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O
προσανατολισμός όλων των θεμάτων-ρυθμίσεων γύρω α-

πό την Ηλεκτρική Ενέργεια άγεται προς την κατεύθυνση

μετατροπής της από κοινωνικό αγαθό σε οικονομικό.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, οι εισαγωγές-εξαγωγές, η σταδιακή

ανάπτυξη δευτερογενών προϊόντων-τίτλων βασισμένων στην Η-

λεκτρική Ενέργεια ενισχύουν την παραπάνω κατεύθυνση.

Τα οφέλη από την παραπάνω μετατροπή όμως, έως τουλάχι-

στον σήμερα, δεν έχουν τύχει μιας κοινωνικά δίκαιης δια-

νομής. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών δεν έχει ω-

φεληθεί από μια αξιόλογη μείωση των τιμών. Άρα οι ωφελημένοι

είναι οι εισαγωγείς-εξαγωγείς και βέβαια κάποιες ενεργοβόρες

βιομηχανίες. Με ποια κοινωνικά δίκαιη λογική ο οικιακός κατα-

ναλωτής – νοικοκυριά αλλά και ο επαγγελματίας πληρώνουν με

90€ - 100€ την MWH και ενεργοβόρες βιομηχανίες με λιγότερο

από 40€;

Φαίνεται ακόμα, ότι η παραπάνω μετατροπή πραγματοποιείται

σε βάρος του Ομίλου ΔΕΗ. Η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ, το ξεπούλη-

μα λιγνιτικών μονάδων, οι ρυθμιστικές οδηγίες, τα NOME, τα Α-

ΔΙ, τα ΥΚΩ και πολλά άλλα έχουν φέρει στη ΔΕΗ τεράστια βάρη. Στα παραπάνω αν προστεθεί

και η αδυναμία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγ-

μα για την ευρωστία και ανάπτυξη της ΔΕΗ. Οι "αγορές" έχουν αξιολογήσει τα παραπάνω

εγκλωβίζοντας την κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ΔΕΗ γύρω στα 300 εκ. €!!!

Σε εφαρμογή της νέας ΕΣΣΕ, από 1-1-2019 θα τεθεί για πρώτη φορά σε ισχύ το Ομαδι-

κό Πρόγραμμα Ασφάλισης του Προσωπικού. Μια παροχή που φιλοδοξεί να καλύψει σε

κάποιο βαθμό τις απώλειες από την απαξίωση του Ασφαλιστικού μας συστήματος.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάζει μια γενικευμένη αδυναμία. Αδυναμία να προσαρμο-

σθεί εγκαίρως σε Ευρωπαϊκές – Περιβαλλοντικές Οδηγίες. Αδυναμία να ανταποκριθεί στις

προκλήσεις. Αδυναμία να συλλέξει τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Αδυναμία να ανταποκριθεί στις

προσδοκίες των πελατών.

Παρουσιάζει ακόμα, αδυναμία να αξιοποι-

ήσει το προσωπικό, να θεσπίσει ένα σύστημα

Αξιολόγησης που θα διασφαλίζει τη μεγιστο-

ποίηση της αντικειμενικότητας, αδυναμία να

θεσπίσει ένα σύστημα στοχοθεσίας, ακόμα και

μία αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου των

ασθενειών.

Η Εμπορία φαίνεται να "μη σηκώνει α-

νάστημα". Χωρίς όραμα, χωρίς πλήρες οργα-

νόγραμμα, με μοναδικό στόχο τη συλλογή των

ληξιπρόθεσμων χρεών βυθίζεται σε ένα τέλ-

μα από το οποίο πολύ δύσκολα θα αποδε-

σμευθεί. Φαίνεται να βρίσκεται σε μια παραι-

τημένη αναμονή για τη σωτηρία της. Έλλει-

ψη ηγεσίας; Έλλειψη προσανατολισμού; Έλ-

λειψη οργανωτικών ικανοτήτων; (Με ευτυ-

χώς αρκετές εξαιρέσεις!).

Φωτεινή εξαίρεση από τα παραπάνω δυ-

σοίωνα, αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία

Ι.Ε.Κ. από την ΔΕΗ. Μια προσπάθεια σοβαρή

και με προοπτικές.

Η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλάζει. Η

ΔΕΗ και οι θυγατρικές της; Το συνδικάτο;

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 για την απώλεια του αδελφού του Μέλους του Δ.Σ. του Συλ-

λόγου μας Σταυρομήτρου Στέργιου. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της συναδέλφου-

μέλους μας Παπαδοπούλου Χαρίκλειας καθώς και στους συναδέλφους-μέλη μας Γαραντζιώτη Μιχαήλ για την α-

πώλεια του πατέρα του και Πολυζωγοπούλου Αθανασία για την απώλεια του πατέρα της. 

Οι συνάδελφοι – μέλη του ΠΑΣΥΠ-

ΔΕΗ, που έχουν αλλάξει διεύθυνση

κατοικίας μπορούν να δηλώσουν την

νέα διεύθυνσή τους στα τηλέφωνα

του Σωματείου, ώστε να λαμβάνουν

ταχυδρομικά τις «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΔΕΗ». 

70 Τεύχη

Με την παρούσα έκδοση συμπλη-

ρώνονται 70 τεύχη «Επισημάνσεων

ΔΕΗ».  Μια πολυετή προσπάθεια ε-

νημέρωσης για τα δρώμενα στη

ΔΕΗ, στο Ασφαλιστικό και γενικότε-

ρα στο χώρο της ενέργειας.  Μια

προσπάθεια, που περιλαμβάνει στις

λίγες αυτές σελίδες, σκέψεις αγω-

νίες, προβληματισμούς και πολλές

φορές προτάσεις και λύσεις.

Με προσανατολισμό την εγκυρότη-

τα, την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία

και κυρίως μακριά από το λαϊκισμό,

αποτέλεσε μια διαφορετική φωνή.

Μια φωνή, που φτάνει στους συνα-

δέλφους στους χώρους εργασίας,

στα μέλη ταχυδρομικώς και με τη

βοήθεια του διαδικτύου τα τελευταία

χρόνια σε όλο και περισσότερους

συναδέλφους.

Με συμπληρωμένα λοιπόν τα 70 τεύ-

χη, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας

στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης

των «Επισημάνσεων ΔΕΗ» και πε-

ριμένουμε ευπρόσδεκτα όπως πά-

ντα, τα σχόλια, τις σκέψεις και τους

προβληματισμούς σας.
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Σ
το πλαίσιο της προσπάθειας του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
για έγκυρη ενημέρωση, εκδόθηκε μια
κωδικοποίηση των ρυθμίσεων του Ασφαλιστικού

συστήματος με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα.
Στο παραπάνω πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν οι δύο
πρώτες επισκέψεις - ενημερώσεις στον Πύργο και τη
Λαμία όπου οι συνάδελφοι είχαν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν για τους απαιτούμενους χρόνους
ασφάλισης και τα όρια ηλικίας. 

Επισκέψεις – Ενημερώσεις

Λαμία

Πύργος

Πειραματισμοί σε βάρος των εργαζομένων
Άλλη μια καινοτομία υιοθετήθηκε από τη Διοίκηση της ΔΕΗ και ονο-

μάζεται "Επιβράβευση της απόδοσης των εργαζομένων".

Συμπληρώνει το μόρφωμα του Νέου Κανονισμού Αξιολόγησης που

χρειάστηκε 17 ολόκληρους μήνες για να ορισθεί η ελάχιστη απαιτούμενη

βαθμολογία για μισθολογική προαγωγή. Αποτέλεσμα: το "πάγωμα" των

μισθολογικών προαγωγών για εννέα τουλάχιστον μήνες! 

Σύμφωνα λοιπόν με την 120/2018 Απόφαση Διευθύνοντος Συμ-

βούλου, στο 20% του προσωπικού κάθε Μονάδας που αξιολογήθη-

κε με την υψηλότερη βαθμολογία για το 2017 θα χορηγηθεί ως επι-

βράβευση, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της διαφοράς από

το κατεχόμενο στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.

Αποτελεί αναμφίβολα άλλη μία απόφαση που αποδεικνύει την προ-

χειρότητα με την οποία προσεγγίζει η Διοίκηση τα θέματα προσωπικού.

Δεν αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακίνησης,

αλλά ακόμα μια αποσπασματική ενέργεια αγνώστου σκοπιμότητας.

Επιπρόσθετα, εξαιρεί από την "Επιβράβευση" τους αποσπασμέ-
νους συναδέλφους στους Ασφαλιστικούς Φορείς πετυχαίνοντας την

για άλλη μια φορά άνιση μεταχείρισή τους.

Η προχειρότητα με την οποία προσεγγίσθηκε το θέμα, το μόνο που

είχε ως αποτέλεσμα είναι η δημιουργία συνθηκών κοινωνικού αυτο-

ματισμού μεταξύ των συναδέλφων. 

Ένα σύστημα "Επιβράβευσης" για να λειτουργήσει παρακινητικά πρέ-

πει να είναι γνωστό πριν την περίοδο αξιολόγησης και όχι να γίνεται

γνωστό μετά την αξιολόγηση. Εκτός και αν ήταν γνωστό σε ορι-
σμένους… 

Φτάνει πια με τους πειραματισμούς στην πλάτη και την αξιοπρέπεια

των εργαζομένων.

Αποτελεί πλέον πρόκληση η επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου συ-

στήματος παρακίνησης με τη συμμετοχή του συνδικάτου στη βάση με-

γιστοποίησης της αντικειμενικότητας και σεβασμού στον εργαζόμενο. 
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Στο προηγούμενο τεύχος "Επισημάνσεις ΔΕΗ", επισημάνθηκε η μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού του Επιδόματος Ευθύνης και

ζητήθηκε από τις Διοικήσεις να ενημερώσουν σχετικά το Σωματείο.

Παρά τους μήνες που μεσολάβησαν, απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα. 

Η αντιμετώπιση του θέματος είναι πρωτόγνωρη, προσβλητική και απαξιωτική για όλα τα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ,

αφού έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν τη μισθοδοσία τους καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της.

Με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους, διεκδικούμε
με επιστολή μας προς τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη, την προ-
σαρμογή των σχετικών, με την Άδεια μετ΄ αποδοχών Παρα-
κολούθησης Σχολικής Επίδοσης, οδηγιών και ρυθμίσεων σε
ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ, με βάση την Ε.Σ.Σ.Ε. 2004 ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008 ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της αρχής ισχύος
της ευνοϊκότερης ρύθμισης.Αναλυτικότερα:
− Στην Ε.Σ.Σ.Ε. 2004 της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, προβλέπεται η Άδεια Πα-

ρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης έως τεσσάρων (4) ημερών
για τους μισθωτούς που έχουν δύο (2) παιδιά και έως πέντε
(5) ημερών για τους μισθωτούς που έχουν τρία (3) παιδιά και
άνω.

− Στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008 της ΓΣΕΕ όμως προβλέπεται η σχετική
άδεια μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημε-
ρών κάθε ημερολογιακό έτος, για κάθε παιδί.Αναμφίβολα η παραπάνω προσαρμογή θα διευκολύνει σημαντι-

κά τους εργαζόμενους γονείς και ιδιαίτερα τους πολύτεκνους, προ-
βάλλοντας παράλληλα την κοινωνική ευαισθησία των εταιρειών.ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗΠάντα δίπλα στους εργαζόμενους

Άδεια παρακολούθησης
σχολικής επίδοσης

Τι γίνεται με το Επίδομα Ευθύνης;
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Στη σύνταξη οδηγίας σχετικής με την αναγγελία και τον έλεγχο

των ασθενειών προχώρησε η ΓΔ/ΑΝΠΟ της ΔΕΗ. Μιας οδηγίας που

δυστυχώς αποδεικνύεται καθημερινά ότι όχι μόνο δεν ανταποκρί-

νεται στις ανάγκες των εργαζομένων αλλά δεν είναι και ρεαλιστική.

Υιοθετεί τη διάκριση των ιατρικών γνωματεύσεων μεταξύ ιατρών

συμβεβλημένων και πιστοποιημένων ιατρών κατ΄ απόκλιση του Ν.

3418/2005, όπου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1, προβλέπεται ότι:

τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και

οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους,

έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρή-

σεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από

το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

ή ιδιώτες ιατρούς. 

Παραγνωρίζει τις δυσκολίες εύρεσης και πρόσβασης των ασθε-

νών σε συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ σε συνάρτηση με την

ειδικότητα, τον τόπο και το χρόνο. 

Παραγνωρίζει τη δυσκολία κατανόησης της διάκρισης μεταξύ συμ-

βεβλημένου και πιστοποιημένου ιατρού από τους μισθωτούς.

Παραγνωρίζει τις δυσλειτουργίες που επιφέρει στις υπηρεσίες,

αφού αυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά εγκεκριμένες

ημέρες ασθένειας, που σε περίπτωση που δεν τύχουν έγκρισης, οι

συνάδελφοι πρέπει να αντικαταστήσουν τις ημέρες ασθένειας με

ημέρες άδειας ή ακόμα χειρότερα με άνευ απο-

δοχών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποτελεί

αναγκαιότητα να καταστεί αντικείμενο διαλόγου

με το συνδικάτο, δίχως άλλη καθυστέρηση.

Εκτός πραγματικότητας η διαδικασία
για τις ασθένειες

Επιθέσεις σε Καταστήματα και Πρακτορεία
Σειρά επιθέσεων διαπράττονται στα Καταστήματα Πωλήσεων της ΔΕΗ. Μετά την επίθεση στο Κατάστημα Πύργου ακολούθησαν

βιαιοπραγίες στα Καταστήματα στον Αλμυρό και στη Δυτική Θεσσαλονίκη προκαλώντας υλικές φθορές, απειλώντας και υβρί-
ζοντας τους εργαζόμενους.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ δείχνει αδυναμία να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά, αφήνοντας εκτεθειμένους εργαζόμενους και πε-
ριουσιακά στοιχεία.

Σε αντίθεση με τον ΔΕΔΔΗΕ, που παρόμοιο περιστατικό στην Άρτα καταδικάσθηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή.
Η ευθύνη της Διοίκησης για την αντι-

μετώπιση παρόμοιων περιστατικών
δεν είναι δυνατό να εξαντλείται στην
έκδοση γενικών οδηγιών αμφίβολης
πρακτικής αξίας. Είναι αναγκαίο να
λάβει τα κατάλληλα μέτρα θέτοντας
την ασφάλεια των εργαζομένων και της
περιουσίας της Επιχείρησης ως κυρίαρχη
προτεραιότητα.

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ έχει αναδείξει πλείστες
φορές το θέμα με προφορικές και έγγρα-
φες παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση
με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων και της περιουσίας της Επιχείρησης και
δεσμεύεται για την ανάληψη πρωτοβου-
λιών για τη διευθέτηση των θεμάτων αυ-
τών. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 15-10-2018

ΘΕΜΑ: Έτσι επιτυγχάνεται η εξυγίανση; Με το να αγοράζουν οι «πονηράκηδες» έμποροι φτηνά ρεύμα
από τη ΔΕΗ και να το πωλούν ακριβά, σε τριπλάσιες τιμές, σε γειτονικές χώρες;

Οι δημοπρασίες τόπου ΝΟΜΕ κα-

τάφεραν να ενώσουν όλες τις υγιείς

επιχειρηματικές δυνάμεις του κλά-

δου, εναντίον των κερδοσκόπων,

ενώ την ίδια στιγμή η διοίκηση της

ΔΕΗ καταγγέλλει ότι αναγκάζεται να

πουλάει ρεύμα σε τιμές κάτω του κό-

στους.

Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το ζή-

τημα, ότι ενώ επικρίθηκαν απ' όλες

τις πλευρές, συνεχίζουν να λειτουρ-

γούν.

Αυτό για τους οπαδούς του άκρα-

του νεοφιλελευθερισμού θα μπορούσε να είναι μία απόδειξη πως «όλα

τα λύνει η αγορά». Έλα, όμως, που δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγ-

ματα! Διότι, έρχονται οι... πονηροί «έμποροι», αγοράζουν φθηνά το ρεύ-

μα και στη συνέχεια το στέλνουν σε γειτονικές αγορές, που έχουν δι-

πλάσιες ή και τριπλάσιες τιμές.

Έτσι, αντί να καλύπτονται οι ανάγκες του εγχώριου καταναλωτή και

της χώρας με φθηνότερη ενέργεια, φουσκώνουν οι λογαριασμοί των

επιτήδειων, βάζοντας τα πρώτα λιθαράκια για να μετατρέψουν τη χώρα

σε νέα Καλιφόρνια, ακριβώς όπως έδρασε η περιβόητη Enron.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1. Έτσι θα γίνει η εξυγίανση της αγοράς; Με τους πονηρούς «εμπό-

ρους», να αγοράζουν φθηνά το ρεύμα και στη συνέχεια να το στέλ-

νουν σε γειτονικές αγορές, που έχουν διπλάσιες ή και τριπλάσιες

τιμές;

2. Αντί να καλύπτονται οι ανάγκες του εγχώριου καταναλωτή και της

χώρας με φθηνότερη ενέργεια, να φουσκώνουν οι λογαριασμοί των

επιτήδειων;

3. Γιατί επιτρέπετε κάτω από την μύτη σας κάποιοι να μετατρέπουν τη χώρα

σε νέα Καλιφόρνια, ακριβώς όπως έδρασε η περιβόητη Enron;

4. Ποιες εταιρείες αγοράζουν φθηνά από τη ΔΕΗ και πωλούν ακρι-

βά σε γειτονικές χώρες;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 25-09-2018

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος για τη ΔΕΗ από τη σημαντική αύξηση των τιμών των ρύπων.

Ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με

την πορεία της ΔΕΗ προκαλεί η ρα-

γδαία αύξηση της τιμής των δικαιω-

μάτων εκπομπής ρύπων, η οποία

υπερβαίνει πλέον το εύρος τιμών που

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-

βουλος του Οργανισμού είχε χαρα-

κτηρίσει στο παρελθόν απειλητικό για

τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

• Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή

Ένωση, στοχεύοντας στη μείωση

των εκπομπών άνθρακα, προχώ-

ρησε το 2005 στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπο-

ρίας Ρύπων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί, ουσιαστικά, τον

ακρογωνιαίο λίθο των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ε.Ε., καθώς

ως στόχο έχει να προσφέρει κίνητρα στα κράτη-μέλη και στις εται-

ρίες να περιορίσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τον

Απρίλιο του 2018 τέθηκε σε εφαρμογή η Οδηγία 2018/410 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταχύτερη μεί-

ωση των εκπομπών CO2, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μια ρα-

γδαία αύξηση στις σχετικές τιμές.

• Σύμφωνα με δηλώσεις το καλοκαίρι του 2015 του κ. Παναγιω-

τάκη, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., τυ-

χόν αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων στο εύρος των 12 έως

20 ευρώ ανά τόνο θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για

τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Στις 25/9/2018 η τιμή των δικαιωμάτων

ρύπων βρίσκεται, πλέον, στα 22,4 ευρώ ανά τόνο, έχοντας κα-

ταγράψει σταθερή άνοδο τον τελευταίο χρόνο (τιμή 8/1/2018: 7,8

ευρώ ανά τόνο).

• Όπως γίνεται αντιληπτό, οι τρέχουσες τιμές δικαιωμάτων έχουν ξε-

περάσει το κρίσιμο όριο όπως αυτό προσδιορίστηκε από τη Διοί-

κηση της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να εγείρονται εύλογα ερωτήματα για

τα οικονομικά δεδομένα και τη γενικότερη στρατηγική της εταιρίας.

Ενδεικτικό γεγονός είναι ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα α’ εξα-

μήνου 2018 του Ομίλου ΔΕΗ που δημοσιεύτηκαν στις 25/9/2018,

υπήρξε αύξηση της δαπάνης για δικαιώματα CO2 κατά 52,2 εκα-

τομμύρια ευρώ σε αυτό το διάστημα. Ένα διάστημα, σημειωτέον,

κατά το οποίο οι τιμές ήταν σημαντικά χαμηλότερες της σημερινής.

Με δεδομένο πως μια σειρά άστοχων χειρισμών της κυβέρνησης

έχουν φέρει στο χείλος του γκρεμού τη ΔΕΗ, προκαλεί μεγάλη ανη-

συχία η παρουσία ενός επιπλέον παράγοντα που επιβαρύνει την οι-

κονομική κατάσταση της εταιρίας.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται ο υπουργός:

• Σε ποιες κινήσεις είχε προβεί η ΔΕΗ για να αποφευχθεί μια αρνη-

τική εξέλιξη στα οικονομικά της στοιχεία λόγω της ευρωπαϊκής νο-

μοθεσίας για τη μείωση των ρύπων, με δεδομένο πως το θέμα συ-

ζητείτο εδώ και καιρό;

• Ποια επιπλέον επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα επιφέρει στη ΔΕΗ η ση-

μαντική αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων; Υπάρ-

χει σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αύξη-

σης αυτής στη βιωσιμότητα της εταιρίας;

• Ποιες επιπτώσεις έχει η προαναφερθείσα αύξηση στις τρέχουσες

διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ με τις ενεργοβόρες εταιρίες της χώρας

μας για τις συμβάσεις προμήθειας ρεύματος και τι απειλές δημι-

ουργούνται για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κωστής Χατζηδάκης
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο 9-10-2018

τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη

ΘΕΜΑ: Προκλητική η εξαγορά από τη ΔΕΗ της ηλεκτρικής εταιρείας EDS του σκοπιανού Αντιπροέδρου του Ζάεφ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EDS

Με αφορμή νέα δημοσιεύματα και πολιτικές παρεμβάσεις για το θέμα της εξαγοράς της εταιρείας EDS στην ΠΓΔΜ, η

ΔΕΗ ανακοινώνει τα εξής:

1. Η απόφαση και η όλη διαδικασία της εξαγοράς έγινε με πλήρη διαφάνεια και εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής

διακυβέρνησης. Είναι μια καθαρά επιχειρηματική πράξη, η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. σε αντίθεση με το

παρελθόν, που οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονταν εκτός ΔΕΗ, και τις επιπτώσεις των οποίων υφιστάμεθα σήμερα.

2. Βασικό κριτήριο για την εξαγορά αυτή, όπως και άλλες επιχειρηματικές πράξεις και πρωτοβουλίες που θα αναλη-

φθούν το επόμενο διάστημα στις γειτονικές χώρες, είναι η υλοποίηση της στρατηγικής της ΔΕΗ για μετατροπή της σε διε-

θνή επιχειρηματικό όμιλο, με ηγετικό ρόλο στις αγορές της Βαλκανικής, στην προοπτική της Ενεργειακής Ένωσης της Ε.Ε.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη στην αγορά της Βαλκανικής και ειδικότερα της ΠΓΔΜ έχουν τοποθετηθεί και συνεχίζουν να το-

ποθετούνται μεγάλες εταιρείες, Ευρωπαϊκές και όχι μόνο. Σ΄ αυτό το πλαίσιο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και για την EDS,

η πώληση της οποίας είχε ανακοινωθεί προ πολλού.

3. Σε ότι αφορά στην αξία και στα οικονομικά μεγέθη της EDS παρατίθενται τα εξής:

α. Η EDS είχε πέντε χρόνια συνεχούς κερδοφορίας (2012-2016). Το 2017 σημείωσε ζημιές συνεπεία της ενεργειακής

κρίσης που έπληξε την Ευρώπη. Το α΄εξάμηνο του 2018, είχε κέρδη πιστοποιημένα από τον ορκωτό ελεγκτή 626.645 ευρώ.

β. Η αποτίμηση της εταιρείας έγινε από δύο έγκριτους διεθνείς οίκους σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Για τις

αποτιμήσεις ελήφθησαν υπόψη τα οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της εταιρείας. Η διαδικασία του Due Diligence

που έγινε από έγκριτους οικονομικούς οίκους και νομικά γραφεία ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου 2018.

Το τίμημα των 4,8 εκ. με το οποίο εξαγοράστηκε η EDS ήταν μικρότερο των αποτιμήσεων και των δύο οίκων.

Κύριοι Υπουργοί,

εξαιρετικά αρνητικά και προκλη-

τικά δεδομένα έρχονται στην επιφά-

νεια, για την εξαγορά από τη ΔΕΗ της

ηλεκτρικής εταιρείας EDS του σκο-

πιανού Αντιπροέδρου του κ. Ζάεφ.

Αρνητική πιστωτική ικανότητα,

το 40% των ζημιών του κλάδου με

μόλις 11% του τζίρου και πάγια μό-

λις 600.000 δηνάρια, δηλ. ουσιαστι-

κά μηδενική αξία, αποκαλύπτεται

ότι είναι τα στοιχεία της εταιρείας του

αντιπροέδρου του Ζάεφ, που εξαγό-

ρασε η ΔΕΗ έναντι 5.000.000 €. Ουσιαστικά, μια εταιρεία μηδενικής

αξίας, με τα χρήματα να καταλήγουν, όχι στον μητρικό όμιλο της EDS,

αλλά στον προσωπικό λογαριασμό του αντιπροέδρου και στενού φί-

λου του πρωθυπουργού, Ζάεφ, Κότσο Ανγκιούσεφ.

Στην απάντησή του, ο κ. Γ. Χουλιαράκης μου απαντά ότι είναι αναρ-

μόδιος να απαντήσει, παρά το γεγονός ότι η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ,

δηλ. ο βασικός μέτοχος του 51%, κ. Γ. Χουλιαράκης ως Αν. Υπουργός

Οικονομικών, έχει εγκρίνει την απόφαση της ΔΕΗ. Τώρα αρνείται οποι-

αδήποτε εμπλοκή.

Αντίστοιχα, ο κ. Γ. Σταθάκης απαντά ότι η πρόταση εξαγοράς έγι-

νε από τη θυγατρική της ΔΕΗ στην Αλβανία (!!!), πριν τη Συμφωνία των

Πρεσπών και βεβαίως, ότι έχει την έγκριση του Υπουργείου Οικονο-

μικών.

Το αξιοπερίεργο (;) της απάντησης του κ. Γ. Σταθάκη, είναι ότι οι οί-

κοι που έκαναν τις διαπραγματεύσεις και τις διαγωνιστικές διαδικα-

σίες με τον κ. Ανγκιούσεφ, ολοκλήρωσαν το έργο τους τον Απρίλιο του

2018, αλλά η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ έγινε στις

05.2.2018, και η απόφαση εξαγοράς από το Δ.Σ. πάρθηκε την αμέσως

επόμενη μέρα, στις 06.2.2018, δηλ. 2 τουλάχιστον μήνες πριν την ολο-

κλήρωση των νομικών, οικονομικών και φορολογικών διερευνήσε-

ων της εξαγοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποιο είναι το σύνολο των εγγράφων (εισηγήσεις, αξιολογήσεις,

αποφάσεις) που δρομολόγησαν τη συγκεκριμένη προκλητική δια-

δικασία;

Παρακαλώ να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Μανιάτης
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Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα

του Α΄ εξαμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμ. Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Το α΄ εξάμηνο του 2018 καταγράφεται ως σημαντικά θετι-

κό γεγονός η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA)

του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά € 194,4 ε-

κατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση

αυτή οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία των προβλέψεων α-

πό επισφαλείς απαιτήσεις πελατών αποτέλεσμα των δράσεων

της Επιχείρησης που οδήγησε και σε αντιστροφή τους κατά €

80,1 εκατ. Η επιβάρυνση της ΔΕΗ για την κάλυψη των ελλειμά-

των των ΕΛΑΠΕ μειώθηκε κατά € 62,2 εκατ., ωστόσο αυτή α-

ντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από την αύξηση της

δαπάνης για δικαιώματα CO2 κατά € 52,2 εκατ. (συμπεριλαμβα-

νομένης και της δαπάνης των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη), η

οποία επιβάρυνε σχεδόν αποκλειστικά την Επιχείρηση. Το μι-

σθολογικό κόστος μειώθηκε κατά € 15,3 εκατ. και οι ελεγχόμε-

νες δαπάνες κατά € 10,4 εκατ. Βεβαίως το EBITDA του Ομίλου

επιβαρύνθηκε με την πρόβλεψη μελλοντικής υποχρέωσης για

αποζημίωση ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση

λύσης της σύμβασης εργασίας, η οποία μέχρι τον Απρίλιο, συμ-

ψηφιζόταν με το χορηγούμενο από τον Ασφαλιστικό Φορέα ε-

φάπαξ βοήθημα. Το ποσό της πρόβλεψης έχει εκτιμηθεί με βά-

ση τον υπολειπόμενο χρόνο συνταξιοδότησης για το σύνολο του

προσωπικού. 

Ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός καταγράφεται η μείωση, για μία

ακόμη περίοδο, του καθαρού χρέους κατά € 273,7 εκατ. σε σχέ-

ση με το τέλος του 2017, και βέβαια η αναχρηματοδότηση των

κοινοπρακτικών δανείων λήξεως 2019 ύψους € 1,3 δισ. καθώς

και η διασφάλιση γραμμής χρηματοδότησης (stand by facility) α-

πό τις Ελληνικές Τράπεζες ύψους € 200 εκατ. Υπογραμμίζεται

επίσης η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά € 137,3 εκατ.

(68,3%).

Στον τομέα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και της μεί-

ωσης των οφειλών των πελατών σημειώθηκε πρόοδος. Με την

συστηματική προσπάθεια της ΔΕΗ και τη δράση του ειδικού Συμ-

βούλου οι προοπτικές διαφαίνονται ακόμη θετικότερες για το

εγγύς μέλλον. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση των οφειλών των

τελικών πελατών, φαινόμενο το οποίο απαιτεί ειδική αντιμετώ-

πιση με τη συνδρομή και άλλων υπεύθυνων φορέων της αγο-

ράς. Γενικά η Επιχείρηση αντιμετωπίζει το θέμα των οφειλών

με στόχο τη δραστική μείωσή τους, πράγμα ευεργετικό και για

τους ίδιους τους καταναλωτές και την αγορά, σε συνδυασμό με

την αναγκαία κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία.  

Σε ό,τι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυ-

ναμικού, η ΔΕΗ από την πλευρά της ολοκλήρωσε με υποδειγ-

ματικό τρόπο, αυστηρά μέσα στις τεθείσες προθεσμίες, όλες τις

ενέργειες που της αναλογούσαν, πράγμα ιδιαίτερα σύνθετο που

απορρόφησε μεγάλη δαπάνη πόρων. Αναμένονται οι δεσμευτι-

κές προσφορές των υποψηφίων επενδυτών, στην διάθεση των

οποίων έχουν τεθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στο σημείο αυ-

τό, επισημαίνεται η κρισιμότητα των Πιστοποιητικών Διαθεσι-

μότητας Ισχύος (των γνωστών ΑΔΙ) για το ύψος του τιμήματος

που θα προσφερθεί, η έγκριση των οποίων εκκρεμεί, με κίνδυ-

νο να χορηγηθούν μετά την λήψη των προσφορών, με ό,τι αυ-

τό συνεπάγεται. 

Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων CO2, και

η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής του Συστήματος, συνιστούν

σοβαρή πρόκληση, η οποία απαιτεί ειδική αντιμετώπιση. Για το

σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά για τη διασφάλιση της

οικονομικής ευρωστίας της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη

και τις ανάγκες των καταναλωτών μας. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές θα ξεκινήσει

άμεσα η πλήρης εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του ο-

ποίου ήδη υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις και πολύ σύ-

ντομα θα ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις και μέτρα, ώστε

όχι μόνο να ενισχυθεί η Επιχείρηση εν όψη των ραγδαίων εξε-

λίξεων και δραστικών αλλαγών του περιβάλλοντος, αλλά και να

αναπτυχθεί περαιτέρω με νέα προϊόντα και επέκταση σε άλλες

αγορές.».
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Η εδώ και χρόνια απαξίωση του ασφαλιστικού μας συστήματος ανέδειξε την αναγκαιότητα της πρόσθετης υγειονομικής-νοσοκο-

μειακής ασφάλισης. Μια αναγκαιότητα που αναγνωρίσθηκε πολύ νωρίς από τον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, ωρίμασε σε επίπεδο συζητήσεων το 2015

και επιτέλους προβλέφθηκε με την ΕΣΣΕ 2018. Για όσους δε στρουθοκαμηλίζουν, αποτελεί μία σημαντικότατη παροχή για τους εργα-

ζόμενους και τις οικογένειές τους, που σύμφωνα με τα προβλεπόμενα θα τεθεί σε ισχύ από 1-1-2019. Από την προκήρυξη του σχετι-

κού διαγωνισμού, προκύπτει το παρακάτω πρόγραμμα καλύψεων:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα εξαρτώμενα μέλη δεν καλύπτονται για τις καλύψεις 1 – 7 (απώλεια ζωής, ολική και μερική ανικανότητα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ 30.000 €

2. ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 80.000 €

3. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 30.000 €

4. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 80.000 €

5. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 30.000 €

6. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 80.000 €

7. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 3.000.000 €

8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 30.000 € 

9.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΣΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΤΥΦΛΩΣΗ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ-ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΝΙΑΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)

45.000 € 

10. ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ

11. ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 500 € 

12. ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 700 €

13.
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΟΠΠΥ

ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
90%

ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 80%

14. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ Η ΜΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΟΠΠΥ 60%

15. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 300 €

16. ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 250 €

17. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 2.000 €

18. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 90 ΗΜΕΡΕΣ 60 €

19. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 600 €

20. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%

21. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ

22. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 60 €

23. ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ & ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ 100%

24.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΟΠΠΥ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ
100% 

25.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΜΕ ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ
80% 

26.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΟΠΠΥ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ
80%

27.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΜΕ ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ
60% 

28. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 60 € 

29. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

30. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

31. ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 700 € 

32. ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 1.100 €

33. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΗΣ (ΑΠΟΒΟΛΗ) 300 € 

34. ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ 10.000 €
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Πλήθος ερωτήσεων από κόμματα και βουλευτές στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγ-

χου, απαντήσεων και δηλώσεων από τον αρμόδιο Υπουργό και τη Διοίκηση της ΔΕΗ, ανακοι-

νώσεων από τα συνδικάτα, εκθέσεων από διάφορους φορείς (ΤτΕ, Τράπεζες κα.) και δημοσιευμά-

των, προσπαθούν να δώσουν ουσιαστικά απάντηση στο ερώτημα "Πώς πάει η ΔΕΗ;"

Κοινή ομολογία των παραπάνω αποτελεί ότι "καλά δεν πάει".

Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι Υπουργείο και Διοίκηση της ΔΕΗ προβάλουν ως αίτια τις οικονομικές

συνθήκες, τις παθογένειες της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις σχετικές Ευρωπαϊκές αποφάσεις για την

κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Επιχείρηση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εστιάζουν στην αδυναμία διαχείρι-

σης των παραπάνω. 

Στον "αγώνα" που αναπτύσσεται επιστρατεύονται μνημόνια συνεργασίας, εξαγορές, πωλήσεις, επανα-

χρηματοδότηση δανείων, επενδυτικά σχέδια, παρουσία σε εκθέσεις και συνέδρια, εγκαίνια γραφείων στις

Βρυξέλες και άλλα πολλά. 

Η προσπάθεια όμως δεν φαίνεται να πείθει "τις αγορές", με συνέπεια την κατακρήμνιση της μετοχής της Επι-

χείρησης σε βαθμό που η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίησή της να κυμαίνεται γύρω από τα 300 εκ. €.

Για να καταστεί περισσότερο κατανοητό ο Όμιλος ΔΕΗ έχει μικρότερη κεφαλαιοποίηση από τον ΑΔ-

ΜΗΕ, πολύ μικρότερη από την ΕΥΔΑΠ και μόλις τη διπλάσια από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευ-

σης Θεσσαλονίκης!!!  

Ο Όμιλος ΔΕΗ με περίπου 5 δισ. € ετήσιο κύκλο εργασιών, με περίπου 15 δισ. € σύνολο Ενεργη-

τικού, με περισσότερα από 5,5 δισ. € καθαρή θέση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ομίλου με πα-

ρουσία σε όλη την Ελλάδα και περίπου 7.000.000 πελάτες, χρηματιστηριακά αποτιμάται λιγότερο από
την ΕΥΔΑΠ. Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Ομίλου, οι επιλογές, η δομή της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, δε φαίνεται να πείθουν τις αγορές. Ενδεικτικά, όπως φαίνεται στο πα-

ρακάτω διάγραμμα, το τρίμηνο 1/8/2018-31/10/2018 η τιμή της μετοχής κατακρημνίσθηκε κατά 26%!
Ακόμα και αν δεχτούμε το σενάριο κερδοσκοπικών επιθέσεων στη μετοχή, αναδεικνύεται η έλλειψη μηχανι-

σμών άμυνας απέναντί τους.

Σταδιακά, φαίνεται ότι ο Όμιλος καθίσταται ευάλωτος, αδύναμος απέναντι στα εγχώρια και ξένα συμφέροντα,

σε καιροσκόπους, κερδοσκόπους, κρατικοδίαιτους εργολάβους και ενεργειακές κρίσεις. 

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται έντονα η πολύ δύσκολη και αργή προσαρμογή του Ομίλου σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες, πε-

ριβαλλοντικές και ρυθμιστι-

κές απαιτήσεις με απρόβλεπτες

συνέπειες. 

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και

δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. 

Η Διοίκηση εμφανίζει το σύνδρομο

του Ηρόστρατου: Θα καταστρέψει τη ΔΕΗ

για να μείνει στην Ιστορία. 

Στα τάρταρα
η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ΔΕΗ

ΜΕΤΟΧΗ
ΤΙΜΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
01/08/2018 31/10/2018

ΔΕΗ 1,792 1,326 -26%

ΑΔΜΗΕ 1,740 1,614 -7,24%

ΕΥΔΑΠ 5,680 5,200 -8,45%

ΕΥΑΠΣ 4,620 4,260 -7,8% 

Το διάγραμμα από το capital.gr
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Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο
Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο, έλαβε άδεια λει-

τουργίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθη-

σης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας  Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄3493/05.10.2017.

Είναι ενταγμένο στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Διεύθυν-

σης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ και διέπεται αφενός από τους Κα-

νονισμούς της Επιχείρησης και αφετέρου από το ισχύον Νομο-

θετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου

Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο φιλοδοξεί στα αμέ-

σως επόμενα χρόνια, βασιζόμενο στις εμπειρίες της ΔΕΗ, στην

Τεχνογνωσία του Ανθρώπινου Δυναμικού της και λαμβάνοντας

υπόψη όλες τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Εκπαίδευσης

Ενηλίκων να καταστεί ένας από τους κορυφαίους Εκπαιδευτι-

κούς Οργανισμούς συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πατρίδας

μας.

Αυτό μπορεί να συμβεί παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπη-

ρεσίες εκπαίδευσης, αποδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία στους

σπουδαστές του, συμβάλλοντας στην προσωπική τους ανάπτυ-

ξη και την επαγγελματική τους εξέλιξη μέσα από τη βελτίωση

των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών τους

Αξίες

Ακεραιότητα – Υπηρετούμε τις αρχές της Ισότητας, της Δι-

καιοσύνης, της Εμπιστοσύνης και αυτό εκφράζεται τόσο από τη

στάση μας, όσο και από τα Συστήματα και τις Διαδικασίες που

διέπουν τη λειτουργία μας.

Σεβασμός – Αναγνωρίζουμε το ρόλο των Ανθρώπων (Εκ-

παιδευομένων, Εργαζομένων, Εκπαιδευτών, Συνεργατών κ.α.),

τους τοποθετούμε στο επίκεντρο των αποφάσεων και το κάνουμε

σαφές κάθε στιγμή έμπρακτα.

Κοινωνική Προσφορά – Έχουμε επίγνωση του περιβάλλοντος

που λειτουργούμε και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να αποδώ-

σουμε προστιθέμενη αξία στην κοινωνία.

Βελτίωση – Με γνώμονα το ισχυρό όνομα της ΔΕΗ, τις αξίες

της και την προσφορά της στην ανάπτυξη του τόπου, προσπα-

θούμε να αντιλαμβανόμαστε τις επιταγές των καιρών και να γι-

νόμαστε συνεχώς καλύτεροι με στόχο την κορυφή.

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Το ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο υποδέχτηκε τους σπου-

δαστές τους και ξεκίνησε η κατάρτιση για την ακαδημαϊκή χρο-

νιά 2018-2019 με δύο τμήματα στις ειδικότητες:

• Τεχνικός Αυτοματισμών

• Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Στις εγκαταστάσεις του ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο, μέσα

σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού, πραγματοποιήθηκε η τε-

λετή των εγκαινίων η οποία σηματοδότησε και επίσημα την έναρ-

ξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά και την έναρξη της λει-

τουργίας του ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο.

Το παρών έδωσαν οι σπουδαστές, οι εκπαιδευτές, το διοι-

κητικό προσωπικό του ΙΙΕΚ, Διευθυντές Μονάδων της ΔΕΗ, εκ-

πρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της ΔΕΗ και η Ιεραρχία

της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η τελετή ξεκίνησε με τον Αγιασμό και ακολούθησαν ομιλίες

από στελέχη του ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο.

Στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους των ερ-

γαστηρίων και γενικότερα στις εγκαταστάσεις και η τελετή έκλει-

σε με την παράθεση μιας μικρής δεξίωσης.

Ευχή όλων είναι η νέα ακαδημαϊκή χρονιά να είναι αποδο-

τική και γεμάτη επιτυχίες.

Τα μαθήματα του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο, πραγ-

ματοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο 14ο

χλμ. Κοζάνης Πτολεμαΐδας εκεί όπου ήδη λειτουργούν οι Σχο-

λές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ (εντός ΑΗΣ Καρδιάς)

και το ΚΕΔΙΒΙΜ ΙΙ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ το οποίο είναι Πιστοποιημένο

από το 1998 σε όλα τα Θεματικά Πεδία.

«Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών

συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις

αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθέ-

νεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας

δέκα εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του,

κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσι-

κό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρω-

μένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό».

Ο εργαζόμενος μισθωτός προκειμένου να κάνει χρήση της προαναφερόμενης άδει-

ας, θα πρέπει να προσκομίζει, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή

των ΚΕ.Π.Α. ή γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, στην οποία θα περιγράφεται το νόσημα και

η ακολουθούμενη θεραπευτική αγωγή.

ΕΙΔΙΚΗ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΣΟΒΑΡΩΝ

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΣΟΒΑΡΩΝ

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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Στους μισθωτούς που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, χορηγείται σπουδαστική άδεια με αποδοχές
είκοσι (20) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό
έτος, συνεχώς ή τμηματικά, με την προϋπόθεση ότι
συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Η άδεια χορηγείται με αντιστοιχία (2) ημερών, για
κάθε ημέρα εξετάσεων εκ των οποίων η μία (1) ημέ-
ρα χορηγείται οπωσδήποτε την ημέρα εξετάσεων,
χωρίς η άδεια να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20)
εργάσιμες ημέρες.

Διευκρινίζεται ότι, η ως άνω άδεια δύναται να χο-
ρηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής ερ-
γασίας, αρκεί ο μισθωτός-φοιτητής να προσκομίζει
κάθε φορά σχετική βεβαίωση από το εκπαιδευτικό
ίδρυμα ότι η εργασία υπέχει τη θέση εξέτασης ή απο-
τελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας.

Σπουδαστική άδεια
μισθωτών

Αλλαγή συμφωνίας μετόχων
υπέρ των εργαζομένων

Σε αλλαγή της Συμφωνίας Μετόχων υπέρ των εργαζομένων προχω-

ρά η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, καθώς τροποποιεί τη ρήτρα που διασφάλι-

ζε τις θέσεις εργασίας για τρία χρόνια από την σύναψη της Συμφωνίας (20

Ιουνίου 2017).

Μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου

Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την πλήρη συναίνεση

του στρατηγικού επενδυτή, State Grid Corporation of China (της οποίας

πάγια πολιτική είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όπως πράττει και

στην Κίνα), τροποποιούνται οι σχετικές ρυθμίσεις της Συμφωνίας Μετό-

χων. Ειδικότερα, διασφαλίζονται πλέον επ’ αόριστον οι θέσεις εργασίας

όλων των εργαζομένων, έως ότου θεμελιώσουν πλήρη συνταξιοδοτικά

δικαιώματα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ,

κ. Μάνος Μανουσάκης, «Το πρώτο βήμα για την πλήρη διασφάλιση των

εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού ήταν η πρόσφατη υπογρα-

φή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για μεγαλύτερο

χρονικό ορίζοντα από όσο προέβλεπε η Συμφωνία Μετόχων. Η προσπάθεια

αυτή ολοκληρώνεται σήμερα, που η χώρα βγήκε από το Μνημόνιο και

άλλαξε σελίδα. Και η ευόδωσή της κατέστη εφικτή μόνο επειδή η αρχι-

κή Συμφωνία Μετόχων προέβλεπε την διατήρηση των θέσεων εργασίας

επί τριετία, ως βασικό στοιχείο της διατήρησης του δημοσίου ελέγχου στο

πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του Διαχειριστή».

Αθήνα 25/10/2018

Προσφυγή στο ΣτΕ για την
Α.Ε.Π.Ο. της Μελίτης (ΙΙ)

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-

νίας, το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων καθώς επίσης εργαζό-

μενοι στη ΔΕΗ και περίοικοι της μονάδας Μελίτης προσέφυ-

γαν στις 15.10.2018 στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώ-

ντας την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλο-

ντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της μονάδας Μελίτης (ΑΗΣ Με-

λίτης).

Ειδικότερα, η σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλο-

ντος & Ενέργειας είναι, κατά την άποψή μας, προβληματική

καθώς δεν έχει προηγηθεί η απαιτουμένη από το νόμο υπο-

βολή της νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Μ.Π.Ε.) γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη

διαδικασία εκποίησης της μονάδας που έχει δρομολο-

γήσει ήδη η ΔΕΗ Α.Ε.

Είναι γνωστό ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η Περιφέρεια Δυτικής Μα-

κεδονίας, το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων και ο Δήμος Μεγα-

λόπολης έχουν αποφασίσει να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότη-

τα προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία πώλησης των

λιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης την ο-

ποία άλλωστε θεωρούν ότι είναι απολύτως επιζήμια για

το Δημόσιο Συμφέρον, τη ΔΕΗ, τους εργαζόμενους στις συ-

γκεκριμένες μονάδες και τις τοπικές κοινωνίες.

Εξάλλου, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η σχετική κατάθε-

ση αναφοράς για τη διαγωνιστική διαδικασία στην Επιτροπή

Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε
Αθήνα 28/8/2018
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Η
παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οι-

κονομία και την απασχόληση του έτους 2018 παρουσιάζεται σε

μια περίοδο αυξανόμενης οικονομικής, τραπεζικής και πολιτι-

κής αβεβαιότητας με εμφανείς αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις. 

Η κατάσταση αυτή, η οποία αποτυπώνει τις πρώτες μεταμνημονι-

κές εξελίξεις, είναι ως έναν βαθμό αποτέλεσμα εξωγενών διαταραχών,

αλλά κυρίως αποτελεί συνέπεια των επιπτώσεων των Προγραμμάτων

Οικονομικής Προσαρμογής (στο εξής ΠΟΠ) που εφαρμόζονται στη χώρα

μας μετά το 2010, τα οποία κατέστησαν την ελληνική οικονομία εύ-

θραυστη και χωρίς ισχυρούς και διατηρήσιμους ενδογενείς επεκτατι-

κούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα στήριζαν την αναπτυξιακή δυναμική και

την αξιοπιστία της. Ο συνδυασμός των επιπτώσεων αυτών και της αβε-

βαιότητας καθιστά τη χώρα μας ευάλωτη στις κερδοσκοπικές πρακτι-

κές των χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Η ελληνική οικονομία φαίνεται να έχει εξέλθει από τη φάση στασι-

μότητας στην οποία βρισκόταν τα τελευταία τέσσερα έτη με τον ρυθ-

μό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ να είναι πλέον σταθερά θετικός.

Ωστόσο, εξακολουθούν να απουσιάζουν οι ενδογενείς μηχανισμοί δη-

μιουργίας εισοδημάτων και ροών ρευστότητας που θα έκαναν τη θε-

τική δυναμική διατηρήσιμη. Η κατάσταση αυτή αντανακλάται στην εντει-

νόμενη απόκλιση της ελληνικής οικονομίας από τον ευρωπαϊκό μέσο

όρο. Παρά την αύξηση του ΑΕΠ το α΄ εξάμηνο του 2018, η απόκλιση

από το μέσο πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 2,7% σε

σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Αξιοσημείωτη είναι η εκτίμηση

ότι, αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει σταθερός ρυθμός μεγέθυνσης 2%

για τα επόμενα χρόνια, το ΑΕΠ θα επιστρέψει στο επίπεδο του 2007

έπειτα από 14 έτη, δηλαδή το 2032. 

Η απουσία ενός ενδογενούς μηχανισμού μετάβασης της οικονομίας

σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά γίνεται εμφανής στην ευμετάβλητη συ-

μπεριφορά και στον μικρό όγκο της κατανάλωσης και των επενδύσε-

ων. Η κατανάλωση μειώθηκε το δ΄ τρίμηνο του 2017 κατά 195 εκατ.

ευρώ, παρέμεινε σχετικά σταθερή το α΄ τρίμηνο του 2018, ενώ το β΄

τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 321 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα αναφοράς, οι επενδύσεις αυξήθηκαν το δ΄ τρί-

μηνο του 2017 κατά 1,6 δισ. ευρώ, ενώ το α΄ και το β΄ τρίμηνο του

2018 μειώθηκαν κατά 590 εκατ. ευρώ και 294 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η αύξηση το δ΄ τρίμηνο του 2017 οφείλεται κατά κύ-

ριο λόγο στις δημόσιες επενδύσεις. 

Θετική εξέλιξη αποτελεί η πορεία των εξαγωγών προϊόντων, οι οποί-

ες το α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν περίπου κατά 860 εκατ.

ευρώ και 600 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί

ότι μετά το 2016 ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών προϊόντων είναι

αντίστοιχος με εκείνον της περιόδου 2003-2008. Επίσης, παρά την αύ-

ξηση των εξαγωγών, το εμπορικό ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας συ-

νεχίζει να είναι ισοσκελισμένο ή ελλειμματικό. Το στοιχείο αυτό τονί-

ζει το σοβαρό πρόβλημα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της χώρας,

το οποίο συντηρεί η αδύναμη παραγωγική της διάρθρωση και η εξάρ-

τησή της από τις εισαγωγές. 

Αναφορικά με τις δημοσιονομικές εξελίξεις, είναι αξιοσημείωτο πώς,

παρά το γεγονός ότι για τρίτο συνεχόμενο έτος το συνολικό δημοσιο-

νομικό ισοζύγιο θα είναι πλεονασματικό, δεν έχει ανακτηθεί σε διατη-

ρήσιμη βάση η πιστοληπτική αξιοπιστία και φερεγγυότητα του δημό-

σιου τομέα. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνει τη μη βιωσιμότητα των πλε-

ονασμάτων, που είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής λιτότητας. 

Την ίδια στιγμή, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυ-

βέρνησης, αν και μειωμένες συγκριτικά με πέρυσι, εξακολουθούν να εί-

ναι υψηλές και να στερούν ρευστότητα από τα νοικοκυριά, τις επιχει-

ρήσεις και το τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, η συσσώρευση υπο-

χρεώσεων των φορέων της ιδιωτικής οικονομίας προς το Δημόσιο συ-

νεχίζεται, περιορίζοντας τις ταμειακές εισροές της Γενικής Κυβέρνησης. 

Η υπαγωγή της χώρας στο ειδικό καθεστώς της ενισχυμένης επο-

πτείας την 21η Αυγούστου 2018 επιβεβαίωσαν την εύθραυστη χρη-

ματοπιστωτική κατάσταση της οικονομίας. Επιπλέον, η απόφαση για εκτα-

μίευση της υπερδόσης των 15 δισ. ευρώ για τη δημιουργία του απο-

θεματικού ασφαλείας και για την ενεργοποίηση των μεσοπρόθεσμων

μέτρων ελάφρυνσης του χρέους αποκαλύπτει το υψηλό ακόμη πιστω-

τικό ρίσκο του δημόσιου τομέα και τα χαμηλά περιθώρια ασφαλείας νέου

δανεισμού του, ύστερα από 8 έτη εφαρμογής ΠΟΠ και λιτότητας. 

Μακροπρόθεσμα, η δέσμευση για πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% του

ΑΕΠ εγκλωβίζει τη χώρα σε ένα καθεστώς αυστηρής δημοσιονομικής

πειθαρχίας, ενώ στερείται βιωσιμότητας με βάση τις παραγωγικές ανε-

πάρκειες της ελληνικής οικονομίας και τους διαρθρωτικούς μετασχη-

ματισμούς που έχουν συντελεστεί την περίοδο εφαρμογής των ΠΟΠ.

Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά ασταθή συμπε-

ριφορά των αγορών ομολόγων, τους προβλεπόμενους χαμηλούς ρυθ-

μούς μεγέθυνσης της οικονομίας και την απουσία ενδογενών μηχανι-

σμών δημιουργίας ροών ρευστότητας, που θα μπορούσαν να στηρίξουν

με βιώσιμο τρόπο τη δαπάνη και τη χρηματοπιστωτική συνοχή του ιδιω-

τικού τομέα, δημιουργούν ισχυρές αμφιβολίες για τις προοπτικές ορι-

στικής υπέρβασης της κρίσης πιστοληπτικής φερεγγυότητας της χώρας. 

Στην εκτίμηση αυτή οδηγεί και η εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση

του ιδιωτικού τομέα. Τα νοικοκυριά εξακολουθούν να εμφανίζουν αρ-

νητικές νέες αποταμιεύσεις, ενώ η αποεπένδυση των επιχειρήσεων συ-

νεχίζεται. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την αδυναμία του επι-

χειρηματικού τομέα να δημιουργήσει επεκτατικό εμπορικό πλεόνασμα

και τη σχετικά περιορισμένη εισροή κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, απο-

σταθεροποιούν χρηματοπιστωτικά την οικονομία, επηρεάζοντας αρνητικά

τις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και συνεπώς τη δυνατότητα ικα-

νοποίησης των δανειακών του υποχρεώσεων. 

Τα βασικά συμπεράσματα
για την Ελληνική οικονομία
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Ενδεικτικό της εύθραυστης χρηματοοικονομικής δομής της οικονομίας

είναι η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων στο

σύνολο των επιχειρηματικών δανείων κατά 2,6% το α΄ τρίμηνο του 2018

σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2017 και η αύξηση του συνόλου των

μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το σύνολο των δανείων κατά

2,9% το ίδιο διάστημα. Συμβολή σε αυτό είχε βέβαια και η απομόχλευση

νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

Με δεδομένους επομένως τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της

χώρας, η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα της οικονομίας θα εξαρτηθεί

από το νέο εισόδημα και τη ρευστότητα που θα δημιουργούσε μια εν-

δεχόμενη αύξηση των επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών επι-

χειρήσεων και των καθαρών εξαγωγών. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του

ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι ότι η μετάβαση της οικονομίας σε βιώσιμη αναπτυξια-

κή τροχιά θα απαιτούσε διπλασιασμό του όγκου των επιχειρηματικών

επενδύσεων τα επόμενα 2 έτη, ώστε αυτές να προσεγγίσουν το 11%-

12% του ΑΕΠ, ή μέση ετήσια αύξηση των καθαρών εξαγωγών κατά 3

δισ. ευρώ την περίοδο 2019-2022. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν

φαίνεται σήμερα ρεαλιστικό, δεδομένης της παραγωγικής ανεπάρκει-

ας και της επενδυτικής αδράνειας των εγχώριων επιχειρήσεων. Στο πλαί-

σιο αυτό, η συνέχιση των πολιτικών λιτότητας θα επιβαρύνει περαιτέ-

ρω το διαθέσιμο εισόδημα και την καταθετική βάση των νοικοκυριών,

αυξάνοντας τη χρηματοοικονομική ευθραυστότητα της ελληνικής οι-

κονομίας. 

Όσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, παρατηρούνται ση-

μάδια αργής αλλά σταθερής βελτίωσης. Ειδικότερα, κατά το β΄ τρίμη-

νο του 2018 το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 19%. Ο ρυθμός υπο-

χώρησης της ανεργίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωσή του

κάτω από το 10% στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Η πρόβλεψη αυτή

ενισχύεται από τις εκτιμήσεις μας για βελτίωση της αποτελεσματικότητας

της αγοράς εργασίας όσον αφορά τη σύνδεση βραχυχρόνια ανέργων

και νέων θέσεων εργασίας. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει στην περί-

πτωση των μακροχρόνια ανέργων, δημιουργώντας έτσι στοιχεία δυϊσμού

στην αγορά εργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες και στους μη ή ορια-

κά συμμετέχοντες σε αυτήν. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανεργία πλήττει με διαφορετικό τρόπο δια-

φορετικές κατηγορίες του πληθυσμού. Ειδικότερα, οι γυναίκες αντιμε-

τωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας από τους άνδρες, οι

νέοι κάτω των 24 ετών αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια ένταξης στην

αγορά εργασίας, ενώ οι γεωγραφικές περιφέρειες που πλήττονται πε-

ρισσότερο από την ανεργία είναι της βόρειας και της δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, οι νέες θέσεις εργασίας δεν αφορούν στην πλειονότητά τους

θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς η μερική και η εκ περιτροπής απα-

σχόληση κυριαρχούν στις νέες συμβάσεις εργασίας. Τέλος, σημαντικό

τμήμα των ανέργων εμφανίζεται αποθαρρημένο από τις προοπτικές ει-

σόδου στην αγορά εργασίας και οδηγείται είτε στην έξοδο από το ερ-

γατικό δυναμικό είτε στη μετανάστευση. 

Όσον αφορά τις μισθολογικές εξελίξεις, παρατηρούμε ότι η μείω-

ση των ονομαστικών ωριαίων μισθών και ημερομισθίων κατά την πε-

ρίοδο 2010-2018, δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας και τη μερική ανάκαμψη

των τελευταίων χρόνων, φτάνει στο 20%. Την ίδια περίοδο η παρα-

γωγικότητα της εργασίας μειώνεται κατά 6% αποτυπώνοντας έτσι και

τις μεσοπρόθεσμες συνέπειες της καταστροφής του παραγωγικού δυ-

ναμικού της οικονομίας. 

Σχετικά με την κατανομή των μισθών, το 72,8% των εργαζομένων

λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ μό-

λις το 10% πάνω από 1.300 ευρώ. Σε κλαδικό επίπεδο, οι χαμηλότε-

ρες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της γεωργίας, όπου ο καθα-

ρός μέσος μισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι δρα-

στηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ) και οι διοι-

κητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (674 ευρώ). Αντίθετα, οι υψη-

λότερες μηνιαίες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας (1.237 ευρώ), ενώ ακολουθούν οι τράπεζες και

ασφάλειες (1.151 ευρώ), τα ορυχεία και λατομεία (1.140 ευρώ) και η

δημόσια διοίκηση και άμυνα (1.101 ευρώ). 

Αναφορικά με την εξέλιξη του μέσου μισθού ανά ομάδα επαγγέλ-

ματος για την ίδια περίοδο, οι χαμηλότερες αποδοχές καταγράφονται

στους ανειδίκευτους εργάτες, με μέσο μισθό 633 ευρώ, ενώ ακολου-

θούν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γεωργία (683 ευρώ) και

οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και το εμπόριο (726 ευρώ).

Αντίθετα, οι υψηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στα ανώτερα διευ-

θυντικά και διοικητικά στελέχη (1.522 ευρώ) και ακολουθούν οι επαγ-

γελματίες (1.098 ευρώ) και οι τεχνικοί (1.007 ευρώ). 

Η άποψή μας είναι ότι η επόμενη φάση αυτής της κρίσης θα προσ-

διοριστεί από τον πραγματισμό της εκτίμησης της τρέχουσας κατάστασης

και των δυνατοτήτων της οικονομίας, του εξωτερικού περιβάλλοντός

της και των περιθωρίων αλλαγής της ασκούμενης οικονομικής πολιτι-

κής. Το πεδίο το οποίο θα κρίνει σημαντικά τις βραχυπρόθεσμες και με-

σοπρόθεσμες εξελίξεις, και κυρίως την ομαλοποίηση της αναχρημα-

τοδότησης της οικονομίας από τις αγορές, είναι ο ρυθμός δυναμικής

της οικονομίας.

Ωστόσο, η διατηρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ είναι μια διαδικασία που

απαιτεί χρόνο και συνδυασμό κατάλληλων και αποτελεσματικών πα-

ρεμβάσεων. Λανθασμένες ή υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις περί επενδυτι-

κού σοκ και εξωστρεφούς μετασχηματισμού της οικονομίας είναι δυ-

νατό να αποβούν καταστροφικές. 

Η ακραία προκατάληψη της ρητορικής που αναπτύσσεται στον δη-

μόσιο διάλογο για τις ξένες επενδύσεις δείχνει έλλειμμα ρεαλισμού και

αδυναμία κατανόησης των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ

παράλληλα δικαιολογεί την εγχώρια επενδυτική ανεπάρκεια και ενισχύει

παρασιτικές επιχειρηματικές συμπεριφορές και απαιτήσεις που ταυτί-

ζουν την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία με πολιτικές ενεργο-

ποίησης πρωτογενών και δευτερογενών αναδιανεμητικών διαδικασιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση της οικονομίας σε μια πορεία υψη-

λών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης χρειάζεται την άμεση αντι-

στροφή κάθε μορφής αφαίμαξής της με μέτρα λιτότητας, καθώς επί-

σης και την ενεργοποίηση ενδογενών μηχανισμών δημιουργίας ροών

εισοδήματος και ρευστότητας μέσω της αύξησης του διαθέσιμου ει-

σοδήματος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η ενεργοποίηση κλα-

δικών συμβάσεων για να διαχυθεί η αύξηση στο σύνολο της οικονο-

μίας κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς θα επιφέρουν άμεσο θε-

τικό αποτέλεσμα στο ΑΕΠ, και συνεπώς στη φερεγγυότητα της οικο-

νομίας και στους όρους αναχρηματοδότησης του χρέους στις αγορές,

και θα δημιουργήσουν συνθήκες σταθερότητας, προϋπόθεση απαραί-

τητη για μια πιθανή αύξηση των επενδύσεων μεσοπρόθεσμα. Επιπλέ-

ον, η σταθερότητα και η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών είναι

απολύτως εξαρτημένη από τη δημιουργία εισοδημάτων και ροών ρευ-

στότητας στην οικονομία, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα βελτίωνε σω-

ρευτικά την ποιότητα του ενεργητικού τους και την καταθετική τους βάση,

οι οποίες υπονομεύτηκαν από τις πολιτικές της δημοσιονομικής λιτό-

τητας και της εσωτερικής υποτίμησης.
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