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Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ μπορούν να είναι υπερήφανοι γιατί με τους κόπους τους 
κατάφεραν η χώρα μας να έχει σχεδόν πλήρη επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας σε 
τιμές που είναι ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το έργο της. η ΔΕΗ 
έχει συμβάλει καθοριστικά στην Ανάπτυξη του τόπου και στην Ευημερία του 
Ελληνικού Λαού.

Ιδιαίτερα, η περιοχή σας απετέλεσε και αποτελεί την καρδιά της Επιχείρησης και 
η συμβολή σας στο ενεργειακό πρόβλημα της χώρας είναι καθοριστική.

Ομως, ο εξηλεκτρισμός της χώρας έχει συντελεστεί απ’άκρου εις άκρον και το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ΔΕΗ δεν είναι πλέον ο Ελλαδικός χώρος αλλά 
ο Ευρωπαϊκός.

Πρέπει, λοιπόν, να ξεπεράσουμε τις παλιές λογικές και να προσπαθήσουμε σε 
ένα νέο πλαίσιο, άκρως ανταγωνιστικό, να ισορροπήσουμε και, γιατί όχι, να 
διαπρέψουμε.

Η επιχείρηση έχει σήμερα την δυνατότητα και το παραγωγικό δυναμικό να 
προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ε.Ε.

Η ανταπόκριση της Επιχείρησης απέναντι στην επερχόμενη απελευθέρωση της 
αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η ουσιαστική προετοιμασία της έπρεπε να είχε 
ήδη αρχίσει και σ’αυτήν καλούμαστε όλοι να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας 
και τις δραστηριότητές μας.

Αναγνωρίζω, όμως, ότι οι μέχρι πρότινος συνεχείς αλλαγές στην πολιτική για τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού από την εκάστοτε Κυβέρνηση, έχουν 
δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που αποτελεί τον χείριστο σύμμαχο, που 
αποτρέπει την λήψη ορθολογικών αποφάσεων στην κατεύθυνση προσαρμογής 
στα νέα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η δογματική εμμονή της τελευταίας Κυβέρνησης της Ν.Δ. για την απελευθέρωση 
της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ίδρυση σταθμών από ιδιώτες και 
πλήρους αποκλεισμού της ΔΕΗ, μας άφησε αφενός ανοχύρωτους για την διετία 
‘95-’96 και αφετέρου μας κληρονόμησε συμφωνίες όπως αυτή της Θράκης 
(Β.Ο.Ο.) που έπρεπε να ανατρέψουμε.

Μετά από επίμονες και πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ακυρώσαμε τη συμφωνία 
για την εγκατάσταση από Ρωσσική εταιρεία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος με το σύστημα Β.Ο.Ο.



Και δεν εξαφανίσαμε απλώς μια απαράδεκτη διακρατική συμφωνία, αλλά 
καταφέραμε να προσυμφωνήσουμε ώστε τα ανταλλάγματα με τους Ρώσσους να 
συσχετισθούν με το έργο του νέου ΑΗΣ Φλώρινας, έργο ζωτικής σημασίας για την 
περιοχή σας, με πολλές θέσεις εργασίας και ενίσχυση της πολιτικής των 
εγχώριων πηγών ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η ανατροπή της προαναφερθείσας συμφωνίας απέτρεψε για την 
Εθνική Οικονομία και την ΔΕΗ επιβάρυνση 400 δις για την χρονική διάρκεια της 
σύμβασης.

Η επιτάχυνση δε των εργασιών κατασκευής των αγωγών Φυσικού Αερίου που 
επιτύχομε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη λειτουργία των 
Σταθμών Φυσικού Αερίου που μαζί με την 5η Λιγνιτική Μονάδα του Αγίου 
Δημητρίου και του νέου ΑΗΣ (Ατμοηλεκτρικού Σταθμού) Φλώρινας, αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά ανάπτυξης της επιχείρησης.

Η πλήρης αντιστροφή της βασικής φιλοσοφίας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
1994-1999 για την Ενέργεια σε σχέση με εκείνη του σχεδίου που είχε καταρτίσει η 
Νέα Δημοκρατία, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των συνολικών πόρων από 400 
εκατ. ECU σε 946.3 εκατ. ECU από τα οποία 350 εκατ. ECU προβλέπονται για 
την κάλυψη των αναγκών του αναπτυξιακού προγράμματος της ΔΕΗ.

Αλλη πράξη, δείγμα γραφής της πολιτιμής μας, υπήρξε η ψήφιση του νόμου 
2244/94 για θέματα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
συμβατικά καύσιμα.

Ο νόμος αυτός αίρει τα θεσμικά και οικονομικά αντικίνητρα που λειτουργούσαν 
αρνητικά για την ανάπτυξη των πλουσίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
διαθέτει η χώρα μας και διευρύνει τον χώρο ανάπτυξης της ΔΕΗ με την 
δυνατότητα που της παρέχεται να συστήνει θυγατρικές επιχειρήσεις και 
πρόσβαση στην Κεφαλαιαγορά για υγιή (μή δανεικά) κεφάλαια.

Τελευταίο και σημαντικώτερο δε, κατήργησε τον απαράδεκτο εκποιητικό νόμο 
2165/93 της Ν.Δ. και μαζί με αυτό την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων 
θερμοηλεκτρικών μονάδων με σύστημα Β.Ο.Ο.- Β.Ο.Τ.

Με τις παραπάνω ενέργειές μας δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο μέσω του οποίου η 
Διοίκηση της Επιχείρησης μπορεί και πρέπει αποφασιστικά να συμβάλει στην 
υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας στην οποία εντάσσεται και η 
εύρυθμη ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρισμού.

Βασικοί άξονες αυτής της πολιτικής είναι:

1. Η μείωση της ενεργειακής έντασης της οικονομίας μας με διαχείριση της 
ζήτησης και αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου του ενεργειακού μας 
συστήματος.



2. Η μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης από εισαγωγές με εξοικονόμηση 
ενέργειας που θα προέλθει από την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την 
αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό 
ισοζύγιο.

3. Η αύξηση της αποδοτικότητας του ενεργειακού τομέα με την αύξηση της 
τελικής χρήσης πρωτογενών μορφών ενέργειας.

4. Η χρηματοοικονομική εξυγίανση της ΔΕΗ.

Επιπρόσθετα, η Επιχείρηση θα πρέπει να εκσυγχρονίσει τη δομή της, να διατάξει 
και αξιοποιήσει ορθολογικά και παραγωγικά το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό 
της, να διαμορφώσει σύγχρονες εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες, με 
στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η διασφάλιση της υγιούς λειτουργίας και ανάπτυξης της Επιχείρησης είναι και 
υποχρέωση των εργαζομένων και του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Ειδικώτερα, οι εργαζόμενοι και το Σ.Κ. χωρίς δογματισμούς και αγκυλώσεις 
πρέπει να συμβάλουν καθοριστικά στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της 
Επιχείρισης με τεκμηριωμένες προτάσεις για μια Δημόσια Επιχείρηση με 
κοινωφελή χαρακτήρα, ανταγωνιστική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και με λειτουργία 
που θα διέπεται από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Πολύ σύντομα να θίξω το θέμα της αυτονομίας της Επιχείρησης απέναντι στην 
Κυβέρνηση. Είναι διαδεδομένη η άποψη ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις, όπως η 
ΔΕΗ, είναι εκτελεστικά όργανα της Κυβέρνησης. Γι’αυτό και η Κυβέρνηση θα 
πρέπει να παρεμβαίνει σε όποιο θέμα της επιχείρησης, την επιλογή των 
διευθυντών, τις προμήθειες, τις προσλήψεις. Η άποψή μου δεν είναι αυτή. Η 
άποψή μου είναι ακριβώς η αντίθετη. Η επιχείρηση να είναι ανεξάρτητη. Η 
υποτέλεια της επιχείρησης είναι απόρροια της πελατειακής νοοτροπίας. Βλέπουν 
την επιχείρηση εξαρτώμενη για να μπορεί να εξυπηρετεί τους πολιτικούς 
πελάτες. Αλλά η εξάρτηση οδηγεί σε αναξιοκρατία, σε μή διαφανείς, μή 
αντικειμενικές αποφάσεις. Αν θέλουμε να δουλέψει η επιχείρηση αποδοτικά, 
πρέπει να την περιορίσουμε, να την επαναφέρουμε στο πλαίσιο, που ορίζουν οι 
θεσμοί. Το Υπουργείο εποπτεύει, συζητά τις κατευθύνσεις, δεν διοικεί. Αυτή 
υπήρξε μέχρι σήμερα η προσπάθειά μου και θα συνεχίσω.

Πιστεύω ότι Κυβέρνηση, Διοίκηση και Εργαζόμενοι οφείλουν να συμβάλουν προς 
την κατεύθυνση υλοποίησης των ταυτοσήμων στόχων προς όφελος του 
Ελληνικού Λαού, της Επιχείρησης και των Εργαζομένων.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΑΓΓΕΛΙΩΝ

1. Η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε τη διάθεση 600 εκατ.δρχ., για την 2ετία 
1995-1996, για έργα κοινωνικής ανταπόδοσης , στους Ν.Κοζάνης και 
Φλώρινας. Πρόκειται για έργα που δεν σχετίζονται άμεσα με τις 
δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή, αλλά που συμβάλλουν στη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της υποδομής της 
περιοχής. Το ποσό αυτό θα διατίθεται με απόφαση της ΔΕΗ αφού έχουν 
ιεραρχηθεί τα έργα από κοινού με τους Τοπικούς Φορείς.

2. Η επικοινωνία της ΔΕΗ με τους Τοπικούς Φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Επιμελητήρια κ.λ.π.) είναι σημαντική και θα πρέπει να τεθεί σε πιο 
οργανωμένη βάση. Η ΔΕΗ θα ορίσει εκπρόσωπό της σε όργανο που θα 
εκπροσωπεί συνολικά τους Τοπικούς Φορείς της περιοχής για θέματα που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.

3. Εντός του έτους θα περατωθούν οι εργασίες στα Ηλεκτροστατικά φίλτρα 
των Μονάδων 1 και 2 Καρδιάς. Με το έργο αυτό οι εκπομπές στερεών 
περιορίζονται πολύ πιο κάτο) από τα όρια που προβλέπει η Κοινοτική και 
Ελληνική νομοθεσία.
Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν εργασίες περαιτ^ω 
βελτίωσης της απόδοσης των Ηλεκτροστατικών φίλτρων των Μονάδων 3 
και 4 της Καρδιάς, παρόλο που οι εκπομπές τους είναι μέσα στα επιτρεπτά 
όρια, με στόχο την κάθε δυνατή μείωση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 
της περιοχής.

4 . Η ΔΕΗ δεσμεύεται εντός του 1995 να προωθήσει την αποκατάσταση των 
εδαφών , στα οποία έχουν τελειώσει οι εξορυκτικές δραστηριότητες , με 
ταχύτερους ρυθμούς (περισσότερα από 1.000 στρέμματα το χρόνο). Τα μέχρι 
σήμερα αποκατασταθέντα ανέρχονται σε περίπου 5.000 στρέμματα Από τα 
Ορυχεία της ΔΕΗ θα διατεθούν για έργα προστασίας περιβάλλοντος 500 
εκατ. δρχ~

5. Η ΔΕΗ θα συνεργαστεί με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, ώστε να 
βρεθούν τρόποι περαιτέρω αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος 
που διαθέτουν οι παραγωγοί και προμηθευτές της περιοχής στην 
διεκδίκηση των επί τόπου διενεργούμενων προμηθειών και εργολαβιών. 
Ειδικότερα στους τομείς των σιδηροκατασκευών , της αποκατάστασης 
βλαβών, της επισκευής οχημάτων και χωματουργικών μηχανημάτων, της 
επισκευής ηλεκτροκινητήρων, στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
(μεταφορές, συντηρήσεις και καθαρισμοί κτηρίων) καθώς και στην 
προμήθεια υλικών και καταναλωτικών αγαθών, υπάρχει δέσμευση από 
την πλευρά της ΔΕΗ να διερύνει το κύκλο των συνεργασιών με τις 
επιχειρήσεις της περιοχής, μια και η κατεύθυνση αυτή τελικά είναι προς 
όφελος και των δύο πλευρών.



6. Δεσμευόμαστε να κινήσουμε τάχιστα τη διαδικασία αξιοποίησης των 1.146 
στρεμμάτων που έχουν αποδοθεί από τη ΔΕΗ, ρυθμίζοντας το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις χρήσεις γης κ.λ.π., σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια υπουργεία και τους Τοπικούς Φορείς.

7. Η ΔΕΗ θα εκπονήσει μελέτη για την καλλίτερη δυνατή αξιοποίηση των 
νερών που ούτως ή άλλως αντλούνται από τα ορυχεία και ειδικότερα από 
το Νότιο Πεδίο.

8. Η ΔΕΗ πρόκειται να απασχολήσει 300 άτομα, μέσα στο 1995, για την 
κάλυψη εποχιακών αναγκών (50 άτομα ανά δίμηνο).

9. Για την κάλυψη αναγκών το 1996 προβλέπεται να προκηρυχθούν 100 νέες 
προσλήψεις για τη ΔΕΗ.


