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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Αντιστεκόμαστε στην εκποίηση της ΔΕΗ Α.Ε και του ΑΔΜΗΕ
καλώντας την Κυβέρνηση  να πάρει πίσω το νομοσχέδιο-έκτρωμα που οδηγεί τον

Όμιλο της ΔΕΗ σε κατάρρευση

Με την διαδικασία του κατεπείγοντος, σε μεταμεσονύκτια «προβολή», κατατέθηκε στη
Βουλή από την Κυβέρνηση, το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τον πλήρη ιδιοκτησιακό
διαχωρισμό ΑΔΜΗΕ Α.Ε από τη ΔΕΗ Α.Ε, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, με τη
διατήρηση δημοσίου ελέγχου αυτής – Θέσπιση μηχανισμού πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε, μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας με φυσική παράδοση κατάργηση των διατάξεων Ν.4273/2014 περί δημιουργίας
νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (Α’ 146) – Ρυθμίσεις για τη
θέσπιση μεταβατικού μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας», που αποτελεί την τελευταία
πράξη του ίδιου έργου που μας «προβάλουν» σε επανάληψη (καιρό) τώρα, σε μία
προσπάθεια να πείσουν ότι αποτελεί την καλύτερη λύση.

Με το κατατεθέν νομοσχέδιο προσπαθούν να ρίξουν τους τίτλους του τέλους,
παραβλέποντας την ανένδοτη πρόθεση και θέση της Ομοσπονδίας και των Σωματείων-Μέλη
της ότι, με κάθε Νομικό και Συνδικαλιστικό μέσο θα το αποτρέψουμε.

Αυτή ήταν η αρχική μας θέση την οποία με σθένος υπερασπιστήκαμε και σε αυτή
παραμένουμε πιστοί, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα οδηγήσει
με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση του Ομίλου της ΔΕΗ.

Το γεγονός ότι στο πρόσφατο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ
επαναβεβαιώθηκε κραυγαλέα η αντίθεση των εργαζόμενων στο νομοσχέδιο, δεν μπορεί
παρά να αποτελεί ανανέωση του αγώνα μας για ανατροπή του σχεδίου που θα βάλει σε
τροχιά οπισθοδρόμησης και κατάρρευσης τη ΔΕΗ.

Επισημαίνουμε δε ότι σε εφαρμογή της  Οδηγίας 2009/72/ΕΚ η χώρα μας ψήφισε το
Νόμο 4001/11 επιλέγοντας το μοντέλο ΙΤΟ, ως την συμφέρουσα λύση για τον Όμιλο ΔΕΗ
και τους καταναλωτές αλλά και την πρόσβαση τρίτων στα Δίκτυα.

Όταν μία εταιρία (ΑΔΜΗΕ) που ασκεί μονοπωλιακή δραστηριότητα, μέλος του
ομίλου ΔΕΗ, με δεδομένη την ετήσια κερδοφορία της την οποία συνεισφέρει στα
οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς (πλήρης
ιδιοκτησιακός διαχωρισμός), είναι σαφές ότι ένα πολύ μεγάλο έσοδο προς τα ταμεία του
Ομίλου θα εκλείψει και το γεγονός αυτό εγείρει την απόλυτη αντίθεση και αντίστασή μας
δεδομένων των τρομακτικά αρνητικών συνεπειών.

Η υλοποίηση του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού (σημειώνουμε ότι στην περίπτωση
του ΑΔΜΗΕ μιλάμε για ξεκάθαρη υφαρπαγή – δήμευση – κατάσχεση, από το Ελληνικό



Δημόσιο, μίας Επιχείρησης που αποτελεί περιουσία η οποία ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ), σε
συνδυασμό με την ταυτόχρονη καθιέρωση «Δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση», θα έχει καταστροφικές
συνέπειες για τον Όμιλο καθώς θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση της κερδοφορίας της
ΔΕΗ, οδηγώντας την στην άμεση αποδυνάμωση και στην - σύντομο χρονικό διάστημα -
κατάρρευσή της.

Ο δε προσδιορισμός της κατώτατης τιμής προσφοράς στις δημοπρασίες πώλησης
προθεσμιακών προϊόντων Η/Ε έτσι όπως εμφανίζεται (με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή
εκκίνησης, προς τους Επιλέξιμους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας), είναι βέβαιο ότι θα
σημάνει και θα σημαίνει ακόμα περισσότερα αρνητικά στοιχεία και επιρροές σε βάρος
της ΔΕΗ.

Θεωρούμε πως η προσπάθεια όλων, πρέπει να κατατείνει στην όσο το δυνατόν
ταχύτερη εφαρμογή του target model στην ηλεκτρική αγορά καθώς οι συνεχείς υιοθέτηση
προσωρινών μέτρων και μηχανισμών οδηγεί στη δημιουργία νέων στρεβλώσεων, την ώρα
που γίνεται προσπάθεια να διορθωθούν οι υφιστάμενες, με καταστροφικά αποτελέσματα
για τον Όμιλο, τους Εργαζομένους, τους Καταναλωτές.

Ως γνωστόν ο Όμιλος ΔΕΗ σήμερα καταγράφει ένας συνολικό κύκλο εργασιών 5,8
δις ευρώ (σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015), οι υποχρεώσεις του
(δανεισμοί) αγγίζουν τα 4,8 δις, ενώ οι ανείσπρακτες οφειλές, με ευθύνη της Διοίκησης,
αυξήθηκαν στα 2,7 δις ευρώ.

Με δεδομένο ότι η Κυβέρνηση επιλέγει την διαδικασία της Δήμευσης –
Κατάσχεσης, επιλέγει δηλαδή να υφαρπάξει από τη ΔΕΗ τον κερδοφόρο ΑΔΜΗΕ και
(περαιτέρω) την υποχρεώνει, της επιβάλλει να εφαρμόσει  μηχανισμό πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, σημαίνει ότι με μαθηματική ακρίβεια εξωθεί τον οργανισμό στο χείλος του
γκρεμού σηματοδοτώντας την κατάρρευση μίας επιχείρησης που εδώ και 66 χρόνια
συνδέθηκε με την ανάπτυξη, την πρόοδο και την προοπτική της χώρας, συντηρώντας την
οικονομική ευρωστία σε εθνικό επίπεδο.

Είναι πασιφανές ότι το νομοσχέδιο, που επάξια φέρει τον χαρακτηρισμό «έκτρωμα –
ταφόπλακα», σε καμία (ΜΑ ΚΑΜΙΑ) περίπτωση δεν προωθεί τον ανταγωνισμό ή την
απελευθέρωση της Ενεργειακής Αγοράς.

Κατόπιν τούτων και με δεδομένο το γεγονός ότι η περιουσία της Επιχείρησης
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ, η ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία
της, καλούν τη Διοίκηση της ΔΕΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ, (ανεξάρτητα από το αν το
νομοσχέδιο προσπαθεί  να τους «διασφαλίσει» Νομικά, παρέχοντάς τους σαν ¨ομπρέλα¨ την
πρόβλεψη ότι «οι ενέργειες και αποφάσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της
ΔΕΗ ΑΕ, της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, της Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ ΑΕ, αποτελούν
εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης»), να υλοποιήσει το προτεινόμενο Νομοσχέδιο που
(με τόση επιμέλεια) ετοίμασε η Κυβέρνηση στη λογική της εξυπηρέτησης ξένων προς την
Επιχείρηση συμφερόντων, μην έχοντας καμία αμφιβολία για το ότι θα αναλάβουμε
οποιοδήποτε κόστος και οποιοδήποτε τίμημα προκειμένου να ανατρέψουμε τον
συγκεκριμένο σχέδιο. Ένα είναι σίγουρο: Τους τίτλους του τέλους, θα τους βάλουμε
εμείς.
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