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O
ι Εθνικές Εκλογές του Σε-

πτεμβρίου 2015, είχαν ως απο-

τέλεσμα την συγκρότηση μιας

διακομματικής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Α-

ΝΕΛ, απαλλαγμένης πλέον από αντιευ-

ρωπαϊκές συνιστώσες. Το Εκλογικό σώ-

μα επέλεξε την προσπάθεια επίλυσης

του χρέους της Ελλάδας εντός της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης αποφεύγοντας δρό-

μους επικίνδυνους. Σε επικοινωνιακό ε-

πίπεδο η μάχη κρίθηκε μεταξύ «παλαι-

ού» και «νέου» καθώς και στην προβαλ-

λόμενη αντίστοιχη ικανότητα διαχείρι-

σης της κρίσης. Δόθηκε, έτσι, μια δεύ-

τερη ευκαιρία στους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να

αντιμετωπίσουν την ύφεση και τα προ-

βλήματα που αυτή φέρνει. 

Το 3ο Μνημόνιο ή Συμφωνία είναι μια πραγματικότητα. Έ-

να μνημόνιο που εκτός από πλήθος δυσβάσταχτων μέτρων, προ-

βλέπει μεταβολές και στην αγορά ενέργειας. Μεταβολές ανησυ-

χητικές για τον Όμιλο ΔΕΗ και τους εργαζομένους σ’ αυτόν. Η ε-

ποπτεία-έγκριση των δανειστών για τις οποιεσδήποτε μεταβολές

δυσχεραίνει τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, η μη ύπαρ-

ξη του οποίου, πλήττει τον Όμιλο πολυεπίπεδα και ευνοεί την α-

νάπτυξη καιροσκοπικών και κερδοσκοπικών προσπαθειών. Γί-

νεται σαφές ότι συνδικάτα και εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται

σε επαγρύπνηση. 

Η ΔΕΗ σε μια

προσπάθεια περιορι-

σμού του κόστους

και κατ’ επέκταση

της μείωσης των τι-

μών στο ηλεκτρικό

ρεύμα, διεκδικεί τη χορήγηση δωρεάν πιστοποιητικών CO2. Ταυ-

τόχρονα, προσπαθεί να τιθασεύσει τα τεράστια ποσά ανεξόφλη-

των λογαριασμών που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. €. Ανεξόφλητοι

λογαριασμοί που οφείλονται σίγουρα στην παρατεταμένη ύφεση

αλλά και στη συμπεριφορά του δημοσίου, των ΟΤΑ καθώς και

Δημοτικών Επιχειρήσεων που εδώ και χρόνια «φεσώνουν» τη

ΔΕΗ. 

Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί και η συμπεριφορά της

ΡΑΕ, που με τις αποφάσεις της ή με τις παραλείψεις της κάθε άλ-

λο παρά «ρυθμίζει» την αγορά. 

Την εποχή που ελάχιστες Επιχειρήσεις προβαίνουν σε επεν-

δύσεις στην Ελλάδα, δεδομένων των συνθηκών, ο  Όμιλος ΔΕΗ

ανταποκρίνεται στην πρόκληση της οικονομίας για ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

με δύο τεράστια έργα πνοής, την «Πτολεμαΐδα 5» και την «Τηλε-

μέτρηση». Έργα που έχουν κινητοποιήσει πολλούς κρατικοδίαι-

τους ενδιαφερόμενους !!! 

Η πορεία του Ασφαλιστικού μας παραμένει αβέβαιη. Μια α-

βεβαιότητα που βιώνουν καθημερινά οι συνάδελφοι που υπηρε-

τούν στους ασφαλιστικούς φορείς. Αβεβαιότητα σχετικά με τον τό-

πο και το αντικείμενο εργασίας τους, που ενισχύεται από φαινό-

μενα άνισης μεταχείρισης κ.α. Φιλόδοξα σχέδια έχουν ανακοι-

νωθεί. Σε αναμονή ευόδωσής τους λοιπόν. 

Η Ε.Σ.Σ.Ε. παρ΄ ότι υλοποιείται σταδιακά, με στρεβλώσεις και

ασάφειες, αποτελεί ένα σημαντικό στήριγμα για τους εργαζόμε-

νους στον Όμιλο. Όσοι δεν την στήριζαν έχουν λαχανιάσει να

προλάβουν…. 

Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, συνεχίζει την προσπάθεια δημιουργικής

σύνθεσης αφήνοντας περιθώρια διατήρησης ανισόρροπων ισορ-

ροπιών ή ισορροπημένων ανισορροπιών. Έχει όμως τη δυνατό-

τητα πλέον να προχωρήσει χωρίς οικονομικά βάρη με διαφάνεια

στις σοβαρότατες προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον και τα

μνημόνια.

Καλή Ανάγνωση! 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην τ. Πρόεδρο του Σωματείου Βιδάλη Ρόζα για την απώ-

λεια του πατέρα της, καθώς και στους συναδέλφους-μέλη μας Αναγνωστόπουλο Μιχάλη για την απώλεια του πα-

τέρα του, Παλαιογιάννη Βασιλική για την απώλεια του πατέρα της, Δημονίτσα Ιωάννα για την απώλεια της μητέ-

ρα της και Σπυρογιάννη Αλεξάνδρα για την απώλεια του πατέρα της. Επίσης το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυ-

πητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου Αγγελέτου Νικόλαου που έφυγε από κοντά μας πρόσφατα.

editorial

Απροστάτευτοι οι συνάδελφοι σε καταστήματα και πρακτορεία

Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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Οι επιθέσεις ενάντια σε συναδέλφους στην εξυ-
πηρέτηση στα Πρακτορεία και τα Καταστήματα συ-
νεχίζονται.

Τελευταίο κρούσμα, στο Πρακτορείο της Πε-
ριοχής Άρτας, μαινόμενος πελάτης χειροδίκησε α-
γρίως σε βάρος συναδέλφων.  

Δυστυχώς οι συνάδελφοι μετά το επεισόδιο δεν
είχαν καμία συμπαράσταση ( ούτε καν τηλεφωνι-
κή) από τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ. 

Στις δύσκολες οικονομικά εποχές που ζούμε οι συνάδελφοι αποτελούν εύκολο και βολι-
κό στόχο πελατών που πιθανόν επιθυμούν κάπου να ξεσπάσουν, επειδή όμως και οι συνά-
δελφοι είναι άνθρωποι καλό θα ήταν να υπάρξουν μέτρα προστασίας.  



Αύγουστος - Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2015

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα βουλιάζουν καθημερινώς

οι αποσπασμένοι στους ασφαλιστικούς φορείς, συνάδελφοι. Μετά τα

θετικά βήματα ως προς την αξιολόγησή τους, εμφανίζονται φαινό-

μενα άνισης μεταχείρισης σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους

στον Όμιλο ΔΕΗ, αβεβαιότητα ως προς τον τόπο και το αντικείμενο

εργασίας τους έως και περιπτώσεις που οι συνάδελφοι αυτοί ερ-

γάζονται σε κτήρια με επικίνδυνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Παρ’ ότι λοιπόν, οι εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετέχουν σε Πε-

ριοδικό Ιατρικό Έλεγχο, οι συνάδελφοι που υπηρετούν στους

Ασφαλιστικούς φορείς έχουν αποκλεισθεί με διάφορα προσχήμα-

τα. Έτσι ούτε ατομικός ιατρικός φάκελος τηρείται, ούτε φυσικά και

βεβαίωση καταλληλότητας μπορεί να εκδοθεί. 

Επίσης, επανειλημμένα, παρατηρούνται προσπάθειες από τις ΔΥΠΕ

μετακίνησης των συναδέλφων σε άλλες μονάδες. Το Πολυϊατρείο στον

Πειραιά σταματά τη λειτουργία του και αν δεν μετακινηθούν οι συ-

νάδελφοι στα Πολυϊατρεία της Αθήνας θα τους μετακινήσουν σε άλ-

λες μονάδες των ΔΥΠΕ. Προσπάθειες επίσης μετακίνησης συναδέλφων

λαμβάνουν χώρα και στο Πολυϊατρείο της Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Έως και η αντιμετώπιση της επικινδυνότητας των ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων στο κτήριο της Μυλλέρου έχει εμπλακεί στο λαβύ-

ρινθο της γραφειοκρατίας μεταξύ ΔΕΗ και Ασφαλιστικών φορέων. 

Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι στους Ασφαλιστικούς φορείς εί-

ναι συνάδελφοι και πρέπει να τυχαίνουν ίσης μεταχείρισης με τους

υπόλοιπους εργαζόμενους στον Όμιλο, οι προσφερόμενες υπηρε-

σίες τους να είναι σεβαστές και να εργάζονται σε συνθήκες ασφά-

λειας. Δεν είναι εργαζόμενοι ξεχασμένοι, έρμαια των ελλείψεων ή

των προχειροτήτων των Ασφαλιστικών φορέων. 

Καλούμε για άλλη μια φορά τη ΔΕΗ, να προχωρήσει άμεσα στην

συνολική μελέτη του θέματος και έως τότε να αποφευχθούν κινή-

σεις που ενισχύουν την ανασφάλεια των συναδέλφων.
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Τις ημέρες αυτές υλοποιούνται με αρκετή καθυστέρηση μερικοί ση-
μαντικοί όροι της Ε.Σ.Σ.Ε. 2015. Μιας Ε.Σ.Σ.Ε., της οποίας η διαπραγμά-
τευση άρχισε το Σεπτέμβριο του 2014 και υπογράφηκε μετά το Φε-
βρουάριο του 2015 με τις εταιρίες του Ομίλου. Μια Ε.Σ.Σ.Ε. που δια-
σφαλίζει τις εργασιακές σχέσεις και τις θέσεις εργασίας, που γενικότε-
ρα έχει θετικό πρόσημο και που ισχυροποιεί τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και τα
Σωματεία - μέλη της. 

Σε μια περίοδο μνημονιακή, που οι εργαζόμενοι του Ομίλου ήταν ε-
πιστρατευμένοι, που η "μετενέργεια" σε συνδυασμό με την πολιτική α-
στάθεια, ήταν πολύ κοντά, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και ορισμένα Σωματεία διεκ-
δίκησαν, διαπραγματεύτηκαν και πέτυχαν μια από τις καλύτερες Ε.Σ.Σ.Ε.
που έχουν υπογραφεί κατά την περίοδο των μνημονίων.

Παράλληλα, η Ε.Σ.Σ.Ε. αντιμετώπισε το μένος μερίδας Μ.Μ.Ε. που
ήθελε να πλήξει τον Όμιλο ΔΕΗ, αντιμετώπισε όμως και την αντίδραση
ορισμένων Σωματείων – μελών της τα οποία ήθελαν τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
αδύναμη, ανίσχυρη και απομονωμένη. Είναι συγκεκριμένα Σωματεία
που τότε "για το καλό" των εργαζομένων δεν υπέγραψαν την Ε.Σ.Σ.Ε.
Είναι συγκεκριμένα Σωματεία που δεν ανταποκρίνονται στις καταστα-
τικές οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Είναι συ-
γκεκριμένα Σωματεία που οι ηγεσίες τους καθημερινώς βουλιάζουν
στην αναξιοπιστία, στον ανούσιο παραγοντισμό και την ανευθυνότητα.
Τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά: προσωπικές φιλοδοξίες, μικροκομ-
ματικές σκοπιμότητες, σε καμία περίπτωση όμως "το καλό των εργα-
ζομένων". 

Ουραγοί των εξελίξεων, μέχρι πριν λίγες ημέρες αγωνιούσαν,
παρακαλούσαν για τη γρήγορη υλοποίηση των όρων της Ε.Σ.Σ.Ε. και τώ-
ρα, αφού έχει υλοποιηθεί η παροχή των διατακτικών σίτισης, παρασι-
τικά αποποιούνται των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν από την
επιβολή της έκτακτης εισφοράς από τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με διάφορα προ-
σχήματα. 

Μια έκτακτη εισφορά, που ενδυναμώνει τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, που της
λύνει τα χέρια να αγωνισθεί για την ανάπτυξη του Ομίλου και την προ-
άσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων. 

Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, ο περιορισμός του μεριδίου της ΔΕΗ
στην παραγωγή, στη χονδρική και λιανική αγορά, οι στρεβλώσεις στην
αγορά ενέργειας, η απαξίωση του ασφαλιστικού μας συστήματος, μας
αφορούν όλους.

Θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα με ισχυρή ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ ή όχι;

Αυτό είναι το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε.
Και όχι η ανεύρεση τρόπων να αποφύγουμε την έκτακτη εισφορά.

Ο ατομικισμός είναι μία πολυτέλεια για αυτές τις εποχές που οδηγεί σε
επικίνδυνους δρόμους. 

Η Ε.Σ.Σ.Ε. υλοποιείται, καθυστερημένα σε πολλές περιπτώσεις στρε-
βλά, αλλά υλοποιείται. Από την παροχή των διατακτικών σίτισης, έχουν
προς το παρόν αποκλεισθεί οι αμειβόμενοι με τον ανώτατο, κατά το
νόμο, μισθό καθώς και οι αποσπασμένοι. Κατάφωρη αδικία, η οποία ε-
πιβάλλεται να αντιμετωπισθεί. Και παρ΄ όλα αυτά δεν γυρνούν την πλά-
τη τους στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Όλοι οι υπόλοιποι που βγαίνουν άμεσα ω-
φελημένοι θα αδιαφορήσουν; 

Αν κάποιοι θέλουν να αισθάνονται "έξυπνοι", εμείς αισθανό-
μαστε υπερήφανοι που σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. 

Καλούμε τους συναδέλφους, να υιοθετήσουν τις αρχές της ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Να απομονώσουν
Σωματεία που δεν ενδιαφέρονται για αυτούς. Να ενδυναμώσουν Σω-
ματεία – μέλη της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
των καιρών. 

Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, να προστατεύσει το κύρος των αποφά-
σεών της, ώστε η προσπάθεια δημιουργικής σύνθεσης να μην ερμη-
νεύεται ως αδυναμία.

Καλούμε επίσης τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, να γνωστοποιήσει στους συνα-
δέλφους τα Σωματεία τα οποία έχουν οικονομικές εκκρεμότητες, από
τις τακτικές και έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις τους. 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ

ΤΟΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟ ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟ
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Έξυπνα Δίκτυα: Μονόδρομος για
τις Εταιρίες Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Τα Έξυπνα Δίκτυα είναι η βάση για την λειτουργία
μιας ενεργειακής αγοράς που θα συνδυάζει την
επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών προδια-
γραφών, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε χα-
μηλό κόστος. Για τον σκοπό αυτό βρίσκονται στο
επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού των
σύγχρονων Εταιριών Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας.

Είναι δε γενικά αποδεκτό, ότι οι Διαχειριστές των
Δικτύων Διανομής είναι βασικοί συντελεστές για την
μετάβαση στην οικονομία μηδενικού άνθρακα, εί-
ναι οι «πρωταγωνιστές» της μετάβασης στα εξε-
λιγμένα συστήματα του μέλλοντος.

Για την μετάβαση αυτή, απαιτούνται καινοτόμες
τεχνολογίες, λύσεις αλλά και εφαρμογές, που θα
επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναμι-
κού της διεσπαρμένης παραγωγής, και την ενερ-
γοποίηση του πολίτη ως καταναλωτή ή/και παρα-
γωγού που θα διαμορφώνει ο ίδιος την ενεργεια-
κή του συμπεριφορά.

Τα Έξυπνα Δίκτυα μας δίνουν τη δυνατότητα πα-
ροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τους κατανα-
λωτές με υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη ευελιξία με
τελικούς στόχους την αποδοτικότερη χρήση της
ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Υλοποιούμενα Έργα ΔΕΔΔΗΕ για
Έξυπνα Δίκτυα

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ
στοχεύει στη μετάβαση του Δικτύου μας σε ένα Έξυ-
πνο Δίκτυο.

Προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους
για αναβαθμισμένη ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τον καταναλωτή με ταυτόχρονη
μείωση του κόστους, προχωράμε στην περαιτέρω
εξέλιξη υπαρχόντων και στην υλοποίηση νέων σύν-
θετων καινοτόμων έργων.

Θα σας αναφέρω μερικά από αυτά.

Η Ηλεκτρονική διαδραστική απεικόνιση
του Δικτύου Διανομής (GIS).

Με το εν λόγω έργο στοχεύουμε στην αποτύ-
πωση των χαρτών των δικτύων μας σε ψηφιακά αρ-
χεία. Τα αρχεία αυτά, θα διαθέτουν περιγραφικές
πληροφορίες για τα στοιχεία του δικτύου σε συ-
σχετισμό με τη γεωγραφική τους θέση.

Το νέο ψηφιακό σύστημα μας δίνει τη δυνατό-
τητα να επεξεργαζόμαστε ταχύτατα τις χαρτογρα-
φικές αλλά και τις περιγραφικές πληροφορίες των
δικτύων μας, οδηγώντας στην αναβάθμιση των τε-
χνικών δραστηριοτήτων μας.

To GIS έρχεται να εκσυγχρονίσει τους χάρτες
του Δικτύου, οι οποίοι σήμερα είναι αποτυπωμέ-

νοι σε χαρτί και περιλαμβάνουν αρκετές ανακρίβειες
και αντιφατικές πληροφορίες, καθώς σε αρκετές πε-
ριπτώσεις δεν έχουν ενημερωθεί με τα νέα έργα
που έχουμε εκτελέσει, ενώ πολλές φορές τα βα-
σικά γεωγραφικά στοιχεία που περιλαμβάνουν
δεν είναι ενημερωμένα με τους νέους δρόμους, τις
μεταβολές στα σχέδια πόλεως κλπ.

Με το GIS αποτυπώνονται σε ψηφιακούς χάρ-
τες όλα τα στοιχεία του Δικτύου Διανομής (χαρτο-
γραφικά και περιγραφικά) τα οποία θα ενημερώ-
νονται συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό θα διευκο-
λυνθούν σημαντικά οι μελέτες δικτύων, τα έργα συ-
ντήρησης, οι μελέτες αξιοπιστίας του δικτύου,
κλπ.

Τα Κέντρα Ελέγχου Διανομής
Ο εκσυγχρονισμός των Κέντρων Ελέγχου

Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) αποτελεί άλλο ένα ση-
μαντικό έργο που υλοποιούμε.

Μέσα από τα νέα Κέντρα Ελέγχου Δικτύων
Διανομής (ΚΕΔΔ) θα πραγματοποιείται συνεχής
παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του
Δικτύου Διανομής, τόσο εντός των Κύριων Υπο-
σταθμών Υψηλής προς Μέση Τάση, όσο και των Δι-
κτύων Μέσης Τάσης.

Μέσω των ΚΕΔΔ μπορούμε να εκτελέσουμε τη-
λεχειρισμούς ενώ αποκτάμε απόλυτο έλεγχο του
Δικτύου μας μέσω της άμεσης πληροφόρησης που
μας παρέχεται από τα δίκτυα SCADA και προ-
γραμμάτων DSM. Τα συστήματα Supervisory
Control and Data Acquisition και Distribution
Management System, μας δίνουν δυνατότητες
τηλελέγχου, τηλεποπτείας και τηλεχειρισμού των

κύριων διακοπτικών στοιχείων του δικτύου και μας
παρέχουν την δυνατότητα μελετών για την ανα-
βάθμιση της λειτουργίας τους.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμίσω
ένα πολύ σημαντικό ΚΕΔΔ που υλοποιούμε
αυτή την περίοδο και αφορά στα Μη Διασυν-
δεδεμένα Νησιά.

Πρόκειται για ένα έργο που θα στηρίξει ση-
μαντικά τις προσπάθειες για ποιοτική αναβάθ-
μιση της ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδε-
δεμένων Νησιών.

Το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) είναι
εγκατεστημένο στην έδρα της Διεύθυνσης Περι-
φέρειας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αθήνα και η πα-
ρακολούθηση γίνεται μέσω 27 τερματικών σε μο-
νάδες της ΔΠΝ (Διεύθυνσης Περιφέρειας Νή-
σων). Μέσω αυτού επιτηρούνται και εκτελούνται
τηλεχειρισμοί στους Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και στο
δίκτυο ΜΤ όλων των νησιών του Αιγαίου, συμπε-
ριλαμβανομένης της Κρήτης, της Ρόδου και της Λέ-
σβου.

Συστήματα Τηλεμέτρησης
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΕΔΔΗΕ, προχωρά και με

την υλοποίηση των Συστημάτων Τηλεμέτρησης.
Εχει ήδη υλοποιηθεί το Σύστημα Τηλεμέ-

τρησης των καταναλωτών Υψηλής και Μέσης
Τάσης με το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα το 23%
της διανεμόμενης ενέργειας. Το σύστημα αυτό με
χρήση του συστήματος GSM και της υπηρεσίας
GPRS, τηλέμετρα 11.000 πελάτες της Μέσης Τάσης.

Το Σύστημα Τηλεμέτρησης παροχών μεγάλων
πελατών Χαμηλής Τάσης, αφορά σε 60.000 με-
γάλους πελάτες και αντιστοιχεί σε περίπου 11%
της συνολικής διανεμόμενης ενέργειας και βρί-
σκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Έξυπνοι Μετρητές
Προχωράμε τώρα στην υλοποίηση πιλοτικού

συστήματος Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της
ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οι-
κιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών
εντάσσοντας 170.000 μετρητικά σημεία στην Ξάν-
θη, Λέσβο, Λήμνο, Αγ. Ευστράτιο, Λευκάδα, Αττι-
κή και Κεντρική Μακεδονία όπως επίσης και άλλα
περίπου 30.000 στην Θήρα, Κύθνο και Μήλο.

Το πιλοτικό αυτό έργο είναι σημαντικό γιατί θα
μας βοηθήσει στις προδιαγραφές για την σταδιακή
πανελλαδική εφαρμογή των ευφυών συστημάτων
μέτρησης και την αντικατάσταση των περίπου 7 εκα-
τομμυρίων ηλεκτρομηχανικών μετρητών με Έξυ-
πνους Μετρητές. Όπως ίσως γνωρίζετε, πριν από
λίγες ημέρες έληξε η προθεσμία κατάθεσης προ-
σφορών με την συμμετοχή τριών εταιρικών σχη-
μάτων με προσφορές που καλύπτουν ένα μεγάλο
εύρος τεχνολογιών με διαφορετικούς μετρητές.

«Συνεισφορά των έξυπνων δικτύων και
Απόσπαμα από την Ομιλία του

Νικ. Χατζηαργυρίου, Προέδρου & ΔΝΣ
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην Ημερίδα

«Ενέργεια και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
στην Ελλάδα»
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Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς και προγράμματα
Έρευνας και Καινοτομίας

Σε αυτή την πορεία ο ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι μόνος

του, συμμετέχει και παρακολουθεί από κοντά τις ευ-

ρωπαϊκές εξελίξεις, συμμετέχει σε πολλούς ευ-

ρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, είναι ενερ-

γό μέλος του EDSO for Smart Grids, της Eurelectric

και της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας των

Smartgrids.

Επιπλέον, συμβάλλει και αποκτά πολύτιμες

εμπειρίες από την συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά

ερευνητικά προγράμματα, έχει συμμετάσχει τα

τελευταία χρονιά σε πλήθος έργων του 7ου Προ-

γράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτο-

μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013), όπως

τα IGREENGrid, Sustainable, Dream, SmartKYE και

Singular καθώς επίσης και σε δύο έργα του διά-

δοχου Προγράμματος Horizon2020 (2014-2020),

στο SmarterEMC2 και Tilos.

Στη θεματολογία των έργων περιλαμβάνεται η

λειτουργία και η ανάπτυξη Δικτύων Διανομής, η εν-

σωμάτωση και διαχείριση της διεσπαρμένης πα-

ραγωγής στο Δίκτυο, η χρήση αυτοματισμών και

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα

Δίκτυα και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών
Τέλος θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ο εκσυγ-

χρονισμός για τον ΔΕΔΔΗΕ δεν σταματάει στο Δί-

κτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά με επί-

κεντρο τον Έλληνα πολίτη, προχωρά σε πλήθος

ενεργειών για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των

πελατών του με νέους τρόπους εξυπηρέτησης,

όπως τα call centers και το Διαδίκτυο. Απώτερος

στόχος είναι με απόλυτο σεβασμό στον χρόνο

των πελατών, να δοθεί η μέγιστη δυνατότητα καλ-

λίτερης εξυπηρέτησης εξ αποστάσεως, χωρίς τη φυ-

σική μετάβαση στα Γραφεία του.

Έξυπνα Δίκτυα και Ανάπτυξη
Για να επιστρέψουμε όμως στο βασικό μας θέμα,

πέρα από τα πολύ σημαντικά οφέλη για τον κατα-

ναλωτή, το περιβάλλον και την αγορά ενέργειας που

σας προανέφερα, τα Έξυπνα Δίκτυα μπορούν να συ-

νεισφέρουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την Eurelectric, τον ευρωπαϊκό
σύνδεσμο των μεγάλων εταιριών ηλεκτρι-
σμού, οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας της Ευρώπης, θα ανέλθουν
έως το 2020 στα 400 δις ευρώ.

Οι συνολικές θέσεις εργασίας που αναμέ-
νεται να δημιουργηθούν άμεσα και έμμεσα από
την ανάπτυξη των Έξυπνων Δικτύων, δηλαδή

οι Smart Energy Jobs, υπολογίζονται σε περί-
που 3 εκατομμύρια πανευρωπαϊκά.

Τα Έξυπνα Δίκτυα αφορούν σε 25
τομείς της οικονομίας και σε όλους
τους πολίτες

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν σχετικές μελέ-
τες, 25 τομείς της οικονομίας επωφελούνται από
την ανάπτυξη των Έξυπνων Δικτύων, από την αε-
ροναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις τρά-
πεζες μέχρι το χονδρεμπόριο και τον τομέα των με-
ταφορών και logistics.

Τα Έξυπνα Δίκτυα μετατρέπουν τα σπίτια σε Έξυ-
πνα Σπίτια, τις Πόλεις σε Έξυπνες Πόλεις και τις Με-
ταφορές σε Έξυπνες Μεταφορές με πολύ σημαντικά
οφέλη όπως η μείωση στην κατανάλωση από 5 έως
15% και αντίστοιχη μείωση στους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος από 5 έως 20% για τους οικια-
κούς πελάτες και από 2 έως 5% για τις επιχειρήσεις.

Τα οφέλη στη γειτονική Ισπανία
Στη γειτονική μας Ισπανία που τα τελευταία χρό-

νια η οικονομία της βρίσκεται σε βαθιά ύφεση και
αντιμετωπίζει προβλήματα ανάλογα με αυτά που
βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μελέτη διε-
θνούς φορέα αναφέρει ότι τα Έξυπνα Δίκτυα μπο-
ρούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ισπανι-
κού ΑΕΠ από 0,2 έως 0,35% σε ετήσια βάση, ενώ
έως το 2020 μπορούν να δημιουργηθούν περισ-
σότερες από 200.000 νέες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον η ανάπτυξη των Έξυπνων Δικτύων θα
συνεισφέρει στην ενίσχυση των εξαγωγών, ενώ οι
πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζο-
νται με τα Έξυπνα Δίκτυα μπορούν να φθάσουν τα
1,2 έως 2 δις ευρώ ετησίως.

Ποιες είναι όμως οι αντίστοιχες προβλέψεις για
την Ελλάδα;

Τα οφέλη για την Ελλάδα
Οι εκτιμήσεις είναι εξίσου εντυπωσιακές, καθώς

τα Έξυπνα Δίκτυα αναμένεται να δημιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας που θα αντιστοιχούν στο 2,5%
των συνολικών Smart Energy Jobs στην Ευρώπη,
δηλαδή περίπου 75.000 νέες θέσεις που θα σχετί-
ζονται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη των σύγ-
χρονων δικτύων.

Η καθαρή παρούσα αξία για την ελληνική οι-
κονομία (Net Present Value), ανάλογα με την τε-
χνολογία που θα εφαρμοστεί, διαμορφώνεται από
217 έως 770 εκ. ευρώ.

Η ποιότητα των υπηρεσιών αναβαθμίζεται ση-
μαντικά, καθώς επιτυγχάνεται περιορισμός των
βλαβών και των διακοπών, ενώ η εκτιμώμενη ζήτηση
τις ώρες αιχμής μπορεί να περιοριστεί έως και 5%.

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες δημιουργούνται

για πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομε-

σαίες που τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν

νέες εφαρμογές για τα Έξυπνα Δίκτυα αλλά και πλή-

θος άλλων λύσεων.

Η ελληνική βιομηχανία μπορεί επίσης μέσα από

τα Έξυπνα Δίκτυα να αναβαθμίσει τη μεταποιητική

της δραστηριότητα.

Πολλές είναι οι ευκαιρίες που θα δώσουν τα

Έξυπνα Δίκτυα και στον τομέα της Έρευνας και της

Ανάπτυξης, καθώς τα ελληνικά πανεπιστήμια και

τα ερευνητικά κέντρα θα μπορέσουν να αναπτύξουν

τη δική τους τεχνογνωσία γύρω από αυτό τον το-

μέα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ με επίγνωση των δυνατοτήτων

που μπορούν να προσφέρουν τα έξυπνα δίκτυα στην

αναπτυξιακή πορεία της χώρας σκοπεύει να ανα-

κοινώσει το προσεχές διάστημα μια σημαντική πρω-

τοβουλία που έχει ως στόχο την στήριξη της και-

νοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας στη

χώρα μας.

Συμπεράσματα-Επίλογος
Τα Έξυπνα Δίκτυα αποτελούν ένα από τους βα-

σικούς μοχλούς ανάπτυξης για την ελληνική οι-

κονομία όπως είναι αποδεδειγμένο και από τη διε-

θνή εμπειρία.

Η ένταξη τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της

χώρας μας είναι απαραίτητη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με σύμμαχο την καινοτομία, την

έρευνα και την ανάπτυξη, φιλοδοξεί να συμβάλλει

καθοριστικά σε αυτή την κατεύθυνση με την με-

τάβαση του δικτύου του στην εποχή των Έξυπνων

Δικτύων.

Με τον τρόπο αυτό και παράλληλα με την ενί-

σχυση της εγχώριας οικονομίας, οι επενδύσεις που

υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ προς αυτή την κατεύθυνση θα

επιτρέψουν την βελτίωση των παρεχομένων υπη-

ρεσιών προς τους πολίτες με παράλληλη μείωση

του κόστους και θα επιτευχθεί αποδοτικότερη

χρήση της ενέργειας. Επιπλέον θα διευκολυνθεί η

μεγαλύτερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση των

ΑΠΕ και της διεσπαρμένης παραγωγής στο ενερ-

γειακό ισοζύγιο, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκ-

πομπών αερίων ρύπων και άρα την μεγαλύτερη

προστασία του περιβάλλοντος.

Ολοκληρώνοντας, θα τονίσω για μια ακόμη

φορά, ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περ-

νάει μέσα από τον τομέα της ενέργειας και ότι τα δί-

κτυα αποτελούν τις αναγκαίες στρατηγικές υπο-

δομές για την λειτουργία της ενεργειακής αλυσίδας.

Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των δικτύων

συνεπάγεται παραγωγικότερη, ανταγωνιστικότερη

και δυναμικότερη οικονομία.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ενεργειακών υποδομών στην ανάπτυξη»
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Οι προτάσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
για τα χρέη
Η ΡΑΕ αφού τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους προμηθευτές Ηλεκτρικής Ε-

νέργειας έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, προχώρησε σε Δημόσια

Διαβούλευση για τη “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ”.

Με μια μακροσκελή έκθεση, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις μεσο-μακροπρόθεσμες ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές προ-
οπτικές της Ελληνικής Οικονομίας,

2. την ανάγκη διασφάλισης  και προάσπισης των συμφερόντων των «συ-

νεπών Πελατών» έναντι εκείνων που είναι εκ συστήματος «ασυνεπείς»

και δεν πληρούν τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα  κοινωνικά κριτή-
ρια να ενταχθούν στο ΚΟΤ,

3. τη «νόθευση του ανταγωνισμού» που συντελείται από μέρους εκ συ-

στήματος «ασυνεπών» επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, μι-

κροεπιχειρηματιών κλπ που εκ συστήματος δεν πληρώνουν τους λο-

γαριασμούς τους σε βάρος όλων «συνεπών» επιχειρήσεων κλπ,

4. τη δημιουργία ενός ευνοϊκού και «διάφανου περιβάλλοντος» για εύκολη

και ταχεία αλλαγή Προμηθευτών και στην Ελλάδα από «συνεπείς Πε-

λάτες» αφού έχουν αποπληρώσει πλήρως τις προς τον Τελευταίο Προ-

μηθευτή οφειλές τους,

5. τους πολύ σοβαρούς Κινδύνους που απειλούν με οικονομική και λει-

τουργική κατάρρευση το Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα,

6. την οικονομική αναγκαιότητα για πλήρη εξυγίανση της εγχώριας αγο-

ράς ηλεκτρικής ενέργειας,

7. την αναγκαιότητα συνεχούς εκσυγχρονισμού του Ηλεκτροπαραγω-γι-

κού Δυναμικού της χώρας μέσα από συνεχείς και μεγάλες επενδύσεις,

ώστε να βελτιώνει συνεχώς τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του εξασφα-

λίζοντας καλλίτερες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις με χα-

μηλότερο ενεργειακό κόστος σε όφελος των Πολιτών και των Επιχει-

ρήσεων,

8. την ζωτική ανάγκη εξασφάλισης της Βιώσιμης Ανάπτυξης των εταιρει-

ών Προμηθευτών και ιδιαίτερα της ΔΕΗ, που βαρύνεται από τεράστιες

ανεξόφλητες οφειλές απλήρωτων λογαριασμών,

9. τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει για όλους τους Προμηθευτές (ση-

μερινούς και μελλοντικούς) η λειτουργία μιας
αγοράς (χονδρικής και λιανικής) που θα στηρίζε-
ται αποκλειστικά στον Υγιή Ανταγωνισμό,

10. την εθνική ανάγκη ενίσχυσης της Ασφάλειας του Ενεργειακού Εφοδια-
σμού της χώρας και αποτροπής κινδύνων από διεθνείς ενεργειακές
κρίσεις και, τέλος, και σημαντικότερο

11. την Κοινωνική Αναγκαιότητα για εσωτερικές αναδιαρθρώσεις των
λογαριασμών ρεύματος, ώστε οι Καταναλωτές να πληρώνουν κυρίως
(ή μεσοπρόθεσμα μόνον) για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας,
ώστε να μειωθούν σημαντικά οι συνολικές επιβαρύνσεις τους
από τους λογαριασμούς ρεύματος,

υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να τροποποιηθεί ανάλογα το ρυθ-
μιστικό και νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει την επίτευξη των παραπά-
νω στόχων:
1. Υποστηρίζουμε την πρόταση της ΡΑΕ για «Αναστολή αλλαγής Προ-

μηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές».
Η ανωτέρω σημαντική Ρυθμιστική Αλλαγή θα έχει πολλαπλά οφέλη, α-
φού, όπως αναφέρει και η ΡΑΕ « Με την εφαρμογή αυτής της πρότα-
σης, η εντολή αλλαγής εκπροσώπησης για ένα Πελάτη αναστέλλεται, ε-
φόσον ο υφιστάμενος Προμηθευτής ενημερώσει τον αρμόδιο Διαχειρι-
στή για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτού του Πελάτη. Η ε-
ντολή αλλαγής εκπροσώπησης θα ενεργοποιείται ξανά όταν εξοφλη-
θούν οι οφειλές». Η πρόταση θα έχει τις εξής συνέπειες:
• Θα αποτελεί «κίνητρο» για κάθε Πελάτη να εξοφλεί τα χρέη του, ώ-

στε πολύ εύκολα και γρήγορα να μετακινείται προς εκείνους Προ-
μηθευτές που παρέχουν καλλίτερες υπηρεσίες και τιμές.

• Θα υπάρχουν «ξεκάθαροι κανόνες παιχνιδιού» για όλους τους Προ-
μηθευτές σε ότι αφορά τις πολιτικές προσέλκυσης πελατών με ανε-
ξόφλητους λογαριασμούς. 

2. Συμπληρωματικά προς την ανωτέρω Πρόταση θα μπορούσε να δοθεί
το «δικαίωμα σε Προμηθευτές να δύνανται να αναλαμβάνουν και να α-
ποπληρώνουν τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές υποψηφίων Πε-
λατών προς τον υφιστάμενο Προμηθευτή τους, με το σχετικό χρέος να
μεταφέρεται στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί και με όρους α-
ποπληρωμής που θα είναι πλήρως γνωστοί στον υποψήφιο Πελάτη που
έχει υποβάλει σχετική αίτηση». 

3. Τα επιτόκια με τα οποία θα επιβαρύνονται οι Πελάτες με ληξιπρόθε-
σμες οφειλές να είναι εκ των προτέρων γνωστά, ενώ θα καθορίζονται
και θα μεταβάλλονται από τις ίδιες τις Εταιρείες Προμηθευτές με βάση
συγκεκριμένα επιτοκιακά, πελατοκεντρικά κλπ κριτήρια.
Για παράδειγμα, στη Μ. Βρετανία η σχετική επιβάρυνση υπολογίζεται με
το βασικό επιτόκιο της BankofEngland (baserate) συν ένα πρόσθετο ε-
πιτόκιο, που διαφέρει από Προμηθευτή σε Προμηθευτή.
Μια τέτοια πολιτική – εφόσον στηρίζεται στην σωστή ενημέρωση των
Καταναλωτών – μπορεί να συμβάλλει αφενός στη «μεγαλύτερη κινη-
τικότητα» μεταξύ των Καταναλωτών που επιδιώκουν να αλλάξουν Προ-
μηθευτή για να έχουν ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος και α-
φετέρου να συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των
Προμηθευτών και σε αυτόν τον τομέα.
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Δυστυχώς, διαχρονικά παρά-
γοντας διόγκωσης των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς τη ΔΕΗ είναι
και φορείς που ανήκουν στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Οι φωτεινές ε-
ξαιρέσεις δεν αλλάζουν την εικό-
να, η οποία κάθε άλλο παρά τιμά τη
δράση φορέων και οργάνων κοι-
νωνικής υπευθυνότητας όπως οι
ΟΤΑ. 

Η ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τον
κοινωφελή χαρακτήρα των ΔΕΥΑ,
εξαντλεί τα περιθώρια διακανονι-
σμών και διευκολύνσεων. 

Όμως, παρά τις συνεχείς διευ-
κολύνσεις από τη ΔΕΗ, η μη απο-
πληρωμή των οφειλών αποτελεί
πάγια τακτική των περισσοτέρων
ΔΕΥΑ, οι οποίες συστηματικά εκ-
μεταλλεύονται την ιδιαίτερα προ-

σεκτική συμπεριφορά της ΔΕΗ, ως προς την εφαρμογή του μέτρου διακοπής της
ηλεκτροδότησής τους, εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης και του σκοπού λειτουργίας
τους. 

Η ΔΕΗ κατ’ επανάληψη έχει κάνει πρόταση στις διοικήσεις των οικείων δήμων να
αποδεχθούν ευέλικτα προγράμματα διακανονισμών των οφειλομένων από τις ΔΕΥΑ
ποσών, μέσω της παρακράτησης των ανταποδοτικών τελών που χρεώνονται οι δη-
μότες τους και συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς ρεύματος, για να αποδοθούν
στη συνέχεια από τη ΔΕΗ στους οικείους δήμους, χωρίς όμως αυτό να γίνεται απο-
δεκτό από τις διοικήσεις τους. 

Πρόσφατα μάλιστα διατυπώθηκε η απαίτηση να προκαταβάλλεται από τη ΔΕΗ
στους ΟΤΑ μέρος των ανταποδοτικών τελών!

Το φαινόμενο της μη ομαλής αποπληρωμής της ΔΕΗ από πολλές ΔΕΥΑ, συστη-
ματικά, οδηγεί μοιραία σε εύλογα συμπεράσματα, τα οποία κάθε άλλο παρά σε ευνο-
μούμενη δημοκρατική πολιτεία αντιστοιχούν. Η μη ανταπόκρισή τους γενικότερα σε
όλες τις παραπάνω προτάσεις της ΔΕΗ αποτελεί κατά κύριο λόγο θέμα συνέπειας και
χρηστής διαχείρισης. 

Αναδεικνύεται ένα μείζον θέμα: Οι ΔΕΥΑ ανήκουν στους δήμους. Η διασφάλιση του
δικαιώματος ύδρευσης των δημοτών είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΔΕΥΑ
και των δήμων που εποπτεύουν αυτές τις επιχειρήσεις. Επομένως οι δήμοι είναι αρ-
μόδιοι και έχουν την ευθύνη να προχωρήσουν σε ενέργειες οριστικής αντιμετώπισης
του προβλήματος και αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ. Οι
δήμαρχοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις και τις συστάσεις
της ΡΑΕ, καθώς και του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Η μετάθεση των ευθυνών δεν
περιποιεί τιμή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τέλος, από την πλευρά της η ΔΕΗ έκρινε ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα. Κατέθε-
σε πρόταση προς την Πολιτεία για νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα προβλέπεται
ότι οι ΟΤΑ θα καθίστανται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπόχρεοι για τις ληξιπρό-
θεσμες οφειλές των ΔΕΥΑ και των άλλων δημοτικών επιχειρήσεων έναντι των προ-
μηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα στους προ-
μηθευτές να παρακρατούν τις οφειλές από τα δημοτικά τέλη που συνεισπράττουν και
αποδίδουν στους ΟΤΑ, μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσοστού (π.χ. 30%) των τελών
αυτών. 

Πηγή: Εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” 18/10/2015

Καιρός για δραστικές λύσεις
Καραλάζος Λάζαρος Γεν. Διευθυντής Εμπορίας

Τ
α χρέη προς τη ΔΕΗ ή αλλιώς οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτή,
αποτελούν πλέον μια θηλιά που

συνεχώς σφίγγει και περιορίζει τη ρευ-
στότητα του Ομίλου ΔΕΗ καθώς την ανά-
πτυξη των όποιων επενδυτικών σχεδίων. 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέκαθεν
αποτελούσαν ένα σοβαρό πρόβλημα για
την ρευστότητα της Επιχείρησης, η αύ-
ξησή τους όμως στο ύψος των 2,5 δισεκ.
Ευρώ, προβληματίζει τη διοίκηση του Ο-
μίλου, χωρίς όμως απ’ ότι φαίνεται να
προβληματίζει την Πολιτική ηγεσία και τη ΡΑΕ. 

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που δεν πληρώνουν;
→ Το ίδιο το Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχει-

ρήσεις.
→ Πολλές μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες..
→ Πολλοί οικιακοί και επαγγελματικοί καταναλωτές. 
Αναμφίβολα, πολλοί από τους παραπάνω έχουν πληγεί α-

πό την παρατεταμένη ύφεση, πολλοί όμως εκμεταλλεύονται
τις συνθήκες ρυθμιστικές και οικονομικές για να μην πληρώ-
νουν. 

Η πολιτική ηγεσία επιθυμώντας να μην εξασθενήσει την
μάσκα του κοινωνικού και αναπτυξιακού προσώπου ενισχύει
συνειδητά την ασυδοσία στο θέμα εξόφλησης των λογαρια-
σμών.

Το Δημόσιο, οι ΔΕΚΟ, οι ΟΤΑ και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις
όταν έχουν και επιθυμούν πληρώνουν τμηματικά.

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες ( Αλουμίνιο, ΛΑΡΚΟ κ.α. ) ο-
πότε και ό,τι θέλουν.

Και οι "έξυπνοι" οικιακοί και επαγγελματικοί πελάτες εκ-
μεταλλεύονται τα ρυθμιστικά " παραθυράκια " για να μην πλη-
ρώνουν. 

Φωτεινή εξαίρεση, αποτελούν οι καταναλωτές που πραγ-
ματικά έχουν πληγεί από την ύφεση, που τα εισοδήματά τους
έχουν μειωθεί σε βαθμό που αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους και παρ’ όλα αυτά αξιοποιώντας τα ό-
ποια προγράμματα διακανονισμών, το Κοινωνικό Τιμολόγιο,
προσπαθούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. 

Σημαντικό ρόλο στην επίλυση του προβλήματος, διαδρα-
ματίζει και η ΡΑΕ, που όμως με τις αποφάσεις της ή τις παρα-
λείψεις της απορυθμίζει την αγορά ενέργειας και αδυνατεί να
θεσπίσει ένα βιώσιμο και αναπτυξιακό πλαίσιο στην αγορά ε-
νέργειας. 

Από τα παραπάνω συνάγεται εύκολα το συμπέρασμα ότι η
συσσώρευση των ανεξόφλητων λογαριασμών έχει καταστεί
ένα από τα σοβαρότατα προβλήματα της Επιχείρησης, το ο-
ποίο επακόλουθα αντανακλά στις επενδύσεις, στην αγορά και
συνολικά στην κοινωνία.

Πολιτική ηγεσία και ΡΑΕ, είναι αναγκαίο να καταρτίσουν έ-
ναν μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό και να θεσμοθε-
τήσουν ένα πλαίσιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα α-
νταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες εξαλείφοντας ή έστω
ελαχιστοποιώντας τις στρεβλώσεις της αγοράς που τελικά α-
ποβαίνουν σε όφελος των λίγων.

Θηλιά τα χρέη
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Πέντε σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ΔΕΗ Α.Ε. στο διαγωνισμό Health & Safety Awards, που πραγματοποιήθηκε στις 29.9.2015 στην Αθήνα με την τιμητική υπο-

στήριξη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Τα πέντε αυτά βραβεία αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι για τις εταιρίες του Ομίλου της ΔΕΗ ο σεβασμός στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον

αποτελούν βασικό στρατηγικό στόχο και ακρογωνιαίο λίθο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ απέσπασε:

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας» για την υποψηφιότητα «Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Εργασία σε Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ Α.Ε.». Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, κος Ιωάννης Κοπανάκης.

Η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον, έχει υιοθετήσει αρχές Υγείας και

Ασφάλειας στην εργασία που διασφαλίζουν την προστασία της ζωής των εργαζομένων, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στους χώρους που εκτελούνται εργασίες

της Επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001 (στην πλειονότητα των

Σταθμών), με στόχο τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων τους στον τομέα της Υγείας και Ασφαλείας στην εργασία και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνεχή βελ-

τίωση των δεικτών των ατυχημάτων μέσω ενεργειών για την πρόληψη τους και για τη μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων των βλαπτικών πα-

ραγόντων.

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Εκτίμηση Κινδύνων για την Υγεία» για την υποψηφιότητα «Εκτίμηση Κινδύνων για την Υγεία στη ΔΕΗ». Το βραβείο παρέλα-

βε ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κος Γεώργιος Δαμασκός.

Το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται η ΔΕΗ Α.Ε., η μεγαλύτερη παραγωγική Επιχείρηση της χώρας, είναι ευρύτατο και τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας που

χρήζουν αντιμετώπισης, απορρέουν από εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους ακολουθούμενες διαδικασίες παραγωγής και διανομής, με συχνά υψηλό βαθμό δυ-

σκολίας. Αυτό αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για εμβάθυνση και εξειδίκευση σε πλήθος περιπτώσεων, με εφαρμογή πρακτικών όπως: α) ομαδοποίηση των

εργασιών σε ομοειδείς διαδικασίες, β) αντιμετώπιση κατά περίπτωση των ειδικών θεμάτων που απαιτούν τεχνογνωσία, εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλισμό,

γ) διαχρονική συλλογή, αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων, δ) εξαγωγή συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων αναπτύσσονται με τη μορφή με-

λετών, προτεινόμενων δράσεων και παροχής μέσων προστασίας.

• Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων» για την υποψηφιότητα «Η Κοινωνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ψυχολογίας της Ερ-

γασίας στη ΔΕΗ». Το βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κα Μαρία Τολάκη.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ ο σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό, το πολυτιμότερο κεφάλαιο των εταιριών, αποτελεί θεμελιώδη στόχο και ακρογωνιαίο λίθο της Εται-

ρικής Κοινωνικής Ευθύνης του. Για να διατηρηθεί το κεφάλαιο αυτό ακέραιο, ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα μέτρα και διαθέτει τα μέσα και τους πόρους προκειμέ-

νου να διασφαλίζει τη σωματική και ψυχική υγεία του προσωπικού του.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι ο Όμιλος απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων ανά την επικράτεια και σε εργασίες υψηλής επικινδυνότητας, έχει προ-

βλέψει στο οργανόγραμμα του Κοινωνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Ψυχολογίας της Εργασίας.

• Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Προσδιορισμός Νέων Κινδύνων» για την υποψηφιότητα «Προσδιορισμός Νέων Κινδύνων στη ΔΕΗ». Το βραβείο παρέ-

λαβε ο Βοηθός Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κος Μενέλαος Πεφάνης.

Παράγοντες όπως αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και εντοπισμός κινδύνων που δεν είχαν προβλεφτεί με τα μέχρι σή-

μερα διαθέσιμα στοιχεία, αναδεικνύουν την ανάγκη για ανάπτυξη συστηματικής αντιμετώπισης των νέων κινδύνων που εμφανίζονται στους εργασιακούς χώ-

ρους. Απαιτείται διαρκής αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων στην κατεύθυνση της πρόληψης, της εναρμόνισης με το νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ, της εκτί-

μησης του επαγγελματικού κινδύνου και της θέσπισης ελάχιστων προδιαγραφών στους χώρους εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική η συνεργα-

σία με ειδικούς αρμόδιους φορείς αλλά και η συνεχής μελέτη νέων δεδομένων που προκύπτουν από την βιβλιογραφία ως στοιχεία πρωτογενούς τεκμηριω-

μένης έρευνας.

• Τη διάκριση «HIGHLY COMMENDED» του επιχειρηματικού κλάδου «Natural Resources & Mining» (Λατομεία & Εξόρυξη) για την υποψηφιότητα «Σύστημα

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001». Το βρα-

βείο παρέλαβε η Γενική Διευθύντρια Ορυχείων, κα Όλγα Κουρίδου.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της στα θέματα αυτά μέσω

της δέσμευσης της Διοίκησης, της συμμετοχής των εργαζομένων και τη συνεχή διαβούλευση, της διαρκούς αξιολόγησης και επανεξέτασης των μέτρων Υγεί-

ας & Ασφάλειας, της διαχείρισης της Υ&Α βάσει της διενέργειας εκτιμήσεων κινδύνου και της διαρκούς αναθεώρησης αυτών, της ενθάρρυνσης της αποτελε-

σματικής επικοινωνίας «από κάτω προς τα πάνω», της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων.

Το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS

18001, αποτελώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες της χώρας μας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν λόγω Προτύπου.

Σημαντικές Διακρίσεις της ΔΕΗ και στα Hellenic Responsible Business Awards
Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ΔΕΗ στα νεοσύστατα HellenicResponsibleBusinessAwards τόσο στην κατηγορία Εταιρική Υπευθυνότητα, νια την στήριξη του Αθλη-

τισμού και ανάπτυξη της άθλησης σε περιοχές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση όσο και στην κατηγορία Διαχείριση Φυσικών Πόρων νια σημαντικές επενδύσεις

σε έργα που διασφαλίζουν βιώσιμη οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη για τη χώρα.

• Συγκεκριμένα η ΔΕΗ απέσπασε βραβείο στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον πυλώνα αθλητισμού και πολιτισμού, καθώς

η επιχείρηση προχώρησε σε συνεργασία με Αθλητικές Ομοσπονδίες για τη διοργάνωση και υποστήριξη σειράς αθλητικών εκδηλώσεων, σε περιοχές άρρηκτα

συνδεδεμένες με τις παραγωγικές δραστηριότητες της, υλοποιώντας 5 εθνικής σημασίας αθλητικές διοργανώσεις στα αθλήματα της Άρσης Βαρών και Πάλης,

στις οποίες έλαβαν μέρος συνολικά 850 αθλητές. Οι αθλητικές εκδηλώσεις συνοδεύτηκαν από παράλληλες ενημερωτικές ημερίδες με θέματα την υγιεινή δια-

τροφή, την παρουσίαση του αθλήματος της Ολυμπιακής Άρσης Βαρών, την προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκε ολο-

κληρωμένη παρουσίαση από έμπειρους προπονητές ασκήσεων Ορθοσωματικής Εκγύμνασης.

• Η ΔΕΗ επίσης βραβεύτηκε στην κατηγορία Διαχείριση Φυσικών Πόρων για τη δημιουργία του Υδροηλεκτρικό Σταθμού του Ιλαρίωνα. Στρατηγικός στόχος της

επένδυσης είναι η παραγωγή ενέργειας αλλά και η ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης της θεσσαλονίκης και αναγκών άρδευσης των πεδιάδων Ημαθίας, Πέλ-

λας, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν πλέον σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας. Ο νέος Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ιλαρίωνα αποτελεί ένα εξαιρετικά

καινοτόμο έργο στο οποίο έχει επίσης κατασκευαστεί και ένας δεύτερος Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός που εκμεταλλεύεται τα νερά της οικολογικής παρο-

χής παράγοντας επιπλέον ενέργεια.

Σημαντικά βραβεία για τη ΔΕΗ στο διαγωνισμό Health & Safety Awards 2015
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Συνάντηση ανωτάτων στελεχών της
ΔΕΗ με Έλληνες ευρωβουλευτές

Με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τα κρίσιμα θέματα της ΔΕΗ και της αγο-

ράς ενέργειας σε σχέση με την ΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου συνάντηση ανωτάτων

στελεχών της ΔΕΗ με Έλληνες ευρωβουλευτές, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου και Δι-

ευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκη. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι ευρωβουλευτές κ.κ. Μαρία Σπυράκη (ΝΔ), Νίκος Ανδρουλάκης

(ΠΑΣΟΚ), Γιώργος Γραμματικάκης (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΚΚΕ) Νότης Μα-

ριάς (ανεξάρτητος), Σοφία Σακοράφα (ανεξάρτητη), και συνεργάτης της κα Εύας Καϊλή (ΠΑΣΟΚ).

Κορυφαίο θέμα για την ΔΕΗ και την ελληνική οικονομία αναδεικνύεται η μείωση των τιμών στο

ηλεκτρικό ρεύμα. Στο πλαίσιο αυτό κεντρική σημασία έχει η χορήγηση και στην Ελλάδα δωρε-

άν πιστοποιητικών CO2 από το 2016. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας θα εκτιναχθεί στα ύψη και η λιγνιτική παραγωγή θα απαξιωθεί με αποτέλεxσμα να δια-

κινδυνεύσει η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας η οποία, είναι απομακρυσμένη «νησίδα» στο σύ-

στημα της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ επισήμανε ότι η χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων CO2 θα αποτελέσει προ-

ωθητικό παράγοντα για επενδύσεις και περιβαλλοντική αναβάθμιση μέσω της αντικατάστασης

παλαιών μονάδων με σύγχρονες πιο αποδοτικές, όπως η «Μελίτη 2» με επιδίωξη την συνολική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-

τος. Στόχος πρέπει να είναι να παραμείνει στο 35% η λιγνιτική παραγωγή την επόμενη 20ετία για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Ειδικότερα στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, η δε τάση αυτή θα εξα-

κολουθήσει και τα επόμενα χρόνια (λόγω αποσύρσεων παλαιών λιγνιτικών μονάδων, περιβαλλοντικών περιορισμών κ.ο.κ.). Δύο νέες λιγνιτικές

μονάδες είναι προγραμματισμένες: η Πτολεμαΐδα 5 (υπό κατασκευή) και η Μελίτη 2. Πρόκειται για αντικατάσταση παλαιάς ισχύος και

όχι για νέα λιγνιτική ισχύ, είναι δε υψίστης σημασίας τόσο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όσο και για τον εκσυγχρονισμό

και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ηλεκτροπαραγωγής.

Η προοπτική είναι, ακόμη και με τις ανωτέρω μονάδες, η λιγνιτική παραγωγή να περιοριστεί στο 30-35% της συνολικής. Ακόμη ξεκα-

θαρίστηκε ότι η ΔΕΗ δεν θέλει να γεμίσει την Ελλάδα με λιγνιτικές μονάδες, αλλά να αντικαταστήσει τις παλιές που είναι ρυπογόνες με νέες

περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και περισσότερο αποδοτικές.

Σχετικά με το κόστος αγοράς δικαιωμάτων CO2 αποκαλύφθηκε ότι σήμερα, με τιμές CO2 7.5 €/τόνο η λιγνιτική KWH επιβαρύνεται κατά

20%. Αυτό μεταφράζεται σε 280 εκ.€ για το 2015. Περαιτέρω αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων CO2, σε συνδυασμό με την μείωση

της τιμής του Φ/Α καθιστά το λιγνίτη μη ανταγωνιστικό. Αυτό σημαίνει είτε πλήρη απαξίωση υφιστάμενων επενδύσεων, είτε διαρκή αιμορραγία

της ΔΕΗ σε αργούντα εξοπλισμό και προσωπικό. Επίσης ολόκληρη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας απειλείται με βαθύτατη ύφεση και κα-

τάρρευση.

Ολες δε οι γειτονικές χώρες, εκτός Ιταλίας, δεν έχουν υποχρεώσεις για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στην ηλεκτροπαραγω-

γή τους, είτε επειδή δεν ανήκουν στην ΕΕ (Τουρκία) είτε επειδή έχουν απαλλαγεί λόγω χαμηλού ΑΕΠ (π.χ. Βουλγαρία). Αυτό δημιουργεί στρε-

βλώσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα και στον ανταγωνισμό γενικότερα, γεγονός που αποτυπώνεται και στις πολύ υψη-

λές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας πρόσφατα.

Επομένως είναι δίκαιο να συμπεριληφθεί και η Ελλάδα στην ομάδα των χωρών με δωρεάν δικαιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή για το 2021-

2030, αφού πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και το πνεύμα της Οδηγίας. Απαιτείται όμως η αλλαγή του έτους αναφοράς από το 2013 στο 2014,

έτος κατά το οποίο το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κάτω από το 60% του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ. 

Σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ επισημάνθηκε ότι τα πάγια των δικτύων αποτελούν το πολύτιμο και αναντικατάστατο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ,

στήριγμα για την ανάπτυξης. 

Γόνιμος διάλογος αναπτύχθηκε και στα υπόλοιπα σημαντικά θέματα της ΔΕΗ και της αγοράς ενέργειας και μάλιστα ενόψει των διαπραγματεύσεων

με τους θεσμούς, όπως είναι τα ΝΟΜΕ και τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ).

Οπως τονίστηκε η αγορά πρέπει να λειτουργεί όχι α λα καρτ, αλλά παντού, όχι όπου δεν συμφέρει να υπάρχουν ρυθμίσεις.

Σχετικά με τα ΝΟΜΕ, πρώτον, δεν πρέπει και δεν υπάρχει περίπτωση οι δημοπρασίες να γίνονται κάτω του κόστους σε βάρος της ΔΕΗ. Δεύ-

τερον, η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά να γίνει αναλογικά για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών.

Ο κ. Μ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα των νέων προσλήψεων στη ΔΕΗ ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε εξει-

δικευμένο προσωπικό και σημείωσε ότι σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι τα 49 έτη.

Αναφορικά με την λειτουργία της αγοράς η ΔΕΗ τάσσεται υπέρ της πλήρης ανεξάρτητης και αντικειμενικής λειτουργίας όλων των φορέων της

αγοράς και ειδικότερα του Ανεξάρτητων Αρχών που πρέπει ωστόσο να μην λειτουργούν γραφειοκρατικά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τους

τις ανάγκες της κοινωνίας, που δεν είναι άλλες από την μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, τονίστηκε ότι η στρατηγική της ΔΕΗ θα διέπεται από τρεις άξονες: Ευελιξία, επέκταση στις άλλες αγορές και επιχειρηματικές συνεργα-

σίες.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εξαιρετικό κλίμα συμ-

φωνήθηκε ότι οι επαφές και η συνεργασία της ΔΕΗ με τους Έλληνες ευρωβουλευτές που μόλις «εγκαινιάστηκε» πρέπει να συνεχισθεί με εποι-

κοδομητικό τρόπο. Ενδεικτικό είναι ότι από ευρωβουλευτές προτάθηκε η ενεργοποίηση τους για την προώθηση τροπολογίας στο Ευρωκοι-

νοβούλιο ώστε να χορηγηθούν στην Ελλάδα δωρεάν πιστοποιητικά CO2.

Ο πρόεδρος και ΔΝΣ της ΔΕΗ Εμμ. Παναγιωτάκης
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Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Πάνo Σκουρλέτη είχε το προε-

δρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υ-

πουργός επανέλαβε τη θέση του υπουργεί-
ου ενάντια στην πώληση του ΑΔΜΗΕ και
στο σενάριο για τη δημιουργία της «μι-
κρής ΔΕΗ» ενώ επισήμανε ότι δεν θα πλη-
γεί ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ.

Ο κ.Σκουρλέτης υπογράμμισε ακόμη ότι

στόχος του υπουργείου είναι να διαμορφω-

θούν οι συνθήκες για το άνοιγμα της αγοράς

σε προϊόντα ΝΟΜΕ, για τα οποία πάντως δε-

σμεύτηκε ότι οι τιμές εκκίνησης δεν θα είναι

κάτω από το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν ότι χρειάζε-

ται τροποποίηση του άρθρου 42 παρ. 1 του

Κώδικα Προμήθειας του Ν. 4001/11 έτσι ώ-

στε όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

που απορρέουν από σύμβαση προμήθειας να

απαγορεύεται ρητά η άσκηση δικαιώματος αλ-

λαγής προμηθευτή.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα παρακολουθεί τις εξε-

λίξεις και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα παρεμ-

βαίνει όταν χρειάζεται προς όφελος του δη-

μοσίου συμφέροντος και των καταναλωτών.

Επίσκεψη του Γ.Γ. της EPSU στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των εργαζομένων

στο Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (EPSU) Jan Willem
Goudriaan επισκέφθηκε τα γραφεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ όπου και είχε μια ε-

ξαιρετικά παραγωγική συζήτηση για μια σειρά θεμάτων με το Προεδρείο της

Ομοσπονδίας.

Ο Γ.Γ. της EPSU ενημερώθηκε μεταξύ άλλων για το θεσμικό πλαίσιο και

την εν γένει λειτουργία της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα μας και

την πορεία του Ομίλου ΔΕΗ ενώ έγινε συζήτηση για τον ΑΔΜΗΕ, δεδομένης

της ειδικής αναφοράς που υπήρχε για το Δίκτυο Μεταφοράς Η/Ε στο 3ο

Μνημόνιο. Από την πλευρά του ο J W Goudriaan αναφέρθηκε στις νεώτερες

εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και τις τάσεις που διαγράφονται.

Εξετάστηκαν επίσης οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στη χώρα μας που έπληξαν όχι μόνον τα εισοδήματα αλ-

λά και γενικότερα τα δικαιώματα των εργαζομένων και στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η ανάγκη συντονισμού των αγώνων του εργατικού κινήματος

και η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και την EPSU. 

Ήδη, έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την επίσημη και πλήρη ένταξη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στη δύναμη της EPSU, η οποία περιλαμβάνει
265 εργατικές ενώσεις και εκπροσωπεί περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ο J W Goudriaan επανέλαβε τη θέση της EPSU ενάντια στην πώληση του ΑΔΜΗΕ και δεσμεύτηκε για σχετική πρωτοβουλία κατά της ιδιωτικο-

ποίησης του Δικτύου Μεταφοράς στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα οποία συμμετέχει ως θεσμικός συνομιλητής  η Ευρωπαϊκή

Ομοσπονδία των εργαζομένων στο Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας. 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Ηλεκτρι-

κή Ενέργεια και τις Τηλεπικοινωνίες της Νορβηγίας (EL & IT Forbundet) με επικεφαλής τον

πρόεδρο Jan Olav Andersen.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη του Προ-

εδρείου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τους Νορβηγούς συναδέλφους ενώ η συζήτηση επεκτάθηκε και

στις γενικότερες εξελίξεις σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο.

Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην οργάνωση του Τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στις δύο

χώρες αλλά και στα θέματα των εργασιακών σχέσεων, της προστασίας των εργατικών δικαι-

ωμάτων, του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους

χώρους εργασίας. Από τη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκαν αρκετές διαφορές και

σημαντικές ομοιότητες με χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημόσιο έλεγχο στον Τομέα της Ε-

νέργειας και συγκεκριμένα στις δημοτικές και κρατικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Νορ-

βηγία.

Κοινή θέση των δυο συνδικάτων είναι ο αγώνας τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Το-

μέα της Ενέργειας αλλά και η ανάγκη να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση των ερ-

γατικών συνδικάτων υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Εργαζομένων

στο Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (EPSU), θέμα που αναμένεται ότι θα συ-

ζητηθεί κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της EPSU J.W. Goudriaan στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

στις 15 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νορβηγικό συνδικάτο εξέφρασε αρκετές φορές έμπρακτα (κι-

νητοποιήσεις, συλλαλητήρια) την αλληλεγγύη του προς τον Ελληνικό λαό και τη θέση του ε-

νάντια στα μέτρα λιτότητας.

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις και τη συ-

νεργασία ανάμεσα στα δύο συνδικάτα προς όφελος των μελών τους και του εργατικού κινή-

ματος γενικότερα.

Μπαράζ συναντήσεων
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Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες
κ. Μιχαήλ Βερροιόπουλο συναντήθηκε το Προεδρείο

της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Μιχάλη Βερ-

ροιόπουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Εταιρείας κ. Φώτη Βρότση, συναντήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρί-

ου η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Ο κ. Βερροιόπουλος προέβη κατ΄αρχάς σε μία συνοπτική παρουσίαση του

προφίλ της εταιρείας, αναφερόμενος ταυτόχρονα στα στρατηγικά πλεο-
νεκτήματα που έχει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αφού είναι 100% θυγατρική ενός με-

γάλου Ενεργειακού Ομίλου, με το ανθρώπινο δυναμικό να αποτελεί το όπλο της

Εταιρείας, καθώς είναι γνωστή και δεδομένη η υψηλού επιπέδου κατάρτι-
ση και εξειδίκευσή του.

Ωστόσο, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του προ-

σωπικού διέπεται από κάκιστες εργασιακές σχέσεις, αφού κατά καιρούς οι

συμβάσεις τους ήταν ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ή ακόμα και ̈ ενοι-

κιαζόμενοι¨ εργαζόμενοι, ενώ με δεδομένο ότι στο τέλος του 2015 λήγουν οι
συμβάσεις εργασίας των 27 εργαζομένων, συνεπάγεται ένα διττό αρνητικό

αποτέλεσμα, καθώς από τη μία μεριά οι εργαζόμενοι θα κληθούν να αντιμε-

τωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες της ανεργίας και από την άλλη η Εται-

ρεία θα προσπαθεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό χωρίς εργαζόμενους.
Είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι η πρώτη Εταιρεία που δρα-

στηριοποιήθηκε στη χώρα μας στον τομέα των ΑΠΕ από το 1982 και η μο-
ναδική στην Ελλάδα που εφαρμόζει και τις 5 μορφές των Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή, Γεωθερμική, Βιομάζα
και Υβριδικά Συστήματα), συμβάλλοντας έτσι στην εκμετάλλευση των Ανα-

νεώσιμων Πόρων. Ως τόσο κατέχει λιγότερο από το 4% της εγκατεστημένης

ισχύος με μόλις 147 MW σε σύνολο 4.160 MW που διαθέτει η χώρα.

Tο γεγονός αυτό προφανώς και οφείλεται σε λαθεμένες πολιτικές των πα-

ρελθόντων Διοικήσεων, αλλά πρωτίστως στην εχθρική στάση της πολιτείας μέσω

της υποτιθέμενης Ανεξάρτητης Αρχής (ΡΑΕ) η οποία ήταν και είναι τροχοπέ-
δη στην προοπτική ανάπτυξης των ΑΠΕ από τη ΔΕΗ.

Από την άλλη είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι οι διαγωνιστικές διαδικα-

σίες που προκηρύσσει η Εταιρεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων/συ-
ντηρήσεων που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να υπάρχει απρο-
θυμία κατάθεσης προσφορών στην πρόσκληση ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα

να μην υλοποιείται, ούτε το επενδυτικό πρόγραμμα, ούτε και οι συντηρήσεις

στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις Κοινή πεποίθηση της Διοίκησης της ΔΕΗ Ανα-

νεώσιμες και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι η αναθεώρηση του BusinessPlan που κρί-

νεται άκρως απαραίτητη καθότι το προηγούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

παρότι δεν υλοποιήθηκε, αποτελεί πλέον παρελθόν.

Εν κατακλείδι, σήμερα η Εταιρεία πρέπει να επενδύσει σε όλες τις καινο-
τόμες ανανεώσιμες τεχνολογίες για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, να δη-

μιουργήσει σύγχρονα έργα και να αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αποδο-

τικότητα των υφιστάμενων υποδομών.

Για τη ΓΕΝΟΠ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της

ΔΕΗ Α.Ε και συνεπώς η εύρυθμη λειτουργία της καθίσταται εξόχως σημαντική

για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό

η Ομοσπονδία θα είναι πάντα έτοιμη να συνδράμει με κάθε τρόπο, σε κάθε προ-

σπάθεια που θα είναι προς την παραπάνω κατεύθυνση.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

κ. ΛΑΖΑΡΟ ΚΑΡΑΛΑΖΟ
Συνεχίζοντας τον κύκλο των συναντήσεων – ενημερώσε-
ων με Διευθυντικά Στελέχη της Επιχείρησης, το προεδρείο της

ΓΕΝΟΠ Δ.Ε.Η. συναντήθηκε (την Πέμπτη 6 Αυγούστου) με τον

Γενικό Διευθυντή Εμπορίας κ. Λάζαρο Καραλάζο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σοβαρότερο εκ των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχείρηση και δεν εί-

ναι άλλο από αυτό των ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες,

πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν σχεδόν τρι-

πλασιαστεί αφού από τα 700 εκατομμύρια που ήταν το 2011,

σήμερα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη φθάνοντας σε περισσότερα α-

πό 2 δισεκατομμύρια και με –δυστυχώς– με αυξητικές τάσεις.

Η ΓΕΝΟΠ –γνωρίζοντας πολύ καλά την σοβαρότητα του α-
ντίκτυπου του εν λόγω ζητήματος το παρακολουθεί στενά-

είναι σε θέση να γνωρίζει πως, αναλύοντας κανείς το προφίλ των

καταναλωτών που οφείλουν τα ανωτέρω ποσά, μπορεί εύκολα

να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα έτσι ώστε να προχω-
ρήσει στην λήψη δέσμης μέτρων προκειμένου να αντιμε-
τωπισθεί αποτελεσματικά η κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε οφειλές

υψηλής κατανάλωσης, εκ των οποίων τα 250 εκατομμύρια α-

φορούν τις ενεργοβόρες βιομηχανίες για τις οποίες μάλιστα υ-

φίσταται η γνωστή διαδικασία προσφυγής στη διαιτητική
διαδικασία, για την οποία ως ΓΕΝΟΠ έχουμε εκφράσει
τις διαφωνίες μας.

220 εκατομμύρια € οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο, εκ των οποί-

ων τα 115 αφορούν τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (κυρίως τις

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των

Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και τέλος

1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, είναι το ποσό που δυστυχώς οφείλουν

οι καταναλωτές στη Μέση και Χαμηλή κατανάλωση. Εξ αυτών,

τα 300 εκατομμύρια ευρώ αφορούν 440.000 πρώην πελάτες της

Δ.Ε.Η (τα ποσά αυτά η Δ.Ε.Η προφανώς και τα διεκδικεί μέσω

της δικαστικής οδού).

Ταυτόχρονα η ΓΕΝΟΠ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορη-
ματικό τρόπο την απαράδεκτη στάση της ΡΑΕ η οποία δεν

παραλείπει καθημερινά να αποδεικνύει το πόσο εξαρτημένη εί-
ναι από τα συμφέροντα αφού με τον πλέον σκανδαλώδη τρό-

πο απέρριψε πρόταση της Δ.Ε.Η που ήθελε να μην έχει δικαίω-

μα αλλαγής παρόχου και άρα ηλεκτροδότησης ο καταναλωτής

ο οποίος έχει ανεξόφλητο λογαριασμό στον προηγούμενο πά-

ροχο.

Είναι πασιφανές ότι με τούτη της την πρακτική, η ΡΑΕ ενθαρρύνει

τους 450.000 καταναλωτές που οφείλουν περισσότερα από 300

εκατομμύρια ευρώ στη Δ.Ε.Η, να αλλάζουν πάροχο και στη συ-

νέχεια να αλλάζουν εκ νέου πάροχο χωρίς βεβαίως να εξο-
φλήσουν τους προηγούμενους λογαριασμούς.

της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο
ι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευ-

ρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου

να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις

πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και α-

νταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρό-

σοδοι και οι ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτο-

μία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την

ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η

μετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών που θα

προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές. Ως προα-

παιτούμενα, οι αρχές θα εγκρίνουν τη μεταρρύθμιση

της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού ειδικού

χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα, μετα-

ξύ άλλων, την πλήρη δυνατότητα αλλαγής προμη-

θευτή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018, και

θα κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το με-

ταρρυθμισμένο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας

(συμπεριλαμβανομένου ενός προσωρινού και ενός

μόνιμου μηχανισμού) και τα προϊόντα ΝΟΜΕ. Έως τον

Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα εφαρμόσουν ένα

καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστημα πλη-

ρωμών δυναμικότητας· θα τροποποιήσουν τους κα-

νόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να α-

ποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω

από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κα-

νόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβου-

λίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των

οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς·

θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της

αγοράς φυσικού αερίου με βάση το συμφωνηθέν χρο-

νοδιάγραμμα, με παράλληλη ιεράρχηση των τιμολο-

γίων διανομής· θα εφαρμόσουν διακοπτόμενες συμ-

βάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή· θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ

βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας
την έκπτωση 20% για τους χρήστες υψηλής τά-
σης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους
παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά

χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κό-

στος (βασικό παραδοτέο).

Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συ-
στήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μει-
ωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χον-
δρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω α-
πό το 50% έως το 2020, ενώ οι οριακές τιμές
θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμ-

μορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε πε-

ρίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας

για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές

θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέ-

τρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν

στα ίδια αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω ό-

σον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμ-

ματα (βασικό παραδοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το
2020 καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να πα-
ράγει ή να εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από
το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (νο-

μοθεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο). Έως

τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν μη α-

ναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανα-

κοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευ-

τικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επι-

χείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ,

εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύνα-

μα αποτελέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις

προοπτικές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες

ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θε-

σμούς για την επίτευξη πλήρους ιδιοκτησιακού δια-

χωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο). Για τον

σκοπό αυτόν, οι αρχές απέστειλαν την πρώτη πρότα-

ση στους θεσμούς τον Αύγουστο του 2015, β) θα ε-

πανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας, γ) θα

ενισχύσουν την οικονομική και επιχειρησιακή ανε-

ξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας· δ) θα με-

ταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012

για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νομο-

θεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο. Έως

τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν νέο

πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ε-

νέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική

βιωσιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής α-

πόδοσης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύ-

λια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ι-

διωτική χρηματοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο

σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής

ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, να

ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και να μειωθεί το κό-

στος για τους καταναλωτές. Οι αρχές θα αρχίσουν την

εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπό-

δειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ε-

νέργειας, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Δε-

κέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο), στο πλαίσιο

αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί έως

τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα

κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας για τον σχεδια-

σμό του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ε-

νέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Άλλοι σημα-

ντικοί τομείς όπου θα γίνει χρήση της βοήθειας, τόσο

για τη νομοθεσία όσο και για τη ρύθμιση, είναι η ε-

φαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού α-

ερίου και η μετάβαση στο υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ

για την ηλεκτρική ενέργεια.
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Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην παραγωγική

ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας ώστε να υπερ-

βεί την κρίση με όρους βιωσιμότητας και κοινωνικής συ-

νοχής. Για το σκοπό αυτό οι στρατηγικού χαρακτήρα δημόσιες

επιχειρήσεις οφείλουν να αναδιοργανωθούν με τρόπο που

να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

Ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. είναι βέβαιο ότι πρέπει να πρωτα-

γωνιστήσει στην αναδιάταξη του παραγωγικού ιστού της χώ-

ρας και της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι

αναγκαίο να δρομολογηθούν άμεσα μεταβολές στο σύγχρονο

μοντέλο διάρθρωσης και λειτουργίας του Ομίλου. Τροχοπέδη

στην προοδευτική ανασυγκρότηση του Ομίλου με νέα και κα-

ταρτισμένα στελέχη αποτέλεσε και αποτελεί ο νόμος

3833/2010 άρθρο 11 παρ. 1.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η ορθή και

πλήρης αξιοποίηση του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού

του Ομίλου, άλλα και η αλλαγή του προαναφερομένου νο-

μοθετικού πλαισίου που αφορά την αναλογία των ετήσιων

προσλήψεων και διορισμών του μονίμου προσωπικού και

του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου

στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, με

το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από την

αναλογία ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε απο-

χωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Για παράδειγμα στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κα-

ταγράφεται το γεγονός της έλλειψης έμπειρων στελεχών (μη-

χανικοί κ.ά.) με αποτέλεσμα τα έργα και οι απαιτούμενες επι-

σκευές δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθυ-

στερούν να υλοποιηθούν. Επομένως, η ανασυγκρότηση των

δικτύων διανομής πρέπει να γίνει με γνώμονα την ανα-

βάθμιση του δικτύου, με σκοπό την μείωση των απωλειών

γραμμής και την θωράκιση τους έναντι των επιπτώσεων

λόγω κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχουν γίνει

στο παρελθόν λαθεμένες οικονομικά επιλογές επικαλούμε-

νες τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες, στις οποίες περιλαμ-

βάνονται μέτρα για το νομικό διαχωρισμό της διαχείρισης των

δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας, τον δια-

χωρισμό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τη ΔΕΗ Α.Ε. υπήρξαν λάθη στον

σχεδιασμό τα οποία αποτυπώθηκαν εν τέλει και στην ίδια την

χωροθέτηση των νέων λειτουργιών που προέκυψαν από αυ-

τόν. Ειδικότερα ενώ η ΔΕΗ Α.Ε. έχει κτιριακό απόθεμα που

της επιτρέπει να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες του ΔΕΔ-

ΔΗΕ Α.Ε. (σύμφωνα και με την κοινοτική οδηγία η οποία ανα-

φέρεται σε διακριτές εισόδους των εταιρειών και όχι στην ανά-

γκη αυτόνομων κτιριακών μονάδων), ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μί-

σθωσε επαγγελματικό ακίνητο στην πόλη των Αθηνών στη

συμβολή των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 για τα κε-

ντρικά του γραφεία ενώ θα μπορούσε να στεγαστεί σε ιδιό-

κτητα ή ήδη μισθωμένα ακίνητα του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. πε-

ριορίζοντας το λειτουργικό κόστος. Σημειώνεται ότι αυτό δεν

συμβαίνει μόνο στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αλλά

και σε άλλες κτιριακές υποδομές του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Στο ζήτημα της μηχανοργάνωσης του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

καταγράφηκαν και συνεχίζουν σημαντικά προβλήματα από

την εφαρμογή των νέων μηχανογραφικών συστημάτων (έκ-

δοση λογαριασμών, μετρήσεις καταναλώσεων κ.ά.). Στο πα-

ρελθόν, όταν το λογισμικό ήταν ενιαίο για όλο τον Όμιλο,

υπήρχε καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή σε ένα και

μόνο σημείο. Άλλωστε η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των κα-

ταναλωτών μέσω του 11770 δεν δύναται επ' ουδενί να υπο-

καταστήσει την φυσική εξυπηρέτηση και επικοινωνία με την

εταιρεία. Μετά τον διαχωρισμό του λογισμικού, ο κατανα-

λωτής πολλές φορές αναγκάζεται για να εξυπηρετηθεί να με-

ταβαίνει σε πλήθος διαφορετικών γραφείων με αποτέλεσμα

τη δυσαρέσκεια και τον εκνευρισμό του που προκαλείται και

από τη μη άμεση και ορθή εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Εν ολίγοις από μια απλοποιημένη διαδικασία μεταβήκαμε σε

μια άκρως δυσλειτουργική και γραφειοκρατική διαδικασία.

Θα μπορούσε να διατηρηθεί το υφιστάμ£νο μηχανογραφι-

κό σύστημα με τις κατάλληλες μεταβολές, εκσυγχρονισμό

και προσαρμογές του ώστε να είναι συμβατό με τις κοινο-

τικές οδηγίες χωρίς να επιβαρύνεται υπέρμετρα ο κατανα-

λωτής αλλά και οι εργαζόμενοι του Ομίλου.

Όσον αφορά την τηλεμέτρηση (μέτρηση κατανάλωσης

ηλεκτρικής ενέργειας εξ αποστάσεως), η πιλοτική εφαρμογή

της οποίας ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα,

αξίζει να πούμε ότι ενώ έχει κάποια θετικά στοιχεία παρό-

λα αυτά η π εφαρμογή της θα δημιουργήσει περαιτέρω προ-

βλήματα. Στους καταναλωτές θα υπάρξει χρηματιστικοποίηση

της τιμολογιακής πολιτικής από το γεγονός ότι η μοναδιαία

χρέωση θα γίνει ωριαία σύμφωνα με τις απευθείας ανά ώρα

μετρήσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η μεσαία και χαμηλή

οικιακή κατανάλωση να επιφορτιστεί με περαιτέρω αύξη-

ση των τιμολογίων σε αντίθεση με μεγάλα επιχειρηματικά

συμφέροντα. Για παράδειγμα θα μπορεί η εκάστοτε Διοίκηση

της ΔΕΗ Α.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουρ-

γείου και προφασιζόμενοι τις ωριαίες καταναλώσεις μετα-

ξύ 17:00-22:00, οι οποίες καταγράφουν μεγάλη ζήτηση των

νοικοκυριών, να ορίσει ακριβότερη τιμολόγηση σε αντίθε-

ση με τις πρωινές ώρες 08:00-14:00 κατά τις οποίες οι πε-

ρισσότεροι οικιακοί καταναλωτές δεν ίσκονται στην οικία

τους. Προβλήματα θα υπάρξουν και στην ολοκλήρωση της

εσωτερικής μας αγοράς και άρα στη βιώσιμη ανάπτυξη της

ελληνικής οικονομίας καθώς η εν λόγω εφαρμογή συνιστά

μια ακόμη εισαγόμενη τεχνολογία η οποία δεν θέτει τις βά-

σεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Δυ-

νητικά θα ήταν σημαντικά καλύτερη επιλογή η αντικατάσταση

των παλαιών μετρητών αναλογικής τεχνολογίας (οι οποίοι

αντιπροσωπεύουν προσεγγιστικά το 95% επί του συνόλου)

με νέας γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας μετρητές που δύνα-

ται να παραχθούν κατόπιν σχεδιασμού και προγραμματικών

συμφωνιών με εταιρείες δημόσιες (όπως η ΕΛΒΟ για πα-

ράδειγμα) και ιδιωτικές που δραστηριοποιούνται στην ελ-

ληνική επικράτεια και οι οποίες θα παράγουν εγχώρια τε-

χνογνωσία (η οποία κατόπιν δύναται να εξαχθεί σε τρίτες χώ-

ρες) αλλά και συνολικά θα βοηθήσουν στην οικονομική ανά-

πτυξη της χώρας μας (δημιουργία πραγματικών θέσεων ερ-

γασίας, αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού της χώρας, συ-

νεργεία με ΑΕΙ, μείωση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου

κ.ά.). Αντί των προαναφερομένων μέχρι πρόσφατα πριμο-

δοτούνται οι εισαγωγές μετρητών ψηφιακής τεχνολογίας από

τρίτες χώρες π.χ. Τυνησία.

Σημειώνεται ότι η σύγχρονη αναδιάρθρωση του ομίλου

της ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να υλοποιηθεί και για την μείωση

των εκπομπών αερίων και την μεγαλύτερη διείσδυση των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως μπαίνει υπο-

χρέωση και από τις κλιματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Η διείσδυση των ΑΠΕ είναι στο 20% της συνολι-

κής ζήτησης της ενέργειας μέχρι το 2020 και ανεβαίνει σε

τουλάχιστον 27% για το 2030. Αυτό σημαίνει παραγωγή από

ΑΠΕ περίπου >35% για το 2020 (σήμερα για το 2014 στο δια-

συνδεμένο σύστημα είναι 16,77%) και βέβαια σε παραγω-

γή από ΑΠΕ στα επίπεδα του 50% για το 2030.

Κατόπιν των προαναφερθέντων, ερωτάται ο κ.
Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ανα-

διοργανωθεί εκ βάθρων, σύγχρονα και προοδευτικά ο

Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. με στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμ-

φέροντος, τη μείωση των εκπομπών αέριου και της παρα-

γωγικής ανασυγκρότησης της χώρας;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να στε-

λεχωθεί με το απαιτούμενο προσωπικό ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε.

αλλά και να αξιοποιηθεί ορθά και αποδοτικά το υφιστάμε-

νο δυναμικό με τρόπο που να του επιτρέπει την ολοκλη-

ρωμένη λειτουργία του αλλά και να αρθούν οι στρεβλώσεις

που καθημερινά επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο;

3. Προτίθεται να περιορίσει το λειτουργικό κόστος

εταιρειών του ομίλου που μισθώνουν ακίνητα ιδιωτών ή εται-

ρειών ενώ θα μπορούσαν να στεγάζονται σε υφιστάμενα ιδιό-

κτητα ή ήδη μισθωμένα ακίνητα του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.;

4. Ποιο είναι το μίσθωμα (ανά ακίνητο σε μηνιαία

βάση) και εν τέλει το λειτουργικό κόστος από τη μίσθωση

κτιρίων που δεν ανήκουν ήδη στον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε.;

5. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ανα-

πτυχθεί η εγχώρια παραγωγή και τεχνογνωσία υποδομών

που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.;

6. Προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα να προβεί σε

προγραμματικές συμβάσεις για την παραγωγή και προμή-

θεια μετρητών από επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού

συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επι-

κράτεια;

7. Έχουν γίνει σχετικές αναλύσεις κόστους-οφέλους που

έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είναι αποδοτικότερη οι-

κονομικά και τεχνολογικά η εισαγωγή μετρητών μέχρι και

σήμερα από τρίτες χώρες;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γεωργοπούλου - Σαλτάρη Ευσταθία (Εφη) • Ακριώτης

Γεώργιος • Γιαννακίδης Ευστάθιος • Δημαράς Γεώργιος •

Εμμανουηλίδης Δημήτριος • Ζεϊμπέκ Χουσεΐν • Θελερίτη

Μαρία • Ιγγλέζη Αικατερίνη • Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα) •

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη) • Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

(Φρόσω) • Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα • Κάτσης

Μάριος • Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) • Κοζομπόλη -

Αμανατίδη Παναγιώτα • Κωνσταντινέας Πέτρος • Λάππας

Σπυρίδωνας • Μανιός Νικόλαος • Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

• Μιχελής Αθανάσιος • Μιχελογιαννάκης Ιωάννης •

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής • Μπαλαούρας Γεράσιμος •

Μπαξεβανάκης Δημήτριος • Μπάρκας Κωνσταντίνος •

Ευστάθιος (Στάθης) • Παπανάτσιου Αικατερίνη •

Παπαφιλίππου Γεώργιος • Παραστατίδης Θεόδωρος •

Πρατσόλης Αναστάσιος • Ρίζος Δημήτριος • Σαντορινιός

Νεκτάριος • Σαρακιώτης Ιωάννης • Σεβαστάκης Δημήτριος •

Σιμορέλης Χρήστος • Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) •

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Παραγωγική αναδιοργάνωση Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

(ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.) 
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Eκλογές Σεπτεμβρίου 2015:
Αυτή είναι η νέα κυβέρνηση!

Κ
άθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά της χαρακτηρι-
στικά. Χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από τις ε-
κάστοτε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθή-

κες, από τα διλήμματα που κυριαρχούν και βέβαια το εκάστο-
τε εκλογικό σύστημα.

Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθησαν σε συνθήκες
κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) που είχαν καταρρα-
κώσει την ήδη συμπιεσμένη αγορά, όξυνσης των προβλημάτων
της ανεργίας, των «κόκκινων» δανείων, της εντατικοποίησης
των φοροεπιδρομών και μετά από 7 μήνες διαπραγμάτευσης
μεν, ακυβερνησίας (κατά γενική ομολογία) δε. Παρ’ όλα τα πα-
ραπάνω, το εκλογικό σώμα φάνηκε δεκτικό στο μήνυμα της
Κυβέρνησης περί σκληρής διαπραγμάτευσης και ερμήνευσε
την ακυβερνησία ως αποφυγή χειρότερων μέτρων. Συμπλη-
ρωματικά, η Κυβέρνηση αυτοπροβλήθηκε ως το «νέο» στην
πολιτική και κατάφερε να ταυτίσει την Αξιωματική Αντιπολίτευση με το «παλαιό». Από την άλλη, οι αντιπολιτευόμενες πολιτικές δυνάμεις
αποδείχθηκαν αδύναμες να αντιμετωπίσουν την ελπίδα που έδινε το «νέο» και φάνηκαν αποκομμένες από ευρύτερες κοινωνικές και ε-
παγγελματικές ομάδες. 

Με την αποχή να κυριαρχεί, όλοι προβλήθηκαν ως κερδισμένοι, εκτός από τη Λαϊκή Ενότητα, που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αλ-
λά τελικά έμεινε εκτός Κοινοβουλίου. 

Η Νέα Δημοκρατία συσπείρωσε ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων της. Χρυσή Αυγή, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με σχεδόν σταθερές δυνάμεις.
Οι ΑΝΕΛ κατάφεραν την είσοδό τους στη Βουλή παρά τις δημοσκοπήσεις. Με την Ένωση Κεντρώων να περνάει για πρώτη φορά το 3% συ-
μπληρώθηκε η οκτακομματική Βουλή. 

Ο μεγάλος κερδισμένος όμως αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα ο Αλ. Τσίπρας, που συγκράτησε τα ποσοστά του παρά την αποχώ-
ρηση των προσκείμενων στη ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Έτσι με εκκαθαρισμένο το εσωτερικό του και σαφή φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ σχημάτισε Κυβέρνηση σε συνεργασία με τους ΑΝΕΛ και καλείται πλέον να εφαρμόσει κατά τον δικαιότερο κοινωνικά τρόπο το 3ο
Μνημόνιο και να οδηγήσει την Ελλάδα στο δρόμο της Ανάπτυξης. Τα παραπάνω, σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και με τα οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα να μεγενθύνονται καθημερινώς…  

Τα νέα πρόσωπα του υπουργικού συμβουλίου και της Κυβέρ-
νησης Σεπτεμβρίου 2015:
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: Δραγασάκης Ιωάννης

1) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός Πάνος Κουρουμπλής
• Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας
• Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Διοικητικής

Μεταρρύθμισης: Χριστόφορος Βερναρδάκης
• Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας

του Πολίτη: Νίκος Τόσκας
• Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταναστευ-

τικής Πολιτικής: Γιάννης Μουζάλας
• Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Μα-

ρία Κόλλια-Τσαρουχά
2) Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
• Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για θέματα Τουρι-

σμού: Έλενα Κουντουρά
• Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ: Αλέξης Χαρίτσης
• Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας: Θεοδώρα Τζά-

γκρη

3) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Πάνος Καμμένος
• Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας

4) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργός Παιδείας: Νίκος Φίλης
• Αναπληρώτρια Υπουργός: Αναγνωστοπούλου Σία
• Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Έρευνας και

Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης
• Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης

5) Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς
• Αναπληρωτής υπουργόςαρμόδιος για Θέματα Ευρωπαϊκών

υποθέσεων: Νίκος  Ξυδάκης
• Υφυπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Μάρδας
• Υφυπουργός Εξωτερικών: Γιάννης Αμανατίδης

6) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων
Υπουργός: Νίκος Παρασκευόπουλος
• Αν. Υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς: Δημήτρης

Παπαγγελόπουλος
7) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Γιώργος Κατρούγκαλος
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Εγγεγραμμένοι 9.840.525

Ενσωμάτωση 100,00 %

Ψήφισαν 56,57 %

Ακυρα/Λευκά 2,42 %

______________________________

Εκτός Βουλής 6,41 %

Σε δηλώσεις που έκανε ο κ.

Σκουρλέτης τόνισε πως το σενάριο

για ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, α-

πό τις μέχρι τώρα συναντήσεις, έχει

απορριφθεί. «Δεν το συζητάμε, αυ-

τό που συζητάμε είναι μόνο για κά-

ποια θεσμικά ισοδύναμα».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πη-

γές, ωστόσο, όλα τα θέματα του Υπ.

Περιβάλλοντος και Ενέργειας πα-

ραμένουν ανοικτά.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον ΑΔ-

ΜΗΕ έχει συμφωνηθεί καταρχήν ό-

τι δεν συζητείται θέμα ιδιωτικοποί-

ησης, δεν έχει υπάρξει όμως ακόμη

συμφωνία επί της πρότασης που έ-

χει υποβάλλει η κυβέρνηση για την

εξασφάλιση ισοδύναμου αποτελέ-

σματος σε ότι αφορά στον ανταγω-

νισμό, στην αγορά ηλεκτρικής ε-

νέργειας.

Ανοικτά παραμένουν ακόμη τα

θέματα των δημοπρασιών λιγνιτι-

κής και υδροηλεκτρικής ενέργειας

της ΔΕΗ (δημοπρασίες τύπου ΝΟ-

ΜΕ), του μηχανισμού αποζημίωσης

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για τη

διασφάλιση ισχύος, καθώς και το

μέτρο της διακοψιμότητας που προ-

βλέπει εκπτώσεις στα τιμολόγια με

αντάλλαγμα τον περιορισμό ή τη

διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πε-

ριόδους αιχμής.

Οι δηλώσεις του
νέου υπουργού

Περιβάλλοντος &
Ενέργειας Πάνου
Σκουρλέτη για τον

ΑΔΜΗΕ

• Αναπληρωτής υπουργός αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θεανώ Φω-
τίου

• Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για την Καταπολέμηση της ανεργίας: Ράνια Αντω-
νοπούλου

• Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αναστάσιος Πετρόπου-
λος

8) Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
• Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας: Παύλος Πολάκης

9) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Μπαλτάς Αριστείδης
• Υφυπουργός Αθλητισμού: Σταύρος Κοντονής

10) Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
• Αναπληρωτής υπουργός: Τρύφων Αλεξιάδης
• Αναπληρωτής υπουργός: Γιώργος Χουλιαράκης

11) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργός: Πάνος Σκουρλέτης
• Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος: Γιάννης Τσιρώνης

12) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
• Υφυπουργός: Δημήτρης  Καμένος

13) Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός: Θοδωρής Δρίτσας

14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Βαγγέλης Αποστόλου
• Αναπληρωτής: Μάρκος Μπόλαρης
• Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς
• Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου: Αλέ-

κος Φλαμπουράρης
•  Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Τέρενς Κουίκ
• Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Όλγα Γεροβα-

σίλη

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (35,46%)

Νέα Δημοκρατία (28,10%)

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή (6,9%)

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) (6,28%)

Κ.Κ.Ε. - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (5,55%)

Το Ποτάμι (4,09%)

Ανεξάρτητοι Έλληνες (3,69%)

Ένωση Κεντρώων (3,43%)

Λοιπά

Έδρες

Ποσοστά




