
Επώδυνα προαπαιτούμενα
πριν τη συμφωνία | 13

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ | 11

Επιτροπή Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος | 14-15

15
Π. Σκουρλέτης
Αλλαγή ηγεσίας στο
ΥΠΑΠΕΝ

8
Ε. Παναγιωτάκης
Ομιλία στη Γενική
Συνέλευση Μετόχων

3
X. Kάτανας
Μεγάλες ελλείψεις τακτικού
προσωπικού στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

7
Γ. Αδαμίδης
Αλλαγή σκυτάλης
στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-5385

ΚΕΜΠΑ Π
Ε

Ρ
ΙΟ

Δ
ΙΚ

Α  (Χ+7 )  ΕΦΗΜ
Ε

Ρ
ΙΔ

ΕΣ

ΕΚΔΟΤΩΝ

5360

Tρίμηνη Περιοδική Έκδοση του ΠA.Σ.YΠ./Δ.E.H. (Mέλος ΓENOΠ/ΔEH) | Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος 2015 | Aρ. φύλλ. 57 | Tιμή φύλλου: 0,01 €

ΠANEΛΛAΔIKOΣ

ΣYΛΛOΓOΣ

YΠAΛΛHΛΩN ΔEH

(ΠAΣYΠ/ΔEH)



Η
αγωνία για την πορεία της Ελ-

λάδας μονοπώλησε την τρέ-

χουσα επικαιρότητα. Ναι ή Όχι

σε συμφωνία με τους δανειστές και αν

ναι, με τι όρους; Μέσα ή έξω από το Ευ-

ρώ; Έτσι ακολούθησε ένα Δημοψήφι-

σμα μέσα σε συνθήκες κεφαλαιακών ε-

λέγχων (capital control) και με τα πε-

ρισσότερα, αν όχι όλα τα Μ.Μ.Ε. να έ-

χουν προβεί σε μια πρωτοφανή συντο-

νισμένη προσπάθεια τρομοκράτησης

των πολιτών. Όλα τα παραπάνω όμως

έφεραν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο

αποτέλεσμα και οι πολίτες απάντησαν

ΟΧΙ στο αρχικό σχέδιο συμφωνίας στη

συντριπτική τους πλειοψηφία.

Ακολούθησε ο ανασχηματισμός της

Κυβέρνησης και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια

άλλη συμφωνία…

Η Κυβέρνηση βρέθηκε στο δίλημμα ανάμεσα στην πολιτική

αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα και επέλεξε να «μετα-

θέσει» το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε άλλο χρόνο εφαρμό-

ζοντας ένα νέο μνημόνιο. Ένα νέο μνημόνιο όμως, που τα μέτρα

που θα περιέχει είναι αναγκαίο να είναι κοινωνικά δίκαια και να

ανοίγουν άμεσα αναπτυξιακούς δρόμους. Πολύ σύντομα θα φανεί

ο προσανατολισμός τους…

Στα παραπάνω πρέπει να σημειωθεί το παράδοξο: η Κυβέρ-

νηση στηρίζεται στις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η ψή-

φιση των μέτρων όμως στηρίζεται στους βουλευτές της αντιπο-

λίτευσης! Ένα παράδοξο, που αν συνεχισθεί οδηγεί σε εκλογές!

Η ΔΕΗ, επιπρόσθετα με τα προβλήματα στρεβλώσεων της α-

γοράς, προσπαθεί να λύσει το τεράστιο πρόβλημα της μη εισπρα-

ξιμότητας, που οξύνθηκε με την επιβολή των “capital controls”.

Πρόβλημα που με τη σειρά του δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουρ-

γία της.

Η έλλειψη προσωπικού κάθε μέρα γίνεται εντονότερη. Ο

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, με Δελτίο Τύπου επιδιώκοντας την προβολή της

έκτασης του προβλήματος στα Καταστήματα Πωλήσεων, επεσή-

μανε τους κινδύνους όχι πλέον για την εύρυθμη λειτουργία τους,

αλλά για την ίδια την ύπαρξή τους. Σ’ αυτή την προσπάθεια, στά-

θηκε σημαντικός αρωγός ο Βουλευτής Κοζάνης των ΑΝΕΛ

κ. Χ. Κάτανας, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα, με σχετική ερώ-

τηση που κατέθεσε στον αρμόδιο Υπουργό.

Η υπογραφή των ΣΣΕ ολοκληρώθηκε στον Όμιλο ΔΕΗ. Οι ε-

ξελίξεις δικαίωσαν τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία-μέλη

της που τις υπέγραψαν. Όσοι δεν υπέγραψαν γιατί προσδο-

κούσαν ότι η Κυβέρνηση θα έδινε απλόχερα αυξήσεις, ώστε οι

μισθοί να φθάσουν στα επίπεδα του 2009, τώρα τι έχουν άραγε

να πουν; Οι «αριστερίσκοι», που ανεύθυνα και δημαγωγικά πρό-

τειναν τη διεκδίκηση των μισθών του 2009, ώστε να δημιουρ-

γηθεί ένα λαϊκό μέτωπο για την ανατροπή των μνημονίων, τώ-

ρα… ψάχνουν πλατφόρμα να ακουμπήσουν!!!

Καλή ανάγνωση!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους- μέλη μας Απο-

στόλου Χρήστο για την απώλεια του πατέρα του, Κουρτσούνη Παναγιώτη για την απώλεια της

μητέρας του, Γκλέζου Χαρίκλεια για την απώλεια της μητέρα της και Πυλιώτη Νίκου για την α-

πώλεια μητέρας του.

editorial

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΑΠ-ΔΕΗ

Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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Με απόφαση του αρμόδιου αναπλ. Υπουργού ορίσθηκε η νέα σύνθεση στης

Διοικητικής Επιτροπής του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλισμένων

του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, όπως παρακάτω:

1) Ως Πρόεδρος η κα ΓΚΟΒΑ Παναγιώτα, με αναπληρώτρια την κα ΠΑΤΟΥΝΑ

Δέσποινα

2) Ως τακτικό μέλος η κα ΚΟΡΤΣΑΚΛΗ Παναγιώτα, με αναπληρώτρια την κα

ΠΑΡΑΜΥΘΗ Δήμητρα

3) Ως εκπρόσωπος των ασφαλισμένων η συνάδελφος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γεωργία, με αναπληρωτή τον συνάδελφο ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Χρήστο

4) Ως εκπρόσωπος των εργοδοτών ο συνάδελφος ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Ευθύμιος, με

αναπληρωτή τον συνάδελφο ΚΑΡΕΛΗ Δημήτριο.

Οι «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ» τους εύχονται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους!
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ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,

Μεγάλες είναι οι ελλείψεις σε τακτικό προσωπικό στη Δ.Ε.Η

και πιο συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Πωλήσεων όπως φαίνεται

και στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Πανελλαδικός

Σύλλογος Υπαλλήλων ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.ΥΠ/ΔΕΗ).

Πιο συγκεκριμένα ο ΠΑ.Σ.ΥΠ/ΔΕΗ αναφέρει ότι η έλλειψη

τακτικού προσωπικού στη Διεύθυνση Πωλήσεων ξεπερνά αυτή

τη στιγμή το 15%. Χαρακτηριστικά αναφέρει περιπτώσεις

καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν με λιγότερο από τρία άτομα

τακτικό προσωπικό, όπως είναι το κατάστημα της Κομοτηνής

όπου με ένα μόνο άτομο καλείται να εξυπηρετήσει τους δεκάδες

χιλιάδες πελάτες της επιχείρησης στο νομό Ροδόπης. Επίσης

οργανικές θέσεις προϊσταμένων καταστημάτων, παραμένουν

κενές για μεγάλα χρονικά διαστήματα όπως για παράδειγμα στο

Ναύπλιο, στον Πύργο, στον Αγ. Δημήτριο κ.α.

Ως αποτέλεσμα της έλλειψης προσωπικού είναι οι μεγάλες

ουρές των καταναλωτών στα καταστήματα, αλλά και η μη

βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες

της επιχείρησης.

Η Δ.Ε.Η ως γνωστό δεν επιδοτείται από το Κράτος αλλά μόνη

της εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια λειτουργίας της, άρα

είναι αναγκαίο όσο ποτέ να προχωρήσει στην κάλυψη των κενών

οργανικών θέσεων με τακτικό προσωπικό και να οδηγήσει την

επιχείρηση σε νέες βάσεις ανάπτυξης.

Ερωτάσθε:

1) Υπάρχει σχεδιασμός της ΔΕΗ ΑΕ για την κάλυψη των

προαναφερόμενων ελλείψεων σε προσωπικό;

2) Εάν ναι, σκοπεύει να προβεί άμεσα σε νέες προσλήψεις

τακτικού προσωπικού για τα Καταστήματα Πωλήσεων, οι οποίες

θα καλύψουν τις απαιτούμενες ανάγκες;

Μεγάλες ελλείψεις τακτικού
προσωπικού στη Δ.Ε.Η Α.Ε

ΔΕΔΔΗΕ: 
ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΣ 

Την πρωτοφανή υπολειτουργία του Δευτεροβάθμιου Συμβου-

λίου Κρίσεως του ΔΕΔΔΗΕ, επεσήμανε με επιστολή του προς τον

Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ, ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ.

Αναλυτικότερα, το ΔΣΚ έχει συνεδριάσει από ιδρύσεως του

ΔΕΔΔΗΕ ελάχιστες φορές, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν πάρα

πολλές προσφυγές σ’ αυτό συναδέλφων. Υπάρχουν προσφυγές

που βρίσκονται σε αναμονή εξέτασής τους για μεγαλύτερο των

2 ετών χρονικό διάστημα.

Η μη απαραίτητη σε συχνότητα συνεδρίαση του ΔΣΚ, πλήττει

κατάφορα τους προσφεύγοντες συναδέλφους, αφού λειτουργεί

ως τροχοπέδη στην υπηρεσιακή τους πορεία, αλλά και αν ακόμα

δικαιωθούν τιμωρούνται φορολογικά!

Είναι αναγκαίο οι συνεδριάσεις του Δ.Σ.Κ. να πραγματο-

ποιούνται σε τακτική βάση και σε συχνότητα τέτοια ώστε να

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής της εξέτασης των προ-

σφυγών των συναδέλφων. 
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ΔΕΗ Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να ανα-

κοινώσει τον ορισμό της κας Όλγας Κουρίδου

στη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων. 

Η κα Κουρίδου διαθέτει μοναδική 25ετή εμπειρία

σε θέματα διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και

λειτουργίας των Ορυχείων, καθώς από το 1985 έως

το 2010 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στα Ορυχεία

του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Από το

2010 έως το 2014 ήταν η πρώτη γυναίκα Διευθύντρια

του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, της με-

γαλύτερης Επιχειρησιακής μονάδας της ΔΕΗ. Από το

2014 έως και τον ορισμό της στη θέση Γενικής Διευ-

θύντριας, ήταν Ειδικό Στέλεχος στο γραφείο του Δι-

ευθύνοντος Συμβούλου της Επιχείρησης με αντικεί-

μενο την παρακολούθηση θεμάτων Ορυχείων και

Σταθμών Παραγωγής. 

Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων -

Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,

ενώ την πορεία της έχει διακρίνει και η έντονη κοι-

νωνική δραστηριότητα που έχει η ίδια αναπτύξει στις

τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας. 

Σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων στη νέα Γενική

Διευθύντρια Ορυχείων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κος Μανόλης Παναγιωτάκης

έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

"Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερ-

χόμενο Γενικό Διευθυντή Ορυχείων κο Παναγιώτη Νι-

κολακάκο για την πάνω από τέσσερις δεκαετίες α-

διάκοπη προσφορά και υπηρεσία του στην επιχείρησή

μας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που αναθέσαμε καθή-

κοντα Γενικού Διευθυντή σε μια γυναίκα. Η νέα Γενική

Διευθύντρια Ορυχείων, η κα Όλγα Κουρίδου, αποτελεί

χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η επιχείρηση διαθέτει

εξαιρετικά στελέχη και μάλιστα μοναδικής εμπειρίας

για τη χώρα μας και όχι μόνο. Τέτοια στελέχη, χάρη

στην επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη τους μέ-

σα στις εταιρικές δομές και δραστηριότητες της ΔΕΗ,

είναι σε θέση να συνδιαμορφώσουν και να ηγηθούν

της προσπάθειας μας για τη δημιουργία μιας ΔΕΗ, α-

κόμα πιο ανταγωνιστικής και περιβαλλοντικά υπεύ-

θυνης όπως επιτάσσουν οι κανόνες εταιρικής διακυ-

βέρνησης και έχει ανάγκη η κοινωνία. Ο λιγνίτης –

το εθνικό μας καύσιμο – είναι αυτό που με την κα-
τάλληλη διαχείριση θα δώσει μια ουσιαστική ώθηση
ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία αλλά και αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα στη ΔΕΗ”. 

Σημείωση:
• Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τη

Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν το σημαντικότερο για την
ελληνική οικονομία ενεργειακό καύσιμο, το λιγνίτη,
στον οποίο βασίστηκε ο εξηλεκτρισμός της χώρας
μας από τη στιγμή της ίδρυσης της Επιχείρησης. 

• Ο λιγνίτης βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της
Ελλάδας. Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε
παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
έκτη θέση παγκοσμίως. 

• Με βάση τα συνολικά αποθέματα και τον προγραμ-
ματιζόμενο ρυθμό κα-
τανάλωσης στο μέλ-
λον, υπολογίζεται ότι
στην Ελλάδα οι υπάρ-
χουσες ποσότητες λι-
γνίτη επαρκούν για τα
επόμενα 45 χρόνια. 

Αθήνα 12.7.2015 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Νέα Γενική Διευθύντρια Ορυχείων

Η κα Κουρίδου ως Νέα Γενική Διευθύντρια Ορυχείων
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Με την 41/2015 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου
της ΔΕΗ Α.Ε., επανακαθορίζεται το καθεστώς χορήγησης
της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών της Επι-
χείρησης ως ακολούθως:

1. Έως τις 30/04 κάθε ημερολογιακού έτους, με ευθύνη
των επικεφαλής των Υπηρεσιακών Κλιμακίων, θα
συντάσσεται, για όλους τους μισθωτούς, ενδεικτικός
προγραμματισμός για τη λήψη της δικαιούμενης κα-
νονικής άδειας τρέχοντος έτους, λαμβάνοντας υπόψη
τόσο τις υπηρεσιακές ανάγκες, όσο και τις επιθυμίες
των μισθωτών.

Κατά τον εν λόγω προγραμματισμό θα λαμβάνονται, ε-
πιπλέον, υπόψη τα εξής:
• Έως τις 30/09 θα χορηγείται το ήμισυ τουλάχιστον

του συνόλου των ημερών της δικαιούμενης κανονικής
άδειας όλων των μισθωτών του Υπηρεσιακού Κλι-
μακίου. 

• Έως τις 15/11 όλοι οι μισθωτοί του Υπηρεσιακού Κλι-
μακίου θα έχουν λάβει τουλάχιστον τα 2/3 του συνό-
λου των ημερών της δικαιούμενης κανονικής άδει-
ας.

• Από 16/11 έως 31/12 οι επικεφαλής των Υπηρεσια-
κών Κλιμακίων θα χορηγούν υποχρεωτικά το υπό-
λοιπο των ημερών της δικαιούμενης κανονικής ά-

δειας, ώστε να επιτευχθεί η εξάντλησή της εντός
του έτους. 

2. Για τις περιπτώσεις μισθωτών, οι οποίοι συμπληρώ-
νουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα πρέπει να
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εξάντληση της
κανονικής άδειας πριν την ημερομηνία της πιθανής
συνταξιοδότησής τους. 

3. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μη εξάντλησης της
δικαιούμενης κανονικής άδειας εντός του τρέχοντος
ημερολογιακού έτους λόγω ασθένειας, άδεια τοκετού
ή λύσης της σύμβασης εργασίας με οποιοδήποτε τρό-
πο, θα καταβάλλονται οι αντίστοιχες των οφειλομένων
ημερών κανονικής άδειας αποδοχές (απλή αποζη-
μίωση), με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή
ή του Διευθύνοντος Συμβουλίου για το προσωπικό
των υπαγομένων απευθείας σε αυτόν ΒΟΚ, κατόπιν
πλήρως αιτιολογημένης πρότασης των οικείων Δι-
ευθυντών. 

4. Στο έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Ε-
πιχείρηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
η δικαιούμενη άδεια πρέπει να έχει χορηγηθεί πριν
από τη λήξη της σύμβασης. Ειδικότερα, εάν κατά την
απασχόλησή τους μεσολαβεί αλλαγή του έτους, η
αναλογούσα στο πρώτο έτος κανονική άδεια πρέπει
να χορηγείται εντός του έτους αυτού. 

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Με την 40/2015 Απόφαση Διευθύνοντος Συμ-

βούλου της ΔΕΗ Α.Ε. υλοποιείται η παρ. 3.2. του

Κεφ. Α της ΕΣΣΕ ΔΕΗ 2015-2018, με την οποία

θεσπίζεται ειδική άδεια με αποδοχές μιας

(1) εργάσιμης ημέρας ανά τρίμηνο, η οποία

θα χορηγείται στους απασχολούμενους αποκλει-

στικά με την κατά πρόσωπο εμπορική εξυπηρέ-

τηση πελατών (Front Office) στα Καταστήματα της

Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. 

Η παραπάνω ειδική άδεια θα χορηγείται στους

μισθωτούς που παρέχουν πραγματική εργασία

(φυσική παρουσία) στη συγκεκριμένη θέση πάνω

από 75% της απασχόλησης τους στο χρόνο ανα-

φοράς. Σε περίπτωση απουσίας μέσα στο τρίμηνο,

για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια, ειδική άδεια)

πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η υ-

πόψη άδεια δεν χορηγείται. 

Στις ημέρες απουσίας δεν συμπεριλαμβάνο-

νται οι ημέρες της κανονικής άδειας και οι ανα-

παύσεις που προέρχονται από εργασία καθημε-

ρινής, Σαββάτου – Κυριακής ή αργιών.

Σημείωση: Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει α-

πό τον επόμενο μήνα της υπογραφής της Σ.Σ.Ε.
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O
ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας τηλε-
φωνικού Κέντρου Ενημέρωσης Πελατών από την Τε-
τάρτη 8 Ιουλίου, στην τηλεφωνική γραμμή 11500.

Το Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών θα λειτουργεί κατά τις

εργάσιμες ημέρες, από τις 07.00 έως τις 19.00.

Το Κέντρο θα παρέχει πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα

που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχει-

ριστή του Δικτύου Διανομής (συνδέσεις στο Δίκτυο, μεταβο-

λές σε υφιστάμενες παροχές, καταμέτρηση, Κοινωνικό Οι-

κιακό Τιμολόγιο κλπ).

Καλώντας στον πενταψήφιο πανελλαδικό αριθμό 11500

(με αστική χρέωση), οι πελάτες θα μπορούν να ενημερώνο-

νται για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

για την εξυπηρέτηση των διαφόρων αιτημάτων τους καθώς

και για οποιαδήποτε σχετική απορία τους και έτσι να υπο-

βοηθούνται στην υποβολή των αιτημάτων τους στις κατά τό-

πους υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Η λειτουργία του Κέντρου εντάσσεται στη γενικότερη προ-

σπάθεια του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση

των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και

την ποιοτική και σύγχρονη ανταπόκριση στις ανάγκες όλων

των πελατών του.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Από το Γραφείο Τύπου

Ε
νδυναμώνει την παρουσία του στη Eurelectric ο

ΔΕΔΔΗΕ, μετά την εκλογή της κ. Σοφίας Πολιτο-

πούλου, Διευθύντριας Κλάδου Ρυθμιστικών θεμά-

των της Εταιρίας, ως Προέδρου του Working Group Distrib-

ution Regulation & Policy της Ένωσης Εταιριών Ηλεκτρισμού

της Ευρώπης.

Στη Eurelectric συμμετέχουν οι Διαχειριστές Διανομής της

Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και των μεγαλύτερων Ε-

ταιριών Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

To Working Group Distribution Regulation & Policy της

Eurelectric μελετά, προτείνει και επικοινωνεί με τους θεσμι-

κούς φορείς, πολιτικές και πρακτικές για την υλοποίηση ενός

σωστού ρυθμιστικού πλαισίου με γνώμονα τη βιώσιμη λύση

για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα της ηλεκτρικής

ενέργειας.

Η κ. Σ. Πολιτοπούλου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

(1989), κάτοχος ΜΒΑ και  Διευθυντικό Στέλεχος του Ομίλου

ΔΕΗ από το 2008.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V

Με αφορμή την έκδοση άδειας δόμησης για την κατασκευή της

νέας Μονάδας 5 στην Πτολεμαΐδα, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμ-

βουλος της ΔΕΗ ΑΕ κος Μανόλης Παναγιωτάκης, απέστειλε επιστολή

προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κο Θεόδωρο Καρυ-

πίδη, το Δήμαρχο Εορδαίας κο Σάββα Ζαμανίδη και τον Γενικό Γραμ-

ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

κο Βασίλειο Μιχελάκη, ευχαριστώντας τόσο τους ίδιους όσο και τα

στελέχη των υπηρεσιών τους, για την υποστήριξη τους προκειμένου

να επιτευχθεί αυτό το σημαντικό βήμα για την κατασκευή της εθνικής

σημασίας επένδυσης. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 11500

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενδυναμώνει
την παρουσία του στη

Eurelectric
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Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαχείριση θεμάτων αναφορικά με τα Εργατικά Ατυχήματα και τις
Επαγγελματικές Ασθένειες των Εργαζομένων στη Δημόσια Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.)

Σε συνέχεια της υπ'αριθμ. Πρωτ 4012/27-10-2014 ερώτησης, η οποία κατατέθηκε από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της προηγούμενης Κοι-
νοβουλευτικής Περιόδου, επί της οποίας ακολούθησε η υπ'αριθμ. Πρωτ Φ 90022/21710/1443 απάντηση, κρίνουμε απαραίτητη την επαναφορά της ε-
ρώτησης σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τα Εργατικά Ατυχήματα και τις Επαγγελματικές Ασθένειες των Εργαζομένων στη Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), καθώς το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Κανονισμού Ασφαλίσεως Προσωπικού ΔΕΗ, ο χαρακτηρισμός της ανικανότητας για εργασία των ασφα-
λισμένων στη ΔΕΗ Α.Ε., αν οφείλεται ή όχι σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο (πρώην Συμβούλιο
Ασφάλισης) αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του το σχετικό πόρισμα που υποβάλλεται για κάθε ατύχημα από την Τριμελή Επιτροπή Έρευνας Εργατικών
Ατυχημάτων ( Ε.Ε.Ε.Α.)

Η εν λόγω Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από ανώτερο Διοικητικό Υπάλληλο της Υπηρεσίας, από Δικηγόρο που ασχολείται με ασφαλιστικά θέματα
και από ένα γιατρό της υπηρεσίας, μέλος της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΠΥΕ).

Η αρμοδιότητα αυτή διεκπεραίωσης των εργατικών ατυχημάτων της ΔΕΗ Α.Ε. ανήκε στην Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε., και στην
μετεξέλιξη αυτής σε ΝΠΔΔ ( ΟΑΠ /ΔΕΗ - Ν 2773/99, Άρθρο 34) και εν συνεχεία στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής
Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) σύμφωνα με το Ν. 3655/2008.

Με την ένταξη του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ, δυνάμει του άρθρου 42 του Ν.
4075/20ΐ2(ΦΕΚ A-89), καθώς και την μεταφορά του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, σταμάτησε η λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής.

Τέλος με την ΚΥΑ Φ. 80000/28375/1942/ΦΕΚ 38/14-1-2013 στο οργανόγραμμα του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν προβλέπεται η Εργατικών Ατυχημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, στο νομό Ηρακλείου τα τελευταία τέσσερα χρόνια προκλήθηκαν τρία θανατηφόρα ατυχήματα, εκ των οποίων το ένα αφορούσε

άμεσα εργαζόμενο της ΔΕΗ ΑΕ και τα δύο σε εργολάβο της ΔΕΗ ΑΕ.
Επειδή, η Επιτροπή Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων συνεδρίασε για τελευταία φορά στα μέσα του έτους 2012 και οι υποθέσεις χαρακτηρισμού που

εκκρεμούν αφορούν από το έτος 2008 και εντεύθεν.
Επειδή στον όμιλο ΔΕΗ υπάρχουν σε εκκρεμότητα πολλές περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων καθώς και αρκετές περιπτώσεις επαγγελματικών

ασθενειών, για τα οποία καθυστερεί ο χαρακτηρισμός ως εργατικά ατυχήματα.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
Πότε θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών ασθενειών και θα δρομολογηθεί ο χαρακτη-

ρισμός τους ως εργατικά ατυχήματα, αρκετών περιπτώσεων ατυχημάτων θανατηφόρων και άλλων περιπτώσεων επαγγελματικών ασθε-
νειών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος

Λεουτσάκος Ευστάθιος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ρίζος Δημήτριος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Ζαχαρίας Κώστας

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Γαΐτάνη Ιωάννα

Ψαρρέα Ελένη

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Καφαντάρη Χαρά

Η AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1942/22-04-2015 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδάκη, Ι. Γαϊτάνη, Κ. Δερμιτζάκη, Κ. Ζαχαρία, Χ. Καφαντάρη,

Μ. Κριτσωτάκη, Ε. Λεουτσάκο, Α. Μεϊκόπουλο, Ι. Μιχελογιαννάκη, Γ. Μπαλαούρα, Κ. Μπάρκα, Δ. Ρίζο, Δ. Χαραλαμπίδου, Ε. Ψαρρέα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. IB του άρθρου 47 του ν.4075/2012 (Α 89) συστάθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα με σκοπό την χορήγηση παροχών

σε χρήμα στους ασφαλισμένους του και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού, οι δε ασφαλισμένοι του εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές

του ΕΟΠΥΥ.

Στον ΕΟΠΥΥ συστήθηκαν Α/βάθμιες και B/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές με αρμοδιότητα εξέτασης των, μετά απο παραπομπή, σχετικών με την υγειονομική

περίθαλψη, τη πιστοποίηση νόσου που επιφέρει ανικανότητα προς εργασία, καθώς και την κρίση της ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική

ασφάλιση. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των εν λόγω επιτροπών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Ως εκ τούτου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι δυνατή η σύσταση στο ΤΑΥΤΕΚΩ (Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα) Επιτροπής Έρευνας Εργατικών

Ατυχημάτων και τούτο διότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τον εν λόγω Λογαριασμό.

Παρά ταύτα, όμως, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει για το συγκεκριμένο θέμα συναντήσεις με την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ και αναμένουμε τις προτάσεις της,

ώστε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

Κενό στη σχετική με τα εργατικά ατυχήματα νομοθεσία, αναδεικνύει η απάντηση του αρμόδιου

Αναπληρωτή Υπουργού κου Στρατούλη Δημήτριου σε σχετική ερώτηση βουλευτών του Σύριζα.ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ:
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Έκπληξη, αγανάκτηση και οργή προκαλεί η
νέα παρέμβαση του Κ.Μητσοτάκη για το ασφαλι-
στικό των εργαζομένων και το μέλλον της ΔΕΗ,
λιγες ημέρες μετα την ανάλογη επίθεση του Στέ-
φανου Μάνου.

Ο κ.Κυριάκος Μητσοτάκης (κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος της ΝΔ) όπως και ο κ.Μάνος (πολιτευτής
της Δράσης), χωρίς να κρύβουν την εμπάθεια που
τρέφουν προς τη ΓΕΝΟΠ και τους εργαζόμενους,στη
ΔΕΗ επανέρχονται (19/6/2015) με εχθρική παρέμ-
βαση και με δήλωσεις που στρέφονται ενάντια στον
ασφαλιστικό φορέα και το μέλλον της ΔΕΗ: «Να κα-
ταργηθεί η ετήσια επιχορήγηση του ταμείου ασφά-
λισης προσωπικού ΔΕΗ και κάλυψη των κενών α-
πό την πώληση της «μικρής ΔΕΗ», με δημοσιο-
νομικό όφελος 600 εκατ. ευρώ».

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με ξεκάθαρες θέσεις και επιχει-
ρήματα καταγγέλλει την προσπάθεια συκοφάντησης
και στοχοποίησης των εργαζομένων και συνταξιού-
χων της ΔΕΗ υπενθυμίζει στους κ.Μητσοτάκη και Μά-
νο και ταυτόχρονα ενημερώνει τους πολίτες για άλλη
μια φορά ότι:

1. Ο Ν.2773/99 υπερψηφίστηκε στη Βουλή των Ελ-
λήνων από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και τον τότε Συνασπι-
σμό. Ήταν κύρωση της σύμβασης μεταξύ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και Ελληνικού κράτους.

2. Από τη λειτουργία του Ασφαλιστικού φορέα της
ΔΕΗ, βάση του Ν 4491/66 και ειδικότερα του άρ-
θρου 7 παρ.2 έχει σχηματισθεί περιουσία αυτού
του φορέα ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ
(σύστημα ασφάλισης στον εργοδότη).

3. Το κράτος αναγνωρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις
της ΔΕΗ προς τον ασφαλιστικό της φορέα έναντι της
προαναφερόμενης ενσωματωμένης περιουσίας και
υποκαθιστά τη ΔΕΗ σε όλες τις ασφαλιστικές υπο-
χρεώσεις προς τους εργαζόμενους και συνταξιού-
χους της. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις που αναλαμ-
βάνει εν προκειμένω το κράτος, αποτελούν ΑΝΤΙ-
ΠΑΡΟΧΕΣ έναντι της ενσωματωμένης περιουσίας.

4. Οι καταβολές του κράτους (παρ.2) συνιστούν ΠΑΓΙΟ
ΠΟΡΟ του νέου ασφαλιστικού φορέα προσωπικού
ΔΕΗ και θα εγγράφονται στον εκάστοτε κρατικό
προϋπολογισμό, στην εισαγωγική έκθεση του ο-
ποίου γίνεται αναφορά ότι η εγγραφή αυτή γίνεται

ΕΝΑΝΤΙ της ενσωματωμένης περιουσίας (αντιπα-
ροχή) του φορέα.

Ο νόμος που ψηφίστηκε κ.Μητσοτάκη σε καμιά
περίπτωση δεν είναι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ του ασφαλιστικού
των εργαζομένων αλλά υποχρέωση και δέσμευση
του κράτους ως αντιπαροχή.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι την 1η Νοεμβρίου
1999 η βουλευτής της ΝΔ και υπεύθυνη τομεάρχης
Ανάπτυξης και Ενέργειας κ.Ν.Μπακογιάννη έκανε την
ακόλουθη δήλωση: «Αποτελεί θετική εξέλιξη ότι η
κυβέρνηση Σημίτη υιοθέτησε τις προτάσεις της ΝΔ
για την οριστική ρύθμιση του ασφαλιστικού θέμα-
τος των εργαζομένων και των συνταξιούχων της
ΔΕΗ».

Όπως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλες οι μετέ-
πειτα κυβερνήσεις ( και οι αρμόδιοι υπουργοί κ.Πε-
τραλιά, Λοβέρδος, Κουτρουμάνης ) σε όλους τους α-
σφαλιστικούς νόμους συμπεριλαμβάνουν αυτούσιο
το άρθρο 34 του Ν. 2773.

Αυτή είναι η αλήθεια για το ασφαλιστικό της ΔΕΗ
κ.Μητσοτάκη και κ.Μάνο, όπως περιλαμβάνεται στους
νόμους του κράτους.

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ:
Έκπληξη και αγανάκτηση για τη νέα παρέμβαση του Κ.Μητσοτάκη

Bιογραφικό
Γεννήθηκε στο Πρωτοχώρι Κοζάνης τον Αύ-
γουστο του 1963. 
Είναι απόφοιτος του τμήματος Δομικών Έρ-
γων του Τεχνικού Λυκείου Κοζάνης και του
Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής

της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ). 
Η πολιτική του διαδρομή άρχισε το 1980 όταν σε ηλικία 17 ετών έγινε μέλος
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Διετέλεσε μέλος της Νομαρχιακής
Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κοζάνης την τετραετία 2002 – 2005.
Επαγγελματικά είναι υπάλληλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από
τον Μάρτιο του 1986.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Πρωτο-

χωρίου, μέλος της θεατρικής ομάδας ΘΕΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟ, μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης από το 1998 και Αντιπρόεδρος του ίδιου

οργάνου από το 2007 έως 2014. Η βιωματική του σχέση με τα πολιτιστικά δρώ-

μενα τον ανέδειξε σε ερασιτέχνη ηθοποιό αξιώσεων, συμμετέχοντας σε παρα-

στάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης και θεατρικών ομάδων της περιοχής μας.

Συνδικαλιστικά ακολούθησε μια σταθερά ανοδική πορεία στην στελέχωση των

οργάνων του σωματειακού συνδικαλισμού της ΔΕΗ, μέχρι τον Μάρτιο του 2007

όταν και οι συνάδελφοί του τον ανέδειξαν Πρόεδρο του Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ,

θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Μάρτιο του 2015. Κάνοντας χρήση αυτής του

της ιδιότητας και με δεδομένη την απήχηση και τη δυναμική του Σωματείου του,

τον Ιούνιο του 2014 εκλέχθηκε Ταμίας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, ενώ από τις 18

Ιουλίου 2015 έχει την τιμή να εκπροσωπεί την μεγαλύτερη Ομοσπονδία Εργαζο-

μένων στον Όμιλο ΔΕΗ από την θέση του Προέδρου.

Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Την 18-6-2015, πραγματοποιήθηκε η αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία της ΓΕ-

ΝΟΠ/ΔΕΗ, μετά την παραίτηση του Στ. Ρέλια από τη θέση του Προέδρου της.

Νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιώργος Αδαμίδης, τέως Πρόεδρος του σωμα-

τείου «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ». Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ

4 Α’ ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

5 ΤΑΜΙΑΣ ΡΕΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

6 Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

& ΥΠ. ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 Β’ ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8 Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

9 Γ’ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

10 ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11 ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12 ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13 ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΦΛΩΡΑ

Οι «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ» εύχονται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους!

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Νέος Πρόεδρος ο Γ. Αδαμίδης



Μάιος - Ιούνιος- Ιούλιος 2015
8

Τ
η Δευτέρα 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην

Αθήνα, η 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ,

επαναβεβαιώνοντας το ότι η κορυφαία βιομηχα-

νία του τόπου διαχρονικά ήταν και παραμένει ένας από

τους βασικότερους πυλώνες σταθερότητας για την ε-

θνική μας οικονομία και την κοινωνική ζωή και αναμ-

φισβήτητα καθοριστικός παράγοντας για την έξοδο της

χώρας μας από την κρίση, με κρίσιμο ρόλο στην επα-

νεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κος

Μανόλης Παναγιωτάκης στην ομιλία του  έκανε ειδική

αναφορά  σε εργασιακά ζητήματα αλλά και στη σχέση Διοίκησης -  εργαζομένων και πως αυτή

μπορεί να αναπτυχθεί  στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.

«…στόχος είναι η ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας (management) σε όλα τα επίπεδα, από

τα όργανα Διοίκησης μέχρι τη μικρότερη μονάδα. Ο ρόλος των στελεχών που ασκούν Διοίκηση

θα ενδυναμωθεί σημαντικά. Η εκπαίδευση, η αναδιάρθρωση με περιορισμό των θέσεων διοι-

κητικής ευθύνης και ο διαχωρισμός των Managers από τους Experts είναι εργαλεία που θα α-

ξιοποιηθούν για τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας στα πρότυπα των πλέον σύγχρονων ε-

πιχειρήσεων. Αυτό, πέρα από την αποδοτικότητα, θα συμβάλει και στην ενδυνάμωση της έρευνας

στην εταιρεία, στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, στην αφομοίωση και ενσωμάτωση των πλέον σύγ-

χρονων τεχνολογικών εξελίξεων και στην ανταπόκρισή της στις νέες και συνεχώς αυξανόμενες

απαιτήσεις του περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Ειδικότερα για το προσωπικό, ο κ. Παναγιωτάκης είπε:

«Όλοι οι Managers και οι γκουρού του management διακηρύσσουν ότι οι εργαζόμενοι είναι το

πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε εταιρείας. 

Υπερθεματίζω. 

Ωστόσο  το ζήτημα είναι πως εκφράζεται αυτό στο πλαίσιο των σχέσεων εταιρείας-εργαζομένων

και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης όπως σήμερα.

Θέτουμε τρεις βασικούς στόχους: 

• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας με πρώτιστο το θέμα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

• Ενδυνάμωση του επαγγελματισμού των στελεχών και όλου του προσωπικού, διαρκής βελτίωση

του επιπέδου τους μέσω της εκπαίδευσης. 

• Ενίσχυση της αφοσίωσης και των δεσμών με την εταιρεία και του σεβασμού και της εμπιστο-

σύνης στους θεσμούς και στις διαδικασίες της εταιρείας. Άριστο εργασιακό κλίμα, αξιοκρατία

και αντικειμενικότητα σε όλο το πλέγμα των σχέσεων εργαζομένων εταιρείας. 

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ πρέπει να είναι και να αισθάνονται υπερήφανοι για τη δουλειά τους σε

αυτή την επιχείρηση, με το συγκεκριμένο ειδικό βάρος και κοινωνική αποστολή. 

Ως Διοίκηση αποκρούουμε συστηματικά και αποφασιστικά τις ενίοτε επιθέσεις ενα-
ντίον τους, ως στρεφόμενες εναντίον της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και εναντίον
του μοντέλου εργασιακών σχέσεων με κατοχυρωμένα τα εργασιακά δικαιώματα με
το οποίο λειτουργούμε και το οποίο είναι διαρκώς στο στόχαστρο.»
Τέλος, και σε σχέση με τη διάδραση διοίκησης και συνδικαλιστικού κινήματος ο Πρόεδρος &

ΔΝΣ της ΔΕΗ τόνισε χαρακτηριστικά: «Θεμελιώδης παράγοντας είναι το συνδικαλιστικό κίνημα.

Έχουμε πλήρη επίγνωση για τις δοκιμασίες των προηγούμενων χρόνων. Δοκιμασίες που είχαν

την επιζήμια αντανάκλασή τους και στις σχέσεις συνδικάτων-επιχείρησης. Αυτά ανήκουν στο

παρελθόν, όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους, γυρίζουμε σελίδα. 

Ως Διοίκηση θα συνεργαστούμε συστηματικά και αρμονικά με την αντιπροσωπευτική οργάνωση

τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αλλά και με όλα τα συνδικάτα του προσωπικού. Θα συμβάλουμε σε ότι μας αφορά

στην ανόρθωσή τους. Μοναδικός αλλά απαράβατος όρος η διάκριση των ρόλων σε όλα τα επί-

πεδα.»

Αθήνα 8/6/2015

Το Εθνικό
Δίκτυο
Μεταφοράς Η/Ε
δεν εκποιείται 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είχε επισημάνει πολλές

φορές ότι η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι

καταστροφική για την Εθνική Οικονο-

μία και τη ΔΕΗ. Αυτή η θέση κυριάρ-

χησε και στον αγώνα που έδωσαν οι

εργαζόμενοι ενάντια στον ακρωτηρια-

σμό του Ομίλου ΔΕΗ που επιχείρησε

η προηγούμενη κυβέρνηση. Τόσο στην

παρουσίαση των θέσεων της Ομο-

σπονδίας στην αρμόδια Επιτροπή της

Βουλής όσο και κατά τις επαφές με τα

Πολιτικά Κόμματα και τους εκπροσώ-

πους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά

και στις συγκεντρώσεις που οργανώ-

θηκαν σε όλη τη χώρα, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

υποστήριξε ότι:

• η λειτουργία του ΑΔΜΗΕ είναι από-

λυτα συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο

καθώς το μοντέλο λειτουργίας

(Ι.Τ.Ο.) είναι το ίδιο με αυτό που υ-

πάρχει σε χώρες όπως η Γαλλία και

η Γερμανία 

• το επενδυτικό πρόγραμμα του

ΑΔΜΗΕ έχει εξασφαλισμένους πό-

ρους και οι αιτιάσεις για την πώλη-

σή του ώστε να εξευρεθούν, δήθεν,

τα απαραίτητα κεφάλαια ήταν «εκ

του πονηρού»

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποί-

ησή της για το δελτίο τύπου της ΔΕΗ

στο οποίο η Διοίκηση της Επιχείρησης

δηλώνει για πρώτη φορά ξεκάθαρα

ότι η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι ασύμ-

φορη, ταυτίζεται με τη θέση της Ομο-

σπονδίας αλλά και με την εκπεφρα-

σμένη θέση του υπουργείου Παραγω-

γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος

& Ενέργειας.

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Σημεία από την Ομιλία του Προέδρου &
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

στη 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση
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Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της

ΔΕΗ Α.Ε κος Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, μετά

από πρόσκληση του Επιτρόπου Κλιματικής

Δράσης και Ενέργειας κου Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε

συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, στις Βρυ-

ξέλες σε συνάντηση με εκπροσώπους Ευρωπαϊκών

εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας με τη συμμετοχή

και της Επιτρόπου για θέματα Ανταγωνισμού κας

Μαργκρίτ Βεστάγκερ. Κατά τη διάρκεια της συνά-

ντησης δόθηκε η ευκαιρία για μια ουσιαστική συ-

ζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προ-

κλήσεις και προοπτικές που αντιμετωπίζουν οι ευ-

ρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ

κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του αναφέρθηκε

στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελλη-

νική αγορά ηλεκτρισμού, στις υπάρχουσες στρε-

βλώσεις στην αγορά ενέργειας, στην ανάγκη για μια

συνολική αναθεώρηση του ενεργειακού ισοζυγίου

της Ελλάδας αλλά και στο συνολικό επανασχεδιασμό

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συγκεκριμένα και κατά τη διάρκεια της παρου-

σίασης των θέσεων της ΔΕΗ ο κος Παναγιωτάκης

τόνισε τα κάτωθι: 

1. Λόγω της υπερεπάρκειας διαθέσιμης ισχύος,

συνέπεια αφενός της μείωσης της ζήτησης λό-

γω της κρίσης και αφετέρου της μεγάλης δι-

είσδυσης των ΑΠΕ, οι επενδύσεις σε παραγω-

γικές μονάδες έχουν νόημα μόνο για ΑΠΕ, α-

ντικαταστάσεις παλαιών λιγνιτικών μονάδων

και περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις. Εξάλλου εί-

ναι προφανές ότι δεν χρειάζονται ΑΔΙ προς το

παρόν, ούτε για λόγους ευελιξίας. Αυτό απο-

δεικνύεται έμπρακτα και από το ενεργειακό ι-

σοζύγιο μέχρι σήμερα. 

Στο μέλλον όταν χρειαστούν ΑΔΙ πρέπει να πλη-

ρούν δύο θεμελιώδεις αρχές: 

α) να διατίθενται με τρόπο αντικειμενικό και τε-

χνολογικά ουδέτερο, δηλαδή να αμείβονται

εξίσου μονάδες που παρέχουν στον ίδιο βαθ-

μό επάρκεια ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα 

β) η τιμή τους να προκύπτει μέσα από αγορα-

στικούς μηχανισμούς (δηλ. μέσα από την

προσφορά και ζήτηση, π.χ. μέσω μειοδοτι-

κών διαγωνισμών ισχύος). 

2. Μπορούμε να προσεγγίσουμε τους στόχους του

2030 για συμμετοχή των ΑΠΕ κατά 27% στο συ-

νολικό ενεργειακό ισοζύγιο με τις ακόλουθες

προϋποθέσεις: 

α) Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 

β) Ορθολογική χρήση ηλεκτρισμού π.χ. μείωση

στην οικιακή κατανάλωση – αύξηση της

χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφο-

ρές 

γ Άμεση χρήση φυσικού αερίου σε υποκατά-

σταση του ηλεκτρισμού 

δ) Ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών 

Οι ΑΠΕ και ιδιαίτερα οι ώριμες τεχνολογίες μπο-

ρούν και πρέπει να αναπτυχθούν σημαντικά χω-

ρίς φυσικά τα τεράστια σφάλματα του παρελ-

θόντος. Ρυθμίσεις και «κίνητρα» εκτός των ό-

ρων της αγοράς δεν χρειάζονται και πρέπει στα-

διακά να καταργηθούν, ιδιαίτερα σε περιπτώ-

σεις όπως η χώρα μας, που λόγω κλιματικών

συνθηκών είναι προνομιούχος για την ανάπτυξη

των ΑΠΕ. 

3. Διεκδικούμε, προκειμένου να μειωθεί το ενερ-

γειακό κόστος που είναι αδήριτη ανάγκη για την

Εθνική Οικονομία, τη δωρεάν χορήγηση δικαι-

ωμάτων εκπομπών CO2, δεδομένου ότι το ΑΕΠ

της χώρας ήταν μικρότερο του 60% του μέσου

όρου της ΕΕ για το έτος 2014 σε συνδυασμό με

το ότι οι γείτονες της Ελλάδας, πλην Ιταλίας, δεν

έχουν υποχρεώσεις αγοράς δικαιωμάτων εκ-

πομπών CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή, είτε διότι

δεν είναι μέλη της ΕΕ είτε διότι έχουν απαλλαγεί

από την υποχρέωση αυτή, αν και μέλη της ΕΕ.

Αυτό, εκτός των άλλων, οδηγεί σε συνθήκες α-

θέμιτου ανταγωνισμού, με υπέρμετρη αύξηση

των εισαγωγών ενέργειας στην Ελλάδα, εις βά-

ρος των εγχώριων μονάδων παραγωγής. 

4. Η ΔΕΗ είναι υπέρ του συνολικού ανασχεδια-

σμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην

Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθούν υγιείς δομές

για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Για το σκο-

πό αυτό είμαστε υπέρμαχοι της εφαρμογής του

Target Model στην ελληνική αγορά Η/Ε. Θεω-

ρούμε εξαιρετικά άδικο αλλά και αβάσιμο να

κατηγορείται η ΔΕΗ ότι μονοπωλεί την αγορά,

όταν το μερίδιό της στην ηλεκτροπαραγωγή έχει

περιοριστεί στο 61% (α’ τρίμηνο 2015). 

Κεντρικός μας στόχος πρέπει να είναι η μείωση

των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό

με την ασφάλεια εφοδιασμού σε κάθε χώρα. 

Από αυτή την οπτική γωνία πρέπει να αντιμε-

τωπίζονται οι όποιες θεσμικές αλλαγές, τόσο σε ε-

πίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ

πιθανό και πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη,

ότι γενικές αλλαγές μπορεί σε επίπεδο χώρας με

συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες να μην οδηγούν σε

επιθυμητά αποτελέσματα. 

Αθήνα 23.06.2015

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Θέσεις της ΔΕΗ ΑΕ για
σημαντικά ενεργειακά
ζητήματα όπως
διατυπώθηκαν στον
Επίτροπο Κανιέτε

Καμμία δικαιολογία
δεν υπάρχει για την
πώληση του ΑΔΜΗΕ
Σχετικά με την απαίτηση των δανειστών για την πώ-

ληση του ΑΔΜΗΕ, για την οποία αναπαράγονται ίδια χι-

λιοειπωμένα επιχειρήματα, η Δ.Ε.Η. ανακοίνωσε τα εξής: 

1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ 
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ιδιοκτησιακά ανήκει στη ΔΕΗ αλλά

είναι Ανώνυμη Εταιρεία, πιστοποιημένη από τη Ρυθμι-

στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως προς την ανεξαρτησία

της έναντι της ΔΕΗ και των λοιπών παραγωγών. Συστά-

θηκε και λειτουργεί ακριβώς σύμφωνα με το μοντέλο

«Independent Transmission Operator (Ι.T.O)», ένα από

τα τρία εναλλακτικά μοντέλα που προβλέπει η Ευρω-

παϊκή Νομοθεσία, και ακολουθείται σε χώρες όπως η

Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία κ.α. 

Από καμμία κοινοτική οδηγία δεν προκύπτει ότι ο

ΑΔΜΗΕ πρέπει ν’ αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, προ-

κειμένου να υπάρξει συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο. 

2. ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ένα από τα «επιχειρήματα» είναι ότι η ΔΕΗ, ελέγχει

τις εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) προσφέροντας

υψηλές τιμές αγοράς, έστω και με ζημία, πράγμα που

δεν την ενοχλεί γιατί θα την αντισταθμίσει από τα αντί-

στοιχα κέρδη που αποκομίζει ο ΑΔΜΗΕ ως ιδιοκτήτης

του. Ωστόσο στην πραγματικότητα η ΔΕΗ ελέγχει μόνο

το 25 -30% των εισαγωγών και μόλις το 10% των εξα-

γωγών ΗΕ. Το υπόλοιπο ελέγχεται από τους ιδιώτες προ-

μηθευτές και εμπόρους. 

Άρα, τα περί ελέγχου του εμπορίου και αθέμιτου α-

νταγωνισμού από τη ΔΕΗ μέσω του ΑΔΜΗΕ είναι μυ-

θεύματα. 

3. ΠΩΛΗΣΗ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Οι επενδύσεις του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας, μεταξύ των οποίων η διασύνδεση της

Κρήτης, έχουν ενταχθεί στο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυ-

ξης του ΑΔΜΗΕ και είναι σε εξέλιξη. 

Η εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων με τα κα-

τάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και σχήματα και με

τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους είναι απολύτως ε-

φικτοί στα πλαίσια του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, που

εξακολουθούν, ίσως μετά το Δημόσιο, να είναι οι μεγα-

λύτεροι επενδυτικοί φορείς στη χώρα, ακόμη και στα

χρόνια της κρίσης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα

της Πτολεμαΐδας V. 

Το επιχείρημα περί δήθεν ανάγκης πώλησης του ΑΔ-

ΜΗΕ για εξεύρεση κεφαλαίων, πέρα από τις προφανείς

σκοπιμότητες που υποκρύπτει, είναι απολύτως αβάσιμο. 

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της ΔΕΗ, εξετάζοντας

το θέμα με απολύτως επιχειρηματικά κριτήρια, όπως

άλλωστε δικαιούται και οφείλει έναντι των μετόχων και

των πελατών της, θεωρεί ότι η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι

εντελώς ασύμφορη. 



Μάιος - Ιούνιος- Ιούλιος 2015
10

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τη Διοίκηση
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την ΑΔΜΗΕ ΑΕ ιδιαίτερα
μετά την επιβληθείσα από τους δανειστές, συμφωνία της κυβέρνησης
συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποίησε την 23/7/2015, το
Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με τους Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρίας, Μανώλη Κορωνιωτάκη και Ιωάννη Μπλάνα,
αντίστοιχα ενώ ήταν παρών και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Εκπρόσωπος των εργαζόμενων συνάδελφος Φώτης Νικολόπου-
λος.

Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε απόλυτη ταύτιση θέσεων ΓΕΝΟΠ
και Διοίκησης ενάντια στο ενδεχόμενο πώλησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Ειδι-
κότερα, επισημάνθηκε η ακατανόητη εμμονή των δανειστών για την
πώληση της εταιρίας όταν από καμιά Κοινοτική Οδηγία δεν προκύπτει
ότι πρέπει να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρίας, πολλώ
δε μάλλον όταν η επιλογή του μοντέλου Independent Transmission
Operator (ITO) προέκυψε μέσα από το νόμο 4001/11 ο οποίος ψηφί-
στηκε από την τότε κυβέρνηση προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα
μας με τη Οδηγία 2009/72 ΕΚ.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να καταβληθεί από κοινού η
μέγιστη δυνατή προσπάθεια προς το υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ για να
αποτραπεί η πώληση καθώς κάτι τέτοιο θα είναι ασύμφορο για
τη χώρα, τη ΔΕΗ ΑΕ, κυρίως όμως για τους καταναλωτές καθώς
είναι βέβαιο ότι η πώληση της ΑΔΜΗΕ θα επιφέρει αύξηση στα
τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξάλλου, η επιμονή των δανειστών για την πώληση της ΑΔΜΗΕ μό-
νο στη χώρα μας όταν το αντίστοιχο μοντέλο I.T.O λειτουργεί και εφαρ-
μόζεται σε έξι τουλάχιστον χώρες της ΕΕ μεταξύ των οποίων η Γαλλία,
η Ουγγαρία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, καταδεικνύει για άλλη
μια φορά την ορθότητα των ισχυρισμών μας.

Η Διοίκηση της εταιρίας ενημέρωσε στη συνέχεια το Προεδρείο της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την πορεία του επενδυτικού προγράμματος που πε-
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων τη Διασύνδεση των Κυκλάδων, η οποία ε-
κτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράμματος (τέλος
του 2016), απαλλάσσοντας τους καταναλωτές από την επιβάρυνση των
τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, μέρους των ρυθμιζόμενων χρεώ-
σεων που αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.)

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα των προσλήψεων καθώς η έλ-
λειψη προσωπικού έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις με αποτέλεσμα
να τίθεται εν αμφιβόλω η συντήρηση του Δικτύου Μεταφοράς και γε-
νικότερα του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

Απαίτηση της ΓΕΝΟΠ και της Διοίκησης της εταιρίας είναι η άμεση
κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων από την κυβέρνηση
έτσι ώστε η ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προχωρήσει στην πρόσληψη του απαιτού-
μενου προσωπικού.

Τέλος συμφωνήθηκε ότι η έναρξη εφαρμογής της νέας ΕΣΣΕ για το
προσωπικό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα ταυτιστεί με την ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής στη μητρική εταιρία ΔΕΗ ΑΕ.

ΔΕΗ:
Στόχος η μείωση του κόστους ενέργειας

προς όφελος των καταναλωτών 
Αναφορικά με τις αντιδράσεις φορέων παραγωγών από Ανανε-

ώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην εκφρασθείσα στον Υπουργό

ΠΑΠΕΝ εύλογη θέση της ΔΕΗ, να καταβάλλεται το ΕΤΜΕΑΡ (τέλος

ΑΠΕ) μετά την είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος, δηλαδή μετά

την πληρωμή του από τους καταναλωτές, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Πάγια επιδίωξη της ΔΕΗ, από το χαρακτήρα και την αποστολή

της, είναι η μείωση του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) προς

όφελος των καταναλωτών. 

Είναι πασίγνωστο ότι εξαιτίας των άστοχων επιλογών του πα-

ρελθόντος η τιμή αγοράς της ενέργειας των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των

Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) είναι υπέρμετρα υψηλή. Αυτό επιβαρύνει

σημαντικά το κόστος της Η/Ε και αποτυπώνεται στο ΕΤΜΕΑΡ το ο-

ποίο έχει εκτοξευθεί στα ύψη, σε βάρος των καταναλωτών. 

Υπογραμμίζεται ότι η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ και η συνακόλουθη

αύξηση των λογαριασμών του ρεύματος, επιδρά αρνητικά στην ει-

σπραξιμότητά τους, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους οικονομικά

πελάτες της ΔΕΗ, με συνέπεια πρόσθετη ζημία για την Επιχείρηση. 

2. Η απαίτηση από τη ΔΕΗ να καταβάλλει το ΕΤΜΕΑΡ χωρίς να

το έχει εισπράξει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι υποχρεω-

μένη να αγοράζει το σύνολο της παραγωγής των ΑΠΕ, ενώ θα μπο-

ρούσε να προμηθεύεται την αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας σε πολύ

φθηνότερες τιμές, δεν είναι παρά επιδότηση της συγκεκριμένης κα-

τηγορίας παραγωγών, σε βάρος όλων. 

3. Θέση της ΔΕΗ είναι ότι οι ΑΠΕ πρέπει να αναπτυχθούν στο

μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς, όσο και

εξαιτίας του ότι αποτελούν εγχώριο πόρο, καθώς η χώρα μας δια-

θέτει άφθονη ηλιοφάνεια και αιολικό δυναμικό. Στρατηγικός στόχος

της ΔΕΗ είναι να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη αυτή μέσω και

της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η ανάπτυξη αυτή ωστόσο

πρέπει να γίνει ορθολογικά, σε συνάρτηση και με την πρόοδο της

τεχνολογίας, ώστε να συνδυαστεί με την απαραίτητη οικονομικότητα. 

Σε ότι αφορά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα,

δηλαδή τον φαύλο κύκλο των αλλεπάλληλων αυξήσεων του ΕΤΜΕ-

ΑΡ, επιβάλλεται να βρεθεί μια συνολική λύση στο πλαίσιο της οποίας

θα κληθούν να συμβάλουν όλες οι πλευρές στο μέτρο των δυνα-

τοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, στο βαθμό

που έχουν χορηγήσει στους παραγωγούς ΑΠΕ δάνεια με υψηλά ε-

πιτόκια. 

Επαναλαμβάνουμε ότι στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία κανένας

δεν δικαιούται να απαιτεί, να επωμίζονται άλλοι τα βάρη της κρίσης,

οχυρωμένος σε «κεκτημένα» και μάλιστα απότοκα άστοχων επι-

λογών. 

4. Σε ότι αφορά στη θέση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας

από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) να ενταχθεί το ΕΤΜΕΑΡ στο ανταγωνι-

στικό σκέλος των λογαριασμών, η ΔΕΗ παρατηρεί ότι αυτό μπορεί

να γίνει μόνο με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί των

ΑΠΕ θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους λοιπούς παραγωγούς,

τόσο σε ότι αφορά στη διάθεση της παραγωγής τους, όσο και σε ότι

αφορά στην τιμή πώλησής της στο Σύστημα. 
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Ο κ. Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ γεννή-

θηκε το 1959 στα Χανιά της Κρήτης.

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και έχει ερ-

γασθεί μέχρι το 1987 στον Ιδιωτικό Τομέα είτε

σαν ερευνητής Μηχανικός, είτε σαν Μηχανικός

Παραγωγής.

Από το 1987 μέχρι το 2011 εργαζόταν στη

ΔΕΗ Α.Ε., ενώ από το 2012 είναι στέλεχος στην

ΑΔΜΗΕ.

Στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας συμμετείχε σαν Μηχανικός Έ-

ρευνας σε ομάδα έρευνας Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Κέντρου Ερευνών

Εθνικής Άμυνας (Κ.Ε.ΕΘ.Α.).

Έχει παρακολουθήσει και λάβει ειδική εκπαίδευση σε θέματα Ελέγχου Α-

ποθεμάτων, ειδικευμένα ζητήματα Μονώσεων καθώς και Οπτικών Ινών.

Έχει μεγάλη εμπειρία στα έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και είχε

σημαντική συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα έργα Ηλεκτρικών Διασυνδέσεων

όπως της διασύνδεσης των Ηλεκτρικών Συστημάτων Ελλάδας – Ιταλίας, των

Ιονίων νήσων, των Κυκλάδων κ.λπ. Επίσης, είναι στην Ομάδα Μελετών του

έργου Διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το ελληνικό διασυνδεδεμένο σύ-

στημα μεταφοράς.

Είχε επίσης καθοριστική συμβολή στην εγκατάσταση του Δικτύου Οπτικών

Ινών στο Σύστημα Μεταφοράς της ΔΕΗ.

Έχει παρουσιάσει σε εθνικά και διεθνή Συνέδρια και δημοσιεύσει σε αντί-

στοιχα έντυπα, εργασίες που αφορούν στο αντικείμενο της δουλειάς του.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE’ καθώς και μέλος

της Επιστημονικής Επιτροπής Β1 (SCB1 InsulatedCables) στη Διεθνή Cigre’

εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής.

Υπήρξε μέλος στο Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ.

Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με τα Διοικητικά Αθλητικών Σωματείων

στην Πεύκη και γενικότερα με τα αυτοδιοικητικά της περιοχής.

Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά.

O Ιωάννης Μπλάνας μέχρι την ανάληψη

των νέων καθηκόντων του ήταν διευθυντικό

στέλεχος του ΑΔΜΗΕ.

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλε-

κτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου και μέλος του ΤΕΕ.  Έχει γεννηθεί

το 1955 στο Βουνό Τεγέας της Αρκαδίας και

είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του στο ΕΜΠ απασχολήθηκε στην Brown

Boveri Co (διάδοχο σχήμα ABB) και στα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου

(διάδοχο σχήμα ΕΛΠΕ) και κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του,

από το 1979 μέχρι το 1981, εργάστηκε στο Στρατιωτικό Εργοστάσιο Ανακα-

τασκευής και Εκσυγχρονισμού Αρμάτων στο Βελεστίνο Μαγνησίας στο τμήμα

Ποιοτικού Ελέγχου.

Από 1981 μέχρι 1984 απασχολήθηκε στην Anco Electronics and Telecom-

munication SA. με αντικείμενο την Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρονικών και

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Συστημάτων Ασφάλειας.

Από το 1984 μέχρι το 2001 εργάστηκε στην ΔΕΗ και, λόγω μεταφοράς

του αντικειμένου, από το 2001 μέχρι το 2011 στον ΔΕΣΜΗΕ στο Eθνικό Κέ-

ντρο Ελέγχου Ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Ηλεκτρικού Συστήματος Πα-

ραγωγής αρχικά στην Λειτουργία του Συστήματος και στην συνέχεια στην Τε-

χνική Υποστήριξη της Λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος Μεταφοράς

και της Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Από το 2012 εργαζόταν στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Μετα-

φοράς – ΑΔΜΗΕ (θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ) και κατείχε την θέση του Δι-

ευθυντή της Διεύθυνσης Συστημάτων και Υποδομών.

Έχει συμμετάσχει ενεργά στην αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του

Συστήματος Παρακολούθησης, Ελέγχου και Ρύθμισης του Εθνικού Διασυν-

δεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας, την υλοποίηση

του Συστήματος Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και

των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών που είναι απαραίτητες

για την ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος και της Αγοράς Ε-

νέργειας.

Κατά την διάρκεια της απασχόλησης του διαδοχικά στη ΔΕΗ / ΔΕΣΜΗΕ

/ΑΔΜΗΕ συμμετείχε σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συνέδρια στην Ελλάδα

και το Εξωτερικό σχετικές με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του. Έχει δημοσι-

εύσει εργασίες, σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά με αντικείμενο

τις υποδομές για την Λειτουργία και τον Έλεγχο των Ηλεκτρικών Συστημάτων

καθώς και την Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έχει συμμετάσχει

σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Ελ-

ληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στα πλαίσια της της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ηλεκτρικών Εταιρειών

και στην συνέχεια των Λειτουργών των Ηλεκτρικών Συστημάτων έχει συμμε-

τάσχει σε διάφορες τεχνικές ομάδες εργασίας με αντικείμενο την λειτουργία

και τις υποδομές ελέγχου των διασυνδεδεμένων ηλεκτρικών συστημάτων πα-

ραγωγής και μεταφοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας στο διά-

στημα 2001-2003 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης Ηλεκτρικών

Εταιρειών και στην συνέχεια Διαχειριστών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SUDEL)

και στο διάστημα 2000-2014, διετέλεσε Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής

του ENTSO-E (PG Albania) 2000-2014 με αντικείμενο την αξιολόγηση και

παροχή τεχνικής υποστήριξης για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρικού Συστή-

ματος της Αλβανίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαραίτητων

υποδομών για την συμμόρφωση του με τις τεχνικές απαιτήσεις των Ευρω-

παίων Διαχειριστών Συστημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη

λειτουργία του Ευρωπαϊκό Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Μαίου 2015, μετά τον ορισμό

του από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 32 / 11.05.2015 απόφασή του, εκλέγοντας ως Πρόεδρο & Ανα-

πληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Κορωνιωτάκη Εμμανουήλ και τον κ. Μπλάνα Ιωάννη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

• Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

• Μπλάνας Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός )

• Γεωργαντζής Γεώργιος, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος)

• Κορωνίδης Αθανάσιος, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος)

• Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχόμενη από 11.05.2015 και λήγουσα 10.05.2018, πλην του Εκπροσώπου

των Εργαζομένων, του οποίου η θητεία λήγει την 10.06.2016.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ
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Δημοψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου 1920
Μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, η κυβέρ-

νηση του Δημητρίου Ράλλη προκήρυξε δημοψήφισμα
«περί επανόδου της Α.Μ. του Βασιλέως Κωνσταντίνου
εις την Πατρίδαν» (11 Νοεμβρίου 1920). Το δημοψήφι-
σμα αυτό θεωρήθηκε πλεονασμός, καθότι στις προηγη-
θείσες εκλογές της 1ης Νοεμβρίου είχε επικρατήσει το
Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είχε ταχθεί υπέρ της επανόδου
του βασιλιά Κωνσταντίνου (είχε παραιτηθεί υπέρ του γιου
του Αλέξανδρου το 1917) και το αντιπολιτευόμενο Κόμμα
των Φιλελευθέρων είχε παραδεχτεί ότι το δυναστικό είχε
λυθεί. Στο δημοψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου το ψηφο-
δέλτιο που ανέγραφε «Κωνσταντίνος» συγκέντρωσε το
98,97% των έγκυρων ψήφων και το «ΟΧΙ» το 1,03%. Ο
Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Ελλάδα στις 19 Δεκεμ-
βρίου.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δημοψήφισμα της 13ης Απριλίου 1924
Στις 25 Μαρτίου του 1924 η Βουλή ενέκρινε ψήφι-

σμα «περί εκπτώσεως της Δυναστείας και ανακηρύξεως
της Δημοκρατίας», το οποίο είχε υποβάλλει η κυβέρνηση
του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Υπέρ ψήφισαν οι 283
βουλευτές που ήταν παρόντες, ενώ απείχαν οι προοδευ-
τικοί Φιλελεύθεροι του Γεωργίου Καφαντάρη. Οι αντι-
βενιζελικές δυνάμεις δεν εκπροσωπούνταν στη Βουλή,
καθώς απείχαν από τις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου
του 1923. Το ψήφισμα της Βουλής τέθηκε σε δημοψή-
φισμα, το οποίο διενεργήθηκε στις 13 Απριλίου. Το «Ναι»
συγκέντρωσε το 69,78% των εγκύρων ψήφων και το
«Όχι» το 30,02%. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
δεν έγινε δεκτό από το Λαϊκό Κόμμα, την κυριότερη α-
ντιβενιζελική παράταξη. Ο βασιλιάς Γεώργιος Β', που είχε
διαδεχθεί τον πατέρα του Κωνσταντίνο Α' τον Σεπτέμβριο
του 1922 αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή,
βρισκόταν στην εξορία από τις 19 Νοεμβρίου του 1923,
ένα μήνα μετά το αποτυχημένο φιλοβασιλικό κίνημα των
στρατηγών Λεοναρδόπουλου και Γαργαλίδη.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935
Μετά το στρατιωτικό κίνημα της 10ης Οκτωβρίου

1935 με επικεφαλής τους υποστράτηγο Αλέξανδρο Πα-
πάγο, υποναύαρχο Δημήτριο Οικονόμου και υποπτέραρ-
χο Γεώργιο Ρέππα και την εκπαραθύρωση του νόμιμου
πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη, πρωθυπουργός ορ-
κίζεται ο Γεώργιος Κονδύλης, που απολαμβάνει της ε-
μπιστοσύνης μόνο 82 μελών της Βουλής. Αμέσως εγκρί-
νεται ψήφισμα, με το οποίο καταργείται η Αβασίλευτη
Δημοκρατία και ορίζεται η διενέργεια δημοψηφίσματος
για την 3η Νοεμβρίου 1935 «περί εγκρίσεως της δια του
από 10 Οκτωβρίου ε.ε. ψηφίσματος της Ε' Εθνικής Συ-
νελεύσεως των Ελλήνων επελθούσης μεταβολής του Πο-
λιτεύματος εις Βασιλευομένην Κοινοβουλευτικήν Δημο-
κρατίαν». Στη συνέχεια ο παλαιός βενιζελικός στρατηγός
κυβερνά με δικτατορικό τρόπο. Στο δημοψήφισμα της
3ης Νοεμβρίου, που καταγγέλθηκε ως νόθο, το «Ναι»
συγκέντρωσε το 97,87% των εγκύρων ψήφων και το
«Όχι» το 2,13%. Στις 25 Νοεμβρίου ο Γεώργιος Β' επέ-
στρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1946
Μετά τις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές της 31ης

Μαρτίου 1946, η κυβέρνηση του Ντίνου Τσαλδάρη διε-
νεργεί δημοψήφισμα την 1η Σεπτεμβρίου για την επά-
νοδο του Βασιλιά Γεωργίου Β' που βρισκόταν εκτός Ελ-
λάδος από την Κατοχή. Σύμφωνα με ψήφισμα της Βου-
λής, στο δημοψήφισμα θα υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια, το
ένα θα ανέγραφε «Βασιλεύς Γεώργιος» και το άλλο θα ή-
ταν «λευκό». Το δημοψήφισμα έγινε την 1η Σεπτεμβρίου,
σε μία εποχή που ο Εμφύλιος Πόλεμος βρισκόταν στο
αρχικό του στάδιο. Υπέρ της επανόδου του βασιλιά ψή-
φισε το 68,40%, ενώ το λευκό συγκέντρωσε το 31,60%
των έγκυρων ψήφων. Το ΚΚΕ με άρθρο του «Ριζοσπάστη»
κάλεσε τον ελληνικό λαό να ρίξει «λευκό» στις κάλπες.
Οι πολιτικοί αρχηγοί του Κέντρου (Θεμιστοκλής Σοφού-
λης, Γεώργιος Παπανδρέου, Σοφοκλής Βενιζέλος κ.ά),
που είχαν αντιταχθεί στην επάνοδο του βασιλιά, αποδέ-
χθηκαν τη νέα κατάσταση, αν και όπως παραδέχτηκε ο
Σοφούλης «το Δημοψήφισμα τούτο στερείται του ηθικού
κύρους της αδαβλήτου γνησιότητος». Ο Γεώργιος Β' ε-
πέστρεψε στην Ελλάδα στις 28 Σεπτεμβρίου 1946.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου 1968
Η στρατιωτική δικτατορία προκηρύσσει δημοψήφι-

σμα για την επικύρωση του νέου Συντάγματος, που είχε
συντάξει επιτροπή υπό τον τέως Πρόεδρο του Συμβου-
λίου Επικρατείας Χαρίλαο Μητρέλια και είχε εγκριθεί
από το υπουργικό συμβούλιο. Το «Ναι» συγκέντρωσε το
92,10% των έγκυρων ψηφοδελτίων και το «Όχι» 7,89%.
Το δημοψήφισμα χαρακτηρίστηκε «νόθο». 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου 1973
Μετά την αποτυχία του βασιλικού κινήματος του

Ναυτικού (Μάιος 1973), η στρατιωτική κυβέρνηση απο-
φασίζει την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθί-
δρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Πα-
ράλληλα, προβαίνει και σε τροποποιήσεις του Συντάγ-
ματος του 1968. Το νέο τροποποιημένο Σύνταγμα απο-
φασίζεται να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού δια
δημοψηφίσματος. «ΝΑΙ» ψηφίζει το 78,4% του εκλογι-
κού σώματος και «ΟΧΙ» το 21,6%. Πρώτος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο δικτάτορας Γεώργιος Πα-
παδόπουλος. Το δημοψήφισμα αυτό, όπως και το αντί-
στοιχο του 1968, χαρακτηρίστηκε ως «νόθο». Ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος Β' βρισκόταν στην εξορία από τις 13 Δε-
κεμβρίου 1967, μετά την αποτυχία του κινήματος κατά
της χούντας, που είχε οργανώσει ο ίδιος.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974
Μετά την επάνοδο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα

(23 Ιουλίου 1974) και τη σαρωτική επικράτηση της Νέας
Δημοκρατίας στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974, ο
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής προκη-
ρύσσει δημοψήφισμα για την οριστική λύση του Πολι-
τειακού Ζητήματος. Στο δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμ-
βρίου, υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας καταμετρή-
θηκε το 69,2% των έγκυρων ψήφων και υπέρ της Βα-
σιλευομένης Δημοκρατίας το 30,8%. Υπέρ της Αβασίλευ-

της Δημοκρατίας είχαν ταχθεί τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης (ΕΚΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ενωμένη Αριστερά), ενώ η Νέα
Δημοκρατία τήρησε ουδέτερη στάση.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
Τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 27 Ιουνίου 2015 ο

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διενέρ-
γεια δημοψηφίσματος για τις 5 Ιουλίου, μετά την απο-
τυχία των διαπραγματεύσεων με τους «θεσμούς» (Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο). Το εκλογικό σώμα κλήθηκε να α-
παντήσει αν εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση των δα-
νειστών της 25ης Ιουνίου 2015, η οποία προκάλεσε και
την αποχώρηση της κυβέρνησης από τις διαπραγματεύ-
σεις. H πρόταση του υπουργικού συμβουλίου έγινε απο-
δεκτή από τη Βουλή στις 28 Ιουνίου, με ψήφους 178
(ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή) έναντι 120
(Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ΚΚΕ). Δύο βουλευτές
απείχαν από την ψηφοφορία.

Το κείμενο που αναγραφόταν επί του ψηφοδελτίου
ήταν το ακόλουθο:

Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το
οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο
μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το
πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the comple-
tion of the Current Programm and Beyond» («Μεταρ-
ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμ-
ματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary
Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση
βιωσιμότητας χρέους»). Όσοι από τους πολίτες της χώρας
απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ. Όσοι από τους πολίτες της χώρας
συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφί-
ζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.

Υπέρ του «ΟΧΙ» τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και η
Χρυσή Αυγή, ενώ υπέρ του «ΝΑΙ» η Νέα Δημοκρατία,
το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ. ΤΟ ΚΚΕ προέτρεψε τους ψη-
φοφόρους να ρίξουν άκυρο. Σύμφωνα με τα κόμματα
του «ΝΑΙ», η έννοια του ερωτήματος στο δημοψήφισμα
ήταν «ναι» ή «όχι» στην Ευρώπη και το Ευρώ. Από την
αντίπερα όχθη, η διενέργεια του δημοψηφίσματος και η
επιλογή του «ΟΧΙ» των δύο κυβερνητικών κομμάτων,
δεν ενείχε το στοιχείο της ρήξης με την Ευρωζώνη, αλλά
θα χρησίμευε ως ένα διαπραγματευτικό όπλο της ελλη-
νικής πλευράς στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Οι έλληνες πολίτες οδηγήθηκαν στις κάλπες την Κυ-
ριακή 5 Ιουλίου, με κλειστές τις τράπεζες και πλαφόν α-
ναλήψεων έως 60 ευρώ ημερησίως, καθώς μετά την
προκήρυξη του δημοψηφίσματος το Γιούρογκρουπ απο-
φάσισε να μην παρατείνει το πρόγραμμα στήριξης της
Ελλάδας, που έληγε στις 30 Ιουνίου, με αποτέλεσμα η
κυβέρνηση να οδηγηθεί στην επιβολή τραπεζικής αργίας
με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Η κυβέρνηση α-
ναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του δημοψηφίσματος, κα-
θώς το «ΟΧΙ» επικράτησε συντριπτικά με το 61,31% των
ψήφων, έναντι 38,69% που έλαβε το «ΝΑΙ».

ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/articles/690#ixzz3gbzAj114

To δημοψήφισμα είναι μορφή άμεσης δημοκρατίας, στο πλαίσιο της αντιπρο-

σωπευτικής δημοκρατίας. Διενεργείται, κυρίως, με πρωτοβουλία των οργάνων της

πολιτείας ή και ομάδας πολιτών υπό προϋποθέσεις, προκειμένου το εκλογικό σώμα

με την ψήφο του να εγκρίνει ή να απορρίψει ένα ζήτημα μείζονος σημασίας.

Το δημοψήφισμα θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας με το Σύ-

νταγμα του 1927 (άρθρο 125 παρ. 2) και αφορά το συνταγματικό δημοψήφισμα.

Στο ισχύον Σύνταγμα του 1975 ρυθμίζεται στο άρθρο 44 παρ. 2, όπως τροποποι-

ήθηκε με την αναθεώρηση του 1986 και τον εκτελεστικό νόμο 4023/11, και προ-

βλέπεται:

• Για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από

δημοσιονομικά. Προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον αυτό

αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών (180 βουλευτές),

ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου (120 βουλευτές). Το αποτέ-

λεσμα του δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικό, όταν στην ψηφοφορία λάβει μέρος

τουλάχιστον το 50% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

• Για κρίσιμα εθνικά θέματα. Προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευ-

τών (151 βουλευτές), που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικό, όταν στην ψηφοφορία

λάβει μέρος τουλάχιστον το 40% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλό-

γους.

Στη χώρα μας έχουν γίνει συνολικά οκτώ δημοψηφίσματα σ’ ένα διάστημα 95

ετών (1920-2015), όπου κυριαρχούσε το πολιτειακό ζήτημα (βασιλευομένη ή αβα-

σίλευτη δημοκρατία). Τα έξι δημοψηφίσματα αφορούσαν το πολιτειακό, ένα την

έγκριση Συντάγματος και ένα εθνικό θέμα. Μάλιστα, τα τρία από τα οκτώ δημο-

ψηφίσματα διενεργήθηκαν από δικτατορικές κυβερνήσεις.

ΤΑ 8 ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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T
ις λεπτομέρειες της συμφωνίας αποκα-
λύπτει το κείμενο που υπέγραψαν οι 19
ηγέτες των χωρών - μελών της Ευρω-

ζώνης. Εκτός από τους όρους που θα πρέπει να
εκπληρώσει η Ελλάδα για να εξασφαλίσει το
3ο δάνειο ύψους έως και 86 δισ. ευρώ, περι-
λαμβάνει αναφορά σε αναπτυξιακό πακέτο 35
δισ. ευρώ για τα επόμενα 3-5 χρόνια, ρητή δέ-
σμευση για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
αλλά και πρόβλεψη για αποκρατικοποιήσεις 50
δισ. ευρώ, χρήματα που θα κατευθυνθούν σε έ-
να νέο ανεξάρτητο Ταμείο που θα εδρεύει στην
Αθήνα. Μέσω του Ταμείου αυτού, θα διατεθούν
χρήματα για την αποπληρωμή του χρέους, για
την επιστροφή των χρημάτων που θα χρεια-
στούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπε-
ζών αλλά και για την χρηματοδότηση της ανά-
πτυξης
• Η Ελλάδα, θα εξασφαλίσει δάνεια το ύψος των

οποίων θα φτάσει στα 82-86 δισεκατομμύρια
ευρώ. Τα δάνεια αυτά θα εκταμιευτούν από
τώρα και μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Με το πο-
σό αυτό θα καλυφθούν όλες οι δανειακές υπο-
χρεώσεις της χώρας για αυτή την περίοδο –
κυρίως προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα- θα α-
νακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες ενώ θα δια-
τεθεί και ένα ποσό για να επιστρέψουν τα χρή-
ματα που χρησιμοποιήθηκαν τον τελευταίο έ-
ναν χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό για
να καλυφθούν οι δανειακές υποχρεώσεις (σ.σ
μεταξύ αυτών και τα χρήματα των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης που μεταφέρθηκαν στην
Τράπεζα της Ελλάδας για να μετατραπούν σε
repos).

Το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής
των χωρών - μελών της Ευρωζώνης

Το κείμενο της συμφωνίας στην οποία κατέ-
ληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και το κείμενο
με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε την πε-
ρασμένη Παρασκευή στη Βουλή, θα πρέπει να
γίνουν νόμος του κράτους μέχρι την Τετάρτη
προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία ψή-
φισης από τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Κοινοβού-
λια. Η ελληνική Βουλή, όπως αναφέρεται και
στο κείμενο της συμφωνίας, θα πρέπει να ψη-
φίσει:
1. Τα μέτρα για τον ΦΠΑ (αύξηση συντελε-

στών, διεύρυνση φορολογικής βάσης κλπ)
2. Τα πρώτα μέτρα για τις συντάξεις που θα α-

ποτελέσουν τμήμα ευρύτερης μεταρρύθμισης
του ασφαλιστικού (πρακτικά θα είναι τα μέτρα
για τις πρόωρες συντάξεις, η αύξηση της ει-
σφοράς για την υγεία κλπ)

3. Η ανεξαρτητοποίηση της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής.

4. Η θέσπιση του κανόνα για αυτόματη προσαρ-
μογή των δημοσίων δαπανών σε περίπτω-
ση που δεν επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί
στόχοι (σ.σ το πρωτογενές πλεόνασμα του 1%
έως 3,5% για την περίοδο μέχρι και το 2018).

• Μέχρι τις 22 Ιουλίου, θα πρέπει να ψηφιστεί

και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
με στόχο την επίτευξη στις διαδικασίες απονο-
μής δικαιοσύνης. Επίσης, μέχρι τις 22 Ιουλίου
θα πρέπει να ενσωματωθεί και στο ελληνικό
δίκαιο η κοινοτική οδηγία για τη διαδικασία
εκκαθάρισης μιας τράπεζας (σ.σ είναι η οδηγία
που προστατεύει τις καταθέσεις μέχρι το ύψος
των 100.000 ευρώ)

• Η ελληνική πλευρά, θα πρέπει να πάρει ισο-
δύναμα μέτρα προκειμένου να αναπληρώσει
το κόστος που θα προκύψει από το γεγονός ότι
το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνο-
μες τις περικοπές που έγιναν στις συντάξεις
μετά το 2012.

• Θα πρέπει να ψηφιστούν όλα τα μέτρα που πε-
ριλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές, το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των φαρμακείων κλπ. Ειδική μέρι-
μνα θα υπάρχει για τις ακτοπλοϊκές συγκοινω-
νίες και φαρμακευτικά προϊόντα.

• Θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΗΕ εκτός
και αν βρεθεί ισοδύναμο μέτρο.

• Με την ψήφιση των προαπαιτούμενων, ουσια-
στικά θα ανάψει το πράσινο φως για να ξεκι-
νήσουν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη
της συμφωνίας προκειμένου να χορηγηθεί το
δάνειο. Αυτό θα χρειαστεί χρόνο. Για να καλυ-
φθούν όμως οι άμεσες ανάγκες, το Eurogroup
θα συμφωνήσει ενδεχόμενα και σήμερα, το πε-
ριεχόμενο ενός προγράμματος-γέφυρα. Το
κείμενο της συμφωνίας κάνει λόγο για ένα πο-
σό της τάξεως των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ
μέχρι τις 20 Ιουλίου και επιπλέον 5 δισεκα-
τομμύριων ευρώ μέσα στον Αύγουστο. Αυτά τα
χρήματα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για το
ΔΝΤ και για την ΕΚΤ.

• Υπάρχει δέσμευση για ανάκληση των νόμων
που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση Τσί-
πρα το πρώτο εξάμηνο. Σε αυτό αναφέρθηκε
η Γερμανίδα καγκελάριος, εξαιρώντας μόνο τον
νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Πράγματι
υπάρχει ρητή αναφορά στο κείμενο της συμ-
φωνίας. Πρέπει να επανεξεταστούν ακόμη και
να καταργηθούν, όλα τα νομοσχέδια που ψη-
φίστηκαν τους τελευταίους έξι μήνες με εξαί-
ρεση το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρί-
ση. Κρίσιμα είναι τα νομοσχέδια για τις προ-

σλήψεις στο δημόσιο, για την ΕΡΤ και για την
ρύθμιση των 100 δόσεων.

• Στο νέο πρόγραμμα θα συμμετέχει και το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο

• Στο πακέτο, περιλαμβάνεται συμφωνία για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενώ γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά στη λήψη μέτρων για τα
κόκκινα δάνεια. Το ποσό για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών θα κυμανθεί από τα 10
έως τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων
τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν ά-
μεσα. 

• Συστήνεται νέο Ταμείο για τη διαχείριση
των περιουσιακών στοιχείων της χώρας.
Θα εδρεύει στην Αθήνα, θα έχει ανεξάρτητη
διοίκηση και ουσιαστικά θα διαδεχτεί το
ΤΑΙΠΕΔ. Μέσω του Ταμείου, θα πρέπει να α-
ποκρατικοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία ύ-
ψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το χρονοδιά-
γραμμα εντός του οποίου θα γίνουν αυτές οι
αποκρατικοποιήσεις, δεν έχει ακόμη διευκρι-
νιστεί. Από τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ τα 25
θα πάνε για την αποπληρωμή του δανείου που
θα δοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών, τα υπόλοιπα 12,5 για την αποπληρωμή
χρέους και τα 12,5 δις. ευρώ για ανάπτυξη.

• Θα δεσμευτούμε σε μέτρα περικοπής του κό-
στους λειτουργίας του δημοσίου.

• Οι εκπρόσωποι των θεσμών θα επιστρέψουν
στην Ελλάδα και πλέον η αξιολόγηση της
πορείας του προγράμματος θα γίνεται όπως
στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο.

• Για το χρέος, υπάρχει επανάληψη των δε-
σμεύσεων του Νοεμβρίου του 2012 για την α-
ναδιάρθρωση του χρέους εφόσον χρειαστεί ό-
πως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το κείμενο
μιλάει για επιμήκυνση ή περίοδο χάριτος ενώ
αποκλείει ενδεχόμενο κουρέματος. Το θέμα του
χρέους θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης του νέου δανειακού πα-
κέτου.

• Τμήμα της συμφωνίας αποτελεί και το πακέτο
Γιούνκερ, ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ
για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Μέρος
αυτών των χρημάτων θα διατεθούν και για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γίνεται αναφορά σε
διαδικασίες εξπρές για άμεση εκταμίευση ενός
δισεκατομμυρίου ευρώ.

Επώδυνα προαπαιτούμενα πριν τη συμφωνία
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Μ
ΕΤΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΕΚΛΟΓΈΣ της
4ης Οκτωβρίου του 2009, και πριν από
το μνημόνιο του 2010, η νεοεκλεγμένη

κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου αναθεώρησε
προς τα πάνω, με τρόπο παράνομο, τόσο το δη-
μοσιονομικό έλλειμμα όσο και το δημόσιο χρέος.
Οι ευρωπαϊκές αρχές συνεργάστηκαν μαζί της, ό-
πως θα αποδειχθεί παρακάτω, στις διαδοχικές πα-
ράτυπες αναθεωρήσεις προς τα πάνω των επίση-
μων στατιστικών στοιχείων για το δημοσιονομικό
έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Μερικά παραδείγ-
ματα:

Υποχρεώσεις νοσοκομείων
Χρειάστηκαν πολλές αναθεωρήσεις προκει-

μένου να εκτιναχθεί στα ύψη η εκτίμηση του δη-
μοσιονομικού ελλείμματος του 2009. Τελικά το
δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ
αυξήθηκε υπέρμετρα από 11,9%, στην πρώτη α-
ναθεώρηση, σε 15,8% στην τελευταία.  Ένα από
τα πιο προκλητικά παραδείγματα παραποίησης
του δημοσιονομικού ελλείμματος αφορά τις υπο-
χρεώσεις των δημόσιων νοσοκομείων.

Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες
της ΕΕ, προμηθευτές εφοδιάζουν τα δημόσια νο-
σοκομεία με φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικό
εξοπλισμό. Οι προμήθειες αυτές συνήθως απο-
πληρώνονται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της

ημερομηνίας παράδοσης, λόγω των απαιτούμε-
νων από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασιών για
τη θεώρηση των τιμολογίων.

Εντοπίσαμε πως τον Σεπτέμβριο του 2009
συσσωρεύθηκε υπέρμετρος αριθμός μη θεωρη-
μένων νοσοκομειακών οφειλών από τα έτη 2005-
2008, με τη συνολική αξία τους να παραμένει ά-
γνωστη. Στις 2 Οκτωβρίου 2009, στο πλαίσιο των
καθιερωμένων διαδικασιών της Eurostat, η Εθνι-
κή Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) έ-
στειλε στη Eurostat τους προβλεπόμενους πίνα-

κες κοινοποίησης χρέους και ελλείμματος. Σ’ αυ-
τούς περιλαμβανόταν μια κατά προσέγγιση εκτί-
μηση των νοσοκομειακών υποχρεώσεων, ύψους
2,3 δις ευρώ, με βάση τη σχετική εκτίμηση που,
όπως συνήθως, είχε διεξαχθεί από την ΕΣΥΕ. Στην
κοινοποίηση όμως της 21ης Οκτωβρίου 2009, το
παραπάνω ποσό είχε αυξηθεί τεχνητά κατά 2,5
δις ευρώ. Κατ’ αυτό τον τρόπο το σύνολο των υ-
ποχρεώσεων υψώθηκε στα 4,8 δις ευρώ. Οι ευ-
ρωπαϊκές αρχές αρχικά αμφισβήτησαν αυτό το
νέο ποσό, δεδομένων των ασυνήθιστων περιστά-
σεων και των ύποπτων συνθηκών υπό τις οποίες
είχε αυξηθεί.

«Στην κοινοποίηση της 21ης Οκτωβρίου του
2009, ένα ποσό ύψους 2,5 δις ευρώ προστέθηκε
στο δημοσιονομικό έλλειμμα του 2008 που αρχι-
κά είχε εκτιμηθεί σε 2,3 δις ευρώ. Σύμφωνα με
τις ελληνικές αρχές, αυτό έγινε με ρητή εντολή
του Υπουργείου Οικονομικών και παρά το γεγο-
νός ότι το πραγματικό συνολικό ύψος των νοσο-
κομειακών υποχρεώσεων παρέμενε άγνωστο και
δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για να καταχωρη-
θεί το επιπλέον ποσό αυτό μόνο στο έτος 2008
και όχι και σε προηγούμενα έτη. Επιπλέον, η ΕΣΥΕ
είχε εκφράσει τη διαφωνία της για τον χειρισμό
αυτού του ζητήματος στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (ΓΛΚ) όσο και στο Υπουργείο Οικονομι-
κών. Πρέπει να θεωρηθεί πως υπήρξε λανθασμέ-
νη μεθοδολογική απόφαση του ΓΛΚ».

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2010, με βάση την
«Τεχνική έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση των
υποχρεώσεων των νοσοκομείων» (3/2/2010) που
κοινοποιήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, η
Eurostat όχι μόνο ενέδωσε στο αίτημα της νέας
ελληνικής κυβέρνησης να συμπεριληφθεί το αμ-
φιλεγόμενο ποσό των 2,5 δις ευρώ, αλλά επιπλέ-
ον συμπεριέλαβε στο έλλειμμα ένα νέο ποσό ύ-
ψους 1,8 δις ευρώ. Συνεπώς, το αρχικό νοσοκο-
μειακό έλλειμμα των 2,3 δις ευρώ, που αναφε-
ρόταν στον Πίνακα Κοινοποίησης της 2ας Οκτω-
βρίου 2009, διογκώθηκε στα 6,6 δις ευρώ, παρά
το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε εγκρί-
νει μόνο 1,2 δις από τα υποτιθέμενα 6,6 δις. Τα
υπόλοιπα 5,4 δις των υποθετικών και αναπόδει-
κτων νοσοκομειακών υποχρεώσεων εκτίναξαν
στα ύψη το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009,
καθώς και των προηγούμενων ετών. Οι εν λόγω
στατιστικές πρακτικές, με τις οποίες υπολογίστη-
καν οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων, παραβαί-
νουν σαφώς τόσο τους Ευρωπαϊκούς Κανονι-
σμούς ESA95 (βλ. ESA95 παρ. 3.06, ΕΚ αριθ.
2516/2000 Άρθρο 2, Κανονισμός της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής ΕΚ αριθ. 995/2001), όσο και τον
Κώδικα Ορθής Πρακτικής του Ευρωπαϊκού Στα-
τιστικού Συστήματος (European Statistics Code
of Practice), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αρχές της
ανεξαρτησίας των στατιστικών μετρήσεων, της
στατιστικής αντικειμενικότητας και της αξιοπι-
στίας.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αλήθειας
για το Δημόσιο Χρέος

Η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία

δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων από την

Πρόεδρο της Βουλής. Το προεδρείο της Επιτροπής απαρτίζουν η Πρόεδρος της

Βουλής των Ελλήνων, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο επιστημονικός συντονιστής

της Επιτροπής, καθηγητής Eric Toussaint και η ευρωβουλευτής κ. Σοφία Σακοράφα,

υπεύθυνη για τις σχέσεις της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα

λοιπά κοινοβούλια και θεσμούς.

Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από την Ελλάδα και άλλες δέκα χώρες. Τα

περισσότερα μέλη έχουν διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία, κατάρτιση και εξειδίκευση

σε ζητήματα λογιστικού ελέγχου, δημόσιου χρέους, προστασίας ανθρώπινων δι-

καιωμάτων, διεθνούς δικαίου, συνταγματικού δικαίου, διεθνών χρηματοπιστωτικών

θεσμών και συναλλαγών, μακροοικονομικής, καταπολέμησης της διαφθοράς και

εγγυήσεων διαφάνειας. Άλλα μέλη συνεισφέρουν την πλούσια και πολύτιμη

εμπειρία εγχώριων ή διεθνών κοινωνικών κινημάτων.

Η Επιτροπή Αλήθειας επίσης συνεργάζεται με αναγνωρισμένους ειδικούς σε

αυτά τα ζητήματα, καθώς και με αρμόδιους θεσμούς, αλλά και με τις υπηρεσίες

της Βουλής των Ελλήνων και με ολόκληρη την κοινωνία. Το έργο της είναι

ανοιχτό στην κοινωνία και σε όλα Το έργο της Επιτροπής Αλήθειας για το

Δημόσιο Χρέος 13 τα πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συνεισφέρουν ως ειδικοί,

ως μάρτυρες, ως πηγές ή ως μέλη. Πράγματι, στη διάρκεια των δυο πρώτων

μηνών του έργου της, η Επιτροπή δέχθηκε σημαντικές προσφορές συνεργασίας,

στις οποίες ήδη ανταποκρίθηκε ή θα ανταποκριθεί μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής προσφέρουν την εργασία τους δωρεάν και δεν

έλαβαν ούτε θα λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή.

Κεντρικός
στόχος της

Επιτροπής Αλήθειας για το
Δημόσιο Χρέος είναι να

ανταποκριθεί στην πρόσκληση των
Ηνωμένων Εθνών για διαφάνεια και
λογοδοσία στη διαχείριση των πόρων.

Επίσης, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό
ο οποίος πληρώνει με αιματηρές

θυσίες το χρέος, κατά την τελευταία
πενταετία, πώς και γιατί

δημιουργήθηκε αυτό το χρέος
και με ποιόν τρόπο έγινε η

διαχείρισή του.



Αξίζει να τονιστεί ότι ενάμιση μήνα μετά από
την παράνομη αύξηση του δημοσιονομικού ελ-
λείμματος, το Υπουργείο Οικονομικών κάλεσε
τους προμηθευτές και τους ζήτησε να δεχτούν έκ-
πτωση ύψους 30% για τις ανεξόφλητες υποχρε-
ώσεις της περιόδου 2005-2008. Συνεπώς, το ελ-
ληνικό κράτος ποτέ δεν αποπλήρωσε μεγάλο μέ-
ρος των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές
φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ η εν λόγω έκ-
πτωση δεν περιλήφθηκε ποτέ στα επίσημα στα-
τιστικά στοιχεία.

Δημόσιες επιχειρήσεις
Μία από τις πολλές περιπτώσεις παραποίησης

δεδομένων αφορά 17 Δημόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισμούς (ΔΕΚΟ). Η ΕΣΥΕ και η Eurostat, με-
ταφέροντας τις υποχρεώσεις των 17 ΔΕΚΟ από
τον τομέα των Μη - Χρηματοπιστωτικών Επιχει-
ρήσεων στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης το
2010, αύξησαν το δημόσιο χρέος του 2009 κατά
18,2 δις ευρώ. Η εν λόγω ομάδα επιχειρήσεων
είχε όμως συμπεριληφθεί στο τομέα των Μη-Χρη-
ματοπιστωτικών Επιχειρήσεων έπειτα από επα-
λήθευση και έγκριση της Eurostat. Είναι σημα-
ντικό να τονιστεί ότι δεν μεσολάβησαν οποιεσδή-
ποτε αλλαγές σ’ αυτό το ζήτημα στους μεθοδολο-
γικούς κανονισμούς ESA95 μεταξύ 2000 και
2010.

Μάλιστα, η αναταξινόμηση πραγματοποιήθη-
κε χωρίς να διεξαχθούν οι απαραίτητες και προ-
βλεπόμενες μελέτες. Έγινε σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα, κυριολεκτικά εν μία νυκτί και μάλιστα
αφού πρώτα διαλύθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο πρόεδρος
της ΕΛΣΤΑΤ κατόρθωσε να επιβάλει τις εν λόγω
αλλαγές χωρίς να χρειαστεί να απαντήσει ερω-
τήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έτσι, ο ρόλος των εθνικών εμπειρογνωμόνων α-
γνοήθηκε εντελώς και έγιναν τα αντίθετα από
όσα προέβλεπαν οι Κανονισμοί ESA95. Συνεπώς,
παραβιάστηκαν τα θεσμοθετημένα κριτήρια για
την ταξινόμηση των οικονομικών μονάδων στον
τομέα της Γενικής Κυβέρνησης. 

Οι συμφωνίες ανταλλαγής
(swaps) της Goldman Sachs

Άλλη μία περίπτωση αβάσιμης αύξησης του
δημόσιου χρέους το 2009 σχετίζεται με τη στατι-
στική μεταχείριση των «συμφωνιών ανταλλαγής»
που έγιναν με τη χρηματοπιστωτική εταιρεία
Goldman Sachs. Η μονοπρόσωπη διοίκηση της
ΕΛΣΤΑΤ αύξησε χάρη σ’ αυτές το δημόσιο χρέος
κατά 21 δις ευρώ. Το εν λόγω ποσό κατανεμήθηκε
αυθαίρετα στα τέσσερα έτη της περιόδου 2006 -
2009. Έτσι το ελληνικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε
αναδρομικά και μάλιστα κατά παράβαση των Κα-
νονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά υ-
πολογίζεται ότι εξαιτίας των παραπάνω προσαρ-

μογών, αδικαιολόγητων από τεχνική άποψη, το
έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2009 αυξή-
θηκε κατά 6 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
Με τον ίδιο τρόπο, ο αριθμός για το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε κατά 28 δις ευρώ συνολικά.

Θεωρούμε ότι η παραποίηση των στατιστικών
στοιχείων συνδεόταν άμεσα με τη δραματοποίηση
της κατάστασης του προϋπολογισμού και του δη-
μόσιου χρέους. Αυτό έγινε ώστε η κοινή γνώμη
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς να πει-

στεί να υποστηρίξει τα λεγόμενα «μέτρα διάσω-
σης» της ελληνικής οικονομίας το 2010, με όλους
τους αυστηρούς όρους (αιρεσιμότητες) για τον
πληθυσμό της χώρας. Τα κοινοβούλια των ευρω-
παϊκών χωρών ψήφισαν υπέρ της «διάσωσης»
της Ελλάδας στηριγμένα σε παραποιημένα στα-
τιστικά στοιχεία. Η τραπεζική κρίση υποτιμήθηκε
μέσω της υπερκτίμησης των οικονομικών προ-
βλημάτων του δημόσιου τομέα.

ΠΗΓΗ: http://debt-truth.gr./

Μάιος - Ιούνιος- Ιούλιος 2015

ελλείμματος και του δημόσιου χρέους

15

Ο Π.Σκουρλέτης γεν-
νήθηκε το 1962 στην Α-
θήνα.

Είναι παντρεμένος
και έχει δύο γιούς. Σπού-
δασε στο Οικονομικό
Τμήμα του Πανεπιστημί-
ου Πειραιά. Από το 1986
έως το 2011 εργαζόταν

στους τομείς της εμπορίας εργαλείων χειρός, της
εστίασης και της παροχής υπηρεσιών υγείας & ο-
μορφιάς, στον ιδιωτικό τομέα.

Από τα μαθητικά του χρόνια οργανώθηκε στην
ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, της οποίας υπήρξε μέλος
του γραφείου του Κ.Σ. Συμμετείχε ενεργά στο φοι-
τητικό κίνημα.

Μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ από το 1990 και στη
συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Από τον Οκτώβριο του 2009 έως και τον Ιανου-
άριο του 2015 ήταν εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ.

Ορίζεται Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Α-
λέξη Τσίπρα, στις 27 Ιανουαρίου 2015.

Στις 17 Ιουλίου κατά τον ανασχηματισμό που
πραγματοποιήθηκε ορίστηκε Υπουργός Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας.

Παραλαβή - παράδοση
Έτοιμος να αγωνιστεί ώστε το νέο μνημόνιο, ό-

πως το αποκάλεσε, να γίνει μικρή παρένθεση στην
πορεία της κυβέρνησης δήλωσε ο Παναγιώτης Λα-
φαζάνης κατά την τελετή παράδοσης του υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στον Πάνο
Σκουρλέτη, επαναλαμβάνοντας ότι στηρίζει την κυ-
βέρνηση παρότι θα καταψηφίσει τα μέτρα. Έμμεση
απάντηση στον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τους υ-
πόλοιπους διαφωνούντες έδωσε ο Πάνος Σκουρ-
λέτης.

«Μπορεί να φεύγω από το υπουργείο διαφω-
νώντας με την πολιτική συμφωνία με τους θεσμούς,

αλλά θα συνεχίσω να είμαι παρών στη μάχη που
δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε.

«Είναι μία στιγμή δύσκολη για μένα, αλλά η πο-
λιτική έτσι είναι, υπάρχουν αυτές οι εναλλαγές και
πρέπει να δείχνει κανείς αντοχή και στις ευχάριστες
και στις δύσκολες στιγμές» είπε ο κ. Λαφαζάνης. 

«Φεύγω από το υπουργείο με τις καλύτερες α-
ναμνήσεις, υποστηρίζω πλήρως την ενότητα του
ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τη διαφορετικότητα των απόψεων,
και ελπίζω ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει έτσι και στο μέλ-
λον» σημείωσε ο απερχόμενος υπουργός. 

«Φεύγω διαφωνώντας βεβαίως με μία πο-
λιτική συμφωνία που αποφάσισε η κυβέρνηση με
τους λεγόμενους θεσμούς. Δεν απογοητεύομαι ό-
μως, θα αγωνιστώ ώστε το νέο μνημόνιο να γίνει
μικρή παρένθεση στην πορεία της κυβέρνησης και
του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Χαρακτήρισε ως «ηλεκτρική καρέκλα» το υπουρ-
γείο, λέγοντας ότι «έχει μεγάλα συμφέροντα απέναντί
του που το πολιορκούν και ο Πάνος Σκουρλέτης θα
είναι πάνω από αυτά τα συμφέροντα και θα προσβλέ-
πει μόνο στο συμφέρον του ελληνικού λαού».

Για τη συμφωνία με τη Ρωσία για τον αγωγό
φυσικού αερίου υποστήριξε ότι ασκούνται πιέσεις
«ακόμη και αυτήν την ώρα» από την «ευρωπαϊκή
και την υπεραντλαντική πλευρά».

Η απάντηση Σκουρλέτη
«Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η συμφωνία ήταν

επώδυνη, ότι δεν αντιστοιχεί με το πρόγραμμα της,
επέλεξε όμως να συμφωνήσει γνωρίζοντας ότι σε
άλλη περίπτωση θα υπήρχε ένα καταστροφικό τσου-
νάμι με μια χωρίς προηγούμενο διόγκωση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, πολύ μεγαλύτερης απ’ ό,τι
γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια» επισήμανε από την
πλευρά του ο νέος ΥΠΑΠΕΝ. 

Ο κ. Σκουρλέτης εξήγησε όμως ότι χάρη στις
διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία ταυτόχρονα ά-
νοιξε στην Ευρώπη η συζήτηση την αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους και για το γεγονός ότι η λι-
τότητα δεν έχει μέλλον. 

ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΑΠΕΝ
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