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O

ι Εθνικές εκλογές καθώς και
το αποτέλεσμά τους, αποτέλεσαν
το κυρίαρχο γεγονός. Ένα αποτέλεσμα που δεν εξέπληξε κανέναν. Ο
κυρίαρχος λαός, που βιώνει καθημερινά
τις συνέπειες της ανεργίας, της μετανάστευσης των νέων, της υποβάθμισης του
Κράτους Πρόνοιας, την ανασφάλεια και
αβεβαιότητα για το μέλλον, τις μειώσεις
του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματός του, έκανε τις επιλογές του. Επέλεξε
την “ελπίδα” αντί του “φόβου”. Θα μπορούσε κάποιος να προβάλει πολλές εξηγήσεις γι΄ αυτό. Η κατάρτιση ή έστω η
υποβάθμιση των ιδεολογικών πλαισίων,
η αναποτελεσματικότητα πολλών μέΤου Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
τρων
και κυρίως η αναξιοπιστία, που βάΜέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ρυνε στις συνειδήσεις των ψηφοφόρων,
τα παλαιά κόμματα εξουσίας έγειραν τη
ζυγαριά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όμως σε βαθμό αυτοδυναμίας!
Η νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οξύτατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί αλλά και με τεράστιες προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί.
Ως προς τον Όμιλο ΔΕΗ, ο σχεδιασμός της προηγούμενης Κυβέρνησης φαίνεται να έχει ανατραπεί. Θα κινηθεί, όπως συμπεραίνουμε από το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
των ΑΝΕΛ καθώς και από τις πρώτες δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού σε διαφορετική πορεία.

editorial

O Όμιλος ΔΕΗ παρουσίασε τα αποτελέσματα για το 9/μηνο
του 2014. Σε ένα εντελώς δυσμενές οικονομικό, θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον, ο κολοσσός κατάφερε να μείνει όρθιος, πιστός
στην αποστολή του: τον ασφαλή εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια
της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, τόνωσε την οικονομία με επενδύσεις
ύψους 406,3 εκ. €!!! Και όλα αυτά με 765 λιγότερους εργαζόμενους.
Ο Ασφαλιστικός μας φορέας αδυνατεί να αποδώσει τα εφάπαξ βοηθήματα στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν
μετά από την 01/09/2013. Αδυναμία, που οφείλεται στην υιοθέτηση ενός νέου τρόπου υπολογισμού των εφάπαξ, που είναι συνάρτηση μεταβλητών που όμως παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία ο
προσδιορισμός τους. Και έτσι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την
01/09/2013 περιμένουν…
Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ συνεχίζει την προσπάθεια ανασύνταξής της
μέσα σ΄ ένα περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο. Η όποια προσπάθεια
σύνθεσης δε φαίνεται να έχει ευδοκιμήσει! Η διαπραγμάτευση
για νέα Σ.Σ.Ε. έχει αρχίσει. Μια Σ.Σ.Ε. σε ένα πλαίσιο θωράκισης
των εργασιακών σχέσεων, των θέσεων εργασίας και βέβαια των
μισθολογικών αποδοχών.
Το 2015, ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ συμπληρώνει 35 χρόνια δράσης.
35 χρόνια δίπλα στους συναδέλφους. Σ΄ αυτά τα 35 χρόνια πολλές φορές χρειάστηκε να υποστηρίξει θέματα, να προτείνει λύσεις
μόνος του ή με ελάχιστους συμμάχους. Ποτέ δεν έκανε πίσω! Κοιτάζοντας το δάσος και όχι το δέντρο. Σ΄ αυτή την πορεία θα προχωρήσει, με σεβασμό σε αξίες όπως η διαφάνεια, η αξιοπιστία και
η αλληλεγγύη.
Καλή ανάγνωση!

Συγκίνηση στην κοπή πίτας του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

Ιδιοκτήτης
Π.Α.Σ.Υ.Π./ Δ.Ε.Η.
Γιώργος Μπούκουρας
Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
Σπύρος Αγαπάκης
Αρχισυντάκτες
Κώστας Διακουμάκος
Κώστας Χρυσίνας
Συντακτική Επιτροπή
Σπύρος Αγαπάκης
Κώστας Ζάμπρας
Παναγιώτης Καλοφωλιάς
Γραφεία
Βερανζέρου 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

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ σε συνεδρίασή του, τίμησε για την προσφορά του, τον Μανώλη Τσίοτσο που
αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησής του. Τη θέση του στο Δ.Σ., έλαβε η συνάδελφος Γλυκερία Λάτσιου.
Μετά πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του Σωματείου, στην οποία παρευρέθηκαν και τίμησαν το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ,
συνάδελφος Π. Καραλευθέρης και ο Γεν. Γραμματέας της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, συνάδελφος Αντ. Καρράς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους-μέλη μας Νούσκα Αλέξανδρου για
την απώλεια της μητέρας του, Παλυβό Διονύσιο για την απώλεια της μητέρας του, Λυμπερόπουλο Γεώργιο για
την απώλεια του πατέρα του και Ορφανίδη Αθανάσιο για την απώλεια της μητέρας του.
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Φορολόγηση παροχών σε είδος
Δυσάρεστες εκπλήξεις για πολλούς συναδέλφους επιφυλάσσουν
οι βεβαιώσεις αποδοχών που θα λάβουν για το έτος 2014. Συγκεκριμένα, μετά το Ν.4172/2013 και της ΠΟΛ 1219/06.10.2014. συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα η αξία των παροχών σε είδος στο προσωπικό, εφόσον η συνολική αξία των παροχών αυτών
υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Αναλυτικά, οι παροχές σε είδος που η αξία τους θα υπολογισθεί
ως φορολογητέο εισόδημα είναι :
1. Η διαφορά τιμολογίου Γ1-ΓΠ.
2. Η δαπάνη που καταβάλλει η εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για κάθε φιλοξενούμενο τέκνο μισθωτού σε ιδιωτικούς ή
δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και στους σταθμούς Αμαρουσίου και Πτολεμαΐδας.
3. Η δαπάνη που καταβάλλει η ΔΕΗ για κάθε φιλοξενούμενο τέκνο
μισθωτού σε παιδική κατασκήνωση.
4. Η ωφέλεια από τη χορήγηση δανείου διοίκησης, η οποία προσδιορίζεται ανά φορολογικό έτος, υπολογίζεται κατά το μήνα που
έγινε η παροχή και αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων
που υπολογίζονται με βάση το μέσο επιτόκιο αγοράς (σχετική η
ΠΟΛ 1034/2014 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ) και
των τόκων που κατέβαλε ο εργαζόμενος.
Επισημαίνεται ότι στη φορολόγηση των δανείων εμπίπτουν τα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣΓΟΝΕΙΣ
Η Διοίκηση της ΔΕΗ έκανε δεκτή μία πρόταση του
ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, σχετικά με το ωράριο εργασίας συναδέλφων-γονέων μικρών παιδιών.
Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ ανταποκρινόμενος σε ένα αίτημα
πολλών μελών του, είχε προτείνει στον Γ.Δ.ΑΝ.ΠΟ., να
διευρυνθεί η δυνατότητα έγκρισης ωραρίου εργασίας
7:00-15:00 σε συναδέλφους-γονείς με παιδιά έως εννέα
ετών. ( Η προηγούμενη ρύθμιση αφορούσε σε συναδέλφους-γονείς με παιδιά σε προσχολική ηλικία).
Με δεδομένα ότι η παραπάνω πρόταση δεν επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης,
δε δημιουργεί κανένα κόστος και παρέχει μια σημαντική
διευκόλυνση στους συναδέλφους, ο Διευθ. Σύμβουλος
με την υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφασή του παρέχει πλέον
τη δυνατότητα στους Διευθυντές ΒΟΚ, να εγκρίνουν την
παραπάνω ρύθμιση.

δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 01.01.2014 και εφεξής.
5. Η αγοραία αξία από την παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο,
η οποία αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται
απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΦΕΟΥΔΑ
Σε φέουδα έχουν μετατραπεί ορισμένες Διευθύνσεις, με τους εργαζόμενους στο ρόλο του δουλοπάροικου που δεν αποδεσμεύονται
ούτε σε περιπτώσεις προαγωγής.
Επανειλημμένως, συνάδελφοι συμμετέχουν σε διάφορες προκηρύξεις άλλων Διευθύνσεων της επιχείρησης, επιλέγονται ως οι
πλέον κατάλληλοι, αλλά δεν αποδεσμεύονται από τους αρμόδιους
Διευθυντές.
Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, αναμφισβήτητα δημιουργεί αντικίνητρα αύξησης της απόδοσης των συναδέλφων, αφού αν είναι εργατικοί και υπεύθυνοι, γνωρίζουν ότι αποκλείονται ουσιαστικά από
τις αναθέσεις θέσεων, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην υπηρεσιακή
τους εξέλιξη και επιπρόσθετα δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία της Επιχείρησης, αφού δεν καλύπτονται οι θέσεις με τους
πλέον κατάλληλους που η υπηρεσία επιλέγει.
Είναι αναγκαίο, να απαλειφθούν παρόμοιες συμπεριφορές που
είναι αναχρονιστικές και σίγουρα δε συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού.
Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σημαντικότερο συντελεστή
παραγωγής για τις επιχειρήσεις και η εξέλιξη και η αξιοποίηση του
εργαζόμενου πρέπει όχι απλά να προστατεύεται αλλά να αποτελεί
πρωταρχικό μέλημα κάθε σύγχρονης Διοίκησης.
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Αποτελέσματα 9μήνου
Χωρίς τις προαναφερθείσες επιπτώσεις, το EBITDA
εννεαμήνου 2014 διαμορφώνεται σε € 819,5 εκατ. έναντι € 790 εκατ. πέρυσι, και το περιθώριο EBITDA
σε 18,5% έναντι 17,5% αντίστοιχα.
Σε επίπεδο τριμήνων, το EBITDA του γ’ τριμήνου
διαμορφώθηκε σε € 246,7 εκατ. έναντι € 94,7 εκατ.
πέρυσι, δηλαδή αύξηση κατά € 152 εκατ., ενώ εξαιρώντας τις προαναφερθείσες επιπτώσεις από την Απόφαση της Διαιτησίας για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (€
109 εκατ.) στο γ' τρίμηνο 2013 και την αντιστροφή
των € 17,4 εκατ. στο γ' τρίμηνο 2014 λόγω της ακυρωτικής απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αύξηση διαμορφώνεται σε €
60,4 εκατ. (29,7%).
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα
• Κύκλος εργασιών:
€ 4.424,9 εκατ.
• EBITDA:
€ 794,4 εκατ.
• Κέρδη προ φόρων:
€ 179,5 εκατ.
• Κέρδη μετά από φόρους:
€ 121,8 εκατ.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) το εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά €
113,4 εκατ. (ΐ 6,7%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2013,
με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 18%,
έναντι 15,2% το εννεάμηνο 2013.
Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ.,
η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α' τριμήνου του 2014, από την αναδρομική εφαρμογή της
έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Αντίθετα, η θετική επίπτωση,
η οποία επίσης είχε αποτυπωθεί στα αποτελέσματα
του α' τριμήνου του 2014 από την ανάκτηση συνολικού
ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€ 17,4 εκατ. και € 3,9 εκατ.
τόκοι) ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007
έως τον Μάρτιο 2008 αντιστράφηκε στο γ' τρίμηνο σε
συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους €
48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ
που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια
των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές,
οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.
Αντίστοιχα, στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2013
περιλαμβάνεται εφάπαξ αρνητική επίπτωση ύψους €
109 εκατ., από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για το
διάστημα 1.7.2010 έως 30.9.2013.

Έσοδα
• Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά € 69 εκατ. ή
1,5% και διαμορφώθηκε σε € 4.424,9 εκατ. έναντι
€ 4.493,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Στον κύκλο
εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 51,3 εκατ. που
αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για
τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 65,9 εκατ. το
εννεάμηνο του 2013. Στο γ’ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά € 48,6
εκατ. ή 3,2%.
• Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας,
μειώθηκαν σε € 4.287 εκατ. το εννεάμηνο 2014 έναντι € 4.348,9 εκατ. το εννεάμηνο 2013 (μείωση
€ 61,9 εκατ. ή 1,4%).
Ειδικά στο γ’ τρίμηνο, τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 47,8 εκατ. ή
3,2%. Αν εξαιρέσουμε την αρνητική επίδραση στα έσοδα ύψους € 17,7 εκατ., λόγω της προαναφερθείσας
Απόφασης της Διαιτησίας για την παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για την περίοδο 1.1.2013
έως 30.9.2013, η αύξηση ανέρχεται σε € 30,1 εκατ. ή
2%, λόγω αυξημένης ζήτησης, όπως αναλύεται παρακάτω, καθώς και ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων.

Αναλυτικότερα:
• Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 6,2% (2.821 GWh) το εννεάμηνο του
2014, στις 42.618 GWh έναντι 45.439 GWh το εννεάμηνο του 2013. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές
και την άντληση, η μείωση της ζήτησης είναι 0,9%
(379 GWh) και φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις
ήπιες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η χαμηλότερη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη
μικρή μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική
αγορά σε 97,9% από 98,3%, είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση του όγκου των εγχώριων πωλήσεων
της ΔΕΗ κατά 413 GWh (1,1 %), σε 37.138 GWh.
Αντίθετα, στο γ' τρίμηνο 2014, ο ρυθμός μείωσης
της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκε σε 3,4%, ενώ αν εξαιρέσουμε τις εξα-

γωγές και την άντληση, η εγχώρια ζήτηση παρουσιάζει αύξηση κατά 1,4% και ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ αυξάνεται κατά 1,1%
(151 GWh). Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από
τους πελάτες Χαμηλής Τάσης.
• Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας
της ΔΕΗ κάλυψαν το 68,3% της συνολικής ζήτησης,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2013
ήταν 65,1 %. Η παραγωγή των μονάδων με καύσιμο
λιγνίτη αυξήθηκε κατά 1,4% , ενώ σημαντικά αυξήθηκε και η παραγωγή από φυσικό αέριο σε σχέση
με το εννεάμηνο του 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου η αντίστοιχη παραγωγή ήταν σημαντικά χαμηλότερη, κυρίως λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν ιδίως το α' εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 41% μεταξύ των δύο περιόδων.
Τέλος, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το εννεάμηνο του
2013, ενώ το αντίστοιχο μερίδιό τους στην εγχώρια
παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε σε 17,6% από 15,6%,
λόγω της μειωμένης συνολικής ζήτησης.

Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 182,4 εκατ. (4,8%), από € 3.812,9 εκατ.
το εννεάμηνο του 2013, σε € 3.630,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.
Σημειώνεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες εννεαμήνου 2013 περιλαμβάνεται επιβάρυνση ύψους €
91,3 εκατ. από την Απόφαση της Διαιτησίας για την
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ
Α.Ε για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2012 (το υπόλοιπο ποσό των € 17,7 εκατ. περιλαμβάνεται, όπως
προαναφέρθηκε, στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς αφορούσε την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013).
Επιπλέον, στις λοιπές λειτουργικές δαπάνες εννεαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή
της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το
δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Προβλέψεις
• Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε € 304,1 εκατ. το
εννεάμηνο 2014 έναντι € 270,5 εκατ. το εννεάμηνο
2013, αύξηση κατά € 33,6 εκατ. (12,4%).
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κυμάνθηκαν περίπου στα περυσινά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε € 255 εκατ., έναντι €
261 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι
από τις προβλέψεις του εννεαμήνου 2014 έχει αφαιρεθεί ποσό ύψους € 57,9 εκατ. που αφορά προκατα-
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ΔΕΗ 2014
βολές έναντι κατανάλωσης ρεύματος των πελατών
Χαμηλής Τάσης που βρίσκονταν σε επισφάλεια στις
30.9.2014.
Ειδικά στο γ' τρίμηνο 2014, οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες σημείωσαν μείωση κατά € 37,7 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 51,2 εκατ. έναντι € 88,9
εκατ. το γ' τρίμηνο 2013, κυρίως λόγω της μείωσης
των προβλέψεων για πελάτες Χαμηλής Τάσης.
Οι συνολικές προβλέψεις για το εννεάμηνο του
2014 περιλαμβάνουν επιβάρυνση ύψους € 48,3 εκατ.
για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που δημιουργήθηκε στην αγορά του ΗΕΠ, κατά τη διάρκεια
των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές,
οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Τέλος, οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα
υλικά μειώθηκαν σε € 0,6 εκατ, το εννεάμηνο 2014
έναντι € 9,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
Τα λοιπά Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά €
132,4 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 364,4 εκατ. το
εννεάμηνο του 2014 έναντι € 496,8 εκατ. το εννεάμηνο
του 2013. Χαρακτηριστικά, σημειώνεται ότι, οι εργολαβίες τρίτων και η ανάλωση υλικών μειώθηκαν κατά
€ 64 εκατ. περίπου σε σχέση με πέρυσι.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία
• Οι αποσβέσεις το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 448 εκατ. έναντι € 459 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 11 εκατ.
• Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν
σε € 165,6 εκατ. έναντι € 163,5 εκατ. το εννεάμηνο
του 2013.
• Τα κέρδη προ φόρων το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε € 179,5 εκατ. έναντι € 56,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.
• Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 121,8 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Επενδύσεις και καθαρό χρέος
• Οι επενδύσεις το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 406,3 εκατ. έναντι € 482 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 75,7 εκατ., ενώ,
ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν
σε 9,2% από 10,7%. Αφαιρώντας τις συμμετοχές
των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€
51,3 εκατ. και € 65,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2014
και το εννεάμηνο του 2013 αντίστοιχα), οι οποίες
χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων
σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του
κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 8,1% και
9,4%, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το εννεάμηνο του 2014 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του εννεαμήνου του
2013):

- Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων:
•

€ 67,6 εκατ.
(€ 97,1 εκατ.)
Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: € 103,5 εκατ.
(€ 106,4 εκατ.)
Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 34,9 εκατ.
(€ 72,2 εκατ.)
Επενδύσεις σε έργα Δικτύων:
€ 189,6 εκατ.
(€ 196,3 εκατ.)
Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ:
€ 5,9 εκατ.
(€ 5,8 εκατ.)
Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.967,3 εκατ., αυξημένο κατά € 318,9 εκατ. σε σχέση με

την 30.9.2013 (€ 4.648,4 εκατ.). Σε σχέση με
31.12.2013 (€ 4.524,3 εκατ.), το καθαρό χρέος
ήταν αυξημένο κατά € 443 εκατ. Η αύξηση αυτή
οφείλεται στην καθαρή εκροή ύψους € 1 90 εκατ.
περίπου για την απόδοση της τελευταίας δόσης
του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το οποίο
εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος το εννεάμηνο 2014, στην πληρωμή
των € 42,3 εκατ. (από το συνολικό ποσό των €
48,3 εκατ.) για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και για
τη χρηματοδότηση αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης.
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Τι θα φέρει το 2015 στον
Ομιλία του προέδρου & ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ κ. Κ. Ζωντανού

Ο πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ Κ. Ζωντανός

Μ

ε έναν απολογισμό της
ολιγόμηνης θητείας του
στο «τιμόνι» του ΔΕΔΔΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του ο
Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της εταιρείας, με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Μάλιστα, το 2015, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, θα φέρει βελτιωτικές αλλαγές στη λειτουργία της εταιρείας που θα αφορούν στην
συστέγαση όλων των Διευθύνσεων του ΔΕΔΔΗΕ σε ένα κτίριο, στην επικαιροποίηση του
Οργανογράμματος της εταιρείας, στην.. υιοθέτηση Προτύπων Συμβάσεων για περισσότερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, καθώς στην προώθηση καίριων έργων για τα «Έξυπνα Δίκτυα». Αναλυτικότερα,
κατά την ομιλία του ο κ. Ζωντανός
είπε τα εξής:
Πριν από περίπου 4 μήνες ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ. Από την
πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου συνειδητοποίησα ότι βρέθηκα σε μια εταιρεία με συγκροτημένη οργάνωση, υποδομή και λειτουργία. Μια
εταιρεία που ενώ δεν έχει συμπληρώσει ακόμη ούτε τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας
της, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ένα πολύ
σημαντικό ρόλο στην εγχώρια οικονομία μας. Ο στόχος που έχω
θέσει από την πρώτη στιγμή, είναι
να μπορέσω μαζί με όλους εσάς
να αναπτύξω αυτή την εταιρεία, να
την βελτιώσω, να την εκσυγχρο-

νίσω, να την μετατρέψω σε ένα
πρότυπο για την ελληνική επιχειρηματικότητα, σε έναν σταθερό
πυλώνα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ
σήμερα είναι μια εταιρεία που
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους
μεγαλύτερους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι μια εταιρεία που από
την πρώτη χρονιά λειτουργίας της,
συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις
μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι μια εταιρεία που εν μέσω μιας τόσο δύσκολης οικονομικής συγκυρίας όπως αυτή που
ζούμε σήμερα, υλοποιεί επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ κάθε χρόνο. Επενδύσεις
που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επενδύσεις που έχουν σαν
στόχο την ανάπτυξη υποδομών
που θα βοηθήσουν τη χώρα μας
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Επενδύσεις που θα μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε το δρόμο
της ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη
της εταιρείας μας, πέρα από το
Business Plan που σας είχε παρουσιάσει πέρυσι στην αντίστοιχη
εκδήλωση ο κ. Κόλλιας και το οποίο έχει επικαιροποιηθεί, θα ήθελα να σας πω ότι προχωράμε
και σε κάποιες αλλαγές με στόχο
τη βελτίωση της λειτουργίας του
ΔΕΔΔΗΕ. Είμαστε σε αναζήτηση
ενός νέου κτηρίου το οποίο θα
στεγάσει όλες τις επιτελικές διευθύνσεις της εταιρείας. Με τη στέγαση όλων των διευθύνσεών μας
σε ένα ενιαίο κτήριο, θα είμαστε
περισσότερο αποτελεσματικοί, θα
εξοικονομήσουμε χρόνο ενώ θα
επιτύχουμε και οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα, αφού καλύψαμε
και τη θέση του Γενικού Διευθυντή
Υποστηρικτικών Λειτουργικών

προχωράμε στην επικαιροποίηση
του οργανογράμματος της εταιρείας, με στόχο να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία, να βελτιωθεί η
παραγωγικότητά μας και να βελτιωθεί η καθημερινή λειτουργία
της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, δημιουργούμε
Πρότυπα Συμβάσεων τα οποία θα
μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην
επιτάχυνση διαδικασιών που αφορούν σε κρίσιμους τομείς της
επιχείρησης, όπως για παράδειγμα στις προμήθειες. Με τα Πρότυπα Συμβάσεων θα αυτοματοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι διαδικασίες, θα περιοριστούν οι κίνδυνοι και θα γίνουμε περισσότερο
ευέλικτοι και αποτελεσματικοί.
Ταυτόχρονα το όραμά μας για ένα
υπερσύγχρονο και αξιόπιστο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας αρχίζει να υλοποιείται μέσα
από τα έργα που προωθούμε για
τα «Έξυπνα Δίκτυα». Ο διαγωνισμός για τους 200.000 μετρητές
που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο θα δημιουργήσει τις πρώτες
βάσεις για τη σταδιακή εξέλιξη του
Δικτύου μας σε ένα «Έξυπνο Δίκτυο». Τα δίκτυα διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη
των στόχων κλιματικής αλλαγής
και ενεργειακής βιωσιμότητας στο
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Η εξασφάλιση του 20% της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προβλέπει για τα επόμενα
χρόνια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διασφαλιστεί από την αξιοποίηση του
δυναμικού της διεσπαρμένης παραγωγής μέσα από τα δίκτυα. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο,
αποτελεί ο εκσυγχρονισμός τους
και η σταδιακή τους εξέλιξη σε «Έξυπνα Δίκτυα», τα οποία συμβάλουν σε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ. Την ίδια στιγμή ο Έλληνας κα-

ταναλωτής, ιδιαίτερα σε μια τόσο
δύσκολη οικονομική συγκυρία,
θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με πολύ καλύτερο τρόπο
την κατανάλωση ενέργειας και να
επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση
και περιορισμό του κόστους. Αυτό
το έχουμε ήδη πετύχει με το σύστημα τηλεμέτρησης Μέσης Τάσης σε περίπου 13.500 πελάτες
μας και με το σύστημα τηλεμέτρησης Μεγάλων Πελατών στη Χαμηλή Τάση όπου έχουμε εγκαταστήσει 60.000 μετρητές No 5,6 και
7 και άλλους 5.000 μετρητές Νο 3
και 4. Τέλος τα Έξυπνα Δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα για άμεσο εντοπισμό σφαλμάτων και βλαβών
και ταχύτερη αποκατάστασή τους.
Ο ΔΕΔΔΗΕ όμως πάνω από όλα είναι οι εργαζόμενοί του. Είστε όλοι εσείς. Εσείς παραμένετε
στις επάλξεις. Εσείς φροντίζετε 24
ώρες το 24ωρο για την αδιάλειπτη
ηλεκτροδότηση της χώρα μας. Εσείς, με επαγγελματισμό και ευθύνη φροντίζετε άμεσα για την επίλυση όλων των προβλημάτων
που προκύπτουν. O επαγγελματισμός σας και η υπευθυνότητά
σας, μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν στο Δίκτυο από ζημιές, λόγω
της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα μας την Πρωτοχρονιά. Οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, αψηφώντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα, φρόντισαν για την
επίλυση του σοβαρού προβλήματος που προέκυψε πριν από λίγες
ημέρες στην ηλεκτροδότηση δύο
νησιών μας, της Άνδρου και της
Τήνου. Θέλω να σας ευχαριστήσω
για την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας, η οποία ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον. Θα ήθελα
επίσης να ευχαριστήσω θερμά το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα-
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ΔΕΔΔΗΕ 2015
ΔΕΔΔΗΕ
θώς και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την άριστη συνεργασία αλλά και τη συνεισφορά
τους στο έργο μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της μητρικής μας εταιρείας,
τον κ. Αρθούρο Ζερβό, για την
πολύτιμη συνεργασία του και τη
στήριξη των προσπαθειών μας,
καθώς και όλα τα στελέχη και το
προσωπικό της ΔΕΗ ΑΕ, αλλά
και τον κ. Γιάννη Γιαρέντη πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ για την άριστη
συνεργασία μας, καθώς και όλους τους συνεργάτες του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονται σήμερα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, οι
καιροί που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Η πολιτική αστάθεια επηρεάζει όλους μας
στην προσωπική αλλά και στην
επαγγελματική μας ζωή. Με αφορμή όμως τη σημερινή μας
γιορτή και τη νέα χρονιά που έχει ξεκινήσει, θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας
προς όλους μας. Με σκληρή
δουλειά, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό δεν έχουμε να
φοβηθούμε τίποτα. Πρέπει να
παραμείνουμε προσηλωμένοι
στο έργο μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να
βελτιώσουμε τη λειτουργία της
εταιρείας μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το
καλύτερο. Πρέπει μέσα από την
επιχείρηση που λέγεται ΔΕΔΔΗΕ, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας μας που
τόσο έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και να γίνουμε περισσότερο
ανταγωνιστικοί. Ελπίζω να μου
δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία
για να συνεχίσω το έργο μου
στον ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με όλους εσάς.

Χαιρετισμός του προέδρου
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Στ. Ρέλια
Κύριε Πρόεδρε του ΔΕΔΔΗΕ,
Κύριοι Διευθυντές,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι ιδιαίτερη τιμή και
χαρά για μένα να κάνω έναν
χαιρετισμό στη κοπή της πίτας του ΔΕΔΔΗΕ. Τιμή γιατί
εκπροσωπώ
τη
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και χαρά γιατί
βρίσκομαι ανάμεσα σε συναδέλφους.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στην αρχή του καινούριου χρόνου όλοι μας ανταλλάσσουμε ευχές και κυρίως ελπίζουμε σε μια
καλύτερη χρονιά.
Για όλους εμάς που εργαζόμαστε στον Όμιλο ΔΕΗ, η νέα χρονιά
χαρακτηρίζεται από τις αβεβαιότητες και τη ρευστότητα που δημιουργεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης και ουσιαστικά διάλυσης της
μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας.
Δώσαμε έναν αγώνα ενάντια
στην καταστροφική επιλογή της
κυβέρνησης. Επιστρατευτήκαμε
για αυτό αλλά θα συνεχίσουμε να
διατυπώνουμε την αντίθεσή μας
στην εκποίηση των στρατηγικών
τομέων της οικονομίας και να ελπίζουμε ότι η πολιτική αυτή θα ακυρωθεί προς όφελος των πολιτών και γενικότερα του δημοσίου
συμφέροντος.
Γιατί πιστεύουμε ότι μια από τις
βασικές κατακτήσεις στη μεταπολεμική Ευρώπη ήταν ο κεντρικός
ρόλος του κράτους στη διανομή
και προσφορά βασικών αγαθών
για τους πολίτες.
Αυτό πρέπει να μας κάνει πιο
αποφασιστικούς να αγωνιστούμε
ενωμένοι ώστε να μπλοκάρουμε
αυτή την –καταστροφική για τη
χώρα και την Εθνική Οικονομίακυβερνητική απόφαση.
Και αυτό που είναι γνωστό και
ξεκάθαρο σε όλους εμάς , χρειάζεται να το κάνουμε περισσότερο
γνωστό στους πολίτες.

Η εταιρία που εργαζόμαστε, ο
Όμιλος ΔΕΗ, έχει μια μεγάλη ιστορία προσφοράς στην κοινωνία και
την Εθνική Οικονομία και αυτό
πρέπει να το συνεχίσουμε. Ταυτόχρονα, όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου έχουν συνείδηση του ρόλου
που έχει μια επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά.
Όπως στην πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας.
Όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο
ΔΕΗ (ορυχεία- παραγωγή, μεταφορά, διανομή) κατέβαλαν – κάτω
από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές
συνθήκες- υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας και την αποκατάσταση των βλαβών.
Ειδικά εδώ, οι εργαζόμενοι του
ΔΕΔΔΗΕ παρά τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, τη μείωση
των εργαζομένων στις βάρδιες και
τις ελλείψεις σε υλικά και εφόδια,
υπερέβαλαν εαυτούς για την επιδιόρθωση των βλαβών στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Για να συνεχίσουμε όμως να υπηρετούμε το δημόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα του Ομίλου ΔΕΗ
χρειάζεται η εταιρία να μεριμνά για
τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα που ανακύπτουν και κυρίως να
μεριμνά για το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχει: τους ανθρώπους
της, τους εργαζόμενους.
Συνάδελφοι, συναδέλφισες
Γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε στο
στάδιο της διαπραγμάτευσης για
την κατάρτισης της νέας Συλλογι-

κής Σύμβασης και η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα.
Πιστεύω, ότι η νέα Συλλογική Σύμβαση θα είναι μια
ικανοποιητική εξέλιξη για όλους μας μετά από μια δύσκολη πενταετία επώδυνων
αλλαγών και μειώσεων για
τα εισοδήματά μας.
Βασική αρχή αυτής της διαπραγμάτευσης είναι η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των
δικαιωμάτων μας που προβλέπονται στον ΚΚΠ. Επιπρόσθετα, η
διασφάλιση των ασφαλιστικών μας
δικαιωμάτων.
Με βάση αυτά στοχεύουμε
στην προστασία των μισθών μας
και των επιδομάτων και διεκδικούμε την κατοχύρωση ενός επιπέδου αμοιβών που δεν θα κινδυνεύει από τις ρυθμίσεις που επέβαλαν οι γνωστοί μνημονιακοί νόμοι
Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισες
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η Ομοσπονδία
μας έχει και εκείνη μια μεγάλη διαδρομή στο εργατικό κίνημα της
χώρας μας και όχι τυχαία θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Οι επιτυχίες , οι κατακτήσεις που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν αποτέλεσμα των διεκδικητικών – μαχητικών προσπαθειών της Ομοσπονδίας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά Δύναμη είναι η Ενότητα!
Μεταφέροντας τις ευχές όλων
των μελών του ΔΣ σας εύχομαι
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ σε σας
και τις οικογένειές σας
Να ευχηθώ το 2015 να μην
έχουμε κανένα εργατικό
ατύχημα
Αλλά και
ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ γιατί θα
χρειαστεί να παλέψουμε.
Τίποτα δεν χαρίζεται.
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Εθνικές Εκλογές 2015
Υπουργός Εσωτερικών και Δι\οικητικής Ανασυγκρότησης ο
Νίκος Βούτσης
Αναπληρωτής υπουργός στο Προστασίας του Πολίτη ο
Γιάννης Πανούσης
Αναπληρωτής υπουργός στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο
Γιώργος Κατρούγκαλος
Αναπληρώτρια υπουργός Μετανάστευσης
Τασία Χριστοδουλοπούλου
Αναπληρώτρια υπουργός στο Μακεδονίας - Θράκης η
Μαρία - Κόλλια Τσαρουχά
Στο υπουργείο υπάγονται:
1) Εσωτερικών,
2) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
3) Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
4) Μακεδονίας Θράκης

Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
στη νέα Κυβέρνηση
Το νέο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα
περιλαμβάνει τους παρακάτω:
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Δραγασάκης
Υπουργός Δικαιοσύνης: Νίκος Παρασκευόπουλος
Υπουργός Επικρατείας για καταπολέμηση της διαφθοράς:
Παναγιώτης Νικολούδης
Υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου:
Αλέκος Φλαμπουράρης
Υφυπουργός: Τέρενς Κουίκ
Υπουργός Επικρατείας: Νίκος Παππάς
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος:
Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Πρόεδρος Βουλής: Θα προταθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Πάνος Καμμένος
Αναπληρωτής υπουργός ο Κώστας Ήσυχος
Υφυπουργός ο Νίκος Τόσκας
Υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκος Κοτζιάς
Αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νίκος Χουντής
Αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Υπουργός Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο
Παναγιώτης Νικολούδης
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Αναπληρωτής υπουργός Υγείας ο Ανδρέας Ξάνθος
Αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο
Δημήτρης Στρατούλης
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ο
Πάνος Σκουρλέτης
Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θεανώ Φωτίου
Αναπληρωτής Υπουργός για την Καταπολέμηση της Ανεργίας:
Ράνια Αντωνοπούλου

Υπουργός Οικονομικών ο Γιάννης Βαρουφάκης
Οικονομική Εποπτεία και Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης
Αναπληρωτής υπουργός: Νάντια Βαλαβάνη
Αναπληρωτής υπουργός: Δήμητρης Μάρδας
Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ο
Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Χρήστος Σπίρτζης
Αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου ο
Θεόδωρος Δρίτσας
Αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού η Έλενα Κουντουρά
Στο υπουργείο υπάγονται:
1) Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
2) Ναυτιλίας και Αιγαίου,
3) Τουρισμού και
4) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ο Παναγιώτης Λαφαζάνης
Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Γιάννης Τσιρώνης
Αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Βαγγέλης Αποστόλου
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σγουρίδης
Στο υπουργείο υπάγονται:
1) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
2) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
3) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ο
Αριστείδης Μπαλτάς
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού: Νίκος Ξυδάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας: Τάσος Κουράκης
Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας:
Κώστας Φωτάκης
Υφυπουργός Αθλητισμού: Σταύρος Κοντονής
Στο υπουργείο υπάγονται:
1) Πολιτισμού και Αθλητισμού και
2) Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Οι άμεσες δεσμεύσεις του
ΣΥΡΙΖΑ για την ενέργεια
Γ

ια τον ΣΥΡΙΖΑ η ενέργεια αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και έναν από τους τομείς στους οποίους η χώρα
θα πρέπει να επενδύσει ουσιαστικά για να επιτύχει την παραγωγική της ανασυγκρότηση.
Στα πλαίσια αυτά οι δημόσιες επιχειρήσεις ενέργειας αποτελούν αναντικατάστατα εργαλεία.
Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να ακυρώσει
τις επιχειρούμενες ιδιωτικοποιήσεις και σταδιακά
να ανακτήσει το δημόσιο, την ιδιοκτησία των
στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων – πυλώνων
του κλάδου της ενέργειας [ΔΕΗ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ], κατά προτεραιότητα.
Βάσει των παραπάνω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευθεί να καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να επιστραφούν οι μετοχές των ενεργειακών επιχειρήσεων
που έχει στην κατοχή του πίσω στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό με την σειρά το να ασκήσει τα δικαιώματα που έχει στις επιχειρήσεις αυτές.
Στην κατεύθυνση αυτή πρώτο βήμα θα είναι
η ακύρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
της 24ης Ιουλίου 2013 με την οποία αποφασίσθηκε η διάλυση, διάσπαση και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ (παραχώρηση νέου ποσοστού 17% στο ΤΑΙΠΕΔ, ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ,
δημιουργία και παραχώρηση της «Μικρής» ΔΕΗ).
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει στην ενοποίηση
των θυγατρικών εταιρειών και την αναδιάρθρωση της λειτουργίας της ΔΕΗ, την επένδυση
στον εκσυγχρονισμό των μονάδων και την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση, την κατασκευή
σύγχρονων νέων μονάδων μέσα από ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στην ενίσχυσή
της με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και
τέλος σε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης με απαλλαγή από παθογένειες του παρελθόντος.
Οι ενέργειες αυτές θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους άρα και της τιμής της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Επίσης μείωση του κόστους θα επιτευχθεί
χρησιμοποιώντας τους εγχώριους πόρους και παρεμβαίνοντας στο μέρος εκείνο του κόστους
(70%) που δεν σχετίζεται με την παραγωγή ενέργειας και δεν ελέγχεται από τη ΔΕΗ (επιδοτήσεις
σε ιδιώτες, υπερβολικοί φόροι κτλ).
Ως κυβέρνηση δεσμεύεται για μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά
και για την βιομηχανία όμως με ρήτρα απασχόλησης.
Όσον αφορά στους αγωγούς και την ενεργει-

ακή διπλωματία η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με τις Ελληνικές Κυβερνήσεις των τελευταίων 5 ετών θα ακολουθήσει πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική διότι για τον
ΣΥΡΙΖΑ προέχει το συμφέρον
της Ελλάδας.
Για παράδειγμα τώρα
που η Ρωσία –μετά την ματαίωση του South Streamπροωθεί την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού στην
Μαύρη Θάλασσα που θα
περνά από την Τουρκία ώστε να τροφοδοτείται η
Ευρώπη με ρωσικό φυσικό αέριο θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και κινήσεις ώστε να αναβαθμιστεί ο γεωπολιτικός και ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας.
Θα συζητήσει την επέκταση του σχεδιαζόμενου Hub στην Τουρκία και στην Ελλάδα.
Έτσι με την επέκταση και δημιουργία του διπλού hub η Ελλάδα θα καταστεί σημαντικός παράγοντας για την τροφοδοσία της Ευρώπης με
ρωσικό φυσικό αέριο.
Συνεπώς τα 50 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τον χρόνο τα οποία θα συσσωρεύονται στα
σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα αποτελούν

μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα να αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό της ρόλο. Αλλά και να πετύχει μείωση της τιμής του Φ.Α. ώστε να ανακουφισθούν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία.
Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του
πετρελαίου στα επίπεδα του Μαρτίου του 2011
ώστε να μειωθεί η τιμή του.
Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και φυσικά θα επιστρέψει
το 35,2 % των μετοχών των ΕΛΠΕ στο δημόσιο ώστε να ασκεί το Δημόσιο τα δικαιώματα της καταστατικής μειοψηφίας που έχει αφού κατέχει το
35,2%.

Λαφαζάνης: Τέλος στην
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
«Τέλος η
μικρή ΔΕΗ.
Τέλος σε όλα,»
είπε ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι
θα σταματήσει κάθε είδους ιδιωτικοποίηση συμπεριλαμβανομένης και εκείνης της ΔΕΗ και των
δικτύων του ΑΔΜΗΕ.
«Η ΔΕΗ θα παραμείνει ένας ενιαίος όμιλος
υπό δημόσια ιδιοκτησία στην πλειοψηφία, δημό-

σιο έλεγχο και θα συμβάλει στο δημόσιο συμφέρον,» δήλωσε ο κ. Λαφαζάνης. «Στόχος είναι να
αναπτυχθεί επιθετικά για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.»
Ο υπουργός γνωρίζει ότι το σχέδιο θα έχει
μεγάλο οικονομικό κόστος, αλλά τόνισε πως «η
ΔΕΗ μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα» και προανήγγειλε επανεξέταση όλων των συμβάσεων
με τους μεγάλους ιδιώτες στο χώρο της ενέργειας λέγοντας πως «σήμερα καταληστεύεται.»
Σκοπός είναι η μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος ούτως ώστε να ανακουφιστούν
τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, είπε κλείνοντας ο κ. Λαφαζάνης.
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Συμμετοχή της Επιχείρησης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης και
πιστοποίησης κτιρίων “GREENBUILDING”
στα κτίρια του τριτογενούς τομέα (κτίρια επιχειρήσεων) με
το διακριτικό τίτλο “GREENBUILDING”.
Το κτίριο αποτελεί το σημαντικότερο τελικό καταναλωτή
ενέργειας, απορροφώντας το 40% της τελικής κατανάλωσης και ως εκ τούτου σημαντικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζονται στον τομέα της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το πρόγραμμα “GREENBUILDING” βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών. Αποτελεί δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «επιβραβεύοντας» κτίρια του τριτογενούς τομέα για τα οποία κατόπιν
επεμβάσεων, πιστοποιείται ουσιαστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2.
Κάθε εταιρεία ή οργανισμός που δεσμεύεται στο να
βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια του,
«ανταμείβεται» απολαμβάνοντας την ιδιότητα του μέλους
του προγράμματος “GREENBUILDING” η οποία χορηγείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιώντας ότι η εταιρεία
ή ο οργανισμός φροντίζει για το μέλλον του με έναν από
τους βιωσιμότερους τρόπους, ήτοι την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων του.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι επί εθελοντικής βάσης (Εθελοντική Συμφωνία – Voluntary Agreement), χωρίς
νομική δέσμευση και δεν προβλέπεται καμίας μορφής επιχορήγηση από την πλευρά της Ε.Ε.
Μια εταιρεία ή οργανισμός γίνεται μέλος του προγράμματος “GREENBUILDING” εφόσον δεσμεύεται να αναβαθμίσει ενεργειακά κάποιο ή κάποια από τα κτίρια του μετά
από ενεργειακή επιθεώρηση, μειώνοντας την ενεργειακή
κατανάλωση τουλάχιστον κατά 25% σε σχέση με την υφιστάμενη, ή κατασκευάζοντας νέο κτίριο στο οποίο με την
εφαρμοζόμενη τεχνολογία επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25% (με οικονομικά βιώσιμο τρόπο), σε σχέση με τα ισχύοντα ενεργειακά πρότυπα ή συγκριτικά με αντίστοιχα συμβατικά κτίρια.
Η αναγνώριση της συμμετοχής έρχεται με την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης (και μετά από πιστοποίηση από τον Εθνικό Εκπρόσωπο του προγράμματος,
ρόλο τον οποίο για τη χώρα μας έχει αναλάβει το ΚΑΠΕ)
και την απονομή της πλακέτας μέλους του “GREENBUILDING” η οποία τοποθετείται στην είσοδο του κτιρίου που
συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Η εταιρεία που συμμετέχει μπορεί να χρησιμοποιεί το
σήμα (logo) του προγράμματος στα εταιρικά της έντυπα, αποκτά δημοσιότητα μέσω των δράσεων διάδοσης και προβολής του προγράμματος, ενώ επίσης προβλέπονται και ετήσια βραβεία από την Ε.Ε. για τις βέλτιστες πρακτικές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου και ενόψει των στόχων του 2020, εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
στην οποία περιλαμβάνονται Ευρωπαϊκές πολιτικές, πρω-

τοβουλίες και δράσεις για την προώθηση προγραμμάτων
βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και τον εντοπισμό των
τυχόν εμποδίων.
Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών εντάχθηκε και το
πρόγραμμα προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα καταρχάς καταδεικνύει
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενισχύοντας την Εταιρική
εικόνα στην αγορά, αξιοποιείται δε για την γενικότερη προβολή της Επιχείρησης.
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Τα μέλη του “GREENBUILDING” έχουν άμεσα οφέλη,
λόγω μείωσης των λειτουργικών δαπανών των κτιρίων
τους και της βελτίωσης της εργονομίας, αυξάνοντας παράλληλα και την αξία των ακινήτων τους.
Επίσης απολαμβάνουν προβολής και δημόσιας αναγνώρισης, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, σε έντυπες
δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε Εκθέσεις και Συνέδρια σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Ειδικότερα για την ΔΕΗ ΑΕ η συμμετοχή στο πρόγραμμα, πλέον της ευρείας δημοσιότητας σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, θα σηματοδοτήσει:
➤ Την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως
δράση και την εισαγωγή της ενεργειακής διαχείρισης
κτιρίων ως καθημερινή πρακτική στην λειτουργία της
Επιχείρησης.
➤ Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, λειτουργικού κόστους, εκπομπών CO2.
Η Επιχείρηση δεν διέθετε το 2010 (έτος έγκρισης της
συμμετοχής της στο πρόγραμμα) κανένα ενεργειακά πιστοποιημένο κτίριο, ενώ το θεσμικό πλαίσιο των ενεργειακών
επιθεωρήσεων, που την περίοδο εκείνη βρισκόταν στο στάδιο
της ολοκλήρωσης, έθετε ανάλογες υποχρεώσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν για τους Προμηθευτές ενέργειας από την
Οδηγία ΕΚ 2006/32 και τον Νόμο 3855/2010 για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και μέτρων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης στους πελάτες της Επιχείρησης, με
πρωτοβουλία στελεχών της τότε Διεύθυνσης Συναλλαγών
Η/Ε, εγκρίθηκε από τη Διοίκηση η συμμετοχή της Επιχείρησης στο πρόγραμμα “GREENBUILDING”.
Για το σκοπό αυτό συστάθηκε Επιτροπή από στελέχη
της ΓΔΕ, της ΔΥΣ και της ΔΣΤΡ με σκοπό:
➤ Την επιλογή του/ων κτιρίου/ων της Επιχείρησης για
ένταξη στο πρόγραμμα,
➤ την υλοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης στα κτίρια
αυτά, την επιλογή των αναγκαίων παρεμβάσεων ώστε
να επιτυγχάνονται οι στόχοι ενεργειακής εξοικονόμησης που προβλέπονται,
➤ τη σύνταξη σχεδίου δράσης και την υποβολή της προβλεπόμενης δεσμευτικής πρότασης προς την Ε.Ε. για
τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο πρόγραμμα και τέλος,
➤ την υλοποίηση των αναγκαίων κατασκευαστικών παρεμβάσεων και την ολοκλήρωση των απαραίτητων
δράσεων/ενεργειών ώστε να επιτευχτεί η ενεργειακή
πιστοποίηση των κτιρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι εργασίες της Επιτροπής ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο

του 2009 και σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ η Επιτροπή προέβη
αρχικά στην αξιολόγηση 20 κτιρίων της Επιχείρησης έχοντας ως κριτήρια τα εξής:
➤ Ιδιόκτητα κτίρια αρμοδιότητας ΔΥΣ εντός Αττικής.
➤ Εμπορικά κτίρια με προσέλευση κοινού σύμφωνα με
τις κατευθύνσεις του προγράμματος, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται επικοινωνιακά η δράση της συμμετοχής
της Επιχείρησης σ’ αυτό.
➤ Παλαιότητα κτιρίων ώστε αφ ενός μεν να υπάρχει επαρκές δυναμικό εξοικονόμησης, αφ ετέρου δε η ενεργειακή αναβάθμιση να συμβαδίζει με την ανάγκη
ανακαίνισης κα βελτίωσης της λειτουργικότητας των.
➤ Κτίρια σχετικά μικρής επιφάνειας για περιορισμό του
κόστους αναβάθμισης.
➤ Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή επέλεξε για συμμετοχή στο πρόγραμμα τα Κτίρια Καλλιθέας και Παγκρατίου στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της Εμπορίας (καταστήματα πωλήσεων) και του Δικτύου (Πρακτορεία) και τα οποία πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κτιρίων συνοψίζονται
στον επόμενο Πίνακα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΣΤΙΚΑ
Επιφάνεια Κτιρίων (m2)
1400
1075
Χρονολόγία κατασκευής

Δεκαετία ΄70

Εργαζόμενοι

Δεκαετία ’70

54 = 30 (Ε)+24 (Δ) 42 = 17 (Ε)+25 (Δ)

Θερμομόνωση
Ετήσια κατανάλωση Η/Ε (kWh)
Ε: Εμπορία Δ: Δίκτυο

ΟΧΙ

ΟΧΙ

222.700

204.700

Τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού των κτιρίων
λειτουργούν με Η/Ε (ηλεκτρικά BOILER) και ως εκ τούτου
τα κτίρια καταναλώνουν μόνο ηλεκτρική ενέργεια.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Στη συνέχεια, με επισπεύδουσα την ΔΣΗΕ/ΓΔΕ και σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και
Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ, ολοκληρώθηκε ενεργειακή επιθεώρηση σε αμφότερα τα κτίρια, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
➤ Συγκέντρωση αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων και ανάλυση ιστορικών στοιχείων ηλεκτρικών καταναλώσεων.
➤ Ημερήσια καταγραφή των ηλεκτρικών καταναλώσεων
ώστε να δημιουργηθεί μία βάση αναφοράς.
➤ Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με το πρόγραμμα

με σκοπό την χαρτογράφηση της ενεργειακής ευαισθητοποίησης του.
➤ Τοποθέτηση μετρητικών συσκευών σε επιλεγμένα σημεία των κτιρίων με σκοπό την παρακολούθηση του
προφίλ της ημερήσιας κατανάλωσης και τον εντοπισμό
των ενεργοβόρων καταναλώσεων.
➤ Αποτύπωση του συνόλου του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια και τέλος ανάλυση των μετρήσεων
των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων και
διατύπωση τελικών προτάσεων.
Το δυναμικό εξοικονόμησης και οι αντίστοιχες προτεινόμενες ενεργειακές παρεμβάσεις που προέκυψαν από
την ενεργειακή επιθεώρηση (δ΄ σχετ.) συνοψίζονται στον
κατωτέρω Πίνακα.
Ειδικότερα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ενεργειακής
βελτίωσης αφορούν:
➤ Την αντικατάσταση των λαμπτήρων με εξοικονόμησης
και τη βελτίωση των ζωνών φωτισμού έτσι ώστε όχι
μόνο να μειώνεται η ενεργειακή κατανάλωση αλλά
ταυτόχρονα να βελτιώνεται και η εργονομία των θέσεων εργασίας.
➤ Την αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού με νέα πολυζωνικά συστήματα υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, μεταβλητού όγκου ψυκτικού
μέσου (VRV), συνεισφέροντας σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αυτά (20-32%).
Να σημειωθεί ότι τα υφιστάμενα συστήματα προσεγγίζουν το τέλος της ωφέλιμης ζωής, ενώ η αντικατάστασή
των θα μειώσει επιπρόσθετα και το κόστος συντήρησης.
Οι λοιπές παρεμβάσεις αφορούν αντικατάσταση των
κουφωμάτων απλών υαλοστασίων με διπλά ή την τοποθέτηση εξωτερικά ρυθμιζόμενων σκίαστρων, την εγκατάσταση θερμομόνωσης στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την
εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων
(BEMS), απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο για την βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης αλλά και για την εν συνεχεία
ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων.
➤ Προβλέπεται επίσης εγκατάσταση Φ/Β 10 KW στο κτίριο της Καλλιθέας. Αντίστοιχη δυνατότητα δεν υφίσταται
για το Παγκράτι.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
Το εκτιμώμενο δυναμικό εξοικονόμησης σύμφωνα με
τις μελέτες της ενεργειακής επιθεώρησης του ΚΑΠΕ, εκτιμάται σε 60-70% με την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, δηλαδή πολύ ψηλότερα από το όριο που θέτει το πρόγραμμα (25%) και κατά συνέπεια η ενεργειακή πιστοποίηση
των κτιρίων μέσα από το πρόγραμμα να θεωρείται κατ αρχήν εξασφαλισμένη.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΕτήσια κατανάλωση
ΣΕΙΣ
ενέργειας (kWh)

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Δυναμικό
Εξοικονόμησης

(kWh)

Ποσοστό
Εξοικονόμησης

Κόστος Υλοποίησης Ετήσια κατανάλωση
Δυναμικό
(Ευρώ)
ενέργειας (kWh) Εξοικονόμησης

(kWh)

Ποσοστό

Εξοικονόμησης

Κόστος Υλοποίησης

(Ευρώ)

Φωτισμός

31.038

4.565

2,05%

3.000

28.968

15.449

7,57%

14.000

Κλιματισμός

111.000

45.000

20,21%

255.000

165.000

66.000

32,35%

200.000

Εξωτερική Θερμομόνω-

ση

22.270

10,00%

20.374

9,99%

11.000

Αντικατάσταση-Κουφω-

28.600

14,02%

85.000

20.374

9,99%

31.000
14,00%

92.000

22.270

10,00%

30.000

12.490

5,61%

39.000

μάτων

31.178

Εγκατάσταση συστή- ενεργειακής διαχείριματος
σης BEMS
30.000

Εγκατάσταση Φ/Β
ΣΥΝΟΛΟ

222.700
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ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν. 3863/2010
ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι των Ειδικών Ταμείων, που υπήχθησαν στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.82.
Σημειώνεται, επιπλέον, ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή

θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την
ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής
τους.

(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.1.83 ΕΩΣ 31.12.92)
ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

35 ή 37

58 ή ΑΟΗ*

2011

36

58

2012

37

59

Από 2013

40

62

(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.1.93)

Κατά το μεταβατικό διάστημα 20112014 ο/η ασφαλισμένος/ η δικαιούται
σύνταξης με τη συμπλήρωση του ορίου
ηλικίας & του χρόνου ασφάλισης που
ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης
των 35 ετών ασφάλισης.

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

40

62

Παραδείγματα
1. Aσφαλισμένος από 1990, που έχει 22 έτη ασφάλισης το 2012 → δεν κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2012, οπότε θα λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση
του 67ου έτους. Εναλλακτικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας του.
2. Ασφαλισμένος από το 1992, ετών 24, θα λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης στην ηλικία των 64 ετών ή στην ηλικία των 62 ετών εάν αναγνωρίσει
πλασματικό χρόνο ασφάλισης 2 ετών.
(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 01.01.83 ΕΩΣ 31.12.92)
ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έως 31/12/2012

15

65

Από 01/01/2013

15

67

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

25

65

60

25

67

62

Παραδείγματα
1. Aσφαλισμένος από το 1985, ο οποίος το 2012 είναι 56 ετών και συμπληρώνει 27 έτη ασφάλισης → έχει κατοχυρώσει δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση
του 65ου έτους της ηλικίας του και μειωμένη στα 60.
2. Ασφαλισμένος από το 1983, που το 2012 συμπληρώνει 29 έτη ασφάλισης, έχει κατοχυρώσει δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας
του ή μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60ου έτους.
ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ:

1

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

3

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 300 ΗΜΕΡΕΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 300 ΗΜΕΡΕΣ

4

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 2 ΕΤΗ

5

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο
ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 17ου ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΕ ΜΕΣΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

6

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

7

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ

8

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

9

Ο ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν.3655/2008, ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

10

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1 ΕΤΟΣ

11

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ ΕΦΟΣΟΝ
ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
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- Ν. 4093/2012
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΩΣ 31.12.92)
ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2010
2011
2012
Από 2013

15
15
15
15

60
61
62
67

25
25
25
25

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ
60
61
62
67

ΜΕΙΩΜΕΝΗ
55
56
57
62

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΤΟΣ
2010
2011
2012
Από 2013

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

18 έτη & 4 μήνες

ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2010
2011
2012
Από 2013

25
25
25
25

(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΕΩΣ 31.12.92)
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ
55
57
60
67
(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 1.1.83 ΕΩΣ 31.12.92)
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ
50
52
55
67

ΜΕΙΩΜΕΝΗ
50
52
55
62

ΜΕΙΩΜΕΝΗ
50
53
62

Ισχύει για μητέρες/χήρους
πατέρες ανήλικων παιδιών

Κατά το μεταβατικό διάστημα
2011-2014 η ασφαλισμένη
δικαιούται σύνταξης με τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
που ισχύει κατά τη συμπλήρωση
των 25 ετών ασφάλισης εφόσον
συντρέχει και η ανηλικότητα του
παιδιού.

Παράδειγμα:
Μητέρα ασφαλισμένη από το 1989, που το 2012 έχει συμπληρώσει 23 έτη ασφάλισης, έχει κατά το χρόνο αυτό ανήλικο παιδί και είναι 52 ετών → κατοχυρώνει το δικαίωμα για
λήψη πλήρους σύνταξης με προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο έτος 2012, μόνο εάν αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης 2 ετών, οπότε μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη με τη
συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας της ή μειωμένη με τη συμπλήρωση του 53ου.
Εάν δεν αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης, θα λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της ή μειωμένη στο 62ο.

ΕΤΟΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2010
2011
2012
Από 2013

20
20
20
20

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 3 (τουλάχιστον) ΠΑΙΔΙΑ

*ΑΟΗ: ΑΝΕΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΤΟΣ
2010
2011
2012
Από 2013

(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΑΠΟ 1.1.93)
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ
55
55
55
67

ΜΕΙΩΜΕΝΗ
50
50
50
62

Ισχύει για μητέρες/χήρους
πατέρες ανήλικων παιδιών

(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΕΩΣ 31.12.92)
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ισχύει και για ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 3 (τουλάχιστον)
20
ΑΟΗ
ΠΑΙΔΙΑ που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και
20
52
έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή
ανίκανων προς εργασία παιδιών με
20
55
δικαστική απόφαση
20
67

Ο συνολικός χρόνος ο οποίος συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν μπορεί να υπερβεί τα 7 έτη και καθορίζεται:
➢ Έως 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011
➢ Έως 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012
➢ Έως 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013
➢ Έως 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2014 και εφεξής
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Η ΔΕΗ λαμβάνει
μέτρα κατά της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ»
Η ΔΕΗ απέστειλε με εξώδικο εντολή προς τον Διαχειριστή του δικτύου
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για απενεργοποίηση των μετρητών
της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων
είχε δοθεί προθεσμία ως τις 31 Δεκεμβρίου στις δύο επιχειρήσεις (ΛΑΡΚΟ
και Αλουμίνιον) που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης και
δεν είχαν υπογράψει σύμβαση με τη ΔΕΗ για τους όρους τιμολόγησης,
να προσέλθουν για υπογραφή.
Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ:
Επετεύχθη συμφωνία με την Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ για την υπογραφή
σύμβασης προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από 1.1.2014 σύμφωνα
με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ της
28.2.2014 καθώς και για τον τρόπο διευθέτησης παρελθουσών διαφορών
μεταξύ των δύο εταιρειών.
Όσον αφορά την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε» που
πλέον αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση Υψηλής Τάσης που δεν προσήλθε
για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και δεν
αποδέχεται τους όρους τιμολόγησης, της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ της 28.2.2014, η ΔΕΗ ΑΕ έδωσε εντολή
στον ΑΔΜΗΕ, με εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία, να προβεί στην απενεργοποίηση των μετρητών φορτίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε».

ΠΑΡΟΧΗ ΓΥΑΛΙΩΝ
Κωδικοποιήσαμε τη διαδικασία παροχής γυαλιών από τον ΕΟΠΥΥ
που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι σε πέντε βήματα:
1ο βήμα: Επίσκεψη σε ιατρό του ΕΟΠΥΥ ή συμβεβλημένο ιατρό
σε αυτόν.
2ο βήμα: Ο ιατρός θα πρέπει να δώσει στον ενδιαφερόμενο (μηχανογραφική) συνταγή και γνωμάτευση.
3ο βήμα: Υπογραφή ελεγκτή είτε από τα πολυϊατρεία ή από τα
ιατρεία πρώην ΙΚΑ.
4ο βήμα: Εντός 1 μηνός να έχει εκτελεστεί η συνταγή σε οπτικό.
5ο βήμα: Κατάθεση Συνταγής – Γνωμάτευσης – Απόδειξης οπτικού – Τραπεζικός λογαριασμός του ενδιαφερόμενου στη νομαρχιακή
μονάδα που ανήκει βάσει του τόπου κατοικίας.
ΓΥΑΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Παιδιά μέχρι 16 ετών κάθε δύο (2) χρόνια.
Ενήλικες κάθε τέσσερα (4) χρόνια .
Ευχαριστούμε το συνάδελφο Γεωργακόπουλο Αντώνη, ιατρό,
προϊστάμενο των πολυϊατρείων της Γ’ Σεπτεμβρίου για την αρωγή
του.

e-bill info

η ηλεκτρονική υπηρεσία
της ΔΕΗ
για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας,
όπου και αν βρίσκεστε!
H ΔΕΗ, συνεχίζοντας να εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες
της για την ολοένα και καλύτερη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών, δημιούργησε την on-line υπηρεσία: ebill info. Mέσω της υπηρεσίας αυτής, ο καταναλωτής
έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή, από όπου και
αν βρίσκεται, να ενημερωθεί για τον λογαριασμό του,
εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, 24 ώρες το
24ωρο, έχοντας απλώς πρόσβαση στο internet.
Με τη νέα υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ παρέχεται η
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όλους λογαριασμούς
του τελευταίου 12μήνου, είτε αφορούν οικία, είτε
εξοχική κατοικία ή επιχείρηση κλπ., με μία μόνο εγγραφή.
Βοηθά επίσης την ταχεία αρχειοθέτηση των λογαριασμών, δημιουργώντας ένα πλήρες ηλεκτρονικό
αρχείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης και μεταβολής των χρεώσεων, ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον η υπηρεσία e-bill info διευκολύνει ένα
μεγάλο ποσοστό καταναλωτών που έχουν χάσει, για
κάποιο λόγο, των λογαριασμό τους, αφού τώρα ποια
δε χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα για
εκτύπωση του λογαριασμού τους, αλλά αυτό μπορεί
να γίνει εύκολα από το σπίτι ή το γραφείο, μέσω της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας, εξοικονομώντας πολύτιμο
χρόνο.
Άλλο ένα πλεονέκτημα της υπηρεσίας e-bill info είναι
ότι ο καταναλωτής, εφόσον επιθυμεί, την ημέρα
έκδοσης του νέου λογαριασμού, μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση
για τα βασικά στοιχεία του εκδοθέντος λογαριασμού
του και να γνωρίζει πότε θα λάβει τον επόμενο λογαριασμό για καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.
Η εγγραφή στην υπηρεσία e-bill info, για να απολαμβάνει κανείς όλα τα οφέλη που προσφέρει, είναι
πολύ απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν
στο www.dei.gr και να συμπληρώσουν τα στοιχεία
τους, όπως και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και
τον Α/Α λογαριασμού που υπάρχουν στον λογαριασμό
τους.
Η υπηρεσία e-bill info αναδεικνύεται σε μια από τις
πιο ασφαλείς και λειτουργικές εφαρμογές του είδους που αξίζει κανείς να δοκιμάσει για να απλοποιήσει
την καθημερινότητά του και αποτελεί ένα ακόμη
βήμα από τη ΔΕΗ για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών της.
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ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:
Ακυρώνεται η ιδιωτικοποίηση
Η άρση της επιστράτευσης
των εργαζομένων στη ΔΕΗ
του Ομίλου ΔΕΗ
Συνάδελφοι, συναδέλφισες,
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ άκουσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις δηλώσεις του υπουργού Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη ότι σταματά κάθε
διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΔΕΗ.
Ο δίκαιος αγώνας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των εργαζομένων ενάντια στην εκποίηση
του Ομίλου βρίσκει ανταπόκριση στις αρχικές δηλώσεις του υπουργού. Παρακολουθούμε
τις εξελίξεις και αναμένουμε τις νομοθετικές παρεμβάσεις.
Από την πρώτη στιγμή με απεργίες και συλλαλητήρια , με προσφυγές στην Ελληνική
Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας συμμάχους τα συνδικάτα, την τοπική
αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και την κοινωνία ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΜΕ και ΑΝΑΤΡΕΨΑΜΕ
τα σχέδια Σαμαρά-Βενιζέλου, για τον τεμαχισμό-ακρωτηριασμό της πρώτης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας και την σκανδαλώδη προσπάθεια διαμοιρασμού των κομματιών της στα ντόπια και ξένα οικονομικά συμφέροντα.
Στις αποκαλύψεις μας και στην αδυναμία τους να πείσουν την ελληνική
κοινωνία και να απαντήσουν πειστικά για την ανάγκη ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΔΕΗ, δεν δίστασαν να στοχοποιήσουν τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και να τη χαρακτηρίσουν σαμποτέρ της χώρας και δημόσιο κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα.
ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ!
Στις αποκαλύψεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η κυβέρνηση προχώρησε σε δημοκρατική
εκτροπή με το αντισυνταγματικό μέτρο της επιστράτευσης των εργαζομένων – μελών της.
ΑΠΕΤΥΧΑΝ να μας ακυρώσουν συνδικαλιστικά, να μας προσβάλλουν πολιτικά και
να μας απομονώσουν κοινωνικά. Μαζί με την αποτυχία τους «αποχαιρέτησαν την Αλεξάνδρεια».
Η ΓΕΝΟΠ παρέμεινε όρθια στηρίζοντας και προστατεύοντας την επιχείρηση και τους
εργαζομένους
Η συνδικαλιστική μας σοβαρότητα και υπευθυνότητα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά
του χθες ,του σήμερα και του αύριο.
Η άμεση άρση της επιστράτευσης είναι καθήκον και υποχρέωση του νέου υπουργού.
Σε αναμονή της συνάντησής μας με το νέο υπουργό, του ευχόμαστε
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο δύσκολο έργο του.

αποκαθιστά τη νομιμότητα

Με την απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για άρση της
επιστράτευσης των εργαζομένων στη ΔΕΗ αποκαθίσταται η συνταγματική
νομιμότητα που είχε παραβιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση, επιχειρώντας να σταματήσει τον αγώνα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ενάντια στην εκποίηση
του Ομίλου ΔΕΗ.
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ έδωσαν έναν μεγάλο αγώνα ενάντια στη διάλυση της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας και την εκποίηση δημόσιας
περιουσίας που προσπάθησε η συγκυβέρνηση δρομολογώντας την
πώληση του ΑΔΜΗΕ και τον ακρωτηριασμό της ΔΕΗ με τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας. Στον αγώνα αυτό αντέδρασε πανικόβλητη η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου αποφασίζοντας την «πολιτική κινητοποίηση» των απεργών της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Η προστασία του βασικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας
και ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ είναι θέσεις αρχής για τη
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και για το λόγο αυτό υποδεχόμαστε με ικανοποίηση
τόσο την άμεση εισήγηση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη για την άρση
της επιστράτευσης όσο και τις δηλώσεις του για το σταμάτημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της.
Ο νέος υπουργός Ενέργειας γνωρίζει πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι
στη ΔΕΗ εργάζονται και θα συνεχίσουν να εργάζονται με πλήρη επίγνωση
του ρόλου που έχει μια επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας όπως η ΔΕΗ, των
υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες αλλά και τη συμβολή της στην
εθνική οικονομία.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αναμένει τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης , θα παρακολουθεί την πολιτική της στον κρίσιμο τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας και των εργαζομένων σε αυτήν και θα είναι έτοιμη
να επικροτήσει την υλοποίηση των δεσμεύσεών της.

Μόνο 1/3 των κλεμμένων επιστρέφουν Energa, Hellas Power
Με πρόταση για επιστροφή 103 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την πλευρά των υπευθύνων των εταιρειών Energa και Hellas Power ξεκίνησε η δίκη τους, μία από τις
σημαντικότερες για οικονομικά αδικήματα κατά του Δημοσίου.
Οι κατηγορούμενοι, κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, η οποία
τελικά διεκόπη για τις 5 Φεβρουαρίου, υπέβαλαν πρόταση για μερική
επιστροφή των χρημάτων προς το ελληνικό Δημόσιο, επιχειρώντας
να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νέου νόμου για τα «κλεμμένα», που δίδει τη δυνατότητα ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης σε
όσους ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του Δημοσίου, επιστρέφοντας τα χρήματα στο ακέραιο.
Για την υπόθεση των δύο εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, το συνολικό ποσό που, κατά
το κατηγορητήριο, οφείλουν οι υπεύθυνοί τους προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχεται στα 257 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι κατηγορίες που τους
έχουν αποδοθεί είναι βαριές, για υπεξαίρεση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου
περί καταχραστών του Δημοσίου, λαθρεμπορία και «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
Η πρόταση για την επιστροφή χρημάτων από τους εμπλεκομένους στην υπόθεση, ωστόσο,
περιορίστηκε στα 103 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που έχουν ήδη δεσμευθεί από την Αρχή
για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και βρίσκονται σε εταιρικούς λογαριασμούς, οι οποίοι
είναι μπλοκαρισμένοι από τον Φεβρουάριο του 2012, όταν και έσκασε η συγκεκριμένη υπόθεση.
Από τα προσφερθέντα χρήματα, όπως δηλώθηκε χθες, 52 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε

στο Δημόσιο, 29 εκατομμύρια ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ τα υπόλοιπα
προς εξόφληση οφειλών προς τους φορείς ενέργειας ΑΔΜΗΕ και
ΛΑΓΗΕ.

«Αστικές διαφορές»
Για τα υπόλοιπα όμως 155 εκατομμύρια ευρώ (257 είναι το σύνολο, κατά το κατηγορητήριο) οι υπεύθυνοι των εταιρειών επικαλέστηκαν την ύπαρξη αστικών διαφορών με τους φορείς της ενέργειας
(ΔΕΣΜΗΕ). Από την έκβαση της δικαστικής διεκδίκησης, όπως ανέφεραν, θα εξαρτηθεί τι οφείλουν ακόμα στο Δημόσιο.
Ωστόσο, τόσο η πρόταση για επιστροφή των 103 εκατ. ευρώ όσο και το σύνολο των θέσεών τους για συνολική εξόφληση του Δημοσίου θα κριθούν από το δικαστήριο, καθώς ο
νόμος για τα «κλεμμένα» αξιώνει πλήρη ικανοποίηση του Δημοσίου για να παραγάγει τα
ευνοϊκά του αποτελέσματα για τους κατηγορουμένους για οικονομικά σκάνδαλα. Σε αντίθετη
περίπτωση, οι ευνοϊκές διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αλλά οι όποιες επιστροφές χρημάτων
προς το Δημόσιο λειτουργούν ως ελαφρυντικά για τους εμπλεκομένους.

Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες
Και κάτι ακόμη: Ενώ ο νόμος για τα «κλεμμένα» ισχύει περίπου ένα μήνα, ακόμα δεν
εκδόθηκε υπουργική απόφαση που να καθορίζει με λεπτομέρειες πού θα κατατίθενται τα
χρήματα που επιστρέφονται από τους καταχραστές στο Δημόσιο. Αναμένεται από μέρα σε
μέρα.
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