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Από την  πώληση του 66%  

στον ιδιοκτησιακό 

Δια-ΧΩΡΙΣΜΟ του ΑΔΜΗΕ  

Δύο χρόνια μετά την περιπέτεια που επι-

φύλαξε η συγκυβέρνηση Σαμαρά-

Βενιζέλου με την ψήφιση του νόμου για 

την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ, η εται-

ρία μπαίνει σε μια νέα περιπέτεια… 

Η εταιρία που διαχειρίζεται το δίκτυο με-

ταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εισέρχεται 

σε μια διαδικασία αλλαγών που οδηγούν 

στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και τελικά 

στην απόσπαση από τον Όμιλο ΔΕΗ. Ήδη, 

οι διαδικασίες τρέχουν μετά την ψήφιση 

του νόμου (πολυνομοσχέδιο) που πέρασε 

από τη Βουλή στα τέλη Μαΐου εν μέσω 

σφοδρών αντιδράσεων και αντεγκλήσεων 

και με τις ψήφους 159 βουλευτών της 

συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  

Στα άρθρα 142 έως και 149 του νόμου, 

περιγράφονται οι διαδικασίες για τον δια-

χωρισμό του ΑΔΜΗΕ και μάλιστα εντός 

συγκεκριμένου «σφιχτού» χρονοδιαγράμ-

ματος. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί 

από τη ΔΕΗ Εταιρία Συμμετοχών, στην 

οποία και θα μεταβιβαστεί το 51% των 

μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Ακολούθως, θα συ-

σταθεί νέα εταιρία στην οποία η ΔΕΗ θα 

μεταβιβάσει το 25% του ΑΔΜΗΕ ενώ θα 

μεταβιβάσει και ποσοστό 20 έως 25% σε 

ξένο στρατηγικό επενδυτή κατόπιν διε-

θνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (και να έχει 

αποδώσει) έως τα τέλη του 2016.    

Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔ-

ΜΗΕ από τη ΔΕΗ –με το δημόσιο να 

ελέγχει το 51% της εταιρίας– είτε 

άμεσα είτε έμμεσα μέσω  άλλων νομι-

κών προσώπων, δημιουργεί την υπο-

χρέωση αποζημίωσης προς τη ΔΕΗ 

ΑΕ.  

Η αποζημίωση των μετόχων της ΔΕΗ  

θα γίνει μέσω διαδοχικών αλλαγών 

στο κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Συγκε-

κριμένα, η Γενική Συνέλευση των με-

τόχων της εταιρίας θα προχωρήσει σε  

-αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κε-

φαλαιοποίηση αποθεματικών  

-μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε πο-

σοστό αντίστοιχο της κεφαλαιοποίη-

σης αποθεματικών  

-καταβολή στο μέτοχο του ποσού που 

θα αποδεσμευτεί από τη μείωση με-

τοχικού κεφαλαίου  

-συμψηφισμός χρηματικών οφειλών 

της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ 

 

Κυβέρνηση και δανειστές 

 Η κυβέρνηση προβάλει το γεγονός 

ότι ο ΑΔΜΗΕ αντί της πώλησης που 

του επιφύλασσε η συγκυβέρνηση Σα-

μαρά-Βενιζέλου, θα παραμείνει στο 

δημόσο. Πρόσφατα μάλιστα ο υπουρ-

γός ΠΕΝ Π.Σκουρλέτης είχε τονίσει 

ότι «Είχαμε δύο μεγάλες πολιτικές επι-

τυχίες διότι το πολυνομοσχέδιο που 

ψηφίστηκε είναι πολύ συγκεκριμένο, 

έχει συγκεκριμένα άρθρα και λέει ότι 

καταργείται ο προηγούμενος νόμος 

για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ 

κατά 66%  Παράλληλα ψηφίστηκε 

ένας οδικός χάρτης, ο οποίος δια-

σφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των 

δικτύων υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ 

και,  



εν πάση περιπτώσει, προβλέπει έναν τρό-

πο αποζημίωσης για την ΔΕΗ αφού ιδιο-

κτησιακά αποχωρίζεται από αυτήν. Δεν 

καταλαβαίνω λοιπόν άλλες αναγνώσεις.» 

Προφανώς, η τελευταία ατάκα ήταν α-

πάντηση στο δελτίο τύπου της ΓΕΝΟΠ/

ΔΕΗ που εκδόθηκε στις 26 Μαΐου, λίγες 

ώρες μετά τη συνάντηση του προεδρείου 

της  Ομοσπονδίας με τον υπουργό με α-

ντικείμενο τα όσα «έφερε» το πολυνομο-

σχέδιο για τον Όμιλο ΔΕΗ . 

Έλεγε, το δελτίο της ΓΕΝΟΠ : 

«Σχετικά με το ζήτημα της περαιτέρω 

ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, όπως εμφανί-

ζεται στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε χθες , 

είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλαπλές 

…αναγνώσεις στην κυβέρνηση. Εάν δεν 

έχουν πρόθεση να ιδιωτικοποιήσουν πε-

ραιτέρω τη ΔΕΗ ποιος είναι ο λόγος που 

υπεγράφη το χθεσινό ΦΕΚ;    

Δεν είναι δυνατόν να δηλώνει ο υπουρ-

γός κ. Σταθάκης ότι δεν θα ιδιωτικοποιη-

θεί η ΔΕΗ όταν στο Κυβερνητικό Συμβού-

λιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) υπέ-

γραφε το σχετικό ΦΕΚ. Τελικά ποιόν κο-

ροϊδεύουν; Τους δανειστές ή μήπως είναι 

μέρος ενός σχεδίου για ιδιωτικοποίηση 

από την πίσω πόρτα; Αν είναι το πρώτο 

ευχόμαστε να πετυχει το στόχο, εάν είναι 

το δεύτερο , τότε θα αποτελεί προσωπι-

κή ήττα του υπουργού ΠΕΝ αλλά και του 

πρωθυπουργού.» 

“Δεν υπάρχει λόγος για διαχωρισμό» 

Βέβαια, κανείς δεν μπορεί ίσως να απα-

ντήσει πειστικά γιατί οι δανειστές επιμέ-

νουν στο διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ όταν 

το σημερινό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ 

(Ι.Τ.Ο.) είναι απόλυτα συμβατό με το Κοι-

νοτικό Δίκαιο (Οδηγία ΕΚ 2009/72) . 

Και επίσης, δεν προβάλλεται και κανένα 

αντεπιχείρημα σε αυτό που έχει πει η 

ΓΕΝΟΠ,  ότι δηλαδή «ο ιδιοκτησιακός δια-
  

 

χωρισμός του ΑΔΜΗΕ που επιχειρείται 

από  την κυβέρνηση και θα εκτελέσει η 

διοίκηση της ΔΕΗ,  θα είναι καταστρο-

φικός για τον Όμιλο ΔΕΗ.» 

Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ μιλώντας στο 

συνέδριο της Ομοσπονδίας στις αρχές 

Απριλίου είχε υπογραμμίσει με έμφαση:  

«Η απαίτηση και ο εκβιασμός των δανει-

στών για τη διάσπαση στην ουσία της 

μεγαλύτερης Βιομηχανικής  Επιχείρη-

σης της χώρας προκειμένου να επέλθει 

η συγκεκριμένη συμφωνία, μας βρίσκει 

κάθετα αντίθετους και αυτό βέβαια όχι 

από μια στενή συντεχνιακή προσέγγιση. 

Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους γιατί 

από καμία Κοινοτική Οδηγία δεν προκύ-

πτει ότι ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να αλλάξει ιδι-

οκτησιακό  καθεστώς, πολλώ δε μάλλον  



όταν η επιλογή του μοντέλου ΙΤΟ προέκυψε  μέσα από τον Ν.4001/11 προκειμένου να εναρ-

μονιστεί η χώρα μας  με την Οδηγία 2009/72 Ε.Κ. Θα είχε ενδιαφέρον Κύριε Υπουργέ  να 

εξηγήσετε  στο Συνέδριό μας έτσι ώστε να κατανοήσουμε όλοι μας  γιατί υπάρχει αυτή η εμ-

μονή  των δανειστών για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ».  

Ο ίδιος ο υπουργός είχε πει στο χαιρετισμό του στο 37ο Συνέδριο «Είτε θα υιοθετούσαν το δι-

κό μας σενάριο, το οποίο θα εξασφάλιζε τον Δημόσιο χαρακτήρα είτε θα ενεργοποιούνταν το 

προηγούμενο ή και χειρότερα ακόμη, με μεγαλύτερη ένταση για 100% ιδιωτικοποίηση του 

ΑΔΜΗΕ.» 

  

«Μπλόκο» στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ 

Στις 30/6/2016 είχε προγραμματιστεί η πραγματοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων της ΔΕΗ στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της εταιρίας στο Νέο Φάληρο. Μεταξύ των 

θεμάτων ήταν και οι αποφάσεις για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ και η μεταβί-

βαση ποσοστού (24%) σε ξένο στρατηγικό επενδυτή. 

Μετά την ομιλία του υπουργού Π.Σκουρλέτη στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

Γ.Αδαμίδης . Αφού εξήγησε τους λόγους που η απόσπαση του ΑΔΜΗΕ θα είναι καταστροφική 

για τον Όμιλο ΔΕΗ διευκρίνισε πως μετά την ομιλία του προέδρου της ΔΕΗ οι εργαζόμενοι 

και τα προεδρεία των συλλόγων — μελών της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν θα αποχωρήσουν από την αί-

θουσα και ζήτησε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ Μ.Παναγιωτάκη να αναβάλει τη Γενική Συνέλευ-

ση. 

Μετά από συνεννόηση με τον εκπρόσωπο του βασικού μετόχου, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ανα-

κοίνωσε τη διακοπή της συνεδρίασης και τη συνέχισή της στις 11 Ιουλίου. 

30/6/2016 , Ο πρόεδρος και 

ΔΝΣ της ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει τη 

διακοπή της Ετήσιας Γ.Σ. των 

Μετόχων της  ΔΕΗ ΑΕ  



ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ 

Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ  

ΟΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΕΙ  

ΕΙΝΑΙ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  

Και  στην επαναληπτική συνε-

δρίαση της Γενικής Συνέλευ-

σης των Μετόχων της ΔΕΗ σε 

κεντρικό ξενοδοχείο της Αθή-

νας στις 11/7 υπήρξε παρέμ-

βαση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  με την 

οποία έκανε σαφή την αντίθε-

σή της στην διάσπαση του 

Ομίλου ΔΕΗ. Κατόπιν αυτού η 

Διοίκηση της εταιρίας επέλεξε 

να συνεχίσει τη διαδικασία 

στον ασφαλή και προστατευ-

μένο (από δυνάμεις ασφαλεί-

ας) «Γυάλινο κόσμο» του υ-

πουργείου Οικονομικών.  

Το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/

ΔΕΗ κατά την παρέμβασή 

του στη Γ.Σ. (που πραγματο-

ποιήθηκε τελικά αργότερα το 

μεσημέρι δήλωσε πως θα 

γίνει προσφυγή για την ακύ-

ρωση της απόφασης εξεύρε-

σης στρατηγικού εταίρου για 

τον ΑΔΜΗΕ στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας γιατί 

«έχουμε χρέος να διαφυλά-

ξουμε την ενσωματωμένη 

περιουσία των εργαζομένων 

και των συνταξιούχων που 

έχει αναγνωριστεί και επανα-

βεβαιωθεί με σωρεία νομοθε-

τικών ρυθμίσεων από το 

1999 έως και σήμερα» . 

Η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ τελικά ενέκρινε  με πλειοψηφία 96% την υλοποίηση της συμ-

φωνίας για τον ΑΔΜΗΕ, όπως αποτυπώνεται στη σχετική νομοθεσία ενώ η πρώτη φάση της διαγωνιστι-

κής διαδικασίας  ( εκδήλωσης ενδιαφέροντος — μη δεσμευτική φάση όπου διαπιστώνεται η τεχνική και 

οικονομική επάρκεια των εταιρειών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να περάσουν στην 

επόμενη φάση ) αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου.  



 

ΝΟΜΕ:  

Συνταγή  

διάλυσης  

της ΔΕΗ  

Εντός του Σεπτεμβρίου του 2016 αναμένεται, με βάση το σχέδιο που συμφώνησε η κυβέρνη-

ση με τους θεσμούς, να διεξαχθούν οι πρώτες δημοπρασίες προθεσμιακών προϊόντων ενέργει-

ας (ΝΟΜΕ). Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες θα έχουν εταιρείες εναλλακτικοί προμη-

θευτές ακόμη και εφόσον είναι συνδεδεμένοι με εταιρείες, που είναι βιομηχανικοί καταναλω-

τές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πλήρως διαχωρισμένες δραστηριότητες, αλλά όχι απευθεί-

ας οι βιομηχανικοί καταναλωτές. Οι δημοπρασίες θα διεξάγονται σε τριμηνιαία και ετήσια βά-

ση από το Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ). 

Ποσοστό κάτω του 50% 

Προβλέπεται ότι έως το τέλος του χρόνου η ΔEΗ θα πρέπει να έχει ποσοστό στην αγοράς λια-

νικής όχι περισσότερο από 87,24%, στο τέλος του 2017 ποσοστό 75,24%, στα τέλη 2018, 

συνολικά 62,24% και στο τέλος του 2019 το 49,24%.  

Το κρίσιμο θέμα της τιμής εκκίνησης, ορίζεται ότι θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση 

έπειτα από συνεννόηση με τους θεσμούς το αργότερο ένα μήνα μετά την πρώτη αξιολόγηση, 

στη βάση μεθοδολογίας, που θα ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να αντικατοπτρίζουν 

τις οικονομικές συνθήκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες εγκαταστάσεις της 

ΔΕΗ. Ορίζεται ρητά ότι ο υπολογισμός της τιμής εκκίνησης θα έχει ως βασικό στοιχείο το με-

ταβλητό κόστος των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, όπως αυτό προκύπτει από τις 

οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ, το τέλος λιγνίτη, το κόστος αγοράς ρύπων, όπως και το 

κόστος αγοράς ενέργειας από τρίτους. 

Βέβαια, αυτό που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει είναι πως θα προκύψουν όλα αυτά τα θετικά 

(τα οποία διαλαλούν) τη στιγμή που οι εισαγωγές ρεύματος είναι φθηνότερες από την λιγνιτική 

παραγωγή! Μα η λογική των ΝΟΜΕ είναι να έχουν πρόσβαση οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ στη 

φθηνή λιγνιτική παραγωγή …  Δηλαδή, η ΔΕΗ θα βρεθεί κάποια στιγμή στη θέση να είναι υπο-

χρεωμένη , με βάση το σχεδιασμό , να δώσει 20 TWh  όταν η λιγνιτική παραγωγή θα είναι 16 

ή 17. Τι θα γίνει τότε; Θα αναγκαστεί να κάνει εισαγωγές να τις μετονομάσει σε λιγνιτική πα-

ραγωγή και να τις πουλήσει στους ανταγωνιστές της σε τιμές κάτω του κόστους;  

Όπως έχει πει με διάφορες ευκαιρίες η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ «Χρειάζεται  να παρέμβει ο εισαγγελέας»!  



«Συνεργασία» … το λέμε τώρα  

Στις αρχές του χρόνου ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης εμφανίστηκε ένθερμος υποστη-

ρικτής μιας νέας στρατηγικής για τον Όμιλο ΔΕΗ με βασικά χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια και τις 

συνεργασίες. Όπως είπε , απευθυνόμενος στα στελέχη του Ομίλου στην κοπή της πίτας της ΔΕΗ, 

«επιβάλλεται να αναπροσανατολίσουμε τη σκέψη και τη δράση μας. Είναι αναγκαία, αλλά πλέον δεν 

αρκεί η στρατηγική της βελτίωσης μας με παραμονή στο ίδιο πεδίο δραστηριοτήτων. Πρέπει να ανα-

ζητούμε διαρκώς και να αξιοποιούμε με σχεδιασμό και προσοχή αλλά και τόλμη, νέες ευκαιρίες. Στον 

τομέα του ηλεκτρισμού, διαβλέποντας ωστόσο τις νέες εξελίξεις, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η 

εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και σε άλλους τομείς, όπως το φυσικό αέριο.» 

Ένα μήνα μετά και συγκεκριμένα στις αρχές Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

ΔΕΗ μιλώντας στην Κοζάνη και στο Συνέδριο « Επιχειρηματική Επανεκκίνηση στην Περιφέρεια Δυτι-

κής Μακεδονίας » επανέλαβε, με περισσότερες λεπτομέρειες τη θέση του για το «άνοιγμα» της ΔΕΗ:  

«Ειδικότερα για τη Μελίτη II, παίρνοντας υπόψη το ύψος της επένδυσης 750-800 εκ.,  το γεγονός ότι 

αναμένεται απόφαση της ΕΕ εναντίον του μονοπωλίου της ΔΕΗ στους λιγνίτες και τα ιδιοκτησιακά 

προβλήματα των ορυχείων της περιοχής και ιδιαίτερα της Βεύης, επιδιώκουμε,  με σχεδιασμό αλλά 

και αποφασιστικότητα, τη σύμπραξη με έγκριτο οίκο, που θα ανεγείρει τη μονάδα και θα γίνει συνε-

ταίρος μας στην εκμετάλλευση όλων των ΑΗΣ και των ορυχείων της Φλώρινας. Παράλληλα ο οίκος 

αυτός θα είναι σύμμαχός μας για τις ευρύτερες στρατηγικές επιδιώξεις μας.»  

Μια μικρή ΔΕΗ  

από την πίσω πόρτα;  

Στην ίδια ομιλία ο Πρόεδρος της 

ΔΕΗ ΑΕ θέλοντας να δικαιολογή-

σει την κίνηση αυτή διευκρίνιζε 

πως με αυτή  « παρέχεται στη 

ΔΕΗ χρόνος ώστε να αντισταθ-

μίσει τις απώλειες της με άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότη-

τες, τις οποίες δρομολογεί ήδη, 

και βέβαια να βελτιώσει την α-

ποδοτικότητά της με κατάλληλα 

διαρθρωτικά μέτρα.»  

Πάντως η απόπειρα να δικαιο-

λογηθεί η κίνηση αυτή δεν ήταν 

και τόσο επιτυχής. Η πρόταση 

για πώληση εταιριών λιανικής, 

είναι μάλλον μια  σπασμωδική 

αντίδραση. Είναι περισσότερο 

μια κίνηση πανικού από τη διοί-

κηση μπροστά στα φαινόμενα 

κατάρρευσης της μεγάλης επι-

χείρησης που λέγεται Όμιλος 

ΔΕΗ.  

Η νέα πρόταση Παναγιωτάκη  

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ ξάφνιασε το ακροα-

τήριο που παρακολουθούσε την ομιλία του στο συνλεδριο του 

Economist, μιλώντας για την απόφαση να πωληθούν εταιρείες 

λιανικής «με πελάτες μας από όλες τις κατηγορίες, με εγγυημέ-

νες για ένα διάστημα τιμές χονδρικής, τις οποίες θα διαθέσουμε 

με διαγωνισμό έναντι ανταλλάγματος  στους άλλους προμηθευ-

τές. Η πρώτη εταιρεία, με μερίδιο  6–7%%,  δηλαδή περίπου 

400.000 πελάτες επιδιώκουμε να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο.»  



Ο νέος νόμος (4387/2016) φέρνει , παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα των 

υπουργών , μειώσεις στις συντάξεις. Με τη θέσπιση πλαφόν στο δημόσιο, το νέο 

τρόπο υπολογισμού και τη μείωση των επικουρικών, οι συντάξεις μειώνονται ακό-

μη περισσότερο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τον υπολογισμό της σύνταξης στο σύνολο του εργασι-

ακού βίου και με ποσοστό αναπλήρωσης κοντά στο 46.7% (αντί 71% όπως δια-

μορφώνεται σήμερα) , οι νέοι συνταξιούχοι θα δουν συντάξεις πολύ μικρότερες 

από αυτές που χορηγούνται σήμερα και κατά μέσο όρο πλησιάζουν τα 1300 ευ-

ρώ.  

Το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είχε συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας Ανα-

στάσιο Πετρόπουλο στις 29/6/2016 όπου  και τέθηκαν τα μείζονα θέματα που 

ανέκυψαν για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους  του Ομίλου ΔΕΗ, μετά 

την ψήφιση του Νόμου 4387/16 για το Ασφαλιστικό. 

Ασφαλιστικό : Άδικο και αναποτελεσματικό  



Η ΔΕΗ πρέπει να διατηρήσει το ρόλο της 

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ_ΚΗΕ 

Αντώνη Καρρά  

Η  αποτίμηση της αξίας της ΔΕΗ δεν μπορεί να γίνει με χρηματιστηριακούς όρους. 

Δεν θα ήταν πλήρης, ούτε θα αντιπροσώπευε απόλυτα όλη τη συνεισφορά της ΔΕΗ 

στην εθνική οικονομία.  

Η ΔΕΗ δεν ανήκει ούτε στην Κυβέρνηση, ούτε στην Αντιπολίτευση, ούτε στη ΓΕΝΟΠ. 

Συνιστά εθνικό κεφάλαιο που ξεπερνά τις κυβερνήσεις και δεν μπορεί να γίνεται αντι-

κείμενο αγοραπωλησίας  με τις συνήθεις αγοραίες επιχειρηματικές διαδικασίες, πολύ 

περισσότερο στις συνθήκες πιέσεων και εντολών .  

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο Όμιλος ΔΕΗ αξιοποιεί τεράστιο εθνικό πλούτο: 

ορυκτούς πόρους, το υδροδυναμικό της χώρας και εγκαταστάσεις μεγάλης αξίας 

όπως τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί τον κύριο πυλώνα στήριξης και χρηματοδότησης των αναγκαί-

ων ιδιωτικών επενδύσεων στον χώρο της ενέργειας, της Βιομηχανίας και των έργων 

υποδομών και συντήρησης. Καλύπτει, δηλαδή, το τρίπτυχο 

Εθνικών λόγων 

Αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και  

Κοινωνικών αναγκών 

Επιβάλλεται να παραμείνει με δημόσιο χαρακτήρα ως καθετοποιημένη επιχείρηση και 

το Δημόσιο να έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της Διοίκησης. Μόνον με αυτούς τους 

όρους μπορεί να παίξει το ρόλο της επηρεάζοντας θετικά πολλούς τομείς της οικονο-

μίας αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας. 

Η επιστολή του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου  κ. Παναγιωτάκη προς τους εργα-

ζόμενους , αποτελεί αποδοχή ότι ο Όμιλος ΔΕΗ κατευθύνεται σε πλήρες αδιέξοδο και 

οικονομικό μαρασμό.  

Με άλλα λόγια, το μόνο που δεν λέει ευθέως, είναι πως ότι δεν πέτυχαν τα δύο πρώ-

τα μνημόνια έρχεται αυτή η Κυβέρνηση να το υλοποιήσει «από την πίσω πόρτα», με 

το καταστροφικό τρίτο μνημόνιο. Όμως αυτός ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει.   

ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ 

Από καμία κοινοτική οδηγία δεν προκύπτει ότι ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να αλλάξει ιδιοκτησια-

κό καθεστώς, προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο. 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)  



 

Ο ΑΔΜΗΕ είναι ανώνυμη εταιρεία και ιδιοκτησιακά ανήκει στον Όμιλο ΔΕΗ. Είναι 

πιστοποιημένη από την ΡΑΕ ως προς την ανεξαρτησία της έναντι των λοιπών πα-

ραγωγών ενώ τα περί ελέγχου του εμπορίου και αθέμιτου ανταγωνισμού από τον 

Όμιλο ΔΕΗ ,μέσω του ΑΔΜΗΕ,  είναι μυθεύματα.  

Το επιχείρημα περί δήθεν ανάγκης πώλησης του ΑΔΜΗΕ για εξεύρεση κεφαλαί-

ων, πέρα από τις πρωτοφανείς σκοπιμότητες που υποκρύπτει, είναι απολύτως 

αβάσιμο. Και αυτό γιατί οι επενδύσεις στο Σύστημα Μεταφοράς, όπως η διασύν-

δεση της Κρήτης έχουν ενταχθεί στο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.  

Άλλωστε, οι επενδύσεις συνολικά του Ομίλου ΔΕΗ τον καθιστούν ως το  μεγαλύ-

τερο επενδυτικό φορέα της χώρας μετά το Δημόσιο,  ακόμη και στα χρόνια της 

κρίσης. Και το παράδειγμα της Πτολεμαΐδας V είναι χαρακτηριστικό καθώς ο προ-

ϋπολογισμός του έργου φθάνει το 1,4 δις. ευρώ.  

 

Στόχος μας είναι: 

Όχι μόνο να αποτρέψουμε την διάλυση του Ομίλου ΔΕΗ, αλλά κυρίως να απο-

τραπούν οι δραματικές επιπτώσεις στους έλληνες καταναλωτές μετά την εκποίη-

σή της. 

Η Ηλεκτρική Ενέργεια πρέπει να μείνει έξω από τους μηχανισμούς κερδοσκοπίας 

γιατί σε τέτοια περίπτωση τις κερδοσκοπικές επιδιώξεις θα τις πληρώσει ο κατα-

ναλωτής. Όπως ακριβώς συνέβη σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες στη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, όπου οι καταναλωτές κλήθηκαν να πληρώσουν το κόστος 

«αλλαγών» και «μεταρρυθμίσεων»  στον τομέα της Ηλεκτρενέργειας χωρίς να 

υπάρχει ένας ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Ένας σχεδιασμός 

που είναι και κρίσιμος αλλά και επιβεβλημένος για την επόμενη δεκαετία. 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα αντισταθεί προκειμένου να μπλοκάρει τη συμφωνία μεταξύ Κυ-

βέρνησης και Δανειστών, στοχεύοντας πάντα στο να διασφαλίσει την βιωσιμότη-

τα του Ομίλου ΔΕΗ η οποία: 

Αποτελεί εγγύηση για την λειτουργία της αγοράς 

Διασφαλίζει την χαμηλή τιμή της KWh για τον καταναλωτή 

Διασφαλίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα και ρόλο της Επιχείρησης 

Και επίσης, διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά – ασφαλιστικά δικαι-

ωμάτων των εργαζομένων. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 

Άμεσα το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να οργανωθεί και με κάθε τρόπο, Α-

γωνιστικό και Νομικό να ανατρέψει στην πράξη αυτές τις επιλογές. 



ΠΈΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Ο αγώνας της ΓΕΝΟΠ δικαιώθηκε 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Θετική έκβαση είχε τελικά ο αγώνας και οι συνεχείς οχλήσεις 

της ΓΕΝΟΠ, τόσο προς στο αρμόδιο υπουργείο Εργασίας  όσο 

και σε άλλα κυβερνητικά στελέχη, για την επείγουσα ανάγκη 

συγκρότησης των αρμόδιων επιτροπών χαρακτηρισμού των 

εργατικών ατυχημάτων.  

 

Η προσπάθεια της ΓΕΝΟΠ είχε ήδη ως αποτέλεσμα τη δημόσια δέσμευση δύο υπουργών 

(Εργασίας κα Περιβάλλοντος & Ενέργειας) για την ρύθμιση του θέματος που κρατούσε 

σε «ομηρία» τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και συγκεκριμένα  δεκάδες εργαζό-

μενους και μέλη των οικογενειών τους σε όλη τη χώρα. Μάλιστα η πιο πρόσφατη ήταν 

αυτή του κ.Π.Σκουρλέτη κατά την παρουσία του στο 37ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. 

Πλέον η συγκρότηση των αρμόδιων Επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των ατυχημάτων 

ως εργατικών προβλέπεται με το νόμο που ψηφίστηκε τστη Βουλή για το ασφαλιστικό 

(άρθρο 121 του νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -  Μεταρρύθμιση ασφα-

λιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος κλπ»). 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως στο νόμο προβλέπεται ότι :  

«Η διαδικασία χαρακτηρισμού ατυχημάτων  ή παθολογικών επεισοδίων ως εργατικών 

εφαρμόζεται και στις εκκρεμούσες υποθέσεις που δεν έχουν χαρακτηρισθεί και οι σχη-

ματισθέντες φάκελοι με όλα τα στοιχεία τους διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς 

Αξίζει να σημειωθεί 

ότι την τροπολογία, 

με την  οποία δόθη-

κε λύση σε ένα σο-

βαρό ζήτημα με 

πολλαπλές κοινωνι-

κές και οικονομικές 

διαστάσεις,  εισηγή-

θηκε ο Βουλευτής 

Ν. Ηρακλείου του 

ΣΥΡΙΖΑ , Σωκράτης 

Βαρδάκης.  



ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ  

Οι οφειλές βάζουν στο «κόκκινο» τη ΔΕΗ  

«Φρένο» στην αλλαγή προμηθευ-

τή ρεύματος, στην περίπτωση 

που ο καταναλωτής έχει εκκρε-

μείς οφειλές προς τη ΔΕΗ, βάζει 

με απόφασή του ο υπουργός 

ΠΕΝ, Πάνος Σκουρλέτης, η οποία 

σύντομα αναμένεται να δημοσι-

ευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως και να μπει σε εφαρ-

μογή. 

Η εκρηκτική κατάσταση που δια-

μορφώνουν οι συσσωρευμένες 

οφειλές προς τη ΔΕΗ , άρχισε να 

γίνεται ακόμα δυσμενέστερη από 

την πρακτική ορισμένων να επι-

λέγουν νέο (ιδιώτη) πάροχο αφή-

νοντας «φέσια» στη ΔΕΗ. Στο 

πρόβλημα ,που έδειχνε να μην 

απασχολεί ιδιαίτερα τη ΡΑΕ, 

έδωσε λύση ο ίδιος ο υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πά-

νος Σκουρλέτης.  

 

Ειδικότερα, με την συγκεκριμένη 

απόφαση δεν θα επιτρέπεται η 

αλλαγή προμηθευτή σε περίπτω-

ση που δεν έχουν εξοφληθεί ολο-

σχερώς ή δεν έχουν διακανονι-

στεί οι εκκρεμείς οφειλές του πε-

λάτη προς τη ΔΕΗ. 

Στην περίπτωση που ο καταναλω-

τής κάνει διακανονισμό με τη ΔΕ-

Η για τις παλιές οφειλές του, μπο-

ρεί στη συνέχεια να αλλάξει εται-

ρεία. Αν όμως δεν πληρώνει τις 

δόσεις του διακανονισμού του, 

τότε η ΔΕΗ θα μπορεί να υπο-

βάλλει στο Διαχειριστή του Συ-

στήματος εντολή για «κόψιμο» 

της παροχής, ακόμη και εάν ο 

πελάτης είναι συνεπής με τον 

καινούργιο του Προμηθευτή. 

Για να εφαρμοστεί η παραπάνω 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας πρέπει να 

γίνει η σχετική αλλαγή στον υφι-

στάμενο «Κώδικα Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελά-

τες» ο οποίος προβλέπει την απο-

λύτως ανεμπόδιστη αλλαγή προ-

μηθευτή. 

Η απόφαση Σκουρλέτη έρχεται 

μετά από αίτημα της ΔΕΗ αλλά 

και από τη συχνή όχληση του 

συνδικαλιστικού κινήματος που 

διαπίστωνε ότι η τακτική ορισμέ-

νων οφειλετών διόγκωνε έτι πε-

ραιτέρω ένα μεγάλο πρόβλημα 

για τη ρευστότητα της επιχείρη-

σης, η οποία την ώρα που  



«έβλεπε» να αυξάνονται οι 

ανεξόφλητοι λογαριασμοί 

(περίπου 2,3 δισ. ευρώ) , 

την ίδια στιγμή κάποιοι από 

τους κακοπληρωτές πελά-

τες της την εγκατέλειπαν 

κάνοντας σύμβαση με 

άλλες εταιρείες.  

Μιλώντας στη Βουλή, στη 

συζήτηση του πολυνομο-

σχεδίου που περιλαμβάνει 

και τις διατάξεις για την 

απόσχιση του ΑΔΜΗΕ ο 

πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

Γ.Αδαμίδης τόνισε πως «οι 

ανείσπρακτες οφειλές με 

ευθύνη της Διοίκησης,  αυ-

ξήθηκαν στα 2,7 δισ. ευ-

ρώ» και αυτό παρά το νέο 

πρόγραμμα διακανονι-

σμών, που ανακοινώθηκε 

από τη διοίκηση της εται-

ρείας και την κυβέρνηση 

και είναι σε εξέλιξη.  

Τι λέει η απόφαση που τρο-

ποποιεί τον Κώδικα Προμή-

θειας  

«Ο πελάτης δεν δύναται να 

προβεί σε καταγγελία της 

Σύμβασης, για άσκηση του 

δικαιώματος αλλαγής Προ-

μηθευτή, εάν δεν έχει προ-

ηγουμένως εξοφλήσει ολο-

σχερώς τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές του που απορρέ-

ουν από την αρχική Σύμβα 

ση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονι-

σμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον 

Προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής δι-

ακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν 

εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 

του παρόντος (ευάλωτοι καταναλωτές).  

Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τή-

ρησης, από μεριάς του Πελάτη, των όρων του 

διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει στον αντί-

στοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης 

της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί 

σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή». 

 

Πλησιάζουν τα 3 δισ. ευρω οι ληξιπρό-

θεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ  !!! 



«Ενωτικό Αγωνιστικό Μέτωπο Εργαζομένων —Συνεργαζόμενοι» 

Η ιστορική διαδρομή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μας επιβάλλει να αντιμετωπίσουμε - αντιδράσουμε 

δυναμικά στις πολιτικές αποφάσεις ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΔΕΗ.  

Κανένα μνημόνιο και καμιά οικονομική κατάσταση της χώρας δεν μπορεί να καλύψει την 

εξαπάτηση και την παραπλάνηση του Ελληνικού λαού και της κοινωνίας. 

Η μνημονιακή κυβέρνηση , υπάκουη και πειθαρχημένη στις απαιτήσεις των δανειστών , 

συνεχίζει  το δρομολόγιο της λιτότητας και της απαξίωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας 

του Ελληνικού λαού, των εργαζομένων και των συνταξιούχων.  

Η περίοδος που διανύουμε είναι ίσως κρισιμότερη στην ιστορική διαδρομή της ΔΕΗ , αμ-

φισβητείται ο ρόλος και η παρουσία της. Η πρώτη βιομηχανική επιχείρηση δοκιμάζεται 

σκληρά , περνά τη πιο δύσκολη περίοδο . 

Η κυβέρνηση ακλουθώντας διαφορετικό δρόμο από τις προηγούμενες κυβερνησεις προ-

σπαθεί να βαφτίσει το κρέας , ψάρι , όμως ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ  Ο ΙΔΙΟΣ . 

 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΗ δωρίζοντας το 50% της παραγωγής της  και της εμπορίας 

στους ανυπόμονους , κρατικοδίαιτους ιδιώτες οι οποίοι αφού λεηλατήσουν τις επιχειρή-

σεις, επιδιώκουν να καλυφθούν προσφεύγοντας στο άρθρο 99 περί πτώχευσης… 

 

ΔΩΡΙΖΟΥΝ σε στρατηγικό επενδυτή το εθνικό δίκτυο μεταφοράς , τις αρτηρίες της  

ΔΕΗ 

 

ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ έτοιμο πιάτο εξασφαλισμένο πελατολόγιο που αντιστοιχεί στο 50% των 

πελατών της ΔΕΗ  

 

ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ το ξεπούλημα του Ομίλου της ΔΕΗ , ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ όταν οι προηγούμενοι 

την ονόμαζαν ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ και την ιδιωτικοποίηση, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της αγοράς Η/Ε  

όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι γύρω από τη ΔΕΗ εξελίσσεται ένα πολιτικό και επιχειρη-

ματικό παιχνίδι αξίας πολλών δισ. ευρώ 

Οι ιδιώτες θέλουν να εξαφανίσουν το προνόμιο της ΔΕΗ να παράγει φθηνή ενέργεια από 

λιγνίτη και νερά για να αναγκαστεί να ανεβάσει το κόστος παραγωγής και να την αντα-

γωνιστούν. 

Και όλα αυτά την ώρα που ξεπουλάνε τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ μέσω του Ταμεί-

ου Αποκρατικοποιήσεων ! 

 



 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΝΔΥΑ 

 

 Η συμφωνία Κυβέρνησης και δανειστών, σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ αποτελεί 

άλλη μία απόδειξη της Κυβερνητικής ανικανότητας και αναξιοπιστίας. 

     Αφού προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιέργησε έντεχνα την εντύπωση ότι 

θα αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια ξεπουλήματος περιουσίας του Ελ-

ληνικού λαού, μετεκλογικά αποδεικνύεται υπόδουλoς σε δανειστές, σε εγ-

χώρια και ξένα συμφέροντα. 

     Μέσα από τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της "σκληρής" διαπραγμάτευ-

σης προβάλει ως μεγάλη επιτυχία την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τον 

Όμιλο ΔΕΗ επειδή θα διατηρήσει το δημόσιο το 51% των μετοχών. 

     Το Δημόσιο λοιπόν, θα αποκτήσει τον ΑΔΜΗΕ "επί πιστώσει" από τη 

ΔΕΗ.  Το 20% των μετοχών θα πωληθεί σε στρατηγικό επενδυτή.  Επι-

πλέον η ρήτρα-απειλή πλήρους ιδιωτικοποίησης σε περίπτωση αποτυχίας 

του παραπάνω εγχειρήματος εμφανίζει τις προθέσεις των δανειστών και 

της Κυβέρνησης. 

        Η συμφωνία ξεπουλά περίτρανα τα Δίκτυα Μεταφοράς πλήττοντας 

ανεπανόρθωτα τη ΔΕΗ, μεταβιβάζοντας μονοπωλιακά κέρδη σε ιδιώτες!!! 

     Η ΔΕΗ και οι, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, μέτοχοί της είναι οι με-

γάλοι χαμένοι της συμφωνίας αυτής. 

     Χαμένοι, θα βρεθούν και οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και γενικότε-

ρα η Ελληνική κοινωνία. 

     Οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι τα ξένα και εγχώρια συμφέροντα. 

     Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα για την πλήρη ιδιωτικο-

ποίηση του ΑΔΜΗΕ.   



 

ΔΕΗ –στηρίζεται από το  

http://www.esk.genop.gr e-mail  esk@genop.gr 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2016 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συνάδελφοι-ες 

Ο στρατηγικός στόχος της ΕΕ του κεφαλαίου των πολιτικών τους υπαλλήλων συνεχίζεται με πιο γρή-

γορους ρυθμούς, με σκοπό την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς της Ηλεκτρικής Ενέργει-

ας απ’ την κρατική προστασία στρατηγικών τομέων της οικονομίας, προκειμένου να βρουν κερδοφόρα 

διέξοδο για την υπερσυσσώρευση κεφαλαίων και όχι για την λαϊκή ευημερία.  

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει από εκεί ακριβώς που το είχαν αφήσει οι προ-

ηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ την περεταίρω ιδιωτικοποίηση, αποδεικνύοντας ότι και σ’ 

αυτόν τον τομέα ήρθε για να κάνει την πιο βρώμικη δουλειά που δεν πρόλαβαν  ή δεν μπόρε-

σαν οι προηγούμενοι. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες προς αρνητική κατεύθυνση και θα αφο-

ρούν όλες τις εταιρείες του ομίλου ΔΕΗ. Ήδη υπάρχει έτοιμη οδηγία από την ΕΕ για τον ΔΕΔΔΗΕ στην 

κατεύθυνση του διαμελισμού και της ιδιωτικοποίησης. 

Σύμφωνα με το τρίτο ‘’αριστερό μνημόνιο’’ και ενόψει της νέας αξιολόγησης, θα πρέπει το μερίδιο της 

ΔΕΗ στη λιανική αγορά υποχρεωτικά να μειωθεί ως το τέλος του 2019 σε κάτω από το 50% από το 

91% που κατέχει σήμερα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της πώλησης τμηματικά (ανά εξάμηνο) μεγάλου 

μέρους της παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) σε ιδιώτες με τιμές κάτω του κόστους. 

Κυβέρνηση και διοίκηση διακηρύσσουν σε όλους τους τόνους ότι μπαίνουμε στη μεταλιγνιτική περίο-

δο, ουσιαστικά ποινικοποιούν τον λιγνίτη το μοναδικό εγχώριο καύσιμο που εξασφαλίζει επάρκεια, 

ασφάλεια, φθηνή τιμή κιλοβατώρας, θέσεις εργασίας, με σκοπό να προκριθούν εισαγόμενα καύσιμα 

όπως το φυσικό αέριο. Σ’ αυτό συμβάλλει και η πολιτική της ΕΕ που επιβαρύνει την Λιγνιτική παραγω-

γή με τα πιστοποιητικά CO2 και την βαριά φορολογία.                                                                                                   

Ενώ παράλληλα υπάρχει διαπάλη για την κατοχή και για το μοίρασμα των Λιγνιτικών αποθεμάτων, 

όπως της Βεύης και της Δράμας, μεταξύ των μονοπωλιακών ομίλων. 

Σε αυτή την διαδικασία ξεπουλήματος των πάντων εντάσσεται και η  Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της ΔΕΗ την Πέμπτη 30-6-2016, προκειμένου να αποφασίσουν για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρι-

σμό του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ με τελικό στόχο την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφο-

ράς σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης. 

Εδώ, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων στο ΔΣ της ΔΕΗ Φωτόπουλος Νίκος 

μέσα από επιστολή του, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο σχέδιο είναι σε θετικότερη κατεύθυνση από τα 

σχέδια των προηγούμενων κυβερνήσεων, πάντα με την λογική του ‘’μικρότερου κακού’’………. 
 
Προσπάθεια «στράτευσης» στους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου προκειμένου να «συσπειρώσει» 
και να «δεσμεύσει» τους εργαζόμενους της ΔΕΗ γύρω από τους στόχους της επιχείρησης, καθώς 
προχωρά από την κυβέρνηση η ιδιωτικοποίησή της και συνολικά η στρατηγική του κεφαλαίου για την 
«απελευθέρωση» της αγοράς Ενέργειας, επιχειρεί με επιστολή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΗ ΑΕ, Μ. Παναγιωτάκης, σε μια κίνηση που βέβαια έχει ευρύτερες στοχεύσεις............ 



Τονίζει ότι είναι προφανής ο κίνδυνος για την επιχείρησή μας, διότι θα έχει απώλεια εσόδων τόσο από 
την παραγωγή όσο και από την εμπορία, ισχυρίζεται ότι η κατάσταση εξελίσσεται σε κρίσιμη και ότι δεν πρέ-
πει να μείνει η ΔΕΗ «μόνο με τους ασύμφορους πελάτες». Το σημείο της επιστολής, εξάλλου, που προϊδεά-
ζει για μεγάλες αρνητικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στο εσωτερικό της επιχείρησης είναι η α-
ναφορά στο «κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και τις διαρθρωτικές αλλαγές για την υποστήριξη 
των επιχειρηματικών μας πρωτοβουλιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, την απόκτηση 
της αναγκαίας ευελιξίας και τη μείωση του κόστους μας». 
 
Για άλλη μια φορά η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ (ΕΑΜΕ ΔΑΚΕ ΜΕΤΑ) άρρηκτα δεμένη με την πολιτική της απε-
λευθέρωσης και της ανταγωνιστικότητας για την οποία έχει βάλει πλάτη εδώ και πολλά χρόνια, επιχειρεί με 
λεονταρισμούς και άσφαιρα πυρά να σπείρει αυταπάτες στους εργαζόμενους. 
Λειτουργώντας πυροσβεστικά και σερνόμενοι πίσω από τις εξελίξεις κάλεσαν σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ 
ΓΕΝΟΠ προκειμένου δήθεν να οργανώσουν την αντίδρασή τους ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης και διοίκη-
σης προβάλλοντας το δικό τους ίδιο σάπιο μοντέλο της απελευθέρωσης. 
Ουσιαστικά προσπαθούν να προλάβουν την οργή των συναδέλφων για τις συνέπειες της επόμενης 
μέρας του ξεπουλήματος. 
 
Σήμερα, που έχει συσσωρευτεί τόση αρνητική πείρα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί ξανά το 
κίνημα στη δήθεν ρεαλιστική γραμμή του "μικρότερου κακού" της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ. 
Η επιλογή του "μικρότερου κακού", η γραμμή που πάντα αποδέχεται το ασφυκτικό πλαίσιο που καθορίζει 
ο αντίπαλος και αναζητά μάταια φιλολαϊκές "κόκκινες γραμμές" διαπραγμάτευσης μέσα σε αυτό, οδήγησε το 
κίνημα από ήττα σε ήττα. 
Θυμηθείτε: Αποδοχή της "απελευθέρωσης" και αμυντική μάχη για παραμονή της ΔΕΗ 100% στο Δημόσιο, 
μετά παράδοση της περιουσίας του ασφαλιστικού ταμείου της ΔΕΗ, μετά αποδοχή της ιδιωτικοποίησης της 
ΔΕΗ ΑΕ και μάχη οπισθοφυλακών για το 51%, αυτή είναι η γραμμή που μας έφερε στη σημερινή κατά-
σταση. 
Αυτή η γραμμή μετέτρεψε το συνδικαλιστικό κίνημα σε υπηρέτη της κυβερνητικής εναλλαγής και ενίσχυσε τις 
αυταπάτες για τη δυνατότητα των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων να πετύχουν φιλολαϊκή διαχείριση του 
καπιταλισμού. Αυτή η γραμμή προβλήθηκε για δεκαετίες από τη πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ 
 
Για να υπηρετήσει ο ενεργειακός σχεδιασμός τη λαϊκή ευημερία πρέπει να απαλλαγεί απ' τους νό-
μους της αγοράς, τους νόμους του καπιταλιστικού κέρδους. 
Το πρόβλημα επομένως είναι πολιτικό και δεν μπορεί να λυθεί ριζικά χωρίς γραμμή σύγκρουσης και ρήξης 
με το καθεστώς ιδιοκτησίας των μονοπωλίων στον τομέα της Ενέργειας και συνολικά στην οικονομία, χωρίς 
ανατροπή στο χαρακτήρα της εξουσίας. 
Μέσα σ' αυτό το ιδιοκτησιακό και πολιτικό καθεστώς, όπου οι εγχώριες ενεργειακές πηγές, οι πρώτες ύλες, 
τα μέσα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της Ενέργειας θα αποτελούν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία, 
ο ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορεί να αναπτύξει την παραγωγή και να ικανοποιεί συνδυασμένα το 
σύνολο των λαϊκών αναγκών. 
Ο ενεργειακός σχεδιασμός θα διασφαλίζει: 

α) Τη μείωση του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. 
β) Την εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης. 
γ) Τη σχεδιασμένη ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών και κλάδων. 
δ) Την ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου, αλλά και των οικιστικών ζωνών και γενικότερα την ισόρ-

ροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. 

 Για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος, ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της "απελευθέρωσης" και 

των ιδιωτικοποιήσεων του ενεργειακού τομέα δεν πρέπει να διεξάγεται κάτω απ' τη σημαία του χτες, 

δηλαδή με το αίτημα της επιστροφής στο καθεστώς των παλιών κρατικών μονοπωλίων, αλλά κάτω 

απ' τη σημαία του αύριο, της κοινωνικής κρατικής ιδιοκτησίας, της εργατικής εξουσίας, κάτω απ' τη 

σημαία της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. 

Μπορούμε να διδαχθούμε απ' τους απεργιακούς αγώνες της δεκαετίας του '80 κρατώντας τη μαζικό-

τητα και τη μαχητικότητά τους. 

 

Γι' αυτό η Αγωνιστική Συνεργασία καλεί σε μαζική αγωνιστική συσπείρωση, που δεν περιορίζεται 

μόνο σε αιτήματα άμεσης ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας αλλά προβάλλει γραμμή αντεπίθεσης, 

με ριζοσπαστικούς, διεκδικητικούς στόχους. 
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 Μνημόνιο και εξελίξεις στον Όμιλο ΔΕΗ 

 

 

Η πολιτική της ΕΕ και του ΔΝΤ συνοψίζεται στην οργανωμένη 
μεταφορά του δημόσιου πλούτου και των λαϊκών περιουσιών 
στα αρπακτικά των διεθνών αγορών. Ο ενεργειακός τομέας δεν 
βγήκε ποτέ από τη λεγόμενη «λίστα με τα προαπαιτούμενα» των δα-
νειστών! 

Οι απαιτήσεις που περιγράφονται και στο 3
ο
 μνημόνιο (Ν. 

4336/2015):  

1. Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ: Το «εναλλακτικό σχέδιο» της κυ-
βέρνησης προβλέπει ότι το Δημόσιο θα εξαγοράσει αρχικά το 100% 
του ΑΔΜΗΕ και μετά θα πουλήσει το 20% σε διεθνή Διαχειριστή Δι-
κτύων (TSO) και το 29% μέσω του Χρηματιστηρίου.  
Με το συμπληρωματικό μνημόνιο τονίζεται ότι η αποτυχία εισό-
δου στρατηγικού επενδυτή με 20% σημαίνει ΠΩΛΗΣΗ ΑΔΜΗΕ 
κατά 100%! Εκποίηση της στρατηγικότερης εθνικής υποδομής, 
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς. Αυτού που ο γκαουλάιτερ 
Ντάισελμπλουμ αρνείται να ιδιωτικοποιήσει έστω και 1% στη δική 
του πατρίδα. 

2. Η ΔΕΗ υποχρεώνεται να περιορίσει την ισχύ της στο 50% μέχρι 
το 2020, επί ποινή 5 με 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της(!) Α-
κόμη, χάνει άμεσα το 25% των πελατών στη λιανική και πάνω από 
το 50% των πελατών μέχρι το 2020!  
Η συμφωνία αυτή οδηγεί τον όμιλο ΔΕΗ σε χρεοκοπία. Αν συνυ-
πολογιστούν και οι απλήρωτοι λογαριασμοί (άνω των 2,5 δις €) δημι-
ουργείται μια κατάσταση μη αναστρέψιμης οικονομικής ασφυξίας. 

3. Η ΔΕΗ υποχρεώνεται από τον Οκτώβριο να πουλά σε τιμές κό-
στους, μέσω ΝΟΜΕ, σε ιδιώτες μεταπράτες σημαντικό μέρος της 
φτηνής της ηλεκτροπαραγωγής (από λιγνίτες-νερά). Αυτοί θα την 
μεταπωλούν σε τιμές ανταγωνιστικές προς τα τιμολόγια της ΔΕΗ, 
χωρίς να επωμίζονται τα ρίσκα της! Εφόσον κριθεί «ανεπαρκής ο 
ανταγωνισμός», θα παρθούν και άλλα «δομικά μέτρα»:  πώληση 
της «μικρής ΔΕΗ».  



4. Το 2016 προβλέπεται να ιδιωτικοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ, το 17% των 
μετοχών της ΔΕΗ. Απαίτηση των δανειστών είναι και η μεταφορά του 
υπόλοιπου 34% στο ΤΑΙΠΕΔ και του 40% των παραγωγικών μονά-
δων της(!).  
 
Όλα τα μνημονιακά μοντέλα και σχέδια καταλήγουν στο ίδιο α-
ποτέλεσμα: στη δραστική συρρίκνωση, ιδιωτικοποίηση και διάλυ-
ση της ΔΕΗ! Στο στόχο της ΕΕ και των αγορών: την απελευθέρω-
σης της κερδοσκοπίας των ιδιωτών στην ηλεκτρική ενέργεια, τη μετα-
τροπή της από κοινωνικό αγαθό, σε είδος πολυτελείας και τον αφο-
πλισμό της χώρας από τον σημαντικότερο μοχλό παραγωγικής της 
ανασυγκρότησης.  
 

ΔΕΗ ΕΝΙΑΙΑ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ-100% ΔΗΜΟΣΙΑ 

 
Ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι αγώνας 
ενάντια στην «απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας.  Το ρεύμα 
είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά δημόσια 
Η ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα της ΔΕΗ είναι μεγάλη, ανεπανόρ-
θωτη καταστροφή. Όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά για την 
εθνική οικονομία, την κοινωνία, την ανάπτυξη, την εθνική κυριαρχία!  
 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ: ΔΕΗ Ενιαία και καθετοποιημένη, 100% Δημό-
σια με αποκλειστικότητα σε παραγωγή-μεταφορά-διανομή, που θα 
λειτουργεί για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Μόνο μια 
τέτοια ΔΕΗ μπορεί να εξασφαλίσει αδιάλειπτο και φθηνό ρεύμα για 
το λαό, χιλιάδες νέες θέσεις σταθερής εργασίας με ικανοποιητικές α-
πολαβές και δικαιώματα. 
 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΩΠΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩ-
ΡΑΣ. Στο μέτωπο επιδιώκουμε να βρεθούμε με όλους όσοι αυτά τα 
χρόνια δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στους χώρους εργασίας και 
στους συλλογικούς αγώνες, ανεξάρτητα από ιδεολογικές αφετηρίες, 
πολιτικές προτιμήσεις ή κομματικές εντάξεις!  
Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός μπορεί να σαρώσει τα μνημόνια και όλο το 
κατοχικό πολιτικό μπλοκ, που τα στηρίζει. 
 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΕΗ 



Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι λένε ΟΧΙ στην   

Οικονομική & Εμπορική Συμφωνία  ΕΕ—Καναδά  

Από διαμαρτυρία ενάντια στη  CETA 

Από την εκστρατεία της EPSU ενάντια στη CETA:  

Μια κακή συμφωνία για τους εργαζόμενους 

Μια κακή συμφωνία για την Ευρώπη 

Στις αρχές Ιουλίου  η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρότεινε επισήμως στο 

Συμβούλιο της ΕΕ την υπογραφή 

και τη σύναψη μιας συμφωνίας ε-

λεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ 

και του Καναδά, γνωστή και ως  

συνολική οικονομική και εμπορική 

συμφωνία  ( CETA ). 

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν είναι 

μια απλή εμπορική συμφωνία κα-

θώς «κουβαλάει» ρυθμίσεις που εί-

ναι βλαπτικές για τα δημόσια αγα-

θά και τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά 

και για τους εργαζόμενους.  

Η ΓΕΝΟΠ ως μέλος της EPSU (της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματεί-

ων στις Δημόσιες Υπηρεσίες και 

Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), συμμετείχε 

σε σχετικό σεμινάριο που έγινε στο 

Λονδίνο τον περασμένο Μάρτιο 

Για την EPSU η CETA με ή χωρίς 

κρατική προστασία των επενδυτών, 

αποτελεί μια κακή συμφωνία. Η 

ΓΕΝΟΠ ταυτίζεται απόλυτα με τη 

θέση αυτή και ενώνει τη φωνή της 

με τα άλλα ευρωπαϊκά συνδικάτα 

που προσπαθούν να βάλουν φρένο 

σε Εμπορικές και Επενδυτικές Συμ-

φωνίες που  

Απειλούν δημοκρατικά δικαιώματα 

Απειλούν θέσεις εργασίας 

Στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση των 

πάντων και 

Υπονομεύουν τις Δημόσιες Υπηρε-

σίες. 


