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ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα
υπέρ μιας ριζικής
αλλαγής πορείας στην
Ευρώπη

σελ. 7

ΔΕΗ

Αποτελέσματα έτους 2013
του Ομίλου ΔΕΗ

σελ. 5

ΔΕΔΔΗΕ

Στόχοι & Προοπτικές
Ομιλία Προέδρου και
Δ.Ν.Σ. κ. Γ. Κόλλια

σελ. 6

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Υπέρ των μεγαλοβιομηχάνων
Και άλλο έγκλημα εις
βάρος της ΔΕΗ

σελ. 9

Κατατέθηκε το Σχέδιο νόμου για τη
δημιουργία νέας καθετοποιημένης

εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας
(Μικρή ΔΕΗ)

Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 
Καλή Επιτυχία

στους συναδέλφους
σελ. 14-15

σελ. 8-10

4 Μικρή ΔΕΗ

4 ΑΔΜΗΕ
4 Επιπλέον

17% της ΔΕΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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Ο
ΑΔΜΗΕ αποτελεί το πρώτο θύμα.

Ακολουθεί η ΔΕΗ με τη δημιουργία

μιας “μικρής ΔΕΗ”.

Το Κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την α-

πόσχιση του 30% του παραγωγικού δυναμι-

κού και του αντίστοιχου ποσοστού των πελα-

τών της ΔΕΗ και την μεταφορά τους στη νέα

εταιρεία, η οποία θα προσφερθεί για πώληση.

Έπειτα θα πωληθεί επιπλέον 17% των μετο-

χών της ΔΕΗ.

Τα επιχειρήματα που προβάλλονται επί-

μονα από την Κυβέρνηση επιεικώς χαρακτη-

ρίζονται ως προσχηματικά και σίγουρα δεν

πείθουν για την αναγκαιότητα και σκοπιμό-

τητα του εγχειρήματος. 

Και όλα τα παραπάνω, υπό την πίεση των Ευρωεκλογών. Οι ε-

κλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα

για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα για την

Ε.Ε.. Βαρύτητα που επισημάνθηκε στην Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συ-

νάντηση Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με την ευκαι-

ρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την

Ελλάδα και των επικείμενων ευρωεκλογών. 

Η ΔΕΗ παρουσίασε τα αποτελέσματα χρήσης για το 2013 του Ομί-

λου. Αποτελέσματα που φανερώνουν την αφαίμαξη και αποδυ-

νάμωση που υφίσταται η ΔΕΗ. Χαρακτηριστική, η πρόταση του ελ-

ληνικού Δημοσίου που επέβαλε μέσω της Γενικής Συνέλευσης των με-

τόχων της ΔΕΗ, που υποχρεώνει τη ΔΕΗ να εφαρμόσει 10% έκπτωση

στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης και επιπρόσθε-

τα για όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης

με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000

GWH να ισχύσει έκπτωση όγκου 10%, επι-

πλέον της ανωτέρω έκπτωσης. Και άλλα πολ-

λά που σίγουρα δεν συγκροτούν ούτε μακρο-

χρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό ούτε βιώσιμη

βιομηχανική πολιτική. 

Παράλληλα, η ΔΕΗ βγήκε στις πολυπόθη-

τες αγορές, εξασφαλίζοντας εύκολα δάνειο ύ-

ψους 700.000.000€.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, προχωρά με προσανατολισμό

την εισαγωγή καινοτομιών και την αναδιορ-

γάνωσή του. Σύντομα, θα παρουσιάσει το Επι-

χειρησιακό του Σχέδιο. 

Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ προκήρυξε συνέδριο για την ανάδειξη νέου Δ.Σ..

Ένα συνέδριο κρίσιμο για τον Όμιλο ΔΕΗ και τους εργαζόμενους

σ΄αυτόν. Ένα συνέδριο, του οποίου οι εργασίες διεκόπησαν σε μία προ-

σπάθεια της Ομοσπονδίας να προχωρήσει ενωμένη, διότι μερικά σω-

ματεία δεν ήθελαν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους που πηγά-

ζουν από το καταστατικό της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. 

Ἠ κάποιοι βλέπουν το δέντρο και όχι το δάσος, ή θέλουν να αποδυ-

ναμώσουν τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για διάφορους λόγους. Το σίγουρο είναι ότι

από τις παραπάνω επιλογές δε βγαίνουν κερδισμένοι οι εργαζόμενοι.

Η δύναμη των εργαζομένων πηγάζει από την ενότητα και

την αλληλεγγύη! 

Καλή ανάγνωση!

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του, για την απώλεια του πατέρα του μέ-

λους του Δ.Σ. του συλλόγου μας Δημητροπούλου Γεωργίας. 
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Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ

Μέλους Ε.Ε. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτήτης

Π.Α.Σ.Υ.Π./ Δ.Ε.Η.
Γιώργος Μπούκουρας

Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης

Σπύρος Αγαπάκης

Αρχισυντάκτης

Κώστας Διακουμάκος

Συντακτική Επιτροπή

Σπύρος Αγαπάκης
Κώστας Ζάμπρας

Παναγιώτης Καλοφωλιάς
Κώστας Χρυσίνας

Γραφεία

Βεραντζέρου 57 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα

Τηλ.: 210 52.23.612

Fax: 210 52.26.726

Τιμή φύλλου: 0,01€

www.pasyp-dei.gr

www.pasyp-deipress.blogspot.com

email: pasyp@otenet.gr

pasyp.deipress@gmail.com

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ θα ήθελε να συγχα-
ρεί και να ευχαριστήσει όλους τους εθελοντές αιμοδότες για τη μα-
ζική προσέλευση στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιή-
θηκε στη Χαλκοκονδύλη 28 - ΑΘΗΝΑ αίθουσα «ΞΕΝΙΑ» την
19/02/2014.

Η συμμετοχή αποτελεί πράξη αλτρουισμού και ανθρωπισμού
και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθεια διάδοσης της
εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η ανάπτυξη της Τράπεζας Αίματος ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, είναι δικό σας
επίτευγμα και μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε κοντά
στους συναδέλφους αποτελεσματικότερα.

ΑΘΗΝΑ 21/02/2014

Αιμοδοσία ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τους εθελοντές αιμοδότες
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Καθημερινά, αποδεικνύονται η προχειρότητα, η αδυναμία και η α-

νικανότητα πολλών αρμοδίων και «υπευθύνων», να αντιμετωπίσουν με

αποτελεσματικότητα το θέμα του Ασφαλιστικού μας.

Αποκορύφωμα των παραπάνω, η επίσκεψη ομάδας στα πολυϊατρεία

της Γ΄ Σεπτεμβρίου, που μεταξύ άλλων περιελάμβανε τον διευθυντή (;)

του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Υγείας, ο οποίος και ανέλαβε την

«ενημέρωση» των συναδέλφων σχετικά με τη λειτουργία της Α΄/βάθ-

μιας περίθαλψής μας. Χωρίς συνολικό προσανατολισμό-σχέδιο, χω-
ρίς χρονοδιάγραμμα, προσπάθησε να προωθήσει άλλη μία “success

story”.

Με ποια θεσμική ιδιότητα, ο αποσπασμένος συνάδελφος στο πολι-

τικό γραφείο του Υπουργού Υγείας, ανέλαβε τέτοια υποχρέωση; Μήπως

αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίδεται σε ένα τέτοιας βαρύτητας θέ-

μα; Δεν περιορίστηκε όμως στα παραπάνω, αλλά με αξιοσημείωτη ε-

μπάθεια και ασέβεια καταφέρθηκε και κατά συναδέλφων που παρα-

βρέθηκαν.

Την παραπάνω επίσκεψη-ενημέρωση «νομιμοποίησε» η παρουσία

μέλους του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ο οποίος όχι μόνο ανέλαβε την υπο-

στήριξη του “success story”, αλλά και ανέχθηκε την μετάλλαξη της «ε-

νημέρωσης» σε προσπάθεια τρομοκράτησης των συναδέλφων.

Είναι το ίδιο μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, του οποίου η θεσμι-

κή ενασχόληση με το ΤΑΥΤΕΚΩ, επέτρεψε-ανέχθηκε την ύπαρξη ομο-

λόγων τα οποία «κουρεύτηκαν» και τη, μη συνειδητή, αποδοχή εφαρ-

μογής του ενιαίου μισθολογίου , σε περίπτωση που δεν λυνόταν το μι-

σθολογικό θέμα που είχε προκύψει για τους αποσπασμένους συναδέλ-

φους στους ασφαλιστικούς φορείς… Ίσως, γιατί είναι πιο κοντά τους

συνταξιούχους παρά στους εργαζόμενους!

Από την άλλη, η Διοίκηση της ΔΕΗ «ΑΔΥΝΑΤΕΙ». Αδυνατεί να βρει

προσανατολισμό για το Ασφαλιστικό μας, με αποτέλεσμα να μην μπο-

ρεί να εξασφαλίσει ίση μεταχείριση των αποσπασμένων συναδέλφων

με τους υπόλοιπους. Πάνω από 1 χρόνο αδυνατεί να δώσει μισθολογι-

κές προαγωγές, πάνω από 7 μήνες να αποδώσει τις δαπάνες φιλοξε-

νίας των παιδιών των αποσπασμένων συναδέλφων σε βρεφονηπια-

κούς σταθμούς. Για δάνεια και προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας, ού-

τε λόγος. Με την προώθηση στον Πρόεδρο ή στο Δ.Σ. της ΔΕΗ ειση-
γήσεων πρόχειρων και αναποτελεσματικών, αντί να λύνουν τα προ-

βλήματα τα πολλαπλασιάζουν. Και μετά «ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ»…

Και όλα αυτά, όταν οι συνάδελφοι στους ασφαλιστικούς φορείς πλήτ-

τονται εκτός από τη μείωση των αποδοχών τους, από την ανασφάλεια

και την αβεβαιότητα για το αύριο.

Από τα παραπάνω, οφείλουμε να εξαιρέσουμε την υπεύθυνη στά-
ση του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα,

συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυση ενός μέρους των προβλημάτων

του Ασφαλιστικού.

Καλούμε τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, να σταθεί στο πλευρό των απο-

σπασμένων συναδέλφων. Αξίζουν τη μέγιστη σοβαρότητα.

Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, να συνεχίσει να ενημερώνει θεσμικά

τους συναδέλφους και να καταδικάσει τις όποιες μη θεσμικές, διαδρο-

μίστικες ενημερώσεις. 

Καλούμε τέλος, τους συναδέλφους να απομονώσουν συμπερι-

φορές και μεθοδεύσεις, που κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η προ-

χειρότητα και ο λαϊκισμός.

Η ίση μεταχείριση για όλους τους συναδέλφους αποτελεί α-
διαπραγμάτευτη αξία για τον ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ.

Οι μάσκες πέφτουν… 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΥΠ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Στις 13/2/2014 πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας του τοπικού Συλλόγου του ΠΑΣΥΠ/Αλιβερίου από
τον Πρόεδρο του Γιώργο Κότσαρη (φωτογραφία) παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΠΑΣΥΠ Κώστα Διακουμάκου και του Οργανωτικού

Γραμματέα Σπύρου Αγαπάκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Τ.Σ. για την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. (φωτογραφία)
• Με πρωτοφανή επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Τοπικών Συλλόγων του ΠΑ.Σ.ΥΠ. - ΔΕΗ Θεσσαλονίκης ,παρουσία του Β΄

Αντιπροέδρου του ΠΑ.Σ.ΥΠ. – ΔΕΗ Παναγιωτίδη Στράτου και του μέλους του Δ.Σ. Τσιναρίδη Ανδρέα. Εξαιρετική η οργάνωση αλλά και η προσέλευση
των συναδέλφων. Συγχαρητήρια σε όλους του διοργανωτές. 
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Κυρίες και κύριοι, κατ' αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διορ-
γανωτές του συνεδρίου να παρευρεθώ σήμερα μαζί σας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και παρά το αντίξοο οικο-
νομικό περιβάλλον, η ΔΕΗ έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτες πρωτο-
βουλίες σ’ επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης, υποστηρίζοντας την ε-
θνική ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας.

Παράλληλα η ΔΕΗ έχει πλέον την κατάλληλη υποδομή προκειμέ-
νου να εκμεταλλευτεί και ν’ αποτελεί μέρος των εξελίξεων στον τομέα της
ενέργειας εντός της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης.

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας της και ιδιαίτερα κατά την τελευταία
περίοδο, η ΔΕΗ έχει πραγματοποιήσει ετήσιες επενδύσεις της τάξεως
του 1 δις ευρώ, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση τόσο
της οικονομικής όσο και της περιβαλλοντικής απόδοσής της, ενώ ταυτό-
χρονα υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού
της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρω πως στον τομέα της παραγωγής, οι συνολικές
επενδύσεις μας τα τελευταία χρόνια υπερβαίνουν το 1 δις ευρώ και πε-
ριλαμβάνουν μια νέα μονάδα φυσικού αερίου, ένα νέο υδροηλεκτρικό
σταθμό καθώς επίσης και μια άλλη νέα μονάδα φυσικού αερίου που βρί-
σκεται σήμερα στο τελικό στάδιο κατασκευής. Η Ελλάδα μέσω της ΔΕΗ
είναι ίσως ένα από τα λιγοστά παραδείγματα παγκοσμίως διότι κατόρθωσε,
όχι μόνο να παράγει αλλά και να διαχειριστεί υπεύθυνα κι αποδοτικά την
ηλεκτροδότηση πολυάριθμων μη διασυνδεδεμένων μικρών νησιών, με
τη λειτουργία σε τοπικό επίπεδο περισσότερων από 30 σταθμών παρα-
γωγής, με αυξημένη ζήτηση ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχ-
μής λόγω της δυναμικής ανάπτυξης του τουριστικού τομέα. Είναι προ-
φανές πως η αναβάθμιση της ενεργειακής ισχύος στα μη διασυνδεδεμένα

νησιά, αποτελεί σημαντικό τμήμα του επενδυτικού μας σχεδιασμού. Όπως
ήδη γνωρίζετε, με το διαχωρισμό των κλάδων μεταφοράς και διανομής,
η ΔΕΗ δημιούργησε δυο θυγατρικές εταιρείες στις οποίες κατέχει ποσο-
στό 100%: Την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το Διαχειριστή του Ελληνικού Δι-
κτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη
της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του ελληνικού
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των διασυνδέσεών
του, ενώ η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει αναλάβει τη διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία
και συντήρηση του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επομένως συνεχίζουμε να υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις σ’ επέ-
κταση και αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, που κυμαί-
νονται από 250 έως 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και επενδύσεις στον
κλάδο της μεταφοράς, που ανέρχονται συνολικά ως 100 εκατομμύρια
ευρώ περίπου ετησίως. Επιπλέον προχωρούμε στο σημαντικό έργο δια-
σύνδεσης των ελληνικών νησιών με το Ηπειρωτικό Σύστημα, με στόχο
τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια στην τροφοδότηση των νησιών, τη μείω-
ση του τρέχοντος υψηλού κόστους παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα
νησιά και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του εκτενούς δυναμικού σε ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας των ελληνικών νησιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση δυο από τα πιο φιλόδοξα έργα μας εί-
ναι η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης με την ηπειρωτική χώ-
ρα αλλά και η συμμετοχή μας στο σχεδιασμό της ευρωασιατικής δια-
σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά
την Ευρώπη, η ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ χωρών, αποτελεί μια α-
πό τις σημαντικότερες προτεραιότητες των διαχειριστών των συστημά-
των μεταφοράς στην Ευρώπη. Η αύξηση της διασυνοριακής ικανότητας
μεταφοράς, είναι απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:

• Ο εξορθολογισμός μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα
οδηγήσει σε αύξηση του όγκου συναλλαγών, γεγονός που θέτει ως προ-
απαιτούμενο την αύξηση της διασυνοριακής ικανότητας διακίνησης.

• Η αναμενόμενη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας στην Ευρώπη, θα οδηγήσει στην ανάγκη διακίνησης σημαντι-
κών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.

• Η επικείμενη αντικατάσταση σε ευρεία κλίμακα της ενέργειας που
παράγεται από σημαντικούς σταθμούς με ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, θα οδηγήσει στην ανάγκη εξασφάλισης σημαντικής ικανότητας μετα-
φοράς μεταξύ των συστημάτων για λόγους ρύθμισης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα Βαλκάνια, τα συστήματα λειτουργούν
από το 2004 σύγχρονα και παράλληλα με το διασυνδεδεμένο σύστημα της
ηπειρωτικής ζώνης, αυξάνοντας σημαντικά την ασφάλεια των δικτύων
στην περιοχή. Ωστόσο, τα βαλκανικά δίκτυα δεν είναι αρκετά συνεκτικά
αλλά μάλλον διεσπαρμένα, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητα συ-
ναλλαγών στην περιοχή. Επιπλέον και γι’ αυτό το λόγο, υπάρχουν μεγά-
λες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστημάτων της περιοχής, γεγονός που
απαιτεί στενή συνεργασία και συντονισμό στο σχεδιασμό και στην ανά-
πτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρεία κλίμακα.

Καθώς συντελούνται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό
της ελληνικής αγοράς, η αύξηση της διασυνοριακής ικανότητας μεταφο-
ράς είναι απαραίτητη με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της α-
ποτελεσματικότητας του κόστους μέσα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ε-
νιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω της γεωγραφικής θέσης της
χώρας μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ανάπτυξη των διασυνδέσε-
ων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάπτυξη των διαδρόμων μεταφοράς,
από πηγές παραγωγής προς τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης της Ηπεί-
ρου, αποκτά προφανώς εξαιρετική σημασία. Η ΔΕΗ και η θυγατρική της
ΑΔΜΗΕ, μελετούν την ολοκλήρωση νέων διασυνδέσεων εντός της ευ-
ρύτερης περιοχής, σε συνεργασία με τους τοπικούς διαχειριστές συστή-
ματος. Ωστόσο, ο προγραμματισμός της στρατηγικής ανάπτυξης του συ-
στήματος απαιτεί εκτός από την επίτευξη των στόχων για το 2020, μια
γενικότερη ρεαλιστική εθνική χωροταξική πολιτική ανάπτυξης των ΑΠΕ
στη χώρα σε επίπεδο πενταετίας. Είναι προφανές ότι το σύστημα δε μπο-
ρεί ν’ αναπτυχθεί μαζικά προς όλες τις κατευθύνσεις βασιζόμενο μόνο σ’
εξαγγελίες νέων έργων παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, σ’ επίπεδο λει-
τουργίας, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει και πετύχει πρωτοφανή συνολική μεί-
ωση μισθολογικού κόστους που ανέρχεται στο ποσό των 634 εκατομμυ-
ρίων ευρώ για την περίοδο 2009-2012, δηλαδή μείωση της τάξης του 37%.
Αυτή η τεράστια μείωση ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών έχει άμε-
σο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και αποτυπώνεται στην πρόσφατη
μελέτη του Διεθνούς Οίκου Συμβούλων Booz and Co, ο οποίος αξιολο-
γεί ως σημαντική την αποδοτικότητα της ΔΕΗ σε σχέση με τη βέλτιστη διε-
θνή πρακτική. Συνοψίζοντας θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά, ότι
τα τελευταία 4 χρόνια και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, υ-
λοποιήσαμε σοβαρές και δύσκολες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της
επιχείρησης, ενώ προσφέραμε σημαντική υποστήριξη στην οικονομία
και την κοινωνία, ειδικότερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα,
με 7,5 εκατομμύρια πελάτες, χαρτοφυλάκιο σταθμών παραγωγής συνο-
λικής εγκατεστημένης ισχύος 12,5 gigawatt, η ΔΕΗ είναι μια από τις πρω-
τοπόρες εταιρείες ηλεκτρισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επενδύοντας στο μέλλον με περισσότερη ευελιξία, ιδιαίτερα κάτω
από τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης, αποτελεί τον πρωταρ-
χικό στόχο μας και την κινητήρια δύναμή μας καθώς και την εγγύηση για
μια επιτυχημένη πορεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σας
ευχαριστώ πολύ.

THE ECONOMIST
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ 

κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR

ECONOMIC GROWTH»
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ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ €700.000.000 6 ΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. προέβη επιτυχώς

στην προσφορά Ομολογιών (“Senior Notes”) ύψους
€700.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών ύψους €200.000.000
λήξεως το 2017 και Ομολογιών ύψους €500.000.000 λήξεως το
2019 με σταθερό επιτόκιο 4,75 % και 5,5% ετησίως αντίστοιχα. 

Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική με αποτέλεσμα οι προ-
σφορές να ανέλθουν συνολικά σε περίπου €3 δισεκατομμύρια,
ήτοι 6 φορές μεγαλύτερες από το αρχικό ποσό της έκδοσης που
είχε ανακοινωθεί. 

Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα
χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προ-
γράμματος της επιχείρησης και τη μερική προπληρωμή υφιστά-
μενων δανείων. 

Ο όγκος των προσφορών και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ε-
πιτόκιο που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και είναι σημαντικά
χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού από εμπορικές τράπεζες
που πρόσφατα πέτυχε η επιχείρηση, οδήγησε στην απόφαση να
αντληθούν επιπλέον €200 εκ. από τη σημερινή έκδοση. 

Το επιπλέον ποσό των €200 εκ. θα διατεθεί αποκλειστικά για
την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους της επιχείρη-

σης υψηλότερου κόστους. Με την πρόωρη αποπληρωμή χρεο-

λυσίων συνολικού ύψους €450 εκ. στο πλαίσιο της πρόσφατης

αναχρηματοδότησης δανείων ύψους €2,2 δις με κοινοπραξία

Ελληνικών τραπεζών, η ΔΕΗ επιτυγχάνει παράλληλα μείωση

του επιτοκίου του υπολοίπου του εν λόγω δανείου κατά 50 μο-

νάδες βάσης (0,5%). 

Σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, οι

στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ και τα μετρήσιμα επιτεύγματα, ε-

νίσχυσαν και συνεχίζουν να ενισχύουν την αξιοπιστία της εται-

ρείας αλλά και την αξιοπιστία της χώρας. 

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει και βελτιώνει σημαντικά

τις θετικές προοπτικές της ΔΕΗ και είναι σε συνέχεια της προ η-

μερών τριπλής αναβάθμισης από διεθνή οίκο πιστοληπτικής α-

ξιολόγησης και την επίσης πρόσφατη επιτυχημένη σύναψη δα-

νείων συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ από ελληνικούς και ξένους

τραπεζικούς οργανισμούς. 

Έχοντας υλοποιήσει και χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους

€4 δις. τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εμπράκτως αποδεικνύεται

πως η ΔΕΗ αποτελεί αξιόπιστο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης

και απασχόλησης για τη χώρα, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό

ρόλο διατηρώντας πάντα τον έντονα κοινωνικό της χαρακτήρα. 

Γραφείο Τύπου ΔΕΗ

Αθήνα 30.04.2014

ΔΕΗ: Υπογραφή πενταετούς κοινοπρακτικού δανείου 2,2 δισ. ευρώ
Δανειακή σύμβαση ύψους 2.227.750.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, υπέγραψε η ΔΕΗ

0,90% με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων

Εκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €700.000.000
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Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα
• Κύκλος εργασιών: € 5.970,8 εκατ.

• EBITDA: € 881,6 εκατ.

• EBITDA (προσαρμοσμένο): € 987,1 εκατ.

• Κέρδη προ φόρων: € 34,9 εκατ.

• Κέρδη προ φόρων (προσαρμοσμένα): € 140,4 εκατ.

• Ζημίες μετά από φόρους: € 225,3 εκατ.*

* Περιλαμβάνει επίπτωση από αναβαλλόμενο φόρο € 228,3 εκατ.

που σχετίζεται με την προγραμματισμένη πώληση του Ανεξάρτητου

Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ A.E.)

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2013

είναι μειωμένα κατά € 120,6 εκατ. (12%) σε σχέση με το 2012 και α-

νήλθαν σε € 881,6 εκατ. έναντι € 1.002,2 εκατ. με το περιθώριο EBIT-

DA να διαμορφώνεται σε 14,8%, έναντι 16,7% το 2012.

Στα αποτελέσματα του 2012 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επί-

πτωση ύψους € 191,7 εκατ. από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρε-

μοτήτων με τη ΔΕΠΑ. Αντίθετα, τα αποτελέσματα του 2013 έχουν επι-

βαρυνθεί από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη

ΡΑΕ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για την περίοδο 1/7/2010 έως 30/9/2013, με €

105,5 εκατ., μετά την οριστική εκκαθάριση και την έκδοση των ανα-

γκαίων παραστατικών.

Έσοδα
• Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, α-

νερχόμενος σε € 5.970,8 εκατ. έναντι € 5.985,2 εκατ. το 2012. Στον

κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 90,2 εκατ. που αφορά τη

συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέ-

γεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 22,2 εκατ. σε σύγκριση με το 2012,

λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και από το

γεγονός ότι το 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέ-

σεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

• Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν

μικρή αύξηση σε € 5.765,8 εκατ. το 2013 έναντι € 5.717,2 εκατ. το 2012

(αύξηση € 48,6 εκατ. ή 0,9%)

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμολογιακές αυξή-

σεις από 1.1.2013 αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση

του όγκου των πωλήσεων λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, καθώς

και από την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ και την

αρνητική επίδραση ύψους €16,7 εκατ. για την περίοδο 1.1.2013-

30.9.2013, λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης της Μόνιμης Διαι-

τησίας στη ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όλη σχεδόν η αύξηση στα έ-

σοδα σημειώθηκε στο δ’ τρίμηνο, όταν τα έσοδα από πωλήσεις ηλε-

κτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 47,2 εκατ. (3,4%) σε € 1.416,9 ε-

κατ. από € 1.369,7 εκατ., καθώς ο ρυθμός πτώσης της ζήτησης επι-

βραδύνθηκε σε 4,1% σε σχέση με 5,5% που ήταν το εννεάμηνο του

2013, ενώ παράλληλα υπήρξε και βελτίωση του μείγματος πωλήσε-

ων.

Αναλυτικότερα:

• Το 2013, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κα-

τά 5,2% (3.290 GWh), στις 60.075 GWh έναντι 63.365 GWh το 2012. Αν

εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά

4% (2.328 GWh).

• Ο όγκος των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της

ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκε κατά 2.056

GWh (3,9%), σε 50.754 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, δεδο-

μένου ότι το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική αγορά παρέμεινε

σχεδόν αμετάβλητο, σε 98,3%.

• Tο μείγμα πωλήσεων της ΔΕΗ επιδεινώθηκε αφού σημειώθη-

κε μείωση της ζήτησης στην οικιακή χρήση κατά 6,1% (1.149 GWh) και

κατά 5,4% (816 GWh) στην εμπορική χρήση.

Αντίθετα, στη διάρκεια του δ’ τριμήνου, η ζήτηση στην οικιακή

και την εμπορική χρήση αυξήθηκε κατά 1,4% (58 GWh) και 0,4% (12

GWh) αντίστοιχα, έναντι του δ’ τριμήνου του 2012.

Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €

106,2 εκατ. (2,1%), από € 4.983 εκατ. το 2012, σε € 5.089,2 εκατ. το 2013.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις εφάπαξ επιπτώσεις που έχουν ήδη α-

ναφερθεί (σε σχέση με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. το 2012 και την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

Α.Ε. το 2013, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια στην ενότητα “λοιπά

λειτουργικά έξοδα”), οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες ση-

μείωσαν μείωση κατά € 174,3 εκατ. (3,4%) από € 5.174,7 εκατ. σε €

5.000,4 εκατ. το 2013.

Ειδικότερα:

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

• Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ

κάλυψαν το 66% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό

το 2012 ήταν 66,7%. Η παραγωγή των μονάδων με καύσιμο λιγνίτη μει-

ώθηκε κατά 15,7% (4.324 GWh) ενώ η παραγωγή από φυσικό αέριο

αυξήθηκε κατά 4,7% (176 GWh). Η υδροηλεκτρική παραγωγή, η οποία

αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2012 κατά 44,9% (1.748 GWh),

λόγω των σημαντικών εισροών νερού στους ταμιευτήρες κατά τη

διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2013, αντιστάθμισε μερικώς τη μείωση

της θερμικής παραγωγής.

Τέλος, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 2.294 GWh

σε σχέση με το 2012 και ανήλθε σε 8.597 GWh, ενώ το αντίστοιχο με-

ρίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ανήλθε σε 15,8% από

11,1% το 2012.

• Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλε-

κτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 341,8 εκατ. (10,9%) σε σχέση με

το 2012.

Δαπάνες Μισθοδοσίας
• Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού συμπεριλαμ-

βανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας

του έκτακτου προσωπικού, ανήλθε σε € 8,3 εκατ. (0,8%), από € 1.057,9

εκατ. το 2012 σε € 1.049,6 εκατ. το 2013. Το μέγεθος αυτό περιλαμ-

βάνει ποσό ύψους € 8,6 εκατ. που αφορά 452 εργαζόμενους, οι οποίοι

απασχολούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΕΟΠΥΥ και το ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4147/2013. Αντίθετα, η μισθοδοσία

του έκτακτου προσωπικού, μεταξύ των δύο περιόδων, αυξήθηκε κα-

τά € 9,4 εκατ., καθώς η ΔΕΗ χρειάστηκε να προσλάβει περισσότερο

έκτακτο προσωπικό, δεδομένου ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να προ-

σλάβει τακτικό προσωπικό προκειμένου να αναπληρώσει μέρος της

μείωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεων. Αυτή η κατάσταση, εφό-

σον συνεχισθεί, θα επιφέρει σημαντική πίεση στην λειτουργική από-

δοση της ΔΕΗ.

H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσω-

πικού ανήλθε σε 905 εργαζόμενους, από 19.998 την 31/12/2012 σε

19.093 την 31/12/2013.

Προβλέψεις
• Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και

βραδέως κινούμενα υλικά, ανήλθαν σε € 358,3 εκατ., σημειώνοντας

αύξηση € 20,9 εκατ. (6,2%) σε σχέση με το 2012, κυρίως λόγω της αύ-

ξησης των προβλέψεων για πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης κατά

€ 46,4 εκατ. Εξαιρώντας την αρνητική επίδραση των εφάπαξ προβλέ-

ψεων των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τα χρέη τρίτων προμηθευτών και

τη θετική επίδραση της αντιστροφής πρόβλεψης για τους φωτεινούς

σηματοδότες Αττικής, οι οποίες διενεργήθηκαν όλες το 2012, η αύξη-

ση των προβλέψεων, μεταξύ των δύο περιόδων, διαμορφώνεται σε

€ 33,4 εκατ. (10,1%).

• Σημειώνεται ότι στις 1.8.2013, μετά την έκδοση της Απόφασης

ΡΑΕ 285/2013, ο ΛΑΓΗΕ απέστειλε επιστολή στη ΔΕΗ, σύμφωνα με

την οποία φαίνεται να αναλογεί στην Εταιρεία επιβάρυνση ποσού €

96,6 εκατ. βάσει της οριστικοποίησης της μεθοδολογίας από τη ΡΑΕ

αναφορικά με τον «ισότιμο επιμερισμό πληρωμών» για την κάλυψη

ελλειμμάτων του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ)

μεταξύ όλων των παραγωγών που συμμετέχουν στον ΗΕΠ, τα οποία

ελλείμματα δημιουργήθηκαν από τρίτους προμηθευτές κατά τη διάρ-

κεια των ετών 2011 και 2012. Έκτοτε, ο ΛΑΓΗΕ, κατανέμοντας το συ-

νολικό ποσό των € 96,6 εκατ. σε επτά μηνιαίες δόσεις, αρχής γενο-

μένης από τον Αύγουστο 2013, έχει αποστείλει στη ΔΕΗ σχετικά ενη-

μερωτικά σημειώματα ύψους € 13,8 εκατ. το κάθε ένα. Η Εταιρεία θε-

ωρεί ότι η φερόμενη αξίωση του ΛΑΓΗΕ παραβιάζει θεμελιώδεις αρ-

χές του δικαίου, ενώ ταυτόχρονα, δεν τεκμηριώνεται το ύψος και οι

λόγοι στους οποίους οφείλεται η αξίωση αυτή.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
Τα λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά € 298,5 εκατ. α-

νερχόμενα σε € 651,9 εκατ. το 2013 έναντι € 353,4 εκατ. το 2012. Λαμ-

βάνοντας υπόψη την εφάπαξ επίπτωση από την Απόφαση της Διαιτη-

σίας για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟN Α.Ε. για την περίοδο 1.7.2010 – 31.12.2012,

η οποία επηρέασε τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του 2013 κατά € 88,8

εκατ. καθώς και την εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 191,7 εκατ.

στα αποτελέσματα του 2012 από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρε-

μοτήτων με τη ΔΕΠΑ, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μικρή

αύξηση κατά € 18 εκατ. ή 3,3% ανερχόμενα σε € 563,1 εκατ. το 2013

έναντι € 545,1 εκατ. το 2012.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία
• Οι αποσβέσεις το 2013 διαμορφώθηκαν σε € 626,4 εκατ. ένα-

ντι € 659,9 εκατ. το 2012, μειωμένες κατά € 33,5 εκατ.

• Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν σε € 219,4

εκατ. (6,6%) από € 235 εκατ. το 2012, λόγω της μείωσης του χρέους

μεταξύ των δύο περιόδων και της μείωσης των επιτοκίων αναφοράς.

• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 34,9 εκατ. έναντι € 106,7

εκατ. το 2012. Λαμβάνοντας υπόψη τις εφάπαξ επιπτώσεις που έχουν

ήδη αναφερθεί (αναφορικά με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για το 2012 και την

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το 2013), τα κέρδη προ φόρων θα διαμορφώ-

νονταν σε € 140,4 εκατ. έναντι ζημιών € 85 εκατ. το 2012.

• Οι μετά από φόρους ζημίες ανήλθαν σε € 225,3 εκατ. έναντι

κερδών € 41,8 εκατ. το 2012.

H δαπάνη για φόρους για το 2013 περιλαμβάνει και πρόβλεψη

για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος ύψους € 228,3 εκατ. Ο ανα-

βαλλόμενος αυτός φόρος προκύπτει από την φορολόγηση με 26% της

διαφοράς της λογιστικής αξίας της συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ κατά τα ΔΛΠ

και εκείνης στα φορολογικά βιβλία της ΔΕΗ. Η διαφορά ανέρχεται σε

€ 878 εκατ. (€ 916 εκατ., έναντι € 38 εκατ.) και μέρος αυτής (€ 590 ε-

κατ.) αποτελεί αποθεματικό που μεταφέρθηκε με καθολική διαδοχή

στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και το οποίο η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα δικαιούται να το δια-

νείμει χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος, αφότου πραγματο-

ποιηθεί η προαναφερθείσα επιβάρυνση φόρου για τη ΔΕΗ.

Επενδύσεις και καθαρό χρέος
• Οι επενδύσεις το 2013 ανήλθαν σε € 718,1 εκατ. έναντι € 820,6

εκατ. το 2012, μειωμένες κατά € 102,5 εκατ., ενώ, ως ποσοστό των

συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 12% από 13,7%. Αφαιρώντας τις

συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 90,2 ε-

κατ. και € 112,4 εκατ. το 2013 και το 2012 αντίστοιχα), οι οποίες χρη-

ματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι ε-

πενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε

10,7% και 12,1%, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το 2013 εί-

ναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του 2012) :

- Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 185 εκατ. (€ 140 εκατ.)

- Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: € 154 εκατ. (€ 276 εκατ.)

- Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 85 εκατ. (€ 84 εκατ.)

- Επενδύσεις σε έργα Δικτύων: € 255 εκατ. (€ 298 εκατ.)

- Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: € 26 εκατ. (€ 14 εκατ.)

• Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.524,3 εκατ., μειωμέ-

νο κατά € 154,7 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2012 (€ 4.679 εκατ.).

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα έτους 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

• Κύκλος εργασιών: € 5.970,8 εκατ.

• EBITDA: € 881,6 εκατ.

• EBITDA (προσαρμοσμένο): € 987,1 εκατ.

• Κέρδη προ φόρων: € 34,9 εκατ.

• Κέρδη προ φόρων (προσαρμοσμένα): € 140,4 εκατ.

• Ζημίες μετά από φόρους: € 225,3 εκατ.*

* Περιλαμβάνει επίπτωση από αναβαλλόμενο φόρο € 228,3 εκατ. που σχετίζεται με
την προγραμματισμένη πώληση του ΑΔΜΗΕ A.E.
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Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Γεώργιος Κόλλιας πα-
ρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων, έκο-
ψε την πρωτοχρονιατική πίτα στις 7 Φε-
βρουαρίου 2014.

Στην ομιλία του που ακολούθησε ο κ Γ.
Κόλλιας αναφέρθηκε στον απολογισμό της
χρονιάς που πέρασε, τονίζοντας ότι ο
ΔΕΔΔΗΕ έχει πλέον εδραιώσει το ρόλο του
ως ένας θεσμικός Παράγοντας στην αγο-
ρά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Διοίκηση και ερ-
γαζόμενοι πέτυχαν τους στόχους που εί-
χαν τεθεί πριν από ένα χρόνο.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μία συ-
νοπτική περιγραφή της στρατηγικής του
ΔΕΔΔΗΕ και των βασικών αξόνων του Επι-
χειρησιακού του σχεδίου που περιλαμβά-
νει:
α) τη δημιουργία ενός σύγχρονου Δι-

κτύου
β) τα νέα συστήματα εξυπηρέτησης

των πελατών αλλά και της διαχεί-
ρισης των Υπηρεσιών

γ) τη νέα αποτελεσματικότερη οργά-
νωση των Υπηρεσιών.
Για τη νέα χρονιά ο κ. Γ. Κόλλιας έθε-

σε επιπλέον στόχους για τον ΔΕΔΔΗΕ στο
πλαίσιο του πενταετούς Bisiness Plan
2014-2018 όπως:

• Η προώθηση μιας ευρείας δέσμης
δράσεων βελτίωσης τόσο των υπηρεσιών
που παρέχονται στους πελάτες, όσο και γε-
νικά των λειτουργιών μας.

• Η περαιτέρω μείωση των χρόνων ε-
ξυπηρέτησης των πελατών μας, ιδίως σε
σχέση με τα αιτήματα ηλεκτροδότησης. Στό-
χος η μείωση κατά μια ημέρα στις διάφο-
ρες κατηγορίες αιτημάτων.

• Η βελτίωση της ποιότητας της ηλε-
κτρικής ενέργειας και ιδίως του μέσου
χρόνου διακοπής κάθε πελάτη σε ετήσια
βάση. Ο γενικός στόχος για το 2014 είναι η
μείωση του SAIDI λόγω μη προγραμματι-
σμένων διακοπών κατά 3% και λόγω προ-
γραμματισμένων κατά 4%.

• Η διαμόρφωση του σχεδίου Κώδικα
Δικτύου και η υποβολή του στη ΡΑΕ, προ-
κειμένου να προωθηθεί για Διαβούλευση
και ακολούθως για εφαρμογή, καθώς και
η εφαρμογή του Κώδικα Μη Διασυνδεδε-
μένων Νησιών που εγκρίθηκε ήδη από τη
ΡΑΕ.

• Η περαιτέρω προσαρμογή μας στις
ρυθμιστικές απαιτήσεις μέσω, αφενός της
ευρείας ενημέρωσης του εμπλεκόμενου
προσωπικού μας και αφετέρου του στενού
ελέγχου της εφαρμογής του Προγράμμα-
τος Συμμόρφωσης και των λοιπών ρυθμί-
σεων.

• Η περαιτέρω μείωση των δαπανών
εκμετάλλευσης της εταιρείας, παρότι είναι
ήδη από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Συγκεκριμένα στοχεύουμε εφέτος
στη μείωση των δαπανών κατά 1% έναντι
του 2013.

• Οι προσθήκες και οι βελτιώσεις της
λειτουργικότητας του νέου κεντρικού συ-
στήματος ERP, καθώς και η πλήρης αξιο-
ποίησή του για αύξηση της αποδοτικότη-
τας των δραστηριοτήτων μας.

• Η πλήρης αξιοποίηση του υφιστάμε-
νου συστήματος εξυπηρέτησης ΕΡΜΗΣ, με-
τά τον πρόσφατο διαχωρισμό του από το
αντίστοιχο της Μητρικής μας. Θα προχω-
ρήσουμε στην προμήθεια ενός νέου σύγ-
χρονου συστήματος εξυπηρέτησης, με στό-
χο την εγκατάστασή του το 2016.

• Η ολοκλήρωση του σημαντικού έρ-
γου Τηλεμέτρησης των 60.000 μεγαλύτε-
ρων πελατών Χαμηλής Τάσης και η έναρ-
ξη του πιλοτικού έργου Τηλεμέτρησης των
160.000 πελατών.

• Η ριζική αναβάθμιση των συστημά-
των τηλεποπτείας των δικτύων της Αττικής
και των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η
οποία θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί
το 2015.

• Οι επενδύσεις μας για βασικά έργα,
όπως τα Κέντρα Διανομής και η Τηλεμέ-
τρηση, θα ανέλθουν εφέτος σε περίπου
38,5 εκ. ευρώ από ένα σύνολο προγραμ-
ματισμένων επενδύσεων ύψους 292 εκ.
ευρώ.

• Η ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύ-
σεων ποιότητας απέναντι στους πελάτες
μας- στο πλαίσιο των νέων εγγυημένων
υπηρεσιών- ενώ σε περίπτωση υπέρβα-
σης των τεθέντων ορίων θα τους κατα-
βάλλονται τα προβλεπόμενα χρηματικά πο-
σά.

• Η ανάπτυξη Κέντρου Τηλεφωνικής
Ενημέρωσης στην Αθήνα, πανελλαδικής
εμβέλειας, με έναρξη λειτουργίας μέσα στο
2014 και προετοιμασία για τη μετεξέλιξή
του σε Κέντρο Πλήρους Τηλεφωνικής Εξυ-
πηρέτησης (Call Center) μέχρι το 2016.Επι-
πλέον, προετοιμασία της πλήρους υποδο-
μής αιτημάτων χρηστών μέσω Διαδικτύ-
ου, ώστε αυτή να υλοποιηθεί το 2015 και
να τεθεί σε λειτουργία από την 1.1.2016.

• Σε ότι αφορά στη βελτίωση της α-
σφάλειας Δικτύου και της Προστασίας του
Περιβάλλοντος –ανέφερε χαρακτηριστι-
κά– στοχεύουμε στη βελτίωση των δει-
κτών ατυχημάτων κατά 2%. Προωθούμε
έργα για τον περιορισμό των κλοπών υλι-
κών στα δίκτυα, δίνουμε έμφαση στην υ-
πογειοποίηση των δικτύων και προωθού-
με προγράμματα αισθητικής αναβάθμισης
από κοινού με τους ΟΤΑ.

• Εξετάζουμε και προωθούμε δράσεις
με περιβαλλοντικές προοπτικές, όπως για
παράδειγμα τα ηλεκτρικά οχήματα, προω-
θώντας την αγορά 10 επιδεικτικών ηλε-
κτροκίνητων αυτοκινήτων.

Τελειώνοντας, θέλω να κλείσω την ο-
μιλία μου τονίζοντας επιγραμματικά ότι, προ-
κειμένου να υλοποιηθούν τα πιο πάνω αλ-
λά και το πενταετές επιχειρησιακό μας σχέ-
διο που θα φέρει τον τομέα των ηλεκτρικών
δικτύων της χώρας μας στη πρώτη γραμμή
των ευρωπαϊκών εξελίξεων, θα πρέπει :

1.Να γίνουν άμεσες προσλήψεις ε-

ξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού (ό-

πως έχουν ήδη εγκριθεί).

2.Να αποσυνδεθεί η ηλεκτρική σύνδε-

ση των ακινήτων από την πολεοδομική, δα-

σική, αρχαιολογική, φορολογική, βιομηχα-

νική και άλλη μη σχετική νομιμότητα. Πρέ-

πει να πάψει αυτή η διαδικασία να αποτε-

λεί παγκόσμια πρωτοτυπία και ανασταλτι-

κό παράγοντα της ανάπτυξης της χώρας.

3.Να αποδεσμευθεί ο ΔΕΔΔΗΕ από τις

διάφορες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις

του Δημοσίου και να λειτουργεί πλήρως

με τους κανόνες των Α.Ε.

4.Να αποκατασταθεί, έστω και μερι-

κώς, η τεράστια μείωση των μισθών των

στελεχών, δηλαδή η μισθολογική πυρα-

μίδα που σήμερα έχει διαλυθεί πλήρως

και να επανέλθει έτσι, σε ένα βαθμό, η

σύνδεση της αμοιβής με την ευθύνη και

την απόδοση, που σήμερα δεν υπάρχει.

Ο κ. Γεώργιος Κόλλιας ολοκλήρωσε
την ομιλία του λέγοντας: Στο σημείο αυτό
θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρο το ΥΠΕΚΑ
και ιδιαιτέρως τον κ.Παπαγεωργίου για το
ενδιαφέρον του να δοθεί λύση, την οποία
και προσδοκούμε.

Εμείς, στελέχη και προσωπικό, έτσι ή
αλλιώς, παραμένουμε στις επάλξεις τιμώ-
ντας την ιστορία μας, την εταιρεία μας και
την κοινωνία που προσδοκά από εμάς το
αυτονόητο που δεν είναι άλλο από το ηλε-
κτρικό ρεύμα σε κάθε σπίτι, σε κάθε σημείο
της χώρας, με χαμηλό κόστος και βέλτιστη
ποιότητα.

Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι
και πάλι καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία
για εσάς και τις οικογένειές σας.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. Γ. ΚΟΛΛΙΑ

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ
κ. Γεώργιος Κόλλιας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού

Συνδέσμου Διαχειριστών Διανομής

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Γεώργιος Κόλλιας εξελέγη μέλος στο

Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Διανομής Ηλεκτρισμού (Euro-

pean Distribution System Operators - EDSO) από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγ-

ματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 20 Μαρτίου 2014.

Η εκλογή του κ. Κόλλια στο Δ.Σ. του Συνδέσμου αποτελεί σημαντική Ελληνική επιτυχία.

Στο Σύνδεσμο συμμετέχουν 33 εταιρίες Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρισμού από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες εταιρίες της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας όπως η Γαλλική ERDF, η Ιταλική ENEL, η Γερμανική RWE, η Σουηδική VATTENFAL,

οι Ισπανικές ENDESA και IBERDROLA και η Πορτογαλική EDP.

Ο Σύνδεσμος EDSO (www.edsoforsmartgrids.eu) αναγνωρίζεται ως ο κύριος εκπρόσω-

πος των Διαχειριστών Διανομής Ηλεκτρισμού από τους θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ) και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις

των σχετικών θεσμικών πρωτοβουλιών (Οδηγίες, Κανονισμοί, Ερευνητικά Προγράμματα).

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Συνδέσμου είναι να μετατρέψει το όραμα των Έξυ-

πνων Δικτύων σε πραγματικότητα, ώστε να συμβάλει με τη βέλτιστη διαχείριση των δικτύων

ηλεκτρισμού, στην αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση ενέργειας, προω-

θώντας με αυτό τον τρόπο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη βελτίω-

ση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση του EDSO για την εκλογή του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014

Από το Γραφείο Τύπου

Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ

κ. Γ. Κόλλιας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας.
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• Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των πολιτικών και

των πειραμάτων λιτότητας και της ιστορικά

αποτυχημένης συνταγής της Τρόϊκα που απο-

βαίνουν εις βάρος της κοινωνίας και της πραγ-

ματικής οικονομίας,

• Απορρίπτουν κατηγορηματικά τις επιταγές της

Τρόϊκα - ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ - και ζητούν την κατάρ-

γηση των αντιδημοκρατικών, αντεργατικών,

αντικοινωνικών και αναποτελεσματικών μνη-

μονιακών μέτρων που έχουν επιβληθεί στα

Κράτη Μέλη με πρόφαση την κρίση,

• Ζητούν την εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίω-

ση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τη δη-

μιουργία ποιοτικής απασχόλησης, διασφάλιση δί-

καιων αμοιβών, ίσης μεταχείρισης, δημόσιων

υπηρεσιών ποιότητας και κοινωνικής προστα-

σίας, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων υπηρε-

σιών υγείας και συνταξιοδοτικών συστημάτων,

• Ζητούν αποτελεσματικά και δεσμευτικά μέτρα για

την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης, τον τερ-

ματισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ και των επι-

σφαλών θέσεων εργασίας, για την αντιμετώπι-

ση της αδήλωτης εργασίας, την κατοχύρωση της

υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και τη δια-

σφάλιση του δικαιώματος ίσης αμοιβής για ερ-

γασία ίσης αξίας για όλους,

• Ζητούν ένα σχέδιο για την ανάπτυξη και μια ανα-

νεωμένη στρατηγική για την απασχόληση μέσα

από το Ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων που πρό-

τεινε η ΣΕΣ, το οποίο θα μπορούσε να δημι-

ουργήσει έως και 11 εκατ. νέες ποιοτικές θέσεις

εργασίας με στόχο τη διαμόρφωση μέσα στην

επόμενη δεκαετία μιας κοινωνίας φιλικής προς

το περιβάλλον και το κλίμα,

• Διεκδικούν μια ανανεωμένη Ευρωπαϊκή βιο-

μηχανική πολιτική που θα βασίζεται στην και-

νοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και

θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της κοινωνικής

δικαιοσύνης και της ισότιμης και βιώσιμης ανά-

πτυξης,

• Ζητούν τη λήψη κατάλληλων και αποτελεσμα-

τικών μέτρων που θα προχωρούν πέρα από την

πρωτοβουλία «Εγγυήσεις για τους Νέους», θα

συμβάλουν στην αντιμετώπιση της μάστιγας

της ανεργίας των νέων και θα δώσουν στους νέ-

ους της Ευρώπης τη δυνατότητα να έχουν μέλ-

λον,

• Ζητούν πλήρεις εγγυήσεις για το σεβασμό, σε Ευ-

ρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, των ελεύθερων

συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοι-

νωνικού διαλόγου που αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέ-

λου και καταδικάζουν αφενός τη μονομερή

κρατική παρέμβαση στις συλλογικές διαπραγ-

ματεύσεις και τις ισχύουσες συλλογικές συμ-

βάσεις που παραβιάζουν την αυτονομία και το

ρόλο των κοινωνικών εταίρων και αφετέρου την

παρεμπόδιση των διαδικασιών αυτών από τους

εργοδότες,

• Επιβεβαιώνουν πως η κοινωνική διάσταση έχει

ουσιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης και

ζητούν να επισυναφθεί στις Συνθήκες ένα

«Πρωτόκολλο Κοινωνικής Προόδου» που θα

διασφαλίζει πως η κοινωνική πρόοδος αποτε-

λεί αναπόσπαστο και ισοδύναμο τμήμα της οι-

κονομικής διακυβέρνησης,

• Υπενθυμίζουν πως η κοινωνική ασφάλιση είναι

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, συνεπώς το

σύστημα δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να είναι

καθολικό: η χρηματοδότηση της πρέπει να κα-

τανέμεται και να επιμερίζεται ισομερώς ενώ ο ρό-

λος των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημά-

των (πρώτος πυλώνας) παραμένει ουσιαστικός

και αδιαπραγμάτευτος,

• Διεκδικούν δίκαιη αναδιανεμητική και προο-

δευτική δημοσιονομική πολιτική, λήψη δε-

σμευτικών μέτρων για την καταπολέμηση της

φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης και την εξάλειψη

των φορολογικών παραδείσων μέσα από απο-

τελεσματική Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία

για τις υπεράκτιες (offshore) δραστηριότητες,

• Ζητούν την υιοθέτηση πολιτικών για την απο-

κατάσταση της κοινωνικής συνοχής και της

κοινωνικής δικαιοσύνης, τη μείωση των διευ-

ρυνόμενων ανισοτήτων μεταξύ πλούσιων και

φτωχών χωρών, περιφερειών, μεταξύ εργαζό-

μενων και πολιτών και την ενίσχυση των σχέ-

σεων αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών,

• Απευθύνουν έκκληση να αναληφθεί επειγόντως

δράση για την αποφασιστική αντιμετώπιση και

καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων,

του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του εθνικι-

σμού και εξτρεμισμού σε όλα τα μέτωπα, την πα-

ροχή ίσων δικαιωμάτων και εξασφάλιση ίσης με-

ταχείρισης στους μετανάστες στο πλαίσιο μιας

νέας μεταναστευτικής πολιτικής,

• Τονίζουν την ανάγκη πάταξης της διαφθοράς και

της κερδοσκοπίας, υπενθυμίζουν πως η Ευρώπη

εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το χρη-

ματοπιστωτικό τομέα και ζητούν από την Ε.Ε να

υλοποιήσει μέτρα για την εξασφάλιση ενός δια-

φανούς χρηματοπιστωτικού τομέα που θα υπό-

κειται σε αποτελεσματικούς ελέγχους,

• Υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των αρ-

μοδιοτήτων και της επιρροής του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στη χάραξη πολιτικής και τη θέ-

σπιση νομοθεσίας καθώς και ενδυνάμωσης

της συμμετοχικής δημοκρατίας και της διαφά-

νειας στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς με στόχο την

αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της νομιμό-

τητάς τους,

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Οι επικείμενες Ευρωεκλογές το
Μάιο του 2014 αποτελούν

σημείο καμπής:
Ενόψει των επικείμενων εκλογών για το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο

και οι περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις στέλνουν

ισχυρό μήνυμα πως η κρίση πέρασε μαζί με τα

υποτιθέμενα επιτεύγματα της λιτότητας και των

«διαρθρωτικών» μεταρρυθμιστικών πολιτικών: μια

αυτάρεσκη άποψη που δεν βασίζεται σε δεδομέ-

να και αγνοεί τη σκληρή πραγματικότητα των 27

εκατομμυρίων ανέργων στην Ευρώπη,

Η αδύναμη ανάπτυξη, η υψηλή ανεργία, η κα-

τεδάφιση του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου

και η κατάργηση κοινωνικών και εργασιακών δι-

καιωμάτων και εγγυήσεων δεν είναι η λύση που πε-

ρίμεναν οι εργαζόμενοι. Υπάρχει ένας διαφορετικός

δημοκρατικός τρόπος για την Ευρώπη όπως δια-

τυπώνεται και από τη ΣΕΣ στο νέο Κοινωνικό

Σύμφωνο.

Καλούμε τους Ευρωπαίους πολίτες και

τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά

στις Ευρωεκλογές και απέναντι στις αρνήσεις

και τον αυξανόμενο νέο-συντηρητικό

σκεπτικισμό προς την Ευρώπη:

• Να καταψηφίσουν τους υπεύθυνους χάραξης

των τρεχουσών πολιτικών λιτότητας,

• Να βάλουν τέλος στη λιτότητα και το κοινωνικό

ντάμπινγκ διεκδικώντας τη δημοκρατία με ενι-

σχυμένη κοινωνική και οικολογική διάσταση,

• Να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς με

αλλαγή της στρεβλής αρχιτεκτονικής της Ευ-

ρωπαϊκής ‘Ενωσης και με προτεραιότητα στη δη-

μοκρατική νομιμοποίηση των Ευρωπαϊκών ορ-

γάνων, τον έλεγχο και τη λογοδοσία τους, με στό-

χο την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου μιας πιο

δίκαιης και δημοκρατικής Ευρώπης στη βάση της

αλληλεγγύης,

• Να απαιτήσουμε μια Ευρώπη που θα ενισχύει την

κοινωνική και οικονομική συνοχή, θα καταπο-

λεμά τις ανισότητες και τις ασυμμετρίες, θα εν-

θαρρύνει και θα διασφαλίζει την ενεργό και άμε-

ση συμμετοχή των πολιτών και τη δημοκρατική

λειτουργία των θεσμών,

• Για να επιτευχθεί ο στόχος της αλλαγής

πορείας, θα πρέπει να εκλέξουμε Ευρω -

βουλευτές, με ισορροπία ανδρών και

γυναικών, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να

αναλάβουν τη δέσμευση να υπερασπιστούν

τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και

όχι των αγορών και να θέσουν την αλλαγή

πορείας σε τροχιά κοινωνικής προόδου,

• Δύο είναι τα διδάγματα που αντλούμε από

την ιστορία του εργατικού κινήματος: Καμία

κρίση, όσο σοβαρή και αν είναι, δεν διαρκεί

για πάντα. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη που

μας ενώνει.

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΜΙΑΣ 
ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί το πρώτο θύμα στην πορεία για την μετα-

τροπή της ηλεκτρικής ενέργειας από κοινωνικό αγαθό-πηγή ανά-

πτυξης, σε οικονομικό – κερδοσκοπικό αγαθό. Από σήμερα τέθηκε σε

διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αναγκάζει τη ΔΕΗ να δημιουργή-

σει μια “μικρή ΔΕΗ” ώστε να προωθηθεί το «όφελος του καταναλω-

τή» και οι «επενδύσεις μέσω του ανταγωνισμού».

Έτσι, αφού δε βρέθηκε κάποιος “επενδυτής” να επενδύσει και να

δημιουργήσει, με ένα έκτρωμα νομοσχεδίου επιχειρείται να

του δοθεί μια έτοιμη επιχείρηση ηλεκτρισμού που θα προ-

σεγγίσει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ

και της πελατειακής της βάσης. 

Αναλυτικότερα στη μικρή ΔΕΗ εισφέρονται: 

α) (i) η μονάδα ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600 MW,

(ii) η μονάδα ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330 MW.

β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής

Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW.

γ) (i) το ορυχείο Αμυνταίου, συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου

Λακκιάς, (ii) το ορυχείο Κλειδιού, (iii) το ορυχείο Λόφων Μελίτης, (iv)

το ορυχείο Κομνηνών Ι & ΙΙ, (v) το ορυχείο Βεύης

δ) (i) η μονάδα ΥΗΣ Πλατανόβρυσης, ισχύος 116 MW, (ii) η μο-

νάδα ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW, (iii) η μονάδα ΥΗΣ Άγρας, ι-

σχύος 50 MW, (iv) η μονάδα ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW και (v)

η μονάδα ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW

ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής,

ισχύος 485 MW και 

στ) το 30% της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, της οποίας οι συμ-

βάσεις προμήθειας μεταβιβάζονται χωρίς τη συγκατάθεση των πελα-

τών και δεν μπορούν να λυθούν πριν την παρέλευση τετραμήνου. Επι-

πρόσθετα, η μικρή ΔΕΗ απαλλάσσεται από τους πελάτες των νησιών

(Μη διασυνδεδεμένο δίκτυο).

Οι εργαζόμενοι, σα σύγχρονοι δουλοπάροικοι, μεταφέρονται στη

μικρή ΔΕΗ, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθ-

μισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πρά-

ξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. 

Και φυσικά, δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέ-

τρων εις βάρος της ΔΕΗ ΑΕ ή της νέας εταιρίας για απαι-

τήσεις, η ημερομηνία γένεσης των οποίων ανάγεται σε

χρόνο προγενέστερο από εκείνον της ολοκλήρωσης της

απόσχισης.

Ομολογώντας την ανικανότητα προσέλευσης επενδυ-

τών, ανταγωνιστών της ΔΕΗ, επιχειρείτε απροκάλυπτα η δη-

μιουργία “επενδυτών” με τη παραχώρηση έτοιμης επιχείρησης,

με την απαραίτητη τεχνογνωσία και σίγουρα έναντι πινακίου φακής. 

Και έπεται και συνέχεια….

Σωματεία, Ομοσπονδίες, ΓΣΕΕ, Εργατικά Κέντρα, κινήματα
Καταναλωτών, Τοπικούς Φορείς και Πολιτικές δυνάμεις κα-
λούνται να αποτρέψουν: 

Το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας
Τη μετατροπή του ηλεκτρικού ρεύματος σε κερδοσκοπικό

αγαθό.
Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Γραφείο Τύπου

Με σχέδιο νομου που κατατέθηκε προβλέπεται:
1. Η δημιουργία νέας, καθετοποιημένης εξ απόψεως στοιχεί-

ων ενεργητικού, παθητικού, ανθρωπίνου δυναμικού και πελα-
τειακής βάσεως ανώνυμη εταιρία ηλεκτρισμού. Η δραστηριότη-
τα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της α-
γοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς,
στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η περιουσία της νέας εταιρίας θα
δημιουργηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με
εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού
που προσεγγίζει το 30% του πα-
ραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ
Α.Ε. και της πελατειακής της βά-
σεως. O συνδυασμός παραγωγι-
κού μίγματος και πελατειακής
βάσης της νέας εταιρίας θα α-
πεικονίζει αναλογικώς κατά το α-
νωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο
συνδυασμό παραγωγικού μίγματος
και πελατειακής βάσης στην ΔΕΗ Α.Ε. 

3. Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό
τους όρους του παρόντος νόμου τα εξής στοι-
χεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.: (α)
οι κάτωθι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:
(i) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος
600MW (ii) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς
330MW (β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγω-
γής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW (γ) τα πάσης φύσεως δικαιώμα-
τα ΔΕΗ Α.Ε επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα ο-
ποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή

καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνι-
τικών μονάδων, ήτοι: (i) του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμ-
βανόμενου του ορυχείου Λακκιάς (ii) του ορυχείου Κλειδιού (i-
ii) του ορυχείου Λόφων Μελίτης (iv) των ορυχείων Κομνηνών Ι

& ΙΙ (v) του ορυχείου Βεύη (δ) οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μο-
νάδες: (i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανό-

βρυση, ισχύος 116 MW (ii) η μονάδα παρα-
γωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW

(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας,
ισχύος 50 MW (iv) η μονάδα παρα-

γωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19
MW (v) η μονάδα παραγωγής
ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολι-
κής ισχύος 334 MW (ε) η μονά-
δα ηλεκτροπαραγωγής με καύ-
σιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομο-
τηνής, ισχύος 485 MW.

4. Τα επιμέρους στοιχεία ε-
νεργητικού και παθητικού των

μονάδων του παραγωγικού δυνα-
μικού που αναφέρονται παραπάνω,

θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβα-
ση απόσχισης. Για το σκοπό της εφαρμογής

του παρόντος νόμου, τo σύνολο των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού που περιγράφονται στη σύμ-

βαση απόσχισης και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης,
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρι-
κού ρεύματος και των συμβάσεων εργασίας που αναφέρονται
στην ανωτέρω σύμβαση και στη λογιστική κατάσταση της α-
πόσχισης, λογίζονται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της
ΔΕΗ Α.Ε..

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Μικρή ΔΕΗ)

ΑΘΗΝΑ 10/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ώρα Μηδέν για τη ΔΕΗ
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ΟΧΙ στο ξεπούλημα της ΔΕΗ
Αθήνα1/4/2014

• ΟΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Ε

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΛΑΟ

• ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η/Ε

• ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Η μνημονιακή ελληνική κυβέρνηση ικανοποιώντας για άλλη μια φορά τις

απαιτήσεις των ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων κατέθεσε στη Βου-

λή τα μεσάνυχτα της 31/3/2014 το σχέδιο νόμου «Δημιουργία νέας καθετο-

ποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» την απόσχιση δη-

λαδή του 30% του παραγωγικού δυναμικού , των υπηρε-

σιών και της λειτουργίας της ΔΕΗ αλλά και των πελατών

της.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου η κυβέρνηση:

• Παραδίδει σε κερδοσκοπικά συμφέροντα τεράστιες δη-

μόσιες εκτάσεις γης πλούσιες σε κοιτάσματα λιγνίτη κα-

θώς και παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές με κίν-

δυνο δημιουργίας φεουδαρχικών καταστάσεων.

• Λεηλατεί την ενσωματωμένη ασφαλιστική περιουσία των εργα-

ζομένων και των συνταξιούχων της Επιχείρησης.

• Παραδίδει προς επίτευξη επιχειρηματικού κέρδους την διαχείριση των νε-

ρών, ποταμών και λιμνών για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ό-

ταν είναι γνωστό ότι η εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών και μέ-

σω αυτής η διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για

το Κοινωνικό Σύνολο και την Εθνική Οικονομία.

• Με την προσχηματική επίκληση της απελευθέρωσης της αγοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας και του υποτιθέμενου ανταγωνισμού τεμαχίζει – απαξιώνει και

θυσιάζει την μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας αποσιωπώντας

ότι οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί (ιδιώτες) παράγουν περίπου το 35% Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας και κατέχουν πάνω από το 95% των μονάδων Α.Π.Ε.

• Οι μονάδες που εντάσσονται στην νέα εταιρεία είναι οι πιο σύγχρονοι και α-

ποδοτικοί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ), ο πιο σύγχρονος λιγνιτικός σταθμός

Μελίτη I (με προίκα και το ήδη κατασκευασμένο το 70% της υποδομής της

μονάδας Μελίτη II), ο ΑΗΣ Κομοτηνής αλλά και τα φιλέτα των λιγνιτικών

κοιτασμάτων, δηλαδή την εκμετάλλευση έξι ορυχείων στη Δυτ. Μακεδονία

• Η προβλεπόμενη μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρεία καταργεί

σκανδαλωδώς και «πραξικοπηματικά» όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμέ-

να εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ εκπροσωπώντας τους 20.000 εργαζομένους στον

Όμιλο της ΔΕΗ Α.Ε. εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας και καλούμε

την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το απαράδεκτο ν/σ που κατέθεσε χθες

το βράδυ γιατί πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο αυτό καθιστά την ηλεκτρική ε-

νέργεια αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας και καθιστά ο-

μήρους (χωρίς καμιά κρατική πρόνοια) τους Έλληνες καταναλωτές στις επι-

διώξεις των ιδιωτών. Ουσιαστικά με το ν/σ αυτό η κυβέρνηση θέτει εμπόδια στην

απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών (ειδικά των πιο αδύναμων) στο βα-

σικό κοινωνικό αγαθό της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η κυβέρνηση αλλά και οι βουλευτές δεν πρέπει να ξεχνούν ούτε στιγμή ότι :

• Οι προς πώληση υποδομές για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας πλη-

ρώθηκαν με πόρους που προήλθαν από τον Ελληνικό λαό και από τις ασφα-

λιστικές εισφορές των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ και αποτελούν

εθνικό πλούτο και περιουσία όλων των Ελλήνων.

• Ότι εκχωρείται Δημόσιος πλούτος Στρατηγικής σημασίας σε ιδιώτες προς χά-

ριν του οικονομικού κέρδους.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ σε επαγρύπνηση – αντίδρα-

ση – αντίσταση.

Καλούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείς σε κοινή συ-

στράτευση για να αποτρέψουμε το εθνικό έγκλημα

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα αντισταθούμε σε αυτές τις προκλήσεις της άκρατης ιδιω-

τικοποίησης των πάντων.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα αντισταθούμε στο ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας

και τη βίαιη κατάργηση του κοινωνικού κράτους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναντήσεις του
Προεδρείου της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Τετάρτη, 26 Μάρτιος 2014 17:02 | 

(Απο τη συνάντηση με το Δήμαρχο Φλώρινας)

Αθήνα, 26/3/2014

Το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στο πλαίσιο της ενη-

μέρωσης των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης και γενικότερα των κοινωνικών φορέων για τα

ζητήματα της πώλησης των Δικτύων Μεταφοράς

(ΑΔΜΗΕ) και της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, είχε

συναντήσεις με στελέχη των ΟΤΑ της Δυτικής Μακε-

δονίας και εκπροσώπους φορέων στην περιοχή της

Φλώρινας, που πλήττεται από το σ/ν για την απο-

κρατικοποίηση της ΔΕΗ.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Σταμάτης

Ρέλιας, ο Γ.Γραμματέας Αντώνης Καρράς, ο Αντιπρό-

εδρος Ηλίας Μαστρολέων, ο Ταμίας Γιάννης Μανές,

ο Οργανωτικός Γραμματέας Λευτέρης Παλούκας και

ο Β΄Αντιπρόεδρος Κώστας Κουτσοδήμας συναντήθη-

καν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ.Δα-

κή, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Δ. Ηλιάδη κα-

θώς και τους Δημάρχους Φλώρινας Γιάννη Βοσκό-

πουλο και Αμυνταίου Ιωακείμ Ιωσηφίδη.

Τα μέλη του Προεδρείου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επισκέ-

φθηκαν επίσης τον Μητροπολίτη Φλώρινας-Πρεσπών

και Εορδαίας κ Θεόκλητο, τον οποίο και ευχαρίστησαν

εκ μέρους των χιλιάδων εργαζόμενων της ΔΕΗ για τη

δημόσια τοποθέτησή του ενάντια στη διάλυση του

Ομίλου ΔΕΗ.

Το πρωί της Παρασκευής (21/3/2014) το Προεδρείο

της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επισκέφτηκε το Εργατικό Κέντρο

Φλώρινας όπου και είχε συνάντηση με τη διοίκηση

του Ε.Κ. , παραχώρησαν συνέντευξη τύπου σε εκπρο-

σώπους των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης ενώ

αργότερα το απόγευμα έγινε ανοιχτή συζήτηση για το

ζήτημα της διάλυσης του Ομίλου ΔΕΗ στην οποία

συμμετείχαν δεκάδες εργαζόμενοι της ΔΕΗ, κυρίως

από την περιοχή της Φλώρινας (ΑΗΣ Αμυνταίου και

ΑΗΣ Μελίτης).

Οι συναντήσεις και οι ενημερωτικές επαφές των με-

λών του Προεδρείου της Ομοσπονδίας ,που πραγμα-

τοποιούνται στη βάση των αποφάσεων του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (14/3/2014),θα συ-

νεχιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα με εκπρο-

σώπους και άλλων φορέων και οργανώσεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Η απόσπαση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, και μάλιστα με όρους απο-
λύτως ασύμφορους, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε για λόγους δη-
μοσιονομικούς, με δεδομένη την αξία και τη σημασία του Συστήματος
Μεταφοράς, η δε παρουσία του όποιου ιδιώτη δεν πρόκειται να συμ-
βάλει, το αντίθετο μάλιστα, στη μείωση της τιμής της KWH

Ας αναλογιστούμε ότι ο Ομιλος ΔΕΗ είναι τεράστιο μέγεθος για την
οικονομία και την παραγωγική βάση της χώρας μας. Είναι η μεγαλύτε-
ρη βιομηχανία παρά τα προβλήματα που της έχουν δημιουργήσει και τα
πλήγματα που της έχουν επιφέρει 

Ολοι οι καταναλωτές έχουν βιώσει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις των
τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, πλήγμα για την κοινωνία, την οικονο-
μία και την ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο κάποιοι όμιλοι κέρδισαν. Οι ερ-
γαζόμενοι στην ΔΕΗ αντιστέκονται στα καταστροφικά σχέδια της κυ-
βέρνησης Ας δούμε τα γεγονότα: 

1 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΔΜΗΕ (το 66% του μετοχικού κεφαλαίου), ε-
ταιρεία 100% θυγατρική της ΔΕΗ, η οποία κατέχει, αναπτύσσει και λει-
τουργεί το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: Γραμμές Υψη-
λής και Υπερυψηλής Τάσης (11.000 χλμ. μήκους), κέντρα Υπερυψηλής
Τάσης, Κέντρο Κατανομής Φορτίου, εγκαταστάσεις συντηρήσεων και
κατασκευών κ.λπ. 

Πρόκειται για εθνική υποδομή μείζονος σημασίας, και περιουσια-
κό στοιχείο της ΔΕΗ ανεκτίμητης αξίας. Ως φυσικά μονοπώλια τα δί-
κτυα αποτελούν τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία (assets) των
επιχειρήσεων ηλεκτρισμού. 

Με οικονομικούς όρους η αξία του ελληνικού δικτύου μεταφοράς
είναι τεράστια. Μόνο η αναπόσβεστη αξία του (netbook value) στις
31.12.2012 ανερχόταν στα 1,545 δισ. ευρώ. Η δε αξία αντικατάστασης
είναι πολλαπλάσια. Και βέβαια δεν πρέπει να παραλειφθεί η αξία «άυ-
λων» στοιχείων όπως η υψηλότατης στάθμης, με διεθνή στάνταρντς,
τεχνογνωσία, οργάνωση και εμπειρία. 

Η απόσπαση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, και μάλιστα με όρους απο-
λύτως ασύμφορους (με επιεικέστατο χαρακτηρισμό) θα αποτελέσει καί-
ριο πλήγμα για τον Ομιλο ΔΕΗ. 

Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στα σοβαρά ούτε για λόγους δημο-
σιονομικούς, με δεδομένη την αξία και τη σημασία του Συστήματος Με-
ταφοράς, η δε παρουσία του όποιου ιδιώτη δεν πρόκειται να συμβάλει,
το αντίθετο μάλιστα, στη μείωση της τιμής της KWH: το κόστος μετα-
φοράς ανέρχεται μόλις στο 4% του συνολικού. Εξάλλου ο βασικός πα-
ράγοντας διαμόρφωσής του είναι το κόστος κεφαλαίου, πράγμα που σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι ο οιοσδήποτε ιδιώτης επιδιώκει ανάκτη-
ση των επενδυόμενων κεφαλαίων σε πολύ μικρότερο χρόνο απ' ό,τι
μέχρι σήμερα η ΔΕΗ, συνεπάγεται αύξησή του. 

2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΗ» και πώλησή της στους ιδιώ-
τες κατά 100%, με απόσπαση από τη ΔΕΗ του 30% των καθετοποιημέ-
νων δραστηριοτήτων της: λιγνιτωρυχεία - σταθμοί παραγωγής - εμπο-
ρία (πελάτες). 

Πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλης έκτασης επέμβαση στη δομή και
λειτουργία της ΔΕΗ. Τα διακυβεύματα είναι τεράστια. Το ελάχιστο που
θα περίμενε η ελληνική κοινωνία είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νη μελέτη για τις επιπτώσεις και τις προοπτικές. Αντί γι' αυτό αιτιολογι-
κή βάση είναι γενικότητες και θέσφατα του τύπου «ανάγκη ιδιωτικο-
ποιήσεων» και «λειτουργία του ανταγωνισμού». 

Στο πλαίσιο του παρόντος περιοριζόμαστε να αναφέρουμε κάποι-
ες από τις ανησυχίες και προβληματισμούς των αρμόδιων στελεχών
της ΔΕΗ, τα οποία βέβαια ουδέποτε κλήθηκαν να διατυπώσουν τις α-
πόψεις τους. 

Η διάσπαση της συνεκτικής, μεταλλευτικά, ενότητας της περιοχής
Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου θα προκαλέσει αξεπέραστα λειτουργικά προ-
βλήματα με σοβαρότατες οικονομικές επιπτώσεις. 

Διαγράφονται σοβαρότατοι κίνδυνοι υπολειτουργίας ή μη εκμε-
τάλλευσης σημαντικών λιγνιτικών κοιτασμάτων (Αμύνταιο - Κομνηνά
κ.λπ.) και απαξίωσης πανάκριβου πάγιου εξοπλισμού ορυχείων, ικα-
νού να λειτουργήσει για δεκαετίες. 

Χαρίζεται η πλέον σύγχρονη και σκανδαλωδώς ακριβοπληρωμέ-
νη λιγινιτική Μονάδα της Φλώρινας (ΑΗΣ Μελίτης) με όλη την πανάκρι-
βη υφιστάμενη υποδομή για ανέγερση και δεύτερης Μονάδας. Πόσο θα
αποτιμηθούν αυτά; 

Ακυρώνονται οι υφιστάμενες δυνατότητες συνεργειών και οικο-
νομικών κλίμακας, στην εκμετάλλευση των Σταθμών και των Ορυχεί-
ων με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. 

Παραδίδονται σε ιδιώτες Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί, οι οποίοι εκτός
των άλλων, συνιστούν υποδομές πολλαπλού σκοπού, δηλαδή κατ' ε-
ξοχήν δημοσίου συμφέροντος (ύδρευση - άρδευση - παραγωγή ηλε-
κτρισμού). 

Ας αναλογιστούμε ότι το 1975 η Πολιτεία, πολιτευόμενη για το δη-
μόσιο συμφέρον, προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες και οικονο-
μίες κλίμακας, ενέταξε τα ιδιωτικά ορυχεία της ΛΙΠΤΟΛ στη ΔΕΗ, πράγ-
μα που έδωσε τεράστια ώθηση στην εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοι-
τασμάτων της Δυτ. Μακεδονίας και συνακόλουθα στην παραγωγή Η.Ε. 

3 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ το 17% του μετοχι-
κού κεφαλαίου της ΔΕΗ, που θα απομείνει μετά την απόσχιση της «Μι-
κρής ΔΕΗ» με ταυτόχρονη παραχώρηση του management. 

Τα ανωτέρω συνιστούν «κοσμογονικές» αλλαγές στον τομέα του
ηλεκτρισμού στη χώρα μας. Πέραν των επιπτώσεων που ήδη αναφέρ-
θηκαν, συνεπάγονται την ουσιαστική απόσυρση του Δημοσίου απ' αυ-

τόν τον καίριας σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία τομέα, και
αποστερούν από την πολιτεία ένα πολύτιμο εργαλείο άσκησης κοινω-
νικής και αναπτυξιακής πολιτικής, όπως είναι ο Ομιλος ΔΕΗ. 

Ας αναλογιστούμε εν προκειμένω ότι ο Ομιλος ΔΕΗ είναι τεράστιο
μέγεθος για την οικονομία και την παραγωγική βάση της χώρας μας. Εί-
ναι η μεγαλύτερη βιομηχανία, και παρά τα προβλήματα που της έχουν
δημιουργήσει και τα πλήγματα που της έχουν επιφέρει οι ασκηθείσες την
τελευταία τουλάχιστον 20ετία πολιτικές, σε όλα τα πεδία δραστηριότη-
τάς της, παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτικός φορέας, στήριγμα της πα-
ραγωγής και της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας. 

Ανταγωνισμός: μύθοι και πραγματικότητα 
Υποτίθεται ότι η «τμηματοποίηση» της παραγωγικής βάσης της

ΔΕΗ και η πώλησή της στο ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως περιγράφηκε, θα
αυξήσει τον αριθμό των «ισχυρών παικτών» της αγοράς και θα τονώ-
σει τον ανταγωνισμό. 

Ποια σχέση έχουν αυτά με την πραγματικότητα; Και το κυριότερο,
θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ε-
νέργειας που είναι και το κατ' εξοχήν ζητούμενο, ιδιαίτερα για τη χει-
μαζόμενη ελληνική οικονομία και την κοινωνία, που υποφέρει; 

Θεμελιώδης αιτιολογική βάση της οδηγίας της Ε.Ε. για την απε-
λευθέρωση της αγοράς είναι «να απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πο-
λίτες το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέγιστη ποιότητα και το
ελάχιστο κόστος». Ωστόσο η πραγματικότητα, έπειτα από περίπου 15
χρόνια, κάθε άλλο παρά δικαίωσε αυτές τις προσδοκίες. 

Δεν έχει υπάρξει περίπτωση μείωσης των τιμών ούτε και στις χώ-
ρες της Ε.Ε., στις οποίες οι συνθήκες είναι οι πλέον ευνοϊκές για τη λει-
τουργία της αγοράς, όπως μεγάλες καταναλώσεις, ύπαρξη πολλών δια-
συνδέσεων με γειτονικές χώρες και συνεπώς πρόσβαση σε μεγάλα κέ-
ντρα και επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας κ.λπ. 

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος του ηλεκτρισμού, όπως
αδυναμία αποθήκευσης, υψηλές διακυμάνσεις τιμών, μικρή ελαστικό-
τητα της ζήτησης, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο αντα-
γωνισμός και είναι αναπόφευκτη η δημιουργία ολιγοπωλιακών κατα-
στάσεων. Πράγματι στην Ε.Ε. επτά (7) επιχειρήσεις ελέγχουν πάνω α-
πό τα 2/3 της ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. σχετικά άρθρο του μηχανικού
της ΔΕΗ κ. Ξ. Μιχαηλίδη στην «Ε» στις 6.4.2014). 

Οι συνέπειες 
Στη χώρα μας οι ανωτέρω αρνητικές συνέπειες εκδηλώνονται ακόμη

πιο έντονα. Ολοι οι καταναλωτές έχουν βιώσει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις
των τιμών της Η.Ε., πλήγμα για την κοινωνία, την οικονομία και την α-
νταγωνιστικότητα. Ωστόσο κάποιοι όμιλοι κέρδισαν. Οπως αναφέρει σε
άρθρο του ο καθ. Π. Ευθύμογλου, αντιπρόεδρος της ΔΕΗ τη διετία 2007-
2009, στην Ελλάδα εξαιτίας της θέσης της και της απόστασής της από τα
μεγάλα κέντρα παραγωγής και κατανάλωσης Η.Ε., σε συνδυασμό με το
μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς, δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν
μηχανισμοί και δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης, ώστε να υπάρξει ολο-
κληρωμένη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού. 

Εξάλλου, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνουν οι Δ. Παπαμαντέλος,
διοικητής της ΔΕΗ από το 1981 μέχρι το 1985, και Κ. Γιωτόπουλος, τ.
γενικός διευθυντής Οικονομικού της ΔΕΗ τη 10ετία του 1980, σε άρθρο
τους στην «Ε» στις 16/3/2014, καθοριστικοί παράγοντες στο κόστος πα-
ραγωγής του ηλεκτρισμού είναι το κόστος καυσίμου και το κόστος κε-
φαλαίου, ενώ η συμμετοχή του κόστους εργασίας είναι πολύ μικρή. 

Αυτό εξηγεί τη μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής Η.Ε. τα τε-
λευταία χρόνια, καθώς η συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής περιορί-
στηκε από το 78% στο 48%, με αντίστοιχη άνοδο της παραγωγής από φυ-
σικό αέριο, το κόστος της οποίας είναι περίπου διπλάσιο της λιγνιτικής, κα-
θώς και από τις ΑΠΕ με τις γνωστές εξωφρενικές τιμές. Κι αυτό παρά τις
μεγάλες μειώσεις των μισθολογικών δαπανών της τάξης του 40% σε σχέ-
ση με το 2009. 

Σε ό,τι αφορά στο κόστος κεφαλαίου, μια επιχείρηση σαν τη ΔΕΗ,
ακόμη και με τη μορφή Α.Ε. σε συνθήκες -αθέμιτου- ανταγωνισμού, α-
ποδέχεται να ανακτά τα κεφάλαια που επενδύει στα έργα της, ως λογι-
κή απόδοση, σε 25 χρόνια. Αυτό συνεπάγεται μείωση των αποσβέσε-
ων με ανάλογες ευεργετικές επιπτώσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ε-
νέργειας. 

Είναι δεδομένο ότι κανένας ιδιωτικός φορέας δεν επενδύει με προ-
οπτική ανάκτησης των κεφαλαίων του πλέον των 10-12 ετών στην κα-
λύτερη περίπτωση. 

Γιατί λοιπόν προωθούνται αυτά τα σχέδια; 
Μετά την ανάλυση που προηγήθηκε, το ερώτημα προβάλλει αμεί-

λικτα. Ωστόσο η απάντηση είναι πολύ απλή και αδιαμφισβήτητη. 
Η διαρκής αύξηση της ζήτησης Η.Ε. μέχρι και το 2009 προκάλεσε

ένα επενδυτικό κύμα με ανάπτυξη μονάδων παραγωγής Η.Ε. από ι-
διώτες με καύσιμο φυσικό αέριο. Η προτίμηση στο φυσικό αέριο οφεί-
λεται στο χαμηλό σχετικά κόστος επένδυσης (3-4 φορές μικρότερο του
λιγνίτη). Αν και η προσφορά μετά βίας κάλυπτε τη ζήτηση, την ίδια πε-
ρίοδο, η ΔΕΗ, με διάφορες παρεμβάσεις και μεθοδεύσεις εμποδιζόταν
να κατασκευάσει δικές της μονάδες, ακόμη και να αντικαταστήσει πα-
λιές χωρίς να προσθέσει νέα ισχύ. 

Η ύφεση ωστόσο που ακολούθησε με τη μεγάλη μείωση της κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία εισα-
γωγή των ΑΠΕ, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση πλήρους ανισορ-
ροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

Η παραγωγική ικανότητα (ισχύς) των συμβατικών Μονάδων ΔΕΗ
και ιδιωτών ανέρχεται σήμερα σε 13.074 MW. Σ' αυτή πρέπει να προ-
στεθεί και η επικείμενη να ενταχθεί Μονάδα Φ.Α. στη Μεγαλόπολη ι-
σχύος 800 MW , και η ισχύς των ΑΠΕ η οποία ανέρχεται σε 4.390 MW
(2.380 MW Φ/Β και 1.500 MW αιολικά). Στον αντίποδα η μέση ζήτηση
ανέρχεται στα 6.000 MW, με αιχμή (μικρές περιόδους του έτους) τα
9.150 MW. 

Εύλογα τίθεται το ερώτημα: πώς επιβιώνουν οι παραγωγοί, ιδιαί-
τερα οι ιδιώτες, σε αυτές τις συνθήκες; 

Η απάντηση βρίσκεται στα ειδικά μέτρα- στρεβλώσεις της αγοράς
σε βάρος της ΔΕΗ και των καταναλωτών - τα οποία έχουν ληφθεί μέ-
χρι σήμερα. Αυτά είναι γνωστά σε όλους όσοι ασχολούνται με τον Το-
μέα, ομολογήθηκαν δε με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο από τον πρόε-
δρο της ΡΑΕ κ. Βασιλάκο σε άρθρο του στο «Βήμα» στις 7/4/2014. 

Στρεβλώσεις
Στο πλαίσιο του παρόντος περιοριζόμαστε να αναφέρουμε τις δύο

βασικότερες στρεβλώσεις: τα Πιστοποιητικά Διαθεσιμότητας Ισχύος
(ΑΔΙ) και το Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ). 

Με το μηχανισμό των ΑΔΙ κάθε παραγωγός αποζημιώνεται από
τους προμηθευτές Η.Ε. με ένα πάγιο ποσό το χρόνο για κάθε Μονάδα
παραγωγής που κατέχει, ανεξάρτητα εάν η Μονάδα αυτή παράγει ή ό-
χι. 

Το ποσό αυτό είναι σήμερα 56.000 ευρώ ανά εγκατεστημένο MW,
και σε κάποιες περιπτώσεις 90.000 ευρώ. 

Ετσι για μια Μονάδα Φυσικού Αερίου ισχύος 300 MW ο ιδιοκτή-
της εισπράττει κάθε χρόνο 17-18 εκατ. ευρώ. 

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπου 10 χρόνια ανακτά το κεφάλαιο που
επένδυσε, ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να παραγάγει ούτε μια κιλο-
βατώρα. 

Με βάση το ΜΑΜΚ οι Μονάδες Παραγωγής θα πρέπει να λει-
τουργούν στα λεγόμενα «τεχνικά ελάχιστα» και την παραγόμενη Ηλε-
κτρική Ενέργεια να την αγοράζει, υποχρεωτικά, το σύστημα με τιμή ίση
με το μεταβλητό κόστος (καύσιμο) συν 10%. Αυτό σημαίνει ότι, ανε-
ξάρτητα από τη ζήτηση, οι παραγωγοί πωλούν το 50%-60% της ενέρ-
γειας που μπορούν να παράγουν με ένα εύλογο κέρδος. 

Συνεπεία των ανωτέρω, και των λοιπών στρεβλώσεων της αγο-
ράς οι ιδιώτες παραγωγοί επιδοτούνται από τη ΔΕΗ, λόγω του ότι είναι
ο μοναδικός προμηθευτής (98% μερίδιο αγοράς) των καταναλωτών και
ως εκ τούτου και ο μοναδικός αγοραστής της παραγόμενης Η.Ε., με
300-350 εκατ. ευρώ το χρόνο. Προφανώς τα ποσά αυτά μετακυλίονται
στους καταναλωτές μέσω της τιμής της KWH. 

Δεν υπάρχει προηγούμενο σε άλλο κλάδο της οικονομίας, π.χ.
κλωστοϋφαντουργία, οι επιχειρηματίες, λόγω της μειωμένης ζήτησης,
να επιδοτούνται από το κράτος για την ύπαρξη των εγκαταστάσεών
τους, και ταυτόχρονα το κράτος να υποχρεώνει τους πολίτες να αγο-
ράζουν το 50%-60% της παραγωγής τους. 

Δύο προοπτικές 
Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Αλλωστε αυτό ομολογείται πλέον από επίσημα χείλη. Εάν αποκλείσου-
με την επάνοδο σε καθεστώς κρατικού μονοπωλίου, υπάρχουν δύο (2)
προοπτικές. 

1) Να αρθούν όλες οι στρεβλώσεις της αγοράς, και κάθε παρα-
γωγός να αναζητήσει, όπως γίνεται σε όλους τους κλάδους της οικο-
νομίας, πελάτες. 

Αλλωστε υπάρχουν όλες οι τεχνικές και θεσμικές προϋποθέσεις
γι' αυτό, και μάλιστα το κράτος, μέσω της ΔΕΗ, δηλαδή οι πολίτες, έχει
καταβάλει σημαντικό τίμημα: δημιουργήθηκαν με απόσχιση από τη ΔΕΗ
ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ (για τα δίκτυα Διανομής), οι οποίοι λειτουργούν
απολύτως ελεγχόμενοι ώστε να μην κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πα-
ραγωγών και των προμηθευτών, τα δε τέλη χρήσης, τόσο του Συστή-
ματος Μεταφοράς όσο και του Δικτύου Διανομής, είναι απολύτως τα ί-
δια για όλους (ΔΕΗ και Ιδιώτες). 

Εάν επιλεγεί η προοπτική αυτή θα δημιουργηθούν οι προϋποθέ-
σεις ώστε να υπάρξει σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής Η.Ε.,
καθώς θα ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή Η.Ε. από φυσικό αέριο το ο-
ποίο κοστίζει περίπου διπλάσια από το λιγνίτη. 

Η δυνατότητα αυτής της προοπτικής υφίσταται εξαιτίας της ύπαρ-
ξης της ισχυρής -ακόμη- ΔΕΗ με τις μεγάλες ικανότητες παραγωγής
Η.Ε. από λιγνίτη, νερά κ.λπ. 

Είναι προφανές ότι αυτή η προοπτική, ενώ συμφέρει την εθνική οι-
κονομία και το σύνολο της κατανάλωσης, δεν συμφέρει τους ιδιώτες
παραγωγούς. 

2) Η άρση των στρεβλώσεων με ταυτόχρονη διάλυση της ΔΕΗ. Η
προοπτική αυτή με πρόσχημα τη φενάκη του ανταγωνισμού θα έχει τις
επιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα σε βάρος της εθνικής οι-
κονομίας και του συνόλου των καταναλωτών. Θα δώσει ωστόσο την
ευκαιρία στα ιδιωτικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα του ηλεκτρισμού και κερδίζουν σε βάρος όλων των άλλων, να α-
ντισταθμίσουν τη ζημιά τους με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες α-
ποδιάρθρωσης και πώλησης της ΔΕΗ. 

Ποια προοπτική θα επιλεγεί τελικά; Πιστεύω, ότι από την ανάλυση
που προηγήθηκε καταδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν είναι τεχνοκρα-
τικό, αλλά εξόχως πολιτικό. 

* Αναδημοσίευση από Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 20 Απριλίου 2014 

Γιατί διαλύεται και πωλείται η ΔΕΗ
ΑΡΘΡΟ Του Ε.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ (Διευθυντικό στέλεχος στον ΔΕΔΔΗΕ)
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Πως θα φορολογηθούν τα
εισοδήματα το 2014 για

μισθωτούς και συνταξιούχους

Υπολογισμός και καταβολή του φόρου- Κλίμακες φορολογίας - 
Εκπτώσεις δαπανών - Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17) αντικατα-
στάθηκε το άρθρο 9 του ν.2238/1994 και επήλθαν οι εξής μεταβολές οι οποίες
ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που καταβάλλονται
από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

• Θεσπίζεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούμε-
νη από τρία (3) κλιμάκια (αντί των 8 που ίσχυαν) με ανώτερο συντελεστή 42%
ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ (αντί του 45%
που εφαρμοζόταν για εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ), η οποία έχει ως
εξής:

• Σύμφωνα με την περ. α' της παρ.2 του άρθρου 9, ο φόρος που προκύ-
πτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων μειώνεται κα-
τά 2.100 ευρώ για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ και εφόσον ο φόρος που
προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ τότε το πο-
σό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. Σύμφωνα με την περ.β' της
παρ.2 του άρθρου 9, για εισόδημα πάνω από είκοσι μία (21.000) ευρώ το προη-
γούμενο ποσό μείωσης (2.100), περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια
(1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιά-
δων εκατό (2.100) ευρώ. Διευκρινίζεται, ότι για εισοδήματα που υπερβαίνουν
τις 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, ..., 41.000, προκειμένου για τον τελικό υπο-
λογισμό του φόρου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, ο περιορισμός της μεί-
ωσης του φόρου με βάση την περ.β' της παρ.2 του άρθρου 9 εφαρμόζεται α-
ναλογικά σύμφωνα με το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος. Έτσι, για δηλω-
θέν εισόδημα 25.000 ευρώ βάσει της παρ.2 του άρθρου 9 αντιστοιχεί μείωση
1.700 ευρώ και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 3.800 ευρώ (5.500 -
1.700). Για δηλωθέν εισόδημα 26.000 ευρώ ο τελικός φόρος είναι 4.220 ευρώ
(5.820 - 1.600). Για δηλωθέν εισόδημα 25.300 ευρώ ο τελικός φόρος είναι
3.926 ευρώ (5.596 - 1.670). Η μείωση των 1.670 ευρώ προκύπτει αν αφαιρέ-
σουμε από το ποσό των 1.700 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 25.000 ευ-
ρώ, το ποσό των 30 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 300 ευρώ.

• Για να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με
βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων κατά τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει α-
ποδείξεις (που να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων
Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ύψους 25%
του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος.

• Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι εκπτώσεις από το φόρο για
τους τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοι-
κίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα
ζωής, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, εισφορές σε ταμεία α-
σφάλισης κ.λπ..

• Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο που προκύπτει για τα εισο-
δήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιού-
χων για τις δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής, φαρμακευτικής περίθαλψης
εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του συνολικού εισοδήματος που
φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και μέχρι 3.000 ευρώ ανώτερο
ποσό μείωσης φόρου.

• Προβλέπεται μείωση από τον φόρο 200 ευρώ για τον φορολογούμενο
και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον
είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, είναι ανάπηροι αξιω-
ματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ.

Κλιμάκια

Εισοδήματος

(Ευρώ)

Φορολογικός

Συντελεστής

%

Φόρος

Κλιμακίου

(Ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

25.000 22% 5.500 25.000 5.500

17.000 32% 5.440 42.000 10.940

Υπερβάλλον 42%

Βραβείο Facilities Management
Awards 2014 στη ΔΕΗ/ΔΥΣ

Η ΔΕΗ/ΔΥΣ κατά την Τελετή Απο-
νομής των Facilities Management
Awards 2014, που διοργανώνει το
Plant Management απέσπασε το βρα-
βείο Silver στην ενότητα Εγκαταστά-
σεις.

Συμμετείχαν οι μεγαλύτερες εται-
ρείες του χώρου όπως Nestle, ΑΚΤΩΡ,
Adidas, Ericsson, McArthurGlen, Lidl,
ISS κ.λ.π, υποβάλλοντας περισσότερες
από 75 υποψηφιότητες.

Τα βραβεία αυτά αναδεικνύουν και
επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές
στη διαχείριση εγκαταστάσεων και υποδομών από επιχειρήσεις, οργανι-
σμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης απο-
τέλεσαν η καινοτομία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του τρόπου λειτουργίας,
η απόδοση και η σημασία της για τον κλάδο της διαχείρισης Υπηρεσιών και Εγκα-
ταστάσεων.  Το βραβείο παρέλαβε από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής,
Δρ. Παναγιώτη Χατζηπάνου, Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο Δ.Σ. του American
Society of Civil Engineers-Hellenic Section, Πρόεδρο Δ.Σ. Project Management
Institute-Greece, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης κ. Τσε-
ρέκλας Μιχαήλ.

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης της ΔΕΗ αρχικά λειτούργησαν αποκεντρωμέ-
να, σταδιακά όμως ο μεγάλος όγκος εργασιών απαίτησε τη δημιουργία μιας κε-
ντρικής υποστηρικτικής μονάδας διαχείρισης και εποπτείας της Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ). Αποστολή της είναι η αξιοποίηση, ανάπτυξη και δια-
χείριση της ακίνητης περιουσίας και προς τούτο στελεχώνεται με εξειδικευ-
μένο προσωπικό, που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, σύγχρονα σχε-
διαστικά και μελετητικά προγράμματα και αρχείο. Συγχρόνως παρακολουθεί
τις εξελίξεις στις θεσμικές απαιτήσεις, (νομοθεσία, κτηματολόγιο, μητρώο ακι-
νήτων κλπ). Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των
κτηρίων έχουν δημιουργηθεί δομές, όπου μέρος των εργασιών υλοποιείται από
το προσωπικό της και μέρος ανατίθεται σε κατάλληλους εξωτερικούς συνερ-
γάτες. Αυτές αφορούν εργασίες συντήρησης, φύλαξης, καθαρισμού κτηριακών
εγκαταστάσεων, λειτουργία κυλικείων, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας κλπ., οι οποίες εξασφαλίζονται με την εποπτεία και επίβλεψη κα-
ταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις σε διαφορετικούς και ποικί-
λους άξονες, δίδουν στη ΔΥΣ το δικαίωμα να συγκαταλέγεται στις σημαντικές
παρουσίες συνολικής διαχείρισης στον κλάδο του facility management στην
Ελλάδα.

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΕΗ

Το Ελληνικό Δημόσιο, προχώρησε και σε άλλο έγκλημα εις βά-
ρος της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, υπέβαλε πρόταση στη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ΔΕΗ ώστε να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να παρέχει εκ-
πτώσεις στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης.

Πως θα αντισταθμισθούν οι εκπτώσεις; Ποιος θα πληρώσει το
“μάρμαρο”; Μα βέβαια οι υπόλοιποι καταναλωτές…

Αναλυτικά, η σκανδαλώδης πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου
περιελάμβανε:

Α. Για τις επιχειρήσεις Υψηλής Τάσης την παροχή έκτακτης έκ-
πτωσης ύψους  10%, στα εγκεκριμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για την κα-
τηγορία αυτή πελατών, για 1+1 χρόνο, από 1.1.2014.

Β. Ιδιαίτερα για όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης με ετή-
σια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000 GWH να ισχύσει έκπτωση
όγκου 10%, επιπλέον της ανωτέρω έκπτωσης.

Γ. Ως κίνητρο για αύξηση της κατανάλωσης στη ζώνη ελαχίστου
(νύχτα και Σαββατοκύριακα), να χορηγηθεί πρόσθετη έκπτωση 25%
επί του τιμολογίου Α4 σε όλες τις επιχειρήσεις της Υψηλής Τάσης,
εκτός αυτών με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 1.000  GWH,
και για τις ώρες λειτουργίας τους στην παραπάνω ζώνη».

Επί των προτάσεων του Ελληνικού Δημοσίου, υπέρ ψήφισαν
(67,40%), κατά (3,82%) και αποχή (28,78%).
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Η
ΔΕΗ, στην προσπάθειά της να σταθεί

δίπλα στους χιλιάδες πολίτες που αντι-

μετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ε-

δώ και τρία χρόνια εφαρμόζει μια σειρά από

μέτρα, με στόχο την αδιάλειπτη ηλεκτροδό-

τηση των καταναλωτών που ανήκουν σε ευ-

άλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ευάλωτοι Καταναλωτές &
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Βάση της πολιτικής που ασκεί η ΔΕΗ για

τους ευάλωτους καταναλωτές:

Δεν γίνεται καμία Διακοπή Ηλεκτρο-

δότησης σε Ευάλωτους Καταναλωτές και

Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες λόγω ληξι-

πρόθεσμων οφειλών:

Σε περιόδους που επικρατούν ακραίες

κλιματικές συνθήκες (βαρυχειμωνιά, καύ-
σωνας, κλπ) ή κατά τη διάρκεια των γιορτών
των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, μέτρο το
οποίο για αυτές τις συγκεκριμένες περιόδους,
ισχύει για το σύνολο των πελατών της ΔΕΗ
που έχουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.

Σε άτομα που έχουν οποιαδήποτε είδους
εξάρτηση από μηχανικά μέσα που χρειά-
ζονται ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε πελάτες με Κοινωνικό Οικιακό Τιμο-
λόγιο (ΚΟΤ) και εν γένει στους Ευάλωτους
Πελάτες, όπως αυτοί καθορίζονται από την
Πολιτεία, όχι μόνο κατά τους επτά μήνες που
προβλέπει ο νέος Κώδικας Προμήθειας (Νο-
έμβριος-Μάρτιος και Ιούλιος- Αύγουστος), αλ-
λά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εξαι-
ρουμένων βέβαια των περιπτώσεων παρα-
βατικών συμπεριφορών (ρευματοκλοπές).

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιo
Η ΔΕΗ εφαρμόζει την απόφαση της Πολι-

τείας για μειωμένες τιμές ρεύματος έως και

42% στους ευάλωτους καταναλωτές, μέ-

σω του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογί-

ου, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί περισσό-

τερες οι από 470.000 οικογένειες.

Ευνοϊκοί διακανονισμοί
Με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των

ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η ΔΕΗ

προσφέρει στους καταναλωτές της, ιδιαίτερα

ευνοϊκά προγράμματα διακανονισμών λη-

ξιπρόθεσμών οφειλών. Ενδεικτικά, για τους

ευάλωτους καταναλωτές κάθε δόση δεν ξε-

περνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου

λογαριασμού προσφέροντας, έτσι, τη δυνατό-

τητα ρύθμισης σε πολύμηνες, άτοκες δόσεις.

Ιδιαίτερες Περιπτώσεις
Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώ-

σεων, έχουν συγκροτηθεί ειδικές επιτροπές

στα κατά τόπους Καταστήματα της ΔΕΗ με

σκοπό την εξεύρεση λύσης και άμεσης διευ-

θέτησης του προβλήματος.

Η ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις οικονο-

μικές δυσκολίες των πολιτών, υλοποιεί συ-

ντονισμένες ενέργειες ενημέρωσης των

καταναλωτών, μέσω διαφημιστικής εκστρα-

τείας, δελτίων Τύπου, τηλεοπτικών αναφορών

κ.τ.λ., παροτρύνοντας όσους θεωρούν ότι ε-

μπίπτουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και

χρήζουν ειδικής μέριμνας να το δηλώνουν.

Επιπλέον, συνεργάζεται με κοινωνικούς φο-

ρείς που μπορεί να γνωρίζουν περιπτώσεις

συνανθρώπων με σοβαρά προβλήματα δια-

βίωσης, ώστε να λαμβάνεται η απαραίτητη μέ-

ριμνα.

Οι καταναλωτές, προκειμένου να αξιοποι-

ήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της ΔΕΗ για

τους ευάλωτους καταναλωτές, δύνανται να

υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο μητρώο

ευάλωτων καταναλωτών, είτε επικοινω-

νώντας στο τηλέφωνο 210 9298000, είτε υ-

ποβάλλοντας αίτηση στο www.dei.gr. Το ί-

διο ισχύει και για όσους επιθυμούν να εντα-

χθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο,

ενώ οι καταναλωτές που επιθυμούν να εξα-

σφαλίσουν διακανονισμό της ληξιπρόθεσμης

οφειλής τους μπορούν να καλούν στην τηλε-

φωνική υπηρεσία της ΔΕΗ 11770.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

Αύξηση καθαρών κερδών και τζίρου κατέγραψε το 2013 ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τον ισολογι-
σμό της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκε. Ωστόσο η ΓΣ αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος. 

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 55 εκατομμύρια από 25 εκατομμύρια το 2012 (πε-
ριθώριο 16% το 2013, έναντι 8% το 2012). Τα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ ανήλθαν σε 347 εκατ.
ευρώ έναντι 325 εκατ. το 2012. 

Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 174 εκατομμύρια έναντι 118 εκατομμυρίων το 2012, και
οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές -παρά τα προβλήματα ρευστότητας της αγοράς- σε 226 ε-
κατομμύρια.

Ορόσημο σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ιωάννη Γιαρέντη,
αποτελεί η αναμενόμενη αναχρηματοδότηση συνολικού δανεισμού 337 εκατομμυρίων με ευνοϊκούς
όρους με ορίζοντα πενταετίας, χάρη στη στήριξη των εγχώριων τραπεζών.

Στρατηγικός στόχος του ΑΔΜΗΕ για το μέλλον, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονο-
μικών πόρων με σκοπό την διασφάλιση υλοποίησης του δεκαετούς επιχειρηματικού πλάνου ανά-
πτυξης.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη καταρτίσει πλάνο χρηματοδότησης το οποίο ε-
φαρμόζει σταδιακά όποτε οι συνθήκες στις αγορές κρίνονται κατάλληλες. Ως αφετηρία του πλάνου
χρηματοδότησης για το 2014, έχουν ήδη διασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
140 εκατομμύρια για την υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων.

Διαγωνισμός
Το θέμα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πώληση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ

«περνάει»  από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Εάν τελικά αποφασιστεί να προκηρυχθεί ο δια-
γωνισμός θα πρόκειται για το εναρκτήριο λάκτισμα μιας διαδικασίας μέσω της οποίας θα υλοποιη-
θεί σε 3 στάδια (πώληση ΑΔΜΗΕ, δημιουργία μικρής ΔΕΗ, πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ)
το κυβερνητικό σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.

Εδώ και καιρό, ανάμεσα στα ονόματα των ενδιαφερόμενων επενδυτών που ακούγονται στα-
θερά, είναι αυτό της ιταλικής Terna (διαχειριστής του Ιταλικού δικτύου), ενώ αντίθετα πηγές της α-
γοράς εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το αρχικό ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί από την
China State Grid θα μετουσιωθεί σε προσφορά στο διαγωνισμό.

Στα 55 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν
τα καθαρά κέρδη το 2013 - Στο ΔΣ

της ΔΕΗ  η πρόσκληση για την πώληση
του 66%
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Τρόποι πληρωμής

• μέσω μισθοδοσίας για τα μέλη του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ που είναι και μέλη στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ.

• μέσω πιστωτικής κάρτας, για τα υπόλοιπα μέλη του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ.

Συνεργασία ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ με τον Προμηθευτικό
Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ

Βιώνοντας σκληρά την οικονομική κρίση και τα άδικα μέτρα που αυτή επιφέρει, ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.–ΔΕΗ στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να
αποβεί περισσότερο χρήσιμος και αρωγός στον καθημερινό αγώνα περιορισμού των δαπανών των μελών του, προχώρησε σε συνεργασία με

τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ και στις οικογένειές τους να
συμμετάσχουν στα ομαδικά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας της Cosmote. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η κ. Βαλασία Σεβεντεκίδου γεννήθηκε στο Δρέπανο Κοζάνης, της πρώ-
ην Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Νομού Κοζάνης, το 1967. 

Είναι κόρη του Βασίλη και της Σοφίας, το γένος Ταουσανίδη. Κατοικεί στην
Κοζάνη και είναι παντρεμένη με τον Λευτέρη Τσιμπερίδη και μητέρα δυο παι-
διών, του Άγγελου και της Φωτεινής. 

Εργάζεται στη ΔΕΗ ΑΕ, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. 
Διετέλεσε ενεργό μέλος στο Επιτελείο του Σώματος Ελλήνων Προσκό-

πων και Έφορος Επικοινωνίας στην Εφορεία Περιοχής Κεντρικής & Δυτικής
Μακεδονίας. 

Είναι Πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Κοζά-
νης.

Ο Νίκος Ντίνος είναι Δημοτικός Σύμβουλος Δάφνης Υμηττού. 
Έχει καταγωγή από την Ηλεία, και έχει γεννηθεί στη Δάφνη όπου και κα-

τοικεί.
Είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών.
Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και είναι πτυχιούχος Δημοσίων

Σχέσεων.
Εργάζεται στη Δ.Ε.Η, και είναι εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβού-

λιου του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ.
Εξελέγη πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος το 2002.
Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Πρασίνου , Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθα-

ριότητας - Περιβάλλοντος.
Σήμερα είναι πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

Δάφνης-Υμηττού.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων, και παράλληλα

συμμετέχει σε πολλούς άλλους κοινωνικούς συλλόγους.
Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου

Π.Α.Ο Θρίαμβος Αθηνών-Δάφνης.

Γεννἠθηκε στις 18-9-1968. Είναι Απόφοιτος Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών. ΑΤΕΙ Αθήνας Σχολή Τε-
χνολογικών Εφαρμογών. Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πρόγραμμα «Βιώσιμη
Ανάπτυξη» Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Υπάλληλος ΔΕΗ
Τοπογράφος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
2004-2006: Αντιδήμαρχος καθαριότητας Δήμου Αθηναίων
2006-2007:Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων
2009: Υποδιοικητής ΙΚΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιανουάριος 2013: Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων.
Ιούνιος 2012: Ακαδημαική εκδήλωση με θέμα «Οι προσεχείς προεδρικές ε-
κλογές στις ΗΠΑ και η ευρύτερη σημασία τους» διοργάνωσης Student Asso-
ciation For International Affairs.
Μάρτιος 2012: «3ο Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου για Νέους
Ερευνητές» διοργάνωση, Greek Association of Law & Economics σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Μεθοδολογίας ,Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2012: Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέ-
σμου Νομού Αττικής.
2011: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συν-
δέσμου Νομού Αττικής.
2009-2010: Γενικός Γραμματέας του Κέντρου πρόληψης και Αγωγής Υγείας
«ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» Δήμου Αθηναίων
2007-2009: Πρόεδρος Διεύθυνσης Σχολικής Μέριμνας Δήμου Αθηναίων
2004-2006: Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α
2002-σήμερα: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων
1994-1998: Πρόεδρος 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος
1990- 1998: Διαμερισματικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων

Τεντόμας Χρήστος 

Υγειονομικός Υπάλληλος Δ.Ε.Η. Αλιβερίου.
Κατοικώ στο Γυμνό, είμαι παντρεμένος με την Αγγελοπούλου Αθανασία και
έχω αποκτήσει δύο γιούς.
Αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Γυμνού .
Γραμματέας στον τοπικό σύλλογο Αλιβερίου ΠΑ.Σ.ΥΠ. Δ.Ε.Η.
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Υποψήφιου Δήμαρ-
χου Ερέτριας ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημήτρης Μιχελής 
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ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καρπενήσι. Είναι παντρεμένη με τον Μίλτο
Μπομποτσιάρη και έχουν δύο παιδιά, την Έλενα και τον Αλέξανδρο.

Τελείωσε το Τμήμα Παιδοψυχολογίας του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου και το Τμήμα Πληροφορικής στη Σχολή Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης
ΔΕΗ. 

Εργάζεται στον Όμιλο της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) στο Καρπενήσι.
Το 1986 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Μ.Α.ΚΙ και την επανίδρυση της

ΟΝΝΕΔ Ευρυτανίας, με την εποπτεία του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη.
Από το 1988 δραστηριοποιείται στην Αθήνα, στο κεντρικό συμβούλιο της

ΟΝΝΕΔ και ΤΕ Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Το 1996 εκλέγεται στην ΕΚΟ ΔΕΗ.
Το 1997 εκλέγεται Πρόεδρος του Τοπικού Εργασιακού Συμβουλίου ΔΑΠ/ΔΕΗ
και συνεχίζει το 2000 στο Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

Έχει εργαστεί ως συνεργάτης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στη Βου-
λή των Ελλήνων και στο Δήμο Αθηναίων.

Υποψήφιος για την Τοπική Ενότητα
Αλιβερίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου
με το συνδυασμό "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" με
υποψήφιο Δήμαρχο το Δημήτρη ΘΩΜΑ.

Έχει διατελέσει πρόεδρος και ταμίας
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσωπικού
ΔΕΗ 1988-2008

Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
ΠΑΣΥΠ

Πρόεδρος στον Εκπολιτιστικό Σύλλο-
γο "Γεράνι" Αμαρύνθου τα τελευταία 16
χρόνια.

Αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου
Δημ. Ενότ. Αλιβερίου.

Γεώργιος Β. Κότσαρης
Υπάλληλος ΔΕΗ/ΑΗΣ

Αλιβερίου

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Κύμης
Αλιβερίου με το συνδυασμό "ΝΕΟΙ ΟΡΙ ΖΟ -
ΝΤΕΣ" με υποψήφιο Δήμαρχο το Δημήτρη
ΘΩΜΑ.

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Γενι-
κή Γραμματέας στον Πανελλήνιο Σύλλογο
Προσωπικού ΔΕΗ από το 1992 έως 2008

Αντιπρόεδρος στον ΠΑΣΥΠ/Περιοχής
Αλιβερίου.

Αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων 1ου Νηπιαγωγείου Αλιβερίου
και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου.

Μαργαρίτα Ν. Μέξη
Τομεάρχης Υποστήριξης

ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχής
Αλιβερίου

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962 και κατάγομαι από τον Προυσσό Ευρυ-
τανίας.

Είμαι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών 21 και 18 ετών αντίστοιχα.
Εργάζομαι στην ΔΕΗ στον κλάδο πωλήσεων Αττικής. Είμαι απόφοιτος του
Εκκλησιαστικού Λυκείου Λαμίας καθώς και πτυχιούχος της Βυζαντινής Εκκλη-
σιαστικής Μουσικής.

Γεν. αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ηλιούπολης και των Ακα-
δημιών της. 

Έχω συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σω-
ματείων Αττικής (ΕΠΣΑ) όπως και σε διοργανώσεις τουρνουά ποδοσφαίρου
σε όλη την Ελλάδα.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει να σταθούμε όρθιοι λέγοντας
την άποψή μας και δηλώνοντας τη συμμετοχή μας. Έτσι μόνον θα καταφέ-
ρουμε να περισώσουμε την αξιοπρέπειά μας και το δικαίωμα σε μια καλύτε-
ρη διαβίωση μελλοντικά ειδικά για τα παιδιά μας. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ 
Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης 

Με την παράταξη “ΝΕΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΚΙΝΗΣΗ”
του Γιάννη Αναγνώστου. 

Γεννήθηκα στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Είμαι παντρεμένος με την Βασιλική
(Βάσω Φούκα) και έχω δύο παιδιά. Σπούδασα στα ΤΕΙ Πειραιά στα ναυτιλιακά.

Το 1989 προσελήφθηκα στη ΔΕΗ, όπου εργάζομαι έως και σήμερα σε δι-
οικητική θέση. Επίσης έως το 1989 έχω μακρά εργασιακή προϋπηρεσία σε με-
γάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Επί 29 έτη έχω αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική
εργασιακή δράση.

Το 1990 διετέλεσα πρόεδρος Τ.Ε.Σ. περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιά ΔΕΗ
(Τοπικό Εργασιακό Συμβούλιο).

Το 1994 εκλέχθηκα στο ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ (Πανελλαδικός Σύλλογος Υπαλλή-
λων ΔΕΗ) ως γραμματέας επικοινωνίας.

Το 1995 ίδρυσα με συναδέλφους και ανέλαβα την προεδρία της τράπεζας
εθελοντών αιμοδοτών του ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ έως και σήμερα.

Το 1997 και το 2000 επί δύο τριετίες εκλέχθηκα με το ΠΑ.Σ.ΥΠ. Γραμμα-
τέας Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματέας Επικοινωνίας. Σύνεδρος και εκλέ-
κτορας της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Το 2003 εκλέχθηκα σύνεδρος στο Ε.Κ.Α. Αθηνών. Το 2006 εκλέχθηκα
Γραμματέας οργανωτικού ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ και σύνεδρος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Από το 2011 έως και σήμερα εκλέγομαι ως Α’ Αντιπρόεδρος ΠΑ.Σ.ΥΠ.
ΔΕΗ. 

Από το 2002 έως και το 2013 έχω διατελέσει Πρόεδρος και μέλος στα δι-
οικητικά συμβούλια Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου Δημοτικού Σχολείου
Ζωγράφου, του 4ου Γυμνασίου Ζωγράφου, του 4ου Λυκείου Ζωγράφου και
της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου ως
ειδικός Γραμματέας.



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

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

Find us on
Facebook

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.pasyp-dei.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
www.pasyp-deipress.blogspot.com
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