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Η
αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της ΔΕΗ και η πώληση
του 49% των μετοχών του ΔΕΔ-

ΔΗΕ, αποτέλεσαν τα κυρίαρχα θέματα
του τριμήνου.

Ειδικότερα η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της ΔΕΗ θα αποτελούσε θε-
τική απόφαση, αν δεν συνοδευόταν από
την πρόταση της κατάργησης του δι-
καιώματος προτίμησης για τους παλαι-
ούς μετόχους. Η μη άσκηση των δικαι-
ωμάτων προτίμησης από το Δημόσιο, θα
έχει ως συνέπεια τη συρρίκνωση της πο-
σοστιαίας συμμετοχής του στο κεφάλαιο
της Επιχείρησης στο 33% - 34%.

Βεβαίως, η συρρίκνωση της ποσοστι-
αίας συμμετοχής του Δημοσίου αποτελεί

προσδοκία πολλών και διαφορετικών Κυβερνήσεων και επιχει-
ρήθηκε με διάφορους τρόπους. 

Αναμφίβολα, ο τρόπος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαί-
ου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και τη μη συμ-
μετοχή του Δημοσίου σ’ αυτήν, αποτελεί τον αποτελεσματικότε-
ρο για την Επιχείρηση, από πλευράς εισροής κεφαλαίων.

Ταυτόχρονα όμως, η Επιχείρηση οδηγείται σε ένα μονόδρο-
μο ιδιωτικοποίησης, με απρόβλεπτες και ίσως επικίνδυνες συ-
νέπειες κυρίως για τους καταναλωτές. 

Η συρρίκνωση της λιγνιτικής παραγωγής, αύξησε την εξάρ-
τηση για εισαγόμενα
καύσιμα, με αποτέ-
λεσμα την τεράστια
αύξηση της χονδρε-
μπορικής τιμής της
Mwh. Οι προμηθευ-
τές μετακυλύουν την
παραπάνω αύξηση
στους καταναλωτές,
ενεργοποιώντας τις
σχετικές ρήτρες και

οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις.
Η αύξηση δε της χονδρεμπορικής τιμής ανέρχεται σε τέτοιο ύψος,
ώστε να γίνεται συζήτηση για ενεργειακή φτώχεια και εξεύρεση
τρόπων αντιμετώπισής της. Ακόμα και η ΡΑΕ, θέτοντας σε δημόσια
διαβούλευση την τυποποίηση "Εντύπου Αίτησης Προσφοράς Προ-
μήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας" και "Λογαριασμού Κατανάλωσης",
αναγνωρίζει ουσιαστικά το έλλειμμα ενημέρωσης των κατανα-
λωτών και θεωρεί αναγκαία τη σήμανση των τιμολογίων Χαμη-
λής Τάσης με κριτήριο τον κίνδυνο τιμών που ενσωματώνουν!!!
Μήπως πρόκειται για αποτυχία της αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας να εξασφαλίσει μία τιμολογιακή βάση με κοινωνικό
και αναπτυξιακό προσανατολισμό; 

Στον ΔΕΔΔΗΕ, επικρατεί μια κατάσταση που δύσκολα θα μπο-
ρούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ευοίωνη. Η έλλειψη προσω-
πικού, η υπερμεγένθυση του οργανογράμματος, η εξάρτηση από
τις εργολαβίες και άλλα πολλά μετατρέπουν τα φιλόδοξα επιχει-
ρησιακά σχέδια σε αφηγήματα χωρίς αντίκρισμα προς τους πε-
λάτες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο 4808/2021 δημοσιεύθηκε 19 Ιου-
νίου 2021, η ΔΕΗ υιοθέτησε τις ρυθμίσεις του το Σεπτέμβριο και
ο ΔΕΔΔΗΕ στις 22-10-2021. Τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευ-
ση του Νόμου και ένα μήνα μετά την έκδοση από τη ΔΕΗ των σχε-
τικών οδηγιών. Προβληματισμοί επίσης έχουν διατυπωθεί και για
την ορθή λειτουργία κάποιων υπηρεσιακών συμβουλίων και για
αρκετά ακόμα…

Η κύρωση της σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας «Για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κό-
σμο της εργασίας» μέσω του Ν. 4808/2021, δίνει τη δυνατότητα
σε Επιχειρήσεις και συνδικάτα να προσανατολιστούν σε διάλογο
για την υιοθέτηση σχετικών μέτρων και πρωτοβουλιών προώθησης
αντίστοιχης κουλτούρας.

Επίσης, στον ίδιο νόμο προβλέπονται αρκετές ρυθμίσεις σχε-
τικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής των εργαζομένων. Μια ισορροπία που διαταράσσεται εδώ
και χρόνια, στο βωμό της αύξησης της παραγωγικότητας πολύ πε-
ρισσότερο την εποχή της πανδημίας. Αποτελεί συχνότατο φαι-
νόμενο η εργασία πέρα του ωραρίου (6-8 μ.μ.). Υπό αυτές τις συν-
θήκες ποια ισορροπία να διατηρηθεί;;;

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 πρώην Μέ-

λους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Σουβλάκη Παύλου. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συ-

ναδέλφους-μέλη μας, Τσάμη Γεώργιο για την απώλεια του πατέρα του, Ντελλή Γλυκερία για την απώλεια

της μητέρας της, Δημοπούλου Γεωργία για την απώλεια της μητέρας της, Αρχοντίδου Ελισσάβετ για την

απώλεια της μητέρας της, Μαρκοζάνη Εμμανουήλ για την απώλεια της μητέρας του και Λαυρεντάκη Μι-

χάλη για την απώλεια του πατέρα του.

editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΠ

Συνάδελφοι, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
Σχετικά με το ζήτημα του τιμολογίου ΓΠ, που η κυβέρνηση κατήργησε παράνομα, και το
οποίο θα εκδικαζόταν στις 26 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ανέβαλε τη
συζήτηση και όρισε νέα ημερομηνία για τις 15/2/2022.
Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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Η ισορροπία επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής δεν αποτελεί ουτοπία

Είναι δεδομένο ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας

άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε στο γραφείο και επη-

ρέασε τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα.

Μεγάλο ποσοστό εργαζομένων έχει πρόσβαση στο

διαδίκτυο και σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με

αποτέλεσμα η εργασία να μη μένει μόνο στο γραφείο.

Στη σημερινή εποχή, η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής φαίνεται όλο και

πιο δύσκολη.

Τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου γί-

νονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, μιας και έχει γίνει σύνηθες

φαινόμενο να ελέγχουμε τα email μας όλες τις ώρες και

να εργαζόμαστε στους φορητούς υπολογιστές τα Σαβ-

βατοκύριακα, αποτέλεσμα αυτό το άγχος να αυξάνεται με

περισσότερες ώρες εργασίας και λιγότερο χρόνο για τον εαυτό μας και την οικο-

γένειά μας.

Η διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

δεν είναι μόνο σημαντική για την υγεία και τις σχέσεις, αλλά μπορεί να βελτιώσει την

παραγωγικότητα και τελικά την απόδοση των εργαζομένων αυξάνοντας τα επίπε-

δα αφοσίωσής τους.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η εργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέ-

ρος της ζωής ενός ανθρώπου. Πολλές είναι οι κοινωνικές πτυχές που σχετίζονται

με την εργασία και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που απολαμβάνουν να εργάζονται

πολλές ώρες.

Η ιδέα της αποτελεσματικής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής

συχνά θεωρείται ότι σχετίζεται περισσότερο με το να αισθανόμαστε ότι έχουμε τον

«έλεγχο» σε αυτά που πρέπει να κάνουμε στην εργασία και την προσωπική μας ζωή

και στο πως μπορούμε να τα διαχειριστούμε.

Είναι γεγονός ότι οι ευέλικτες ώρες εργασίας επιτρέπουν στους εργαζόμενους

να διαχειριστούν καλύτερα τη ζωή τους και να διαθέτουν το χρόνο τους με τέτοιο

τρόπο που να μπορούν να ασχοληθούν και με άλλες πτυχές της ζωής τους.

Μια παρόμοια με τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, πρακτική, είναι η τηλεργασία η

οποία αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματική στην επίτευξη επαγγελματικής και προ-

σωπικής ισορροπίας, όταν όμως η τηλεργασία λειτουργεί εντός ενός πλαισίου που

γίνεται σεβαστό από όλες τις πλευρές.

Κάποιες βασικές πρακτικές για την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής

και επαγγελματικής ζωής είναι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η αποτελεσματική επι-

κοινωνία με τα άτομα στο επαγγελματικό και κοινωνικό μας περιβάλλον καθώς και

η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και άγχους.

Με το νόμο 4808/2021 κυρώθηκε η Σύμβαση 190/2019 της Διεθνούς Οργά-

νωσης Εργασίας σύμφωνα με την οποία υιοθετήθηκαν μέτρα κατά της βίας και πα-

ρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, διευρύνοντας το πεδίο απαγορευμένων συμπε-

ριφορών, εισάγοντας σε αυτές και την ψυχολογική βία και ο οποίος περιέχει σημα-

ντικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα με διατάξεις που αφορούν

τόσο στο Ατομικό όσο και στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο.

Μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων αφορούν στην προσαρμογή της Ελληνικής Νο-

μοθεσίας με ενσωμάτωση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Ιου-

νίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για

τους γονείς και τους φροντιστές και ρυθμίσεις για άδειες σχετικά με την προστα-

σία της οικογένειας.

Ωστόσο, οι σχετικές ρυθμίσεις αποτελούν μία βάση, πάνω στην οποία

μπορούν να ληφθούν πρωτοβουλίες, να υιοθετηθούν μέτρα που να προ-

στατέψουν τους εργαζόμενους από αναχρονιστικές νοοτροπίες.

Ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πόροι πολύτιμοι και είναι προς όφελος όλων

μας να τους διαχειριζόμαστε με προσοχή και σοφία.

της Αιμιλίας Τσόκου

μέλους Δ.Σ. ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ

Ο κίνδυνος της πανδημίας και τα μέτρα κατά
της διάδοσής της, δεν στάθηκαν ικανά να πτοή-
σουν την επιθυμία των συναδέλφων Εθελοντών Αι-
μοδοτών να ανταποκριθούν σε ένα ακόμα κάλε-
σμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

Δείχνοντας για άλλη μια φορά εμπιστοσύνη
στον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, συμμετείχαν στο Διήμερο
Εθελοντικής Αιμοδοσίας 13 και 14 Σεπτεμβρίου
2021, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και
αποδεικνύοντας ότι η έννοια του ανθρωπισμού εί-
ναι παρούσα και στις δύσκολες συνθήκες της παν-
δημίας.

Αξίζουν συγχαρητηρίων όλοι οι Εθελοντές
Αιμοδότες καθώς και η Τράπεζα Αίματος του
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ για την άψογη οργάνωση της Αι-
μοδοσίας! 

Το σκοτάδι
της Πανδημίας,

φωτίζουν οι
Εθελοντές Αιμοδότες
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2021, ο Πρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

"Το α ’ εξάμηνο του έτους επιτύχομε ανθεκτικές επιδόσεις, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στις τιμές των βα-

σικών προϊόντων (commodity prices), λόγω της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων μας. Για το σύνολο

τους έτους, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει για επανάληψη της

λειτουργικής κερδοφορίας του 2020, παρά την αύξηση του ενεργειακού κόστους και για το σκοπό αυτό

έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Συνεχίσαμε το πρόγραμμα απόσυρσης λιγνιτικής ισχύος με βάση το στρατηγικό μας στόχο για μετάβαση

σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό μείγμα. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις δράσεις μας για περαιτέρω ωρίμαν-

ση του χαρτοφυλακίου μας έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο πλέον ξεπερνά τα 10GW.

Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις στις δραστηριότητες των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και στο Δίκτυο Διανομής με βάση το Επι-

χειρηματικό μας Σχέδιο. Περαιτέρω πρόοδος καταγράφηκε στη διαδικασία μετασχηματισμού των Εμπορικών δραστηριοτήτων μας, με την ει-

σαγωγή νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ενώ ξεκινήσαμε τον ανασχεδιασμό της εμπειρίας των πελατών μας με το πρώτο κατάστημα

πιλότο στην Αθήνα να είναι σε λειτουργία από τον Ιούλιο. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, έχουμε ήδη εγκαταστήσει μέσω της ΔΕΗ blue πάνω

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

(σε € εκατ.)
Α’ Εξάμηνο

2021

Α’ Εξάμηνο

2020
Δ (%)

Κύκλος εργασιών (1) 2.193,4 2.249,6 (2,5)

Λειτουργικές Δαπάνες * (2) 1.721,9 1.792,3 (3,9)

EBITDA επαναλαμβανόμενο * (3)=(1)-(2) 471,5 457,3 3.1

Περιθώριο EBITDA επαναλαμβανόμενο * (4)=(3)/(1) 21,5% 20,3%

Εφάπαξ

επιπτώσεις

Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού

(5)

2,8 16,3

Αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών

επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024
34,7

=Πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια

φυσικού αερίου 2012-2019
(44,8)

EBITDA (6)=(3)-(5) 434,0 485,8 (10.7)

Περιθώριο EBITDA (7)=(6)/(1) 19,8% 21,6%

Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και κέρδη / (ζημίες)
από συνδεδεμένες εταιρείες

(8) 408,6 424,5 (3.7)

Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού (9) 11,6 10,1 14,9

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (10)=(6)-(8)-(9) 13,8 51,2 (73,0)

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (11) 26,9 29,3 (8.2)

* προσαρμογή για εφάπαξ επιπτώσεις
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Κανένα νοικοκυριό
απροστάτευτο

Ο Υπουργός Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, Κώ-

στας Σκρέκας, παρουσία-

σε σε κοινές δηλώσεις με

τον Υπου ργό Οικονομικών,

Χρήστο Σταϊκούρα και τον

Αναπληρωτή Υπουργό Οι-

κονομικών, Θεόδωρο

Σκυλακάκη, τα μέτρα στή-

ριξης της κοινωνίας από τις

επιπτώσεις της διεθνούς ε-

νεργειακής κρίσης.

Ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε την απόφαση της Κυβέρνησης να διπλασιάσει

την κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος χαμηλής τάσης, εξαι-

τίας της κλιμάκωσης της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, προκειμένου να

προστατεύσει όλα τα νοικοκυριά. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «το ενδεχό-

μενο ο χειμώνας που έρχεται να είναι βαρύς εντείνει την ανησυχία και κατ’ ε-

πέκταση την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης της διεθνούς ενεργειακής κρί-

σης».

Για την προστασία της κοινωνικής συνοχής, το ύψος της επιδότησης δια-

μορφώνεται από την 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του έτους σε 60 ευ-

ρώ/MWh, με αντίστοιχη αύξηση της μηνιαίας επιδότησης για ένα μέσο νοικο-

κυριό σε 18 ευρώ τον μήνα από 9 ευρώ. Για τον λόγο αυτόν, τα κεφάλαια στο

νεοσύστατο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης θα αυξηθούν από τα 150 εκατ.

ευρώ που είχαν ανακοινωθεί αρχικά στα 400 εκατ. ευρώ.

Με τον διπλασιασμό της επιδότησης θα απορροφηθεί σχεδόν το σύνολο

των ανατιμήσεων στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και η επιβάρυνση για τα

νοικοκυριά θα περιοριστεί στο ελάχιστο και συγκεκριμένα σε 2 με 3 ευρώ το

μήνα. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της εκπτωτι-

κής της πολιτικής για καταναλώσεις από 300 kWh/μήνα έως 600 kWh/μήνα,

περιορίζοντας ακόμα περισσότερο το κόστος για ένα μέσο νοικοκυριό.

Ο κ. Σκρέκας επισήμανε ότι το ύψος της επιδότησης θα αναπροσαρμοστεί

περαιτέρω σε περίπτωση που συνεχιστεί η ανοδική πορεία των τιμών ενέρ-

γειας στις διεθνείς αγορές. Πρόσθεσε ότι ειδικά για τους δικαιούχους του Κοι-

νωνικού Οικιακού Τιμολογίου η επιδότηση θα ανέλθει σε 80 ευρώ/MWh, δη-

λαδή σε 24 ευρώ τον μήνα και ως εκ τούτου δεν θα δουν καμία αύξηση στους

λογαριασμούς τους. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Ε-

μπορίας θα δοθεί έκπτωση τουλάχιστον 15% στο κόστος προμήθειας φυσι-

κού αερίου στα νοικοκυριά, ενώ ανέφερε ότι η ΔΕΠΑ θα διαθέσει ποσότητες

φυσικού αερίου με έκπτωση και στους υπόλοιπους παρόχους που με τη σει-

ρά τους θα πρέπει να τις περάσουν αυτούσια στους καταναλωτές.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η Κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων

από τη διεθνή ενεργειακή κρίση. Με τα μέτρα που λαμβάνουμε δημιουργείται

ένα αποτελεσματικό πλέγμα προστασίας για το κοινωνικό σύνολο. Το μήνυμά

μας είναι ξεκάθαρο: σε αυτήν την πρωτόγνωρη σε ένταση και διάρκεια ενερ-

γειακή κρίση δεν θα αφήσουμε κανένα νοικοκυριό και κανέναν Έλληνα α-

προστάτευτο».

από 400 φορτιστές στην Ελλάδα, διαθέ-

τοντας το μεγαλύτερο και ταχύτερα ανα-

πτυσσόμενο δίκτυο δημόσιων φορτι-

στών στην χώρα.

Σε συνέχεια της αναβάθμισης από την

S&P τον Νοέμβριο 2020, λάβαμε τον Ιού-

νιο και νέα αναβάθμιση κατά μία βαθμί-

δα σε Β+ με θετικές προοπτικές κυρίως

λόγω της βελτίωσης των θεμελιωδών

μεγεθών και δεικτών της ΔΕΗ. Αξιο-

ποιώντας την βελτίωση της πιστοληπτι-

κής μας αξιολόγησης, πετύχαμε την

επάνοδο μας στις αγορές κεφαλαίου με

την έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας

άνω των €1,2 δισ από τις αρχές του χρό-

νου. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει να εν-

σωματώνουμε δείκτες βιωσιμότητας

στις δανειακές μας συμβάσεις και με τις

ελληνικές τράπεζες με την πρόσφατη

υπογραφή νέου δανείου € 300 εκατ. με

την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης,

καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη

στρατηγική μας δέσμευση για ενσωμά-

τωση στην πολιτική χρηματοδότησής

μας περιβαλλοντικών στόχων που σχε-

τίζονται με τον μετριασμό των επιπτώ-

σεων από την κλιματική αλλαγή. Ποσο-

στό άνω του 30% του δανεισμού είναι

πλέον συνδεδεμένο με στόχους βιωσι-

μότητας. Τέλος, σημαντικό γεγονός κατά

τη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2021

ήταν και η ολοκλήρωση χρηματοδότη-

σης και από τις δύο συναλλαγές τιτλο-

ποίησης απαιτήσεων, οι οποίες εκτός από

την ενίσχυση της ρευστότητας αναμέ-

νεται να επιφέρουν και θετική επίδραση

στην είσπραξη απαιτήσεων.

Η προσφορά ύψους €2,1 δισ του Mac-

quarie Infrastructure and Real Assets

Group, για την πώληση του 49% του

ΔΕΔΔΗΕ η οποία αποτιμά το 100% της

αξίας του σε €4,3 δισ παραπέμπει σε μία

αξία 151% της Ρυθμιζόμενης Περιου-

σιακής Βάσης και αποτελεί το μεγαλύ-

τερο τίμημα που έχει ποτέ προσφερθεί

για συναλλαγή πώλησης υποδομών

στην Ελλάδα. Τα κεφάλαια που θα ει-

σπράξει η ΔΕΗ θα χρησιμοποιηθούν

για την μείωση των δανειακών υπο-

χρεώσεων της εταιρείας καθώς και για

την επιτάχυνση του επενδυτικού πλά-

νου." 
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021 

Δυο χρόνια μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την
εμπροσθοβαρή απολιγνιτοποίηση το 2028 και ακόμα δεν έχει διευ-
κρινιστεί επαρκώς, πότε και σε ποια τεχνολογία θα μετατραπεί η λι-
γνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V, στην Κοζάνη της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. Η λιγνιτική αυτή μονάδα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη λει-
τουργία της, αφού προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή της το
2022, με κόστος 1.4 δις και έχει ήδη ανακοινωθεί η διακοπή λειτουργίας
της, το 2028. Οι αντιφάσεις και οι ασάφειες είναι το βασικό χαρακτη-
ριστικό της πολιτικής της ΝΔ στον τομέα της απολιγνιτοποίησης με την
έλλειψη ικανότητας του σχεδιασμού εμφαντική. 

Σε όλα τα επίσημα θεσμικά κείμενα - Εθνικό Σχέδιο για την Ενέρ-
γεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ή
master plan (ΣΔΑΜ), αρχικό και επικαιροποιημένο, Εδαφικά Σχέδια
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), Πρόγραμμα Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ 2021-2027), κ.α- αναφέρεται ως ημε-
ρομηνία απόσυρσης για όλες τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες το 2023
με εξαίρεση την Πτολεμαΐδα V, όπου αναφέρεται ως επίσημη ημερο-
μηνία αλλαγής καυσίμου το 2028, χωρίς να αποσαφηνίζεται η νέα τε-
χνολογία. 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της
ΔΕΗ του 2020 στους αναλυτές, στις 20.4.2021, ο Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε ότι έχει αποφασισθεί η επί-
σπευση της διαδικασίας της απολιγνιτοποίησης κατά 3 χρόνια, με την
μετατροπή της Πτολεμαΐδας V σε μονάδα φυσικού/ορυκτού αερίου μέ-
χρι το 2025. Η απόφαση αυτή παρουσιάστηκε και ως η καλύτερη δυ-
νατή, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις τιμές δικαιωμάτων
εκπομπών CO2. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τυπική τελική επενδυτική
απόφαση της ΔΕΗ για την Πτολεμαΐδα V αναμενόταν το καλοκαίρι, συ-
μπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος και των απαραίτητων οι-
κονομοτεχνικών μελετών για τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας V σε μο-
νάδα φυσικού/ορυκτού αερίου. 

Ο στόχος όμως της κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το
2050, οι νέοι πιο φιλόδοξοι ευρωπαϊκοί στόχοι για το 2030, η άνοδος
των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (που επηρεάζει και τις μονά-
δες φυσικού αερίου), και η διεθνής άνοδος των τιμών φυσικού αερί-
ου θέτουν εν αμφιβόλω τη μακρόχρονη οικονομική βιωσιμότητα αυ-
τής της μετατροπής. Παράλληλα, η απόφαση για τη μετατροπή σχε-
τίζεται επίσης και με το «διαθέσιμο χώρο» για νέες μονάδες φυσικού
αερίου, όπου ήδη έχουν δοθεί τουλάχιστον τέσσερις νέες άδειες. 

Με βάση το υφιστάμενο ΕΣΕΚ, είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν βαδί-
ζει στον δρόμο της πλήρους απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά
αντίθετα, με το πρόσχημα της απολιγνιτοποίησης ενισχύεται η ηλε-

κτροπαραγωγή από φυσικό/ορυκτό αέριο και μάλιστα από ιδιωτικές
μονάδες, χωρίς παράλληλα να έχει αποφασιστεί το μέλλον μιας μονάδας
για την οποία έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά. 

Επισημαίνουμε ότι η χρήση του ορυκτού/φυσικού αερίου είναι ασύμ-
βατη με το νέο πανευρωπαϊκό κλιματικό στόχο για το 2030 για μείω-
ση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχι-
στον 55% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και τις αλλαγές
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία του πακέτου “fit for 55”, και απαιτείται ανα-
θεώρηση του ΕΣΕΚ ώστε να συμπεριλάβει τους νέους φιλόδοξους στό-
χους της ΕΕ. 

Με την τεράστια αύξηση των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα CO2), την εκτόξευση των τιμών του εισαγόμενου
φυσικού/ορυκτού αερίου και την κλιματική κρίση, οφείλουμε να κα-
ταλάβουμε ότι η στροφή προς τις ΑΠΕ, με ειδικό χωροταξικό πλαίσιο
και όχι ανεξέλεγκτα, με νέες υποδομές αποθήκευσης ενέργειας απο-
τελεί μονόδρομο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας τόσο από κλι-
ματική όσο και από οικονομική σκοπιά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος

Υπουργός:

1) Πότε θα πάρει η ΔΕΗ την τελική επενδυτική της απόφαση αναφο-
ρικά με την απολιγνιτοποίηση; Πότε τελικά θα κλείσει η λιγνιτική
μονάδα Πτολεμαΐδα V; το 2028 ή το 2025; 

2) Σε ποια τεχνολογία θα μετατραπεί η Πτολεμαΐδα V και πότε; Σε ποι-
ες μελέτες βασίζεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την μετατροπή της Πτο-
λεμαΐδας V; Πόσο θα κοστίσει η μετατροπή της; Έχει ληφθεί υπόψη
η εκτόξευση των τιμών του εισαγόμενου φυσικού/ορυκτού αέριου; 

3) Η ενδεχόμενη μετατροπή της Πτολεμαΐδας V σε μονάδα φυσικού
αερίου συμβαδίζει με το νέο ευρωπαϊκό κλιματικό νόμο, το πακέτο
μέτρων «fit for 55» και τις τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Υπάρχουν
οικονομοτεχνικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν τη βιωσιμότη-
τα της επιλογής αυτής για επαρκές χρονικό διάστημα και πόσο εί-
ναι αυτό; 

4) Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ σχετικά με τα ορυκτά
καύσιμα, συνάδουν με τον σχεδιασμό για την Πτολεμαΐδα V και τις
άδειες που έχουν δοθεί σε ιδιωτικές μονάδες φυσικού/ορυκτού αε-
ρίου, αλλά και το υφιστάμενο ΕΣΕΚ όπου ο λιγνίτης αντικαθίστα-
ται με νέες ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες χρειάζο-
νται ικανό χρονικό διάστημα για να αποσβεστούν; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Βέττα Καλλιόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης

Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης: Πότε και σε ποια τεχνολογία θα μετατραπεί η λιγνιτική
μονάδα Πτολεμαΐδα V;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2021

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης
που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με
θέμα «Χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης :
Πότε και σε ποια τεχνολογία θα μετατραπεί η
λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαΐδα V», και ειδικό-
τερα αναφερόμενοι στα επιμέρους ερωτήματα
που τέθηκαν, σας πληροφορούμε ότι:

1. Η ΔΕΗ σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα (ΕΣΕΚ), όπως κυρώθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οι-
κονομικής Πολιτικής και δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ-Β-4893.2019
έχει θέσει ως χρονοδιάγραμμα την απόσυρση ως το 2023 του συ-
νόλου των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκο-
νται σήμερα σε λειτουργία.
Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ η πλήρης απένταξη του λιγνίτη από το εγ-
χώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να συντελεστεί έως
το 2028, επομένως η νέα λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαΐδα V, η
οποία αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το β' εξάμηνο
του 2022, θα πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία της χρησιμοποι-
ώντας ως καύσιμο λιγνίτη το αργότερο το 2028. Η ΔΕΗ εντούτοις,
ήδη από πέρυσι, με βάσει τα μέσο- και μακροπρόθεσμα οικονο-
μοτεχνικά στοιχεία της ενεργειακής αγοράς της, έθεσε ως στόχο
την παύση λειτουργίας της Μονάδας Πτολεμαΐδα V με καύσιμο λι-
γνίτη το έτος 2025 και τη μετατροπή της σε Μονάδα με καύσιμο φυ-
σικό αέριο, το οποίο εκπέμπει σχεδόν 50% λιγότερο C02 σε σύγκριση
με τον άνθρακα. Η λύση αυτή έχει προκριθεί ως ενδιάμεση μέχρι
η ενεργειακή οικονομία να καταστεί κλιματικά ουδέτερη.

2. Για τη μετατροπή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V από καύσιμο λιγνί-
τη σε καύσιμο φυσικό αέριο η ΔΕΗ έχει αποταθεί στο βασικό κα-

τασκευαστή του κύριου εξοπλισμού και παράλληλα μελετητή των
κύριων συστημάτων της Μονάδας, εγνωσμένο διεθνή οίκο του εξω-
τερικού Mitshubishi Power, ο οποίος σε συνεργασία με τις τεχνι-
κές υπηρεσίες της Επιχείρησης εκπονεί σχετική προκαταρκτική τε-
χνική μελέτη η οποία βαίνει προς την ολοκλήρωσή της. Στην εν λόγω
μελέτη διερευνώνται όλα τα δυνατά σενάρια τεχνικών μετατροπών
και λειτουργικής ευελιξίας της Μονάδας σε συνάρτηση με το εκτι-
μώμενο κόστος μετατροπής της. Το βασικό πλαίσιο της προκρι-
νόμενης τεχνικής λύσης είναι η λειτουργία της Μονάδας με επαυ-
ξημένη ισχύ, με την προσθήκη ενός αεριοστροβίλου, ο οποίος θα
έχει μελλοντικά τη δυνατότητα καύσης και υδρογόνου, με στόχο
η Μονάδα να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική στην εγχώρια
αγορά.

3. Βάσει του προγράμματος απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ, επιχειρη-
ματικό στόχο της αποτελεί ήδη από το 2020 η μείωση των εκπο-
μπών C02 στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 62% έως το 2023. Στο πα-
ραπάνω πλαίσιο η ΔΕΗ συμβαδίζει με τον νέο ευρωπαϊκό κλιμα-
τικό νόμο και το πακέτο μέτρων "fit for 55".

4. Οι μονάδες φυσικού αερίου είναι σημαντικές για το σύστημα το διά-
στημα της ενεργειακής μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκ-
πομπών άνθρακα. Προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυ-
τές οι μονάδες φυσικού αερίου θα πρέπει να αποζημιώνονται επαρ-
κώς. Η ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογιών παγκοσμίως δείχνει επί-
σης πως στο μέλλον είναι πιθανόν να υπάρξουν λύσεις που θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν τις μονάδες αυτές να παραμείνουν ενεργές
καθ' όλη την διάρκεια ζωής τους παράγοντας μηδενικούς ρύπους
(με την καύση υδρογόνου αντί για φυσικό αέριο, την εγκατάστα-
ση CCUS, κλπ).

Με τιμή,
Γεώργιος Στάσσης 

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης: Πότε και σε ποια τεχνολογία θα μετατραπεί η λιγνιτική
μονάδα Πτολεμαΐδα V;
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Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατέληξε σε συμφω-
νία με τη Macquarie Asset Management για την πώληση του 49% της
συμμετοχής της στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και
την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα. Η επιχείρηση εξυπηρετεί περισσότερους από 7,6 εκατομμύ-
ρια πελάτες στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά της, μέσω ενός δι-
κτύου 242.000 χιλιομέτρων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, διασυνδέσεων και υποσταθμών.

Η επένδυση της Macquarie Asset Management θα υλοποιηθεί για
λογαριασμό θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων συνταξιο-
δοτικών ταμείων και ασφαλιστικών εταιρειών. Η Macquarie Asset Man-
agement θα συνεργαστεί στην μακροχρόνια ιδιοκτησία και ανάπτυξη
της επιχείρησης με τη ΔΕΗ, η οποία θα διατηρήσει το υπόλοιπο 51%
της συμμετοχής της.

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΔΕΗ, δήλωσε: “Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πο-
λύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ και ο εκσυγχρονισμός του απο-
τελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Το επενδυτικό σχέδιο του ΔΕΔ-
ΔΗΕ είναι υψίστης σημασίας για τον Όμιλό μας, τους Έλληνες κατα-
ναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού και το περιβάλλον. Με την ισχυ-
ρή υποστήριξη ενός τόσο έμπειρου και διεθνούς επιπέδου συνεργά-
τη όπως η Macquarie, θα αναπτύξουμε μαζί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης του εθνικού μας δικτύου που θα
διευκολύνει την αυξανόμενη ηλεκτροδότηση της οικονομίας και θα προ-
σφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Πα-
ράλληλα, η ΔΕΗ θα προχωρήσει ενισχυμένη στην υλοποίηση του επεν-
δυτικού της σχεδίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα στη χρηματοδότηση ενός φι-
λόδοξου σχεδίου επέκτασης σε γειτονικές χώρες τα επόμενα χρόνια”.

Ο Martin Bradley, Senior Managing Director της Macquarie
Asset Management, δήλωσε: “Η μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκ-
πομπές αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, μεταφέ-
ρεται και χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρη την ελ-
ληνική οικονομία. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να διευκολυνθεί αυτή η ταχεία αλ-
λαγή και να διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σε όλη
τη χώρα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, αξιόπιστη, οι-
κονομικά προσιτή και βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια τα επόμενα χρό-
νια. Χαιρετίζουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε αυτή τη ση-
μαντική επένδυση στην Ελλάδα και να συνεργαστούμε με τη ΔΕΗ για
τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας”.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η μοναδική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα με ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης μέσω ενός επι-
ταχυνόμενου επενδυτικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό και την ψη-
φιοποίηση του δικτύου του. Το επενδυτικό σχέδιο θα προσφέρει επί-
σης μεγαλύτερη αξία στους πελάτες του και θα στηρίξει την ενεργει-
ακή μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρές μηδενικές εκπομπές.

Ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής υποδομών παγκοσμίως, η Macquarie
Asset Management στηρίζει τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργει-

ας στην Αυστραλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία, την Ισπα-
νία και τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επενδύουν για να προ-
ετοιμαστούν για τη μετάβαση σε δίκτυα χαμηλών εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετά την εκ-
πλήρωση των συνήθων όρων ολοκλήρωσης που αναμένεται μέχρι το
πρώτο τρίμηνο του 2022.

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία ελληνική επιχείρηση ηλεκτρισμού, με δρα-
στηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία του
δικτύου διανομής και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τε-
λικούς καταναλωτές.

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα με συνολική ισχύ 11 GW, συμπεριλαμβανομένων θερμοηλε-
κτρικών και υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Είναι ο ιδιοκτήτης του ενιαίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην Ελλάδα με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση ύψους περίπου
€ 3 δισ., το οποίο διαχειρίζεται η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
και ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, εξυ-
πηρετώντας περίπου 6 εκατ. πελάτες.

Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την
ενεργειακή μετάβαση μέσω της υλοποίησης των στρατηγικών της
προτεραιοτήτων, (i) προχωρώντας στην απεξάρτηση των δραστηριοτήτων
της από τον άνθρακα μέσω ενός επιταχυνόμενου σχεδίου σταδιακής κα-
τάργησης του λιγνίτη και της αύξησης των επενδύσεων στις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, (ii) εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση και τη λειτουργική
αποδοτικότητα, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες σε όλες τις επιχειρηματικές
δραστηριότητές της και (iii) αναζητώντας τομείς πρόσθετης ανάπτυξης
μέσω της πελατοκεντρικότητας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ηγετικό
ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών από το 2001.

Σχετικά με τη Macquarie Asset Management

Η Macquarie Asset Management παρέχει εξειδικευμένες επεν-
δυτικές λύσεις σε πελάτες σε μια σειρά από τομείς όπως οι υποδομές
και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ακίνητα, η γεωργία, η χρη-
ματοδότηση των μεταφορών, η ιδιωτική πίστωση, τα μετοχικά κεφά-
λαια, το σταθερό εισόδημα και οι λύσεις πολλαπλών περιουσιακών στοι-
χείων.

Στις 31 Μαρτίου 2021, η Macquarie Asset Management είχε υπό
τη διαχείρισή της περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 364 δισεκα-
τομμύρια ευρώ, με πάνω από 1.900 εργαζομένους σε 20 αγορές σε
Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Η Macquarie Asset Management διαχειρίζεται περιουσιακά στοι-
χεία για θεσμικούς και λιανικούς επενδυτές από το 1980 στην Αυστραλία
και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επενδυτές λιανικής αναγνωρίζουν τα
κεφάλαια Delaware Funds® από την οικογένεια Macquarie ως μία από
τις μακροβιότερες οικογένειες αμοιβαίων κεφαλαίων, με περισσότε-
ρα από 80 χρόνια ιστορίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ συμφωνεί στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ
στην Macquarie Asset Management
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ΔΕΗ και ATHENS METRO MALL φέρνουν
ένα βήμα πιο κοντά την ηλεκτροκίνηση

Τέσσερα σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων Ι.Χ. ΔΕΗ Blue στις εγκαταστάσεις του

Athens Metro Mall

ΔΕΗ και Athens Metro Mall συνεργάζονται και φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά τους κα-
ταναλωτές στις καθαρές μετακινήσεις. Με την εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων
σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων Ι.Χ. από τη ΔΕΗ στο parking του, το ATHENS METRO
MALL συμβάλλει στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης ως μία πράσινη μορφή ενέργειας,

εφαρμόζοντας για ακόμα μία φορά πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Με «όχημα» τη ΔΕΗ
Βlue, η ΔΕΗ συνεχίζει να αναπτύσσει με γοργούς ρυθμούς τη δημιουργία του μεγαλύτερου δημόσιου δικτύου φόρτι-
σης στην Ελλάδα.
Οι Επισκέπτες του ATHENS METRO MALL με ηλεκτροκίνητα οχήματα θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να τα φορτίσουν
κατά τη διάρκεια των αγορών τους, συνδυάζοντας την εμπειρία του shopping με την άψογη εξυπηρέτηση. Ο χρόνος,
άλλωστε, που απαιτείται για να γεμίσει η μπαταρία ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος είναι εξαιρετικά χαμηλός!
Οι συγκεκριμένοι σταθμοί ταχείας φόρτισης, είναι κατάλληλοι για φόρτιση έως δύο ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων ταυ-
τόχρονα. Διαθέτουν δύο πρίζες ισχύος 22 kW η κάθε μία και είναι συνδεδεμένοι με την ηλεκτρονική πλατφόρμα δια-
χείρισης του δικτύου ΔΕΗ Blue, μέσω της οποίας παρέχεται 24ωρη υποστήριξη σε όλους τους χρήστες, ιδιώτες και
επιχειρήσεις.

Τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης

Είναι αποδεδειγμένο πως μέσω της ηλεκτροκίνησης μειώνεται σημαντικά η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, αλλά
και επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία οξειδίων του αζώτου, ενώ ένα ηλεκτροκίνητο όχημα αποτελεί εκτός από μία
οικολογική λύση, ένα απόλυτα ασφαλές και οικονομικό μέσο μεταφοράς.

Σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης «ΔΕΗ  Blue»

Το δίκτυο φόρτισης ΔΕΗ Blue διαθέτει περισσότερα από 350 σημεία δημόσιας φόρτισης και φιλοδοξεί να δημιουργή-
σει το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα. Για τη ΔΕΗ, η ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών
φόρτισης σε βασικά σημεία ενδιαφέροντος (εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, λιμάνια, δημόσιοι χώροι στάθμευσης, εθνι-
κοί δρόμοι) συμβαδίζει με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Μέσω της  ψηφιακής εφαρμογής ΔΕΗ Blue, ο οδηγός
μπορεί να εντοπίσει τον κοντινότερο φορτιστή, να σχεδιάσει τη διαδρομή, να ολοκληρώσει τη συνεδρία φόρτισης και
να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα, λαμβάνοντας προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Σχετικά με τo ATHENS METRO MALL

11 χρόνια ATHENS METRO MALL, γεμάτα υπέροχες στιγμές δια-
σκέδασης για όλη την οικογένεια, shopping και απολαυστικές
γευστικές επιλογές. Το ATHENS METRO MALL με πέντε ορό-
φους για αγορές και ψυχαγωγία, αποτελεί την απόλυτη εμπει-
ρία καταναλωτών για κάθε στιγμή. Είναι στρατηγικά τοποθε-
τημένο ακριβώς μπροστά στο μετρό του Αγίου Δημητρίου επί
της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αποτελώντας το μοναδικό εμπο-
ρικό κέντρο που προσφέρει τόσο μεγάλη ευκολία πρόσβασης.
Το ATHENS METRO MALL παρέχει στους επισκέπτες του 95 κα-
ταστήματα ηγετικών brands που καλύπτουν κάθε ανάγκη, 18
χώρους εστίασης, 5 κινηματογραφικές αίθουσες, Super Mar-
ket, παιδότοπο, τράπεζα και 1200 θέσεις πάρκινγκ. Τέλος, η ιδι-
αίτερη κατασκευή του, οι αρχιτεκτονικές γραμμές, ο άφθονος
φωτισμός και το έντονο υγρό και πράσινο στοιχείο δημιουργούν
τον ιδανικό χώρο χαλάρωσης και ψυχαγωγίας εναρμονισμένο
με το αστικό περιβάλλον.
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Οι ειδικές άδειες μετά τον Ν. 4808/2021
AΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

Ή ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Πέντε ( 5 ) εργάσιμες ημέρες

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Επτά (7) εργάσιμες ημέρες, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του Διευθυντή μονάδας ιατρικώς υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής

ΑΔΕΙΑ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη,
προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν
κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Για τη δικαιολόγηση της άδειας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ή πα-
ραστατικού από τον θεράποντα ιατρό ή διαγνωστικό κέντρο ή το νοσηλευτικό ίδρυμα περί της ημέρας και ώρας
εξέτασης του προγεννητικού ελέγχου. 

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΚΕΤΟΥ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Άδεια μητρότητας με αποδοχές πέντε (5) μήνες.
Άδεια λόγω υιοθεσίας με αποδοχές τριών (3) μηνών.
Άδεια στις μητέρες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας πέντε (5) μήνες.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες, η οποία λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια χορηγείται υπο-
χρεωτικά από τον εργοδότη, είτε 2 ημέρες πριν την ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού και το υπόλοιπο των
12 ημερών, συνολικά ή τμηματικά εντός 30 ημερών από τη γέννηση του τέκνου, είτε το σύνολο των ημερών μετά
την ημερομηνία γέννησης. Η άδεια πατρότητας χορηγείται επίσης σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου,
ηλικίας έως 8 ετών από την ένταξη του στην οικογένεια. 

ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΕΚΝΟΥ

(ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ -
ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

2 ώρες για τα 2 πρώτα χρόνια του παιδιού και 1 ώρα για τα 3 επόμενα χρόνια του παιδιού. 
Σε περίπτωση διδύμων, τριδύμων χορηγούνται 2 ώρες μέχρι το 5ο έτος της ηλικίας των παιδιών.
Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας χορηγούνται 2 ώρες μέχρι το μικρότερο παιδί να φοιτήσει στην Α΄ Δη-
μοτικού. 
Επέκταση της άδειας σε θετούς και αναδόχους γονείς από την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια και μέχρι την
ηλικία των 8 ετών.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
(ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Κάθε εργαζόμενος γονέας, φυσικός, θετός ή ανάδοχος και κάθε πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα

έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας. Η άδεια έχει διάρκεια 4 μηνών και μπορεί να

χορηγηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζόμενου μέχρι την ηλικία των 8

ετών. Για του 2 πρώτους μίνες της άδειας ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε
γονέα. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας μέχρι 8 ετών, η άδεια χορηγείται από την ένταξη του
παιδιού στην οικογένεια. προϋπόθεση του δικαιώματος είναι η συμπλήρωση 1 έτους συνεχόμενης ή με δια-

δοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη. 
Το δικαίωμα στη γονική άδεια και στο επίδομα των γονέων με περισσότερα παιδιά είναι αυτοτελές για το καθέ-
να από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε 1 έτος πραγ-
ματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, έκτος αν υπάρχει ευνοϊκότερη διάταξη ή συμφωνία των μερών. 
Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και πολυδύμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για
κάθε παιδί ξεχωριστά, χωρίς να μεσολαβήσει 1 έτος πραγματικής υπηρεσίας, επίσης δικαιούνται το επίδομα ΟΑΕΔ
για 2 μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννηθήκαν μαζί π.χ. γονείς διδύμων τέκνων
δικαιούνται (ο καθένας ξεχωριστά ) γονική άδεια 8 μηνών, διακεκομμένα ή συνεχόμενα, εκ των οποίων επιδο-
τούνται οι 4 μήνες από ΟΑΕΔ. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης
του τέκνου, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα ΟΑΕΔ εις διπλούν (8 μήνες άδεια και 4 ημέρες επιδότη-
ση από ΟΑΕΔ). Ο εργοδότης κατόπιν διαβούλευσης υποχρεούται να απαντήσει στο αίτημα του εργαζόμενου εντός
1 μηνός από την υποβολή του αιτήματος ή εγγράφως να τεκμηριώσει το λόγο αναβολής της χορήγησης. Σε κάθε
περίπτωση, υποχρεούται να χορηγήσει τη άδεια εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Ενίσχυση ισορροπίας επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής



Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021
11

€€€

AΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΕΝΟΥ

ΣΥΓΓΕΝΗ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Άδεια σοβαρής ασθένειας στενού συγγενή, συμπεριλαμβάνεται στις άδειες γενικότερου ενδιαφέροντος μέχρι τρείς
(3) μήνες κατ΄ έτος. Πέραν του τριμήνου δύναται να χορηγηθεί άδειας άνευ αποδοχών κατά τα ισχύοντα στις ρυθ-
μίσεις της εταιρείας. 

AΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Άδεια 22 ημερών με αποδοχές στους εργαζόμενους γονείς που έχουν προστατευόμενα τέκνα που πάσχουν από
νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος. 
Άδεια 10 ημερών με αποδοχές για τέκνα έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, με νεοπλασματική ασθένεια
ή χρήζει μεταμόσχευσης ή πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό.
Άδεια 10 ημερών κατ΄ έτος με αποδοχές χορηγείται και στους γονείς τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας αυτών που
πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό.

AΔΕΙΑ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΑ

ΑΤΟΜΑ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Άδεια 22 ημερών.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Μία ώρα με αποδοχές σε εργαζόμενους γονείς με παιδία μέχρι 18 ετών και πάνω από 18 ετών με ποσοστό ανα-
πηρίας 67% και άνω. 
Οι γονείς με παιδιά άνω των 18 ετών με ποσοστό αναπηρίας μικρότερη του 67% έχουν μία ώρα ημερησίως, με

ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

AΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΤΕΚΝΟΥ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Εργαζόμενοι γονείς, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, καθώς επί-
σης και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευ-
σης να απουσιάζουν, μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα μέχρι τη συμπλήρωση 4
ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, διευκρινίζεται ακόμη ότι η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα

του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδη-
λώσεων. 

AΔΕΙΑ ΓΙΑ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
(ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Στον εργαζόμενο γονέα, που έχει χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, ανε-

ξαρτήτως της ηλικίας του χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος. Γονέας με τρία (3) ή και πε-
ρισσότερα παιδιά, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών/έτος.

AΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
(ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)

Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει 6 μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, διάρκειας έως 5 εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος, εφόσον παρέχει προσωπι-
κή φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που
έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο. Ως συγγενής ορίζεται ο/η σύζυγος,
ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης, τα τέκνα φυσικά ή θετά, οι γονείς, τα αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχι-
στείας στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. 



Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021
12

ΣΕΡΙΦΟΣ 1916
Η απεργία που κατοχύρωσε την εφαρμογή

του 8ώρου

Σέριφος, ένα μικρό γραφικό κυκλαδίτικο νησί. Σαν όλες τις Κυ-
κλάδες είναι άγονο όμως το υπέδαφός του ήταν γεμάτο μετάλλευμα
(Αιματίτη, Μαγνητίτη, Χαλκό). Στη νοτιοδυτική περιοχή της νήσου,
θέση Κούνδουρο, υπάρχουν κοιτάσματα χαλκού καθώς και υπο-
λείμματα εκκαμίνευσης μεταλλευμάτων χαλκού στη θέση με το εύ-
γλωττο τοπωνύμιο «Σκουριές». Οι σκουριές χαλκού στη θέση αυτή
πάνω από τον παρακείμενο κόλπο του Αβεσσαλού, στέκουν εκεί
αψευδείς μάρτυρες μεταλλουργικών δραστηριοτήτων από την προϊ-
στορική εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα.

Στα τέλη του 19ου αιώνα ξεκίνησε η συστηματική εξόρυξη με-
τάλλων από εταιρείες στις οποίες είχε παραχωρηθεί το αποκλει-
στικό δικαίωμα από το κράτος. Πρώτη ήταν η «Ελληνική Μεταλ-

λευτική Εταιρία» το 1869, η οποία εξήγε ακατέργαστο σιδηρομε-
τάλλευμα σε ευρωπαϊκές χώρες. Το 1880 την εκμετάλλευση των
σιδηρομεταλλευμάτων του νησιού ανέλαβε κυρίως, η ανώνυμος
μετοχική εταιρεία «Α.Ε. Μεταλλείων Σερίφου και Σπηλιαζέζης (εν Λαυ-

ρίω)» (Société des Mines de Sériphos et de Spiliazeza (Au Laurium)

που ίδρυσε στο Παρίσι, στις 2 Σεπτεμβρίου 1880, ο Ανδρέας Συγ-
γρός και οι άμεσοι συνεργάτες του από την Τράπεζα της Κωνστα-

ντινουπόλεως, Αρ-
χικά η εταιρεία διήλ-
θε οικονομική κρίση
και ξέσπασαν οι
πρώτες εργατικές
αναταραχές. Η συ-
στηματική εκμετάλ-
λευση των σιδηρο-
μεταλλευμάτων άρ-
χισε γύρω στο 1885
όταν διευθυντής της
εταιρείας ανέλαβε ο

Γερμανός μηχανικός- μεταλλειολόγος Αιμίλιος Γρώμαν ή Γκρώμαν
(Emil Grohmann). Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και μετά το θά-
νατό του (28 Νοεμβρίου 1904) όταν Διευθυντής ανέλαβε ο επίσης
μηχανικός-μεταλλειολόγος γιος του, Γεώργιος Γρώμαν.

Οι συνθήκες εργασίας όμως ήταν απάνθρωπες και η κατάστα-
ση των εργατών τραγική. Λέγεται πως σε μία διετία έχασαν τη ζωή
τους στο μεταλλείο 60 εργάτες. Οι ελπίδες των ντόπιων αλλά και
των οικονομικών μεταναστών από την ενδοχώρα για ένα οικονο-
μικό θαύμα στη Σέριφο διαψεύστηκαν νωρίς. Την εποχή που η οι-
κογένεια των Γκρώμαν διοικούσε τα μεταλλεία, ο πληθυσμός της
Σερίφου πολλαπλασιάστηκε. Το 1912 έφτασε τους 4.000 κατοίκους,
δεδομένου ότι εργάτες από άλλα νησιά αλλά και την Πελοπόννη-
σο ερχόντουσαν για να εργαστούν στο νησί.

Οι εργάτες διαπίστωσαν πως μόνοι τους δε μπορούσαν να αντι-
μετωπίσουν την ηγεσία της εταιρείας και τον σκληρό Γεώργιο Γρό-
μαν. Έτσι απευθύνθηκαν στον Σερφιώτη συνδικαλιστή Κωνσταντίνο

Σπέρα που ήταν ιδρυτικό μέλος του εργατικού
κέντρου Αθήνας και της Γ.Σ.Ε.Ε., είχε αγωνιστεί
στο πλευρό των καπνεργατών στη Καβάλα το
1914 αλλά και σε άλλες μεγάλες κινητοποιήσεις.
Ο Σπέρας ήρθε στη γενέτειρά του και κατάφε-
ρε να πείσει τους εργάτες να ιδρύσουν το “Σω-
ματείο εργατών μεταλλευτών Σερίφου” με 460
μέλη. Με ομόφωνη απόφαση στη γενική συνέ-
λευση της 24ης Ιουλίου 1916 και στο οποίο εξελέγει πρόεδρος.

Η εταιρεία και ο Γεώργιος Γκρώμαν ζήτησαν την παρέμβαση της
κυβέρνησης και έλεγχο από τον κρατικό μηχανισμό και στάλθηκε
ένας μηχανικός ονόματι Γεωργιάδης από το Υπουργείο Οικονομι-
κών ο οποίος στην αναφορά του έγραψε πως «όλα είναι καλώς κα-
μωμένα». Το σωματείο των εργατών μην έχοντας άλλη επιλογή προ-
χώρησε στην απεργία σταθμό, στις 7 Αυγούστου. Οι εργάτες βγή-
καν από τις στοές και αρνήθηκαν να φορτώσουν με μετάλλευμα το
πλοίο «Μανούσι». Επί 20 ημέρες δεν επέτρεπαν να φορτωθεί με-
τάλλευμα για την Ευρώπη που βρίσκονταν στη δίνη του Α Παγκο-
σμίου Πολέμου.

Στις 21 Αυγούστου 1916 έφθασε δύναμη της Χωροφυλακής υπό
του Υπομοίραρχου Χρυσάνθου. Το απόσπασμα κατευθύνθηκε στο
χώρο της απεργίας στο Μεγάλο Λιβάδι. Ο Χρυσάνθου μόλις πάτη-
σε το πόδι του στη Σέριφο πήγε στα γραφεία της εταιρείας (ο Γρώ-
μαν δεν βρίσκονταν εκείνες τις ημέρες στο νησί) και στο δρόμο του
είπε πολλές φορές δημόσια «έχω διαλύσει τρεις απεργίες στη Μάνη
πέντε - δέκα ξεβράκωτους Σερφιώτες, δεν θα κάμω καλά»;

Προπηλάκισε χωρικούς που έστελναν βοήθεια στους απεργούς
και οι άνδρες του πήραν σχοινιά για να δέσουν τους απεργούς. Στη
συνέχεια μετέβη στον τοπικό αστυνομικό σταθμό, όπου κάλεσε τους
απεργούς για συζήτηση αλλά τελικά διέταξε την κράτησή τους. Με
τη συνοδεία του Ειρηνοδίκη Δημήτριου Κόντου ο οποίος επέμε-
νε για ειρηνική λύση, αλλά έχοντας στο πλευρό του τον επίσης αυ-
στηρό Ενωμοτάρχη Ιωάννη Τριανταφύλλου, ο Χρυσάνθου και το
απόσπασμα κινήθηκαν προς τη σκάλα φόρτωσης του μεταλλεύ-
ματος. Η αντίστροφη μέτρηση για την σύγκρουση είχε αρχίσει...

Στη σκάλα φόρτωσης βρίσκονταν πάνω από 400 απεργοί,
αλλά και περίπου 1.500 μέλη των οικογενειών τους. Το απόσπα-
σμα γέμισε και όπλισε τα όπλα του. Ο Χρυσάνθου έδωσε ολιγόλε-
πτη προθεσμία για να ξεκινήσει η φόρτωση του πλοίου, όμως οι
απεργοί αντέδρασαν και κάθισαν κατά γης.

Από το μένος του ο Χρυσάνθου και πριν λή-
ξει χρονικά η προθεσμία που ο ίδιος είχε δώσει,
πυροβόλησε με το πιστόλι του και σκότωσε τον
24χρονο Θεμιστολή Κουζούπη, απεργό που μά-
λιστα είχε παντρευτεί τρεις μήνες νωρίτερα. Οι
εργάτες και οι υποστηρικτές τους αντέδρασαν μα-
ζικά και οργισμένοι κινήθηκαν κατά των χωρο-
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φυλάκων. Τότε ο Χρυσάνθου διέταξε γενικευμένο πυρ κατά του πλή-
θους. Συγκλονιστικές ήταν οι αντιδράσεις των γυναικών. Βλέπο-
ντας τους άντρες τους να πέφτουν από τα βόλια των χωροφυλά-
κων άρχισαν να πετούν πέτρες από το συγκεντρωμένο μετάλλευ-
μα. Αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος των επικεφαλής του αποσπάσματος
Χρυσάνθου και Τριανταφύλλου. Οι σοροί τους πετάχτηκαν στη θά-
λασσα ενώ οι υπόλοιποι χωροφύλακες τράπηκαν σε φυγή. Συνο-
λικά έπεσαν νεκροί τέσσερις αστυνομικοί και πέντε εργάτες. Δε-
κάδες ήταν οι τραυματίες. 

Μέσα στη σύγχυση που ακολούθησε οι απεργοί νόμιζαν ότι ο
Σπέρας και η συλληφθείσα διοίκηση του σωματείου ήταν νεκροί.
Επίσης ούτε ο κρατούμενος Σπέρας γνώριζε τα γεγονότα που εί-
χαν συμβεί στη σκάλα φόρτωσης. Οι απεργοί αγανακτισμένοι πή-
ραν δυναμίτες, αλλά και όπλα που είχαν παρατήσει οι χωροφύλα-
κες, με στόχο να κάψουν και να ανατινάξουν τα γραφεία της εται-
ρίας. Οι υπάλληλοι της εταιρίας από τα γραφεία έβγαλαν όπλα και
πυροβολούσαν τους απεργούς που κατευθύνονταν στα γραφεία.
Από τις βολές σκοτώθηκαν οι απεργοί Μητροφάνης και Πρωτό-
παππας. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του παπά της Σερίφου Πα-
παγιάννη Ρώτα που διέκοψε τη λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο και
βγήκε με το σταυρό στο χέρι λέγοντας «στο όνομα του Θεού στα-
ματήστε, να μην χυθεί άλλο αθώο αίμα».

Στο μεταξύ, ένας τραυματισμένος χωροφύλακας πήγε στο
αστυνομικό τμήμα και ενημέρωσε για τα γεγονότα και πως οι αξιω-
ματικοί Χρυσάνθου, Τριανταφύλλου είναι νεκροί και πως οι απερ-
γοί πήγαιναν για να τους ανατινάξουν. Έτσι πρότεινε την απελευ-
θέρωση των συνδικαλιστών, η οποία και έγινε. Ο Σπέρας που τον
είχαν για νεκρό κατόρθωσε να ηρεμήσει τους συναδέλφους του.
Εκεί η κατάσταση άρχισε να λαμβάνει και εθνικές διαστάσεις κα-
θώς οι κάτοικοι της Σερίφου ήταν απογοητευμένοι από την στά-
ση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Σπέρας πήρε από τα χέρια μιας
γυναίκας μία γαλλική σημαία και την ύψωσε.

Ο Σπέρας και οι απεργοί έκοψαν τα τηλεγραφικά σύρματα, κα-
τέλαβαν τις δημόσιες υπηρεσίες (τηλεγραφείο, δήμο και αστυνο-
μία), ύψωσαν τη γαλλική σημαία και κάλεσαν ναυτική πολεμική δύ-
ναμη της Γαλλίας, που έδρευε στη Μήλο. Μάλιστα έστειλαν στη Μήλο
βάρκα με αντιπροσωπεία τους και μία επιστολή του Σπέρα. Μάλι-
στα σύμφωνα με ντοκουμέντα και μαρτυρίες που διασώθηκαν οι
Σερφιώτες ένιωθαν τόσο απογοητευμένοι και προδομένοι από την
ελληνική κυβέρνηση που ζήτησαν την προσχώρησε του νησιού τους
στη Γαλλία.

Οι ημέρες εκείνες ήταν ταραγμένες. Ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος
ήταν σε εξέλιξη και η Ελλάδα σχοινοβατούσε μεταξύ Γερμανίας και
Γαλλίας. Άλλωστε λίγες ημέρες αργότερα (4 Σεπτεμβρίου 2016) η
κυβέρνηση Ζαΐμη κατέρρευσε. Οι Γάλλοι που δεν ήθελαν διπλω-
ματικό επεισόδιο με την Ελλάδα έστειλαν δύο πλοία στη Σέριφο. Όχι
μόνο απέφυγαν να αναμιχθούν θεωρώντας ότι παρεμβαίνουν στα
εσωτερικά της Ελλάδας αλλά και υπέστειλαν τις γαλλικές σημαίες
στα δημόσια κτίρια. Οι Γάλλοι ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές οι
οποίες έστειλαν το πολεμικό πλοίο «Αυλίς» με 200 στρατιώτες, για
επιβλέψουν τις εξελίξεις.

Ακολούθησαν συλλήψεις των πρωτεργατών της απεργίας κα-
θώς και της εγκύου Αικατερίνης Μουστάκα η οποία είχε δηλώσει
με θάρρος πως από τη δική της πέτρα σκοτώθηκε ο Χρυσάνθου.
Φυλακίστηκε και γέννησε μέσα στις φυλακές της Σύρου.

Η διοίκηση του σωματείου έμεινε προφυλακισμένη αλλά αφέ-
θηκε ελεύθερη αφού στα γεγονότα ήταν υπό κράτηση. Επίσης δεν
δικάστηκαν όσοι πυροβόλησαν τους απεργούς. Κερδήθηκαν επί-
σης τα αιτήματα της απεργίας και για πρώτη φορά είχαμε την πρώ-
τη εφαρμογή του οκταώρου το οποίο ως νόμος είχε ψηφιστεί από
τις 14 Φεβρουαρίου 1912 αλλά ποτέ δεν είχε καθιερωθεί. Ακο-
λούθως στις 25 Νοεμβρίου 1917 είχαμε και την πρώτη συμφωνία
εργατών – εργοδοσίας για αυξήσεις, οδοιπορικά, προσλήψεις απο-
κλειστικά ντόπιων εργατών, αλλά και οικονομικά βοηθήματα στις
οικογένειες των πέντε θυμάτων που σκοτώθηκαν. 

Το 1933 ο Γεώργιος Γρώμαν παρέδωσε τα μεταλλεία Σερίφου
στο γιό του Αιμίλιο τον Β΄ που τα δούλεψε μέχρι την κατοχή, στην
οποία ο ίδιος κατατάχτηκε ως ταγματάρχης στα Ες- Ες και τοπο-
θετήθηκε στα Χανιά, ως επιβλέπων στα μεταλλεία της περιοχής για
λογαριασμό των ναζί με τα οποία στήριζαν την πολεμική τους μη-
χανή. Συνολικά μέσα σε περίπου 50 χρόνια οι Γρόμαν υπολογίζε-
ται πως εξόρυξαν πάνω από επτά εκατομμύρια τόνους μεταλλεύ-
ματος.

Μετά τον πόλεμο του ΄40 ανέλαβαν τα μεταλλεύματα διάφοροι
εργολάβοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες Σερφιωτών ο καλύτερος ήταν
ο Γιάννης Λεφές από την Ικαρία που ήταν κοντά στους εργάτες. Μετά
ανέλαβε ο Ανδρέας Αποστολίδης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επί
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τελευταίος ήταν ο Ζαρουχλιώτης που
επί των ημερών του ήρθε μεγάλη κρίση. Την 1η Ιουλίου 1963 κη-
ρύχθηκε απεργία καθώς οι εργάτες ήταν για μήνες απλήρωτοι και
από τότε η εταιρεία έκλεισε και τα δικαιώματα έχει πλέον η οικο-
γένεια Αγγελόπουλου.

Οι νεκροί εργάτες της εξέγερσης ήταν οι Θεμιστοκλής Κουζούπης
που έπεσε πρώτος, Μιχάλης Ζωίλης, Μιχάλης Μητροφάνης και Ιω-
άννης Πρωτόπαππας. Λίγες μέρες αργότερα στο Τζάνειο νοσοκο-
μείο στον Πειραιά κατέληξε από τα βαριά τραύματα του και ο Α.Γα-
λανός.

Οι αξιωματικοί της αστυνομίας που έχασαν τη ζωή τους ήταν οι
Χαρίλαος Χρυσάνθου και Ιωάννης Τριανταφύλλου. Δεν σώζονται
τα ονόματα των άλλων δύο αστυνομικών.

Στη μνήμη των θυμάτων αλλά και του Κωνσταντίνου Σπέρα
υπάρχουν μνημεία στη Σέριφο, ενώ στο μουσείο του νησιού φι-
λοξενούνται ντοκουμέντα και σπάνια αντικείμενα της εποχής.

Καλοφωλιάς Παναγιώτης

Μέλος Ε.Ε. ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ
Μέλος Ε.Ε. ΓΕΝ.Ο.Π./ΔΕΗ
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α) Την απόσυρση των μέτρων απορρύθμισης της αγοράς ερ-

γασίας που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής της εσω-
τερικής υποτίμησης την περίοδο εφαρμογής των ΠΟΠ. Ιδιαίτερη
σημασία ως προς αυτό θα είχε η ακύρωση όλων των σχετικών
διατάξεων που αφορούν το πλαίσιο των απολύσεων, των
απεργιών και της συνδικαλιστικής δράσης, η προοδευτική ανα-
μόρφωση του θεσμού διαμεσολάβησης και διαιτησίας, καθώς
και η επαναφορά, η θεσμική προστασία και η ενδυνάμωση του
συστήματος ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης. Μια
τέτοια παρέμβαση θα παραμέριζε σημαντικά θεσμικά εμπόδια
που αποτρέπουν την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων
και τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης. Παράλληλα, θα
ενδυνάμωνε τους θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης και δια-
μεσολάβησης στη χώρα μας, αναβαθμίζοντας έτσι τελικά την
ποιότητα της δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή και την ευ-
ημερία.

β) Παρά την αύξηση κατά 10,9% του κατώτατου μισθού το 2019,
το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων στη χώρα μας παρα-
μένει χαμηλό, με δεδομένη μάλιστα τη σοβαρή επιδείνωση των
συνθηκών διαβίωσης πολλών νοικοκυριών την τελευταία δε-
καετία, αλλά και τον ρόλο της ιδιωτικής κατανάλωσης ως κύριο
τροφοδότη της μεγεθυντικής δυναμικής της ελληνικής οικονο-
μίας. Αν και η πανδημική κρίση όξυνε την κρίση ρευστότητας ορι-
σμένων «μικρού κυρίως μεγέθους» επιχειρήσεων, η αύξηση του
κατώτατου μισθού και η ενίσχυση του εισοδήματος των ερ-

γαζομένων σε επίπεδα που θα διασφάλιζαν συνθήκες αξιο-
πρεπούς διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως σταθεροποιητές της
κοινωνικής συνοχής, αλλά και ως μοχλοί ενεργοποίησης νέων
ροών ρευστότητας και δαπάνης στην οικονομία, σταθεροποιώ-

ντας έτσι χρηματοπιστωτικά το σύνολο το θεσμικών φορέων του
ιδιωτικού τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, το συγκεκριμένο μέτρο
θα στήριζε την εγχώρια ζήτηση και το ΑΕΠ, βελτιώνοντας έτσι
περαιτέρω τις προοπτικές και την ποιότητα απασχόλησης στη
χώρα.

γ) Οι δημοσιονομικές υπεραποδόσεις των τελευταίων ετών, σε συν-
δυασμό με την παρουσία ενός επαρκούς αποθέματος ρευστότητας
του Δημοσίου και τη θέσπιση πρόσθετων πηγών εγγυημένης ρευ-
στότητας για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, επιτρέ-
πουν τη λήψη στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων για την
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών (π.χ.
μείωση συντελεστών ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος νοικοκυριών, κοι-
νωνικών εισφορών εργαζομένων), τη στήριξη της απασχόλησης
και την αντιστάθμιση των συνεπειών της πανδημίας στις συνθή-
κες απασχόλησης και στις αποδοχές των εργαζομένων.
Επιπλέον, η χρηματοδοτική στήριξη και ο εκσυγχρονισμός του
συστήματος κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης των εργαζομένων θα μπορούσαν να συμβάλουν κα-
ταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Για την αύξηση όμως του
δημοσιονομικού χώρου της Ελλάδας, που θα επέτρεπε τη λήψη
μόνιμων μέτρων βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας χωρίς
συνέπειες στο επίπεδο φερεγγυότητας του Δημοσίου, εξαιρετι-
κά χρήσιμη θα ήταν μια νέα αρχιτεκτονική διαχείρισης των δα-
νειακών υποχρεώσεων της χώρας, που θα διασφάλιζε σε μεσο-
μακροπρόθεσμη βάση χαμηλότερους και πιο βιώσιμους στόχους
για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Η πρόσφατη αναστολή βασικών
διατάξεων του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ θα μπορούσε
να αποτελέσει εφαλτήριο για μια αναμόρφωση της δημοσιονο-
μικής αρχιτεκτονικής της, η οποία θα διασφάλιζε μια νέα, πιο ισορ-
ροπημένη σχέση, μεταξύ του στόχου της νομισματικής σταθε-

Η ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ δημοσίευσε μελέτη του, σχετικά με την ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα. Στην μελέτη αφού αναφέρεται η σημασία
της ποιότητας της εργασίας, αναλύονται οι διάφορες διαστάσεις της και καταλήγοντας στις παραπάνω προτεινόμενες παρεμβάσεις: 
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ρότητας από τη μια και της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημε-
ρίας από την άλλη.

δ) Σημαντική συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας
θα είχε και η ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η αξιοποίησή τους σε προ-
γράμματα που προάγουν τις εργασιακές δεξιότητες, τις πράσι-
νες επενδύσεις και παραγωγικές δραστηριότητες έντασης τε-
χνολογίας, διευκολύνοντας έτσι την ομαλή προσαρμογή της αγο-
ράς εργασίας στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστα-
σης και της κλιματικής αλλαγής.
Με δεδομένη όμως την επιβαρυμένη κατάσταση της οικονομίας
από τις πολιτικές λιτότητας των τελευταίων ετών και την παν-
δημική κρίση, σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου θα πρέ-
πει να διατεθεί στη χρηματοδοτική στήριξη ενός μόνιμου μηχα-
νισμού εγγυημένης απασχόλησης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός
δημιουργεί πλήρως ελαστική ζήτηση εργασίας στην οικονομία,
προσφέροντας σε οποιονδήποτε άνεργο που επιθυμεί να εργα-
στεί μια αξιοπρεπή θέση εργασίας σε δραστηριότητες που προ-
άγουν τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου,
και με δεδομένο τον δημόσιο χαρακτήρα τους, τα προγράμμα-
τα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μέσο αναμόρφω-
σης των εργασιακών σχέσεων και καταπολέμησης των επεισο-
δίων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Εμπειρικές μελέ-
τες επιβεβαιώνουν τη συνεισφορά των συγκεκριμένων προ-
γραμμάτων στην οικονομική σταθερότητα, την ευημερία και την
κοινωνική συνοχή.

ε) Η αναμόρφωση του ελεγκτικού μηχανισμού του κράτους,

ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την
εργατική νομοθεσία, η πάταξη περιπτώσεων εργοδοτικής αυ-
θαιρεσίας και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης. Δεδο-
μένου του υψηλού ποσοστού άτυπων μορφών απασχόλησης στην
Ελλάδα, σημαντικές παρεμβάσεις πρέπει επίσης να αναληφθούν
για την καταπολέμηση της υπερεργασίας και των υποχρεωτικών
υπερωριών, την πάταξη φανερών ή καλυμμένων μορφών αδή-
λωτης εργασίας, τη διασφάλιση αξιοπρεπών αποδοχών για τους
εργαζομένους, καθώς και την έγκαιρη και τακτική καταβολή τους.
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Ευάλωτη η Αγορά
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Το χάος που προκλήθηκε στην αγορά Ηλεκτρικής

Ενέργειας, με την ενεργοποίηση των ρητρών Οριακής Τι-

μής Συστήματος από τους Προμηθευτές και τους εξω-

πραγματικούς λογαριασμούς ρεύματος που άρχισαν να λαμ-

βάνουν οι καταναλωτές, αναγνώρισε ουσιαστικά η ΡΑΕ θέ-

τοντας σε δημόσια διαβούλευση την καθιέρωση προτύπων

για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προ-

μήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κα-

τανάλωσης».

Αναλυτικότερα, με σκοπό την ενίσχυση της διαφά-

νειας, της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της

συγκρισιμότητας των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργει-

ας και συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων το έλλειμμα προσή-

κουσας ενημέρωσης των καταναλωτών, το οποίο εμφαί-

νεται από τον όγκο παραπόνων, αναφορών και καταγγε-

λιών που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ και την παρούσα συ-

γκυρία της δραματικής αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέρ-

γειας και φυσικού αερίου διεθνώς, η οποία επέφερε την εκτί-

ναξη του κόστους των τιμολογίων προμήθειας που κατα-

βάλλουν οι καταναλωτές, έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση:

1. τα προτεινόμενα πρότυπα για το τυποποιημένο «Έντυ-

πο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής

Ενέργειας» και

2. τα προτεινόμενα πρότυπα για το τυποποιημένο «Λο-

γαριασμό Κατανάλωσης».

Η Αρχή θεωρεί αναγκαία τη σήμανση των τιμολογίων ΧΤ

με κριτήριο τον κίνδυνο τιμών που ενσωματώνουν, δη-

λαδή το ρίσκο της αναπροσαρμογής της Χρέωσης Προ-

μήθειας. Ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρεί επι-

τακτική την ανάγκη των καταναλωτών να αντιλαμβάνονται

εκ των προτέρων την πιθανότητα επαύξησης -και μέχρι συ-

γκεκριμένου ορίου- του ενεργειακού τους κόστους. Η κα-

τανόηση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας κυρίως για τους

καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι ή ευάλωτοι στις διακυ-

μάνσεις των τιμών. Ως εκ τούτου, ο δείκτης “risk tolerance”

επηρεάζει καθοριστικά τις επιλογές τους.

Συγκεκριμένα, προτείνεται να επισημαίνεται ο τύπος του

εκάστοτε τιμολογίου βάσει της παγιωμένης κατηγοριοποί-

ησης σε σταθερά, κυμαινόμενα και δυναμικά τιμολόγια και,

ακολούθως να δηλώνεται ο συναφής «κίνδυνος τιμών» ως

εξής:

• Τα σταθερά τιμολόγια θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια

«μηδενικού κινδύνου»,

• Τα κυμαινόμενα τιμολόγια με όριο προσαύξησης θα

προσδιορίζονται ως τιμολόγια «οριοθετημένου κινδύνου»,

• Τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς όριο προσαύξησης θα

θεωρούνται ως τιμολόγια «υψηλού κινδύνου».

Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής θα διακρίνει κατά

τρόπο σαφή εάν αναλαμβάνει ή όχι τον κίνδυνο αναπρο-

σαρμογής – επαύξησης του ύψους της Χρέωσης Προμή-

θειας.
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