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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Σε άρθρο της κας Δήμητρας Καδδά,  το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ-
ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ_ Ιδού οι κουμπούρες του ΕΣΠΑ» στην 
εφημερίδα Ελευθεροτυπία, περιλαμβάνεται η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης 
Πτολεμαϊδας στους φορείς «υψηλής επικινδυνότητας», οι οποίοι διαχειρίζονται 
«ανεπιτυχώς» τις επενδύσεις του ΕΣΠΑ , με βάση τους δείκτες για τον νέο επιχειρησιακό 
σχεδιασμό του ΕΣΠΑ της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη 
εβδομάδα στους εκπροσώπους της Ε.Ε. Γιοχάνες Χαν και Χορστ Ράιχενμπαχ. 

Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να συνηγορήσουμε στο συμπέρασμα για τις πολυδαίδαλες, 
γραφειοκρατικές διαδικασίες στη χώρα μας , οι οποίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Ωστόσο από πλευράς της Δημοτικής επιχείρησης τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας καταθέτουμε τα 
δικά μας ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ σχετικά με την Κοινοτική γραφειοκρατία, η οποία ουδόλως 
αναφέρεται στους δείκτες και η οποία κατά τη γνώμη μας θα πρέπει ταυτόχρονα, επίσης να 
αξιολογηθεί από τους εκπροσώπους της Ε.Ε., τον κ. Ραίχενμπαχ , τον κ. Χαν κλπ., δεδομένου 
ότι καθόρισε δυσμενώς την εξέλιξη του έργου μας.  

Επισημαίνουμε εκ προοιμίου, ότι το έργο μας είναι σε εξέλιξη από τον Απρίλιο 2008, με 
τμήματά του να έχουν ήδη αποπερατωθεί και με πληρωμές πλέον των 15.000.000 ευρώ, δηλ. 
περίπου 55% του συνολικού κόστους, και αυτό χάρη στην εθνική αυτοθυσία και 
προσπάθεια και με πόρους από τμήμα της επιχορήγησης  και από  ίδια - δανειακά κεφάλαια 
της ΔΕΤΗΠ, η οποία διαθέτει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας από της ισχύος του θεσμού 
και όλες  τις σχετικές πιστοποιήσεις αξιοπιστίας.  

Εκτελούμενο υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, στην πιο κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας, 
εις πείσμα των «δεικτών επικινδυνότητας», αποτελεί παράδειγμα αντιμετώπισης της 
κρίσης, ως το μοναδικό μεγάλο έργο του ΕΣΠΑ που εκτελείται και ολοκληρώνεται 
στην Περιφέρειά μας, ίσως και στη χώρα, χάρη στην εργατικότητα, την επίμονη διεκδίκηση, 
την αλληλοϋποστήριξη και την υποδειγματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, δηλ. της 
Διαχειριστικής αρχής του ΥΠΕΚΑ, της εθνικής υπηρεσίας ανταγωνισμού και κρατικών 
ενισχύσεων, των υπηρεσιών της ΔΕΤΗΠ , των μελετητών της ΑΝΚΟ και της πολιτικής ηγεσίας 
του ΥΠΕΚΑ. 

Ημερολογιακά το έργο «Σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς και 
επεκτάσεις δικτύου», με Προϋπολογισμό 32.799.213 € (πλέον ΦΠΑ) εξελίχθηκε ως εξής: 

- Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΕΣΠΑ 2007-2013:22-5-2009  ,  

- Κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  12-06-2009  
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- Αξιολόγηση και ένταξη έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ: 25-02-2010  

Η καθυστέρηση ένταξης, εν μέρει μπορεί να θεωρηθεί ανεκτή , λόγω των εκλογών που 
μεσολάβησαν, αλλά και των διαδικασιών προετοιμασίας του ΕΣΠΑ. 

Η περιπέτεια του έργου μας όμως αρχίζει ΜΕΤΑ την ένταξή του, όταν αυτό αποστέλλεται 
στην επιτροπή ανταγωνισμού, στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, για την έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης.  

Η σχετική απόφαση έγκρισης καθεστώτος θα έπρεπε να ολοκληρώνεται εντός ευλόγου χρόνου 
από την κοινοποίηση ενός έργου. Δυστυχώς όμως, η έγκριση καθεστώτος των έργων 
τηλεθέρμανσης όλης της χώρας από την ΓΔ Ανταγωνισμού της Ε.Ε., (Πτολεμαϊδας, 
Φλώρινας, Κοζάνης, Αμυνταίου, Μεγαλόπολης), από την 21/04/2010 (έναρξη 
διαδικασίας) και μέχρι σήμερα, δηλαδή επι 20 μήνες, δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε κάν 
για το έργο της Πτολεμαϊδας. 

Παρά τις πολύμηνες, επίπονες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, παρακολουθούμε μια 
πρωτοφανή γραφειοκρατική τακτική της επιτροπής, με αλλεπάλληλες, συχνά 
επαναλαμβανόμενες ανά τετράμηνο ερωτήσεις, λανθασμένες υποδείξεις εφαρμογής οδηγιών 
άσχετων προς το έργο, με επιβολή πρώιμων αναθεωρήσεων μελετών κόστους-οφέλους και 
συνεχή ζήτηση νέων στοιχείων από πλευράς της ΓΔ Ανταγωνισμού.  

Τον Μάρτιο 2011 ευρισκόμενοι σε απόγνωση, όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγκαστήκαμε να 
επισκεφθούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, προκειμένου να 
εξετάσουμε ποιό τελικώς είναι το πρόβλημα. Μας διαβεβαίωσαν ότι κατανοούν ότι πρόκειται για 
τοπικό έργο υποδομής , το οποίο δεν μοχλεύει τον ανταγωνισμό και ότι θα εισηγηθούν 
συντόμως. 

Αντ’ αυτού ακολούθησε νέος τετράμηνος κύκλος ερωτήσεων, που έφταναν μέχρι την 
τεκμηρίωση του επιτοκίου δανεισμού της ΔΕΤΗΠ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων 
σε σχέση με τα αντίστοιχα επιτόκια της ΕΚΤ , το οποίο επισημαίνουμε ότι παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα (5,9%), παρά τις μειώσεις που καταγράφονται.   

Οι επιπτώσεις αυτής της εμπλοκής είναι προφανείς : αδυναμία εκταμίευσης 
κοινοτικών πόρων και ομαλής χρηματοδότησης και εξέλιξης του έργου, πολύμηνες 
διακοπές εργασιών, επιβαρύνσεις των υπηρεσιών και του κόστους του έργου και 
σοβαροί κίνδυνοι νομικών επιπλοκών. 

Λόγω της προκλητικής καθυστέρησης έκδοσης απόφασης καθεστώτος ενίσχυσης από την ΓΔ 
Ανταγωνισμού και ομαλής χρηματοδότησης του έργου αναγκαστήκαμε, με τα από 15-7-2011, 
8-9-2011 έγγραφά μας να προβούμε σε επίκληση της παρέμβασης του αρμοδίου Υπουργού 
ΠΕΚΑ στην Επιτροπή. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε απαντήσεις και δεν κατανοούμε: 

- πόσο χρόνο χρειάζεται μια υπηρεσία για να κατανοήσει ότι ένα τοπικό, δημοτικό σύστημα 
τηλεθέρμανσης δεν μοχλεύει τον ενεργειακό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και δεν 
μπορεί να εξετάζεται από την Επιτροπή ανταγωνισμού  με τα ίδια κριτήρια και διαδικασίες 
όπως η SHELL ή η δική μας ΔΕΗ; 

- ποιος θέτει, ελέγχει και αξιολογεί τους χρόνους και την συμπεριφορά των υπηρεσιών των 
Βρυξελλών ; 

- το έργο της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας εγκρίθηκε ονομαστικά, από το 2007 μαζί με το 
σύνολο του ΕΣΠΑ. Γιατί εξετάζεται από τον ανταγωνισμό εκ των υστέρων;  

- πόσο χρόνο θα χρειαστούν τα επόμενα έργα τηλεθέρμανσης για να κριθούν;  

Επομένως οι σχετικοί «Πίνακες επικινδυνότητας» που δημοσιεύτηκαν είναι εσφαλμένοι 
όσον αφορά την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας διότι: 
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1. Δεν έχουν μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί , με ευθύνη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα 
«Διαθέσιμα κονδύλια» ύψους 32.799.213 ευρώ, που αναφέρονται στην σχετική στήλη 
του Πίνακα, 

2. Η Συμβασιοποίηση του έργου με τους κατασκευαστές πραγματοποιήθηκε πριν από την 
ένταξη του έργου (Απρίλιος 2008), επομένως ο σχετικός δείκτης είναι αρνητικός ως 
προς την επίσπευση του έργου από την ΔΕΤΗΠ (-675), και απροσδιόριστος 
(609+) ως προς την έγκριση καθεστώτος και την πληρωμή της κοινοτικής συνδρομής, 
η οποία δεν συντελέστηκε μέχρι σήμερα.  

 

Θέτοντας υπόψη σας τα παραπάνω στοιχεία, ελπίζουμε οι αρμόδιοι επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ να 
εντοπίσουν τις αδυναμίες ΟΛΩΝ αδιακρίτως των εμπλεκομένων, εντός και εκτός συνόρων της 
Ελλάδας και να δώσουν εγκαίρως, συνολικές απαντήσεις και διεξόδους. 

Εν τω μεταξύ παρακαλούμε να αποκαταστήσετε την «αλήθεια» των δεικτών επικινδυνότητας, 
ώστε να μην προστίθεται στην αγανάκτησή μας και η κακοποίηση του εκτελουμένου έργου 
μας. 

 

 

 
 

 

 

Πίνακας αποδεκτών 

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
Προϊστάμενο Δρ. Αστέριο Χατζηπαραδείση 
 
2. ΜΟΝΑΔΑ «Ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων» 
Προϊσταμένη κα Ζωή Γεωργοπούλου 
 
3. Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» 
 
4. ΜΜΕ Ν.Κοζάνης 
 

 


