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Ο
ι ραγδαίες εξελίξεις σε πολι-
τικό-οικονομικό επίπεδο κα-
θιστούν δύσκολη την παρα-

κολούθησή τους στην καθημερινό-
τητα, πόσο μάλλον να παρουσιασθεί
αυτή από ένα έντυπο που εκδίδεται
κάθε τρείς μήνες. Αυτές αποτελούν
και τον κύριο λόγο καθυστέρησης
της έκδοσης αυτής. 

Ο ανασχηματισμός της Κυβέρ-

νησης και η ανάληψη του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

από τον κ. Γ. Σταθάκη σε συνδυασμό

με τη φθίνουσα πορεία του Ομίλου

ΔΕΗ και τις μνημονιακές υποχρεώ-

σεις, δημιουργούν νέα δεδομένα. Θα

θελήσει και θα μπορέσει να αντιμε-

τωπίσει τις διαφορές στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας; Θα

συμβάλει σ΄ έναν Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό; 

Αναδείχθηκε ο προτιμητέος επενδυτής για το 24% του ΑΔ-

ΜΗΕ. Η κινεζική εταιρεία State Grid επιλέχθηκε έναντι τι-

μήματος 320 εκατ. Ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε η Α΄ δημοπρασία NOME, δηλ. λι-

γνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, με εύρος τιμών

εξαιρετικά κοντά στην τιμή εκκίνησης…

Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

της ΕΛΛΑΔΟΣ,

μετά από 10 χρόνια

διαμάχης για την

τιμολόγηση της

δεύτερης, με εξαι-

ρετικά μεγάλες εκ-

πτώσεις υπέρ της.

Οι εκπτώσεις που

πρότεινε το Δ.Σ. της

ΔΕΗ και έγιναν αποδεκτές από τη Γεν. Συνέλευση των με-

τόχων της αντιστοιχούν σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που

απέρριπτε επί μια δεκαετία η ΔΕΗ…

Η έλλειψη ρευστότητας της ΔΕΗ έχει φέρει ολόκλη-

ρο τον Όμιλο σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση. Οι πα-

ρατάσεις του προγράμματος διακανονισμών είναι ενδεικτι-

κές της κατάστασης! 

Η ένταξη της ΔΕΗ στο Υπερταμείο, ήταν άλλο ένα πλήγ-

μα για το Όμιλο. Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από έναν

Γάλλο, έναν Ισπανό και τρείς Έλληνες θα καθορίζει την πο-

ρεία της ΔΕΗ για την καλύτερη “αξιοποίησή της”…

Η κατάσταση στα καταστήματα Πωλήσεων φαίνεται

να έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στο αδιαχώρητο από πε-

λάτες και με έλλειψη προσωπικού, όμως σίγουρα. Γεμάτα

από πλήθος πελατών που ευελπιστούν να εξυπηρετηθούν,

εντάσεις που πολλές φορές εξελίσσονται σε βιαιοπραγίες,

συνθέτουν την εικόνα που προβάλει η Επιχείρηση. Ο ΠΑ-

ΣΥΠ/ΔΕΗ, με Δελτίο Τύπου επεσήμανε τα προβλήματα κα-

λώντας τη Διοίκηση να λάβει άμεσα μέτρα. Σ’ αυτήν την

προσπάθεια στάθηκαν σημαντικοί αρωγοί οι Βουλευτές της

Ν.Δ. κ.κ. Αν.Δημοσχάκης και Κ.Σκρέκας, οι οποίοι αντα-

ποκρίθηκαν άμεσα με σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στον

αρμόδιο Υπουργό.

Ο Πρόεδρος και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από 1,5 περί-

που χρόνο διοίκησής του, αντιλήφθηκε ότι το μισθολογικό

κόστος υπερβαίνει τα όρια που θέτει ο νόμος και αποφάσι-

σε να μεταφέρει τις ευθύνες στους εργαζόμενους. Περικοπές

εις βάρος των εργαζομένων και εις βάρος του κοινωνικού

συνόλου.

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και των όσων έρχονται. Οι

εργαζόμενοι θα είναι τα θύματα. Αν ξεφύγουμε από μοιρο-

λατρικά μονοπάτια, η επιλογή που απομένει είναι η συ-

σπείρωση των εργαζομένων στα συνδικάτα, σφυρηλατώντας

την αλληλεγγύη μεταξύ μας.
Καλή ανάγνωση!
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editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους - μέλη μας Παναγιώτου Ιωάννη για

την απώλεια της συζύγου του, Γιαννοπούλου Αγγελική για την απώλεια του συζύγου της, Διήνη Θωμαή για την α-

πώλεια του πατέρα της και Σαπέρα Παναγιώτα για την απώλεια της μητέρας της. 

Το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ αποφάσισε σε συνεδρίασή του την 31/10/2016

κατά πλειοψηφία, μειοψήφισαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑ-

ΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Π. και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., την ανάδειξη της κινεζι-

κής εταιρείας State Grid International Development Ltd, ως προ-

τιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμ-

μετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ένα-

ντι 320 εκατ. ευρώ. Για τη λήψη της απόφασης το ΔΣ έλαβε υπόψη του το Fairness

Opinion που υπέβαλε η διεθνής επενδυτική τράπεζα Barclays, την οποία είχε επι-

λέξει η ΔΕΗ κατόπιν διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο το τίμημα χαρακτηρίζε-

ται δίκαιο και εύλογο, η δε διαγωνιστική διαδικασία αντικειμενική και διαφανής.
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Με μια δακρύβρεχτη επιστολή προς το προσωπικό του
ΔΕΔΔΗΕ, ο Πρόεδρος και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ κος Ν. Χα-
τζηαργυρίου, ανακοίνωσε την αδυναμία της Διοίκησης να
συγκρατήσει το μέσο μισθολογικό κόστος εντός των
ορίων που θέτει ο νόμος.

Ο νόμος 4024/2011, στο άρθρο 31 παρ. 6, προβλέπει
ρητά ότι:

Οι φορείς που υπάγονται στον Νόμο υποχρεούνται με
το πέρας εκάστου τριμήνου και εντός είκοσι ημερών να
υποβάλλουν στην ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ αναλυτικά πο-
σοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω πε-
ριορισμών. Σε περίπτωση που προκύπτει υπέρβαση των
περιορισμών αυτών οι φορείς υποχρεούνται σε περικοπές
το επόμενο τρίμηνο ώστε αφ΄ ενός να συμμορφωθούν στα
επιβαλλόμενα όρια και αφ΄ ετέρου να αποκαταστήσουν την
υπέρβαση του προηγούμενου τριμήνου. 

Επίσης προβλέπει ότι η εκ μέρους των οργάνων δι-
οίκησης των φορέων παράλειψη αποκατάστασης των
υπερβάσεων των ορίων αποδοχών που ορίζονται με τις

διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά αδικοπραξία σε
βάρος του Δημοσίου για την αποκατάσταση της οποίας τα
όργανα διοίκησης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρο. 

Αφού αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό του ΔΕΔ-
ΔΗΕ είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιό του, ανακοινώνει ταυ-
τόχρονα ότι την αδυναμία να συγκρατήσει το μισθολογικό
κόστος από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, θα την χρεω-
θούν οι εργαζόμενοι. 

Πολλά ερωτηματικά προκύπτουν από την κατάσταση
στον ΔΕΔΔΗΕ που παραμένουν αναπάντητα:

− Γιατί υπήρχε υπέρβαση του μισθολογικού κόστους;
− Ποιες δαπάνες έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτό;
− Γιατί δεν υπήρξε αποτελεσματική παρακολούθηση αυ-

τού όπως ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα να παρου-
σιάζονται συσσωρευμένες υπερβάσεις;

Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν ευθύνες και ο ΠΑΣΥΠ-
ΔΕΗ θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον κα-
ταλογισμό ευθυνών. 

ΔΕΔΔΗΕ
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

...η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ είναι σήμερα ανα-
γκασμένη, λόγω μνημονιακών νομοθετικών ρυθ-
μίσεων, να προχωρήσει στη μείωση του μέσου μι-
σθολογικού κόστους ανά εργαζόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκε σε πρώτο βήμα ο
περιορισμός των μεταβλητών αποδοχών (βάρ-
διες/υπερωρίες) του προσωπικού και ο περιορισμός
του ύψους των χορηγούμενων διατακτικών σίτισης,
αποβλέποντας σε μια δίκαιη κατανομή των μισθο-
λογικών απωλειών.
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Επιθέσεις στα Καταστήματα Πωλήσεων

Πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί η κατάσταση που αντι-

μετωπίζουν πελάτες και εργαζόμενοι στα Καταστήματα Πωλήσεων.

− Ελλείψεις προσωπικού.

− Ένα μηχανογραφικό σύστημα που "σέρνεται".

− Βιαιοπραγίες κατά συναδέλφων και φθορές στα Καταστήματα.

− Ακάλυπτες θέσεις ευθύνης.

− Ελαστική τήρηση των διαδικασιών σε βάρος των πελατών.

− Υποκειμενική ερμηνεία των οδηγιών.

Τα παραπάνω ενδεικτικά, έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τους πελάτες αφού

δημιουργούνται καθημερινά τεράστιες ουρές αναμονής και τους εργαζόμε-

νους σε απελπισία.

Πελάτες και εργαζόμενοι βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πελάτες

που προσέρχονται μετά τις 10:00 το πρωί είναι αμφίβολο αν θα εξυπηρετη-

θούν στα καταστήματα της Αττικής και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων. Άρα-

γε πόσες ώρες, ημέρες χρειάζεται ένας πελάτης για να εξυπηρετηθεί;

Οι συνάδελφοι υπό την πίεση μείωσης των χρεών έχουν μετατραπεί σε

ανακριτές προσπαθώντας να ανταποκριθούν σε όχι και τόσο συμβατές με τις

Οδηγίες της Επιχείρησης, απαιτήσεις.

Παράλληλα, συχνότερα και εντονότερα έχουν γίνει τα περιστατικά βιαι-

οπραγίας απέναντι στους συναδέλφους και κατά της περιουσίας της Επιχεί-

ρησης. 

Η παραπάνω κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη, πλήττει την εικόνα της

Επιχείρησης, υποβαθμίζει την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών και κλο-

νίζει την υγεία των συναδέλφων.

Απαιτούνται άμεσα και δραστικά μέτρα.

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ έχει προειδοποιήσει για τα παραπάνω με πολλά Δελτία Τύ-

που, δύο εκ των οποίων έχουν γίνει αφορμή για ισάριθμες ερωτήσεις στη βου-

λή.

Ερωτήσεις, που κινητοποιούν με πολύ αργούς ρυθμούς τη Διοίκηση για

εξεύρεση λύσεων, που ακόμα και αυτές χαρακτηρίζονται δυστυχώς βραχυ-

πρόθεσμες. 

Με επιστολή του ακόμη, προς τον Πρόεδρο & ΔΝΣ της ΔΕΗ έθεσε το κρί-

σιμο θέμα των επιθέσεων στα Καταστήματα Πωλήσεων και στους εργαζό-

μενους σ’ αυτά, προτείνοντας την ανάληψη της νομικής κάλυψης των συ-

ναδέλφων που δέχονται επιθέσεις από την Επιχείρηση. 

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ δε θα ανεχθεί τον κατήφορο στον οποίο οδηγούνται τα Κα-

ταστήματα Πωλήσεων και βέβαια φαινόμενα που πλήττουν την υγεία και ασφά-

λεια των συναδέλφων, τα εργασιακά τους δικαιώματα και κλονίζουν την εμπι-

στοσύνη των πελατών προς την Επιχείρηση. 

ΠΡΟΣ: κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρο & ΔΝΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Κε Πρόεδρε, 

Καθημερινό είναι πλέον το φαινόμενο επιθέσεων και βιαιοπραγίας

κατά των εργαζομένων στα Καταστήματα Πωλήσεων της ΔΕΗ. 

Ενδεικτικά σε Μυτιλήνη, Ζάκυνθο, Τρίκαλα, επανειλημμένως στο Κα-

τάστημα Πάτρας και φυσικά στα Καταστήματα Αττικής, εργαζόμενοι έχουν

πέσει θύματα επιθέσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Σε αρκετά

από τα παραπάνω έχουν προκληθεί και φθορές στην περιουσία της Επι-

χείρησης. 

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση που βιώνει η Ελληνική κοινωνία

σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να αποτελεί πρόσχημα εκδήλωσης

παρόμοιων συμπεριφορών.

Η καθημερινή πίεση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα Καταστήματα

Πωλήσεων, σε συνδυασμό με την εκδήλωση παρόμοιων συμπεριφορών

έχουν βυθίσει σε απόγνωση τους συναδέλφους και σε αρκετούς έχει

κλονισθεί η υγεία τους. 

Επιπρόσθετα, είναι διάχυτη η εντύπωση ότι η Επιχείρηση τους έχει ε-

γκαταλείψει ανυπεράσπιστους σε επιθέσεις, μη λαμβάνοντας τα κατάλ-

ληλα μέτρα. 

Κε Πρόεδρε,

αποτελεί αναγκαιότητα η άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό των

επιθέσεων σε εργαζόμενους, αλλά και για την προστασία της περιουσίας

της Επιχείρησης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1. Την ενίσχυση με προσωπικό των Καταστημάτων Πωλήσεων, ώστε να

εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι πελάτες. 

2. Την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και

3. Την νομική κάλυψη των συναδέλφων. Η Επιχείρηση πρέπει να ανα-

λαμβάνει την νομική υποστήριξη των συναδέλφων που δέχονται ε-

πιθέσεις. 

Τα παραπάνω θα λειτουργήσουν αναμφισβήτητα ευνοϊκά στο ηθικό

των εργαζομένων, στη λειτουργία των Καταστημάτων, στην εξυπηρέτη-

ση των πελατών και θα συμβάλλουν στην αποτροπή και πρόληψη πα-

ρόμοιων φαινομένων. 

Ευελπιστούμε για δικές σας ενέργειες. 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

από τα Καταστήματα ΠωλήσεωνSOS
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Ερώτηση κατέθεσαν στις 5/8, ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης και ο

Βουλευτής Τρικάλων και Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κ. Σκρέκας προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την τραγική ολιγωρία που έχει επιδείξει η Κυβέρνηση στην

διαχείριση του εμπορικού κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ, με αποτέλεσμα στην όλο και χειρότερη εξυπηρέτηση των πολι-

τών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόλυτη δυσλειτουργία και πολλές φορές το «προσωρινό» κλείσι-

μο του καταστήματος Διδυμοτείχου, για το οποίο έχουν ήδη κατατεθεί δύο ερωτήσεις από τον πρώτο υπογρά-

φοντα, καθώς και η υπολειτουργία καταστημάτων, όπως της Αλεξανδρούπολης, της Κομοτηνής και άλλων πό-

λεων της χώρας.

Οι μέχρι τώρα απαντήσεις της Κυβέρνησης εμπαίζουν ουσιαστικά τους κατοίκους, αφού είτε αναφέρονται γε-

νικά και αόριστα στην πρόσληψη συμβασιούχων μελλοντικά, είτε προτρέπουν τους κατοίκους των προβληματι-

κών περιοχών σε ηλεκτρονικά μέσα, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης και τις ανάγκες των

πολιτών. Άλλωστε, πρόκειται για θέματα τα οποία έχει τονίσει ο Πανελλαδικός Σύλλογος Υπαλλήλων της ΔΕΗ (ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ) πολ-

λαπλώς και ιδιαίτερα με το από 27/7 Δελτίο Τύπου του. Τα συγκεκρι-

μένα θέματα έθιξαν και στην συνάντησή τους στη Βουλή, και συγκε-

κριμένα στα γραφεία της Κ.Ο. της Ν.Δ., στις 27/7, με τους συνυπο-

γράφοντες Βουλευτές το Προεδρείο της ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, κκ. Γ. Μπού-

κουρας και Κ. Διακουμάκος.

Ο Υπουργός ερωτάται ποια θα είναι η στρατηγική, το επιχειρησια-

κό και το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας ώστε να μπορέσει να α-

νταποκριθεί στο άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς και τις προκλήσεις

της, πως θα μετατραπεί η ΔΕΗ σε μια πελατοκεντρική εταιρία και πως

σκοπεύει να καλύψει τα κενά σε προσωπικό στον κλάδο εμπορίας της

ΔΕΗ στην περιφέρεια, υπηρετώντας τον πολίτη σε όλη τη χώρα, όπως

οφείλει.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Κατάθεση ερώτησης σχετικά με την τραγική ολιγωρία
της Κυβέρνησης για τον κλάδο εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει να κινείται με ανευθυνότητα, χωρίς στρατηγική, επιχειρηματικό και επι-
χειρησιακό σχέδιο για τη ΔΕΗ, βυθίζοντας στην αβεβαιότητα εργαζόμενους και πολίτες για το μέλλον και τη βιωσι-
μότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Στη σωρεία των λειτουργικών προβλημάτων της επιχείρησης που

κατά καιρούς έχουν έρθει στην επιφάνεια, έρχεται να προστεθεί και η απαξίωση του κλάδου εμπορίας με πολλά καταστή-
ματα σήμερα ανά την επικράτεια να υπολειτουργούν, εξαιτίας τραγικών ελλείψεων προσωπικού. Χαρακτηριστικό δε το γεγονός ό-
τι υπάρχουν καταστήματα με λιγότερα από τρία (3) άτομα τακτικό προσωπικό, όπως αυτά της Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και
Κεφαλονιάς με ένα. Αυτή η ατέρμονη κατάσταση άλλωστε οδήγησε και στο «προσωρινό» κλείσιμο του καταστήματος Διδυμοτείχου.

Το θέμα έρχεται για 3η φορά στην επιφάνεια από το Κόμμα της ΝΔ το τελευταίο τρίμηνο (ερωτήσεις Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
με ΑΠ 4517/05.04.2016 και 6700/01.07.2016). Οι απαντήσεις που δόθηκαν έως τώρα στις ερωτήσεις αυτές, σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να τεκμηριώσουν λύση στην υφιστάμενη προβληματική κατάσταση ή έστω, να δώσουν προοπτική διεξόδου από το ση-
μερινό δυσλειτουργικό καθεστώς εμπορίας - εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΗ: βασίζεται εξολοκλήρου είτε στην πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού με οκτάμηνης διάρκειας συμβάσεις είτε στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Το πρώτο συνιστά
περισσότερο μικροκομματικό τακτικισμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ενώ το δεύτερο δείχνει άγνοια των ιθυνόντων για τις α-
νάγκες και δυνατότητες της κοινωνίας.

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι πλήθος συμπολιτών μας - με φυσική αδυναμία πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών νέων
τεχνολογιών και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης - να μην εξυπηρετούνται, να υποβάλλονται σε πολύωρη αναμονή και σε συχνή τα-
λαιπωρία μετάβασης σε γειτονική περιοχή προκειμένου να τακτοποιήσουν απλές και καθημερινές εργασίες και συναλλαγές. Πα-
ράλληλα, σε μία εποχή που η ΔΕΗ οφείλει να έχει σταθερό βηματισμό προκειμένου να ανταπεξέλθει στο άνοιγμα της αγοράς, στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και να λειτουργήσει ως εγγυητής ενεργειακής ευστάθειας δείχνει να μην έχει σχέ-
διο, καθώς και στρατηγική πωλήσεων που θα τις επιτρέψει μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποια η στρατηγική, το επιχειρησιακό και επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο άνοιγ-

μα της ενεργειακής αγοράς και τις προκλήσεις της;
2. Ποιος ο σχεδιασμός από πλευράς Υπουργείου για τη ΔΕΗ ώστε να δώσει το στίγμα μιας σύγχρονης πελατοκεντρικής εταιρίας

και πως σκοπεύει να διαμορφώσει σύστημα πολυμεσικής εξυπηρέτησης πελατών, πραγματικά προσβάσιμο σε όλους;
3. Με ποιον τρόπο θα καλύψει τα κενά σε προσωπικό στον κλάδο εμπορίας, ώστε να είναι αδιάλειπτη η παρουσία της

ΔΕΗ στην Περιφέρεια;

“

”
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Τι αλλάζει στον έλεγχο ασθένειας;
Κάθε μισθωτός που ασθενεί και η Υπηρεσιακή Μονάδα του εξακολουθεί

να εξυπηρετείται από τις Μονάδες Υγείας τέως ΔΕΗ-ΠΕΚΑ ή Πο-

λυϊατρεία (Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Θεσσαλονίκης και Ν. Αττι-

κής), υποχρεούται:

• είτε να προσέλθει σε αυτές, κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, ώστε να εξετασθεί και

να του χορηγηθεί ιατρική γνωμάτευση, ως «ΕλεύθεροςΥπηρεσίας», με την οποία θα δι-

καιολογείται η ημέρα ή οι ημέρες απουσίας από την υπηρεσία του λόγω ασθένειας.

• είτε να προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας και «ιατρική γνωμάτευση» κατά τη διάρκεια της

ασθένειάς του ή και μέχρι τρεις (3) ημέρες μετά από αυτήν, στις παραπάνω Μονάδες

Υγείας από τις οποίες θα εκδοθεί η γνωμάτευση ως «ΕλεύθεροςΥπηρεσίας». Η παρα-

πάνω «ιατρική γνωμάτευση», εφόσον αφορά συνεχόμενη ασθένεια μέχρι τρεις (3) η-

μέρες, δύναται να έχει εκδοθεί και από ιδιώτη ιατρό, ενώ για συνεχόμενη ασθένεια πέ-

ραν των τριών (3) ημερών, πρέπει να έχει εκδοθεί από ιατρό κρατικού φορέα (ιατρό ΠΕ-

ΔΥ, Ε.Σ.Υ.) ή από ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός των ως άνω Μονάδων Υγείας ( πρώην ΠΕΚΑ και Πολυϊα-

τρεία ΔΕΗ), πρέπει να αναγραφεί στο έντυπο της γνωμάτευσης αν η έκδοση αυτής έγινε

με αυτοπρόσωπη εξέταση του ασθενή – μισθωτού ή με την κατάθεση ιατρικής γνωμά-

τευσης από τους προαναφερόμενους φορείς ή ιατρούς.

Τι ισχύει για τις κανονικές άδειες
Για την έγκυρη ενημέρωση των συνα-

δέλφων σχετικά με τη χορήγηση Κανονι-

κών αδειών επισημαίνουμε ότι με την

41/2015 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβού-

λου της ΔΕΗ Α.Ε., έχει επανακαθορισθεί το

καθεστώς χορήγησης της ετήσιας κανονι-

κής άδειας των μισθωτών ως ακολούθως:

1. Έως τις 30/04 κάθε ημερολογιακού έ-

τους, με ευθύνη των επικεφαλής των Υ-

πηρεσιακών Κλιμακίων, θα συντάσσε-

ται, για όλους τους μισθωτούς, ενδει-

κτικός προγραμματισμός για τη λήψη της

δικαιούμενης κανονικής άδειας τρέχο-

ντος έτους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις

υπηρεσιακές ανάγκες, όσο και τις επι-

θυμίες των μισθωτών.

Κατά τον εν λόγω προγραμματισμό θα

λαμβάνονται, επιπλέον, υπόψη τα εξής:

• Έως τις 30/09 θα χορηγείται το ήμισυ

τουλάχιστον του συνόλου των ημε-

ρών της δικαιούμενης κανονικής ά-

δειας όλων των μισθωτών του Υπη-

ρεσιακού Κλιμακίου. 

• Έως τις 15/11 όλοι οι μισθωτοί του Υ-

πηρεσιακού Κλιμακίου θα έχουν λάβει

τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των

ημερών της δικαιούμενης κανονικής

άδειας.

• Από 16/11 έως 31/12 οι επικεφαλής

των Υπηρεσιακών Κλιμακίων θα χο-

ρηγούν υποχρεωτικά το υπόλοιπο

των ημερών της δικαιούμενης κανο-

νικής άδειας, ώστε να επιτευχθεί η

εξάντλησή της εντός του έτους. 

2. Για τις περιπτώσεις μισθωτών, οι οποίοι

συμπληρώνουν προϋποθέσεις συντα-

ξιοδότησης, θα πρέπει να λαμβάνεται ι-

διαίτερη μέριμνα για την εξάντληση της

κανονικής άδειας πριν την ημερομηνία

της πιθανής συνταξιοδότησής τους. 

3. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μη ε-

ξάντλησης της δικαιούμενης κανονικής

άδειας εντός του τρέχοντος ημερολο-

γιακού έτους λόγω ασθένειας, άδεια το-

κετού ή λύσης της σύμβασης εργασίας

με οποιοδήποτε τρόπο, θα καταβάλλο-

νται οι αντίστοιχες των οφειλομένων η-

μερών κανονικής άδειας αποδοχές (α-

πλή αποζημίωση), με απόφαση του οι-

κείου Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύ-

νοντος Συμβουλίου για το προσωπικό

των υπαγομένων απευθείας σε αυτόν

ΒΟΚ, κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης

πρότασης των οικείων Διευθυντών. 

4. Στο έκτακτο προσωπικό που απασχο-

λείται στην Επιχείρηση με σύμβαση ερ-

γασίας ορισμένου χρόνου, η δικαιούμε-

νη άδεια πρέπει να έχει χορηγηθεί πριν

από τη λήξη της σύμβασης. Ειδικότερα,

εάν κατά την απασχόλησή τους μεσολα-

βεί αλλαγή του έτους, η αναλογούσα στο

πρώτο έτος κανονική άδεια πρέπει να

χορηγείται εντός του έτους αυτού. 

Τα παραπάνω επαναδημοσιεύονται ώ-

στε να αποφευχθούν τυχών παρεγγλί-

σεις…. 

Κανονική άδεια ΑΜΕΑ
Η ετήσια κανονική άδεια προσαυξά-

νεται κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες
στους μισθωτούς – άτομα με ειδικές α-
νάγκες. Την παραπάνω άδεια την δικαιού-
νται:
− Μισθωτοί που έχουν προσκομίσει απο-

φάσεις χορήγησης ποσοστού αναπηρίας
50% τουλάχιστον, οι οποίες έχουν εκ-
δοθεί πριν την 1/9/2011, από τις Α΄βάθ-
μιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νο-
μαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέ-
ων Κοινωνικής Ασφάλειας και ορίζουν
ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται για
κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν
πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή άλ-
λως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η
ισχύς τους. 

− Μισθωτοί που προσκομίζουν γνωμά-
τευση από ΚΕΠΑ, στην οποία θα ανα-
φέρεται το ποσοστό αναπηρίας, η πά-
θηση, η χρονιότητα της πάθησης και η
χρονική διάρκεια ισχύος αυτής. 

Άδεια φροντίδας
παιδιού σε γονείς

Οι μισθωτοί και των δύο φύλων, ως φυσι-
κοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς, καθώς και οι α-
ποκτώντες γονείς με τη διαδικασία της πα-
ρένθετης μητρότητας, ανεξάρτητα από το εί-
δος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος
γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν
εργάζεται, δικαιούνται άδεια με αποδοχές
λόγω φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο). 

Το μειωμένο ωράριο λόγω φροντίδας παι-
διού δύναται να χορηγηθεί στους ως άνω μι-
σθωτούς - γονείς, εναλλακτικά ως σωρευτι-
κή άδεια με αποδοχές, ανάλογης με το μειω-
μένο ωράριο χρονικής διάρκειας, ως εξής:

α) 10 μήνες, για παιδί ηλικίας μέχρι πέντε
(5) ετών.

β) 14 μήνες, για παιδιά δίδυμα, τρίδυμα
κλπ. ηλικίας μέχρι πέντε (5) ετών.

γ) 17 μήνες, για πολύτεκνη οικογένεια (4
παιδιά και άνω), μέχρις ότου το μικρότερο
παιδί φοιτήσει στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχο-
λείου.

Ο μισθωτός με αίτησή του ζητά τη λήψη, α-
ντί του μειωμένου ωραρίου, σωρευτικής ά-
δειας με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά. Η ά-
δεια χορηγείται, κατόπιν εισήγησης των προϊ-
σταμένων αυτού, με την έγκριση τουλάχιστον
Βοηθού Διευθυντή ή Διευθυντή Κλάδου,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις υπηρεσιακές
ανάγκες και τη δυνατότητα κάλυψης της θέ-
σεως του απουσιάζοντος μισθωτού. Η άρνη-
ση χορήγησης θα πρέπει να συνοδεύεται και
από σχετική αιτιολογία.
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ΔΕΗ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ: 

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η

ΑΡΙΣΤΕΡΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ

ΤΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ
Έντονους προβληματισμούς έχουν

προκαλέσει οι όροι της συμφωνίας της

ΔΕΗ ως προς την τιμολόγηση της «Α-

ΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διοίκη-

σης της ΔΕΗ, που έγινε δεκτή από τη Γ.Σ.

των μετόχων της, το νέο τιμολόγιο θα ι-

σχύσει για την περίοδο 1.7.2016 έως

31.12.2020 και διαμορφώνεται ως εξής:

• Εφαρμόζονται εκπτώσεις όγκου 25%

και ειδικών καταναλωτικών χαρακτη-

ριστικών 8% (δηλαδή συνολική έκ-
πτωση 33%) επί του τιμολογίου υψη-

λής τάσης.

• Πρόσθετη έκπτωση 15% για προκα-

ταβολή και εμπρόθεσμη εξόφληση της

ενέργειας. Η προκαταβολή για τον

πρώτο χρόνο ορίζεται σε 100 εκατ. ευ-

ρώ και για τα επόμενα στο 30 % της α-

ξίας της ενέργειας του προηγούμενου

έτους.

• Προσαυξήσεις στην περίπτωση που η

διεθνής τιμή του αλουμινίου ξεπερά-

σει τα 1800 δολάρια ανά τόνο. 

Επιπλέον η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ» συμφωνήθηκε να προκαταβάλει
100 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ έναντι

της κατανάλωσης ηλεκτρικού μέχρι την

30ή Ιουνίου, ενώ για την κατανάλωση του

δωδεκαμήνου που αρχίζει την 1η Ιουλί-

ου 2017, η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ» θα προκαταβάλει το 30% της αξίας

της κατανάλωσης, ή περίπου 35 εκατομ-

μύρια ευρώ. 

Τέλος, με τη συμφωνία επήλθε συμβι-

βασμός για την τιμολόγηση της ηλεκτρι-

κής ενέργειας μεταξύ Ιανουαρίου 2014-

Ιουνίου 2016, καθώς για την περίοδο αυ-

τή θα ισχύει η τιμή που προσδιόρισε η δι-

αιτησία όπου είχαν προσφύγει οι δύο

πλευρές, δηλαδή 36,6 ευρώ η μεγαβα-

τώρα. H διαφορά μεταξύ της τιμολόγη-

σης της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

και της προβλεπόμενης εκκαθάρισης για

τη χρονική περίοδο 1.1.2014 - 30.6.2016

ανέρχεται στο ποσό των 54,4 εκατ. Ευ-

ρώ. 

Οι προβληματισμοί αφορούν κυρίως
στο ερώτημα αν η ΔΕΗ πουλάει επί ζη-
μία ενέργεια στην καθοριζόμενη τιμή,
δηλ. κάτω του κόστους, κάτι που εδώ
και δέκα χρόνια υποστήριζε…!

12/10
/2016

�ΔΕΛΤΙ
Ο�ΤΥΠΟ

Υ�

Δήλωσ
η�του�

Προέδ
ρου�κα

ι�Διευ
θύνον

τος

Συμβο
ύλου�τ

ης�ΔΕΗ
�κ.�Μα

νόλη�Π
αναγιω

τάκη:

Τιμούμε και πάλι τη μεγάλη ιστορική επέτειο, τη Μάχη της Ηλεκτρικής. Πριν από 72 χρό-

νια, στις 13 Οκτωβρίου 1944 οι τότε συνάδελφοι μας στην Ηλεκτρική, μαζί με το 6ο Σύνταγ-

μα του ΕΛΑΣ, πολέμησαν εναντίον των Γερμανών κατακτητών και έσωσαν το εργοστάσιο

παραγωγής ηλεκτρισμού του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι από την ανατίναξη. 

Οι εργαζόμενοι στην Ηλεκτρική αγωνίστηκαν ηρωικά με κοινωνική ευθύνη και πατριω-

τισμό για να διασφαλίσουν το στρατηγικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας στην απελευθε-

ρωμένη Αθήνα. 

Αποτίουμε με ευλάβεια φόρο τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν, αλλά και γενικότε-

ρα σ’ όλους τους εργαζόμενους που πήραν μέρος σ’ αυτή τη μάχη. 

Η μεγάλη αυτή επέτειος, κορυφαία αντιστασιακή πράξη σε όλη την Ευρώπη, ορόσημο στην

ιστορία του ηλεκτρισμού στη χώρα μας, καταδεικνύει το μεγαλείο και τις αστείρευτες δυνά-

μεις του δημοκρατικού λαού μας, και αποτελεί πηγή έμπνευσης και φωτεινό παράδειγμα για

τους σύγχρονούς, και ειδικότερα όλους εμάς που εργαζόμαστε στον όμιλο ΔΕΗ. 

Ας έχουμε στο νου μας ότι το ξεπέρασμα της κρίσης, η ευημερία και η κοινωνική προ-

στασία του λαού μας και η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί παρά να έχει ως βασικό πυλώ-

να μία ισχυρή και αποδοτική ΔΕΗ για την επίτευξη των στόχων της οποίας ενωμένοι όλοι οι

εργαζόμενοι και τα στελέχη της οφείλουμε να δίνουμε αποφασιστικά καθημερινές μάχες. 

Από την επόμενη χρονιά ανακαθορίζεται το καθεστώς των αργιών και η 13η

Οκτωβρίου καθιερώνεται ως επίσημη αργία του προσωπικού της ΔΕΗ, και θα προ-

βάλλεται με όλες  τις ανάλογες εκδηλώσεις. 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Η Α’ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΝΟΜΕ

Με τη συμμετοχή 12 προμηθευτών, ολοκληρώθηκε την 25/10/2016, η πρώτη δη-

μοπρασία λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Οι τιμές αγοράς κλιμακώθηκαν από 37,37 (που ήταν η ελάχιστη, διοικητικά κα-

θοριζόμενη τιμή) έως 37,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τη ΔΕΗ να διατυπώνει ερω-

τηματικά για την ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού.

Αναλυτικά για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, η ΔΕΗ αναφέρει τα εξής:

"Με τα αποτελέσματα της πρώτης δημοπρασίας πακέτου λιγνιτικής και υδροηλε-

κτρικής παραγωγής καθίσταται φανερή η ζημία της ΔΕΗ από την εφαρμογή των α-

ποκαλούμενων ΝΟΜΕ, δεδομένου ότι η μέση τιμή της δημοπρατηθείσας ενέργειας

είναι σαφώς κάτω από το κόστος παραγωγής της και κοντά στην τιμή εκκίνησης.

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ως προς την ύπαρξη πραγματικού ανταγωνι-

σμού, το γεγονός ότι με τιμή εκκίνησης 37,37 ευρώ/MWh η υψηλότερη

ήταν 37,50 ευρώ/MWh.

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για την προάσπιση των

συμφερόντων της προς κάθε κατεύθυνση".
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ        

«Ενεργειακή�συνεργασία:�Βάση�Μακ � � � �
Οι διεθνείς δραστηριότητες της ΔΕΗ ως μ       

Κυρίες και Κύριοι,
Είναι μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά και τη ΔΕΗ

η συμμετοχή στο Ελληνο-Ρωσικό Ενεργειακό Συ-
νέδριο στα πλαίσια του 4ου Ελληνο-Ρωσικού Κοι-

νωνικού Φόρουμ.
Είναι επίσης σημαντική ευκαιρία να εκθέσουμε ενώπιον τόσο σημαντικών

παραγόντων την κατάσταση και τις εξελίξεις του Τομέα Ηλεκτρισμού στην Ελ-
λάδα, αλλά και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΔΕΗ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά
στις διεθνείς της δραστηριότητες.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία ιδρύθηκε το 1950 ως 100%
κρατική επιχείρηση, αλλά που λειτούργησε με τις αρχές της ιδιωτικής οικο-
νομίας, επετέλεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο έργο, καθορι-
στικής σημασίας για τη μεταπολεμική ανάπτυξη της Ελλάδας και την ευημε-
ρία του Ελληνικού Λαού.

Σε 10 χρόνια, τη 10ετία του ’60, πραγματοποίησε το μεγάλο έργο του εξη-
λεκτρισμού της Ελλάδας, φέρνοντας τον ηλεκτρισμό στο τελευταίο ορεινό χω-
ριό, και στο μικρότερο νησί.

Ταυτόχρονα, αξιοποίησε τις πλούσιες εγχώριες πηγές, όπως ο λιγνίτης και
το Υδροδυναμικό, πράγμα καθοριστικό για την εθνική μας οικονομία, της οποί-
ας η ΔΕΗ υπήρξε και παραμένει η ραχοκοκαλιά.

Με τη δραστηριότητά της αυτή, η ΔΕΗ έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτικός
φορέας της χώρας, επενδύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ. Παράλληλα απέκτησε μια πλούσια τεχνογνωσία και ικανότητα οργάνωσης
και εκτέλεσης μεγάλων έργων, εκτέλεσης μελετών έργων Παραγωγής κάθε
είδους, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, και βέβαια λειτουρ-
γίας των Σταθμών και των Δικτύων και διαχείρισης των 7.500.000 εκατ. κα-
ταναλωτών, που είναι πελάτες της. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την τελευταία 3ετία,
παρά τη γενικότερη οικονομική κρίση, η ΔΕΗ επένδυσε 2,7 δισ. Ευρώ, σε έργα
Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Η.Ε.

Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα η ΔΕΗ, Ανώνυμη Εταιρεία πλέον εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της

Αθήνας και του Λονδίνου, είναι η μητρική εταιρεία ενός ομίλου με θυγατρικές
τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής και Μεταφοράς, τη ΔΕΗ Ανανεώσι-
μες, τις εταιρείες εμπορίας στην Τουρκία και στη Βουλγαρία, και την υπό ίδρυ-
ση εταιρεία στην Αλβανία. Εξακολουθεί να ελέγχεται από το κράτος έχοντας
ταυτόχρονα ιδιώτες μετόχους σε ποσοστό 48,5%, το μεγαλύτερο μέρος των
οποίων (πλέον του 30%) είναι ξένοι.

Ως εταιρεία, η ΔΕΗ ΑΕ δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό περι-
βάλλον τόσο στην Παραγωγή ΗΕ όσο και στην Εμπορία. Σε ένα περιβάλλον,
το οποίο δεν καθορίζεται από τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για το ξε-
πέρασμα της κρίσης και την ανάκαμψη, αλλά από τα μέτρα που επιβλήθηκαν
στη χώρα στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων, και τα οποία διαπνέονται
από δογματικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Έτσι η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη
μέχρι το 2020 να απωλέσει πλέον του 40% των πελατών της και στο εξής η
παραγωγή της να μη ξεπερνά το 50% του συνόλου της χώρας.

Γενικότερα διάγουμε περίοδο τεκτονικών αλλαγών και εξελίξεων στον το-
μέα της ενέργειας και ειδικότερα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κλιματική αλ-
λαγή, η πρόοδος της τεχνολογίας, οι κοινωνικοοικονομικές ανάγκες, οι γεω-
πολιτικές εξελίξεις αλλά και τα εθνικά και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα
προκαλούν αναθεωρήσεις και ανατροπές πρωτόγνωρης έκτασης, με συνε-
παγόμενες σοβαρές προκλήσεις, απειλές αλλά και ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τις κεντρικές της επιλο-
γές και διαμορφώνει τις αντίστοιχες πολιτικές.

Αναφέρω συνοπτικά.
– Απανθρακοποίηση ως συμβολή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο και των

πορισμάτων του Παρισιού - COP21 .
– Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμηση και αξιοποίηση εγχώριων

ενεργειακών πόρων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης.
– Πλήρης απελευθέρωση των αγορών ΗΕ, ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρι-

κής ενέργειας με ενίσχυση των διασυνδέσεων και διαμόρφωση ενιαίων κα-
νόνων λειτουργίας και ένταξης των ΑΠΕ.

– Ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην αγορά και στην λειτουργία
των ηλεκτρικών συστημάτων στο περιβάλλον της διεσπαρμένης παραγωγής
και των έξυπνων δικτύων.
Στη χώρα μας αυτά έχουν επίδραση καταλυτική. Ειδικότερα για τη ΔΕΗ συ-

νιστούν προκλήσεις στρατηγικών διαστάσεων, τις οποίες καλείται να αντιμε-
τωπίσει θετικά και δημιουργικά. Να κάνει σε ελάχιστο διάστημα όσα δεν είχαν
γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

Στο περιβάλλον αυτό η στρατηγική της ΔΕΗ συνίσταται σήμερα αφενός στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και της ικανότητας διαχείρισης της πελατείας
της έναντι του εντεινόμενου ανταγωνισμού, και αφετέρου στην επέκτασή της
σε νέες αγορές στο εξωτερικό με επιχειρηματικές συνεργασίες με άλλες εται-
ρείες.

Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό, ο επενδυτικός ορίζοντας στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια τα επόμενα 10-15 χρόνια είναι σε μεγάλο βαθμό δεδομένος.

Στη συμβατική παραγωγή ΗΕ θα υπάρξουν επενδύσεις περιβαλλοντικής
αναβάθμισης ή περιορισμένης αντικατάστασης παλαιών λιγνιτικών μονάδων
που θα αποσυρθούν με άλλες μικρότερης ισχύος, αλλά πολύ μεγαλύτερης από-
δοσης.

Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί μια αναφορά, και από αυτό το βήμα.
Για την Ελλάδα, ένα σημαντικό ποσοστό παραγωγής ΗΕ από λιγνίτη για λό-

γους ασφάλειας εφοδιασμού και συγκράτησης του κόστους έναντι των δικαι-
ωμάτων των διεθνών τιμών πετρελαίου είναι αναμφισβήτητη αναγκαιότητα.
Το ζήτημα είναι οι όροι ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του λιγνιτικού δυναμι-
κού. Με τις πραγματοποιούμενες και σχεδιαζόμενες επενδύσεις της ΔΕΗ σε
συνδυασμό με τις προγραμματισμένες αποσύρσεις παλαιών μονάδων η χώρα
μας, όχι μόνο θα εκπληρώσει τους Ευρωπαϊκούς στόχους εκπομπών CO2 αλλά
θα προηγηθεί σημαντικά. Από 34,5 εκ. τόνους εκπομπών CO2 το 2014, θα εκ-
πέμπονται λιγότεροι των 20 εκ. στα μέσα της επόμενης 10ετίας, δηλ. μείωση
άνω του 40%, το δε συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την επέκταση
της χρήσης ΗΕ σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δρα-
στηριότητας όπου σήμερα κυριαρχεί το πετρέλαιο, θα είναι ασύγκριτα καλύ-
τερο από το σημερινό.

Επανερχόμενος στις επενδύσεις στη συμβατική παραγωγή, η ΔΕΗ σχεδιάζει
να προχωρήσει όχι με την παραδοσιακή λογική αλλά με εντελώς διαφορετι-
κή στρατηγική, με επιχειρηματικές συμπράξεις και αυτοχρηματοδοτήσεις. Το
σχεδιαζόμενο project Μελίτη, με την ίδρυση ανεξάρτητης εταιρείας με την Κι-
νεζική Εταιρεία CMEC και Έλληνες ιδιώτες, είναι το πλέον χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα.

Πέραν της συμβατικής παραγωγής, οι σημαντικότερες ίσως επενδύσεις θα
αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ο ρόλος των οποίων συναρτή-
σει και της προόδου της τεχνολογίας θα γίνεται όλο και πιο σημαντικός.

Η Ελλάδα είναι προνομιούχος εξαιτίας της θέσης, του κλίματος αλλά και
του υπεδάφους της, με μεγάλες δυνατότητες ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέρ-
γειας αλλά και γεωθερμίας.

Ως ΔΕΗ ήδη σχεδιάζουμε, με την ίδια λογική των συμπράξεων να ανα-
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        Α.Ε. κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

� � � κροχρόνιας�και�Αμοιβαία�Επωφελούς�Σχέσης»
      μέσον αναβάθμισης της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

πτυχθούμε ραγδαία στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο την κατάκτηση ηγετικού
ρόλου, κερδίζοντας το χαμένο έδαφος.

Σημαντικότατες επενδύσεις είναι αναγκαίες και σχεδιάζονται στον τομέα της
Μεταφοράς ΗΕ. Εδώ κεντρικό ρόλο έχουν οι υποβρύχιες διασυνδέσεις των νη-
σιών με το ηπειρωτικό σύστημα και η αύξηση των διασυνδέσεων με τις γει-
τονικές μας χώρες, σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Η ΔΕΗ, και στο πεδίο αυτό
φιλοδοξεί να έχει έντονη παρουσία ιδιαίτερα ενόψει του πλήρους ιδιοκτησια-
κού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ - προς το παρόν θυγατρικής της εταιρείας.

Τέλος, εξαιρετικής σπουδαιότητας επενδύσεις πρόκειται να γίνουν για τον
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των δικτύων Διανομής στην προοπτική της με-
τατροπής τους σε «Έξυπνα Δίκτυα». Στον τομέα αυτό η χώρα μας, και λόγω
της θέσης της αλλά, κυρίως λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας που διαθέτει και
της γνώσης που παράγεται στα Πολυτεχνεία, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ανα-
πτυχθεί και να καταστεί σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας σε άλλες αγο-
ρές. Και σ’ αυτό τον τομέα η ΔΕΗ, και μέσω της θυγατρικής της, του Διαχει-
ριστή των Δικτύων, σχεδιάζει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.

Συμπερασματικά είναι φανερό ότι τα επόμενα χρόνια αναμένονται στον το-
μέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας επενδύσεις αρκετών δις ευρώ.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, και η στρατηγική των συ-
μπράξεων δημιουργεί εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες και δυνατότητες συμ-
μετοχής εταιρειών και από τη Ρωσία.

Κυρίες και Κύριοι,
Όπως προανέφερα, στα πλαίσια της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής αγοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας οι περιφερειακές αγορές θα διαδραματίσουν εξαιρετι-
κά σημαντικό ρόλο. Η δική μας περιφερειακή αγορά αφορά κυρίως τις χώρες
της Βαλκανικής. Πρόκειται για μία αγορά σε πρώιμο στάδιο, σε αντιστοιχία με
τις εγχώριες αγορές των χωρών αυτών. Η ΔΕΗ ΑΕ με τη μεγάλη πείρα και γνώ-
ση που διαθέτει από τη λειτουργία της αγοράς στην Ελλάδα έχει την ευκαιρία
να πρωταγωνιστήσει τόσο στην ολοκλήρωση αυτής της αγοράς, όσο κυρίως,
ως βασικός συμμετέχων σ’ αυτή. Οι γειτονικές χώρες διαθέτουν πλούσιο δυ-
ναμικό για παραγωγή ΗΕ. Από τη συμβατική παραγωγή, ιδιαίτερη σημασία έχει
το πλούσιο υδροδυναμικό, χωρίς να αγνοείται ο λιγνίτης στη Βόρεια και Βο-
ρειοδυτική Βαλκανική, αλλά και οι δυνατότητες παραγωγής ΗΕ από φυσικό
αέριο, σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία των τοπικών συστημάτων. Πολύ
μεγάλες προοπτικές στο πλαίσιο και της στρατηγικής της κλιματικής αλλαγής
και της προστασίας του περιβάλλοντος παρουσιάζει και ο τομέας των ΑΠΕ, όλων
των ώριμων τεχνολογιών.

Και βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων
έχουν τα δίκτυα, ιδιαίτερα αυτά της Διανομής Η.Ε.

Η ΔΕΗ σχεδιάζει να αναπτύξει την παρουσία της στις χώρες αυτές σε όλους
τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό αναζητά συνεργασίες τόσο με τοπικές εταιρείες, όσο και
ελληνικές αλλά και άλλες, όπως π.χ. Ρωσικές εταιρείες, με τις οποίες θα ήταν
χαρά μας να πραγματοποιήσουμε συνεργασίες και να αναπτύξουμε κοινές επι-
χειρηματικές δραστηριότητες, και επενδύσεις σε έργα παραγωγής.

Είναι αυτονόητο, αλλά θα ήθελα να το υπογραμμίσω, ότι οι επιχειρηματι-
κές συνεργασίες που επιδιώκει η ΔΕΗ θα δομούνται σε υγιείς βάσεις με πλή-
ρη σεβασμό στους τοπικούς θεσμούς και παραδόσεις. Ο χαρακτήρας και η ιστο-
ρία της ΔΕΗ, ως εταιρείας ελεγχόμενης από το Δημόσιο αποτελεί εγγύηση και
παράγοντα εμπιστοσύνης.

Ωστόσο η διεθνής δραστηριότητα της ΔΕΗ θα επεκτείνεται και πέραν των
ορίων της ΕΕ. Βασικό πεδίο δραστηριότητας αποτελεί η γειτονική μας Τουρ-
κία η αγορά της οποίας αναπτύσσεται και μετεξελίσσεται ραγδαία. Σχεδιά-

ζουμε να αναπτύξουμε πολύπλευρη δραστηριότητα με τις ίδιες αρχές και στρα-

τηγική. Εκμεταλλευόμενοι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και κυρίως

την αξιοπιστία και το ισχυρό μας Brand Name επιδιώκουμε επιχειρηματι-

κές συνεργασίες με Τουρκικές κατά βάση εταιρείες αλλά και άλλους εν-

διαφερόμενους τόσο στην παραγωγή ΗΕ, συμβατική και ΑΠΕ, όσο και στην

Εμπορία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ιράν, στο οποίο θα αναζητήσουμε τις

ευκαιρίες που υπάρχουν, καθώς και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Τέλος ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα στη μεγάλη χώρα του Νείλου, την

Αίγυπτο, στην οποία οι δυνατότητες εξαιτίας των ιδιαίτερα φιλικών, από πα-

ράδοση και όχι μόνο, σχέσεών μας σε συνδυασμό με τα ανταγωνιστικά μας πλε-

ονεκτήματα είναι εξαιρετικές.

Κυρίες και Κύριοι,

Όπως προανέφερα, τα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήμιά μας παράγουν πολύ

υψηλού επιπέδου επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό. Μια γενιά νέων επι-

στημόνων και μηχανικών, που δυστυχώς στα χρόνια της κρίσης μεταναστεύ-

ει, προσθέτοντας αξία σε άλλες χώρες.

Η ΔΕΗ, με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, ιδιαίτερα των διεθνών,

φιλοδοξεί να δώσει σε αυτή τη χρυσή νεολαία της πατρίδας μας νέες ευκαι-

ρίες και δυνατότητες.

Η ίδια η ΔΕΗ έχει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία μοναδική στη χώρα

μας, επιπέδου που μπορεί να ανταποκριθεί στα υψηλότερα διεθνή στάνταρ-

ντς. Αναφέρω ενδεικτικά τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μεγάλων Υδροη-

λεκτρικών Έργων, τη λειτουργία και εκμετάλλευση θερμικών μονάδων

υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων, τη λειτουργία των δικτύων, τη διαχεί-

ριση των σύνθετων ζητημάτων υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος στον το-

μέα του ηλεκτρισμού.

Αυτή πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στους νέους, οι οποίοι μαζί με το έμπει-

ρο στελεχικό δυναμικό της ΔΕΗ να αποτελέσουν το αναγκαίο δυναμικό, την

κρίσιμη μάζα που θα στηρίξει αυτή τη διεθνή αναπτυξιακή προσπάθεια, που

εκτός από την ισχυροποίηση της ίδιας της επιχείρησης θα φέρει πλούτο στη

χώρα συμβάλλοντας στο ξεπέρασμα της κρίσης και στην ανάπτυξη.

Πέραν αυτών, όπως τόνισα, τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της η ΔΕΗ

κάθε άλλο παρά σκοπεύει να τις πραγματοποιήσει μόνη της. Άλλωστε αυτό δεν

θα έχει κανένα νόημα, και θα αφαιρούσε πολύ από τις δυνατότητες. Θα συμπράξει

με άλλες εταιρείες, του κατασκευαστικού κυρίως τομέα, οι οποίες θα συ-

μπληρώνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων και θα πολλαπλασιάζουν τις δυ-

νατότητες, χωρίς να συνιστούν εμπόδιο στις συμπράξεις με ξένες εταιρείες του

ενεργειακού τομέα ή επενδυτικά κεφάλαια.

Κυρίες και Κύριοι,

Με τη μεγάλη χώρα της Ρωσίας οι δεσμοί της Ελλάδας είναι μακρόχρο-

νοι και ισχυροί. Οι δύο λαοί έχουν τόσα κοινά. Χιλιάδες Έλληνες ζουν στη Ρω-

σία. Χιλιάδες Ρώσοι στην Ελλάδα. Οι Κυβερνήσεις μας συνεργάζονται αρμο-

νικά για μια σειρά σημαντικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η ίδια η ΔΕΗ

έχει στο παρελθόν συνεργαστεί σε μεγάλα έργα με εταιρείες της Ρωσίας ή της

Ε.Ε. Αναφέρω ενδεικτικά την κατασκευή μονάδων από Ρώσικες εταιρείες στο

Κερατσίνι (πετρέλαιο) και στην Καρδιά (λιγνίτης).

Αυτά αποτελούν σοβαρές παρακαταθήκες και ένα εξαιρετικά ευνοϊκό πλαί-

σιο ανάπτυξης επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα του ηλεκτρισμού. Ας

τις αναζητήσουμε, και ας τις αξιοποιήσουμε. Εύχομαι το Συνέδριο αυτό να γί-

νει σταθμός.

Ευχαριστώ.
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ΚΟΙΝΗ�ΔΗΛΩΣΗ�
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ�ΤΩΝ�ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ�ΣΤΟ�Δ.Σ.�ΔΕΗ�Α.Ε.

«Με την παράδοση της ΔΕΗ και των άλλων ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο

το Ελληνικό Δημόσιο χάνει κάθε εργαλείο άσκησης οικονομικής

και κοινωνικής πολιτικής»
Η μεταφορά της ΔΕΗ και των άλλων ΔΕΚΟ στο υπερταμείο, δη-

μιούργημα του 3ου Μνημονίου που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, την Ένωση Κεντρώων και το Πο-

τάμι, είναι η πιο προκλητική εκχώρηση των δικαιωμάτων διοίκη-

σης των επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος. Οι τοκογλύφοι εκβια-

στές της χώρας βρήκαν τρόπο να κάνουν πράξη το όραμα του κάθε

μονεταριστή να διοικούν κατά τα συμφέροντα τους δημόσιες επι-

χειρήσεις χωρίς να βάλουν ευρώ από την τσέπη τους. Αυτή η δρα-

ματική εξέλιξη για το δημόσιο συμφέρον αποτελεί ακραίο κοινω-

νικό και οικονομικό σκάνδαλο με στόχο να εξυπηρετήσει ξένα ιδιω-

τικά οικονομικά συμφέροντα.

Με τα μνημόνια του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ η χώρα βρίσκεται «αιχμάλωτη» στα χέρια ξένων οικονομικών συμφερό-

ντων που ενεργούν δήθεν στο όνομα της λειτουργίας των ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομικών

θεσμών.

Η απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τις άλ-

λες ΔΕΚΟ

3 είναι κοινωνικό σκάνδαλο γιατί την εκχώρηση της διοίκησής τους θα την πλη-

ρώσουν οι καταναλωτές με συνεχόμενες αυξήσεις.

3 είναι οικονομικό σκάνδαλο γιατί η εκχώρηση της διοίκησης σε Γερμανούς και

Γάλλους μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε υποκατάστημα ξένων συμφε-

ρόντων.

3 είναι οικονομικό σκάνδαλο γιατί η ανεκτίμητη αξία των υποδομών και της πε-

ριουσίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση

αλλά στον  Έλληνα φορολογούμενο. Η αδιαφανής διαχείρισή τους από ξένους μά-

νατζερ θα είναι σε βάρος του ελληνικού λαού.

3 είναι οικονομικό σκάνδαλο γιατί δεν υπάρχει κανένα πλάνο ανάπτυξης δημοσίου συμ-

φέροντος. Το σχέδιο είναι αδιέξοδο όσο και προσβλητικό για την νοημοσύνη της κοινής γνώ-

μης.

Υπονόμευαν με στρατηγική επί δεκαετίες την υγιή πορεία των επιχειρήσεων και τώρα βρήκαν τρόπο να εκμεταλλευτούν τις

δημόσιες επιχειρήσεις δωρεάν. 

Όλα αυτά με άλλοθι να πληρώσουν ένα χρέος που παρ’ όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού συνεχώς μεγαλώνει. 

Όλα αυτά χωρίς στόχους, χωρίς στρατηγική, χωρίς πρόγραμμα με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στο να μη βγει ποτέ η χώρα από

το σπιράλ οικονομικού θανάτου που μας έχουν μπλέξει, βάζοντας σε εφαρμογή τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες και αντεργατι-

κές πολιτικές.

Οι εργαζόμενοι και ο Ελληνικός λαός στο σύνολό του έχουν κατανοήσει το χυδαίο παιγνίδι που παίζεται εις βάρος τους και θα

πράξουν το αυτονόητο, ΘΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ!

Καραλευθέρης Παντελής Φωτόπουλος Νίκος

Οι
μέρες που

έρχονται Θα είναι
ακόμη πιο δύσκολες

για τους καταναλωτές
και τους

εργαζόμενους
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Οι�μάσκες�έπεσαν
–�Η�κυβέρνηση
ξεπουλά�τη�ΔΕΗ

Η απόφαση της Κυ-

βέρνησης να μετα-

φέρει στο Υπερτα-

μείο των ιδιωτικο-

ποιήσεων μαζί με

τη ΔΕΗ και άλλες

επιχειρήσεις Στρατη-

γικής Σημασίας συνιστά

λεηλασία της δημόσιας περιουσίας, την ώρα

μάλιστα που το 17% της ΔΕΗ βρίσκεται στη

«λεία» του ΤΑΙΠΕΔ (του κ. Πιτσιόρλα).

Τα όσα ακούγονται για αξιοποίηση της δη-

μόσιας περιουσίας είναι «φύλα συκής» που

πάρα τις έντονες προσπάθειες των κυβερ-

νητικών στελεχών, δεν πείθουν πλέον κα-

νέναν. 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είχε καταγγείλει έγκαιρα

την προσπάθεια παραπλάνησης της κυβέρ-

νησης σχετικά με το μέλλον της μεγαλύτε-

ρης επιχείρησης της χώρας. Δυστυχώς, η

«κυβέρνηση της αριστεράς» με την απόφα-

ση να εκχωρήσει επιχειρήσεις στρατηγικού

χαρακτήρα στους δανειστές υπονομεύει

κάθε μελλοντική αναπτυξιακή προσπάθεια

και καταδικάζει τη χώρα.

Οι μάσκες έπεσαν πλέον. Η Κυβέρνηση

δεν ξεπουλά μόνον τη ΔΕΗ. Αναλαμβάνει

και τις ευθύνες για τις καταστροφικές συ-

νέπειες που θα έχουν οι αποφάσεις της

στην Εθνική Οικονομία και στο μέλλον της

χώρας. 

Όλοι στην κοινή συνέντευξη τύπου – συ-

γκέντρωση διαμαρτυρίας με την ΕΥΔΑΠ

την Κυριακή 25/9/2016 ώρα 6μ.μ., στη Δε-

ξαμενή (Κολωνάκι).

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Πολυεθνική είναι η ταυτότητα του πρώτου Εποπτικού Συμβουλί-

ου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε., η σύν-

θεση του οποίου δημοσιεύθηκε μετά από απόφαση του Υπουργού Οι-

κονομικών κ.Ευκλ. Τσακαλώτου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν Γάλλο, έναν Ισπανό

και τρεις Έλληνες.

Αναλυτικότερα διορίζονται ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου οι:

α) Γεώργιος Σταμπουλής του Γεωργίου

β) Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς του Διονυσίου

γ) Όλγα Χαρίτου του Παναγιώτη

δ) Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape του Emile

ε) David Vegara Figueras του Jose Maria Vegara Carrio με πενταετή

θητεία.

    

   2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016 
Διορισμός μελών του πρώτου Εποπτικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας ΑΕ .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 190, 191, 192 παρ. 9, 194 και 210 παρ. 

1 του Ν. 4389/2016 « Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94).

β) Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

γ) του Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116).

δ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

2) Την ανάγκη διορισμού των μελών του πρώτου Επο-
πτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών 
και Περιουσίας ΑΕ.

3) Τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, οι δύο τελευταίοι ενεργώντας από κοινού, 
και την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 2 του 
άρθρου 191 του Ν. 4389/2016.

4) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Διορίζουμε ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου τους:
α) Γεώργιο Σταμπουλή του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΖ 206223).
β) Γεώργιο- Σπύρο Ταβλά του Διονυσίου (ΑΔΤ ΑΙ 

628977).
γ) Όλγα Χαρίτου του Παναγιώτη (ΑΔΤ Χ 172454).
δ) Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape του Emile 

(αρ. διαβατηρίου 09PL72852).
ε) David Vegara Figueras του Jose Maria Vegara Carrio 

(αρ. διαβατηρίου XDA 414166) με πενταετή θητεία.
2. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, ο οποίος 

επιλέγεται μεταξύ των μελών της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 191 του Ν.4389/2016, καθώς 
και ο αναπληρωτής του, εκλέγονται κατά την πρώτη συ-
νεδρίαση του οργάνου.

3. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβου-
λίου, το Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει 
την Εταιρεία αποκλειστικά για τις πράξεις που απαιτού-
νται για να πραγματοποιηθεί η εκλογή του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2016

 Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

      
   

     

Ο Jacques, Henri, Pierre,

Catherine Le Pap και

στην ένθετη φωτό

η Όλγα Χαρίτου (σύζυγος

βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ)
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Η λειτουργία της αγοράς Η/Ε στην Ελλάδα

έχει ως αντικείμενο τη διευθέτηση συναλλαγών των

μεταξύ της έκχυσης (προσφοράς) και ζήτησης ηλε-

κτρικής ενέργειας, ώστε να καλύπτεται η ασφάλεια του

ενεργειακού εφοδιασμού. Αναφερόμαστε δηλ. στη

“χονδρεμπορική” αγορά Η/Ε. Η αγορά αυτή αποτελεί ένα

σύστημα στο οποίο λειτουργούν επιμέρους διακριτές

αγορές. 

Στην Ελλάδα λοιπόν, λειτουργούν στο Διασυνδεδεμένο

Σύστημα:

– Η Προημερήσια αγορά ( Ημερήσιος Ενεργειακός Προ-

γραμματισμός ) για τη λειτουργία της οποίας είναι επι-

φορτισμένος ο ΛΑΓΗΕ.

– Η Αγορά Αποκλίσεων και

– Η Αγορά Διαθεσιμότητας Ισχύος, η οποία αναμένεται να λει-

τουργήσει εντός του 2017, για την λειτουργία των οποίων

είναι επιφορτισμένος ο ΑΔΜΗΕ. 

Στο φύλλο αυτό, θα καταβληθεί προσπάθεια περιγραφής με

απλά λόγια, της λειτουργίας της Προημερήσιας αγοράς στο Δια-

συνδεδεμένο Σύστημα.

Προημερήσια Αγορά.

• Σκοπός του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματι-

σμού, είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης, για

την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας σε

κάθε Ημέρα Κατανομής, υπό όρους καλής και ασφαλούς

λειτουργίας του Συστήματος και διασφάλισης επαρκών

εφεδρειών. Προσδιορίζεται η Οριακή Τιμή Συστήμα-

τος (ΟΤΣ) μέσω της προσφοράς και της ζήτησης.

• Οι διαδικασίες συμμετοχής στον ΗΕΠ ολο-

κληρώνονται την ώρα 12.30 μ.μ της προηγού-

μενης Ημέρας.

Ως προς την προσφορά Η/Ε:

Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί), δηλ.

ΔΕΗ (Παραγωγή), Ιδιώτες παραγωγοί,

Εισαγωγείς & ΛΑΓΗΕ (για ΑΠΕ &

υποχρ. νερά), υποβάλουν προ-

σφορές έγχυσης στο σύ-

στημα ανά ώρα (€/Mwh)

στον ΛΑΓΗΕ.

Για την καλύτε-

ρη κατανόηση

του τρόπου

με τον οποίο δημιουργείται η καμπύλη προσφοράς παραθέτουμε το

παρακάτω απλοποιημένο παράδειγμα:

Έστω ότι οι συμμετέχοντες είναι δύο (Α & Β) και διαθέτουν τρείς

μονάδες παραγωγής έκαστος (Α1,Α2,Α3 & Β1,Β2,Β3 αντίστοιχα).

Ο Α συμμετέχων προσφέρει για συγκεκριμένη ώρα της επόμενης ημέ-

ρας 100 MW στην τιμή των 42€, 100 MW στην τιμή των 45€ και 100 MW

στην τιμή των 52€ και έτσι δημιουργείται η καμπύλη προσφοράς του.

Ο Β συμμετέχων προσφέρει για την συγκεκριμένη ώρα 100 MW στην

τιμή των 40€, 100 MW στην τιμή των 47€ και 100 MW στην τιμή των

50€, δημιουργώντας τη δική του καμπύλη προσφοράς.

Στο πλαίσιο, λοιπόν του ΗΕΠ, αθροίζονται (οριζόντια) οι καμπύλες

προσφοράς των δύο συμμετεχόντων και αφού συμπεριληφθούν τα MW

από ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ & Εισαγωγές, τα οποία εντάσσονται κατά προτεραι-

ότητα στην αγορά, προκύπτει η Συνολική ωριαία Προσφορά Η/Ε.

Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ
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Από την πλευρά της ζήτησης, οι εκπρόσωποι φορτίου, δηλ. ΔΕΗ

(Εμπορία), τρίτοι προμηθευτές, εξαγωγείς, αυτοπρομηθευόμενοι,

δηλώνουν:

• Για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας (24 ώρες),

• Ανά Κατηγορία Μετρητών (ΧΤ-ΜΤ-ΥΤ),

• Διακριτά σε 2 Γεωγραφικές ζώνες (Βοράς - Νότος),

την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας (MWh), η οποία κατά την πρό-

βλεψή τους πρόκειται να απορροφηθεί από το σύνολο των Μετρητών

των πελατών τους, τους οποίους εκπροσωπούν ολικά ή μερικά κατά

την υπόψη ημέρα (Δήλωση Φορτίου).

Οι παραπάνω, έχοντας ως μέλημα την κάλυψη της ζήτησης σε Η/Ε,

είναι διατεθειμένοι να προμηθευτούν την αντίστοιχη ποσότητα Η/Ε, κα-

ταβάλλοντας κατ’ ανώτατο όριο 300 €/MWh (Διοικητικά οριζόμενη τιμή).

Αν για παράδειγμα, οι εκπρόσωποι φορτίου (προμηθευτές) είναι δύο,

Χ & Υ και ο Χ δηλώνει ότι θα απορροφήσει 300 MW και ο Υ 250 MW,

η Συνολική ωριαία Ζήτηση θα αθροίζει 550 MW.

Αθροίζοντας λοιπόν, τις ποσότητες που δηλώνουν οι εκπρόσωποι

φορτίου, προκύπτει η Συνολική ωριαία Ζήτηση.

Με

βάση τα

παραπά-

νω, προκύ-

πτει συνολική

προσφορά 700

MW σε διάφορες τι-

μές και ζήτηση 550 MW.

Η ισορροπία μεταξύ προ-

σφοράς και ζήτησης, προσδιο-

ρίζει την Οριακή Τιμή Συστήματος

(ΟΤΣ).

Τα 550 MW από την πλευρά της ζήτησης, θα καλυφθούν από

100 MW εισαγωγών/ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, 200 MW από τον Α παρα-

γωγό και 250 MW από τον Β παραγωγό, στην τιμή με την οποία

συμμετέχει στο σύστημα η τελευταία, αναγκαία για την κάλυψη

της ζήτησης, μονάδα παραγωγής, δηλ. η τιμή προσφοράς της

3ης μονάδας του Β παραγωγού. Η ΟΤΣ προσδιορίστηκε στο

παράδειγμα σε 52 €/MWh.

Με βάση την ΟΤΣ, υπολογίζεται η αμοιβή των παρα-

γωγών & των εισαγωγέων και η χρέ-

ωση των προμηθευτών & των εξα-

γωγέων και πραγματοποιείται η Εκ-

καθάριση Συναλλαγών ΗΕΠ:

Αμοιβή παραγωγών = Ποσό-

τητα ενέργειας της προσφοράς

έγχυσης Χ ΟΤΣ.

Χρέωση προμηθευτών =

Ποσότητα ενέργειας της δή-

λωσης φορτίου Χ ΟΤΣ.
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Η�ελληνική�οικονομία�και�η�απασχόληση
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ενδιάμεση Έκθεση Οκτώβριος 2016

Τ
α μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας παρουσιάζουν σχε-

τική σταθεροποίηση, με τις εκτιμήσεις για την πορεία του Ακα-

θάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2016 να συγκλίνουν σε

οριακή αρνητική μεταβολή. Ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον

παραμένει αβέβαιο και ασταθές ως αποτέλεσμα των μετασχηματισμών

που έχουν γίνει στα χρόνια της κρίσης και κυρίως της δραματικής απο-

επένδυσης. Η σημαντική πλέον απόκλιση του πραγματικού κατά κε-

φαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ αποκτά

ανησυχητικές οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις.

Σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας η μεταποίηση πα-

ρουσιάζει σημάδια ισχνής ανάκαμψης στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2016,

ενώ σημαντική πτώση παρατηρείται στο εμπόριο και στις επαγγελ-

ματικές, επιστημονικές και άλλες υπηρεσίες. Για το ίδιο διάστημα, θε-

τική είναι η εξέλιξη της απασχόλησης, η οποία ενισχύεται σημαντικά

στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης και των χρηματοοι-

κονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, κυρίως όμως αφορά επι-

σφαλείς θέσεις εργασίας.

Η ιδιωτική κατανάλωση παρουσιάζει μικρή πτώση, η οποία αντι-

σταθμίζεται από το οριακό πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-

ναλλαγών. Οι μεταβολές στο εμπορικό ισοζύγιο είναι επίσης οριακές,

με εμφανή όμως πτώση τόσο του όγκου εξαγωγών προϊόντων και υπη-

ρεσιών όσο και των εισαγωγών. Οι ιδιωτικές επενδύσεις παρουσιά-

ζουν αύξηση στο β΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-

μηνο του 2015, χωρίς όμως να προβλέπεται σημαντική θετική ετήσια

μεταβολή τους.

Αναφορικά με τη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής, η

ασκούμενη πολιτική λιτότητας εξακολουθεί να υπονομεύει τη φε-

ρεγγυότητα του δημόσιου τομέα και τη βιωσιμότητα του χρέους. Η μεί-

ωση του πιστωτικού ρίσκου της χώρας και συνεπώς του κόστους δα-

νεισμού, όπως και η πιθανότητα εξόδου της χώρας για δανεισμό στις

ιδιωτικές αγορές, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη βιωσιμότη-

τα των πρωτογενών πλεονασμάτων σε συνθήκες διατηρήσιμης οι-

κονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής σταθερότητας. Η ένταξη της οι-

κονομίας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κε-

ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ίσως διευκολύνει την έξοδο στις αγορές, δεν

προσδιορίζει όμως τη φερεγγυότητα της χώρας.

Η ένταση της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την

πολιτική εσωτερικής υποτίμησης, συμπιέζει το εισόδημα των νοικο-

κυριών επηρεάζοντας αρνητικά τη φοροδοτική τους ικανότητα και τη

δυνατότητα κάλυψης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Αυτό έχει

ως άμεσο αποτέλεσμα την επιδείνωση του προβλήματος φερεγγυό-

τητας του τραπεζικού τομέα.

Αναφορικά με την πολιτική εσωτερικής υποτίμησης, το Μοναδιαίο

Κόστος Εργασίας (ΜΚΕ), ως δείκτης ανταγωνιστικότητας, παρουσιά-

ζει βελτίωση μετά το δ’ τρίμηνο του 2012. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στις

εξαγωγές αγαθών δεν ήταν οι ανάλογες. Αν και οι εξαγωγές αυξήθηκαν

ως μερίδιο του ΑΕΠ, η αύξηση του όγκου τους, που αντανακλά την

παραγωγική επέκταση της οικονομίας, ήταν περιορισμένη. Αντί-

στροφη είναι η εικόνα των εισαγωγών, καθώς η υποχώρηση του όγκου

τους είναι πολύ μεγάλη, εύρημα που δεν αποκαλύπτεται από το λόγο

των εισαγωγών προς το ΑΕΠ λόγω της μεγάλης μείωσης του τελευ-

ταίου. Ένα ενδιαφέρον εύρημα για την ελληνική οικονομία είναι ο σχε-

τικά σταθερός λόγος εισαγωγών προς το ΑΕΠ, κάτι που υποδεικνύ-

ει την υψηλή εξάρτηση της εγχώριας δαπάνης από τον εξωτερικό το-

μέα της οικονομίας. Αυτό είναι ένδειξη του ότι μια ενδεχόμενη αύξη-

ση του ΑΕΠ θα δημιουργήσει εκ νέου αρνητικές πιέσεις στο εμπορι-

κό ισοζύγιο της χώρας. Ένα άλλο ζήτημα που αναδεικνύεται στην πα-

ρούσα Έκθεση είναι η επίδραση που είχε η πολιτική της εσωτερικής

υποτίμησης στον εμπορεύσιμο τομέα της οικονομίας. Από την ανάλυσή

μας προκύπτει ότι στη μεταποίηση, τον πιο σημαντικό δηλαδή εμπο-

ρεύσιμο κλάδο της οικονομίας, η αξιοσημείωτη πτώση που σημειώ-

θηκε στο ΜΚΕ δεν οδήγησε σε αντίστοιχη μείωση του επιπέδου των

τιμών, αλλά σε αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ του κεφαλαίου. Όλα

τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν ότι το εγχείρημα μετασχηματισμού

του μακροαναπτυξιακού υποδείγματος της οικονομίας από ένα υπό-

δειγμα μεγέθυνσης μέσω της κατανάλωσης σε ένα υπόδειγμα μεγέ-

θυνσης μέσω των εξαγωγών και/ή των ιδιωτικών επενδύσεων δεν έχει

επιτευχθεί. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας δείχνουν στοιχεία συνέχειας

με τάσεις οριακής βελτίωσης που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε μείωση του ποσοστού ανεργίας από

24,9% τον Ιούνιο του 2015 σε 23,4% τον Ιούνιο του 2016, και αντίστοιχη

οριακή αύξηση της απασχόλησης κατά 1,7% την ίδια περίοδο. Σημει-

ώνουμε ότι, διατηρώντας το ρυθμό μείωσης της ανεργίας και με δε-

δομένες τις δημογραφικές και άλλες παραμέτρους, η αποκλιμάκωση

της ανεργίας σε ποσοστά αντίστοιχα με αυτά του 2008 θα χρειαστεί πε-

ρίπου 20 χρόνια.

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας πα-

ρατηρούμε ότι το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας κατά ηλικιακή κατη-

γορία εμφανίζεται στους νέους 15-24 ετών (49,1%), ενώ οι γυναίκες

εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας σημαντικά υψηλότερο έναντι των αν-

δρών (27,6% έναντι 19,4%). Παράλληλα, πρέπει να τονίσουμε το γε-

γονός ότι η μακροχρόνια ανεργία ανέρχεται σε 72,2% του συνόλου των

ανέργων. Επίσης, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων έχει προ-

καλέσει τη σταθερή άνοδο της μερικής απασχόλησης, τη χειροτέρευση

βασικών δεικτών προστασίας της απασχόλησης και τη δραματική αύ-

ξηση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ). Ο

δε νομοθετημένος κατώτατος μισθός ο οποίος είναι χαμηλότερος του

60% της διαμέσου των μισθών ουσιαστικά θεσμοθετεί έναν «μισθό φτώ-

χειας» σύμφωνα με τον δείκτη Kaitz.

Συνολικά, η εκτίμησή μας είναι ότι οι όποιες προσδοκίες για γρή-

γορη έξοδο της οικονομίας από την κρίση και για επιστροφή της στις

αγορές το 2017 είναι υψηλού ρίσκου. Η δημιουργία νέων θέσεων ερ-

γασίας και η επέκταση της πραγματικής οικονομίας απαιτούν ανα-

πτυξιακό πραγματισμό και πρωτοβουλίες ευρύτερες των αβέβαιων απο-

τελεσμάτων που θα έχει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην εξο-

μάλυνση των πιστωτικών συνθηκών και στη χρηματοδότηση της οι-

κονομίας. Την ίδια στιγμή το πρόβλημα των κόκκινων δανείων γίνε-

ται όλο και πιο πολύπλοκο λόγω του εγκλωβισμού της οικονομίας σε

μια κατάσταση «υφεσιακής στασιμότητας» η οποία παρατείνει το πρό-

βλημα φερεγγυότητας των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Βιώσιμες συνθήκες μείωσης του πιστωτικού ρίσκου της χώρας και

του κόστους δανεισμού θα διαμορφωθούν μόνο ως αποτέλεσμα της

δημιουργίας βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων με διατηρήσιμες

συνθήκες μεγέθυνσης, αύξησης της απασχόλησης και των εισοδη-

μάτων. Αυτές είναι και οι προϋποθέσεις που θα μειώσουν το έλλειμ-

μα ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, ανοίγοντας το δρόμο για

την επιστροφή της οικονομίας σε κανονικότητα ρευστότητας και χρη-

ματοδότησης με πρόσβαση στις αγορές.
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ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ασκώντας κριτική εναντίον της Νέας Δημοκρατίας για τις αιτιάσεις που έχει
κατά καιρούς δεχθεί σχετικά με το ζήτημα της ΔΕΗ, ο Πάνος Σκουρλέτης πα-
ρέδωσε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (07/11/2016) το χαρτοφυ-
λάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Γιώργο Σταθάκη.

«Επί 13 μήνες κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά πολλά σοβαρά πράγ-
ματα δεν αναδείχτηκαν από τα ΜΜΕ, αντίθετα πολλές φορές υπήρξαμε αντικεί-
μενο επίθεσης, διαστρέβλωσης, από τις δυνάμεις μέσα και έξω από τη χώρα»
δήλωσε ο Πάνος Σκουρλέτης, παραδίδοντας το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στον Γιώργο Σταθάκη.

«Μπορέσαμε -παρότι δεν υλοποιήσαμε μια πολιτική που δεν είναι δική μας- να βάλουμε το δικό μας άρωμα», συνέχισε ο κ.
Σκουρλέτης. «Ήμασταν συνεπείς με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις του Σεπτεμβρίου του 2015... Θεωρώ ότι κερδίσαμε μια από
τις μεγαλύτερες πολιτικές μάχες. Τη μάχη για τα δημόσια δίκτυα του ΑΔΜΗΕ. Είναι πλέον σημείο αναφοράς σε όλη την Ευρώπη»,
υπογράμμισε ο απερχόμενος υπουργός.

«Μπορέσαμε και μείναμε συνεπείς με βάση αυτό που λέγαμε όταν ξεκινάγαμε [...] Ακυρώσαμε το παλιό σχέδιο για τη μικρή
ΔΕΗ, εξασφαλίσαμε έκτακτη ρευστότητα για τη ΔΕΗ, ύψους 1 δισ. για το 2017» είπε ο κ. Σκουρλέτης και ζήτησε να μην πωληθεί
το 17% της ΔΕΗ, για το οποίο είπε πως είναι ένα δογματικό και παρωχημένο σχέδιο της προηγούμενης διακυβέρνησης Σαμαρά.
Από όποια θέση και να είμαι, συμπλήρωσε, «και μέσα από τη Βουλή θα υπερασπιστώ το να μην πωληθεί το 17% της ΔΕΗ».

«Πιο εύκολη είναι η δουλειά μου, αφού παραλαμβάνω από τον Πάνο Σκουρλέτη», είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Σταθά-
κης και συμπλήρωσε πως οι στέρεες βάσεις αποτελούν ισχυρή παρακαταθήκη για να συνεχίσουμε. Ο νέος υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας χαρακτήρισε, «τεράστιας στρατηγικής σημασίας το ενεργειακό για την ελληνική οικονομία» και συμπλήρω-
σε πως συνολικά η ενέργεια βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο σε διεθνές επίπεδο.

Η τελετή παράδοσης - παράλαβης πραγματοποιήθηκε παρουσία του νέου αναπληρωτή υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική Δραστηριότητα

Διετέλεσε Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-

ρισμού στην πρώτη κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα (Ιούνιος 2015).

Εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιού-

νιο του 2012. Επανεκλέχτηκε τον Ιούνιο του 2015 και τον Σεπτέμβριο

του 2015.

Σπουδές:

Ph.D (econ) (1983), M.A. (econ) (1978) Newcastle, Πτυχίο (οι-

κον.), Παν. Aθηνών (1976).

Πανεπιστημιακή Aπασχόληση:

1988- : Tμήμα Oικονομικών Eπιστημών, Παν. Kρήτης, Kαθηγητής

Πολιτικής Oικονομίας.

Eρευνητικά Kέντρα.

1992-93: Center for European Studies, Harvard University, (vis-

iting scholar). 1987-88: Center for Modern Greek Studies, Queens

Coll., City Univ. of New York (researcher). 1986-87: Iνστιτούτο

Tεχνολογίας Yπολογιστών, Πάτρα (ερευνητής).

1985-86: Iδρυμα Mεσογειακών Eρευνών (ερευνητής).

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιού-

νιο του 2012.

Υπεύθυνος Τομέα Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

2010-12: Περιφερειακός Σύμβουλος, Περιφέρεια Κρήτης, (Ρι-

ζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης).

2004-08: Πρόεδρος του Δ.Σ. της εφημερίδας H Aυγή 2000-02:

Δ.Σ. της Eταιρείας Πολιτικού Προβληματισμού Nίκος Πουλαντζάς.

1993-94: Διοικ. και Eπιστ. Συμβ., Tεχνολογικό και Πολιτιστικό

Ίδρυμα της ETBA.

1998-90: Συμβούλιο Oικονομικών Eμπειρογνωμόνων, Yπ.

Eθνικής Oικονομίας.

Σταθάκης Γεώργιος - Βιογραφικό
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