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T
έσσερις μήνες μετά τις εκλο-

γές και όλες οι κοινωνικές και

επαγγελματικές ομάδες πα-

ρακολουθούν έκπληκτες τα δυσβά-

σταχτα μέτρα που υιοθετεί η Κυβέρ-

νηση. Μειώσεις στα πραγματικά

διαθέσιμα εισοδήματα, αυξήσεις

στους φόρους και κυρίως απουσία

οποιασδήποτε αναπτυξιακής πο-

λιτικής. Η ανάπτυξη παραμένει ως

αφήγημα που σταδιακά μετατρέπε-

ται σε μυθιστόρημα. 

Η Κυβέρνηση, ροκανίζει το χρόνο

πειραματιζόμενη πάνω σε όλες τις

κοινωνικές και επαγγελματικές ομά-

δες, αδυνατώντας προς το παρόν να

συγκροτήσει ένα Εθνικό σχέδιο εξόδου από την ύφεση. Συ-

νταξιούχοι, άνεργοι, Ιδ. Υπάλληλοι, Δημ. Υπάλληλοι, Ελεύ-

θεροι Επαγγελματίες και Αγρότες ισοπεδώνονται. 

Ο Όμιλος ΔΕΗ αντιμετωπίζει καθημερινά τις συνέπει-

ες της ύφεσης με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς αυτήν να έ-

χουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιμετωπίζει ό-

μως και την προσπάθεια «αρμέγματος» από το Κράτος, νυν

και υποψήφιους κρατικοδίαιτους επενδυτές, από εργολά-

βους καθώς και από διάφορους φορείς του Δημοσίου και «α-

νεξάρτητες» αρχές. Το σχέδιο όχι μόνο «ξεπουλήματος» αλ-

λά ιδιοποίησης του ΑΔΜΗΕ, από το Δημόσιο και οι πρό-

σφατες αποφάσεις της ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνι-

σμού είναι ενδεικτικά της προσπάθειας απαξίωσης και κα-

τάρρευσης τελικά του Ομίλου ΔΕΗ. Το συνδικαλιστικό κί-

νημα είχε και έχει χρέος να καταγγέλλει τέτοιου είδους πα-

ρεμβάσεις-αποφάσεις. 

Εσωτερικά, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία «ανα-

διοργάνωσης» Νέα οργανογράμματα, νέες θέσεις, όλα για

την «καλύτερη» οργάνωσή του. Μάλλον, θα χρειασθούν με-

γαλύτερα «ψυγεία»!

Πολιτικές διώξεις καταγγέλουν 16 βουλευτές της Ν.Δ. 

Χωρίς καμία εξήγηση επίσημη, η ΕΣΣΕ συνεχίζει να υ-

λοποιείται στρεβλά. Οι διατακτικές σίτισης παρέχονται από

το Σεπτέμβριο, παραγνωρίζοντας ότι οι ΕΣΣΕ έχουν ισχύ α-

πό την 1η του επόμενου μήνα της υπογραφής τους. Ασέβεια

προς το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και

τους υπογράφοντες αυτές ή προσπάθεια απαξίωσης του

Συνδικάτου; 

Για 5η συνεχή χρονιά εκδίδεται ο Απολογισμός Εται-

ρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΗ. Μια κοινωνική ευ-

θύνη που εκφράζεται με δράσεις, με πρωτοβουλίες, που α-

ξίζει να τις γνωρίζουμε.

Καλή ανάγνωση!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ανθρωπιά με πράξεις

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους- μέλη μας Κουδουμνάκη Ιφιγένεια

για την απώλεια του πατέρα της, Νταή Βασιλική για την απώλεια του πατέρα της, Κουτουμάνη Σπυρίδων για την α-

πώλεια της συζύγου του, Διαμαντόπουλο Σταύρο για την απώλεια του πατέρα του, Μάναλη Μαρία για την απώλεια

του συζύγου της, Μουμτζόγλου Κωνσταντίνα για την απώλεια του συζύγου της, Μπούσια Μαρία για την απώλεια

του πατέρα της και Κότσια Γεωργία για την απώλεια του πατέρα της.

editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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Εκδήλωση του
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
στο Αλιβέρι

O τοπικός σύλλογος του ΠΑΣΥΠ στο

Αλιβέρι πραγματοποίησε εκδήλωση για

την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

στις 21.1.2016, από τον Πρόεδρο του

Γ. Κότσαρη, παρουσία του

Γεν. Γραμματέα Κ. Διακουμάκου,

του Α’ Αντιπροέδρου Κ. Ζάμπρα και

του Οργανωτικού Γραμματέα Σ. Αγαπάκη

Η διάδοση της Εθελοντικής Αιμο-

δοσίας και η συμμετοχή στις Αι-

μοδοσίες, αποτελούν ανεκτίμητη

κοινωνική προσφορά. Μια προ-

σφορά προς τον συνάνθρωπο που

αναδεικνύει την ανθρωπιά μας

και την υπευθυνότητά μας απέ-

ναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

Η μέσα από τη χρηστή διαχείρι-

ση, λειτουργία της Τράπεζας Αί-

ματος του ΠΑ.Σ.ΥΠ. -ΔΕΗ έχει

συμβάλει στην ανά-

πτυξη της εθελοντι-

κής Αιμοδοσίας, ώ-

στε να έχουν βοηθη-

θεί εκατοντάδες συ-

νάδελφοι και οι οι-

κογένειές τους.

Κάθε χρόνο, όλο και

περισσότεροι συνά-

δελφοι συμμετέχουν

στις εθελοντικές Αι-

μοδοσίες που οργανώνει ο

ΠΑ.Σ.ΥΠ-ΔΕΗ σε συνεργασία με

τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Τους αξίζουν συγχαρητήρια!!!

Το 2015 η συμμετοχή των συνα-

δέλφων μόνο από την Αττική έ-

φτασε τις 221 φιάλες αίματος. Η

παραπάνω συμμετοχή δημιουρ-

γεί σίγουρα αισιοδοξία για ακόμα

μεγαλύτερη διάδοση της εθελο-

ντικής Αιμοδοσίας. 

Φιάλες Αίματος
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΣΤΙΣ ΕΣΣΕ
Ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ έχει καταγγείλει

ότι η ΕΣΣΕ 2015, υλοποιείται στρεβλά.

Οι στρεβλώσεις αναφέρονται σχετικά

με το από πότε και σε ποιους παρέχονται

οι διατακτικές σίτισης που προβλέπονται από

την ΕΣΣΕ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

1. Έχουν αποκλεισθεί από τη χορή-

γηση των διατακτικών σίτισης,

οι αποσπασμένοι συνάδελ-

φοι σε φορείς του Δημοσίου,

Γραφεία Υπουργών κ.τ.λ. δη-

μιουργώντας συνθήκες άνι-

σης μεταχείρισης μεταξύ των

συναδέλφων.

2. Οι ΕΣΣΕ 2015 για τον Όμιλο ΔΕΗ

έχουν ισχύ από την 1η του επόμενου μήνα

της υπογραφής τους. Αναλυτικά, από την 1η

Μαρτίου για τη ΔΕΗ, από την 1η Μαΐου για τον

ΔΕΔΔΗΕ και από την 1η Ιουνίου για τον ΑΔΜΗΕ.

Χωρίς κανένα λογικό επιχείρημα όμως, οι Επι-

χειρήσεις του Ομίλου παρέχουν τις διατακτικές σί-

τισης από την 1η Σεπτεμβρίου.

3. Επίσης, από τη χορήγηση των διατακτικών σίτι-

σης, έχουν αποκλεισθεί οι συνάδελφοι που

αμείβονται με το ανώτερο όριο αμοιβών. 

Οι παραπάνω στρεβλώσεις επιφέρουν δυ-

σμενείς συνέπειες στους συναδέλφους, που δια-

πιστώνουν συνεχείς μειώσεις στο πραγματικό

διαθέσιμο εισόδημά τους, με τελευταίο πλήγμα

τη μείωση του ανώτατου ορίου αποδοχών κατά

119€.

Ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ σεβόμενος το θεσμό

των ΣΣΕ και ως προς το γράμμα αλλά και

ως προς το πνεύμα ξεκίνησε την αποστολή

εξώδικων διαμαρτυριών-προσκλήσε-

ων προς τις Διοικήσεις των Επιχειρή-

σεων του Ομίλου ώστε να διορθω-

θούν οι στρεβλώσεις και να απο-

φευχθούν δικαστικές διαμάχες. 

Η πρώτη εξώδικη διαμαρ-

τυρία στάλθηκε και έπονται οι

επόμενες. 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής

οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛ-

ΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ»

(ΠΑΣ. ΥΠ. ΔΕΗ), που εδρεύει στην Αθήνα

(οδός Βερανζέρου 57-Αθήνα) και εκπρο-

σωπείται νομίμως.

Προς:

1. Την ανώνυμη εταιρεία

με την επωνυμία «Δημόσια

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΗ

Α.Ε.), που εδρεύει στην Α-

θήνα (οδός Χαλκοκονδύλη

30) και όπως νομίμως αυτή

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο

και Δ/ντα Σύμβουλο Παναγιωτάκη

Εμμανουήλ.

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Υ-

παλλήλων ΔΕΗ, έχοντας στο μη-

τρώο μελών του πλήθος υπαλλή-

λων της ΔΕΗ Α.Ε., που υπηρετούν

με το καθεστώς απόσπασης σε φο-

ρείς του Δημοσίου, Γραφεία Υ-

πουργών και Υφυπουργών, Γρα-

φεία Γενικών Γραμματέων, σε Βου-

λευτές, Ευρωβουλευτές, καθώς

και σε πολιτικά κόμματα, σύμφω-

να με τον ν.4001/2011, καταγγέλ-

λει την αδικαιολόγητα άνιση μετα-

χείριση των αποσπασμένων συνα-

δέλφων που υπηρετούν στους πα-

ραπάνω φορείς σε σχέση με τους

υπολοίπους μισθωτούς της ΔΕΗ

Α.Ε. λόγω:

Της μη εφαρμογής της παρ. 4 του Β'

κεφ. της Ε.Σ.Σ.Ε. 2015, σ' αυτούς του μι-

σθωτούς, αποκλείοντας τους από τη χο-

ρήγηση του τροφείου ή διατακτικών σί-

τισης που προβλέπει.

Επειδή και οι μισθωτοί αποσπασμένοι

υπάλληλοι συνεχίζουν να υπάγονται στον

Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού

της Δ.Ε.Η. Α.Ε., διέπονται δε από τις δια-

τάξεις της από 27/2/2015 Επιχειρησια-

κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και

μισθοδοτούνται από την Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Επειδή η μη εφαρμογή της παραγρά-

φου 4 του Β' κεφ. της Ε.Σ.Σ.Ε. 2015 και

για τους αποσπασμένους υπαλλήλους, α-

ντιβαίνει τις διατάξεις της από 27/02/2015

Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης

Εργασίας της. Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Επειδή η μη εφαρμογή της παραπάνω

παραγράφου και για αποσπασμένους υ-

παλλήλους, συνιστά αδικαιολόγητα άνιση

μεταχείριση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

Την επιλεκτική εφαρμογή της παρα-

γράφου 4 του Β' κεφ. της Ε.Σ.Σ.Ε. 2015

και την αδικαιολόγητα άνιση και απαρά-

δεκτη μεταχείριση των αποσπασμένων υ-

παλλήλων της επιχείρησης.

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε άμεσα και

χωρίς καθυστέρηση και όχι πέραν των

δύο μηνών στη ρύθμιση των παραπάνω

θεμάτων, με αναδρομική ισχύ όπως και

σε όλους τους μισθωτούς της επιχείρη-

σης.

Άλλως σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προ-

βούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας.

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαι-

ώματος μας, αρμόδιος δικαστικός επιμε-

λητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την

παρούσα προς όσους αυτή απευθύνεται

για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες

συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκλη-

ρη στην έκθεση επίδοσής του.

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΝΕΑ ΔΑΝΠΟ ΔΕΗ
Μετά από αρκετά χρόνια καλύφθηκε η θέ-

ση του Διευθυντή ΔΑΝΠΟ της ΔΕΗ. 

Έτσι, από 19/01/2016 Νέα Διευθύντρια

ΔΑΝΠΟ της ΔΕΗ, ανέλαβε η συνάδελφος Α-

ριάδνη Αντωνιάδου, βοηθός Διευθύντρια

ΔΑΝΠΟ έως τότε.

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ της εύχεται κα-

λή επιτυχία στο έργο της, αισιοδοξώντας ότι

θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για

την αντιμετώπιση των προβλημάτων του προ-

σωπικού καθώς κα την ανάπτυξή του.

Νέα μέλη στο Δ.Σ. της ΔΕΗ
Η έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, την 07/12/2015 συμπλή-

ρωσε την σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΗ με την επανεκλογή του κου Αλεξάκη Πα-

ναγιώτη και την εκλογή του συναδέλφου Βατάλη Άρη ως μέλη του Δ.Σ. έως την

17/12/2018. 

Αναμφίβολα, η προάσπιση των συμφερόντων της Επιχείρησης αλλά και η α-

νάπτυξή της, στο σημερινό υφεσιακό περιβάλλον αποτελούν τεράστιες προ-

κλήσεις.

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ, τους εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο

τους. 

Παναγιώτης Αλεξάκης, Σύμβουλος
Ο κος Παναγιώτης Αλεξάκης είναι καθηγητής στο Τμή-

μα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Ε-

πιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύ-

ματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". Έχει διδάξει και στο Τμή-

μα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχουν γίνει α-

ναφορές στο συγγραφικό του έργο, διεθνώς. Έχει εργα-

στεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις σε διάφορες ε-

ταιρείες. Ενδεικτικές αναφορές: Ανέλαβε την οργάνωση και λειτουργία της οργανωμένης

χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων, Μάιος 1998 - Ιούνιος 2004 (Χρηματιστήριο Παραγώ-

γων Αθηνών Α.Ε. και Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.), ενώ, διετέ-

λεσε Πρόεδρος και CEO στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Αύγ. 2000 - Ιούν. 2004, Πρόεδρος

(2000-2003) και Δ/νων Σύμβουλος (2000-2004) στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.. Έχει δια-

τελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αύγ. 2000 - Σεπτ.

2004), του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (1994-2004) και

Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σεπτ.

2004 - Σεπτ. 2007). Έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης και μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Σεπτ 2004 - Ιαν. 2006) και Εκτελεστικός Α-

ντιπρόεδρος στην ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε., (2006-2009). Από το 2010 είναι μέλος του

Δ.Σ. του ΤΑ.ΝΕ.Ο. Από τον Σεπτ. 2006 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Λέσχης

Επιχειρηματικότητας.

Άρης Χ. Βατάλης, Σύμβουλος
Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1966, όπου και κατοικεί.

Είναι παντρεμένος με δύο κόρες. Είναι απόφοιτος Γενι-

κού λυκείου και Μέσης Τεχνικής Σχολής μηχανολογικής

κατεύθυνσης. Εργάζεται στην ΔΕΗ ως τεχνικός στο Λι-

γνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας από τον Σεπτέμβριο

του 1993. Από το 1995 έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλι-

στική δράση και συμμετοχή σε αθλητικούς και πολιτιστι-

κούς συλλόγους. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Γραμματέ-

ας του σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ». Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια

για την ενέργεια και το περιβάλλον. Έχει διατελέσει πρόεδρος του μεγαλύτερου και ιστορικό-

τερου αθλητικού σωματείου της Κοζάνης, διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Χειρο-

σφαίρισης Ελλάδος, υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων γυναικών.

Αποδοχή των

δεσμεύσεων της ΔΕΗ

Α.Ε. αναφορικά με την

προμήθεια ηλεκτρικής

ενέργειας, κατόπιν

καταγγελίας του Ομίλου

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και

της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού α-

ποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε, στο πλαίσιο

της έρευνας της Επιτροπής στην αγορά παραγω-

γής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην

αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργει-

ας, κατόπιν καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗ-

ΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και της ΑΛΟΥ-

ΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. για παράβαση των

άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, την α-

νάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δυνάμει του

άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011. 

Με βάση τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΔΕΗ θα συ-

νεχίσει να προμηθεύει τις καταγγέλλουσες με η-

λεκτρική ενέργεια και θα παύσει η απειλή από μέ-

ρους της για διακοπή προμήθειας, ενώ θα αποσα-

φηνισθεί το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας

για το μέλλον και θα διασφαλισθούν, αμέσως, οι

συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην α-

γορά. 

Ειδικότερα, η ΔΕΗ δεσμεύτηκε: 

1. Να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα η-

μερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Ε-

πιτροπής Ανταγωνισμού σε ανάκληση της δήλωσης
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ

ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ

ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ

Παραμονή της ημέρας

των Αγίων Θεοφανεί-

ων 5/1/2016 ο Ανα-

πληρωτής Υπουρ-

γός Οικονομικών

κύριος Χουλιαρά-

κης με την επιφοίτη-

ση του Αγίου Πνεύμα-

τος μείωσε εκ νέου τους μι-

σθούς στους εργαζόμενους του Ομίλου

ΔΕΗ. 

Ταυτόχρονα την ίδια ημέρα η Κυ-

βέρνηση της «Δεύτερη Φορά Αριστε-

ρά», αφού φρόντισε νωρίτερα να διο-

ρίσει τα «δικά της παιδιά» στις Διοική-

σεις των Επιχειρήσεων και Οργανι-

σμών προχώρησε στην ψήφιση του Νό-

μου 4354/15 έτσι ώστε να δημιουργή-

σει εκ νέου Golden Boys, αυτή τη φορά

μνημονιακούς, καταργώντας το Ανώ-

τατο Όριο Αποδοχών (πλαφόν) που

προέβλεπε ο Νόμος 3833/10.

Έτσι με μια «χαρισματική» και

«εμπνευσμένη» κίνηση ο κ. Χουλιαρά-

κης μείωσε τους μισθούς των Εργαζο-

μένων και των Στελεχών του Ομίλου

ΔΕΗ και όχι μόνο, ενώ ταυτόχρονα κα-

τάργησε το πλαφόν για τις Διοικήσεις

των Επιχειρήσεων και Οργανισμών

του κεφ. Β του Νόμου 3429/05. 

Επιπρόσθετα την ίδια στιγμή απρο-

κάλυπτα αύξησε το ανώτατο όριο απο-

δοχών στου Δικαστικούς Λειτουργούς

καθώς και στο κύριο προσωπικό του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

κατά 3.564,56 € ορίζοντας ως νέο πλα-

φόν τις μηνιαίες αποδοχές του Προέ-

δρου του Αρείου Πάγου στις 8.314,56

€ !!! για λόγους που εύκολα γίνονται

αντιληπτοί !!! 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Και νέες μειώσεις μισθών

με ...«εξαιρέσεις»

Τα παιχνίδια με το Ανώτατο όριο αποδοχών καθώς και τους αμειβόμενους με αυτό άρχισε η

Κυβέρνηση.

Έτσι με τον Ν. 4354/2015, εξαίρεσε από αυτό μεταξύ άλλων, τους Προέδρους, Αντιπροέ-

δρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και τα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Κεφ. Β’ του

Ν. 3429/2005 και των θυγατρικών τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του Ο-

μίλου ΔΕΗ. 

Εξαίρεσε επίσης τους δικαστικούς λειτουργούς και τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ..

Έπειτα, με απόφασή του ο Αν. Υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, μείωσε το ανώτερο

όριο αποδοχών κατά 119€ από 01/01/2016.

Ως προς τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ, είναι δυσμενέστατες οι συνέπειες των παρα-

πάνω ενεργειών για δύο κυρίως λόγους: 

1) διότι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ έχουν τεράστιες κρατήσεις σε σχέση με εργαζόμε-

νους σε άλλες Επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ο καθαρός μισθός τους να περιορίζεται περισσότε-

ρο από 50% των μεικτών αποδοχών τους και 

2) διότι πολλοί από τους θιγόμενους εργάζονται χωρίς τελικά να αμοίβονται όπως σε περι-

πτώσεις υπερωριών, βαρδιών κ.τ.λ. γιατί είναι γνωστό ότι ο Όμιλος εργάζεται ολόκληρο το έτος,

24 ώρες το 24ωρο.

Επιπρόσθετα όμως, επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες στον ίδιο τον Όμιλο και την λειτουρ-

γία του. Αλλοιώνει τη δομή του μισθολογίου του Ομίλου και λειτουργεί ως αντικίνητρο ανάπτυ-

ξης για τους εργαζόμενους. 

Με ποια λογική επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με ποιο σκεπτικό κοινωνικής δικαιο-

σύνης προχώρησε σε τέτοιες ρυθμίσεις; Μάλλον υπερίσχυσε η λογική να τακτοποιηθούν οικο-

νομικά οι διορισμένοι από την Κυβέρνηση, Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. και οι απλοί εργαζόμενοι να

εργάζονται δωρεάν.

παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της Αλου-

μίνιον της Ελλάδος (εφεξής «ΑτΕ»), η οποία έχει α-

ποσταλεί με εξώδικες δηλώσεις της προς την ΑτΕ

και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για τη διακοπή προμήθειας η-

λεκτρικής ενέργειας της ΑτΕ και καταγγελίας της

σχέσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Την α-

νακλητική της αυτή δήλωση θα κοινοποιήσει σε ό-

λους τους αρχικούς παραλήπτες των εν λόγω ε-

ξώδικων επιστολών και θα προσκομίσει άμεσα και

σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από

την κοινοποίηση της παρούσας, αποδεικτικά των α-

νωτέρω. 

2. Να συνεχίσει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέρ-

γεια την ΑτΕ υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους. 

3. Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την ΑτΕ,

στη βάση ιδίως του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας σε Πελάτες και των Βασικών Αρχών

Τιμολόγησής του και του ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ.

4.3) και να προτείνει εκ νέου τιμολόγια προμήθει-

ας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω διαπραγμα-

τεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού δια-

στήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία α-

ποδοχής των δεσμεύσεων από την Επιτροπή Αντα-

γωνισμού και θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με

τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.

4. Να απέχει από την υιοθέτηση, έκδοση, υπο-

βολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων, δηλώ-

σεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν γένει λή-

ψη αντίστοιχων μέτρων μέχρι την καθ’ οιονδήποτε

τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την

κατ’ άλλον τρόπο επίλυση της διαφοράς, υπό τον

όρο ότι η ΑτΕ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει το

καταβαλλόμενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα,

χωρίς η καταβολή αυτή να συνεπάγεται αποδοχή

των θέσεων της ΑτΕ σε ό,τι αφορά στην τιμολόγη-

ση ηλεκτρικής ενέργειας, θέμα που θα αποτελέσει

αντικείμενο της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης

άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών ή της

κατ' άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς. 

Οι σχετικές δεσμεύσεις καθίστανται υποχρεωτι-

κές για τη ΔΕΗ με βάση τις κείμενες διατάξεις, χω-

ρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Ε-

πιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παραβάσε-

ων στην κρινόμενη υπόθεση, ενώ, σε περίπτωση

παράλειψης συμμόρφωσής της, η Επιτροπή Αντα-

γωνισμού δύναται να της επιβάλει τα πρόστιμα που

προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.
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Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου
Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

1. Πρόλογος
Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμ-

ματέα, καλησπέρα σας.

θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικανικό

Επιμελητήριο για την πρόσκληση στο σημερινό συνέ-

δριο που θέτει στο επίκεντρο του διαλόγου αυτό που

πραγματικά χρειάζεται η χώρα μας σήμερα, ένα σχέ-

διο εθνικής στρατηγικής για τη διέξοδο από την κρί-

ση, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προσέλκυση

νέων επενδύσεων και για την επιστροφή της οικονο-

μίας μας στο δρόμο της ανάπτυξης.

Η ενέργεια είναι απαραίτητο να βρίσκεται στον πυ-

ρήνα αυτού του σχεδιασμού, στον πυρήνα της εθνι-

κής μας στρατηγικής.

Η εθνική μας στρατηγική για την ενέργεια συν-

δέεται άρρηκτα με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

2.Ενεργειακή στρατηγική-Ευρώπη-
Ελλάδα

Η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης εδώ και του-

λάχιστον δύο δεκαετίες είναι πάγια προσανατολισμένη

προς την επίτευξη τριών βασικών στόχων: η ενέρ-

γεια στην ΕΕ να παρέχεται σε προσιτές και ανταγω-

νιστικές τιμές, να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και

με ασφάλεια για όλους.

Ο στόχος για την αειφόρο ανάπτυξη, έχει ως πυ-

λώνα την περαιτέρω ενσωμάτωση των ΑΠΕ, με

στόχο την αύξηση της διείσδυσης τους στο 20% έως

το 2020.

Μάλιστα τον Οκτώβριο του 2014, οι χώρες της ΕΕ

συμφώνησαν σε ένα νέο στόχο για την ελάχιστη συμ-

μετοχή των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση στο 27%,

έως το 2030, ο οποίος μεταφράζεται σε συμμετοχή

45% των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

Αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξε-

κινήσει μια νέα δημόσια διαβούλευση για το ρυθμι-

στικό πλαίσιο των ΑΠΕ, η οποία αφορά τη στρατηγι-

κή για την αειφόρο ενέργεια που θα υιοθετηθεί από

το 2020 και μετά.

Ταυτόχρονα στη χώρα μας έχει τεθεί σε δημόσια

διαβούλευση -μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη 8 Δε-

κεμβρίου-η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή

στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).

Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων με οικο-

νομικά αποδοτικό τρόπο, έχουν ως θεμελιώδη προ-

ϋπόθεση την ενοποιημένη αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, προϋποθέτουν δηλαδή μια πραγματική

Ενεργειακή Ένωση.

3. Η μετάβαση σε SuperGrid και
Microarids

Ποιος είναι ο αντίκτυπος όλων αυτών των εξε-

λίξεων για την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστή-

ματος Ηλεκτρικής Ενέργειας;

Το μεγαλύτερο ποσοστό της νέας ενεργειακής πα-

ραγωγής των ΑΠΕ (αιολική και ηλιακή) χαρακτηρί-

ζεται από μεταβλητότητα και αδυναμία ελέγχου,

αφού ακολουθεί τις κλιματικές συνθήκες.

Η μεταβλητότητα και η περιορισμένη δυνατότη-

τα πρόβλεψης της ηλιακής και αιολικής παραγωγής

ενέργειας καθιστούν πιο απαιτητική τη ικανοποίηση

της ζήτησης σε κάθε χρονική στιγμή και την ευστά-

θεια του δικτύου.

Ως εκ τούτου, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

πρέπει να γίνουν περισσότερο ευέλικτες για να

απορροφήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο μεταβαλ-

λόμενης παραγωγής.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο σημερινός
σχεδιασμός της αγοράς ΔΕΝ ανταποκρίνεται
στις ιδιαιτερότητες των ΑΠΕ,

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αποκεντρωμένη εγκα-

τάσταση τους στην μορφή της διεσπαρμένης παρα-

γωγής και την απρόβλεπτη παραγωγή τους.

Επιπλέον, η αποδοτική χρήση του δυναμικού των

ΑΠΕ υπαγορεύει την εκμετάλλευση του εκεί ακριβώς

που οι κλιματικές συνθήκες το παρέχουν, αυτό ση-

μαίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση του αιολικού δυ-

ναμικού στην Βόρεια θάλασσα και του ηλιακού δυ-

ναμικού στις νότιες χώρες της Ευρώπης, όπως της

χώρας μας.

Τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της

Ευρώπης πρέπει να διασυνδεθούν καλύτερα μετα-

ξύ τους, δημιουργώντας ένα μεγάλο ενιαίο δίκτυο, το

Ευρωπαϊκό Supergrid, συμβάλλοντας καθοριστικά

στην Ενεργειακή Ένωση.

Η ενοποίηση των αγορών θα συμβάλλει αποφα-

σιστικά στην πιο αποδοτική λειτουργία του Ευρω-

παϊκού Συστήματος, καθώς θα καταστήσει δυνατή τη

σύνδεση περιοχών με συμπληρωματικά ενεργειακά

μίγματα και θα εκμεταλλευτεί τις χρονικές διαφορο-

ποιήσεις του φορτίου και της προσφοράς.

Η υλοποίηση του οράματος του Ευρωπαϊκού

Supergrid, Megagrid όμως, θα πρέπει ταυτόχρονα να

πλαισιωθεί και να υποστηριχθεί από την ενίσχυση και

ευφυή λειτουργία των δικτύων διανομής με την

εφαρμογή των έξυπνων δικτύων, των smart grids.

Πέρα από τον ρόλο της διανομής στην αποδοτική

απορρόφηση των μεγάλων ποσοτήτων της διε-

σπαρμένης ανανεώσιμης παραγωγής, η ανάπτυξη των

έξυπνων δικτύων είναι η πλέον αποδοτική από

πλευράς κόστους λύση για την ανθεκτικότητα και

ασφάλεια λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος.

Με τη χρήση των τεχνολογιών έξυπνων δι-

κτύων θα δημιουργηθούν προηγμένα τοπικά δί-

κτυα με εξισορρόπηση της κατανάλωσης με την το-

πική παραγωγή και δυνατότητες τηλεχειρισμών σε

πραγματικό χρόνο, τα οποία ενισχύουν την ανθεκτι-

κότητα και την ασφάλεια του συστήματος, διευκο-

λύνοντας την ενσωμάτωση της διεσπαρμένης πα-

ραγωγής. Ένα τέτοιο παράδειγμα εξελιγμένων μορ-

φών διανομής είναι τα μικροδίκτυα, microgrids, τα

οποία παρέχουν προς τον τελικό καταναλωτή υψη-

λού επιπέδου υπηρεσίες ασφάλειας και μειώνουν το

κόστος.

4. Η συνεισφορά τους στην
οικονομική ανάπτυξη

Πέρα από τα πολύ σημαντικά οφέλη για τον κα-

ταναλωτή, το περιβάλλον και την αγορά ενέργειας που

σας προανέφερα, τα Έξυπνα Δίκτυα μπορούν να συ-

νεισφέρουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurelectric,

οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν μόνο στα δίκτυα

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, θα

ανέλθουν έως το 2020 στα 400 δις ευρώ.

Οι συνολικές θέσεις εργασίας που αναμένεται να

δημιουργηθούν άμεσα και έμμεσα από την ανάπτυ-

ξη των έξυπνων δικτύων, δηλαδή οι Smart Energy

Jobs, υπολογίζονται σε περίπου 3 εκατομμύρια πα-

νευρωπαϊκά.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν σχετικές μελέτες,

25 τομείς της οικονομίας επωφελούνται από την ανά-

πτυξη των Έξυπνων Δικτύων, από την αεροναυπη-
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γική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις τράπεζες

μέχρι το χονδρεμπόριο και τον τομέα των μεταφορών

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 ηλε-

κτρικού ρεύματος από 5 έως 20% για τους οικιακούς

πελάτες και από 2 έως 5% για τις επιχειρήσεις.

Τα έξυπνα δίκτυα είναι μονόδρομος για τη με-

τάβαση σε μια ενεργειακή αγορά που θα συν-

δυάζει την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών

προδιαγραφών, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

σε χαμηλό κόστος.

5. Κόστος ενέργειας στην Ελλάδα
Επειδή το θέμα του κόστος της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής

στρατηγικής, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μια

σύντομη αναφορά στα τελευταία (2012) επίσημα

στοιχεία της Eurelectric-του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου

των μεγαλύτερων εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως φαίνεται πανευρωπαϊκά, ενώ το κόστος της

παραγωγής ενέργειας έχει μειωθεί (λόγω των ΑΠΕ

που έχουν μηδενικό κόστος λειτουργίας) και το κό-

στος των δικτύων έχει αυξηθεί ελάχιστα (για να επι-

τευχθεί η αποδοτική σύνδεση των ΑΠΕ), το κόστος

των φόρων και επιδοτήσεων έχει αυξηθεί πολύ ση-

μαντικά.

Επιπλέον στο δεύτερο διάγραμμα φαίνεται ότι το

κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα σε ευρώ ανά MWh

για τον οικιακό καταναλωτή είναι πολύ χαμηλότερο

από ότι σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία ή

η Ισπανία και μάλιστα αρκετά χαμηλότερο από τον

μέσο Ευρωπαϊκό όρο.

Αντίστοιχα στο τρίτο διάγραμμα βλέπετε πως η

χώρα μας είναι σημαντικά πιο φθηνή και στον τομέα

του κόστους των δικτύων (περιλαμβάνονται και η Με-

ταφορά και η Διανομή) ενώ θα πρέπει να συμπλη-

ρώσω ότι σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής είχε συμπεράνει ότι η Ελλάδα έχει την χαμηλό-

τερη τιμή διανεμόμενης kWh σε απόλυτα μεγέθη.

5. Τα έργα υποδομής του ΔΕΔΔΗΕ
Ολοκληρώνοντας και επιστρέφοντας στο βασικό

θέμα της ενότητας μας, δηλαδή στο αν θα μπορέσει

η χώρα μας να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο, θα ήθε-

λα να εκφράσω την πεποίθηση μου ότι η Ελλάδα μπο-

ρεί να αποτελέσει κομβικό σημείο για την ευρωπαϊ-

κή ενεργειακή αγορά εκμεταλλευόμενη την γεω-

στρατηγική της θέση, το πλούσιο δυναμικό ΑΠΕ που

διαθέτει και υλοποιώντας τα κατάλληλα στρατηγικά

έργα ενεργειακών υποδομών.

Στο κρίσιμο μέτωπο των δικτύων, ως πρόεδρος

του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-

κτρικής Ενέργειας, του ΔΕΔΔΗΕ, θα ήθελα εν συ-

ντομία να σας πω πως αυτή την περίοδο στη χώρα

μας υλοποιούνται κρίσιμα στρατηγικά έργα για τη με-

τάβαση μας στην εποχή των Έξυπνων Δικτύων με

στόχο την αναβαθμισμένη ποιότητα των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή με ταυτόχρονη

μείωση του κόστους.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι:

► Υλοποιούμε το έργο για την ηλεκτρονική δια-

δραστική απεικόνιση του Δικτύου Διανομής μας,

αποτυπώνουμε δηλαδή όλους τους χάρτες μας

σε ψηφιακά αρχεία με στόχο την πιο αποδοτική

ανάπτυξη των δικτύων μας.

► Εκσυγχρονίζουμε τα Κέντρα Ελέγχου Δικτύων

Διανομής με νέες τεχνολογίες τηλεχειρισμών

ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τα αντίστοιχα Κέ-

ντρα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για την

καλλίτερη εποπτεία και λειτουργία της αγοράς

ενέργειας στα νησιά.

► Προχωράμε στην υλοποίηση πλήθους συστημά-

των τηλεμέτρησης στην Χαμηλή και στη Μέση

Τάση για τον εντοπισμό βλαβών και την μείωση

του χρόνου αποκατάστασης τους.

► Και τέλος προχωράμε στην υλοποίηση πιλοτικού

συστήματος τηλεμέτρησης και διαχείρισης της ζή-

τησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας με την

εγκατάσταση περίπου 200.000 νέων έξυπνων με-

τρητών πανελλαδικά και μελετάμε την επέκτα-

ση τους πανελλαδικά σε επόμενη φάση, ώστε να

δώσουμε στον καταναλωτή πλήρη διαφάνεια για

το κόστος της κατανάλωσης του και την ευκαι-

ρία διαμόρφωσης του.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι

εκτός από τα στρατηγικά αυτά έργα, ο ΔΕΔΔΗΕ δί-

νει πολύ μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και σήμε-

ρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι

η φωτογραφία που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Πα-

γκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι, είναι από

το έργο TILOS, στο οποίο συμμετέχει η Εταιρία και το

οποίο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών

για τη βέλτιστη ενσωμάτωση συσσωρευτών αποθή-

κευσης ενέργειας στο μικροδίκτυο της νήσου Τήλου

με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή

σας και νομίζω ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία μαζί με

τους συνομιλητές μου να αναλύσουμε περισσότερο

τα κρίσιμα αυτά θέματα στο πάνελ που θα ακολου-

θήσει.
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Θ
α ήθελα να σας κάνω κοινωνούς των
τεσσάρων σημαντικότερων προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ.

Πρόκειται για την οικονομική κατάσταση της
Επιχείρησης, την κατάσταση της παραγω-
γής Η.Ε. και ειδικότερα της λιγνιτικής πα-
ραγωγής, την κατάσταση και τις νέες συν-
θήκες της λιανικής αγοράς, και τη δραστη-
ριότητά μας στις ΑΠΕ μέσω της ΔΕΗ ΑΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΕΗ 

Το 2015 είχαμε μείωση της λειτουργικής
κερδοφορίας συνεπεία των πολύ αυξημέ-
νων προβλέψεων. Το ίδιο διάστημα αυξή-
θηκαν οι επενδύσεις πάνω από 100 εκ. και
μειώθηκε το χρέος κατά 75 εκ. Οι επενδύ-
σεις αυξήθηκαν πλέον των 105 εκατ. Το κα-
θαρό χρέος μειώθηκε κατά 76 εκατ. 

Το βασικότερο πρόβλημα που θα κλη-
θούμε να αντιμετωπίσουμε το 2016 είναι η
χρηματοδότηση του επενδυτικού μας προ-
γράμματος ύψους 980 εκατ. και οι απο-
πληρωμές τοκοχρεολυσίων ύψους 620
εκατ.

Κατόπιν των ανωτέρω αναδεικνύονται
δύο κυρίαρχα ζητήματα που προσλαμβά-
νουν πλέον στρατηγικές διαστάσεις για τη
ΔΕΗ.

Πρόκειται για την εισπραξιμότητα – μεί-
ωση των οφειλών προς την Επιχείρηση, και
την καταναλωθείσα και μη τιμολογηθείσα
ενέργεια, τις ρευματοκλοπές, η αξία των
οποίων μετράται πλέον σε πενταψήφια

νούμερα εκατομμυρίων. Επιβάλλεται επει-
γόντως να σημειωθεί σημαντική, αν όχι θε-
αματική, πρόοδος σ’ αυτά τα ζητήματα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η συνολική καθαρή παραγωγή της ΔΕΗ
το 2015 μειώθηκε κατά 3,5% έναντι του
2014 (33,9 TWH έναντι 35,1 TWH). Αυτό
οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών
και των ΑΠΕ, και στη λειτουργία της αγο-
ράς, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών
Φ.Α.

Πολύ περισσότερο - 14,3% - μειώθηκε
η λιγνιτική παραγωγή (3,2 TWH). Και αυτό
παρά την αυξημένη διαθεσιμότητα των
Μονάδων κατά 3%. Αιτία της μείωσης είναι
η χαμηλή φόρτιση των Μονάδων (μόλις
58,2%) συνεπεία της Αγοράς. Οι δραματικές
επιπτώσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από
τη θεαματική αύξηση της Υδροηλεκτρικής
Παραγωγής κατά 38% ή 20% πάνω από το
μ.ο. της 15ετίας. Η παραγωγή των ΜΔΝ πα-
ρουσίασε μικρή αύξηση κατά 1,2%. Το με-
γαλύτερο πρόβλημα – πρόκληση είναι η μεί-
ωση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία από
30,5 TWH το 2009 έπεσε στις 19,5 ΤWH το
2015 με προοπτική τις 17-18 TWH το 2016,
(κάτω από 34% στο σύνολο) αν δεν λη-
φθούν δραστικά μέτρα, όπως ο επιβαλλό-
μενος συνυπολογισμός του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης Φ.Α. στις προσφορές
ένταξης. Η μείωση της λιγνιτικής παραγω-
γής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το με-

γαλύτερο (πλέον του 70%) μέρος των δα-
πανών είναι σταθερές αυξάνουν σημαντικά
το κόστος της παραγόμενης λιγνιτικής
KWH: από 49 € τη MWH το 2009, προσεγ-
γίζουμε το 2015 τα 74 € κι αυτά χωρίς από-
δοση επενδεδυμένων κεφαλαίων. Η προ-
βολή της εξέλιξης της λιγνιτικής παραγω-
γής για το 2030 κυμαίνεται από 14 TWH με
το αισιόδοξο σενάριο μέχρι και κάτω από 12
TWH με το απαισιόδοξο.

Η προοπτική αυτή είναι ζοφερή, όχι
μόνο για τη ΔΕΗ άλλα και για την οικονο-
μία της χώρας, της οποίας η εξάρτηση από
εισαγόμενα καύσιμα και η έκθεση στις δια-
κυμάνσεις των διεθνών τιμών θα αυξηθούν
σε βαθμό πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο.

Είναι φανερό ότι μέτρα όπως η χορή-
γηση και στη χώρα μας δωρεάν πιστοποι-
ητικών CO2, η επίλυση των προβλημάτων
των Ορυχείων της Φλώρινας σε συνδυασμό
με την κατασκευή της Μελίτης II, και βέβαια
η μείωση του λειτουργικού κόστους των
Ορυχείων και η βελτίωση της ποιότητας του
αποδιδόμενου στους Σταθμούς λιγνίτη, εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ. Ακόμη είναι αδή-
ριτη ανάγκη η μετάβαση από το Mandato-
ry pool στο Target Model και στα διμερή
συμβόλαια.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η.Ε.
Σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι το

μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά μειώθηκε
κατά 4% περίπου, από 98,5% σε 94,5%.

Ομιλία Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΗ κ. Μ. Πα     
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Ωστόσο η μείωση του στην Εμπορική και
Βιομηχανική χρήση Μέσης και Χαμηλής Τά-
σης είναι πολύ μεγαλύτερη. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα – πρόκληση που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε είναι η υποχρεωτική –
βάση των δεσμεύσεων έναντι των θεσμών
– μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κατά 25%
(στα επόμενα 1-2 χρόνια) και 50% μέχρι το
2020. Αν λάβουμε υπόψη ότι ένα μεγάλο μέ-
ρος της αγοράς, - Υ.Τ., αγρότες, δημόσιοι
φορείς, ευάλωτοι καταναλωτές, πελάτες με
οφειλές και διακανονισμούς ή μη - που
υπερβαίνει το 50%, δε μετακινείται από τη
ΔΕΗ, εάν δεν ληφθούν μέτρα και ρυθμίσεις,
γενικότερα εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση,
η μείωση του μεριδίου μας θα προέλθει από
την απώλεια πλέον του 50% των λοιπών πε-
λατών, αυτών που καλύπτουν σήμερα τις
απώλειες από τους άλλους. Δε χρειάζεται
να πούμε πολλά για τις καταστροφικές συ-
νέπειες, που αυτό θα έχει για την Επιχεί-
ρηση. 

Πέρα από τη στήριξη που πρέπει να πα-
ράσχει η Πολιτεία, από την πλευρά μας επι-
βάλλεται να επεξεργαστούμε προτάσεις
και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΣΤΙΣ ΑΠΕ 

Η ΔΕΗ στον τομέα αυτό δραστηριοποι-
είται την τελευταία 8ετία, μέσω της θυγα-
τρικής της ΔΕΗ ΑΝ η οποία ιδρύθηκε το
1998, αλλά η ουσιαστική της λειτουργία χρο-
νολογείται με την απόσχιση της ΔΕΜΕ από
τη ΔΕΗ και των σχετικών περιουσιακών
στοιχείων το 2007.

Η ΔΕΗ ΑΝ έχει σταθμούς συνολικής
ισχύος 153 MW, (~3% του συνόλου των
ΑΠΕ) στη συντριπτική τους πλειοψηφία
από την εποχή της ΔΕΗ και το 2015 πα-
ρήγαγε περίπου 400 GWH (~4,5% του συ-
νόλου). Ειδικότερα στα Φ/Β έχει μόλις 1,32
MW, 0,05% του συνόλου. Δεν μπορώ να
αποφύγω τον πειρασμό να μην αναφερθώ
στα μεγαλεπήβολα σχέδια για 50 MW Φ/Β
στη Μεγαλόπολη και 200 MW στην Πτο-
λεμαΐδα, που έμειναν αναπόφευκτα στα
χαρτιά την περίοδο που οι επενδύσεις – και
η προοπτική κερδοφορίας – των ιδιωτών
είχαν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Μια
ολόκληρη εποχή, πέρασε ανεκμετάλλευ-
τη. 

Κι όμως, παρά τις πενιχρές αυτές επι-
δόσεις, η ΔΕΗ ΑΝ έχει ετήσια έσοδα της τά-
ξης των 28 εκατ. και κέρδη 8 εκατ. ευρώ.
Αυτό δείχνει τις προοπτικές και τις δυνα-
τότητες που υπάρχουν. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι έχει λάβει άδειες για έργα της τά-
ξης των 550 MW. Σήμερα η ΔΕΗ ΑΝ βρί-
σκεται σε μεταβατική φάση. Από τη μια
πλευρά είναι αντιμέτωπη με σοβαρές εκ-
κρεμότητες του παρελθόντος. Από την
άλλη εκσυγχρονίζει την οργανωτική της
δομή και υποδέχεται ένα αξιόλογο Αν-
θρώπινο Δυναμικό. Είναι φανερό, ότι με κα-
τάλληλη στρατηγική και επιχειρησιακό
σχεδιασμό σε συνδυασμό με καλό man-
agement μπορούν να γίνουν άλματα. Η ΔΕΗ
ΑΝ να γίνει ένας από τους Leaders του κλά-
δου με πολλά οφέλη για τη ΔΕΗ. Ας μη δια-
φύγει της προσοχής μας ότι μεγάλες Ευ-
ρωπαϊκές Επιχειρήσεις Η.Ε. όπως η RWE,
βασίζουν πλέον το μέλλον τους στη δρα-
στηριοποίησή τους στις ΑΠΕ. 

Το περιβάλλον όπως ήδη διαμορφώνε-
ται θα είναι μετά από πολύ λίγα χρόνια εντε-
λώς διαφορετικό από ότι το γνωρίζαμε μέ-
χρι σήμερα. Οι προκλήσεις πιστεύω ότι
έχουν γίνει φανερές. Η ΔΕΗ θα κληθεί να
διαχειριστεί μια εντελώς καινούργια κατά-
σταση, για την οποία επιβάλλεται να αρχί-
σουμε σήμερα να προετοιμαζόμαστε, να
σχεδιάζουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας. 

Όπως έχω τονίσει κατ’ επανάληψη για
την επίτευξη των στόχων μας δεν υπάρχουν
ταμπού. Καμία προκατάληψη δε μπορεί
να στέκεται εμπόδιο. Ένα συναίσθημα υπάρ-
χει: αυτό της μεγάλης, ακόμη μεγαλύτερης
και ισχυρότερης ΔΕΗ. Κάθε τι που εξυπη-
ρετεί αυτό το στόχο, είναι αποδεκτό. Αντί-
θετα, οτιδήποτε τον αντιστρατεύεται, απορ-
ρίπτεται.

Κατ’ αρχάς να δούμε τον εαυτό μας. Να
αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες μας και να
αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας.

Έχω πλήρη επίγνωση των μισθολογικών
προβλημάτων, ποσοτικών και ποιοτικών. Ως
διοίκηση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια
για τη λύση τους. Ωστόσο καμία εσωστρέ-
φεια ή αυτιστική συμπεριφορά δεν δικαιο-
λογείται. Όλοι ζούμε στην κοινωνία και
βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιβάλ-
λεται να αναπροσανατολίσουμε τη σκέψη και
τη δράση μας. Είναι αναγκαία, αλλά πλέον
δεν αρκεί η στρατηγική της βελτίωσης μας
με παραμονή στο ίδιο πεδίο δραστηριοτή-
των. Πρέπει να αναζητούμε διαρκώς και να
αξιοποιούμε με σχεδιασμό και προσοχή
αλλά και τόλμη, νέες ευκαιρίες. Στον τομέα
του ηλεκτρισμού, διαβλέποντας ωστόσο τις
νέες εξελίξεις, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και σε
άλλους τομείς, όπως το φυσικό αέριο. Να
ανιχνεύσουμε και να αξιοποιήσουμε ευ-
καιρίες ανάπτυξης έξω από τα σύνορά μας.
Να μη διστάσουμε, αντίθετα να αξιοποιή-
σουμε στο έπακρο επιχειρηματικές συνερ-
γασίες με άλλες εταιρείες, ιδιωτικές ή δη-
μόσιες, εγχώριες ή ξένες. Έχουμε πολλές
δυνατότητες ως επιχείρηση. Ας τις αξιο-
ποιήσουμε ώστε όχι μόνο να αντισταθμί-
σουμε τις απώλειες που θα έχουμε στις πα-
ραδοσιακές μας δραστηριότητες αλλά και να
αναπτυχθούμε και ενισχυθούμε παραπέρα.
Στην κατεύθυνση αυτή θα διαμορφώσου-
με σύντομα το Στρατηγικό μας σχέδιο, και
τα επιχειρηματικά μας πλάνα.

Η ΔΕΗ του μέλλοντος θα είναι διαφο-
ρετική από τη σημερινή. Ας βάλουμε σήμερα
τις βάσεις, ας δημιουργήσουμε τις προϋ-
ποθέσεις να είναι μεγαλύτερη και ισχυρό-
τερη.

       ναγιωτάκη στα στελέχη της επιχείρησης
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Κουρέψτε» τα Φωτοβολταϊκά και αφήστε τις     

Ισχυρίζομαι ότι, αντί νέας μείωσης συντάξε-

ων (επικουρικών και κύριων), αντί αύξησης των ερ-

γοδοτικών εισφορών, αντί άδικων και αντιανα-

πτυξιακών νέων φόρων, αντί ΦΠΑ στην εκπαίδευση

ή ειδικό φόρο σε είδη λαϊκής κατανάλωσης (κρα-

σί κλπ), αντί επιβολής φόρου στις τραπεζικές συ-

ναλλαγές, υπάρχουν εύκολα και δίκαια ΙΣΟΔΥ-
ΝΑΜΑ από χώρο σπατάλης και αθέμιτου πλου-
τισμού, που όμως δεν αξιοποιούνται.

Επιλέγω να αναφερθώ ενδεικτικά στο δικό μου

χώρο, της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου το συνολι-

κό κόστος για τα νοικοκυριά και τις Επιχειρήσεις έχει

φουσκώσει υπερβολικά τα τελευταία χρόνια, και ένας

από τους λόγους είναι το «πάρτυ» που έχει γίνει με

τα Φωτοβολταϊκά:

Οι τιμές, με τις οποίες πληρώνονται οι παραγω-

γοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτ. Πάρκα που συν-

δέθηκαν έως τον Μάρτιο 2013, είναι προκλητικά

υψηλές (οι υψηλότερες παγκοσμίως!), δημιουρ-

γώντας υπέρμετρο πλουτισμό σε λίγους προνο-
μιούχους για τα επόμενα 20 χρόνια, και επιβα-
ρύνοντας σημαντικά το κόστος της ηλ. ενέργει-
ας για τα νοικοκυριά και τις Επιχειρήσεις,
μέσω κυρίως του τέλους ΕΤΜΕΑΡ στους λογαρια-

σμούς ρεύματος. Ενδεικτικά αναφέρω ότι για ένα Φ/Β

πάρκο ισχύος 100 kw που συνδέθηκε στο Δίκτυο αρ-

χές του 2013 η τιμή ήταν 39 λεπτά του € ανά πα-
ραγόμενη kwh, όταν στην Κύπρο η αντίστοιχη
τιμή ήταν μόλις 9 λεπτά (μετά από διεθνή μει-
οδοτικό διαγωνισμό), στην Τουρκία 17 λεπτά και

στις Γαλλία- Γερμανία κάτω από 16, παρά την χαμηλή

παραγωγή λόγω πολύ μικρότερης ηλιοφάνειας!

(Για σύγκριση, υπενθυμίζω ότι η αντίστοιχη τιμή από

συμβατικές πηγές ή εισαγωγές είναι 3 ως 5 λεπτά του

€).

Για να δοθούν αυτές οι εξωφρενικές τιμές στα

Φ/Β στην Ελλάδα, αυξήθηκε το τέλος ΕΤΜΕΑΡ

(πρώην τέλος ΑΠΕ) μέσα σε 5 χρόνια κατά 9.133%

όσον αφορά την οικιακή χρήση!!! (πηγαίνοντας από
0,30 €/mwh τον Ιούνιο του 2010 στα 27,46 €/mwh
τον Ιανουάριο του 2015) και 10.433% στην εμπο-
ρική!!! (από 0,30 € /mwh πήγε στα 31,30 €/mwh), ενώ
οι συνολικές πληρωμές σε παραγωγούς ΑΠΕ προ-
σεγγίζουν τα 2 δις € ετησίως, εκ των οποίων το 1,3
δις για Φ/Β! 

Η προηγούμενη κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗ-
ΜΑΡ) είναι αλήθεια ότι βλέποντας τα υπέρογκα κέρ-
δη και πιεσμένη από τα πράγματα επέβαλε κατ’ αρ-
χήν από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2014,
έκτακτη εισφορά περίπου 30% στις εισπράξεις (τζί-
ρο) των παραγωγών και «δεσμεύθηκε» ότι με τη
λήξη της έκτακτης εισφοράς θα μειώσει τις τιμές. Στη
συνέχεια όμως με το Ν.4254/30-3-2014 και ενώ η
έκτακτη εισφορά καταργήθηκε, οι εγγυημένες τιμές
δεν μειώθηκαν παρά ελάχιστα και μάλιστα μόνο αυ-
τών που συνδέθηκαν από το γ΄ τρίμηνο του 2011 και
μετά. Έτσι παρέμειναν απίστευτα υψηλές αποδόσεις. 

Ένα σύντομο παράδειγμα: Φ/Β 100 KW που
συνδέθηκε έως 31/3/2013. Επένδυση 110.000 €, συν
20.000 για σύνδεση στο Δίκτυο. Παραγωγή 155.000
ΚWH ετησίως, εγγυημένη τιμή 28,5 λεπτά του
€/KWH, σύνολο εισπράξεων 44.175 € ετησίως,
σύνολο εξόδων μέγιστο 3.000 €, άρα μικτά κέρδη
(προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) 41.175 € ετη-
σίως. Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων IRR
32% για το πρώτο έτος!! (ενώ στη συνέχεια αυ-
ξάνει, επειδή μειώνονται τα επενδυμένα κεφά-
λαια λόγω ετήσιας απόσβεσης!).

Δεν είναι δυνατόν κάποιος με 130.000
«επένδυση» χωρίς ρίσκο (με γερμανικά ή κινεζι-
κά μηχανήματα χωρίς προστιθεμένη αξία στη χώρα
μας, με σχεδόν μηδενικές θέσεις εργασίας κατά τη λει-
τουργία) να κερδίζει εγγυημένα 41.175 ευρώ ετη-
σίως (4 ετήσιους μισθούς δημοσίου υπαλλήλου!)
για 20 χρόνια σε βάρος της υπόλοιπης κοινω-
νίας (σαν κατάθεση σε Τράπεζα με επιτόκιο άνω
του 32%!). Όσοι μάλιστα είχαν δάνεια, η απόδοση
των ιδίων κεφαλαίων που διέθεσαν ήταν ακόμα υψη-

λότερη, κάνοντας απόσβεση των ιδίων κεφαλαίων
σε λιγότερο από 2-3 χρόνια! 

Ειδικά για τα επαγγελματικά Φ/Β (όλα, πλην
των μικρών στις στέγες), οι πληρωμές που έγιναν
το 2014 (και γίνονται κάθε χρόνο) ήταν 1042 εκ.
ευρώ, με μέση τιμή 31,4 λεπτά του ευρώ ανά πα-
ραγόμενη KWh (ή 314 ευρώ ανά MWh), όταν η
αντίστοιχη τιμή παραγωγής από συμβατικές πη-
γές και εισαγωγές είναι 3- 5 λεπτά!

Η μέση τιμή ενέργειας από όλα τα επαγγελματι-
κά ΦΒ (και κυρίως από τα μεγαλύτερα όπου τα κέρ-
δη είναι πλέον σκανδαλώδη) μπορεί και πρέπει να
πέσει άμεσα κοντά στην τιμή των 10 λεπτών ανά
KWh, ή να επιβληθεί αντίστοιχη ειδική εισφο-
ρά, εξοικονομώντας έως 700 εκατ ευρώ ετησίως που
σήμερα καταλήγουν στις τσέπες ολίγων! Αφορά
μόνο 13.000 φωτοβολταϊκά που τα κατέχουν λι-
γότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες, ένα κλειστό πλέ-
ον club προνομιούχων! Δεν αφορά τα 40.000 μι-
κρά ΦΒ στέγης. Αφορά βεβαίως και όλη την κοι-
νωνία, που πληρώνει τον υπέρογκο και παρά-
λογο λογαριασμό. Στην περίπτωση μεγάλης μείω-
σης της τιμής ανά kwh ή μεγάλης ειδικής εισφοράς,
ίσως χρειασθεί να υπάρξει προσωρινή μέριμνα
μόνο για όσους έχουν δυσμενή δάνεια (πχ παράτα-
ση εξόφλησης), ενώ μια εισφορά πχ 30% επι του
τζίρου δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα ούτε σε
αυτούς, όπως ήδη είχε γίνει παλαιότερα.

Υπάρχει και το παρακάτω σημαντικό επιχείρημα
που δικαιολογεί την προτεινόμενη μείωση τιμών ή
επιβολή μόνιμης ειδικής εισφοράς: Η ΥΑ19598/
2010 (ΦΕΚ 1630/11.10.10 σελ 25751) που καθόρι-
σε τον προγραμματισμό αύξησης της ισχύος των Φ/Β,
προγραμμάτιζε όριο τα 1500MW ως το 2014 και τα
2200 MW ως το 2020. Λόγω όμως των υπέρμετρων
κινήτρων, τα Φ/Β έφθασαν το 2014 στα 2596 MW!
(Εμποδίζοντας και στη συνέχεια την κατασκευή Φ/Β
με χαμηλές τιμές της παραγόμενης ηλ. ενέργειας!).
Και μόνον εκ του λόγου αυτού δικαιολογείται μεί-
ωση τιμών, ώστε τα 2596 MW να επιβαρύνουν

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ» 300-700 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΩΘΟΥΝ  
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          συντάξεις

   
         ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

την κοινωνία όσο θα την επιβάρυναν τα
1500 MW. 

Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια «κου-

ρεύτηκαν» άγρια και συνεχίζουν να κου-

ρεύονται με το πρόσχημα της οικονομικής

κρίσης οι θεωρούμενοι ως «εγγυημέ-

νοι» μισθοί και συντάξεις. Γιατί δεν μπορεί

να γίνει το ίδιο για τις εγγυημένες αποδό-

σεις των επαγγελματικών Φ/Β, που μάλι-

στα είναι και εξωφρενικές και σε βάρος

όλων των άλλων, την ίδια ώρα που ο λαός

μας δοκιμάζεται σκληρά και εκατομμύρια

συνανθρώπων μας σπρώχνονται στο πε-

ριθώριο;

Συμπέρασμα: Μπορούν άμεσα να
βρεθούν ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ τουλάχιστον
300-700 εκ. ευρώ ετησίως, επιβάλλο-
ντας έκτακτη ειδική εισφορά 30 ως
60% επί των εισπράξεων των επαγ-
γελματικών Φωτοβολταϊκών, κλιμα-
κωτά κατά το μέγεθος. (Όχι επί των μι-

κρών Φ/Β στέγης).Έτσι θα μειωθεί και η

εξωφρενική εγγυημένη απόδοση κεφα-

λαίων (32% για το α έτος στο παράδειγμα,

που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη συνέ-

χεια!). Θυμίζω ότι οι επίσης εγγυημένες

αποδόσεις στο ηλεκτρικό Δίκτυο Μετα-

φοράς και Διανομής είναι μόλις 8,5% και

θεωρούνται ελκυστικές, ενώ στις τραπε-

ζικές καταθέσεις οι αποδόσεις είναι σχεδόν

μηδενικές, στα ομόλογα και ακίνητα ήταν

διψήφια αρνητικές (-60% για τα ακίνητα

στην πενταετία), στις δε μετοχές των Τρα-

πεζών -99% στην πενταετία!

Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί ως «ισοδύναμο» μέτρο αντί
άλλων αδίκων που εφαρμόσθηκαν ή
προγραμματίζονται, ή για κοινωνική
πολιτική σε μια χειμαζόμενη από την
κρίση κοινωνία, ή για δημόσιες επεν-
δύσεις, ή ως συμμετοχή της χώρας στο
ΕΣΠΑ.

Εναλλακτικά, αντί ειδικής εισφο-
ράς, θα μπορούσε να υπάρξει ισόποση
σημαντική μείωση των εγγυημένων τι-
μών και του τέλους ΕΤΜΕΑΡ, και επο-
μένως του κόστους ηλ. Ενέργειας για
τα νοικοκυριά και τις Επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση

Νίκος Φωτόπουλος
Μέλος ΔΣ ΔΕΗ ΑΕ

Εκπρόσωπος των εργαζομένων

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΥΠΕΚΑ για τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Ασφαλισμένων

Επικ. Ασφάλισης ΤΕΑΠ ΔΕΗ του ΕΤΕΑ

Προς: Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώρ-

γο Κατρούγκαλο

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να

σας καταθέσουμε την διαμαρτυρία μας και

να σας εκφράσουμε τη έντονη δυσαρέ-

σκειά μας για το γεγονός ότι η Διοίκηση του ΕΤΕΑ

με τον πλέον προκλητικό τρόπο προσκαλεί σε ακρό-

αση – απολογία τους συνταξιούχους του ΤΕΑΠ ΔΕΗ

του ΕΤΕΑ και μάλιστα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

ενός (1) μήνα προκειμένου να «απολογηθούν» ως πα-

ραβάτες Οικονομικού Εγκλήματος για τις προϋποθέ-

σεις συνταξιοδότησής τους.

Πιο συγκεκριμένα τους καλεί να αιτιολογήσουν,

άκουσον – άκουσον, γιατί αποδέχθηκαν την οριστι-

κή απόφαση του ΕΤΕΑ για την συνταξιοδότησή τους και

με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο απαιτεί να επι-

στρέψουν τις συντάξεις που έλαβαν ΝΟΜΙΜΑ από την

ημέρα έκδοσης της οριστικής απόφασης.

Απαιτεί δηλαδή ανάλογα με την ημερομηνία έκδο-

σης οριστικής απόφασης απονομής Επικουρικής Σύ-

νταξης από κάθε Συνταξιούχο περισσότερα από δώ-

δεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €) την εποχή που οι συ-

ντάξεις μετά τις απανωτές μειώσεις από τους μνημο-

νιακούς νόμους, κατέληξαν σε συντάξεις πείνας.

Κύριε Υπουργέ,

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητή σας εκτός από

παράνομη στερείται κάθε λογικής, ενώ είναι βέβαιο

ότι θα οδηγήσει χιλιάδες συνταξιούχους σε κατάθεση

αγωγών κατά του ΕΤΕΑ (εκτός και εάν αυτή είναι η

πρόθεση της Κυβέρνησης).

Στερείται κάθε λογικής, αφού απαιτεί και αξιώ-

νει από τους απόμαχους της εργασίας, τους ανθρώπους,

που μετά από 35 χρόνια εργασίας, καλούνται να

απολογηθούν – αιτιολογήσουν με ποιες προϋπο-

θέσεις συνταξιοδοτήθηκαν, όταν τις οριστικές αποφά-

σεις τις έχει εκδώσει το ίδιο το ΤΕΑΠ-ΔΕΗ του ΕΤΕΑ.

Επιπρόσθετα είναι παράνομη και καταχρηστική,

αφού όλοι όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι σήμερα

από το ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1α και 2β του Νόμου

4491/1966, ενώ για τον καθορισμό του χρόνου είναι

γνωστό ότι ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30

του ιδίου νόμου που ορίζει: «Δια τον υπολογισμόν του

συνολικού χρόνου ασφαλίσεως, κλάσμα του έτους κα-

τώτερου των έξι μηνών παραλείπεται, ίσον δεν ή ανώ-

τερον του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος». 

Κύριε Υπουργέ,

Η επίκληση της Διοίκησης του ΕΤΕΑ ότι για τη θε-

μελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πρέπει να

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του

ΑΝ 1022/1946 είναι απόλυτα λανθασμένη, αφού με

την υπ. αριθ. 44/9/22–3-93 απόφαση του Συμβουλίου

Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ απεφάνθη ότι:

«Για τους ασφαλισμένους της ΔΕΗ και

μετά τη σχετική ρύθμιση (άρθρο 47 παρ. 11),

θα εξακολουθήσει να ισχύει η διάταξη του

άρθρου 30 του Ν.4491/66 που αφορά τη

συμπλήρωση του εκάστοτε απαιτούμενου

χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση (και τη

προσαύξηση) συνταξιοδοτικού δικαιώματος

και όχι η τροποποιηθείσα γενική διάταξη του

άρθρου 4 παρ.2 του Α.Ν 1022/46, επειδή:

α) Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν.

1022/46 είναι γενική και καλύπτει τους ασφαλισμέ-

νους των ασφαλιστικών οργανισμών για τους οποίους

δεν υπάρχουν ειδικότερες καταστατικές διατάξεις

στις οποίες, όμως δεν περιλαμβάνεται διάταξη ανάλο-

γη με αυτήν του άρθρου 30 του Ν. 4491/66.

β) Η τροποποίηση και συμπλήρωση της διάταξης της

παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1022/46 με την παρ. 11

του άρθρου 47 του Ν.2084/92 δεν αναιρεί τον χα-

ρακτήρα της ως γενικής διάταξης που είχε εφαρμο-

γή στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις.

γ) Η διάταξη του άρθρου 30 του Ν.4491/66 ως ει-

δική και μεταγενέστερη της αρχικής του άρθρου 4

παρ. 2 του Α.Ν. 1022/46 θα εξακολουθήσει και μετά

τη δημοσίευση του Ν.2084/92 (7-10-92) και κατισχύει

της γενικότερης και προγενέστερης ρύθμισης του

Α.Ν. 1022/46 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπλη-

ρώθηκε με την παρ.11 του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου,

κατ’ εφαρμογήν της γενικής αρχής του δικαίου ότι

νόμος ειδικός καταργεί τις αντίστοιχες διατάξεις

νόμου γενικού και 

δ) Στη νέα διάταξη του άρθρου 47 παρ. 11 του

Ν.2084/92 δεν αναφέρεται ως τροποποιούμενη η

διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 4491/66 αλλά μόνο

η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1022/46,

ώστε μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα η άποψη ότι αν

ο νομοθέτης επιθυμούσε την τροποποίηση και της

ειδικής διάταξης του άρθρου 30 του Ν. 4491/66 θα

μπορούσε να είχε δώσει ανάλογη διατύπωση στο κεί-

μενο του νόμου».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.2084/92,

οι διατάξεις των άρθρων 44 έως και 58 του παρόντος

νόμου έχουν εφαρμογή για τους μέχρι 31/12/1992

ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε φορέα κύρια ασφάλι-

σης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους

διατάξεις.

Κύριε Υπουργέ,

Με βάση τα ανωτέρω αντιλαμβάνεστε ότι η από-

φαση της Διοίκησης του ΕΤΕΑ δημιουργεί αναστά-

τωση και ανησυχία στους απόμαχους της εργασίας,

οι οποίοι είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστούν να προ-

σφύγουν στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας χιλιάδες

αγωγές με ότι αυτό συνεπάγεται για τα «εργολαβικά»

δίκης και ως εκ τούτου η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ απαιτεί την άμε-

ση απόσυρση της σχετικής απόφασης της Διοίκησης

του ΕΤΕΑ.

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Αδαμίδης Α. Καρράς
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ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ

ΑΔΜΗΕ-ΔΕΗ 

ΑΘΗΝΑ 18/12/2015

Η συμφωνία Κυβέρνησης και δανει-
στών, σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ αποτελεί
άλλη μία απόδειξη της Κυβερνητικής ανι-
κανότητας και αναξιοπιστίας.

Αφού προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιέρ-
γησε έντεχνα την εντύπωση ότι θα απο-
τρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια ξεπου-
λήματος περιουσίας του Ελληνικού λαού,
μετεκλογικά αποδεικνύεται υπόδουλoς σε
δανειστές, σε εγχώρια και ξένα συμφέροντα.

Μέσα από τα επικοινωνιακά τεχνάσμα-
τα της “σκληρής” διαπραγμάτευσης προβάλει
ως μεγάλη επιτυχία την απόσχιση του ΑΔ-
ΜΗΕ από τον Όμιλο ΔΕΗ επειδή θα διατη-
ρήσει το δημόσιο το 51% των μετοχών.

Το Δημόσιο λοιπόν, θα αποκτήσει τον ΑΔ-
ΜΗΕ “επί πιστώσει” από τη ΔΕΗ. Το 20% των
μετοχών θα πωληθεί σε διεθνή Διαχειριστή
Δικτύων και το 29% θα πωληθεί σε επεν-
δυτές μέσω του Χρηματιστηρίου.

Το “φερέγγυο” Ελληνικό Δημόσιο ανα-
λαμβάνει να καταβάλει το αντίτιμο σε βάθος
χρόνου, όταν πωληθεί το 20% σε διεθνή
Διαχειριστή Δικτύων, όταν πωληθεί το 29%
στους επενδυτές και η αξία του υπολοίπου
με ένα ποσοστό 10% από τα ετήσια κέρδη
του ΑΔΜΗΕ μέχρι την πλήρη εξόφληση.
10 χρόνια, 20, 120…;

Η συμφωνία ξεπουλά περίτρανα τα Δί-
κτυα Μεταφοράς πλήττοντας ανεπανόρ-
θωτα τη ΔΕΗ, που θα περιμένει να εισπρά-
ξει την αξία τους κάποτε!!!

Η ΔΕΗ και οι, εκτός του Ελληνικού Δη-
μοσίου, μέτοχοί της είναι οι μεγάλοι χαμέ-
νοι της συμφωνίας αυτής.

Χαμένοι, θα βρεθούν και οι εργαζόμε-
νοι, οι καταναλωτές και γενικότερα η Ελ-
ληνική κοινωνία.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι τα ξένα
και εγχώρια συμφέροντα.

Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο
βήμα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του
ΑΔΜΗΕ. 

Γραφείο Τύπου
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

Δήλωση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ

Α.Ε. κ.Μ.Παναγιωτάκη σχετικά με τη συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ 

Σχετικά με τη συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση μετά από μα-

κρές και επίπονες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, κρίνονται σκόπιμες οι ακόλουθες ε-

πισημάνσεις: 

Είναι αυτονόητο ότι η διοίκηση της ΔΕΗ θα στηρίξει την προσπάθεια του βασικού μας με-

τόχου για την υλοποίηση της συμφωνίας με τον πιο αποδοτικό τρόπο τόσο για την επιχείρη-

ση όσο και για τους λοιπούς μετόχους. 

Άλλωστε υπάρχουν αρκετά σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τον

πλέον ορθό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να διασφαλισθεί, όπως δήλωσε και ο αρμόδιος

υπουργός, πλήρως η κατά το 100% αποζημίωση της ΔΕΗ και κατ´ επέκταση το συμφέρον της

επιχείρησης με απόλυτο σεβασμό έναντι των δικαιωμάτων όλων των μετόχων. 

Η διοίκηση της ΔΕΗ θα συνεχίσει, μαζί με τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Ομίλου,

με ακόμη μεγαλύτερη δέσμευση την προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων μας

για την ενίσχυση και ανάπτυξη του Ομίλου. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τον Υπουργό ΠΕΝ
συναντήθηκε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-
ΚΗΕ για το θέμα του ΑΔΜΗΕ

Με το ζήτημα του ΑΔΜΗΕ να βρίσκεται
στην κορυφή της ατζέντας, πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (17/12) η συνά-
ντηση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρ-
λέτη.

Το επίμαχο θέμα του ΑΔΜΗΕ, σε σχέση με τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Κυβέρνη-
σης και Δανειστών, έχει εγείρει πολλά ερωτήματα επί των οποίων θεωρήθηκε επιβεβλη-
μένη τη συνάντηση με τον Υπουργό, προκειμένου όχι μόνο να αποσαφηνιστεί μία σειρά
καίριων και ζωτικών πραγμάτων αλλά και να υπάρξει η δυνατότητα να διατυπωθούν δια
ζώσης και επισήμως, οι θέσεις της ΓΕΝΟΠ.

Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για μία ακόμα φορά τόνισε ότι, η εφαρμογή του μοντέλου ITO που επι-
λέχθηκε με το Νόμο 4001 του 2011, είναι απόλυτα συμβατή με την Οδηγία 2009/72 EK
και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κατανοήσει και να εξηγήσει την προ-
βαλλόμενη αναγκαιότητα αλλαγής του συγκεκριμένου μοντέλου.

Ο Υπουργός ενημέρωσε την Ομοσπονδία αναλυτικά για τα όσα προβλέπει η νέα συμφωνία,
με την οποία η Κυβέρνηση απορρίπτει το προηγούμενο σχέδιο για την ιδιωτικοποί-
ηση του 66% του ΑΔΜΗΕ, με βάση το Νόμο 4237/14 που ψήφισε η τέως Κυβέρνηση
κατ΄εντολή των Δανειστών.

Περαιτέρω ο κ. Σκουρλέτης διαβεβαίωσε ότι σε όλες τις φάσεις προς την υλοποίηση της
συμφωνίας, θα υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση με την Ομοσπονδία.

Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θα παρακολουθεί από κοντά την πορεία εξέλιξης της νέας συμφωνίας
μεταξύ Κυβέρνησης και Δανειστών στοχεύοντας πάντα στο να διασφαλίσει την βιωσιμότητα
του Ομίλου ΔΕΗ η οποία:

Αποτελεί εγγύηση για τη λειτουργία της αγοράς. 
Διασφαλίζει την χαμηλή τιμή της κιλοβατώρας για τον καταναλωτή 
Διασφαλίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα και ρόλο της επιχείρησης,
ενώ θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, η διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστι-

κών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα ενημερώνει άμεσα τους εργαζόμενους του Ομίλου, για κάθε νε-

ώτερο επί του θέματος.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
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«Η συμφωνία για
τον ΑΔΜΗΕ έχει κλείσει
και έχει ξεκινήσει η
υλοποίησή της. Η συμ-
φωνία αυτή με απόλυ-
τη σαφήνεια, μιλά για
την ανάγκη αποζημίω-
σης της ΔΕΗ. Είναι ανα-
γκαίο ώστε να μην
υπάρξει η παραμικρή
πιθανότητα να κλονι-
στεί η βιωσιμότητά της.
Έχουμε συμφωνήσει με

το κουαρτέτο πως θα υπάρχει ένας ανεξάρτητος εκτιμητής, ο οποί-
ος θα προσδιορίσει το ακριβές ύψος της αποζημίωσης αλλά και τον
τρόπο που θα υλοποιηθεί η καταβολή της».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος
Σκουρλέτης σε συνέντευξή του, στην εφημερίδα "Aγορά" και συνέ-
χισε: «Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης,
που εξασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του νέου ΑΔΜΗΕ, αποζη-
μιώνει τη ΔΕΗ ως επιχείρηση και διατηρεί το μάνατζμεντ στο Δη-
μόσιο».

Για το παράλληλο πρόγραμμα ο υπουργός είπε ότι το νομοσχέ-
διο αποσύρθηκε για να επανέλθει αμέσως μετά τις γιορτές ενώ για
την μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα ανέφερε ότι η κυβέρ-
νηση έχει δεσμευτεί, η πρόταση ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, που
επεξεργάζεται, να μην περιλαμβάνει καμία μείωση στις κύριες συ-
ντάξεις «και αυτό θα το υπερασπιστεί μέχρι τέλους».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός: «γνωρίζουμε ότι στις ση-

μερινές συνθήκες, η σύνταξη του πατέρα ή του παππού και της για-
γιάς αποτελούν το κύριο μέσο συντήρησης ολόκληρων οικογενει-
ών. Κατά συνέπεια θα ήταν όχι μόνο άδικο, αλλά και πολλαπλάσια
επιζήμιο, αν μετά από δώδεκα συνεχείς μειώσεις συντάξεων τις οποί-
ες υπέστησαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι σημερινοί συ-
νταξιούχοι βρισκόντουσαν μπροστά και σε μία ακόμη».

Σχετικά με την παραμονή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα ο κ.
Σκουρλέτης εξέφρασε την άποψη ότι «ίσως θα ήταν καλύτερο το ΔΝΤ
να μη συμμετέχει πια στο ελληνικό πρόγραμμα και η υπόθεση της δη-
μοσιονομικής εξυγίανσης να είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα και τους
Ευρωπαίους εταίρους της».

Σημείωσε ακόμη ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι και θα πα-
ραμείνει συμπαγής, ενώ για τα σενάρια περί οικουμενικής είπε χα-
ρακτηριστικά: «το πιο κρίσιμο για τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εί-
ναι το κατά πόσον εξασφαλίζει τη συναίνεση ή την ανοχή του μεγα-
λύτερου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των κοι-
νωνικά πιο αδύναμων. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και επι-
βάλλεται οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα να είναι ενταγμένες
σε ένα σχέδιο υπέρβασης των ακραίων πολιτικών λιτότητας. Δυ-
στυχώς, η εκ δεξιών μας αντιπολίτευση δεν ξέρει που πατά και που
πηγαίνει. Αυτό αποτυπώνεται και στο εσωτερικό του κάθε κόμμα-
τος ξεχωριστά. Είτε αυτό είναι η Ν.Δ., η οποία αναζητά εναγωνίως
τον πρόεδρό της, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο εξακολουθεί να βρί-
σκεται στη δίνη της αφερεγγυότητάς του, είτε το Ποτάμι, το οποίο έχει
ενσωματώσει στη ρητορική του ό' τι πιο αρνητικό υπήρχε από το ΠΑ-
ΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο δε κ. Λεβέντης, όσο πιο γνωστές γί-
νονται οι θέσεις, του δείχνει λιγότερο ένα κεντρώο κόμμα και πε-
ρισσότερο ένα κόμμα που έχει ενσωματώσει βαθιά συντηρητικές από-
ψεις και θέσεις».

Σκουρλέτης:  Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση
της συμφωνίας για τον ΑΔΜΗΕ
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Η εταιρική ευθύνη στην πράξη
Για 5η συνεχή χρονιά εκδόθηκε ο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης από

τη ΔΕΗ.
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκδοση που προβάλει πρωτοβουλίες και δράσης της Επιχείρησης προς την κοι-

νωνία, οι οποίες δυστυχώς μένουν άγνωστες όχι μόνο στον ευρύ πληθυσμό αλλά και στους συναδέλφους. 
Ο Απολογισμός επιδιώκει να παρουσιάσει την επίδοση της ΔΕΗ στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

(ΕΚΕ) και Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση το τρίπτυχο «Οικονομία - Περιβάλλον - Κοινωνία». Απευθύνεται σε όλες
τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) της Εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες της, οι μέτοχοι και οι επεν-
δυτές, οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί της, οι θεσμικοί και δημόσιοι φορείς, οι τοπικές κοινωνίες κ.ά.

Την ευθύνη της συλλογής των στοιχείων του Απολογισμού έχει ο Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης
3000 (ISAE 3000).

Ολόκληρος ο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βρίσκεται στο: https://www.dei.gr/el/i-dei/
etairiki-koinwniki-euthuni/entupa-gia-etairiki-koinwniki-euthuni 

Η ΔΕΗ, σε συνεργασία με φορείς, όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσ-
σιων Ερευνών και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, αλλά και πα-
νεπιστημιακές σχολές, εκπονεί μελέτες για την ισορροπία των οικοσυ-

στημάτων, με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών, δράσεων
ή σχεδίων αποκατάστασης / ανάπλασης / διαχείρισης βιοποικιλότητας, σε
συμφωνία με όσα προβλέπονται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Μελέτες και έρευνες για την ισορροπία των οικοσυστημάτων

Φυσική περιοχή Δράσεις προστασίας / αποκατάστασης 2014

Ποταμός Νέστος και

Ταμιευτήρες Θησαυρού και

Πλατανόβρυσης

Σε συνεργασία της ΔΕΗ / Συγκρότημα Νέστου με το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, πραγματοποιήθηκαν

δράσεις στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Σύλληψη και μεταφορά ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας για την αντιμετώπιση της

διακοπής της ελευθεροεπικοινωνίας στους πληθυσμούς τους στον ποταμό Νέστο» για την περίοδο 2013-2014

Σε συνεργασία της ΔΕΗ / Συγκρότημα Νέστου με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκαν δράσεις για τη

μέτρηση ποιοτικών και βιολογικών παραμέτρων των νερών του ποτάμιου και λιμναίου συστήματος του Νέστου.

Τακτικοί καθαρισμοί των φραγμάτων και της επιφάνειας των ταμιευτήρων στην άμεση περιοχή των φραγμάτων από ξύλα και

απορρίμματα.

Ποταμός Νέστος Προγραμματισμός της λειτουργίας των μονάδων των Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με σκοπό τη διασφάλιση της

παροχέτευσης ελάχιστης οικολογικής παροχής στη κοίτη του ποταμού κατάντη των έργων της ΔΕΗ ΑΕ

Κατασκευή λεκάνης εγκλιματισμού ιχθυοπανίδας κατάντη του ΥΗΣ Πλατανόβρυσης πριν τις εκβολές του υδατορέματος με την

ονομασία «Αρκουδόρεμα», καθώς και τοποθέτηση αισθητηρίου μέτρησης στάθμης υδάτων του ποταμού στο ίδιο σημείο.

Συνέχιση των δράσεων για τη μεταφορά ψαριών ανάντη καί κατάντη των φραγμάτων της ΔΕΗ στον ποταμό Νέστο.

Ευρύτερη περιοχή των

έργων της ΔΕΗ στον

ποταμό Νέστο

Συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων μετά την εγκατάσταση δύο μετεωρολογικών σταθμών στις θέσεις που προτείνει η

μελέτη Εντοπισμού Πιθανών Αλλαγών στο Μικροκλίμα της Ευρύτερης Περιοχής των Έργων της ΔΕΗ στον ποταμό Νέστο.

Εκπόνηση συνολικής μελέτης προσδιορισμού των ορίων κατάκλισης (οριοθέτησης) της κοίτης του ποταμού Νέστου, κατάντη

του φράγματος Πλατανόβρυσης και μέχρι τις εκβολές (δέλτα του ποταμού), για διάφορες τιμές πλημμυρικών παροχών, και των

επιπτώσεων διόδου πλημμυρικού κύματος από αστοχία των φραγμάτων του ποταμού Νέστου, στα διοικητικά όρια των Νομών

Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης.

ΥΗΣ Ιλαρίωνα Εκπόνηση Ειδικών Τεχνικών Μελετών Εφαρμογής για τη (α) διατήρηση της ιχθυοπανίδας και (β) διατήρηση και προσέλκυση

της ορνιθοπανίδας, στην περιοχή του ταμιευτήρα ΥΗΕ Ιλαρίωνα.

Μελέτη Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Νερού του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα

Συγκρότημα Αράχθου Εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία γερανογέφυρα στον εκχειλιστή του ΥΗΣ Πουρναρίου Ι για καθαρισμό της περιοχής

του φράγματος από φερτά υλικά της λίμνης.

Ολοκληρώθηκε από την ΔΥΗΠ για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και παραδόθηκε η «Μελέτη

ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάδειξης της περιοχής των ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, ΙΙ» 

Συγκρότημα Αχελώου-

ΥΗΣ Κρεμαστών

Κατασκευή συστήματος συλλογής λαδιού κάτω από τους μετασχηματιστές των μονάδων

Συγκρότημα Αλιάκμονα-

ΥΗΣ Ασωμάτων

Έγινε απόθεση με φυλλόχωμα και διάστρωση αυτού σε έκταση περίπου δύο στρεμμάτων, στην αριστερή πλευρά κατά τη ροή

του ποταμού μετά τον ΥΗΣ για μελλοντική δενδροφύτευση. Συνεχιζόμενη δράση.

ΥΗΣ Πλαστήρα Εκπονήθηκε μελέτη για την υλοποίηση φυτοκομικών εργασιών με στόχο την δημιουργία τμημάτων-ζωνών ενδιαφέροντος. 

ΥΗΣ Λάδωνα Ολοκληρώθηκε το πρώτο δίμηνο του 2014 η δενδροφύτευση των 630 φυτών-δένδρων, σύμφωνα με την ειδική δασοτεχνική

μελέτη και ξεκίνησε η διαδικασία ποτίσματος.

Κατασκευάστηκε σύστημα (δεξαμενή) συλλογής και διαχωρισμού των λαδιών από τους στροβίλους των Μονάδων πριν την

δεξαμενή αποστράγγισης.

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η μελέτη - ερευνητικό πρόγραμμα που είχε ανατεθεί από τον Δήμο Γορτυνίας στο

Πολυτεχνείο με τίτλο «Ερμηνευτική προσέγγιση δυνατότητας παρεμβάσεων στην περιοχή του ποταμού και της τεχνητής

λίμνης Λάδωνα» που έγινε σε συνεργασία με την ΔΕΗ.



Προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της

ΔΕΗ ΑΕ, αποτελεί την ενεργειακή καρδιά της χώ-
ρας. Με ξαφνική απόφαση (αριθμός 94/2015 της
27/11/2015) του διορισμένου από την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Προέδρου και Διευθύνοντος
συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ κ. Εμμανουήλ Παναγιω-
τάκη ο οποίος με αυτή τη θέση εξαργύρωσε πο-
λιτικά τη συνδικαλιστική και πολιτική του δράση,
παύθηκαν από τα καθήκοντά τους δύο διευθυντές
του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δι-
ευθυντής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτι-
κής Μακεδονίας κ. Νίκου Αντώνιος και ο Διευ-
θυντής Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής
Μακεδονίας κ. Ιωακείμ Ιωάννης.

Οι δύο αυτοί διευθυντές είχαν τριακονταετή
εμπειρία στο χώρο της εξορυκτικής δραστηριό-
τητας των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυ-
τικής Μακεδονίας και τοποθετήθηκαν στις θέσεις
αυτές για τέσσερα χρόνια (με δικαίωμα ανανέω-
σης της θητείας τους για άλλα τέσσερα), κατόπιν
Δημόσιας Προκήρυξης. Η παύση τους έγινε μετά
από άσκηση καθηκόντων μόλις δεκατριών μηνών
και με προσχηματικό τρόπο.

Το κομματικό «έγκλημα» είχε όμως και συνέ-
χεια. Με την αμέσως επόμενη υπ. αριθμ 95/2015
απόφαση του κ. Παναγιωτάκη, απεφασίσθη εν κρυ-
πτώ και εν μία νυκτί η αλλαγή της Οργανωτικής
Μεταβολής. Έγινε τροποποίηση της νέας Διεύ-
θυνσης, από Διεύθυνση Υποστήριξης σε Διεύθυνση
Λειτουργικής Υποστήριξης.

Θα πρέπει να γνωρίζετε κ. Υπουργέ ότι η
προηγούμενη Οργανωτική Μεταβολή της Επιχεί-

ρησης μελετήθηκε από ανε-
ξάρτητο Σύμβουλο, ο οποί-
ος πληρώθηκε με εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ,τέθη-
κε σε διαβούλευση και απο-
φασίστηκε η εφαρμογή της
κατόπιν Σύσκεψης της Διοί-
κησης της ΔΕΗ ΑΕ και των
Στελεχών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ορυχείων που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Αύγουστο
του 2014.

Ο λόγος της τροποποίη-
σης είναι προφανής. Δίνεται
πλέον η δυνατότητα επανα-
προκήρυξης της θέσης του

νέου διευθυντή, ώστε να μπορέσει να τοποθετη-
θεί κάποιο «δικό» τους παιδί. Δεν συμβαίνει όμως
το ίδιο και με την έτερη Διεύθυνση Εκμετάλλευ-
σης, όπου αν και τροποποιήθηκε η οργανωτική της
δομή, παραμένει εντούτοις στη θέση του ο Διευ-
θυντής.

Δε χωρεί αμφιβολία πως η εν λόγω ενέργεια
«καρατόμησης» των προαναφερθέντων Διευθυ-
ντών, εντάσσεται στα πλαίσια του πλήρους ελέγ-
χου των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και της
Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα από ημετέρους με

τον παράλληλο εξοστρακισμό των μη αρεστών από

τους κομματικούς εγκάθετους. Οι πολιτικές διώ-

ξεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γυρίζοντας τη

χώρα πολλές δεκαετίες πίσω, ενώ η Δημόσια Επι-

χείρηση Ηλεκτρικού ΔΕΗ ΑΕ διοικείται πλέον

από την οικογενειοκρατία του Προέδρου, της συ-

ζύγου του (Διευθύντρια στη Δ/νση Υγιεινής και

ασφάλειας της ΔΕΗ Α.Ε. και γραμματέας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ ΔΕΗ), καθώς και των «αυλικών» τους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της κα-

θαίρεσης των δύο νομίμως τοποθετηθέντων δι-

ευθυντών, μετά από άσκηση καθηκόντων μόλις

δεκατριών μηνών; Κρίθηκαν ως προς τα αποτε-

λέσματά τους και δεν ήταν επαρκείς;

2. Κοστολογήθηκε η όλη ενέργεια της αλλα-

γής της Νέας Οργανωτικής Διάρθρωσης;

3. Υπήρξε Ομάδα Εργασίας ή Επιτροπή και ποια

είναι αυτή η οποία μελέτησε τη Νέα Οργανωτική

Δομή ως πιο αποτελεσματική;

4. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε τα δύο δι-

ευθυντικά στελέχη ή πρόκειται για μία ακόμη «κα-

ρατόμηση» υποκινούμενη από κομματικές σκο-

πιμότητες, με προφανή στόχο τον έλεγχο της επι-

χείρησης από ημέτερους;
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Ερώτηση βουλευτών της Ν.Δ. (Aντωνιάδης Γιάννης - Αθανασίου Χαράλαμπος - Βούλτεψη Σοφία -

Γεωργαντάς Γεώργιος - Καράογλου Θεόδωρος - Κέλλας Χρήστος - Παναγιωτόπουλος Νικόλαος -

Φορτσάκης Θεόδωρος - Γιαννάκης Στέργιος - Καββαδάς Αθανάσιος - Γιόγιακας Βασίλειος - Μπουκώρος Χρήστος -

Κασαπίδης Γεώργιος - Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ - Οικονόμου Βασίλειος - Αναστασιάδης Σάββας)

με θέμα: “Πολιτικά υποκινούμενη παύση καθηκόντων των δύο διευθυντών

του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε.”

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης ο αρμόδιος Υπουργός Π. Σκουρλέτης επισημαίνει
ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ, οφείλει να μεριμνά για την ορθολογική λειτουργία της ώστε να
ανταποκρίνεται στο στρατηγικό της ρόλο σε θέματα ενέργειας. Από απάντηση της ΔΕΗ
δε, προκύπτει ότι:

➢ Με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης, η συγκεκριμένη οργανωτική διάταξη
ήταν κοστοβόρα και γραφειοκρατική, 

➢ καταργήθηκαν δυο Διευθύνσεις και στα στελέχη που ασκούσαν χρέη Δ/ντη ανα-
τέθηκαν καθήκοντα ειδικού στελέχους αντίστοιχης στάθμης, 

➢ δεν κρίθηκε αναγκαία η σύσταση Επιτροπής,
➢ δεν υφίσταται ζήτημα πολιτικών διώξεων.
Τέλος, επισημαίνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εποπτεύον

Υπουργείο δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση την εφαρμογή πρακτικών τύπου
«καρατόμηση υποκείμενη από κομματικές σκοπιμότητες» οι οποίες κατά το παρελθόν
έχουν αποδεχθεί καταστροφικές τόσο για το στενό και ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα, όσο και για τους εποπτευόμενους από το Δημόσιο φορείς.
Επιπροσθέτως, οι οργανωτικές ρυθμίσεις των κομμάτων δεν
καθορίζουν την κυβερνητική πολιτική και ούτε υπόκεινται
σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.



ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
(http://www.facebook.com/profile.php?id=100000921740224&ref=ts)

Ακολουθήστε μας στο TWITTER
(http://www.twitter.com/#!/pasyp_dei)

Find us on
Facebook

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.pasyp-dei.gr
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