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Τ
ρικυμία έχει επικρατήσει στην α-

γορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυ-

ξάνεται η Οριακή Τιμή Συστήμα-

τος ή μειώνεται; Αυξάνονται οι τιμές

CO2 ή μειώνονται; Θα ενεργοποιηθούν

οι ρήτρες που περιλαμβάνονται στα συμ-

βόλαια των πελατών ή όχι; Διότι αν ε-

νεργοποιηθούν, δυσάρεστες εκπλήξεις

περιμένουν τους καταναλωτές! Διασυν-

δέσεις πραγματοποιούνται, μειώσεις στα

τιμολόγια δεν εμφανίζονται!

Ο Όμιλος ΔΕΗ "αναπτύσσεται"! Τα ορ-

γανογράμματα βρίσκονται σε συνεχή "α-

νάπτυξη". Γενικές Διευθύνσεις ξεφυ-

τρώνουν, Διευθύνσεις καταργούνται και

στη θέση τους δημιουργούνται πολλα-

πλάσιες, παράλληλα με τη ραγδαία μεί-

ωση προσωπικού! Η δομή των προκηρύξεων, τα κριτήρια επιλο-

γής διακρίνονται από μια "ευελιξία". Έννοιες όπως αξιοκρατία,

παρακίνηση, ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξη προσωπικού, σε

κάποιες περιπτώσεις λαμβάνουν άλλες ερμηνεύεις και σε άλλες

απαξιώνονται πλήρως. Η "βιομηχανία" των αναπληρώσεων α-

ποτελεί σημαντικό αρωγό των παραπάνω. 

Η συζήτηση-διαπραγμάτευση για τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. άρχισε. Όχι

όμως σε αντιστοιχία με τα ευοίωνα οικονομικά αποτελέσματα που

ευαγγελίζεται η Διοίκηση. Μια Συλλογική Σύμβαση, πρέπει να

είναι Συλλογική και σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να συζητείται. Με

ψυχραιμία, αλλά αποφασιστικά, χωρίς αίολα επιχειρήματα και

κορώνες περασμένων δεκαετιών. Στο παραπάνω πλαίσιο, το Δ.Σ.

του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ θα αξιολογήσει την όποια ολοκληρωμένη πρό-

ταση, όπως έκανε και στο παρελθόν, σε συνάρτηση με τις επι-

κρατούσες συνθήκες. 

Η πανδημία και τα εκάστοτε μέτρα προστασίας έχουν εντείνει

τις ελλείψεις σε αίμα. Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ δε θα μπορούσε να μην

προσπαθήσει να ανταποκριθεί και σε αυτήν την πρόσκληση. Ορ-

γάνωσε ένα τριήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας, λαμβάνοντας ό-

χι μόνο όλα τα μέτρα προστασίας, αλλά εφαρμόζοντας και ένα

σύστημα ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού. 

Ο σεβασμός προς τους εθελοντές αιμοδότες, ανταμείφθηκε με

τη μαζική συμμετοχή τους, παρά τις συνθήκες τηλεργασίας και

περιορισμού των μετακινήσεων. Αξίζουν συγχαρητήρια και κά-

θε προσπάθεια αρτιότερης οργάνωσης από εμάς. Βεβαίως, τα πα-

ραπάνω δε θα είχαν επιτευχθεί χωρίς την αρωγή των αρμοδίων

υπηρεσιών της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, που σε κάθε ευκαιρία πλαι-

σιώνει τέτοιες πρωτοβουλίες. 

Οι "ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ" αποτελούν μια τακτική έκδοση, που

προσπαθεί να αναδείξει και να προβάλει γεγονότα που αφορούν

στον Όμιλο ΔΕΗ, στον ΑΔΜΗΕ και γενικότερα στην αγορά Ηλε-

κτρικής Ενέργειας, καθώς και σχετικούς προβληματισμούς. Η

βελτίωση της ύλης και της δομής του εντύπου, αποτελεί μια συ-

νεχή προσπάθεια. Στο παραπάνω πλαίσιο εγκαινιάζεται σ’ αυτό

το τεύχος μια μόνιμη στήλη με την ονομασία "Μίλησε κανείς;".

Καλή ανάγνωση!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Προέδρου

του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Μπούκουρα Γεώργιου και την απώλεια της μητέρας του Ταμία του Δ.Σ. του Συλ-

λόγου μας Καλοφωλιά Παναγιώτη. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της συ-

ναδέλφου-μέλους μας Θεοδοσίου Μαρίας, καθώς και στους συναδέλφους-μέλη μας Γκούθα Ελένη για την

απώλεια της μητέρας της, Αχειμάστου Ουρανία για την απώλεια της μητέρας της, Τσούλη Ελισσάβετ για

την απώλεια του μητέρας της, Λιάγκα Ουρανία για την απώλεια του πατέρα της, Μαρίνου Γεωργία για την

απώλεια της μητέρας της και Πεγκλίδου Ελένη για την απώλεια του πατέρα της. 

editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

Στα 6,82€ έκλεισε η μετοχή την προτελευταία ημέρα του Ιανουαρίου 2021 (από 2,81€ την

01/08/2019) και η κεφαλαιοποίηση να φτάνει τα 1.582,24 εκ. €

Πρωταθλητής η μετοχή ΔΕΗ

2,81€

6,82€
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Συγκινητική η συμμετοχή στο Α΄
τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας

Η προσφορά αίματος
αποτελεί την μοναδική
πηγή αντιμετώπισης των
αναγκών σε αίμα, διότι το
αίμα δεν μπορεί να πα-
ραχθεί!

Παράλληλα αποτελεί
φωτεινή ακτίνα ελπίδας
για τον ασθενή!

Η διάδοση της εθελο-
ντικής αιμοδοσίας απο-
τελεί κοινωνικό χρέος! Ιδι-
αίτερα, όταν λόγω παν-
δημίας, οι ανάγκες είναι
αυξημένες.

Στο παραπάνω πλαί-
σιο, ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ διορ-
γάνωσε ένα 3/ήμερο

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ:
1. Την Τρίτη 19/01/2021 και ώρα 09:00-13:30, στα κε-

ντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, Περραιβού 20 & Καλ-
λιρρόης 5

2. Την Τετάρτη 20/01/2021 και ώρα 09:00-13:30, στα κε-
ντρικά γραφεία της ΔΕΗ, Χαλκοκονδύλη 30 και

3. Την Πέμπτη 21/01/2021 και ώρα 09:00-13:30, στα γρα-
φεία της ΔΕΗ, Αριστείδου 5-7.

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και εφαρμόζοντας
σύστημα ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού, οι συνάδελφοι
έδωσαν το παρόν στο κάλεσμα του Σωματείου, αποδεικνύοντας
για άλλη μια φορά ότι ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες,
οι αξίες του αλτρουισμού και του ανθρωπισμού μπορούν να ενι-
σχυθούν, καθώς και την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα Αίμα-
τος του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ.

Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί νοοτροπίες, που θέλουν να κα-
ταστήσουν το κοινωνικό αυτό χρέος, πεδίο αντιπαράθεσης, τρέ-
χοντας με αγωνία να προλάβουν κάποια διοργάνωση εθελοντικής
αιμοδοσίας του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ. Μια επανειλημμένη πρακτική,
αναποτελεσματική και απαξιωτική προς το πνεύμα της εθελοντικής
αιμοδοσίας.

Προσεγγίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία μόνο με την κοι-
νωνική της διάσταση, δε θα παρασυρθούμε από παρόμοιες νο-
οτροπίες.

Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους εφ’ όσον μπορούν, να
συμμετέχουν σε όποια άλλη ευκαιρία παρουσιάζεται, στηρίζο-
ντας το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Συναδέλφισσα-Συνάδελφε
Δίνεις ΑΙΜΑ –Σώζεις μια ΖΩΗ
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Σχετικά με το
Διευρυμένο ωράριο

λειτουργίας των
Καταστημάτων

Πωλήσεων

Με την πιλοτική εφαρμογή του διευρυμένου

ωραρίου στα Καταστήματα Πωλήσεων, αναδει-

κνύεται η ανάγκη επισήμανσης του πλαισίου εφαρ-

μογής αυτού.

Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας προβλήθη-

κε ως αναγκαιότητα για την προσαρμογή της Επι-

χείρησης στις συνθήκες της αγοράς και η πιλοτική

εφαρμογή του έχει ως στόχο τη διερεύνηση του

βαθμού αποτελεσματικότητάς του.

Οι άξονες που παρουσιάστηκαν στις συζητήσεις

μεταξύ Διοίκησης και Συνδικάτου ήταν: 

α) Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και

β) Σεβασμός των όρων, των συνθηκών εργα-

σίας και του προγραμματισμού των εργαζο-

μένων στα Καταστήματα Πωλήσεων.

Οι εργαζόμενοι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να

συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια σε απολύ-

τως εθελοντική βάση. Όποια Καταστήματα Πωλή-

σεων δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν στο δι-

ευρυμένο ωράριο με τακτικό προσωπικό, η Επι-

χείρηση θα βρει εναλλακτικούς τρόπους, σε καμία

περίπτωση όμως, σε βάρος των εργαζομένων.

Χωρίς ψιλά γράμματα, χωρίς οποιαδήποτε πίεση,

χωρίς ανάγκη δικαιολόγησης.

Τυχών παρουσιαζόμενος υπερβάλλων ζήλος,

που εκφράζεται με πιέσεις προς τους συναδέλφους,

παραπληροφόρηση και ψυχολογική τρομοκρατία εί-

ναι εκτός τους πνεύματος των συζητήσεων που

έχουν πραγματοποιηθεί και δημιουργεί εύλογους

προβληματισμούς για τις προθέσεις της Διοίκησης.

Η παρούσα επιστολή έχει ως σκοπό να συμβά-

λει στην πρόληψη εμφάνισης των παραπάνω συ-

μπεριφορών και στην έγκυρη ενημέρωση των

συναδέλφων.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το παραπάνω

πλαίσιο-συμφωνία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή!

Εξάλλου, η ανάπτυξη περνάει μέσα από τους

εργαζόμενους και όχι από πάνω τους.

Το παράδοξο της οργανωτικής μεγέθυνσης με παράλληλη μείωση του
προσωπικού, λαμβάνει πλέον δυσθεώρητες διαστάσεις στον Όμιλο
ΔΕΗ. Τα οργανογράμματα τελούν υπό συνεχή μεταβολή, οι προ-
κηρύξεις θέσεων ευθύνης κατακλύζουν σχεδόν καθημερινά τα ηλε-
κτρονικά γραμματοκιβώτια και βέβαια υπό συνθήκες μείωσης
προσωπικού, δημιουργούνται Διευθυντές σε διευθύνσεις με ελάχι-
στους ή καθόλου εργαζόμενους. Το «δώσε και σε μένα μπάρμπα»
έχει σχεδόν επικρατήσει ως στοιχείο εταιρικής κουλτούρας, πα-
ράλληλα με το «όλοι οι καλοί χωράνε». Οι προκηρύξεις εκδίδονται
προσαρμοζόμενες στις «ανάγκες», τα κριτήρια επιλογής και αυτά
προσαρμόζονται στις «ανάγκες»! Επιτυγχάνεται μια «ευελιξία».
«Ευελιξία» στις προκηρύξεις….
«Ευελιξία» στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα….
«Ευελιξία» στα κριτήρια επιλογής….
«Ευελιξία» στο ωράριο εργασίας….
Παρά το σαρκαστικό παραπάνω κείμενο, η πραγματικότητα δεν απέ-
χει πολύ!
Η ανάληψη θέσεων ευθύνης ή προαγωγές, μπορούν και πρέπει να απο-
τελούν έναν σημαντικό παρακινητικό παράγοντα για το προσωπι-
κό. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο όμως, είναι αναγκαία η θέσπι-
ση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, που θα αφορά στην ανάπτυξη του
προσωπικού και θα αμβλύνει τα εμπόδια που εμφανίζονται. Όταν
όμως οι αρμόδιοι ακούνε για υιοθέτηση μιας δομής προκηρύξεων, για
αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και για απαλοιφή εμποδίων που
στήνουν κάποιοι σε προαγωγές (π.χ. αποδεσμεύσεις, αποκλεισμούς
ολόκληρων κατηγοριών), σφυρίζουν αδιάφορα!
Αντιθέτως, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ζήλο σε σχέση με τις «ανα-
πληρώσεις» σε θέσεις ευθύνης. Αναπληρώσεις που ισχύουν για μή-
νες, ίσως και για χρόνια, δημιουργώντας ομήρους, αλλά και τε-
τελεσμένα γεγονότα. Καλείται δηλαδή κάποιος, ο οποίος μπορεί και
να μη διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά ή/και ουσιαστικά προσό-
ντα για τη θέση, να ασκήσει τα αντίστοιχα καθήκοντα.
Τα παραπάνω δεν είναι πρωτοφανή �η ολοκληρωτική υιοθέτησή τους
πραγματοποιήθηκε επί της προηγούμενης Διοίκησης, αλλά το μόνο
που έχει αλλάξει φαίνεται ότι είναι η επέλαση των «στελεχών» της
αγοράς!!!
Μπορείτε λοιπόν, κύριοι αρμόδιοι, να παραμείνετε πιστοί στη νο-
οτροπία της ευνοιοκρατίας, απαξιώνοντας αρχές, διαδικασίες και
προσωπικό ή
Μπορείτε να θέσετε τις βάσεις για την ανάπτυξη του προσωπικού
με αξιοκρατία και αντικειμενικότητα, συμβάλλοντας έτσι στην με-

τεξέλιξη του Ομίλου σε υπόδειγμα οργανωτικού
και παρακινητικού σχεδιασμού!

Μίλησε
κανείς;

1
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Η κυβέρνηση συνεχίζει την καταστροφική «πολιτική λεηλασίας» των

επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα και ετοιμάζεται να προχωρήσει στην

ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ με το ατυχές επιχείρημα της εύρεσης κε-

φαλαίων όταν είναι γνωστό σε όλους πως ο Διαχειριστής Διανομής έχει

τις δυνατότητες να υποστηρίξει το επενδυτικό του πρόγραμμα: 

Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ένα μονοπώλιο θα έχει αδυνα-

μία χρηματοδότησης; 

Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί την κερδοφορία του ΔΕΔΔΗΕ; 

Γιατί μια εταιρία αυτού του μεγέθους και της τεχνογνωσίας να

βάλει «συνεταίρους»;

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έγκαιρα είχε υποστηρίξει και συνεχίζει να δηλώνει την

αντίθεσή της στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Διατυπώνουμε διαχρονικά και με σαφήνεια την αντίθεσή μας (που

έχει επικυρωθεί και στα θεσμικά μας όργανα) γιατί υποστηρίζουμε ότι τα

δίκτυα Διανομής και Μεταφοράς, που αποτελούν μονοπωλιακή δραστη-

ριότητα και έχουν διασφαλισμένη κερδοφορία, πρέπει να παραμένουν

υπό δημόσιο έλεγχο.

Η ιδιωτικοποίησή τους δεν υπηρετεί καμιά ανάγκη!

Τελικά, οι κυβερνήσεις επιμένουν να κυβερνούν σε συνθήκες ερ-

γαστηρίου: Χθες το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίαζε με τη βοήθεια των

ΜΑΤ, σήμερα συσκέπτεται με την ασφάλεια που προσφέρει η … τηλε-

διάσκεψη!  

Target model:
Αποτυχία ή κερδοσκοπία;

Με την εφαρμογή του target model (από 1ης/11/2020) και στη

χώρα μας όλοι περίμεναν (και κυρίως οι θεσμικοί παράγοντες)

πως οι νέες ρυθμίσεις και συνολικά το νέο πλαίσιο λειτουργίας

των αγορών ενέργειας θα λειτουργούσαν υπέρ των καταναλω-

τών, για λογαριασμό και προς όφελος των οποίων θεσμοθετή-

θηκαν σε ευρωπαϊκό/κοινοτικό επίπεδο.

Αντίθετα, τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε την εντυπωσιακή

άνοδο των χονδρικών τιμών που είναι επόμενο ότι μεταφέρονται

ή θα μεταφερθούν και στα τιμολόγια των καταναλωτών.

Οι τιμές δεν διαμορφώνονται τυχαία και κάποιοι κερδίζουν επει-

δή χειραγωγούν την αγορά μέσα από ένα πολύπλοκο μηχανισμό

(ημερήσια, προημερησια, αγορά εξισορρόπησης κλπ). Έναν μη-

χανισμό που διαμορφώνονται (προς όφελος των ιδιωτών) τιμές

υψηλότερες από αυτές που υποσχόταν η καθιέρωση του target

model.

Δημιουργεί πάντως εντύπωση το γεγονός ότι εδώ και αρκε-

τές ημέρες η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) εκφράζει απλώς την ανη-

συχία της την ώρα που οι ιδιώτες παραγωγοί – εναλλακτικοί πά-

ροχοι κερδίζουν από τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με χι-

λιάδες καταναλωτές και στα οποία υπάρχει «ρήτρα οριακής τιμής

(Ο.Τ.Σ.).

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό Κ.Χατζηδακη και τη Ρ.Α.Ε. να

προβούν στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου το target mod-

el να υπηρετεί την αγορά και τους καταναλωτές και όχι τους κερ-

δοσκόπους! 

Καθυστερήσεις και αναβολές που κοστίζουν ακριβά 
στους καταναλωτές και στο Ελληνικό Δημόσιο

Σε κατάσταση «ομηρίας» βρίσκεται η ολοκλήρωση της Γραμ-

μής Μεταφοράς 400 kV (Δυτικός Διάδρομος) , ενός σημαντικού έρ-

γου του ΑΔΜΗΕ και απόλυτα κρίσιμου για την ευστάθεια και την

ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας μας.

Οι αντιδράσεις των μοναχών της Μονής Αγίων Θεοδώρων (Κα-

λαβρύτων) για οπτική όχληση από δυο πυλώνες έχουν «μπλοκά-

ρει» το έργο με αποτέλεσμα να παραμένουν ανενεργές επεν-

δύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της Πελοποννήσου.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του «Δυτικού Διαδρό-

μου» έγινε σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-

ων και την έγκριση του αρμόδιου Δασαρχείου.  

Δυστυχώς, οι συνέπειες αυτής της εμπλοκής είναι ευρύτερες: 

Όσο η συγκεκριμένη Γραμμή Μεταφοράς βρίσκεται εκτός λει-

τουργίας το Δημόσιο χάνει έσοδα ενώ σημαντικές είναι οι απώλειες

αφενός για τη ΔΕΗ που λειτουργεί τη μονάδα Φ.Α. της Μεγαλόπολης

σε χαμηλή ισχύ (και όχι στην πλήρη ισχύ των 850 MW) και αφετέ-

ρου για τις επενδύσεις Α.Π.Ε. που σχεδιάστηκαν και βρίσκονται σε

«αναμονή». Παράλληλα, η συνεχιζόμενη ρευστότητα θέτει σε κίν-

δυνο και υπονομεύει διαρκώς (όσο δεν καθυστερεί η ολοκλήρω-

ση του Δυτικού Διαδρόμου) την εφαρμογή του target model στην

εγχώρια αγορά ενέργειας.  Ήδη, οι καθυστερήσεις προκαλούν αλυ-

σιδωτές αντιδράσεις κι ένα κόστος σημαντικά δυσανάλογο από την

υποτιθέμενη οπτική όχληση δύο πυλώνων που βρίσκονται σε από-

σταση 470 μέτρων από την Ιερά Μονή. Όταν, σε όλο τον κόσμο

τα δίκτυα Μεταφοράς δεν είναι… αόρατα! Επίσης, κανείς δεν

πρέπει να ξεχνά ότι τόσο στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης αλλά πολύ

περισσότερο στη Δυτική Μακεδονία είχαμε αναγκαστικές απαλ-

λοτριώσεις και μετακινήσεις ολόκληρων οικισμών και χι-

λιάδων κατοίκων για «λόγους δημοσίου συμφέροντος». Και

δεν είναι σχήμα λόγου ότι αρκετά χωριά «σβήστηκαν» από το

χάρτη!

Σε κάθε περίπτωση, η επιβάρυνση των καταναλωτών και η απώ-

λεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορούν να αγνοηθούν

γιατί «όταν κάποιος χάνει, τότε κάποιος άλλος κερδίζει» και δυ-

στυχώς εξαιτίας της επίμονης χρήσης ενδίκων μέσων από τις μο-

ναχές ωφελούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
 ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Βήμα στο κενό» το market test
για το ΔΕΔΔΗΕ
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Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε: 

1. Την κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας του α-

πασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου

χρόνου, το οποίο, μέχρι 31.12.2021, πληροί τις ακόλουθες προ-

ϋποθέσεις: 

Ι. θεμελιώνει, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Εταιρεία στοι-

χεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύου-

σας νομοθεσίας και επιπλέον, συμπληρώνει το όριο ηλικίας

των 62 ετών. 

ΙΙ. Συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και τουλάχιστον 15

έτη συνολικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου λύονται είτε δια της υπο-

βολής παραιτήσεως εκ μέρους του εργαζομένου, είτε δια κα-

ταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας. 

Ειδικότερα η διαδικασία λύσης σύμβασης των εργαζομένων της

παραγράφου 1.(Ι) καθορίζεται ως εξής: 

Α. Όσοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1958 έως και 31.12.1958, θα

αποχωρήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2021, ήτοι έ-

ως και 31.03.2021 διά υποβολής παραιτήσεως. 

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας των ως άνω

εργαζομένων θα καταγγέλλονται σταδιακά, αρχής γενομένης

από τις 30.04.2021 και κατά προτεραιότητα από τους μεγα-

λύτερους σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους

λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, ό-

πως εκάστοτε ισχύει. 

Β. Όσοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1959 έως και 31.12.1959, θα

αποχωρούν στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προ-

ϋποθέσεις της παραγράφου 1.(Ι). 

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας των ως άνω

εργαζομένων θα καταγγέλλονται από τα μεσάνυχτα της τε-

λευταίας ημέρας του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋπο-

θέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, λαμβανομένων υ-

πόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ι-

σχύει. 

Γ. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1.(ΙΙ) θα αποχωρούν στο τέλος του

μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγρά-

φου αυτής. 

Σε αντίθετη περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους θα κα-

ταγγέλλονται από τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας του

μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις της παραγρά-

φου 1.(ΙΙ) της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των διατά-

ξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Στους εργαζόμενους που κατά τα ανωτέρω, είτε αποχωρούν

οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλ-

λεται αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δε-

καπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 2, παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως ισχύει. 

3. Ειδικά στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τις προϋποθέ-

σεις της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μέχρι 31.12.2021, ε-

φόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία από εκδό-

σεως της παρούσας και κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην

ανωτέρω παράγραφο 2, η Εταιρεία θα τους καταβάλλει ως κί-

νητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των είκοσι χιλιάδων

(20.000) ευρώ. 

4. Εππλέον, το ανωτέρω κίνητρο αποχώρησης των 20.000€, θα

καταβληθεί από την Εταιρεία και στους εργαζόμενους που συ-

μπληρώνουν τα ως άνω προβλεπόμενα όρια ηλικίας, ανεξαρτή-

τως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπό την προϋ-

πόθεση ότι θα αποχωρήσουν οικειοθελώς έως τις 31.12.2021. 

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής πρό-

τασης του αρμόδιου Διευθυντή ΒΟΚ και του οικείου Γενικού Δι-

ευθυντή ή των Διευθυντών των υπό τον ΔΝΣ Διευθύνσεων, δύ-

ναται να αποφασίσει μετά από σχετική εισήγηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ,

για τον αριθμό ή το ποσοστό των εργαζομένων που θα εξαιρε-

θούν από την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας και θα παρα-

μένουν στην Εταιρεία για έως ένα (1) έτος. Η ως άνω εξαίρεση

θα γίνεται μόνο για την κάλυψη ιδιαίτερων υπηρεσιακών ανα-

γκών ή/και εφόσον οι παραμένοντες ασκούν εξειδικευμένα κα-

θήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεν δύνανται να αντι-

κατασταθούν άμεσα. 

Για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύ-

ναται, με την παραπάνω διαδικασία, να αποφασίζει την περαιτέ-

ρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων έως έ-

να (1) επιπλέον έτος. 

6. Οι ως άνω εξαιρούμενοι εργαζόμενοι κατά την αποχώρηση τους

θα λαβαίνουν το ως άνω οριζόμενο ποσό κινήτρου αποχώρησης

των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), υπό την προϋπόθεση ότι

θα παραμείνουν στην Εταιρεία για το πλήρες χρονικό διάστημα

παράτασης που θα τους έχει δοθεί κατά τα προαναφερόμενα. 

Οικειοθελής αποχώρηση:     
Τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα που θα ισχύσουν το 2021, σχετικά με την οικειοθελή αποχώρηση των μισθωτών,

αποφάσισαν τα Δ.Σ. της ΔΕΗ & του ΔΕΔΔΗΕ. Αναλυτικότερα:

Οικειοθελής
αποχώρηση



Η ΔΕΗ αποφάσισε:

1. Την καταβολή του καθαρού ποσού των είκοσι χιλιάδων

(20.000) ευρώ ως κίνητρο αποχώρησης από την Εταιρεία

στους εργαζόμενους που, για το έτος 2021:

Ι. Θεμελιώνουν σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Επιχείρη-

ση στοιχεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της

ισχύουσας νομοθεσίας και, επιπλέον, συμπληρώνουν τα

ακόλουθα όρια ηλικίας:

α) το 60ο έτος ηλικίας, οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα

με ασφάλιση ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ των Κατηγοριών υποχρεω-

τικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

β) το 62ο έτος ηλικίας, το λοιπό προσωπικό, συμπερι-

λαμβανομένων των Διοικητικών Στελεχών όλων των

ιεραρχικών επιπέδων και των Ειδικών Στελεχών όλων

των ιεραρχικών επιπέδων ή βαθμίδων, καθώς και

των Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης της παρ. 4 του άρ-

θρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας.

ΙΙ. συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και τουλά-

χιστον 15 έτη υπηρεσίας στη Εταιρεία.

Το κίνητρο θα καταβληθεί, εφόσον οι εργαζόμενοι που

εμπίπτουν στις ως άνω προϋποθέσεις αποχωρήσουν οικει-

οθελώς μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που συμπλη-

ρώνονται οι προϋποθέσεις αυτές

2. Την καταβολή του καθαρού ποσού των είκοσι χιλιάδων

(20.000) ευρώ ως κίνητρο αποχώρησης από την Εταιρεία

στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τα ως

άνω προβλεπόμενα όρια ηλικίας, ανεξαρτήτως

θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

υπό την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσουν οι-

κειοθελώς εντός του έτους 2021.

 Τι ισχύει για το 2021
                

        

Έκρηξη επενδυτικού ενδιαφέροντος στον κύκλο
υποβολής του Δεκεμβρίου 2020

1864 αιτήσεις συνολικής
ισχύος 45,55 GW

Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕ, με απόλυτη επιτυχία η
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βε-
βαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου, μέσω του νέου πληροφοριακού συστή-
ματος ΑΠΕ το οποίο παρουσιάστηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 στην ειδική Ημε-
ρίδα/συνάντηση εργασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Το νέο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ αποδείχθηκε στον πρώ-
το κύκλο εφαρμογής του (Δεκεμβρίου 2020) ότι είναι απολύτως ασφαλές (εί-
σοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), διαφανές, αξιόπιστο, αυτοματοποιημένο, πολύ
απλό στη χρήση και διαθέτει πλήρη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα των:
ΑΑΔΕ & ΓΓΠΣ (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), το Διατραπεζικό σύστημα
ΔΙΑΣ, το GIS, το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ και τη Διαύγεια. Ει-
δικότερα σημειώνεται ότι η έκδοση μοναδικού Κωδικού πληρωμής για κάθε αί-
τηση (τέλος υπέρ ΡΑΕ) και η αυτόματη ενημέρωση του πληροφοριακού συ-
στήματος ΑΠΕ της ΡΑΕ από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ για τις πληρωμές
- χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα - εκμηδένισε τη γραφειοκρα-
τία και τον απαιτούμενο χρόνο για ελέγχους, με πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία.

Με το νέο αυτό εργαλείο η όλη διαδικασία κατέστη εξαιρετικά απλή για τους
αιτούντες και για πρώτη φορά στην 20ετή ιστορία της ΡΑΕ υποβλήθηκε ο με-
γαλύτερος αριθμός αιτήσεων και σε πλήθος και σε ισχύ: 1864 νέες αιτήσεις
για έργα συνολικής ισχύος 45,5GW.

Το πλήθος των αιτήσεων είναι πλέον απολύτως διαχειρίσιμο και η Αρχή θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια το επόμενο διάστημα, να αξιολογήσει το
τεράστιο αυτό πλήθος και να το ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι οι χρόνοι που αναφέρονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων
είναι ενδεικτικοί. Το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ διαθέτει ασφαλές σύ-
στημα άμεσης επικοινωνίας με κάθε έναν αιτούντα για παροχή διευκρινιστικών
στοιχείων που μπορεί να προκύψουν, γεγονός που θα μειώσει ακόμα περισ-
σότερο το χρόνο αξιολόγησης. Ευελπιστούμε ότι μετά την Ημερίδα της Αρχής
και τους σχετικούς Οδηγούς που εκδόθηκαν οι αιτούντες ακολούθησαν με προ-
σοχή τα όσα αναφέρονται σε αυτούς, και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν – ιδίως
των χωρικών δεδομένων (shape files) είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα, γε-
γονός που θα κάνει ακόμα γρηγορότερη την λοκλήρωση της εξέτασής τους.
Η Αρχή, θα εργαστεί άοκνα το επόμενο διάστημα προκειμένου να ολοκληρώ-
σει την εξέταση όλων των ως άνω αιτήσεων το συντομότερο δυνατό.

Η Ανακοίνωση των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β’ 5291/01.12.2020), θα πραγματοποιηθεί μετά την
αποτύπωση και τον έλεγχο των χωρικών δεδομένων (shape file) προκειμένου
να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων εντός χρονικού
διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης.

Πλήθος αιτήσεων και συνολική ισχύς ανά τεχνολογία

ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πλήθος MW

ΑΙΟΛΙΚΑ 423 8.704

ΒΙΟΜΑΖΑ 11 104

ΜΥΗΕ 73 105

ΣΗΘΥΑ 35 192

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΠΕ 36 106

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 1.286 36.339

ΣΥΝΟΛΟ 1.864 45.549

7. Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία

συμψηφίζονται με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίω-

σης ένεκα λύσης της σύμβασης εργασίας και του τυχόν χο-

ρηγούμενου κινήτρου αποχώρησης. 

8. Τα ως άνω θα ισχύουν και για το αποσπασμένο προσωπικό

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε διάφορους φορείς εκτός αυτής, ενώ

δεν καταλαμβάνουν τους απασχολούμενους με έμμισθη ε-

ντολή δικηγόρους, για τους οποίους εφόσον αποχωρούν

οικειοθελώς από την Εταιρεία, πριν τη θεμελίωση συντα-

ξιοδοτικού δικαιώματος, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις

παραγράφους 4 και 7 της παρούσας.
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«Ως 18μηνο σοβαρών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βιώσι-
μη, πράσινη ανάπτυξη» συνόψισε ο απελθών υπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης τη θητεία του στο

ΥΠΕΝ, κατά την τελετή παράδοσης του υπουργείου στον διάδοχό

του, Κώστα Σκρέκα, τον οποίο υποδέχθηκε, τονίζοντας ότι είναι βέ-

βαιος για την επιτυχία του και συμπαραστάτης του σε ό,τι χρειαστεί.

Ο νέος υπουργός ΠΕΝ από την πλευρά του τόνισε πως «Στο δίλημμα
περιβάλλον ή ανάπτυξη, θα πω Ανάπτυξη και Περιβάλλον, για-
τί μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ισχυ-
ρή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία των δηλώσεων των κ.κ. Χα-

τζηδάκη και Σκρέκα:

Κωστής Χατζηδάκης
«Καλωσορίζω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νέο

υπουργό Κώστα Σκρέκα και το νέο υφυπουργό αρμόδιο για θέματα

προστασίας του περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά. Σε αυτό το υπουρ-
γείο αφήνω ένα κομμάτι από την καρδιά μου. Καθώς στους 18 μή-

νες που εγώ και η ομάδα εργαστήκαμε σκληρά και προωθήσαμε
σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Κορωνίδα ήταν το έργο που έγινε
στη ΔΕΗ, ώστε να γίνει η ενέργεια από πρόβλημα στον ισχυ-
ρότερο σύμμαχο της προσπάθειας για ανάπτυξη και για προ-
σέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Εκσυγχρονίσαμε επίσης την πε-
ριβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία, δίνοντας –για πρώτη
φορά μετά τη μεταπολίτευση τόσο έντονα πράσινο χρώμα στις
πολιτικές της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, στον τομέα της ενέργειας:
Εργαστήκαμε από την πρώτη κιόλας μέρα για τη διάσωση και

τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ. Με τα έκτακτα μέτρα που πήραμε το

καλοκαίρι του 2019 η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση απέφυγε τη

χρεοκοπία. Με το νόμο 4643 που ψηφίσαμε τέθηκαν οι βάσεις για τον

εκσυγχρονισμό της. Όλα αυτά αποτυπώνονται τόσο στις πιστοληπτι-

κές αξιολογήσεις των διεθνών οίκων όσο και στην πορεία της μετο-

χής της! Σήμερα μιλάμε για μία καινούργια ΔΕΗ. Και αυτό πιστώνε-

ται τόσο στη Διοίκηση της επιχείρησης, όσο και στην ίδια την κυβέρ-

νηση!

• Θέσαμε τα θεμέλια για την περαιτέρω αύξηση της παρουσίας των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της
χώρας. Με την απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής
διαδικασίας για τις ΑΠΕ με τον περιβαλλοντικό νόμο 4685. Αλλά

και με τα πρόσφατα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα με τα οποία

διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού των
ΑΠΕ σε ορίζοντα δεκαετίας, αλλά ταυτόχρονα τέθηκαν οι βάσεις

για τη σταδιακή ένταξη των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας!
• Καταγράψαμε σημαντική πρόοδο στον εκσυγχρονισμό και την

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ειδικότερα, μέσα στο

2020 ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων,
όπως η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται σε καλό

δρόμο, καθώς το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί μέχρι τώρα εί-

ναι πολύ ισχυρό. Το ίδιο και η ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, με την

ολοκλήρωση της οποίας θα δοθεί τέλος σε ένα πρόβλημα 35 ετών!

Έχουν προχωρήσει σημαντικά οι ιδιωτικοποιήσεις της ΔΕΠΑ
Υποδομών και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ «τρέχει» και η ιδιω-
τικοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου της Κα-
βάλας. Σημαντική πρωτοβουλία προς την απελευθέρωση της αγο-

ράς ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η εφαρμογή τoυ Target Model
από την 1η Νοεμβρίου 2020, του ευρωπαϊκού μοντέλου αγο-

ράς ενέργειας που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του αντα-

γωνισμού επ’ ωφελεία των καταναλωτών. Η αποφασιστικότητά μας

να στηρίξουμε την ομαλή λειτουργία του μοντέλου εκδηλώθηκε με

το σαφέστερο τρόπο.

• Σε σχέση με τα διεθνή ενεργειακά πρότζεκτ, η δραστηριότητα

ήταν επίσης έντονη. Θυμίζω: Την υπογραφή με την Κύπρο και το

Ισραήλ της ιστορικής συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αε-
ρίου East Med, την ολοκλήρωση του αγωγού φυσικού αερί-
ου TAP, την έναρξη κατασκευής του ελληνοβουλγαρικού αγω-
γού IGB. Και την προώθηση του πρότζεκτ του FSRU της Αλε-
ξανδρούπολης.

Στον τομέα του περιβάλλοντος:
Αναλάβαμε την ιστορική δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση

της χώρας μέχρι το 2023. Μια προσπάθεια που βασίζεται στο

Μasterplan της οικονομικά και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης της Δυ-

τικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, για το οποίο έχει προβλεφθεί

χρηματοδότηση άνω των 5 δισεκατομμυρίων από εθνικούς και ευ-

ρωπαϊκούς πόρους, οι δε εμβληματικές επενδύσεις που έχουν προ-

ταθεί ξεπερνούν σε αξία τα 3,5 δισεκατομμύρια.

• Φέραμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του περιβαλλοντικού νόμου
4685, ένα εργαλείο πράσινης ανάπτυξης: Με ρυθμίσεις ριζικής

απλοποίησης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, οι οποί-

ες δεν θα απαιτούν πλέον 6-8 χρόνια, αλλά μόλις 100-150 ημέ-

ρες, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη ! Αλλά και με ένα νέο, ευ-
ρωπαϊκό μοντέλο για τις περιοχές Natura το οποίο βάζει τέ-

λος στην αυθαιρεσία και θα έχει τη σφραγίδα του Συμβουλίου της

Επικρατείας.

• Εισαγάγαμε την Ελλάδα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με το νόμο
για την ηλεκτροκίνηση και το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς
ηλεκτρικών οχημάτων “Κινούμαι Ηλεκτρικά”. Ενδεικτικό του

έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει είναι ότι στους λίγο πάνω από

4 μήνες που τρέχει το πρόγραμμα, οι αιτήσεις επιδότησης ηλε-

κτρικών αυτοκινήτων έχουν ήδη ξεπεράσει τις πωλήσεις των τε-

λευταίων 4 ετών.

• Θέσαμε στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας τις δράσεις ενεργει-
ακής εξοικονόμησης, αρχής γενομένης από το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με προϋπολογισμό 900 εκατομμυ-

ρίων ευρώ και υψηλότερες επιδοτήσεις από τα προηγούμενα προ-

γράμματα, ενθαρρύναμε τη μετάβαση προς κατοικίες «έξυπνες»

και ενεργειακά αυτόνομες.

• Προχωρήσαμε με ταχύτητα τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Υπο-

γράφηκε τον Ιούνιο η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση της Κρή-

Δηλώσεις Κωστή Χατζηδάκη-Κώστα Σκρέκα κα      
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της με την Αττική, ενώ πριν λίγες ημέρες ηλεκτρίστηκε η υποθα-

λάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης με το με-

γαλύτερο υποβρύχιο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος παγκο-

σμίως!

• Ήμασταν μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ που ενσωματώσα-

με την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης από φέτος τον

Ιούλιο και την οποία ενισχύσαμε με επιπλέον εθνικά μέτρα. Τα πλα-

στικά μιας χρήσης απαγορεύονται μάλιστα στο Δημόσιο, 6 μήνες

νωρίτερα, δηλαδή από την 1η Φεβρουαρίου!

• Επεξεργαστήκαμε το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, το μεγα-

λύτερο τέτοιο σχέδιο στην ιστορία της χώρας, που προβλέπει την

αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων με 30 εκατ. δενδρύλλια!

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων:
Βάλαμε τέλος στις ντροπιαστικές εικόνες με τα βουνά απορριμμάτων

στην Κέρκυρα, το Αίγιο, τη Λευκάδα και τη Χάλκη.
• Προχωρήσαμε σημαντικά την προσπάθεια να κλείσουμε τους Χώ-

ρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), καθώς

έκλεισαν ήδη οι ΧΑΔΑ σε Κάσο, Πάτμο, Σίκινο, Κέα και Κάρυστο.

• Εκπονήσαμε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) που θα αποτελέσει τον Οδικό Χάρτη της χώρας στην προ-

σπάθειά της για τη σημαντική μείωση της ταφής απορριμμά-
των και την κατακόρυφη αύξηση της ανακύκλωσης.

• Ξεκινήσαμε την προσπάθεια επέκτασης του καφέ κάδου (του κά-

δου βασικά για τα τρόφιμα) σε όλη την επικράτεια.

• Επιταχύναμε τη δημοπράτηση και τη δημιουργία σύγχρονων μο-
νάδων διαχείρισης αποβλήτων σε όλη τη χώρα! Από όταν ξε-

κίνησαν να υπάρχουν τέτοιες μονάδες στη χώρα μας έχουν δημι-

ουργηθεί μόλις 4. Και εμείς μέσα σε 18 μήνες φτάνουμε στις επό-

μενες μέρες στη φάση της δημοπράτησης σε σχεδόν 20 τέτοιες
μονάδες!

• Επεξεργαστήκαμε επίσης και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης το

νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα στην ανακύκλωση, με χω-

ριστή συλλογή για γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί και επιβράβευση

στην πράξη για όσους πολίτες ανακυκλώνουν περισσότερο.

Στον ευρύτερο τομέα της χωροταξίας και της πολεοδομίας:
• Ψηφίστηκε πρόσφατα ο χωροταξικός-πολεοδομικός νόμος

4759/2020, μία μεταρρύθμιση-τομή για ανάπτυξη με πράσινο
χρώμα! Με τον οποίο μεταξύ άλλων: Απλοποιούνται οι χρήσεις
γης διευκολύνοντας τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές, περιορίζεται

η άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση με στόχο την προστασία του πε-

ριβάλλοντος και την ανάπτυξη με κανόνες, Δημιουργείται η Κε-
ντρική Υπηρεσία Δόμησης και επιταχύνεται με ψηφιακά
μέσα η έκδοση των οικοδομικών αδειών ώστε να σταματήσουν

οι καθυστερήσεις. Εξορθολογίζονται οι ρυμοτομικές απαλλο-
τριώσεις και αίρεται με αυτό τον τρόπο η ομηρία πολλών συ-

μπολιτών μας. Εισάγονται κίνητρα ενίσχυσης της προσβασι-
μότητας των συμπολιτών μας με αναπηρία. Η σημαντικότερη όμως

ρύθμιση αφορά την γρήγορη και μαζική εκπόνηση των Τοπι-
κών Πολεοδομικών Σχεδίων, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευ-

ρωπαϊκές χώρες.

• Στο Κτηματολόγιο υπάρχει ορατή πρόοδος. Η κτηματογράφηση

ανέβηκε από το 28% στο 65% σε 16 μήνες καλύπτοντας το 93%

της Επικράτειας.

• Στους Δασικούς Χάρτες κάναμε επίσης μία μεγάλη προσπάθεια,

έτσι ώστε η ανάρτησή τους να μπορέσει να ολοκληρωθεί στις αρ-

χές αυτής της χρόνιας και να έχει η χώρα πλήρεις και αξιόπιστους
δασικούς χάρτες σε 2 χρόνια.

• Δρομολογήσαμε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως το Σχέ-
διο για το Μάτι και το Προεδρικό Διάταγμα του Υμηττού. Δρο-
μολογήσαμε επίσης τρεις μεγάλες παρεμβάσεις για τη Θεσ-
σαλονίκη: Την ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ και τα

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια για το Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά

και το Γήπεδο του ΠΑΟΚ

• Ενώ κρατήσαμε την Ακρόπολη στο ύψος της. Μειώθηκε το ύψος

των κτιρίων γύρω από την Ακρόπολη στα 21 μέτρα.

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι: «Είναι νομίζω φανερό

ότι έγινε σοβαρή δουλειά αυτούς τους 18 μήνες στο Υπουργείο Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας. Αφήνουμε πίσω μας συγκεκριμένο και
μετρήσιμο έργο, έργο-παρακαταθήκη για την ομάδα που αναλαμ-

βάνει να φέρει εις πέρας την αποστολή την οποία ξεκινήσαμε και προ-

χωρήσαμε σημαντικά και στους τέσσερις τομείς που προανέφερα. Δεν

κρύβω ότι ο αποχωρισμός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας δεν είναι εύκολος, γιατί έχω συνδεθεί συναισθηματικά με την προ-

σπάθεια και αυτό το υπουργείο. Θα είμαστε και θα είμαι εδώ για να βοη-

θήσω, αν χρειαστεί, τη νέα ομάδα στη διαδικασία μετάβασης».

Κώστας Σκρέκας
«Νιώθω πρώτα από όλα την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Πρω-

θυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη για την τεράστια τιμή και εμπι-

στοσύνη που μου δείχνει να παραλάβω από εσένα ένα κρίσιμο υπουρ-

γείο και να συνεχίσω ένα σπουδαίο μεταρρυθμιστικό έργο που εσύ έχεις

ξεκινήσει. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω την τιμή να πα-

ραλαμβάνω αυτό το υπουργείο από τον κ. Χατζηδάκη, με τον οποίο

είχαμε την χαρά και την τύχη να συνεργασθούμε στην αντιπολίτευση,

εκείνος ως αντιπρόεδρος και εγώ ως τομεάρχης Περιβάλλοντος και

Ενέργειας. Η ισχυρή, αειφόρος και βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας μας

περνάει μέσα από τον ενεργειακό κλάδο. Και στο δίλημμα περιβάλλον
ή ανάπτυξη, θα πω Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Μόνον έτσι μπο-
ρούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ισχυρή, μακροπρό-
θεσμη ανάπτυξη. Προστατεύοντας το Περιβάλλον για να μπο-
ρέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε κλά-
δοι όπως η βιομηχανία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, να
μπορέσουν να αναπτυχθούν»

Ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαρίστησε τον

προκάτοχό του, τονίζοντας ότι γνωρίζει το τεράστιο έργο που έχει

επιτελέσει. Όπως είπε, «Σήκωσε πολύ ψηλά τον πήχη και άφησε πίσω

σου συνεργάτες όπως η γενική γραμματέας ενέργειας και ορυκτών

πρώτων υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο γενικός γραμματέας Φυσικού

Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο γενικός γραμ-

ματέας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος,

ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-

λοντος, Ευθύμης Μπακογιάννης. Μένει πίσω και το έργο που έχει επι-

τελέσει ο καλός φίλος, Δημήτρης Οικονόμου. Τώρα με τη νέα ομά-

δα, με τον Γιώργο Αμυρά και τον Νίκο Ταγαρά, να είστε βέβαιοι ότι

με άοκνη εργασία, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με συγκεκρι-

μένο προσανατολισμό, θα καταφέρουμε το έργο που εσύ ξεκίνησες,

να το ολοκληρώσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στον Πρωθυ-

πουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αφήσει ανεξίτηλη τη

σφραγίδα του στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας και από αυτόν τον

τομέα».

    τά την τελετή παράδοσης-παραλαβής στο ΥΠΕΝ
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Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο με ψήφισμα
προβλέπει τα μέτρα για την σύνδεση των ερ-
γαζομένων στην εργασία τους και ως προς
την αποσύνδεσή τους από αυτήν.

Η τελευταία συμφωνία - πλαίσιο για την ψη-
φιοποίηση προβλέπει μέτρα που θα μπορούσαν

να συμφωνηθούν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ως προς την σύνδεση
των εργαζομένων στην εργασία τους και ως προς την αποσύνδεσή τους από
αυτήν.

Με πρόσφατο βαρυσήμαντο Ψήφισμα της 21-1-2021 το Ευρωπαικό Κοι-
νοβούλιο(ΕΚ) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει τη νομοθετι-
κή πρωτοβουλία για το δικαίωμα αποσύνδεσης. Ως Παράρτημα στο Ψήφι-
σμα περιέχεται το κείμενο της ζητούμενης νομοθετικής Πρότασης Οδηγίας
σχετικά με το δικαίωμα του εργαζόμενου στην αποσύνδεση. (βλ. αναλυτικότερα
europarl.europa.eu, 21-1-2021). Από τις σχετικές έρευνες επί του θέματος
αναφέρεται ενδεικτικά ειδική επίκαιρη μελέτη του Eurofound έτους 2020, όπου
μεταξύ άλλων τονίζεται το αυξημένο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται
στον ελεύθερο χρόνο τους, όταν απασχολούνται από απόσταση καθώς και
η επακόλουθη αυξημένη συχνότητα υπέρβασης του μέγιστου εβδομαδιαί-
ου χρόνου εργασίας (βλ. σε eurofound.europa.eu την έρευνα με τίτλο «Tele-
workandICT-basedmobilework: Flexibleworkinginthedigitalage»).

Προς τεκμηρίωση της Πρότασης Οδηγίας γίνεται επίκληση ενός ευ-
ρύτατου νομοθετικού πλαισίου:
– Tων άρθρων 20,21,23 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευ-

ρωπαϊκής ΄Ενωσης
– Του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
– Των σχετικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

υπ΄αριθμ. 1, 30,163,156,165
– Του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη: αρθρ. 2,3

26,27
– Του άρθρου 24 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου
Πεδίο εφαρμογής είναι όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτι-

κό τομέα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σκοπός της οδηγίας είναι η
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των δίκαιων
όρων εργασίας, με έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιω-
τικής ζωής.

Η σημασία της πρότασης έγκειται ιδίως στο ότι έως σήμερα δεν υφί-
σταται ενωσιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει το δικαίωμα αποσύνδεσης.
Βέβαια υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες που συνδέονται με την ασφάλεια και
υγεία των εργαζομένων, με έμφαση στις μέγιστες επιτρεπόμενες ώρες ερ-
γασίας και στις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης (βλ. ενδεικτικά Οδηγίες:
89/391/ΕΟΚ, 2003/88/ΕΚ, 2019/1152, 2019/1158). Επίσης υπάρχουν Οδη-
γίες σχετικές με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης που ολοένα επεκτεί-
νονται (97/81/ΕΚ για την εργασία μερικής απασχόλησης, 1999/70/ΕΚ για
τη συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τις συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου, 2008/104/ΕΚ για την προστασία των εργα-
ζομένων σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης).

Πέραν τούτων, ιδιαίτερα σημαντικές και επίκαιρες είναι οι συμφωνίες-
πλαίσιο που ενέκριναν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι για την τηλεργα-
σία τον Ιούλιο του 2002 και για την ψηφιοποίηση τον Ιούνιο του 2020.Ακρι-
βώς αυτή η τελευταία συμφωνία - πλαίσιο για την ψηφιοποίηση προβλέ-
πει μέτρα που θα μπορούσαν να συμφωνηθούν μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων ως προς την σύνδεση των εργαζομένων στην εργασία τους και
ως προς την αποσύνδεσή τους από αυτήν. Ως συνέχεια αυτής της συμφωνίας
προκύπτει η παρούσα πρόταση οδηγίας του ΕΚ με βασικό σκοπό τη βελ-

τίωση των συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους με τη θέ-
σπιση ελάχιστων απαιτήσεων για το δικαίωμα αποσύνδεσης.

Άλλωστε και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ) έχει αναγνωρίσει ρητά την υποχρέωση των κρατών-μελών να δια-
σφαλίζουν ότι οι εργοδότες εφαρμόζουν ένα αντικειμενικό, αξιόπιστο και προ-
σβάσιμο σύστημα που να επιτρέπει την ακριβή μέτρηση της διάρκειας του
ημερήσιου χρόνου εργασίας κάθε εργαζόμενου (βλ. ιδίως απόφαση ΔΕΕ της
14-5-2019, C-55/18).

Κατά συνέπεια ανακύπτει αβίαστα η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων
που ασκούν το δικαίωμα αποσύνδεσης από τυχόν αρνητικές συνέπειες, όπως
απόλυση ή μέτρα που εισάγουν διακρίσεις συνδεόμενες π.χ. με απώλεια μι-
σθού ή ευκαιριών προαγωγής. Η δικαστική προστασία πρέπει να είναι επαρ-
κής και γρήγορη περιλαμβάνοντας και δικαίωμα επανόρθωσης

Ορολογικά ως Αποσύνδεση ορίζεται η μη ενασχόληση με δραστηριότητες
ή επικοινωνίες που συνδέονται με την εργασία μέσω ψηφιακών εργαλεί-
ων, άμεσα ή έμμεσα, εκτός χρόνου εργασίας. Στο άρθρο 4 της πρότασης ανα-
φέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή του δικαιώματος στην απο-
σύνδεση: πρακτικές ρυθμίσεις, σύστημα μέτρησης χρόνου εργασίας, εκτι-
μήσεις υγείας και ασφάλειας, κριτήρια σε περίπτωση παρέκκλισης ιδίως για
λόγους ανωτέρας βίας, μέτρα ενημέρωσης των εργαζομένων και κατάρ-
τισης στην εργασία.

Στο άρθρο 5 ρυθμίζεται η προστασία από δυσμενή μεταχείριση, ενώ στο
άρθρο 6 το δικαίωμα του εργαζόμενου στην επανόρθωση και στο άρθρο 7
η υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τον εργοδότη στους εργαζόμε-
νους σχετικά με το δικαίωμα αποσύνδεσης.

Ως προς το επίπεδο προστασίας στο άρθρο 9 διευκρινίζεται ότι τυχόν ευ-
νοϊκότερες ρυθμίσεις σε κάθε κράτος- μέλος δεν αποκλείονται.

Πάντως, επί του άμεσα πρακτέου, το άρθρο 11 προβλέπει προθεσμία 3
ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας για την εφαρμογή
των μέτρων. Εν προκειμένω συνιστάται να γίνει ένας εκτεταμένος κοινω-
νικός διάλογος για την διερεύνηση μίας κοινά αποδεκτής συμφωνίας μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων για την μεταβατική περίοδο των 3 ετών της ως άνω
προθεσμίας, ώστε να επιταχυνθεί στη πράξη η υλοποίηση του δικαιώματος
αποσύνδεσης.

Συμπερασματικά, η Πρόταση Οδηγίας που ψήφισε η Ολομέλεια του ΕΚ
είναι ένα θετικό βήμα προς την κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδε-
σης. Υπενθυμίζεται ότι σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερ-
μανία, η Ιταλία, η Ισπανία υπάρχουν ήδη κάποιες σχετικές ρυθμίσεις ή συλ-
λογικές επιχειρησιακές συμφωνίες, αλλά δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη το
δικαίωμα ψηφιακής αποσύνδεσης ως θεμελιώδες δικαίωμα. Υπό αυτήν την
έννοια, η ως άνω Πρόταση Οδηγίας μπορεί να συμβάλλει, όταν εφαρμοστεί
πλήρως, σε ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον με δεδομένη την μεγά-
λη ανάπτυξη και της τηλεργασίας μέσα στην παρούσα διεθνή υγειονομική
κρίση. Σε κάθε περίπτωση ο κοινωνικός διάλογος με πρωταγωνιστές τους
κοινωνικούς εταίρους μπορεί να συντελέσει, ώστε το τελικό νομοθετικό πλαί-
σιο να είναι κοινά αποδεκτό, βιώσιμο, διαφανές και αξιόπιστο. Άλλωστε το
δικαίωμα στην αποσύνδεση μπορεί να πολλαπλασιάσει εκ των πραγμάτων
τις θετικές επιπτώσεις της τηλεργασίας για εργοδότες και εργαζόμενους βελ-
τιώνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας και μειώνοντας τις όποιες αρ-
νητικές παρενέργειες. Πάνω από όλα όμως διασφαλίζεται πληρέστερα το
δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα ιδίως της καλύτερης προστασίας της σω-
ματικής, αλλά και της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτι-
κό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ο Γιώργος Βλασσόπουλος είναι Δικηγόρος- Διδάκτωρ Εργατικού Δικαί-
ου, Μέλος Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Γιώργος Βλασσόπουλος: Νέα εξέλιξη στο δικαίωμα
αποσύνδεσης από την εργασία σε επίπεδο ΕΕ



Μετά από σχετική διαβούλευση με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ο Όμιλος

ΔΕΗ προχώρησε στη θέσπιση ενός πλαισίου εφαρμογής της τη-

λεργασίας.

Αναλυτικότερα με αντίστοιχες αποφάσεις τα Διοικητικά Συμ-

βούλια της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισαν:

1. Tη θέσπιση πλαισίου απασχόλησης εργαζομένων με εξ απο-

στάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας (τη-

λεργασία), το οποίο θα εφαρμοσθεί πιλοτικά στην Εταιρία, με

τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, μέχρι να συνο-

μολογηθεί με σχετικό όρο στην επόμενη Επιχειρησιακή Συλ-

λογική Σύμβαση Εργασίας:

1.1 Τηλεργασία δύναται να παρέχουν οι εργαζόμενοι της Εται-

ρίας που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης ερ-

γασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου), όσοι παρέχουν

τις υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής, καθώς και

τα στελέχη της Εταιρίας.

1.2 Η δυνατότητα της απασχόλησης με τηλεργασία, με εξαί-

ρεση τις περιπτώσεις που, για την προστασία της δημό-

σιας υγείας, επιβάλλεται από την Πολιτεία με τη λήψη έκτα-

κτων και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέτρων, πα-

ρέχεται κατόπιν πρότασης είτε της Εταιρίας, είτε του ερ-

γαζόμενου και συμφωνία αμφοτέρων. Η τηλεργασία

εφαρμόζεται συνδυαστικά με απασχόληση στις εγκατα-

στάσεις της Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι

συμβατή με τη φύση, τη θέση εργασίας και το αντικείμε-

νο απασχόλησης.

1.3 Η τηλεργασία θα παρέχεται αποκλειστικά από την κατοι-

κία του εργαζόμενου, με συμφωνημένο ωράριο, κατά τη

διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος τελεί υπό την ευθύ-

νη, εποπτεία και έλεγχο του Προϊσταμένου του. Ο Προϊ-

στάμενος, σε συμφωνία με τον εργαζόμενο που θα απα-

σχοληθεί με τηλεργασία, καθορίζει την οργάνωση του χρό-

νου εργασίας του μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νο-

μοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων, των κανονισμών

και ρυθμίσεων της Εταιρίας, ενώ ο όγκος εργασίας και τα

κριτήρια απόδοσής του, πρέπει να είναι αντίστοιχα προς

εκείνα των εργαζομένων που εργάζονται εντός των

εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

1.4 Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς της

απασχόλησης και εν γένει τη σύμβαση εργασίας του ερ-

γαζόμενου, αλλά μεταβάλλει τον τρόπο και τον τόπο εκτέ-

λεσης της εργασίας. Οι απασχολούμενοι με τηλεργασία ερ-

γαζόμενοι υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και απολαμ-

βάνουν το ίδια εργασιακά δικαιώματα, που ισχύουν για

τους εργαζόμενους που απασχολούνται εντός των εγκα-

ταστάσεων της Εταιρίας και προβλέπονται από την ερ-

γατική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις

κανονιστικές και λοιπές ρυθμίσεις της Εταιρίας.

1.5 Η Εταιρία λαμβάνει το κατάλληλα μέτρα (ιδίως σε σχέση

με το λογισμικό) για την εξασφάλιση της προστασίας των

δεδομένων (προσωπικών και εταιρικών), που χρησιμο-

ποιούνται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον

εργαζόμενο που απασχολείται με τηλεργασία, ο δε ερ-

γαζόμενος δεσμεύεται έναντι της Εταιρίας εγγράφως για

την τήρηση και προστασία των δεδομένων αυτών, κατά

τη διάρκεια της τηλεργασίας. Ειδικότερα, θα ληφθούν τα

απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις κατευ-

θυντήριες οδηγίες που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δε-

δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.6 Η Εταιρία παρέχει στον εργαζόμενο που απασχολείται με

τηλεργασία, τον αναγκαίο εξοπλισμό και αναλαμβάνει τη

συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και τις δαπάνες

απώλειας και ζημίας αυτού.

1.7 Η Εταιρία ευθύνεται για την προστασία της υγείας και της

ασφάλειας του εργαζόμενου που απασχολείται με τη-

λεργασία, όπως ισχύει αντίστοιχα και για τους απασχο-

λούμενους εντός των εγκαταστάσεων αυτής, υπό την προ-

ϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος απασχολείται κατ'οίκον με το

συμφωνηθέν ωράριο.

1.8 Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τηλεργασία, έχουν

την ίδια πρόσβαση στην κατάρτιση και στις δυνατότητες

επαγγελματικής τους εξέλιξης και υπόκεινται στο ίδιο κα-

νονιστικό πλαίσιο αξιολόγησης με τους απασχολούμενους

εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

2. Tην κατάρτιση, ανά ΒΟΚ, μητρώου εργαζομένων που δύνα-

νται, με βάση τη φύση, τη θέση εργασίας και το αντικείμενο

απασχόλησης, να απασχοληθούν με τηλεργασία.

3. Tην εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως εκ-

δώσει σχετική απόφαση αναλυτικής εφαρμογής της πολιτικής

απασχόλησης με τηλεργασία. 
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Αναλυτικότερα αναφέρουν ότι:

Η εμπροσθοβαρής απολιγνιτοποίηση με την αντικατάσταση του λι-

γνίτη από το φυσικό αέριο αποτελεί πολιτική επιλογή της Κυβέρνη-

σης της ΝΔ, η οποία αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέρ-

γεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και στο master plan της μετάβασης των λι-

γνιτικών περιοχών (ΣΔΑΜ). Η επιλογή αυτή της ΝΔ σε ότι αφορά στο

φυσικό αέριο δεν είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές τάσεις και εξελί-

ξεις. 

Έχουμε επισημάνει αρκετές φορές ότι το ζητούμενο είναι η απαν-

θρακοποίηση και όχι η απολιγνιτοποίηση, που είναι μέρος της απαν-

θρακοποίησης. Η απανθρακοποίηση σημαίνει δηλαδή πρακτικά μη-

δενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και πρακτικά μηδενισμό

της χρήσης ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο, λιγνίτης, πετρέλαιο). 

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαί-

σιο της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλί-

μα (ΕΣΕΚ) της κυβέρνησης ΝΔ (SWD(2020) 907 final/ 14.10.2020) προ-

κύπτει ότι οποιαδήποτε νέα επένδυση, που σχεδιάζεται από εδώ και

στο εξής, στον τομέα του φυσικού αερίου θα πρέπει να λαμβάνει υπό-

ψη της, και το πως και κατά πόσο αυτή θα λειτουργήσει υπό το πρί-

σμα του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ, η

χώρα θα ωφεληθεί εάν οποιαδήποτε νέα υποδομή, που σχεδιάζεται

από εδώ και στο εξής και ειδικά σε σχέση με τη δίκαιη μετάβαση των

λιγνιτικών περιοχών της χώρας, προσαρμόζεται στα νέα τεχνικά και

χρηματοδοτικά δεδομένα. 

Να σημειωθεί επίσης, ότι δεν υπάρχει συμβατότητα των επενδύ-

σεων στο ΣΔΑΜ με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις βιώσιμες

επενδύσεις (Sustainable Taxonomy Regulation), σύμφωνα με τον οποίο

οι επενδύσεις σε φυσικό αέριο δεν είναι βιώσιμες. Το ίδιο θα ισχύσει

από το 2021 και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που ευ-

θυγραμμίζεται με την επίτευξη του κεντρικού στόχου της κλιματικής

ουδετερότητας και επομένως δεν θα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε ορυ-

κτά καύσιμα. Επομένως, η χρηματοδότηση τέτοιων μονάδων από ευ-

ρωπαϊκούς πόρους που θα εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-

φωνία, η οποία αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, δεν θα είναι εφικτή. 

Η κριτική μας προς την κυβέρνηση επιβεβαιώνεται από την πρό-

σφατη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

με την πρόταση της Επιτροπής για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ).

Η πολιτική αυτή συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη

της μετάβασης και πλέον μένει η τελική έγκριση των νομικών κειμέ-

νων από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου. 

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του συμβιβαστικό κειμένου είναι ο

αποκλεισμός της χρηματοδότησης ορυκτών καυσίμων από τους πό-

ρους του Ταμείου Δίκαιης μετάβασης, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι

συμβατό με τον στόχο της απανθρακοποίησης. Αναφορικά με τα συ-

στήματα τηλεθέρμανσης, η χρηματοδότηση από το Ταμείο Δίκαιης Με-

τάβασης θα είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνο για χρήση ΑΠΕ. 

Η χρηματοδότηση έργων φυσικού αερίου όμως, με βάση τα στοι-

χεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, μπορεί να μην είναι εφι-

κτή ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφού η θετι-

κή αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ικα-

νοποιητική εκπλήρωση των κριτηρίων - στόχων της επιτροπής,

ένας από τους οποίους είναι η αποτελεσματική συμβολή στην πράσι-

νη μετάβαση. 

Με αυτά τα δεδομένα, δημιουργούνται επίσης σοβαρά ερωτήμα-

τα για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των ήδη δρομολογημένων

έργων δικτύων φυσικού αερίου πολλών ελληνικών πόλεων της ελ-

ληνικής περιφέρειας και θεωρούμε ακατανόητη την καθυστέρηση υλο-

ποίησης τους. 

Σε ότι αφορά στις τηλεθερμάνσεις έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, συ-

ζητήσαμε το θέμα σε επίκαιρη ερώτηση και σε Επιτροπή της Βουλής,

κατά την ενημέρωση για το master plan της μετάβασης (ΣΔΑΜ), κα-

τόπιν αιτήματος μας, λέγαμε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο να ματαιώ-

νονται τα έργα τηλεθέρμανσης σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη να πετιέται

ουσιαστικά επενδεδυμένο κεφάλαιο πολλών εκ. ευρώ, και να δε-

σμεύονται πόροι για δίκτυα φυσικού αερίου για θέρμανση δηλαδή για

έργα με ημερομηνία λήξης. 

Καταλήγοντας ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό: 

1. Θα αλλάξει πολιτική και σχεδιασμό στο ΕΣΕΚ και στο ΣΔΑΜ

αναφορικά με το φυσικό αέριο δεδομένης της πολιτικής συμ-

φωνίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρ. Επι-

τροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο); 

2. Θα επαναπροσδιορίσει την πολιτική του επιλογή αναφορικά

με τα συστήματα τηλεθέρμανσης; 

3. Πως σχεδιάζει να χρηματοδοτηθούν νέα έργα φυσικού αερί-

ου; 

4. Έχει εξετάσει την συμβατότητα των επενδύσεων που προ-

βλέπονται στο ΣΔΑΜ με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις βιώ-

σιμες επενδύσεις (Sustainable Taxonomy Regulation), σύμ-

φωνα με τον οποίο δεν είναι βιώσιμες οι επενδύσεις σε φυ-

σικό αέριο; 

5. Συμβαδίζει ο εν λόγω σχεδιασμός στο ΣΔΑΜ με τη νέα πολι-

τική γραμμή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων;

32 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν σε ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι το master plan μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών

δεν συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τάσεις
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα 

Κύριε Υπουργέ,
ως γνωστόν, παραμονή Πρωτοχρονιάς, με

απόφαση του απελθόντος υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη (ΥΠΕΝ/ ΔΚΑ-
ΠΑ/126440/2480/31.12.2020), άλλαξε ο τρόπος
κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου για το έτος 2020 και έτσι περικόπτονται
οι πόροι του Πράσινου Ταμείου που προορίζο-

νταν για την Απολιγνιτοποίηση των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας
και της Μεγαλόπολης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης με την Υπουργική του Απόφα-
ση περιέκοψε τους συγκεκριμένους πόρους από 6% σε 1% προς το Πρά-
σινο Ταμείο ξεσηκώνοντας τις αντιδράσεις των τοπικών δήμων και φο-
ρέων των επίμαχων περιοχών που καλούνται να κάνουν την περίφημη
«Δίκαιη Μετάβαση». Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εσόδων
που κατευθυνόταν στις λιγνιτικές περιοχές έφτανε το 6% για το 2018 και
2019, με το συνολικό κονδύλι ανά έτος να αγγίζει τα 30εκ., ενώ για το 2020
θα πέσει μόλις στο 1% κάτι που σημαίνει πως δεν θα ξεπεράσει τα 5εκ.
ευρώ. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση μάλιστα, η οποία επηρεάζει κα-
θοριστικά το μέλλον των ενεργειακών Δήμων της χώρας, έγινε «εν κρυ-
πτώ» και χωρίς να είναι ενήμερος κανείς θεσμικός παράγοντας ή να έχει
υπάρξει κάποια σχετική διαβούλευση.

Επειδή, καθίσταται πλέον πασιφανές ότι το πολυδιαφημισμένο Mas-
ter Plan της Κυβέρνησης έρχεται πια σε σύγκρουση με τη συγκεκριμέ-
νη Απόφαση και όχι μόνο σε «Δίκαιη Μετάβαση» δεν θα οδηγήσει, αλλά
θα επιφέρει μια συνεχώς και πιο άδικη μετάβαση, αν εφαρμοστούν τέ-
τοιου είδους άδικες και αδικαιολόγητες Υπουργικές Αποφάσεις.

Επειδή, σε μια περίοδο με παρατεταμένη ύφεση στις περιοχές της Δυ-
τικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης δεν υπάρχει η πολυτέλεια για πε-

ρικοπή πόρων για το σύνθετο εγχείρημα της Απολιγνιτοποίησης.
Επειδή αυτό το εγχείρημα θα τραβήξει βέβαια σε βάθος χρόνου, ωστό-

σο η σημερινή συγκυρία εξαιτίας και της πανδημίας φέρνει σε μια ορια-
κή κατάσταση τις περιοχές αυτές όπου επιβάλλεται η άμεση εκταμίευση
ποσών για έναρξη των πρώτων έργων και δράσεων, ενόψει του πολύ σύ-

ντομου χρονοδιαγράμματος Απολιγνιτοποίησης, το οποίο είχε θέσει η

προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Επειδή η πρωτοφανής και αιφνιδιαστική αυτή μείωση των σχετικών

εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου που αποφασίστηκε στις 31.12.2020 έρχεται να προστεθεί στο ήδη

κατά πολύ μειωμένο «Ειδικό Τέλος Δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλ-
λευσης του Λιγνίτη», όταν με το Ν. 4533/2018 αντικαταστάθηκε προς το
δυσμενέστερο, από την 1η Ιανουαρίου 2019, ο προηγούμενος τρόπος υπο-

λογισμού των σχετικών πόρων που καταβάλλονταν στις επίμαχες περιο-

χές ως τέλος ανάπτυξης του Ν. 2445/1996. 

Eρωτάται ο κ. Υπουργός: 
1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε την τουλάχιστον ακατανόητη και άστο-

χη Υπουργική Απόφαση του προκατόχου σας, η οποία θα αποστερή-
σει σημαντικούς και πολύτιμους πόρους που έχουν ανάγκη οι προς

μετάβαση περιοχές για τη χρηματοδότηση δράσεων, που στόχο

έχουν την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας; 

2. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε το δικαίωμα των περιοχών μετάβασης ως
μόνιμο ποσοστό (πχ 6%) έτσι ώστε να μην είναι έρμαιο των εκάστοτε
υπουργικών διαθέσεων και αποφάσεων, όπως έχουμε στο παρελθόν

προτείνει ως Κίνημα Αλλαγής και δεν είχε δεχθεί ο προκάτοχός σας; 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021 
Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Αρβανιτίδης

ΘΕΜΑ: Με απόφαση Χατζηδάκη περικόπτονται οι πόροι του Πράσινου Ταμείου που προορίζονται
για την Απολιγνιτοποίηση

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα 

Οργανωμένες ομάδες ιδιωτών ηλεκτρολό-
γων παρέχουν παρανόμως, ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δή-
λωση Εγκαταστάτη) σε όποιον θέλει να ηλε-
κτροδοτήσει ακίνητα, που δεν εντάσσονται
στους ισχύοντες νόμους περί αυθαιρέτων, βά-
σει τελεσίδικων και αμετάκλητων δικαστικών
αποφάσεων.

Η αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να εφαρμόσει ένα
αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την καταπο-

λέμηση της παράνομης ηλεκτροδότησης σε συνδυασμό με την ολιγωρία κά-
ποιων υπαλλήλων να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν
σε ακίνητα πολιτών που δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2018
με κανένα νόμο περί αυθαιρέτων και δικαιώθηκαν οι καταγγέλλοντες πο-
λίτες μετά από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες στα ελληνικά δικαστή-
ρια, οδηγεί στην ανεξέλεγκτη παροχή μετρητών σε αυθαίρετα και κατεδα-
φιστέα ακίνητα της Αττικής.

Η ανυπαρξία ελέγχων για προσφυγές κατά δηλώσεων υπαγωγής στους

Ν.4178/13 και Ν.4495/17 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τ.Ε.Ε. και η

άρνηση ορισμένων πρακτορείων του ΔΕΔΔΗΕ να εφαρμόσουν τους νό-

μους και τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις εγείρει εύλογα ερωτή-

ματα στο κατά πόσον εφαρμόζεται ο νόμος αδιακρίτως σε κάθε πολίτη.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε προκειμένου να προβεί ο ΔΕΔΔΗΕ

στη άμεση διακοπή ηλεκτροδότησης αυτών των αυθαιρέτων κτισμάτων;

2. Σκοπεύετε να ελέγξετε τα πρακτορεία του ΔΕΔΔΗΕ Αττικής, τα

οποία δεν έχουν ανακαλέσει ακόμη την παράνομη ηλεκτροδότηση αυ-

θαιρέτων κτηρίων, που δεν υπάγονται στους Ν. 4178/13 και Ν.4495/17

και έχουν κριθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα κατεδαφιστέα;

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021 

Η υπογράφουσα βουλευτής

Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου

ΘΕΜΑ: Παράνομες ηλεκτροδοτήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων από τον ΔΕΔΔΗΕ
σε περιοχές της Αττικής
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Ηλεκτρίστηκε η υποβρύχια διασύνδεση
Κρήτης-Πελοποννήσου

Η «διασύνδεση των ρεκόρ» τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία

που ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του

ΑΔΜΗΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2020, η ηλέκτριση του πρώτου

υποβρύχιου καλωδίου που διασυνδέει την Κρήτη με το ηπει-

ρωτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη υποθα-

λάσσια διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως.

Η ολοκλήρωση της 24ωρης δοκιμαστικής ηλέκτρισης ση-

ματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για τον Διαχειριστή και τις ανά-

δοχες εταιρείες, καθώς ανταπεξήλθαν με αποτελεσματικότητα

και τεχνική επάρκεια σε σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις,

υπερβαίνοντας σε μεγάλο βαθμό ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι

σήμερα σε αντίστοιχα διεθνή έργα. Σημειώνεται ότι το ανα-

τολικό κύκλωμα της διασύνδεσης, το οποίο ηλεκτρίστηκε σή-

μερα, απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους έργα:

1. Υποβρύχιο καλώδιο 132 χλμ ανάμεσα σε Χανιά και Νε-

άπολη Λακωνίας (ανάδοχη εταιρεία PRYSMIAN).

2. Υπόγεια καλώδια 42 χλμ σε Κρήτη και Πελοπόννησο (ανά-

δοχες εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και FULGOR

Α.Ε).

3. Νέος υποσταθμός στην Ανατολική Πελοπόννησο και

αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσταθμού στα Χανιά

(ΤΕΡΝΑ Α.Ε.).

Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου αποκαλείται η

«διασύνδεση των ρεκόρ» καθώς πρόκειται:

• Για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση

εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως (174 χλμ.)

• Για τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή δια-

σύνδεση υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας

μόνωσης XLPE παγκοσμίως (132 χλμ).

• Για τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψη-

λής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης

XLPE παγκοσμίως (βάθος 1.000 μέτρων).

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές διαχειριστικές

προκλήσεις, καθώς η νέα διασύνδεση εκτείνεται από τη Με-

γαλόπολη έως τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, περιλαμ-

βάνοντας οκτώ πόλεις στον σχεδιασμό του. Στο πλαίσιο

αυτό, ο ΑΔΜΗΕ ήρθε σε διαβούλευση με τοπικούς φορείς

και αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυ-

χόν οχλήσεις και να αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις, όπως

υπογειοποιήσεις γραμμών μεταφοράς όπου αυτό κατέστη

δυνατό.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 356 εκατ. ευρώ και

υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης και με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τρά-

πεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χα-

τζηδάκης δήλωσε: «Η δοκιμαστική ηλέκτριση της διασύνδεσης

Κρήτης-Πελοποννήσου σημαίνει ότι μια υποδομή στρατηγι-

κής σημασίας όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά για ολόκληρη τη

χώρα, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση.

Πρόκειται για ένα ορόσημο στο πρόγραμμα των νησιωτικών

διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ που καταλαμβάνουν κεντρική

θέση στον σχεδιασμό μας, καθώς αποτελούν καθώς απο-

τελούν πραγματικά πράσινα έργα με πολύ θετικό αποτύπωμα

όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και κοινωνικοοικονομικό. Γι

αυτό και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στηρί-

ζει την επιτάχυνση των έργων αυτών, τα οποία θα χρημα-

τοδοτηθούν και με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μά-

νος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Η πρώτη διασύνδεση

της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα είναι γεγονός. Μετά

την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής ηλέκτρισης μπορούμε πλέ-

ον να μιλάμε με βεβαιότητα για την άρση του ενεργειακού

αποκλεισμού της Κρήτης. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που

κατορθώσαμε να ηλεκτρίσουμε τη “διασύνδεση των ρεκόρ”

ακριβώς δύο χρόνια μετά την υπογραφή των σχετικών συμ-

βάσεων. Αυτό το κατορθώσαμε χάρη στην αφοσίωση των ερ-

γαζομένων μας, παρά τις αντιξοότητες και τις τεχνικές προ-

κλήσεις. Με την έγκαιρη υλοποίηση των εμβληματικών έρ-

γων του, ο ΑΔΜΗΕ κερδίζει το στοίχημα των ηλεκτρικών δια-

συνδέσεων σε πείσμα της πανδημικής κρίσης».
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Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη και θα συνεχίσει να έχει καταστροφικές επι-
πτώσεις για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια στην εργασία και τις συνθή-
κες εργασίας. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφυγή αυτών των
αρνητικών και επικίνδυνων επιπτώσεων όσο το δυνατόν περισσότερο και για
την προστασία των εργαζομένων εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους.

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στην ανθρώπινη υγεία

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία
μας. Οι επιπτώσεις της στην υγεία μας συχνά περιγράφονται ως πρωτογε-
νείς, δευτερογενείς ή τριτογενείς, ανάλογα με την αιτιολογική δίοδο μέσα
από την οποία προκύπτουν.
Πρωτογενείς επιπτώσεις

Σχετίζονται με άμεση έκθεση σε υπερβολική ζέστη ή τους φυσικούς
κινδύνους ακραίων καιρικών φαινομένων (όπως φυσικοί τραυματισμοί κα-
τά τη διάρκεια καταιγίδων ή πλημμυρών).
 Σε συνθήκες πολύ υψηλής θερμοκρασίας, η θερμοκρασία του αίματος

του σώματος ανεβαίνει. Οι ασθένειες και οι τραυματισμοί, που προκα-
λούνται από τη ζέστη στον χώρο εργασίας, προκύπτουν σε καταστάσεις
όπου το συνολικό θερμικό φορτίο υπερβαίνει την ικανότητα του σώ-
ματος να διατηρήσει τις φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες χωρίς υ-
περβολική καταπόνηση.

 Οι οξείες συνέπειες που προκαλούνται στην υγεία από τη θερμική κα-
ταπόνηση περιλαμβάνουν εξάντληση του οργανισμού, θερινή ιδρώα (ε-
ξανθήματα από τη ζέστη), κόπωση και συγκοπή/λιποθυμία λόγω ζέ-
στης. Αν η θερμοκρασία του σώματος ξεπεράσει τους 39°C, υπάρχει
κίνδυνος θερμοπληξίας ή κατάρρευσης.

 Η έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί επίσης να προκαλέσει επι-
πλοκές σε πολλές χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, της στεφανιαίας νόσου, του σακχα-
ρώδους διαβήτη και της χρόνιας νεφρίτιδας.

 Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας λέγεται ε-
πίσης ότι επηρεάζουν τις φυσιολογικές αποκρίσεις του σώματος σε πε-
ριβαλλοντικές τοξικές ουσίες. Για παράδειγμα, το θερμό και υγρό δέρ-
μα ευνοεί την απορρόφηση χημικών ουσιών.

Δευτερογενείς επιπτώσεις
Είναι αυτές που προκύπτουν από διαταραχές των περιβαλλόντων οι-

κοσυστημάτων που, με τη σειρά τους, μπορούν να οδηγήσουν σε μια με-
ταβολή των βιολογικών κινδύνων, όπως την ανάπτυξη μολυσματικών, α-
νοσοαλλεργικών και τοξικών νόσων.
 Η κλιματική αλλαγή διευρύνει, για παράδειγμα, το φάσμα των φορέων

νόσων (όπως ψύλλοι και κουνούπια) και ευνοεί την ανάπτυξη παθογό-
νων οργανισμών εκτός των περιοχών που συνήθως αναγνωρίζονται
ως μολυσμένες.

 Λέγεται επίσης ότι αυξάνει την παραγωγή και τις περιόδους γύρης, προ-
καλώντας έτσι αυξήσεις των αλλεργικών διαταραχών σε εργαζομένους
και άλλα άτομα.

Τριτογενείς επιπτώσεις
Είναι αυτές που προκύπτουν από τη διαταραχή κοινωνικών, πολιτικών και

οικονομικών συστημάτων, προκαλώντας αποδιοργάνωση ή ακόμη και βία.
Πρόσθετες επιπτώσεις για την υγεία

Επιπλέον, υπάρχουν επίσης πρόσθετες επιπτώσεις για την υγεία που
δεν είναι απαραίτητα το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά σχετί-
ζονται στενά με τις φυσικές και τις χημικές διεργασίες της οικονομίας που
βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Αυτές περιλαμβάνουν μεγαλύτερους κιν-
δύνους για την υγεία από τα υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης

(σε πολλές περιπτώσεις, λόγω καύσης ορυκτών καυσίμων), καθώς και αυ-
ξημένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως αποτέλεσμα της ελάττωσης της
στιβάδας του όζοντος.

Αν και είναι πολύ δύσκολη η εκτίμηση του αριθμού των σχετικών με την
κλιματική αλλαγή θανάτων που έχουν ήδη προκύψει, οι επιπτώσεις στην υ-
γεία από την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ήδη ορατές στην Ευρώπη.
Το κύμα καύσωνα του 2003 λέγεται ότι σκότωσε 70.000 ανθρώπους σε ό-
λη την ΕΕ και 20.000 μόνο στη Γαλλία. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχι-
στεί στο μέλλον. Σύμφωνα με την έκθεση του 2019 «Αντίστροφη μέτρηση
για την υγεία και την κλιματική αλλαγή» του ιατρικού περιοδικού The
Lancet20, αν δεν επιβραδυνθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη άμεσα και
δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, περίπου 350 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
ενδέχεται να εκτίθενται ετησίως σε ακραία κλιματικά φαινόμενα έως το τέ-
λος του αιώνα (σε σύγκριση με τα 25 εκατομμύρια τα πρώτα χρόνια της δε-
καετίας του 2000). Με βάση ένα σενάριο ανόδου της θερμοκρασίας του
πλανήτη κατά 3°C, οι καταστροφές που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα
στην Ευρώπη ενδέχεται να είναι 50 φορές πιο θανατηφόρες, αυξάνοντας τον
μέσο αριθμό των 3.000 θανάτων ετησίως μεταξύ των ετών 1981 και 2010
σε έως 152.000 θανάτους στο τέλος του αιώνα.

Οι επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας
Αυτοί οι κίνδυνοι φυσικά θα επηρεάσουν και τις συνθήκες εργασίας.

Συνήθως οι άνθρωποι εργάζονται καλύτερα σε θερμοκρασία μεταξύ 16°C
και 24°C, ανάλογα με το είδος της εργασίας που επιτελείται. Επιπροσθέτως
των προαναφερόμενων επιπτώσεων για την υγεία, οι υψηλότερες θερμο-
κρασίες μειώνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και αυξάνουν
τον κίνδυνο κόπωσης, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε δυνητική «μείωση
της επαγρύπνησης». Αυτό, κατ’ επέκταση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση της συχνότητας διαφόρων τύπων εργατικών ατυχημάτων, ό-
πως: κίνδυνοι παραπατήματος, χτυπήματος ή άλλης διαταραχής της κίνη-
σης, πτώσης από ύψος, κίνδυνοι σχετικοί με πτώση αντικειμένων, χειρισμό
μηχανημάτων, οδικοί κίνδυνοι εν ώρα εργασίας, κίνδυνοι σχετικοί με την
εσωτερική κυκλοφορία οχημάτων, τον χειρισμό χημικών ουσιών ή τη χρή-
ση ηλεκτρισμού κ.τ.λ. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αυξηθούν λόγω εξω-
τερικών ή εργασιακών παραγόντων: υψηλή υγρασία, χαμηλή κυκλοφορία
αέρα, χρήση προστατευτικού ρουχισμού που εμποδίζει την εξάτμιση του ι-
δρώτα κ.τ.λ. Η ακατάλληλη οργάνωση της εργασίας ενδέχεται επίσης να ε-
πιδεινώσει την κατάσταση: η διατήρηση ωρών εργασίας κατά τις θερμότε-
ρες ώρες της ημέρας, οι ακατάλληλες συνθήκες διαλειμμάτων, η εργασία
με καυτές επιφάνειες κ.τ.λ.

Η θερμική καταπόνηση ή τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάζουν
κυρίως τους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους, και ιδίως εκείνους
των οποίων η δραστηριότητα είναι σωματικά επίπονη. Ο κατασκευαστικός
και ο αγροτικός τομέας θεωρούνται ότι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Αρ-
κετές κατηγορίες εργαζομένων που εργάζονται σε εσωτερικούς χώρους εν-
δέχεται επίσης να επηρεαστούν, ιδίως εκείνοι που εργάζονται σε ζεστούς
χώρους χωρίς κλιματισμό. Η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και οι υπάλληλοι
γραφείου μπορούν να επηρεαστούν, αν το κτίριο δεν έχει σωστή μόνωση
ή σύστημα ψύξης/εξαερισμού.

Τα πιθανά προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν την αλλαγή των ωρών ερ-
γασίας, την εσωτερική οργάνωση εργασίας, την επένδυση σε σωστό εξο-
πλισμό και την πρόσβαση σε νερό. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί
ότι μερικά από αυτά τα μέτρα ενδέχεται να επιφέρουν νέους κινδύνους.

Απόσπασμα από https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-

09/ETUC-adaptation-climate-guide_GR.pdf

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην υγεία 
και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων
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