής ανεξάρτητα (εάν είναι εκτός προσφοράς) με το 

ειδικό τέλος λιγνίτη το οποίο από το 2012 που καθιερώθηκε πάει στον ειδικό λογαριασμό 

των ΑΠΕ! 

Όπως ήδη ανέφερα θυμίζω ότι από 1/1/19 καταργείτε. 

4) Η κατάργηση των ΑΔΙ στα πλαίσια του μεταβατικού μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς 

ισχύος για τις λιγνιτικές μονάδες! 

5) Η απαγόρευση κατασκευής νέων μονάδων από το 1999 

 

Όμως πέρα απ’ αυτές τις αιτίες 

βασικές, βασικότατες είναι και οι ακόλουθες 

 

6) Η ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 

και 

7) Η ΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΛΛΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

χωρίς να προσπερνάμε την αξία των υπολοίπων παραμέτρων θα σταθούμε ιδιαίτερα στις δύο 

τελευταίες. 

 

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ  ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ 

ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ 

 

Πρώτη χωρίς να ποσοτικοποιούμε πόσο ευθύνεται η κάθε αιτία για τον εκτοπισμό του λιγνίτη 

είναι η υπερ-προσφορά ισχύος των ΑΠΕ, δηλαδή το γεγονός του ότι με ευθύνη όλων των 

προηγούμενων κυβερνήσεων γέμισε η χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη με αιολικά και φωτοβολταϊκά των 

ιδιωτών. 

Τονίζουμε την λέξη των ιδιωτών, γιατί το κορόιδο τη ΔΕΗ παρ’ ότι ήταν πρωτοπόρα 

σ’ αυτό τον τομέα, για να μείνει η πίτα των ΑΠΕ αποκλειστικά για τα δόντια των 

ιδιωτών, την πέταξαν παντελώς απ’ έξω!! 
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Συναδέλφισσες –φοι, 

Με δεδομένο ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έχει πέσει πάρα πολύ και με γνωστό το 

γεγονός, ότι η παραγωγή από ΑΠΕ ανεξαρτήτως τιμής προπορεύεται έναντι όλων των άλλων 

τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην είσοδό της στο POOL (δηλαδή στην έγχυση 

στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας), δεν είναι να απορεί κανείς για το πώς εκτοπίζεται ένα 

μέρος της λιγνιτικής παραγωγής κατά τις ώρες ελάχιστου φορτίου.  

Πώς να μην γίνει αυτό αφού προκειμένου να γίνει η μεγάλη αρπαχτή η 

εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ έφτασε τα 5.929 MW!! εκ των οποίων τα 2.120 από 

Φ/Β στους αγρούς και τα 351 στις στέγες!! 

ΠΟΥ ΝΑ ΧΩΡΕΣΕΙ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕ; 

 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης το 2009 (όταν η παραγωγή από λιγνίτη ήταν 

30,5 TWh) ήταν 1,8 TWh. 

Πέρσι πήγε στις 9,4TWh! 

Ε, πώς να μην πέσει λοιπόν η λιγνιτική παραγωγή στις 14 και στις 15 TWh! 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Δεν βλέπουμε τις ΑΠΕ ως εχθρό του λιγνίτη, ούτε είμαστε εναντίον της ανάπτυξής 

τους. Απεναντίας ανήκουμε σε αυτούς που τις υποστηρίζουν. 

Όμως σαφέστατα είμαστε ΡΙΖΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ στην άναρχη και χωρίς σχέδιο (όπως και έγινε) 

εξάπλωσή τους έξω από τα πλαίσια ενός σοβαρού εθνικού πλάνου Μακροχρόνιου Ενεργειακού 

Σχεδιασμού, με βάση τον ορθολογισμό και την εξυπηρέτηση του δημόσιου 

συμφέροντος που δυστυχώς  με βάση τα όσα προβλέπει το ΕΣΕΚ ούτε τώρα γίνεται. 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Για να δείτε ακόμα πιο καθαρά το πως καταστρέφεται η ΔΕΗ (και γιατί - υπέρ ποιων), δείτε 

τους παρακάτω αριθμούς: 

Η Υπουργική απόφαση 19598/2010 (ΦΕΚ 1630/11.10.10, σελ. 25751), όριζε ως 

όριο της εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα μας από Φ/Β τα 1.500 MW το 2014 και τα 

2.200 MW ως το 2020. Αυτοί που κυβερνούσαν ΤΗ ΧΩΡΑ, τα 2.200 MW του 2020 

τα… «έπιασαν» από το 2012!! οκτώ (8) χρόνια πιο νωρίς!! 
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Να και κάτι στο οποίο είμαστε πρώτοι.. 

Πώς να μην φτάσει λοιπόν ο λιγνίτης ως εδώ, όταν για να οικονομήσουν οι κολλητοί 

των Υπουργών γράφουν στα παλιά τους παπούτσια τις δικές τους αποφάσεις χωρίς 

να τους νοιάζει που θα χωρέσει, που και πόσο θα πουληθεί και σε βάρος ποιων, αυτή 

η υπερπροσφορά ισχύος των ΑΠΕ; 

 

 

ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ 

 

Τελευταία αφήνω την αιτία της επίσης άνισης αντιμετώπισης του δικού μας λιγνίτη έναντι 

του λιγνίτη άλλων γειτονικών χωρών, όπου είτε γιατί είναι εκτός ΕΕ, είτε γιατί το ΑΕΠ των 

χωρών τους το 2006 ήταν κάτω από το 60% του μέσου όρου της Ε.Ε., δεν χρεώνονται και 

κατ’ επέκταση δεν χρεώνουν και το λιγνίτη τους με το κόστος αγοράς ρύπων δηλαδή 

του CO2. 

Αυτό ως γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα να μη δουλεύουν οι λιγνίτες μας και οι εισαγωγές να 

εκτοξευθούν στα ύψη. 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Οι παρακάτω αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.  

Η ΔΕΗ το 2010, το 2011, το 2012 για αγορά ρύπων δαπάνησε 

16, 18 και 10 εκ. € αντίστοιχα. 

Σήμερα η δαπάνη αυτή (με μέχρι και 12.000.000 ton λιγότερες εκπομπές CO2 

ετησίως) ανήλθε στα 170, 253 και 252 εκ. € αντίστοιχα για τα έτη 2013, 2014 και 

2015!! 

Και βεβαίως με την ιλιγγιώδη αύξηση του CO2 τους 3 τελευταίους μήνες σε σχέση με πέρσι και 

τις αρχές του 2018 η δαπάνη θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο! 

Η δε συμμετοχή των εισαγωγών στην κάλυψη της ζήτησης το 2012 και το 2013 ήταν 

1,7 TWh το 2012 και 2,1 TWh το 2013. 

Σήμερα και συγκεκριμένα το 2014, το 2015, το 2016 και το 2017 εκτοξεύτηκαν στις 

8,8 TWh, στις 9,6 TWh,στις 8,7TWh και στις 6,2TWh αντίστοιχα!! 

Και για να μιλήσουμε με ποσοστά σήμερα που μιλάμε περίπου το 15 - 18% της 

ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές!! 



[21] 
 

Ε, πώς να μην πάει ο λιγνίτης μας στις 15 TWh, όταν λόγω της άνισης μεταχείρισής 

του και για να οικονομήσουν οι εισαγωγείς ρεύματος, το 18% της ζήτησης 

καλύπτεται από ηλεκτρική ενέργεια άλλων χωρών; 

Να τι έχει γίνει σε βάρος του λιγνίτη. 

Να τι έχει γίνει σε βάρος της ΔΕΗ. 

Πώς να μην φτάσει λοιπόν η ΔΕΗ ως εδώ; 

 

Αυτό όμως ως γεγονός σε μια χώρα που στενάζει από την ανεργία για να κερδοσκοπούν κάποιοι 

κύριοι δεν πρέπει, ούτε επιτρέπεται να είναι ανεκτό από καμιά πολιτεία που σέβεται τους πολίτες 

της. 

 

2) Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΑΜΚ) 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ο Μηχανισμός Ανάκλησης Μεταβλητού Κόστους ήταν μία από τις κομπίνες που στήθηκαν 

προκειμένου οι ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας να μην αναλάβουν κανένα απολύτως 

ρίσκο για την κατασκευή των μονάδων τους. 

Πιο συγκεκριμένα, με ρυθμιζόμενες αποφάσεις και όχι μέσω ενός μόνιμου αγοραστικού 

μηχανισμού επί 4 χρόνια εισέπραξαν σε βάρος της ΔΕΗ προμήθειες πάνω από 800 εκ. €!! 

 

3) Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΑΔΙ) 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ο υπόψη μηχανισμός αποσκοπούσε στη διασφάλιση μακροχρόνιας εγχώριας διαθεσιμότητας 

επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας τα σταθερά κόστη των 

μονάδων τα οποία δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από την Αγορά. 

Οι Προμηθευτές Η/Ε ήταν υποχρεωμένοι να προσκομίζουν εγγυήσεις διαθεσιμότητας ισχύος για 

τη συμμετοχή τους στην Αγορά Η/Ε. Η υποχρέωση αυτή των Προμηθευτών μπορούσε να 

εκπληρωθεί μέσω των παρακάτω εναλλακτικών μηχανισμών ως εξής: 

α) Είτε μέσω διμερών Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ) με θερμικούς παραγωγούς οι 

οποίοι εξέδιδαν Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) για τη διαθέσιμη ισχύ των μονάδων 

τους. 
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β) Είτε μέσω Συμμετοχής στο Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 

καταβάλλοντας στο Διαχειριστή Συστήματος ρυθμιζόμενο τίμημα. 

Όλοι οι προμηθευτές ακολούθησαν την επιλογή Β και το ρυθμιζόμενο τίμημα καθορίστηκε 

αρχικά στις 35.000 €/MW έτος το οποίο αργότερα (2010) αναπροσαρμόστηκε σε 45.000 

€/MW έτος! 

Τον Αύγουστο του 2013 η ΡΑΕ προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των 

ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α. ανακάλυψε την ανάγκη ευελιξίας 

στο Σύστημα και διπλασίασε τον αριθμό των ΑΔΙ που μπορούσαν να εκδώσουν οι 

θερμικοί παραγωγοί μονάδων Φ.Α. και ταυτόχρονα αναθεώρησε το τίμημα για τη 

διαθεσιμότητα ισχύος στις 56.000 €/MW έτος! 

Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος κινδυνεύοντας να χαρακτηρισθεί ως 

μη συμβατή (εγκεκριμένη) από την ΕΕ Κρατική Ενίσχυση έληξε στις 31/12/2014 χωρίς να 

αντικατασταθεί άμεσα με νέο μηχανισμό, καθόσον στη συνέχεια τέθηκε σε Δημόσια 

Διαβούλευση ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας ο οποίος εφαρμόστηκε από 

1/5/2016.  

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Σε υποκατάσταση του καταργηθέντος Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 

θεσμοθετήθηκε κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΕ ως συμβατός με το πλαίσιο των Κρατικών 

Ενισχύσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας, ο οποίος συνοπτικά προέβλεπε 

την καταβολή ανταλλάγματος στις μονάδες παραγωγής του Μητρώου Ευέλικτων Μονάδων για 

τη διαθεσιμότητά τους προς παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας (ρυθμός ανόδου 8 MW/min), στο 

Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας και ανάκτηση από τους Εκπροσώπους Φορτίου του 

αναλογούντος τιμήματος. 

Η χρέωση του κάθε Εκπροσώπου Φορτίου υπολογίζονταν με βάση το ποσοστό συμμετοχής του 

στις Ώρες Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου. 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Τα ΑΔΙ ήταν και είναι άλλη μία κομπίνα (όπως και ο ΜΑΜΚ) ώστε οι ιδιώτες  

 

 όχι μόνο να μην αναλαμβάνουν κανένα απολύτως ρίσκο (είναι οι μόνοι βιομήχανοι που 

δεν έχουν ίχνος ρίσκου – γι’ αυτό και τους αποκαλούμε κρατικοδίαιτους),  

 όχι μόνο να εισπράττουν το σταθερό τους κόστος αλλά από πάνω να εξασφαλίζουν και ένα 

διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος.  
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Φυσικά όλα αυτά σε βάρος του κορόιδου. 

 

Σε βάρος του κορόιδου γιατί: 

1ον) Δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης ισχύος ή ευελιξίας ώστε να χρειάζονται ΑΔΙ! 

2ον) Οι μονάδες φυσικού αερίου (γιατί τέτοιες έχουν οι ιδιώτες) έπαιρναν διπλάσια ΑΔΙ 

3ον) Δεν έδιναν ΑΔΙ στο σύνολο των νερών (που αν κάποιος έπρεπε να αμείβεται γι’ αυτή την 

υπηρεσία πρώτα ήταν τα νερά) γιατί νερά είχε μόνο η ΔΕΗ! 

4ον) Κατά τη διάρκεια του μεταβατικού μηχανισμού απέκλεισαν τους λιγνίτες εντελώς για 

να πάρουν παραπάνω χρήματα οι αεριάδες! 

 

Ο παραπάνω μηχανισμός και όχι τυχαία είναι και αυτός ένας μηχανισμός με 

ρυθμιζόμενες αποφάσεις και όχι προϊόν ενός αγοραστικού μηχανισμού με 

αποτέλεσμα τα χρήματα που εισέπραξαν να είναι πολύ παραπάνω απ’ αυτά που στην 

άλλη περίπτωση θα εισέπρατταν. 

Το κορόιδο η ΔΕΗ προμήθεια κατά την πρώτη εφαρμογή του μηχανισμού των ΑΔΙ τους 

κατέβαλε για το 2011 – 2014 390 εκ.! και στη φάση του προσωρινού μηχανισμού τους 

προσέφερε άλλα 82! 

Με βάση τα προαναφερθέντα αβίαστα και περιπαιχτικά μπορεί να πει κανείς:  

Αυτό πάει να πει επένδυση! 

Το σχόλιο μου είναι: 

Έτσι εργοστάσιο φτιάχνει και η κουτσή Μαρία… 

 

Τέλος σε σχέση με το εν λόγω θέμα θέλω να σας ενημερώσω ότι εδώ και ενάμιση μήνα (από τα 

μέσα Οκτώβρη) η κυβέρνηση κατέθεσε στην Ε.Ε. το σχέδιο για τα «μόνιμα ΑΔΙ» (κυρίως για να 

πετύχει την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Μελίτης) το οποίο  

περιλαμβάνει και τις λιγνιτικές μονάδες. 

 

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει αποζημίωση για τις 

παλιές λιγνιτικές μονάδες 30.000 – 40.000 το MW για 1 χρόνο, ενώ για τις νέες θα υπάρχει 

δυνατότητα να λάβουν αποζημίωση από 45.000 – 65.000 το MW για 5 – 7 χρόνια. 

Επίσης το σχέδιο προβλέπει διαφορετική αντιμετώπιση των υφιστάμενων μονάδων που θα 

αναβαθμιστούν. 
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Πρόσφατα (στις 11 Νοέμβρη) έγινε συνάντηση της ελληνικής αντιπροσωπείας με την Ε.Ε. όπου 

το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης πήρε κατ’ αρχήν την έγκριση πλην όμως ζητήθηκε να 

υπάρξουν μια σειρά τροποποιήσεις όπως για παράδειγμα να συμπεριληφθεί στο ελληνικό σχέδιο 

και η απόκριση ζήτησης (demandresponse) που επίμονα ζητά η ελληνική βιομηχανία. 

Το αν τελικά θα εγκριθεί το ελληνικό σχέδιο οριστικά ή όχι θα φανεί τουλάχιστον μετά από 2 με 

3 μήνες γι’ αυτό και η κατάθεση των προσφορών για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων πήγε 

για μια φορά ακόμα (3η) παραπίσω. 

 

Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το ότι κατ’ αρχήν πήρε έγκριση το ελληνικό σχέδιο για τα 

«μόνιμα» ΑΔΙ αυτό δεν σημαίνει ότι στο τέλος θα εγκριθεί. Αυτό γιατί στην Ε.Ε. οι 

περισσότεροι είναι ενάντια στην οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση των ανθρακικών μονάδων. 

Χαρακτηριστικό δείγμα είναι η απόφαση της Ε.Ε. ότι όσες μονάδες εκπέμπουν πάνω από 

550 γραμμάρια ανά KWh να μην δικαιούνται καμία επιδότηση!! 

Αυτή η απόφαση βγάζει εκτός συστήματος όλες τις ανθρακικές μονάδες ακόμα και 

κάποιες παλιές μονάδες φυσικού αερίου!! 

Όμως ακόμα και αν εγκριθεί αυτό το σχέδιο δεν δίνει καμία ουσιαστική και σε βάθος 

χρόνου ενίσχυση στις λιγνιτικές μονάδες. 

 

 

4) ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Όπως ήδη ανέφερα η επιχείρηση έφτασε ως εδώ όχι μόνο γιατί η πολιτεία επέτρεψε σε μια 

σειρά κρατικοδιαίτους ιδιώτες να την απομυζούν αλλά και γιατί το ίδιο έκανε και η ίδια. 

Μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό με τις ΥΚΩ δεν υπάρχει. 

Πιο συγκεκριμένα. 

Ενώ η ΔΕΗ πρέπει να εισπράξει άλλα 840 εκ. από ΥΚΩ η πολιτεία με απίστευτη ασέβεια πρώτον 

δεν τις αποδίδει το κόστος των ΥΚΩ ενός ολόκληρου έτους (2011) και δεύτερον εντελώς 

αυθαίρετα υποεκτίμησε το χρέος των 735 εκ. από τις ΥΚΩ των υπολοίπων ετών αποδίδοντάς της 

μόνο 360 εκ.! 

Αυτό είναι ντροπή. 

Αυτό συνιστά παρανομία και βεβαίως εάν και εφόσον δεν τα διεκδικήσει θα συνιστά 

και απιστία για τη Διοίκηση της ΔΕΗ. 
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5) Η ΑΡΠΑΧΤΗ ΤΩΝ ΝΟΜΕ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι είναι τα ΝΟΜΕ. 

Με δικά μας λόγια (λόγια που αντανακλούν την πραγματικότητα) είναι μια ακόμα αρπαχτή σε 

βάρος της επιχείρησης προκειμένου να πιαστεί ο μνημονιακός στόχος η ΔΕΗ στο 

τέλος του 2019 να έχει απολέσει το 50% των πελατών της. 

Εμείς ως ΕΤΕ/ΔΕΗ στη βάση των θέσεων μας έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι διαφωνούμε και 

με τη Μικρή ΔΕΗ και με τα ΝΟΜΕ και με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων. 

Η άποψή μας χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο είναι ότι η αγορά έχει ανοίξει 

ήδη και ότι μπορεί να ανοίξει και περαιτέρω  

και χωρίς ΝΟΜΕ 

και χωρίς Μικρή ΔΕΗ 

και χωρίς την πώληση λιγνιτικών μονάδων. 

 

Ο ισχυρισμός μας πηγάζει από το ότι ήδη το περιθώριο κέρδους των ιδιωτών ακόμα και μετά 

την επιβολή του τέλους προμηθευτή το οποίο καταργείται από 1/1/19 είναι 

τεράστιο. 

Συνεπώς δεν χρειάζονται ούτε ΝΟΜΕ, ούτε πώληση λιγνιτικών μονάδων. 

Όπως και η Μικρή ΔΕΗ, όπως και η πώληση λιγνιτικών μονάδων, τα ΝΟΜΕ καταστρέφουν τη 

ΔΕΗ. 

Τα ΝΟΜΕ είναι μια ξεδιάντροπη αρπαχτή μπροστά στα μάτια όλων μας. 

Γίνεται ακόμα πιο ξεδιάντροπη γιατί δεν φτάνει που μας κλέβουν την ενέργεια πολύ κάτω από 

την ΟΤΣ (που θα την πουλούσε η ΔΕΗ παραγωγή) ένα μεγάλο μέρος της (ενώ υποτίθεται 

ότι αυτό γίνεται για να ανοίξει η ήδη ανοιγμένη αγορά) πάει σε εξαγωγές! 

 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Από την εφαρμογή των ΝΟΜΕ η επιχείρηση στις εννέα δημοπρασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα 

που με υπουργικές αποφάσεις της αρπάζουν την ενέργεια επί ζημία έχει ήδη χάσει, τις έχουν 

κλέψει 229 εκ.!! 
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6) Η ΑΡΠΑΧΤΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ 

ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΠΕ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΖΗΜΙΩΣΕ ΤΗ ΔΕΗ 535 εκ.! 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Όσοι περίμεναν ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση αυτή θα τα έβαζε με τα συμφέροντα γελάστηκαν. 

Ένα από τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη είναι η στάση της απέναντι 

στους κατόχους των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Με το περιεχόμενο του Νόμου 4414/16 για τις νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ αποδείχτηκε ότι 

δυστυχώς και αυτή η κυβέρνηση έκρυψε  το πραγματικό πρόβλημα κάτω από το χαλί και 

απέφυγε  όπως ο διάολος το λιβάνι να τεθεί το θέμα των ΑΠΕ στη σωστή του βάση, που δεν 

είναι άλλη από το: είναι σωστό, είναι δίκαιο, αντέχουν οι καταναλωτές να συνεχιστεί 

8,5 TWh παραγωγής από ΑΠΕ να τις πληρώνουν 2 δις; 

Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό είναι το ερώτημα που έπρεπε να τεθεί. 

Δυστυχώς η κυβέρνηση αντί να κουβεντιάσει για αυτό το καυτό ζήτημα δηλαδή τις προκλητικά 

υψηλότατες τιμές των ΑΠΕ και τι  είναι αυτό που κάθε τρεις και λίγο δημιουργεί και νέο 

έλλειμμα στο λογαριασμό των ΑΠΕ (όχι ότι δεν ξέρει) ώστε να το σταματήσει, απέφυγε αυτή τη 

συζήτηση.  

Θυμίζω ότι αυτό το λογαριασμό, για να απολαμβάνουν οι κάτοχοι των αιολικών και 

φωτοβολταϊκών πάρκων τις ληστρικά εγγυημένες τιμές που τους δώρισαν οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ), τον πλήρωσαν οι καταναλωτές με δυσβάστακτες απανωτές 

αυξήσεις του τέλους ΑΠΕ που ισοδυναμούν με γδάρσιμο. Και για όποιον διαβάζοντας τη 

λέξη γδάρσιμο πιθανά σκεφτεί ότι είμαι υπερβολικός,  του θυμίζω ότι για να απολαμβάνουν 

αυτοί οι εκλεκτοί κύριοι  αυτές τις  εγγυημένες τιμές, αύξησαν το τέλος ΑΠΕ στην μεν οικιακή 

κατανάλωση κατά 9.133%,(από 0,30 ευρώ τον Ιούνιο του 2010 στα 27,46 η MWh το Γενάρη 

του 2015), στη δε εμπορική κατά 10.433%,(από 0,30 ευρώ στα 31,30 ευρώ η MWh)! 

Επίσης θυμίζω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ το 

μετονόμασαν σε ΕΤΜΕΑΡ για να μην φαίνεται σε ποιους πάνε οι αυξήσεις.  

Το μόνο που έκανε  αυτή η κυβέρνηση προκειμένου να δείξει ένα φιλολαϊκό πρόσωπο ήταν να 

πει εγώ δεν θα αυξήσω άλλο το ΕΤΜΕΑΡ, δεν θα επιβαρύνω τους καταναλωτές, εντάξει, σωστό, 

αλλά από την άλλη… φόρτωσε το έλλειμμα στους προμηθευτές επιτρέποντας στους 

συγκεκριμένους εκλεκτούς κυρίους που κατέχουν τα αιολικά και κυρίως 

φωτοβολταϊκά πάρκα, να εξακολουθούν να θησαυρίζουν. 

Δηλαδή στην ουσία στη ΔΕΗ, μια και όταν πρωτομπήκε η ΔΕΗ κάλυπτε το 90% της 

αγοράς και σήμερα το 80% της ζήτησης. 
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Για να καταλάβουμε πόσο άδικο είναι αυτό που γίνεται σε βάρος της ΔΕΗ θυμίζουμε ότι με τις 

εγγυημένες τιμές που εξακολουθούν να ισχύουν για τις παλιές ΑΠΕ οι κύριοι αυτοί ήδη έχουν 

κάνει απόσβεση (μόλις σε 3 – 4 χρόνια όταν η ΔΕΗ κάνει σε 25 – 30) και όπως ήδη είπα για να 

συνεχίσουν να φουσκώνουν τους ήδη παχυλούς λογαριασμούς τους η πολιτεία (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) 

έγδαρε και γδέρνει ακόμα τους καταναλωτές. 

 

Και επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με την τσέπη του δοκιμαζόμενου λαού μας στη βάση αυτής 

της φράσης που είναι η πραγματικότητα τίθενται τα εξής ερωτήματα: 

1. Αντέχουν οι καταναλωτές ιδιαίτερα στις μέρες μας, 8,5 TWh από ΑΠΕ να τις 

πληρώνουν με πάνω από 2 δις.; 

2. Είναι ηθικό και δίκαιο να κερδοσκοπούν οι κάτοχοι των αιολικών και φωτοβολταϊκών 

πάρκων με IRR μέχρι και 32%, την ίδια ώρα που οι εγγυημένες αποδόσεις του 8,5 % 

στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής θεωρούνται ελκυστικές, ενώ στις τραπεζικές 

καταθέσεις είναι μηδενικές, στα ομόλογα και τα ακίνητα διψήφια αρνητικές; (-60% για τα 

ακίνητα στην 5ετία, στις δε μετοχές των τραπεζών -99% στην 5ετία). 

3. Είναι ηθικό και δίκαιο για να κερδοσκοπούν οι κάτοχοι των φωτοβολταϊκών (οι λίγοι και 

εκλεκτοί δηλαδή) να γδέρνουν τους καταναλωτές αυξάνοντας το τέλος ΑΠΕ (που το 

μετονόμασαν σε ΕΤΜΕΑΡ για να κρύψουν στις τσέπες ποιων πάνε τα λεφτά), 9,133% 

όσον αφορά την οικιακή χρήση πηγαίνοντάς το από 0,30€/MW τον Ιούνιο του 

2010 στα 27,46€/MW το Γενάρη του 2015 και 10,4333% όσον αφορά την 

εμπορική χρήση, πηγαίνοντάς το από 0,30 €/MW στα 31,30€/MW; 

4. Είναι ηθικό και δίκαιο να βάζουμε τέλος στη λιγνιτική παραγωγή 2 €/MWh και έτσι να 

τον επιβαρύνουμε για να καλυφθεί ο ειδικός λογαριασμός των ΑΠΕ για να εξακολουθούν 

αυτοί οι κύριοι να κερδοσκοπούν; 

5. Είναι ηθικό και δίκαιο να κλέβουν 341 εκ. (μέχρι στιγμής) από τη ΔΕΗ για να καλύψουν το 

έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ αντί να μειώσουν τις εγγυημένες τιμές 

απόδοσης και να εκλογικεύσουν τα κέρδη των κατόχων των ΑΠΕ; 

6. Είναι ηθικό και δίκαιο για να εξακολουθούν αυτοί οι κύριοι να φουσκώνουν της ήδη 

παχυλούς λογαριασμούς τους, να αναγκάζουν τη ΔΕΗ (που ενώ την πέταξαν παντελώς 

απέξω από αυτό τον τομέα) και να τους κάνει τον εισπράκτορα εμφανιζόμενη ότι αυτή 

γδέρνει τους καταναλωτές και να τους πληρώνει (άκουσον άκουσον) και το ποσό του 

ΕΤΜΕΑΡ των ανείσπρακτων (που αφήνουν φέσι) λογαριασμών των καταναλωτών; 

 



[28] 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό το τι κερδίζουν οι κάτοχοι των Φ/Β θα δώσω δύο 

παραδείγματα: 

Παράδειγμα 1ο: 

Φ/Β 100 KW που συνδέθηκε έως 31/3/2013.  

Επένδυση 110000€, συν 20000 για τη σύνδεση στο δίκτυο. Παραγωγή 155.000 KWΗ ετησίως, 

εγγυημένη τιμή 28,5 λεπτά του €/KWΗ, σύνολο εισπράξεων 44.175€ ετησίως, σύνολο εξόδων 

μέγιστο 3.000€, άρα μικτά κέρδη (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) 41.175€ ετησίως. 

Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων IRR 32% για το πρώτο έτος (ενώ στη συνέχεια 

αυξάνει, επειδή μειώνονται τα επενδυμένα κεφάλαια λόγω ετήσιας απόσβεσης)!!! 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Δεν είναι δυνατόν κάποιος με 130.000 «επένδυση» χωρίς ρίσκο  (με γερμανικά ή 

κινέζικα μηχανήματα, χωρίς προστιθέμενη αξία στη χώρα μας, με σχεδόν μηδενικές θέσεις 

εργασίας κατά τη λειτουργία) να κερδίζει εγγυημένα 41.175€ ετησίως (4 ετήσιους 

μισθούς δημοσίου υπαλλήλου!) για 20 χρόνια σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας 

(σαν κατάθεση σε τράπεζα με επιτόκιο άνω του 32%!).Όσοι μάλιστα είχαν δάνεια, η 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων που διέθεσαν ήταν ακόμα υψηλότερη, κάνοντας απόσβεση των 

ιδίων κεφαλαίων σε λιγότερο από 2-3 χρόνια! 

Ειδικά για τα επαγγελματικά Φ/Β (όλα πλην των μικρών στις στέγες), οι πληρωμές που 

έγιναν το 2014 (και γίνονται κάθε χρόνο) ήταν 1042 εκ. €, με μέση τιμή 31,4 λεπτά του 

€ ανά παραγόμενη KWh (ή 314€/MWh) όταν η αντίστοιχη τιμή παραγωγής από 

συμβατικές πηγές και εισαγωγές είναι 3-5 λεπτά! 

 

Παράδειγμα 2ο: 

Φ/Β1 MW που συνδέθηκε το α’ τρίμηνο 2013 

Κόστος επένδυσης: 1 εκ. € (με σταθερά πάνελς) 

Ετήσια παραγωγή: 1.500.000 KWh (=1.500MWh) 

Εγγυημένη τιμή σήμερα (μετά τη μείωση που επέβαλε ο νόμος 4254/30.3.2014, ΦΕΚ 

85Α/2014 σελ. 1437): 240€/MWh (=0,24€/KWh) 

Άρα: Ετήσιος τζίρος 1500x240=360.000€! 

Τα ετήσια έξοδα είναι μηδαμινά για την συντήρηση και ασφάλιση της εγκατάστασης, μέγιστο 

30.000€. 

Άρα: Ετήσια μικτά κέρδη (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων): 330.000€! 
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Οι ετήσιες αποσβέσεις, για λογιστική απόσβεση στα 12 χρόνια, προκύπτουν περίπου 80.000€. 

Α. Εάν ο επενδυτής έκανε την επένδυση με δικά του κεφάλαια, οι ετήσιοι φόροι είναι 26%Χ 

(330.000-80.000)=65.000€. 

Επομένως αυτά που ενθυλακώνει είναι 330.000-65.000=265.000€ καθαρά κάθε 

χρόνο! Έτσι έχει κάνει πλήρη πραγματική απόσβεση σε λιγότερα από 4 χρόνια, και απολαμβάνει 

απίθανες εισπράξεις για τα υπόλοιπα 16! 

Β. Εάν ο επενδυτής έχει βάλει ίδια κεφάλαια 250.000€ και έλαβε δάνειο 750.000€ με δεκαετή 

περίοδο αποπληρωμής, τότε: 

Μέχρι τα 10 χρόνια πληρώνει ετησίως  χρεολύσιο 75.000+τόκους κατά μ.ο. 35.000, οπότε οι 

φόροι που προκύπτουν 26%Χ (350.000-80.000-35.000)=55.000€. 

Επομένως εισπράττει ετησίως 330.000-75.000-35.000-55.000=165.000€ καθαρά 

κάθε χρόνο, κάνοντας πραγματική απόσβεση στα λεφτά που έβαλε (250.000) σε 

λιγότερο από δύο χρόνια! 

Εννοείται ότι μετά τα πρώτα 10 χρόνια που θα έχει εξοφλήσει το δάνειο, θα εισπράττει 

265.000€ καθαρά το χρόνο, όσο δηλαδή και εκείνος που δεν είχε πάρει καθόλου δάνειο! Και όλα 

αυτά για 250.000€ που θα έβαλε κάποτε και άλλωστε τα πήρε πίσω ήδη πριν το δεύτερο χρόνο! 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Από την ημέρα επιβολής του τέλους προμηθευτή (που εκτός των άλλων για όσους επιδιώκουν 

το άνοιγμα της αγοράς το εμπόδιζε) η ΔΕΗ προμήθεια έχασε – της έκλεψαν 535 εκ. €. 

Κατά τα άλλα η πολιτεία σέβεται τη ΔΕΗ… 

 

7) ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ!! 

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΦΕΣΙ!! 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Αυτό και αν είναι σκάνδαλο. 

Αυτό και αν είναι ντροπή. 

 Δεν φτάνει που οι εκλεκτοί κύριοι που έχουν τα αιολικά και φωτοβολταϊκά με ευθύνη των 

κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – ΝΔ μας πέταξαν παντελώς έξω από την πίτα των ΑΠΕ για να μείνει 

αποκλειστικά για τα δόντια τους. 

 Δεν φτάνει που έχουν γδάρει τους καταναλωτές. 
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 Δεν φτάνει που μας έχουν βάλει να τους κάνουμε και τον εισπράκτορα μαζεύοντας για 

λογαριασμό τους μέσω των λογαριασμών που στέλνουμε στους καταναλωτές το ποσό του 

ΕΤΜΕΑΡ (εμάς βρίζει ο κόσμος) 

από πάνω μας έχουν βάλει να τους αποδίδουμε και το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ που 

αντιστοιχεί στους απλήρωτους λογαριασμούς… 

 

Αυτό και αν είναι ντροπή και σκάνδαλο. 

Πάνω από 170 εκ. ετησίως αποδίδει το κορόιδο η ΔΕΗ χωρίς να ξέρει αν ποτέ θα τα 

εισπράξει!! 

 

 

8) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑτΕ, ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΙ ΖΗΜΙΑ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών (με τη συμμετοχή της πολιτείας με 

υποδείξεις και πιέσεις αλλά και με την έγκρισή της στις γενικές συνελεύσεις των 

μετόχων) που με τη σειρά του συνέβαλε στο κατάντημα της ΔΕΗ είναι η τιμολόγηση της ΑτΕ 

και της ΛΑΡΚΟ. 

Τιμολόγηση που αποτελεί σκάνδαλο τεράστιου βεληνεκούς! 

Τιμολόγηση που ζημίωσε και ζημιώνει την επιχείρηση με εκατοντάδες εκατομμύρια 

€. 

Τιμολόγηση που συνιστά ντροπή και έγκλημα. 

Τιμολόγηση που επιτέλους πρέπει να σταματήσει. 

 

ΤΟΥΤΩΝ ΔΟΘΕΝΤΩΝ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Τα όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι μερικές μόνο από τις αιτίες για τις οποίες η ΔΕΗ έφτασε ως 

εδώ. 

Βεβαίως υπάρχουν δεκάδες ακόμα όπως μια σειρά εργολαβίες αλλά και άλλα απαράδεκτα. 

Όμως το θέμα δεν είναι μόνο να ξέρουμε το πώς φτάσαμε ως εδώ. 

Αυτή τη στιγμή τούτων δοθέντων το κύριο χωρίς να ξεχνάμε ούτε στιγμή τι έφταιξε και 

φτάσαμε ως εδώ είναι να δούμε τι κάνουμε ώστε να προλάβουμε και να σταματήσουμε την 

οικονομική κατάρρευση της επιχείρησης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
 

 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ; 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Κατά την άποψη μου  

Επειδή η ηλεκτρική ενέργεια είναι αγαθό 

και ως αγαθό πρέπει να είναι πάντα σε προσιτές τιμές για να μπορεί να την απολαμβάνει και ο 

πιο φτωχός καταναλωτής , 

 

Ο στόχος που πρέπει να βάλουμε  

δεν πρέπει να είναι απλά η καθιέρωση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού γιατί μέσα σ’ 

αυτό το σύστημα που δουλεύει για τους λίγους και εκλεκτούς , αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, 

ή στην καλύτερη περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο. 

Ο στόχος που πρέπει να βάλουμε πρέπει να είναι 

η επιστροφή του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά στα χέρια του 

Δημοσίου. 

 

Τότε και μόνο τότε η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορεί να είναι σε προσιτές τιμές. 

Όταν δεν υπεισέρχεται η λογική του κέρδους  

όταν δεν υπόκειται κάτω απ’ αυτή τη λογική. 

 

 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ο ιδιώτης στον όποιο τομέα δραστηριοποιείται, δεν δραστηριοποιείται για την ψυχή της μάνας 

του. 

Ο λόγος που κινητοποιείται, είναι ένας και μόνο ένας.  

 

Το κέρδος και μόνο το κέρδος . 

Αυτός είναι ο Θεός του. 

Αυτό είναι το κίνητρο του. 
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Κ αυτό το κέρδος δεν θα βγει  από πουθενά αλλού παρά απ΄ τις πλάτες των 

καταναλωτών. 

 

Άλλωστε ο κ.Νεράντζης πριν από 10 χρόνια το είχε πει κυνικά:  

Χαρακτηριστικά είχε πει ότι: «πρέπει να σηκώσουμε την κουρτίνα των τιμολογίων για να 

περάσουν από κάτω οι ιδιώτες» 

 

Αυτό έγινε 

Γι’ αυτό και τα χρέη των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ (και εξαιτίας βέβαια της λεηλασίας των 

μισθών, των συντάξεων και της ανεργίας) έφτασαν εκεί που έφτασαν. 

 Εάν λοιπόν δεν θέλουμε να διαλύσει η επιχείρηση του Ελληνικού λαού (και για να 

ακριβολογώ ότι απέμεινε, απ’ αυτή), 

 Εάν θέλουμε να υπάρχει, 

 Εάν θέλουμε να έχει αύριο και μαζί μ’ αυτή και εμείς, 

 Εάν θέλουμε οι φτωχοί συνάνθρωποι μας να μπορούν να απολαμβάνουν το αγαθό της 

ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Εάν θέλουμε να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία,  

 

έχουμε χρέος τιμώντας  

όλους όσους αγωνίστηκαν για να στηθεί αυτός ο κολοσσός 

όλους όσοι αφιέρωσαν τη ζωή τους αλλά και στο ψωμί που τρώμε  

πρώτοι να  αγωνιστούμε να μην ξεπουληθεί η τελευταία μεγάλη επιχείρηση του Ελληνικού λαού. 

 

Κατά την ταπεινή μου άποψη ,  

Ο αγώνας μας θα πρέπει να έχει ως στόχο την επιστροφή του αγαθού της ηλεκτρικής 

ενέργειας αποκλειστικά στα χέρια του Δημοσίου.  

Και επειδή δεν ζω σ’ άλλο πλανήτη 

Και αντιλαμβάνομαι ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυτό είναι πολύ δύσκολο χωρίς 

ποτέ να παραιτηθούμε από το στόχο μας μέχρι τότε με ότι όπλα έχουμε να 

ξεσκεπάζουμε και να αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα τους. 

 

Με ότι όπλα έχουμε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε ή όπου δεν το μπορούμε να 

περιορίσουμε το κακό. 
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Γι’ αυτό σ’ αυτή τη φάση με προτάσεις, με απόψεις, με θέσεις (γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα 

εισακουσθούν) να επιχειρήσουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα σε άλλη κατεύθυνση απ’ αυτή 

που προωθούν κάθε φορά. 

Στη βάση αυτή με την ανάλυση και προσέγγιση που έκανα παραπάνω οι θέσεις μας πρέπει να 

είναι: 

 

1) ΛΙΓΝΙΤΕΣ 

 

α) Πώληση λιγνιτικών μονάδων 

Διαφωνούμε κάθετα και ριζικά με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων. Θεωρούμε 

απαράδεκτο για το χατίρι των ιδιωτών που θέλουν να αρπάξουν τις λιγνιτικές μονάδες να 

καταργείται επιτέλους το χαράτσι του τέλους προμηθευτή και του τέλους του λιγνίτη από τις 

αρχές του 2019.  

Βεβαίως και έπρεπε να καταργηθεί και το τέλος προμηθευτή που τόσο κόστισε  στην ΔΕΗ (535 

εκ) και το τέλος λιγνίτη ( 20-25 εκ. το χρόνο) αλλά για να σωθεί η ΔΕΗ και όχι με πρόσχημα 

¨για να πετύχει ο διαγωνισμός ¨για χατίρι των ιδιωτών !!! 

Όπως επίσης θεωρούμε απαράδεκτο  και ντροπή  προκειμένου  να πάρουν τις λιγνιτικές μονάδες 

μας, ότι είχαμε αποφασίσει, είχαμε δεχθεί ( ευτυχώς που δεν προχώρησε…) να συμμετέχουμε 

στις όποιες πιθανές ζημιές για 2 χρόνια στο ύψος του 50% 

 

Ε όχι κύριοι της Διοίκησης και να πληρώσουμε από πάνω ….  

 

Ντροπή!!!!!! 

 

Όπως αγωνιστήκαμε να μην περάσει η Μικρή ΔΕΗ το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και τώρα. 

Η άποψή μας είναι ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει ανοίξει και μπορεί να ανοίξει και άλλο 

και χωρίς τα ΝΟΜΕ γιατί το περιθώριο κέρδους είναι ήδη πολύ μεγάλο. 

Πιο συγκεκριμένα διαφωνούμε με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων,  

 

 ΓΙΑΤΙ  η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Μελίτης με τα 

αντίστοιχα ορυχεία, δεν επιβάλλεται από καμία οδηγία και απόφαση της Ε.Ε.! 

 

Τόσο η απόφαση C(2008)824, όσο και η απόφαση C(2009)6244 της Κομισιόν υποχρεώνουν την 

Ελλάδα «να θεσπίσει μέτρα, που να διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση των ανταγωνιστών της 
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Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη», 

χωρίς να γίνεται πουθενά αναφορά για υποχρέωση εκποίησης λιγνιτικών μονάδων 

της ΔΕΗ. 

Η απόφαση της πώλησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ είναι επιλογή της κυβέρνησης η οποία 

συμφώνησε με τους τοκογλύφους δανειστές να συμπεριληφθεί η απαίτηση των 

ιδιωτών στο συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης! Αυτό αποκάλυψε πριν λίγους 

μήνες και η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού κα. Vestager απαντώντας σε σχετική ερώτηση 

του Ευρωβουλευτή κ. Χουντή. 

 

 ΓΙΑΤΙ το επιχείρημα των ιδιωτών για την υφαρπαγή των λιγνιτικών μονάδων, ότι 

δήθεν δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την ΔΕΗ η οποία έχει το πλεονέκτημα του 

λιγνίτη που είναι φθηνός, δεν υφίσταται. 

Ο λιγνίτης λόγω της συνειδητής απαξίωσης του και των εχθρικών προς αυτόν αποφάσεων για 

την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων, είναι ενίοτε ακριβότερος από τα άλλα καύσιμα και 

ιδιαίτερα το φυσικό αέριο, το οποίο τα συμφέροντα των ιδιωτών θέλουν να καταστήσουν 

καύσιμο βάσης. 

 

 ΓΙΑΤΙ είναι σίγουρο ότι ακόμη και αν πουληθούν αυτές οι μονάδες, υποτίθεται για να 

συμβάλλουν στο άνοιγμα της αγοράς, η αγορά στην λιανική δεν πρόκειται να ανοίξει 

περαιτέρω. 

 

Απόδειξη είναι ότι ούτε με τη ντροπή των ΝΟΜΕ-που παίρνουν την ενέργεια τσάμπα 

μέχρι και 32 € φθηνότερα επί ζημία της ΔΕΗ- δεν άνοιξε η αγορά στο άπιαστο 

ποσοστό που θέλουν.  

Θα ανοίξει με τις μονάδες αυτές που θα πουλούν τουλάχιστον στο μεταβλητό τους 

κόστος; 

 

 ΓΙΑΤΙ η αποκοπή και πώληση υπαρχουσών μονάδων της ΔΕΗ 

 δεν παράγει προστιθέμενη αξία στον τόπο, 

 δεν έχει καμία σχέση με επένδυση και 

 δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας αλλά απεναντίας  

 καταργεί εκατοντάδες θέσεις όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα με την προκλητική 

απαίτηση των ιδιωτών να μείνει η Μεγαλόπολη με 480 εργαζόμενους και η Μελίτη 
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με 120 και δημιουργεί νέους εργαζόμενους με επισφαλή και χαμηλά αμειβόμενη 

εργασία.. 

 

β) Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε να μην εκτοπιστεί ο λιγνίτης και να παραμείνει η 

βάση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση στα πλαίσια της τελικής κατάρτισης του ΕΣΕΚ να μην διανοηθεί 

ότι η συμμετοχή του λιγνίτη μπορεί να πέσει κάτω από τις 18 – 19 TWh. 

 

γ) Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την επέκταση των ωρών λειτουργίας και για τον 

ΑΗΣ Καρδιάς στις 32.000 ώρες 

 

Καλούμε την κυβέρνηση ανεξάρτητα από τις όποιες απαντήσεις έχουν δοθεί στο σχετικό αίτημα 

της επιχείρησης να λύσει το θέμα πολιτικά σε επίπεδο αρχηγών κρατών. 

Κανείς δεν δικαιούται να αντιμετωπίσει αυτή την πολύπαθη περιοχή ως στημένη λεμονόκουπα. 

Δεν διανοούμαστε και ούτε θα το επιτρέψουμε να μείνουν οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας χωρίς 

τηλεθέρμανση. 

 

δ) Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας για τον ΑΗΣ 

Αμυνταίου ώστε ο σταθμός να συνεχίσει την λειτουργία του και μετά το 2021 

 

ε) Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη στάση της μη στήριξης του λιγνίτη 

στα διάφορα επίπεδα αποφάσεων της Ε.Ε. 

 

Καλούμε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των υπαρχουσών λιγνιτικών μονάδων 

αλλά και της Πτολεμαΐδας V. 

Οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου το καλοκαίρι που μας πέρασε για το ανώτατο όριο των 

εκπομπών CO2 στα 550 gr/KWh είναι θανάσιμη μαχαιριά στους λιγνίτες. 

 

ζ) ΑΔΙ: Ζητάμε την κατάργηση αυτού του μηχανισμού που είναι σε βάρος της ΔΕΗ, 

γιατί μέσω αυτού οι κρατικοδίαιτοι επενδυτές της έκλεψαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Στην 

χειρότερη  περίπτωση που αυτό δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε ή να το πετύχουμε, το 

λιγότερο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, είναι να εξασφαλίσει την δυνατότητα να 

δικαιούνται ΑΔΙ και οι λιγνιτικές μας μονάδες. 
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Το σχέδιο που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει αποζημίωση για τις παλιές λιγνιτικές 

μονάδες 30.000 – 40.000 το MW για 1 χρόνο, ενώ για τις νέες θα υπάρχει δυνατότητα να 

λάβουν αποζημίωση από 45.000 – 65.000 το MW για 5-7 χρόνια.  

Επίσης το σχέδιο προβλέπει διαφορετική αντιμετώπιση των υφισταμένων μονάδων που θα 

αναβαθμιστούν. 

Πρόσφατα (στις 11 Νοέμβρη) έγινε συνάντηση της ελληνικής αντιπροσωπείας με την Ε.Ε. όπου 

το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης πήρε καταρχήν την έγκριση πλην όμως ζητήθηκε να 

υπάρξουν μια σειρά τροποποιήσεις όπως για παράδειγμα να συμπεριληφθεί στο ελληνικό σχέδιο 

και η απόκριση ζήτησης ( demandresponse) που επίμονα ζητά η ελληνική βιομηχανία.  

Το αν τελικά θα εγκριθεί το ελληνικό σχέδιο οριστικά ή όχι θα φανεί τουλάχιστον μετά από 2-3 

μήνες για αυτό και το πιθανότερο είναι η κατάθεση των προσφορών για την πώληση των 

λιγνιτικών μονάδων να πάει για μια φορά ακόμα παραπίσω.  

 

Προσοχή:  

Το ότι καταρχήν πήρε έγκριση το ελληνικό σχέδιο για τα <<μόνιμα>> ΑΔΙ αυτό δε σημαίνει ότι 

στο τέλος θα εγκριθεί και αυτό γιατί στην Ε.Ε. οι περισσότεροι είναι ενάντια στην οποιαδήποτε 

κρατική ενίσχυση των ανθρακικών μονάδων.  

Χαρακτηριστικό δείγμα είναι η απόφαση της Ε.Ε. ότι όσες μονάδες εκπέμπουν πάνω από 550 

γραμμάρια ανά KWh να μην δικαιούνται καμία επιδότηση. 

 Αυτή η απόφαση βγάζει εκτός συστήματος όλες τις ανθρακικές μονάδες ακόμη και κάποιες   

παλιές μονάδες φυσικού αερίου. 

 

η) Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει δωρεάν δικαιώματα CO2 όπως γίνεται σε 

όλες τις χώρες της βαλκανικής 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι ναι μεν είναι πολύ θετικό το ότι με την από 15/2/2017 

απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, η χώρα μας αφενός μεν θα μπορεί από το 

2021 να χρησιμοποιεί ως και το 40% των εσόδων της από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων 

ρύπων (που θα μοιράζονται σε κάθε κράτος – μέλος) προκειμένου να τα δώσει στους 

ηλεκτροπαραγωγούς της, ώστε να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό του παρόντος δικτύου τους 

ή να κάνουν επενδύσεις σε ΑΠΕ και καθαρότερες μορφές ενέργειας και αφετέρου και κυρίως 

του ότι αποκτά (από το 2021) πρόσβαση στο ταμείο εκσυγχρονισμού που δημιουργείτε σε 

επίπεδο Ε.Ε., το οποίο θα προικοδοτηθεί με το 2% των δικαιωμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

πάλι για να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής στον ηλεκτροπαραγωγικό τομέα πλην όμως 
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πρέπει να πούμε ότι οι αποφάσεις αυτές δε βοηθούν την ανταγωνιστικότητα των 

υπαρχουσών μονάδων παραγωγής από λιγνίτη και την ένταξή τους στον ημερήσιο 

ενεργειακό προγραμματισμό. 

Για εμάς, χωρίς να αγνοούμε την τεράστια σημασία της απόφασης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (και από καρδιάς ευχαριστούμε όλους τους ευρωβουλευτές μας, τον κ. Μαριά, την 

κα. Σπυράκη, τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Παπαδημούλη και την κα. Σακοράφα), αυτό 

εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο. Το πώς δηλαδή θα πάψει η άνιση αντιμετώπιση 

του λιγνίτη της χώρας μας. 

 

θ) Επίσης καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη λειτουργία των μονάδων 

τηλεθέρμανσης με τους ίδιους όρους που γίνεται η κατανομή των μονάδων 

ΣΗΘΥΑ 

 

Τέλος, 

 Θέση μας είναι ότι πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον 

περιορισμό των ρύπων, αυστηρά μέσα στα προβλεπόμενα και επιτρεπόμενα όρια. 

 Θέση μας είναι ότι η ΔΕΗ δεν πρέπει να υπολογίζει (ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ 

ΚΑΝΕΙ), το όποιο κόστος μπροστά στην προσπάθεια της υγείας των κατοίκων των 

πολύπαθων περιοχών. 

 Θέση μας είναι ότι η χρήση του Φ.Α. πρέπει κατά κύριο λόγο να κατευθυνθεί στην πρωτογενή 

κατανάλωση που είναι και πιο αποδοτική, με προσανατολισμό την προσέγγιση του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

Η εξάρτησή μας από Φ.Α. σε σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή ήδη είναι πολύ 

μεγάλη. 

Τέλος 

  Θέση μας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εχθρικοί ως προς τις ΑΠΕ. 

 

Εκείνο στο οποίο είμαστε εχθρικοί είναι η αλόγιστη και άναρχη προς εξυπηρέτηση 

συμφερόντων (χωρίς σχέδιο και πλάνο) είσοδος των ΑΠΕ, αλλά και του Φ.Α. 

Σε αυτό, ναι, είμαστε και θα εξακολουθούμε να είμαστε εχθρικοί. 
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2) ΝΟΜΕ 

 

Επανειλημμένος έχουμε τονίσει το πόσο τεράστια ζημιά έχουν προκαλέσει και προκαλούν τα 

ΝΟΜΕ. 

Θέση μας είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθούν. 

Εμείς σ’ αυτή την κατεύθυνση θα αγωνιστούμε. 

Πέρα από αυτό όμως οφείλουμε να τονίσουμε στους εμπνευστές των ΝΟΜΕ ότι 

 εάν δεν απαγορευτεί αυστηρά και δια ροπάλου το προϊόν των ΝΟΜΕ να εξάγεται στο 

εξωτερικό 

 εάν δεν αφαιρεθούν οι 6,9 TWh της Υψηλής Τάσης, οι 2,8 του Δημόσιου Τομέα, οι 2,3 του 

αγροτικού και οι 2,5 του ΚΟΤ από το σύνολο των 51 – 52 TWh στο διασυνδεδεμένο και 

 εάν δεν καταργηθεί το τέλος προμηθευτή ο στόχος του η ΔΕΗ να χάσει το 50% των πελατών 

της δεν θα πιαστεί ποτέ. Εάν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα ένα είναι σίγουρο ότι θα 

συμβεί. 

Τα ΝΟΜΕ μαζί με όλα τα άλλα θα διαλύσουν τη ΔΕΗ και θα δώσουν το δικαίωμα 

στους λάτρεις της Μικρής ΔΕΗ να πανηγυρίζουν. 

 

3) ΝΑ ΑΠΟΔΩΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΚΩ 

 

Απαιτούμε και θα αγωνιστούμε για την απόδοση όλων των οφειλόμενων από την παροχή των 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. 

Η πολιτεία επιτέλους οφείλει να σεβαστεί την επιχείρηση. 

 

4) ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ 

 

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ απαιτεί και θα αγωνιστεί να σταματήσει κάθε τιμολόγηση που είναι επί ζημία. 

Η ΔΕΗ ανήκει στον ελληνικό λαό. Δεν επιτρέπεται να είναι τσιφλίκι συγκεκριμένων 

επιχειρηματιών. 

Αρκετά θησαύρισαν σε βάρος μας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η 
 
 

ΔΕΔΔΗΕ :  ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟ 
 
Συναδέλφισσες, -φοι,  

Όσον αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να μην αντιμετωπίζει τα δομικά προβλήματα, την απαξιωτική 

συμπεριφορά της πολιτείας και τις επιθέσεις που δέχεται η ΔΕΗ πλην όμως έχει και αυτός πολλά 

και σημαντικά προβλήματα που σε μεγάλο βαθμό εδράζονται στην ανεπάρκεια των Διοικήσεων 

της.  

 

Όμως πριν αναφερθώ σε αυτά επιτρέψτε μου πρώτα να θυμίσω για ποια εταιρεία μιλάμε. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ από το 2012 και είναι μια από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες των Βαλκανίων. Το αντικείμενο του είναι  να συντηρεί, να λειτουργεί και να αναπτύσσει, 

μέσα από μελέτες και κατασκευές, το Δίκτυο Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας όλης της 

χώρας και των νησιών. Ένα Δίκτυο με συνολικό μήκος που ξεπερνά τις 235.000 χλμ., δηλαδή 

όσο έξι φορές ο γύρος της γης, με 160.000 Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ ,άλλους 240 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και 4.500.000 

στύλους. Απασχολεί 7.000 εργαζόμενους. Η κύρια δραστηριότητά του  είναι να φροντίζει  αυτό 

το Δίκτυο, να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες και να εξασφαλίζει την ομαλή ηλεκτροδότηση 24 

ώρες το 24ωρο, για κάθε σπίτι και επιχείρηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το κόστος όλων 

αυτών των ενεργειών το πληρώνει η ΔΕΗ, ως ιδιοκτήτρια του Δικτύου Διανομής. Επίσης η ΔΕΗ 

καλύπτει όλα τα λειτουργικά έξοδα του ΔΕΔΔΗΕ και τις επενδύσεις. Όλες αυτές οι δαπάνες 

παρουσιάζονται ως Τέλη Χρήσης Δικτύου το ύψος των οποίων προϋπολογίζεται κάθε χρόνο από 

τον ΔΕΔΔΗΕ, και εγκρίνεται από τη ΔΕΗ και τη ΡΑΕ. Μετά την τελική διαμόρφωση του ύψους 

των Τελών Χρήσης Δικτύου ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να ανταποκριθεί στο καθήκον του αναφορικά με 

την ορθή λειτουργία και την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής που αποσκοπούν στην συνεχή 

βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτροδότησης που πρέπει να απολαμβάνει ο Έλληνας καταναλωτής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με τις νεοφιλελεύθερες  πολιτικές της Διοίκησης, ο ΔΕΔΔΗΕ 

απαξιώνεται, υποβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και αν συνεχιστεί αυτή η 

τακτική θα είναι ο επόμενος στόχος των κορακιών των ιδιωτικοποιήσεων. Παρακάτω 

αναφέρουμε μερικές κραυγαλέες περιπτώσεις που δεν τιμούν την Διοίκηση της εταιρίας μας: 

 

1) Η τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω  

εργολαβοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Διοίκηση δεν έκανε κάτι στην 
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κατεύθυνση των προσλήψεων (εδώ να σημειώσουμε ότι η μέση ηλικία του προσωπικού 

στον ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνά τα 50 χρόνια). Η ΕΤΕ έχει βάλει σαν πρώτο στόχο στην ατζέντα της 

την άμεση πρόσληψη τεχνικού προσωπικού και την ανάσχεση των εργολαβιών. Τα 

αποτελέσματα των εργολαβιών τα έχουμε δει: Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οργιάζουν οι 

ρευματοκλοπές αφού η λήψη των ενδείξεων γίνεται από άπειρο συνεχώς ανακυκλούμενο 

προσωπικό των εργολάβων που εργάζεται σε συνθήκες γαλέρας πολλές φορές 

ανασφάλιστο. Αν η λήψη ενδείξεων γινόταν από μόνιμο εκπαιδευμένο προσωπικό το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ρευματοκλοπών θα είχε εντοπιστεί έγκαιρα και θα είχε 

αποτραπεί με κέρδος για τον Όμιλο της ΔΕΗ εκατοντάδες εκατομμύρια. Βέβαια τους 

ενδιαφέρει να παρουσιάζουν εδώ και χρόνια την τοποθέτηση των έξυπνων μετρητών σαν 

πανάκεια που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Ίσως λύσει τα προβλήματα μερικών, όχι όμως 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2) Η μεγάλη έλλειψη υλικών σε μετρητές, καλώδια παροχών, ασφαλειών κλπ εκθέτουν 

ανεπανόρθωτα την Επιχείρηση και υποβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι καταναλωτές υλικά που ο ΔΕΔΔΗΕ δεν 

έχει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αναμονή 7-8 μηνών για ένα μετρητή και μιλάμε με 

στοιχεία που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Πάνε προ πολλού περίπατο οι εγγυημένοι 

χρόνοι  που είναι 20 μέρες για κατασκευή απλής παροχής και 40 για επέκταση δικτύου. Η 

έλλειψη αλεξικέραυνων στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία χρόνια έχει σαν 

αποτέλεσμα την οικονομική αιμορραγία της επιχείρησης από τους καμένους Μ/Σ και την 

προβληματική ηλεκτροδότηση πολλών καταναλωτών. Αν στους καμένους  

Μετασχηματιστές από έλλειψη αλεξικέραυνων προσθέσουμε και αυτούς που κλέβονται 

κάθε χρόνο, η ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ σχεδόν διπλασιάζεται. Υπολογίζουμε σε πάνω από 15 

εκατομμύρια € την ετήσια ζημιά δηλαδή δύο φορές το ετήσιο όφελος της επιχείρησης από 

την περικοπή του τροφείου. 

 

3) Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας αποτελεί τεράστιο 

πρόβλημα αφού το κόστος τους το επωμίζονται όλοι οι τίμιοι καταναλωτές και ταυτόχρονα 

δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά με τις ανταγωνιστικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών 

από ρευματοκλέφτες ελεύθερους επαγγελματίες. Η Διοίκηση δεν έχει δώσει την πρέπουσα 

σημασία σε αυτή την μάστιγα από την στιγμή που υπάρχουν ολόκληρες Περιοχές χωρίς 

συνεργεία εντοπισμού ρευματοκλοπών καθώς και ελλείψεις μετρητών που καθιστούν 

αδύνατη την αντικατάσταση των τροποποιημένων. Επίσης: α) οι παντελώς ανασφαλείς 
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σφραγίδες που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε, β) η καθυστέρηση της μηχανογραφικής 

παρακολούθησης των σφραγίδων (Οδηγία Νο 63), γ) η ανάθεση της σφράγισης των 

μετρητών σε εργολάβους και, το κυριότερο, δ) η μη εφαρμογή της Οδηγίας Νο 84 που 

προέβλεπε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του ρευματοκλέφτη μέχρι την εξόφληση ή τον 

διακανονισμό της αξίας της κλαπείσης ενέργειας είχε ολέθρια αποτελέσματα στην ραγδαία 

αύξηση του φαινομένου. Στην περίπτωση της ρευματοκλοπής των λατομείων Δράμας 

(αξίας 1,5 εκ.€) οι συνάδελφοι, που κάνοντας το καθήκον τους, εντόπισαν τους παραβάτες 

και δεν ενέδωσαν στις προκλήσεις, έμειναν εκτεθειμένοι στις απειλές τους χωρίς την άμεση 

κάλυψη από την πλευρά της Διοίκησης. Θα πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο 

αντιμετώπισης των ρευματοκλεφτών, προκειμένου, με πνεύμα δικαίου, να διαμορφωθούν 

αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής και κίνητρα για την υπόδειξη των κυκλωμάτων που 

παραποιούν τους μετρητές. Η ρευματοκλοπή τρώει τα σωθικά της ΔΕΗ και παράλληλα 

εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. Η σημερινή Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να 

ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση που περιγράψαμε και να μην αρχίσει και αυτή να 

επαναλαμβάνει μονότονα ότι μοναδική λύση δραστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της 

ρευματοκλοπής είναι οι έξυπνοι μετρητές. Υπενθυμίζουμε ότι οι ρευματοκλοπές σε 

μεγάλους πελάτες ΜΤ (πχ λατομεία Δράμας) έγιναν σε έξυπνους μετρητές, κάτι που 

δημιουργεί κι άλλα εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία του κέντρου 

τηλεμέτρησης. 

 

4) Από το 2006 και μετά τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να τοποθετούνται ξύλινοι στύλοι που 

σαπίζουν και πέφτουν στα 5 με 7 χρόνια, ενώ οι οδηγίες της επιχείρησης προβλέπουν να 

γίνεται η πρώτη επιθεώρηση-συντήρηση στα 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από την 

μεγάλη οικονομική ζημιά που υπέστη και συνεχίζει να υφίσταται η εταιρεία, το δίκτυο έχει 

πλέον μεταβληθεί σε παγίδα θανάτου, από ολιγωρία των αρμόδιων στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ. 

Δηλαδή κινδυνεύει η ζωή των τεχνιτών που αναρριχώνται, αλλά και η ζωή πολιτών που 

κινδυνεύουν από την πτώση επάνω τους ενός τέτοιου στύλου. Ήδη η υπόθεση αυτή 

ερευνάται από εισαγγελέα και είμαστε στη διάθεση του να καταθέσουμε με αδιάσειστα 

στοιχεία προκειμένου να τιμωρηθούν οι ένοχοι που κατά περίεργο τρόπο παραμένουν 

μέχρι σήμερα άγνωστοι και ατιμώρητοι. 

 

5) Οι εργολάβοι κατασκευής του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης έχουν να κάνουν με μια 

σύμβαση και ένα τιμολόγιο που θα πρέπει να αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 

σημερινές συνθήκες και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δίνουν 
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μεγάλες εκπτώσεις με ότι αυτό συνεπάγεται. Οι αρμόδιοι αντί να προβληματιστούν από τις 

μεγάλες εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και 50%, υπερηφανεύονται που τις "επιτυγχάνουν", 

αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην ποιότητα των δικτύων και στις πληρωμές και 

ασφαλιστικές εισφορές των εργολαβικών υπαλλήλων. Πρόβλημα που δημιουργεί εύλογους 

συνειρμούς αποτελεί η πολυετής επίβλεψη εργολάβου από τους ίδιους υπαλλήλους ενώ θα 

έπρεπε να γίνεται rotation προς αποφυγή αυτών των συνειρμών. Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΗ 

πληρώνει τον ΔΕΔΔΗΕ κι αυτός με τη σειρά του πληρώνει τους εργολάβους προκειμένου 

το Δίκτυο Διανομής να είναι κατασκευασμένο με αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές. 

 

6) Εφαρμογή του Επιχειρησιακού σχεδίου Κόλλια με το κλείσιμο Πρακτορείων και 

Υποπρακτορείων. Η ΕΤΕ σταθερά αντίθετη στη συρρίκνωση του ΔΕΔΔΗΕ διαμηνύει ότι ο 

Όμιλος ΔΕΗ με κοινωνική προσφορά δεκαετιών στους καταναλωτές δεν γίνεται να μπαίνει 

στη λογιστική ζυγαριά και για εξοικονόμηση λίγων χιλιάδων ευρώ να αφήνει τεράστιες 

γεωγραφικές περιοχές χωρίς συνεργεία βλαβών και υπηρεσιών αλλάζοντας  ταυτόχρονα και 

την ζωή συναδέλφων από τη μια μέρα στην άλλη με μεταθέσεις. 

 

7) Η τοποθέτηση των λεγόμενων έξυπνων μετρητών δίνει την εικόνα μιας μπίζνας που 

σέρνεται 10 σχεδόν χρόνια. Μήπως θα πρέπει η σημερινή ολιγόμηνη διοίκηση να 

επανεξετάσει την όλη ιστορία από μηδενική βάση; Γιατί οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ 

γνωρίζουν γεγονότα που δεν κολακεύουν την ιστορία και το μέγεθος του Ομίλου!! 

 

8) Η περικοπή του τροφείου μέσα σ’ όλο αυτό το τοπίο της γενικευμένης εγκατάλειψης των 

πάντων μοιάζει σταγόνα στον ωκεανό για την Διοίκηση. Η σημερινή Δοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ 

σε συνεργασία με Υπουργείο, ΔΕΗ και ΓΕΝΟΠ/ΕΤΕ θα πρέπει να εγκαταλείψει την 

υποκριτική στάση των προηγούμενων διοικήσεων που «διύλιζαν τον κώνωπα και 

κατάπιναν την κάμηλον» και να ασχοληθεί σοβαρά για την επίλυση ενός προβλήματος που 

βασανίζει καθημερινά όλους τους συναδέλφους μας και το χειρίστηκαν τόσο αδέξια και 

άδικα. Η οικονομία που προκύπτει από την περικοπή του τροφείου είναι πολύ μικρότερη 

από εκείνη που θα πετύχαιναν αν εξορθολόγιζαν μια σειρά από λειτουργίες της 

επιχείρησης, έστω κι αν κάποιοι για δικούς τους λόγους στεναχωριόντουσαν. 

 

9) GIS: Το μηχανογραφικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που προκηρύχθηκε 

πρόσφατα με μια προκήρυξη που «έμπαζε» κατά τη γνώμη μας και που ο νέος διευθύνων 

σύμβουλος κ. Οκταποδάς ανέστειλε. Όμως λίγες μέρες μετά ο Πρόεδρος κ. Χατζηαργυρίου 
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έσπευσε να την εξαγγείλει πάλι, σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ. Μήπως μπορεί κάποιος να 

μας απαντήσει τελικά τι γίνεται σε αυτή την πολύπαθη επιχείρηση; 

 

10) Έλλειψη αυτοκινήτων. Πρόκειται για άλλη μια ιστορία που μοιάζει με μαγική εικόνα. Κάθε 

φορά που ερχόμαστε σε επαφή με τη Διοίκηση ακούμε ότι έρχονται αυτοκίνητα, αλλά στο 

τέλος τίποτα το ουσιαστικό. Τελευταία μάθαμε ότι πήραμε κάποιο μικρό αριθμό με την 

μέθοδο του “leasing”. Αλήθεια υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει ότι η 

μέθοδος του “leasing” είναι πιο συμφέρουσα από το να αγοράζουμε δικά μας αυτοκίνητα; 

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον η σημερινή διοίκηση του κ. Οκταποδά να ασχοληθεί και μ’ αυτό 

το θέμα μήπως και προκύψουν κι άλλα ερωτηματικά. 

 

11) Τα ελεγκτικά όργανα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να ενεργοποιηθούν προκειμένου να υπάρχει 

έλεγχος σε όλα τα επίπεδα. Είναι αδιανόητο να εξαντλείται όλη η αυστηρότητα στον απλό 

υπάλληλο που διαπράττει κάποιο παράπτωμα και να μένουν ατιμώρητες περιπτώσεις που 

προκαλούν πολύ μεγαλύτερη ζημιά (πχ η περίπτωση των σάπιων στύλων).  

 

12) Υπάρχει μια συνεχιζόμενη αδιαφορία από τον ΔΕΔΔΗΕ για την συμπόρευση με την μητρική 

ΔΕΗ των υπηρεσιών ασφάλειας, υγιεινής και εκπαίδευσης των εργαζομένων για να 

αξιοποιήσουμε την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της ΔΕΗ, εξοικονομώντας 

παράλληλα τεράστια κονδύλια που θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην αγορά μέσων 

προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων. Θα πρέπει στη νέα Διοίκηση να πρυτανεύσει 

η λογική και το συμφέρον του Ομίλου για συμπόρευση στα πάρα πάνω και να μην 

αντιμετωπίζουν τον ΔΕΔΔΗΕ σαν βιλαέτι τους. Οι Διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται 

κάθε 3 χρόνια. Οι εργαζόμενοι όμως είναι για όλο τον εργασιακό τους βίο αντιμέτωποι με 

τα προβλήματα και τις λανθασμένες αποφάσεις τους. 

 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε με την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου από 

τον Kο Οκταποδά το τοπίο άμεσα να αλλάξει επ’ ωφελεία των εργαζομένων και των 

καταναλωτών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η 

 

ΑΔΜΗΕ: Η ΚΡΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2019 ΘΑ ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ;;;;;; 

 

Συναδέλφισσες, -φοι, 

 

Είναι γνωστές σε όλους σας οι θέσεις μας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ.  Επειδή 

ποτέ δεν είμαστε μικρόψυχοι και δεν κρίναμε με κομματικά γυαλιά αναγνωρίζουμε μεν ότι η 

σημερινή εξέλιξη γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι καλύτερη από  το σχέδιο 

ιδιωτικοποίησης του 66% της προηγούμενης κυβέρνησης ( ΝΔ- ΠΑΣΟΚ) πλην όμως εμάς και 

αυτή η εξέλιξη  μας βρίσκει αντίθετους  και οφείλουμε να επισημάνουμε ότι καμία απολύτως 

σχέση δεν είχε με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ.  

Εμείς και αυτήν την εξέλιξη την θεωρούμε και είναι ζημιά για την ΔΕΗ Α.Ε. και γιατί δεν 

αποζημιώθηκε στο ύψος που θα έπρεπε αλλά κυρίως γιατί η ΔΕΗ έχασε ένα σταθερό εγγυημένο 

έσοδο κάθε χρόνο.  

Ανεξάρτητα αν το επισημαίνουμε ( γιατί αυτό έχει την δική του αξία) για εμάς το κύριο θέμα δεν 

είναι το ύψος της αποτίμησης αλλά το ότι άνοιξε ο δρόμος να αποκοπεί το δίκτυο μεταφοράς 

από την ΔΕΗ με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον.  

Η θέση μας και η άποψη μας προς κάθε εργαζόμενο στον ΑΔΜΗΕ  σε σχέση με το μέλλον είναι 

ότι δεν πρέπει να εφησυχάζει.  

 

Τώρα πέρα από αυτό, το κυριότερο θέμα που θέλαμε να εντοπίσουμε είναι η εμπλοκή που 

δημιουργήθηκε στο μεγάλο έργο 

ηλεκτρικής  διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης  το οποίο είναι τμήμα 

του ευρύτερου έργου Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας και   το 

απαράδεκτο φαινόμενο του δημόσιου τσακωμού μεταξύ ΑΔΜΗΕ  

 και των Κυπριακών συμφερόντων εταιρείας EUROASIA που 

υποστηρίζεται από την ΕΕ, σχετικά με την κατασκευή της μεγάλης 

διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική. Αυτό δείχνει ακριβώς  ότι 

οι εξελίξεις αυτές δημιούργησαν νέα δεδομένα που πρέπει να 

παρακολουθούμε  ευρισκόμενοι ταυτόχρονα  σε διαρκή ετοιμότητα 

και εγρήγορση. 

Ως γνωστόν εδώ και 2 χρόνια έχει αποφασιστεί η ηλεκτρική διασύνδεση  της Κρήτης. 
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Η μικρή διασύνδεση με δυο καλώδια  από την Πελοπόννησο (ισχύος 150 – 180 MW), ύψους 

επένδυσης 180-190 εκατ. € και η μεγάλη διασύνδεση με άλλα δυο καλώδια  από την Αττική 

(ισχύος  1000 MW) και ύψους επένδυσης 1.3 δις  

Με βάση την υλοποίηση των δυο παραπάνω έργων από το 2020 και μετά οι περισσότερες 

μονάδες της Κρήτης και συγκεκριμένα τα 601 MW των ντιζελοκίνητων μονάδων παραγωγής 

ρεύματος συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 813 MW θα πρέπει να σταματήσουν την λειτουργία 

τους για περιβαλλοντικούς λόγους.  

Και τα 2 έργα έχουν ως φορέα υλοποίησης τον ΑΔΜΗΕ.  

Η μικρή διασύνδεση Πελοπόννησος Κρήτη από ΑΔΜΗΕ και η μεγάλη Αττική-Κρήτη από Αριάδνη  

Για μεν  το πρώτο χρόνος παράδοσης είναι το 2020.  

Για το δεύτερο χρόνος παράδοσης είχε οριστεί επίσης το 2020 αλλά ήδη λόγω πολλών θεμάτων 

πάει δύο χρόνια πίσω! Το 2022! 

Το πρώτο έργο έχει ξεκινήσει ήδη να κατασκευάζεται.  

Υπάρχουν κάποια εμπόδια στην εξέλιξη του σχετικά με κάποιες προσφυγές στο ΣΤΕ και στο 

Ευρωπαϊκό δικαστήριο από τους κατοίκους της χερσονήσου του Μαλέα  που ζητούν  να μην 

περάσει η όδευση από εκεί.  

Το δεύτερο έργο που πέρα από την διασύνδεση Αττικής- Κρήτης αφορά και την διασύνδεση 

Κρήτης- Κύπρου και Κύπρου – Ισραήλ λόγω διαφωνιών μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της Κυπριακής 

εταιρείας ΕuroAsia Interconnector που από κοινού έχουν αναλάβει την κατασκευή του δυστυχώς 

δεν έχει ξεκινήσει καν!!! 

Στη διαμάχη αυτή έχει εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία φαίνεται να μεροληπτεί υπέρ 

της Κυπριακής εταιρείας EuroAsia Interconnector.  

Ο λόγος που παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γιατί το έργο αυτό   (μεγάλη διασύνδεση 

Αττική – Κρήτη – Κύπρος – Ισραήλ) είναι το έργο κοινού ενδιαφέροντος ( PCI) στην ηλεκτρική 

ενέργεια και το φυσικό αέριο με δυνατότητα αυξημένης χρηματοδότησης από ΕΕ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο αυτό Αττική – Κρήτη – Κύπρος – Ισραήλ,  ως έργο κοινού 

ενδιαφέροντος  χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τον πρώτο λόγο για την υλοποίηση αυτού του έργου  τον έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο 

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και σε εθνικό η ΡΑΕ.  

 

Μετά από πολλές διαφωνίες διελκυστίνδες παρεμβάσεις και εντάσεις  και επειδή  το τμήμα της 

Διασύνδεσης Αττική- Κρήτη που είναι μέρος του συνολικού έργου που έχει  PCI είναι ιδιαίτερα 

επείγον σε σχέση με το υπόλοιπο έργο,  η ΡΑΕ  αποφάσισε στις 10 Σεπτέμβρη  αυτό να ανατεθεί 

στον ΑΔΜΗΕ  όπου για τον σκοπό αυτό σύστησε τη θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) 
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Αριάδνη Interconnection στην οποία το 51% να έχει ο ΑΔΜΗΕ το 39%  η εταιρεία EuroAsia και 

το 10%  άλλοι . Όμως η απόφαση αυτή δεν βρήκε σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία  

απειλεί ότι δεν θα χρηματοδοτήσει  το έργο ως έργο κοινού ενδιαφέροντος και πιέζει να 

συμμετάσχει και η εταιρεία EuroAsia στην θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού Αριάδνη και 

μάλιστα με όρους που θα ευνοούν την εταιρεία EuroAsia  π.χ. την ώρα που ο ΑΔΜΗΕ θέτει ως 

συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της  Αριάδνης 200 εκατ. , ο EuroAsia  θέτει  <<κατ’ αρχήν>> μόνο 

24.000€!!! Έτσι αυτή τη στιγμή η Αριάδνη Interconnection ανήκει 100% στον ΑΔΜΗΕ. 

 

Στη περίπτωση που το έργο δεν γίνει ως PCI  δηλαδή ως έργο κοινού ενδιαφέροντος, τότε θα 

γίνει ως Εθνικό Έργο με περιορισμένη χρηματοδότηση από την Ε.Ε.  

Λόγο της εμπλοκής που δημιουργήθηκε για το έργο διασύνδεσης Αττικής –Κρήτης η Διοίκηση 

πρέπει να είναι προσεκτική στους χειρισμούς της,  ώστε να μην οδηγηθεί η Εταιρεία σε 

αδιέξοδα.   

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των διαφωνιών και παρεμβάσεων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

από την κυβέρνηση της Κύπρου είναι το έργο αυτό να μην έχει ξεκινήσει καν.   

Ήδη όπως αναφέρω έχει πάει 2 χρόνια πίσω! Αποτέλεσμα όλων αυτών των διαφωνιών είναι η 

Κρήτη να κινδυνεύει να μείνει από ρεύμα. 

Πρόσφατα ο αρμόδιος Επίτροπος Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε απατώντας σε σχετική ερώτηση του 

Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου για την ασφάλεια ηλεκτρικού εφοδιασμού της 

Κρήτης είπε ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση ( μετά τη λήξη της μεταβατικής 

περιόδου 31/12/19) λειτουργίας των μονάδων της Κρήτης .  

 

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Το πρόβλημα της Κρήτης 

Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, στο τέλος του 2019 σύμφωνα με την οδηγία 201/75/ΕΕ, από το 

νησί θα πρέπει να αποσυρθούν οι περισσότερες πετρελαιοκίνητες μονάδες παραγωγής ρεύματος 

της ΔΕΗ. Κι αυτό γιατί η κοινοτική οδηγία βάζει αυστηρούς περιορισμούς για τις εκπομπές 

ρύπων από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Για την ακρίβεια, την επόμενη χρονιά λήγει η 

εξαίρεση της λειτουργίας των μονάδων αυτών, σύμφωνα με την Οδηγία 201/75/ΕΕ. Και για να 

γίνει ακόμη περισσότερο αντιληπτή η σοβαρότητα του θέματος, αρκεί να αναφερθεί πως οι 

τέσσερις νομοί της Κρήτης ηλεκτροδοτούνται από μονάδες συνολικής ισχύος 813MW και βάσει 

του κοινοτικού πλαισίου, τα 601 MW πρέπει να αποσυρθούν!! 



[47] 
 

Επιπλέον, από το 2021 οι μονάδες αυτές θα υπόκεινται σε ακόμη μεγαλύτερους περιορισμούς. 

Το ενεργειακό έλλειμμα της Κρήτης δεν μπορεί επίσης να καλυφθεί ούτε καν με αναβάθμιση των 

μονάδων αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και να γίνουν επενδύσεις από την ΔΕΗ (όπου 

είναι δυνατό τεχνικά και εφόσον η εταιρεία αντέχει οικονομικά …), αυτά τα 601MW  θα μπορούν 

να διατίθενται μόνο για διάστημα 500 έως 1500 ωρών ετησίως, όταν ένας χρόνος έχει 8.760 

ώρες. 

Μάλιστα, σε ημερίδα για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε το 2016, 

ανάλυση της Δημόσιας Επιχείρησης έδειχνε πως ακόμη και με τεχνικές παρεμβάσεις, ακόμη και 

αν η Ελλάδα ζητούσε εξαίρεση, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η λειτουργία μονάδων που να 

δίνουν ενέργεια ισχύος μόλις 300 MW από τα συνολικά 813 MW. Κι όλα αυτά όταν το 2020 το 

νησί, που γνωρίζει πρωτόγνωρη ανάπτυξη και αύξηση του τουρισμού θα χρειάζεται 700 MW, 

έναντι 630 σήμερα, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Δικτύου ( ΔΕΔΔΗΕ). 

Αναλυτικά, στην Κρήτη υπάρχουν τρεις σταθμοί παραγωγής ρεύματος με καύσιμο το πετρέλαιο 

και η συνολική τους ισχύς ανέρχεται στα 728 MW. Πρόκειται    για τον Αθερινόλακκο στο Λασίθι 

ισχύος 195 MW, τα Λινοπεράματα Ηρακλείου ισχύος 243 MWκαι τον σταθμό Χανίων 290 MW. Η 

ζήτηση στην Κρήτη σήμερα είναι στα 630 MW – και ήδη αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ νοίκιασε 

πρόσθετα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη- και το 2020 αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 MW. Οι 

κοινοτικές οδηγίες που εφαρμόζονται από το 2020 και 2021 πετούν εκτός λειτουργίας τη 

συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων.  

Μάλιστα τα Λινοπεράματα θα πρέπει να παύσουν τη λειτουργία τους όταν θα ηλεκτριστεί το 

μικρό καλώδιο Πελοποννήσου – Κρήτης ισχύος 150 με 180 MW. Από τις υπόλοιπες μονάδες, 

σύμφωνα με την οδηγία πρέπει να αποσυρθούν όλες οι μονάδες των  Χανίων όπως και η μισή 

ισχύς του Αθερινόλακκου.  

Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν, υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ΡΑΕ να έχουν 

αποφασίσει τη χορήγηση εξαιρέσεων μέχρι τη μεγάλη διασύνδεση. Συνολικά  αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί για περίπου 300 με 400 MW. Τότε μαζί με το μικρό καλώδιο θα υπάρχει διαθέσιμη 

ισχύς της τάξης των 480 με 580MW.  

Από κει και πέρα, ανάμεσα σε αυτά που εξετάζονται είναι το να κάνει διαγωνισμούς η ΔΕΗ  για 

την τοποθέτηση πρόσθετων αεριοστροβιλικών μονάδων, ενώ στο τραπέζι επανέρχονται και οι 

προτάσεις για την δημιουργία μικρών σταθμών με καύσιμο το φυσικό αέριο  που  θα έρχεται 

στο νησί με φορτία LNG. Τέτοιες παρουσίασαν πρόσφατα οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Soca rκαι η εταιρεία 

του Κατάρ.  

Τούτων δοθέντων επειδή δεν μπορεί να παίζει κανείς με την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, η 

δική μας θέση είναι εδώ και τώρα να προχωρήσει το έργο με αποκλειστική ευθύνη του ΑΔΜΗΕ.  



[48] 
 

Επιπροσθέτως, τονίζουμε και ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τα νησιά σαν την Κρήτη 

δεν μπορούν να στηριχθούν μόνο στην τροφοδοσία από 2 καλώδια.  

Θέση μας και  θα αγωνιστούμε με όλη μας τις δυνάμεις για αυτό είναι ότι στην Κρήτη πρέπει να 

παραμείνει σημαντικότατη εγκατεστημένη ισχύ.  

Αυτονόητο βέβαια για εμάς είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί ούτε μια θέση εργασίας και 

δεν θα επιτρέψουμε τον ξεριζωμό των συνάδελφων μας.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

 

Πιο πριν στάθηκα στις βασικές θέσεις της ένωσης μας τόσο για τη γενικότερη 

πολιτική της κυβέρνησης όσο και τα ειδικότερα και βασικότερα ζητήματα του 

Ομίλου  ΔΕΗ.  

Ακριβώς στη βάση αυτών των θέσεων το προηγούμενο διάστημα ( από τη μέρα 

που ανέλαβε η παρούσα Διοίκηση) αναπτύχθηκε η δράση της ΕΤΕ/ΔΕΗ. 

Πιο συγκεκριμένα ενδεικτικά και μόνο αναφέρω μερικά βασικά σημεία του 

απολογισμού μας για τα σημαντικότερα ζητήματα.  

 

1. Στις 17/12/2016 προκειμένου να στηρίξουμε το εθνικό μας καύσιμο και τις 

πολύπαθες περιοχές των νομών Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας, σε 

συνεργασία με τη Διοίκηση της ΔΕΗ  και την τοπική αυτοδιοίκηση, 

διοργανώσαμε ημερίδα στην πόλη της Μεγαλόπολης με θέμα: 

 

«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ Ή ΟΧΙ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΗ; 
ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ;» 
 

2. Την 01/11/2016 προκειμένου να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα της ΔΕΗ, 

εκδώσαμε σκληρή καταγγελτική ανακοίνωση για την εξευτελιστική τιμή των 

ΝΟΜΕ. 

 

3. Την 1/11/2016 και κατ επανάληψη από εκείνη τη μέρα και με δελτία 

τύπου και με παραστάσεις σε όλα τα επίπεδα διαμαρτυρηθήκαμε και 

καταγγείλαμε τον διαχωρισμό των συναδέλφων μας στο ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με 

την απαράδεκτη περικοπή του κοινωνικού μισθού. 

 



[50] 
 

4. Την 3/11/2016 ενημερώσαμε με δελτίο τύπου και έκτοτε και με νέα δελτία 

και με παραστάσεις την Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ  για τους σάπιους στύλους. 

 

5. Την 3/11/2016 ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΜΕ με δελτίο τύπου τη μη καταβολή 

δεδουλευμένων  

 

6. Στις 23/09/2016 προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ΔΕΗ 

αλλά και των συναδέλφων, εκδώσαμε σκληρή καταγγελτική ανακοίνωση για 

την παραχώρηση του 34% των μετοχών στο υπερταμείο των τοκογλύφων 

εκβιαστών της χώρας 

 

7. Στις 16/12/2016 εκδώσαμε καταγγελτική ανακοίνωση ενάντια στην 

απόφαση της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του 24% του ΑΔΜΗΕ στην 

Κινέζικη StateGrid. 

 

8. Στις 01/02/2017 προκηρύξαμε απεργιακά μετρά για να διαμαρτυρηθούμε 

για τον διαχωρισμό των συναδέλφων μας του ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση  

με τον κοινωνικό μισθό 

για τη μη καταβολή δεδουλευμένων 

για τις μειώσεις των μισθών 

για τη τεράστια έλλειψη προσωπικού 

για την έλλειψη ΜΑΠ και ΜΟΠ για την κατάργηση των βαρδιών 

για την εργολαβοποίηση υπηρεσιών και το κλείσιμο πρακτορείων και 

υποπρακτορείων  

 

9. Στις 19/02/2017 εκδώσαμε Δελτίο Τύπου με αποδέκτες την κυβέρνηση και 

θέμα την άμεση άρση των αδικιών στο ΔΕΔΔΗΕ 
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10. Στις 26/04/2017 καταγγείλαμε μια ακόμη φορά τραμπουκική επίθεση 

εργολάβου καταμέτρησης κατά εργαζομένων στην εργολαβία των 

καταμετρήσεων μέσα στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας.  

 

11. Στις 17/05/2017 για μια φορά ακόμα με αφορμή τον τραγικό θάνατο  ενός 

ακόμα συναδέλφου μας στην Ελευθερούπολη Καβάλας καταγγείλαμε την 

εγκληματική έλλειψη προσωπικού που είναι η κύρια βάση για τα ατυχήματα.  

 

12. Στις 12/06/2017 με ανοιχτή επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ 

παρεμβήκαμε ουσιαστικά στις μεταθέσεις των συναδέλφων από τον ΑΗΣ Αγ. 

Γεωργίου και ΑΗΣ Λαυρίου ώστε να μην αντιμετωπιστούν ως μπάζα και 

σκουπίδια.  

 

13. Στις 13/06/2017 με μια καυστική ανακοίνωση που συζητήθηκε πολύ 

αναδείξαμε τις ευθύνες γύρω από την κατάρρευση του Ορυχείου Αμυνταίου 

 

14. Στις 15/06/2017  με Δελτίο Τύπου καταγγείλαμε τις μεθοδεύσεις της 

Διοίκησης της ΔΕΗ για την άρον άρον μετάθεση των συναδέλφων των ΑΗΣ ΑΓ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΟΧΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.Η ανακοίνωση μας αυτή, επειδή είπε μια σειρά αλήθειες, 

προβοκαρίστηκε άγρια από τον καθοδηγούμενο τύπο. 

 

15.  Στις 25/07/2017 καταγγείλαμε την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ γιατί ολιγώρησε 

και δεν ανανέωσε το πρόγραμμα της πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης 

 

16. Στις 15/11/2017 καταγγείλαμε τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την 

πώληση του λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και επισημάναμε (από τότε) ότι εάν 

και εφόσον υλοποιηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί και η ΔΕΗ και οι πολύπαθες 

περιοχές των Ν, Αρκαδίας και Φλώρινας θα δεχτούν  θανάσιμο πλήγμα 
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17. Στις 11/12/2017 πρωτοστατήσαμε στην γενική απεργία κατά της 

φτωχοποίησης του λαού μας προτάσσοντας μεταξύ άλλων την πώληση των 

λιγνιτικών μονάδων 

 

18. Στις 22/12/2017 καταγγείλαμε την ντροπιαστική περικοπή του δώρου των 

Χριστουγέννων από τους συνάδελφους  μας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

 

19. Στις 13/01/2018 συμμετείχαμε δυναμικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στο Σύνταγμα ενάντια στην ψήφιση νέων μνημονιακών μέτρων από την 

κυβέρνηση.  

 

20. Στις 07/02/2018 εκδώσαμε ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας για την έλλειψη 

υλικών και εφοδίων.  

21. Στις 22/02/2018 πήραμε δημόσια θέση για την τύχη του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

τονίζοντας ότι δεν διανοούμαστε να ακουστεί η φράση «το Αμύνταιο δεν 

χωράει» 

 

22. Στις 27/02/2018 πρωτοστατήσαμε στην διοργάνωση συλλαλητηρίου 

διαμαρτυρίας στην Τρίπολη κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε 

συνεδρίαση της περιφέρειας Πελοποννήσου για την απόφαση της κυβέρνησης 

να πουλήσει τις λιγνιτικές μονάδες  

 

23. Στις 20/02/2018  καταγγείλαμε για μια ακόμα μια  φορά φαινόμενα βίας 

ενάντια στους εργαζομένους του ΔΕΔΔΗΕ 

 

24. Στις 30/03/2018 για δεύτερη φορά καταγγείλαμε τις μεθοδεύσεις της 

διοίκησης της ΔΕΗ για την κατάργηση του τροφείου 
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25. Στις 25/04/2018 συμμετείχαμε μαζικά στο συλλαλητήριο της ΓΕΝΟΠ  στο 

Σύνταγμα ενάντια στο ξεπούλημα των μονάδων και των Ορυχείων  

 

26. Στις 30/05/2018 συμμετείχαμε ενεργά στο συλλαλητήριο στην πλατεία 

Κλαυθμώνος «Κοινωνική Συμμαχία» ενάντια στις ασκούμενες πολίτικες 

 

27. Στις  24/08/2018 καταγγείλαμε και αναδείξαμε τις απαράδεκτες συνθήκες 

εργασίας των εργαζομένων στους εργολάβους. Αφορμή αυτή τη φορά ένα 

ακόμη θανατηφόρο ατύχημα εργολαβικού εργαζομένου στην περιοχή της 

Δράμας  

 

28. Στις 03/09/2018 αναδείξαμε την τεράστια προσπάθεια του συναδέλφου μας 

ενάντια στο απαράδεκτο φαινόμενο της ρευματοκλοπής κυρίως από τους 

έχοντες και κατέχοντες.  

 

29. Στις 17/09/2018 ανακοινώσαμε την έναρξη μεγάλου δικαστικού αγώνα 

ενάντια στην πώληση των λιγνιτών μονάδων.  

 

30. Στις 26/09/2018 με Δελτίο Τύπου αναδείξαμε τις δυναμικές του νέου 

συστήματος αξιολόγησης  προσωπικού 

 

31. Στις 03/10/2018  για μια ακόμα φορά με τίτλο ¨Ο Όμιλος δεν είναι τσιφλίκι 

κανενός ¨αναδείξαμε όλα τα προβλήματα που ταλαιπωρούν  το προσωπικό.  

 

32. Στις 11/10/2018 για συνεχόμενη φορά αναδείξαμε τη θέση μας ότι για εμάς 

η συνέχιση λειτουργίας του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και ΚΑΡΔΙΑΣ είναι 

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ 

 

Τέλος στα πλαίσια της δράσης μας θα πρέπει να αναφέρω: 
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 Την επιτυχία της Ένωσης μας να αναγκάσει την Διοίκηση της επιχείρησης να 

κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Η Ε.Τ.Ε. οδήγησε την Διοίκηση σε τριμερή 

συνάντηση στο υπουργείο εργασίας υπό τον Γενικό Γραμματέα  Κο Νεφελούδη 

με αποτέλεσμα να καταφέρει να υποχρεώσει την επιχείρηση να γίνει 

διαβούλευση με τους εργαζομένους, να συζητηθεί το καθεστώς  της 

μεταθετότητας επι μακρόν και να μπουν οι βάσεις για  μελλοντικές λύσεις με 

αξιοκρατικότερα κριτήρια 

 Την  ουσιαστική συμμετοχή και συνδιοργανώση των συλλαλητηρίων στην 

Πτολεμαΐδα, στην Φλώρινα και στην Μεγαλόπολη  κατά του εγκλήματος της 

πώλησης των μονάδων  

 Την συμμετοχή στο συντονιστικό όργανο περιφερειών, δήμων, φορέων και 

συνδικάτων με ουσιαστικές παρεμβάσεις και προτάσεις 

 Την παρέμβαση μας και  την επιτυχή λύση για τους συναδέλφους μας με 

οκτάμηνη σχέση εργασίας που ανάκτησαν ένα μέρος από την απώλεια των 

δώρων και εξασφάλισαν αύξηση 

 Την στήριξη μας στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας για διεκδίκηση επαναφοράς 

των δώρων 

 Την συμμετοχή μας στην επιτροπή για το άρθρο 4 του ΚΚΠ ΔΕΗ με 

συγκεκριμένες, δικαιολογημένες προτάσεις. 

 Τις παρεμβάσεις μας στην Υπουργό Εργασίας και στον Υφυπουργό Κοινωνικής 

Ασφάλισης για θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

 Τις συνέχεις συναντήσεις για επίλυση προβλημάτων με τους προέδρους και 

των τριών εταιρειών  

 Τις συνέχεις συναντήσεις με στελέχη της επιχείρησης και την επίλυση 

προβλημάτων. 

 Την επιτυχία των κερδισμένων ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με την 

αναδρομική καταβολή του επασφάλιστρου των ΥΒΑΕ 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ 

 

 


