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το κόκκινο βρέθηκε ο Όμιλος
ΔΕΗ με ζημιογόνα αποτελέσματα για το 2015. Ζημιές 42,6
εκατ. € έναντι κερδών 223,3 εκατ. €
το 2014.
Η ζημιές της ΔΕΗ που ανέρχονται
σε πολύ μεγαλύτερο ύψος, αντισταθμίσθηκαν σε επίπεδο Ομίλου σε μεγάλο βαθμό από τα κέρδη των θυγατρικών της. Γίνεται άλλη μια φορά πασιφανές, ότι η ΔΕΗ έχει μπει στο στόχαστρο συμφερόντων που προσπαθούν
την απαξίωσή της. Από πολιτικής
πλευράς, η μη ύπαρξη μακροχρόνιου
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
ενεργειακού σχεδιασμού, η μη ύπαρπροέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ξη αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου και η υπερεκμετάλλευσή της ως εργαλείο "κοινωνικής" και "αναπτυξιακής" πολιτικής της εκάστοτε Κυβέρνησης, δημιουργούν ένα δυσοίωνο μέλλον για τον
Όμιλο. Η επιδοκιμασία από τον ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση της
νοοτροπίας "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" λειτουργεί ως μπούμερανγκ τώρα που βρίσκεται στην Κυβέρνηση. Τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί ( κοινωνικό τιμολόγιο, διακανονισμοί κ.α. ) αποδεικνύονται αναποτελεσματικά αφού τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την
επιχείρηση και οι ρευματοκλοπές αυξάνονται σε βαθμό επικίνδυνο για τη βιωσιμότητα του Ομίλου.
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύεται σε μία τεράστια πίτα, της οποίας κομμάτια εποφθαλμιούν πολυσύνθετα συμφέροντα. Το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει
Ιδιοκτήτης
τους ΣΗΘΥΑ τα μεΠ.Α.Σ.Υ.Π./ Δ.Ε.Η.
γάλα φωτοβολταϊΓιώργος Μπούκουρας
κά πάρκα, η εργοΕκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
λαβοποίηση των
Σπύρος Αγαπάκης
δραστηριοτήτων
του Ομίλου είναι
Αρχισυντάκτες
Κώστας Διακουμάκος
μερικά από τα αποΚώστας Χρυσίνας
τελέσματα της δράσης
αυτών των
Συντακτική Επιτροπή
συμφερόντων. ΚερΣπύρος Αγαπάκης
Κώστας Ζάμπρας
δισμένοι από αυτήν
Παναγιώτης Καλοφωλιάς
τη δράση δεν είναι
Nίκος Ντίνος
αναμφίβολα οι καταναλωτές, δεν είΓραφεία
Βερανζέρου 57 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
ναι η υγιής ανά-

Σ

editorial

πτυξη, δεν είναι οι μέτοχοι, δεν είναι οι εργαζόμενοι.
Αποτελεί χρέος του συνδικάτου, η προβολή και καταγγελία των στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ιδιοποίηση του ΑΔΜΗΕ από το κράτος παραπέμπει σε
αποικιοκρατικές μεθοδεύσεις αφού η απόκτηση των μετοχών
του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση άγνωστης χρονικής διάρκειας, και θα αποτελέσει ένα τεράστιο πλήγμα για
τον Όμιλο ΔΕΗ και τους μετόχους του.
Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικά μερικές από τις απειλές που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και το συνδικάτο.
Στο πλαίσιο αυτό σε λίγες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν οι
εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ. Αποτελεί μια σημαντική συνδικαλιστική κατάκτηση που
πρέπει όλοι μας να την περιφρουρήσουμε με τη συμμετοχή
μας. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί μας στα Δ.Σ. αντλούν τη δύναμή τους από τη συμμετοχή μας και αποτελούν άλλο ένα μέσο πίεσης, αντίδρασης προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά και έγκυρη πηγή πληροφόρησης.
Στον ΔΕΔΔΗΕ υπογράφηκε συμπληρωματική Σ.Σ.Ε., που
θεραπεύει την αδικία που υπέστησαν οι συνάδελφοι της κατηγορίας Τ4/Α.
Η ΕΣΣΕ συνεχίζει να εφαρμόζεται στρεβλά σε σχέση με τα
αναδρομικά των διατακτικών σίτισης, κάτι που καταγγείλαμε
εξωδίκως.
Η Διοίκηση του Ομίλου προσδοκά ότι με τα χρήματα που
δικαιούνται οι εργαζόμενοι θα ανεβάσει τις "μετοχές" της σε
Κυβερνητικό επίπεδο. Παράλληλα, δείχνει ασέβεια προς το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό! Προετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια…..
Με εξαιρετική συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές
για νέο Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο του
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, καθώς και αντιπροσώπους στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
και στα Εργατικά Κέντρα. Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ αναδεικνύεται για
άλλη μια φορά ενισχυμένος στη συνείδηση των συναδέλφων
ως συνδικαλιστική δύναμη.
Καλή ανάγνωση!

Χριστός Ανέστη!

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους-μέλη μας Τσιάντη Ελένη για την
απώλεια της μητέρας της, Γκαϊτατζή Θεόδωρο για την απώλεια του πατέρα του, Τσούτσια Παναγιώτα για την απώλεια του πατέρα της και Νίκου Βαγιούλα για την απώλεια του συζύγου της.
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης
με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ» (ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ), που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βερανζέρου
57 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρία» (ΔΕΗ Α.Ε.),
που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη.
Όπως καλώς γνωρίζετε, στο πλαίσιο της υπογραφείσας μεταξύ μας (και από άλλα πρωτοβάθμια σωματεία άλλων κλάδων της Επιχείρησης ως και της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ - ΚΗΕ) από 27-22015 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΕΣΣΕ έτους 2015) και συγκεκριμένα στο άρθρο
4 του Β’ κεφαλαίου αυτής υπό τον τίτλο «Λοιπές Ρυθμίσεις» και
για τους εκεί αναφερόμενους λόγους, συμφωνήθηκε η χορήγηση
στο προσωπικό της Επιχείρησης τροφείου στο χώρο και κατά το
χρόνο εργασίας ή διατακτικές σίτισης μέχρι του ποσού των έξι
(6) ευρώ για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας στη ΔΕΗ, αρχής
γενομένης από τον πρώτο μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης μήνα, ήτοι από το Μάρτιο του 2015, και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αυτής, ήτοι για χρονικό διάστημα τριών
(3) ετών από της υπογραφής της. Επιπλέον ορίστηκε ότι τα αφορώντα την ως άνω παροχή θα καθοριστούν με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 65/2015 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την οποία επιλέχθηκε,
αντί του τροφείου στο χώρο, η χορήγηση στο προσωπικό διατακτικών σίτισης ποσού έξι (6) ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα πραγματικής απασχόλησης, με τη χρήση μαγνητικής κάρτας,
αρχής γενομένης από 1-9-2015 και εντεύθεν, ενώ για το χρονικό διάστημα από 1-3-2015 μέχρι 31-8-2015 ανακοινώθηκε με
την εν λόγω απόφαση ότι «θα υπάρξει νεότερη ρύθμιση, σε συνεννόηση με τους συνδικαλιστικούς φορείς και σύμφωνα με τις απαραίτητες προς τούτο εταιρικές διαδικασίες.».
Πλην όμως μέχρι σήμερα, και παρά τις επανειλημμένες
προφορικές οχλήσεις και διαμαρτυρίες μας, ουδεμία «νεότερη
ρύθμιση» υπήρξε για τον τρόπο καταβολής στο προσωπικό της
Επιχείρησης των οφειλομένων με βάση την ως άνω διάταξη του
άρθρου 4 του κεφαλαίου Β’ της ισχύουσας ως άνω ΕΣΣΕ 2015
για το χρονικό διάστημα από 1-3-2015 μέχρι και 31-8-2015, τα
οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταβληθεί και οφείλονται.
Επειδή ο σύλλογος μας, κυρίαρχος σκοπός του οποίου είναι
η προστασία, κατοχύρωση και προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο
(και) των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των
μελών μας, είναι εκ των αμέσως συμβαλλομένων με την Επιχείρηση κατά τη διαπραγμάτευση και υπογραφή της ανωτέρω

ΕΣΣΕ 2015 και, εύλογα, γίνεται αποδέκτης των διαμαρτυριών των μελών μας για τη μέχρι σήμερα μη
καταβολή των ως άνω οφειλομένων για το χρονικό διάστημα από 1-3-2015 μέχρι και 31-82015.
Επειδή η χορήγηση των ανωτέρω διατακτικών σίτισης, ιδιαίτερα μέσα στη σημερινή
δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία και μετά
τη σημειωθείσα ήδη περικοπή των μηνιαίων
αποδοχών (και) των μελών μας, ως οικονομικό μέγεθος είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τα μέλη
μας -εργαζομένους της Επιχείρησης.
Επειδή η θέσπιση χορήγησης των εν λόγω διατακτικών σίτισης με την ανωτέρω ΕΣΣΕ 2015, ως μέσο βελτίωσης των
όρων και συνθηκών εργασίας, και η εντεύθεν προσδοκία των
μελών μας για χορήγηση αυτών από 1-3-2015, όπως συμφωνήθηκε με την ΕΣΣΕ 2015, συνετέλεσε σημαντικά στην επίτευξη του στόχου για αύξηση της παραγωγικότητας, στην οποία, μεταξύ των άλλων, στόχευε η Επιχείρηση με τη χορήγηση των διατακτικών αυτών, η δε εν τοις πράγμασι άρνηση της Επιχείρησης
να εκπληρώσει μέχρι σήμερα τη συμβατικώς αναληφθείσα
υποχρέωση της για χορήγηση των εν λόγω διατακτικών από 13-2015 (και όχι από 1-9-2015, ότε άρχισε πράγματι να τις χορηγεί),
πέραν του ότι έχει ήδη καταστήσει αυτή υπερήμερη κατά νόμο,
αντίκειται και στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών που κατά νόμο οφείλουν να διέπουν την εκπλήρωση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης, πολλώ δε μάλλον την εκπλήρωση υποχρέωσης του εργοδότη απέναντι στον
εργαζόμενο, η οποία συμφωνήθηκε ρητά στα πλαίσια υπογραφείσας ΕΣΣΕ, όπως εν προκειμένω.
Με την παρούσα, διαμαρτυρόμενοι εντόνως για την ανωτέρω αντισυμβατική συμπεριφορά σας και υπό την ιδιότητα μας
ως πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης - εκπροσώπου
των υπαλλήλων της Επιχείρησης ανά την Ελλάδα και άμεσα συμβληθέντος μέρους κατά την υπογραφή της ΕΣΣΕ 2015, σας καλούμε όπως, εντός ευλόγου χρόνου δύο (2) μηνών από τη λήψη
της παρούσας, προβείτε στην καταβολή στο προσωπικό της Επιχείρησης των οφειλομένων με βάση την ως άνω διάταξη του άρθρου 4 του κεφαλαίου Β’ της ισχύουσας ως άνω ΕΣΣΕ 2015 και
για το χρονικό διάστημα από 1-3-2015 μέχρι και 31-8-2015, άλλως, υπό την ανωτέρω ιδιότητα μας, σας δηλώνουμε ότι τα μέλη
μας θα αναγκαστούν να προσφύγουν στην Ελληνική Δικαιοσύνη με κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την ανωτέρω ΕΣΣΕ 2015.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την εταιρία προς την οποία απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη
την παρούσα στην έκθεση επιδόσεως του. Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε εδώ ένσημο του ΤΠΔΑ εξ ευρώ 1,15.
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Αποτελέσματα εκλογών ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
Βιώνοντας καθημερινά την ύφεση και την αβεβαιότητα για το αύριο, οι συνάδελφοι συσπειρώθηκαν στον ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ κατά τη διάρκεια
των εκλογών του και τον ανέδειξαν ως μια πολύ σημαντική συνδικαλιστική δύναμη στον Όμιλο ΔΕΗ.
Το Δ.Σ., σε συνεδρίασή του την 14/04/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΑΞΙΩΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΓΡΑΜ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ
ΖΑΜΠΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ
ΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΤΣΙΟΥ
ΝΑΚΟΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΜΕΛΗ
ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ
ΣΙΩΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ
ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ
ΤΣΟΚΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΙΝΑΣ
Για Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΥΠΗΡ. ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΦΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤ.ΠΩΛ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΥΛΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΝΠΟ
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡ. ΠΥΡΓΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ
Παράλληλα, συγκροτούνται σε σώμα τα Τοπικά Συμβούλια του
ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ, που αποτελούν τους πυρήνες συνδικαλιστικής δράσης
του σωματείου.

ΟΝΟΜΑ
ΥΠΗΡ. ΜΟΝΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.ΠΩΛ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ.ΑΘΗΝΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ.ΚΕΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δ.ΑΝ.Π.Ο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΧ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΥΗΠ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.ΑΝ.Π.Ο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΥΠΜ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΟΛ
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.Ε.Θ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΛΚΔΜ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
ΑΝΝΑ
ΠΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Δ.ΠΛΡ.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜΘ
ΑΙΜΙΛΙΑ
Δ.Μ.Π. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ.ΞΑΝΘΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΑΝΠ
Για Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΥΠΗΡ. ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΠΑ
ΤΣΑΤΣΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕΡ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ/ΔΕΔΔΗΕ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Εξαιρετικής σημασίας αποτελεί η παρέμβαση του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ ΔΕΗ
στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και στα Εργατικά Κέντρα, στα οποία εκλέγονται:

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ:
1. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΖΑΜΠΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΠΑΡΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

6. ΛΙΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
7. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΝΤΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
9. ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
10. ΝΟΥΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

11. ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
14. ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΠΑΛΥΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών:
1. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
Για το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας:
ΤΣΟΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Για το Εργατικό Κέντρο Αλιβερίου:
ΜΙΧΑΛΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5. ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
7. ΚΑΖΟΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δ.Μ.Π.ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Για το Εργατικό Κέντρο Πύργου:
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

Για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης :
ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΠΜΘ/ΔΕΔΔΗΕ

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
κάθε εκλογική διαδικασία είναι σημαντική. Όταν όμως πραγματοποιείται σε περιόδους ραγδαίων μεταβολών των εργασιακών μας
σχέσεων, της δομής του Ομίλου και της απαξίωσης του ασφαλιστικού
μας, αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα, διότι η νοοτροπία της διαχείρισης επιβάλλεται να αντικατασταθεί από την νοοτροπία της αποτελεσματικής
αντιμετώπισης των προκλήσεων.

ΠΕΡ.ΠΥΡΓΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σ’ αυτήν την προσπάθεια και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει εντονότερα να βρίσκεται στην πρωτοπορία των αγώνων και των διεκδικήσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους μέσα από την ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ.
Για τον ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Υ
Ο
Π
Υ
Τ
Ο
Ι
Τ
ΔΕΛ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
Σ.Σ.Ε.
Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ μαζί με τα Σωματεία ΕΤΕ-Ομίλου ΔΕΗ, ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ. Σ.ΠΤ.Μ.Τ.Ε. Ομίλου ΔΕΗ, ΣΟΜΗΧ ΔΕΗ και Σ. Πτ. Εργοδηγών Ομίλου ΔΕΗ, υπέγραψαν την 29/03/2016, με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την οποία «θεραπεύεται» η αδικία που υπέστησαν οι συνάδελφοι τεχνικοί κατηγορίας Τ4/Α από 01/01/2012.
Αναλυτικότερα στη συμπληρωματική ΣΣΕ προβλέπεται:
1. Χορηγείται ειδικό προσωπικό επίδομα εξομάλυνσης δικαιούχοι του οποίου είναι αποκλειστικά οι ηλεκτροτεχνίτες της
Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Α, στους οποίους η καταβολή του
επιδόματος επικίνδυνης εργασίας διακόπηκε από 01.01.2012
μέχρι την επαναχορήγησή του, με την από 30.04.2015 ΕΣΣΕ
Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ, και για όσο χρόνο ίσχυε η διακοπή
αυτή. Το επίδομα θα καταβάλλεται στην ανωτέρω Κατηγορία/Ειδικότητα αποκλειστικά μέχρι τη λήξη της συλλογικής
σύμβασης αυτής. Οι εργαζόμενοι της Κατηγορίας/Ειδικότητας
Τ4/Α, οι οποίοι (ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στα ΒΑΕ)
δεν θα ελάμβαναν το επίδομα κατά το μέτρο που οι συνολικές τους αποδοχές θα υπερέβαιναν, μετά τον συνυπολογισμό του, το ανώτατο όριο αμοιβών, δεν δικαιούνται το αναλογούν ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης.
2. Το ύψος του ειδικού προσωπικού επιδόματος εξομάλυνσης
υπολογίζεται ανά εργαζόμενο και είναι ισόποσο του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας της παρ. 4 του Κεφ. Α', της από
11.04.1995 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ, το οποίο θα εδικαιούντο
να λάβουν στις αποδοχές τους, περιόδου 01.01.2012 έως
30.04.2015.
3. Οι λεπτομέρειες της χορηγήσεως του ειδικού προσωπικού
επιδόματος εξομάλυνσης, περιλαμβανομένου του χρόνου έναρξης καταβολής του, θα καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΔΕΔΔΗΕ: Συνεργασίες με την
πανεπιστημιακή κοινότητα με στόχο
την ανάπτυξη
Τη δυνατότητα συνεργασίας με πανεπιστημιακούς
φορείς, με στόχο την από
κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών για τα Έξυπνα Δίκτυα
διερεύνησε ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσα
από την επιτυχημένη διεξαγωγή της 6ης Ημερίδας για
τα Smart Grids.
Όπως υπογράμμισε ο
Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Εταιρίας κ.
Νικόλαος Χατζηαργυρίου
«Σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως μία από τις βασικότερες εγχώριες τεχνολογικές επιχειρήσεις, επιδιώκει να επωφεληθεί και να αξιοποιήσει τον επιστημονικό πλούτο της χώρας μας και μέσω συνεργασιών, να συμβάλλει στην ανάπτυξη».
Μέσα από τα πρωτοποριακά και καινοτόμα έργα που έχει ανάγκη να
υλοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και τη μετάβαση τους στην εποχή των Έξυπνων δικτύων, σκοπεύει να ανοίξει
ταυτόχρονα το δρόμο για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων
από ελληνικές επιχειρήσεις και πανεπιστημιακούς φορείς.
Βασική επιδίωξη του ΔΕΔΔΗΕ είναι να λειτουργήσει ως ένας κόμβος συγκρότησης και συντονισμού ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος
που περιλαμβάνει πανεπιστήμια, δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και πλήθος άλλων φορέων και οργανισμών.
Ο κ. Χατζηαργυρίου, κάλεσε τους εκπροσώπους της επιστημονικής
κοινότητας που συμμετείχαν στην ημερίδα, να συνεργαστούν σε τομείς
κοινού ενδιαφέροντος όπως:
• Εποπτεία και Έλεγχος του Δικτύου διανομής σε πραγματικό χρόνο
• Αύξηση της διείσδυσης της διεσπαρμένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής
• Λειτουργία μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ
• Ενσωμάτωση Τεχνικών Διαχείρισης Ζήτησης
• Κυβερνοασφάλεια
• Ηλεκτροκίνηση
Στην Ημερίδα συμμετείχαν 80 στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και περισσότεροι από 20 καθηγητές, εκπρόσωποι από τα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών και
Πολυτεχνείο Κρήτης.
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Μ. Παναγιωτάκης: Επισφάλειες,
μείωση πωλήσεων και CO2
τα αίτια των ζημιών

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:
«• Τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύνθηκαν με τη σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης
κατά € 472 εκατ.
Επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά από τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά € 127,9
εκατ. λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπεία της
απώλειας μεριδίου αγοράς.
Έτσι παρά τη σημαντική μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος κατά € 381,9
εκατ., η οποία ωστόσο μετριάστηκε από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 14,5% και
από την αύξηση της τιμής των πιστοποιητικών
CO2, ο Όμιλος κατέγραψε ζημίες προ φόρων
χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις ύψους € 42,6

εκατ. το 2015. Σ’ αυτό συντέλεσε και η μεγάλη αύξηση των αποσβέσεων κατά € 131,7
εκατ. λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των
παγίων περιουσιακών στοιχείων.
• Στα θετικά στοιχεία καταγράφεται η σημαντική αύξηση των επενδύσεων για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ορυχείων και
του παραγωγικού δυναμικού κατά €167 εκατ.
ή 61,4%, σε σχέση με το 2014, καθώς και η
μείωση του καθαρού χρέους κατά € 203
εκατ.
• Σημειώνεται η σαφής μείωση του ρυθμού
αύξησης των επισφαλειών το δ’ τρίμηνο σε
σχέση με το γ’ τρίμηνο, αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού διακανονισμών με βάση
τις σχετικές ρυθμίσεις του Ιουνίου 2015, και
της συστηματικότερης αναζήτησης των οφειλών.
Όπως έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν καταστεί ζήτημα
στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίλυσή του, πράγμα για το οποίο
εκφράζεται αισιοδοξία, και για την οποία αναμένεται η στήριξη όλων των αρμοδίων φορέων
και αρχών συναρτάται η πορεία του μεγάλου
επενδυτικού προγράμματος της Επιχείρησης, που θα σημάνει τη δημιουργία χιλιάδων
θέσεων απασχόλησης, αλλά και η ελάφρυν-

Βράβευση της ΔΕΗ Α.Ε.
Η ΔΕΗ ΑΕ βραβεύτηκε στην κατηγορία «ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ –
2015» στην εκδήλωση απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων «ΧΡΗΜΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2015».
Οι νικητές, αναδείχθηκαν και βραβεύτηκαν, μετά από αξιολόγηση σε μια σειρά κριτήριων όπως η πορεία
των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς
τους, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση
με τους επενδυτές, η προσπάθεια διεθνο-

ποίησης, η καινοτομία, η
έμφαση στις επενδύσεις
κλπ.
Το βραβείο για την
ΔΕΗ ΑΕ παρέλαβε ο Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Σταύρος
Γούτσος.
Οι βραβεύσεις γίνονται για 13η συνεχή χρονιά και αποτελούν πλέον θεσμό για την ελληνική αγορά.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, παρουσία πολιτικών, θεσμικών εκπροσώπων και στελεχών επιχειρήσεων.

ση των καταναλωτών με περαιτέρω μείωση
των τιμολογίων, με ότι αυτό συνεπάγεται για
την εθνική οικονομία.
Για το πρόβλημα των «ρευματοκλοπών»
και των παραβιάσεων των μετρητών, το
οποίο σε καμία περίπτωση δε σχετίζεται με την
κρίση και, εκτός των άλλων, συντελεί στη δημιουργία νοσηρού κοινωνικού περιβάλλοντος, καταβάλλονται συστηματικές και στοχευμένες δράσεις από τη ΔΕΗ και το ΔΕΔΔΗΕ,
ώστε να μετριαστεί μέχρι και την πλήρη εξάλειψή του, πράγμα για το οποίο απαιτείται και
η συνδρομή των αρμοδίων αρχών.
Σε ό,τι αφορά τα τιμολογηθέντα ποσά για
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά καθώς και στους δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου, οι οποίοι
αυξάνονται, το σχετικό ποσό για το 2015
ανήλθε σε € 627 εκατ., ενώ το προς ανάκτηση κόστος της ΔΕΗ εκτιμάται σε € 720 εκατ.
περίπου. Η διαφορά αυτή προστίθεται στις αντίστοιχες υποανακτήσεις της προηγούμενης
τριετίας (2012 – 2014). Αποτέλεσμα, και παρά
τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, που ξεκίνησε από τα μέσα του 2014, η συνολική υποανάκτηση ανέρχεται στο ποσό των € 600
εκατ. περίπου.
Για την αντιμετώπιση της επιβεβλημένης
από τους θεσμούς μείωσης του μεριδίου της
στη λιανική αγορά, η ΔΕΗ προετοιμάζεται και
πρόκειται να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε η μείωση αυτή να είναι ισόρροπη, και να μην αφορά μόνο – όπως ορισμένοι ανταγωνιστές στοχεύουν - στους καταναλωτές χαμηλού ρίσκου και υψηλού περιθωρίου κέρδους.
Σχετικά με την αγορά, η ΔΕΗ αφενός
παρεμβαίνει συστηματικά για την άρση των
στρεβλώσεων και τη μη εμφάνιση νέων και
αφετέρου εργάζεται εντατικά και στηρίζει τη
μετάβαση από το σημερινό προβληματικό σύστημα (mandatory pool) σε σύστημα ελεύθερων διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού μοντέλου – στόχου (Target
Model).
Γενικά, στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ, για
τον οποίο ήδη εργάζεται εντατικά, είναι η αντιστάθμιση των εγχώριων απωλειών λόγω
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μείωσης του μεριδίου της αγοράς, με επέκταση
σε άλλες αγορές και αξιοποίηση των επιχειρηματικών συνεργασιών, πράγματα για τα
οποία υφίστανται όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις. Σε όλα τα μεγάλα project ηλεκτρικής ενέργειας, από τις διασυνδέσεις μέ-

χρι την ανάπτυξη 7 των ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών η ΔΕΗ θα είναι παρούσα.
Για το 2016, με παραδοχές $38/bbl για την
τιμή του πετρελαίου Brent, 1,09 για την ισοτιμία €/$ και € 7/τόνο για την τιμή των δικαιωμάτων CO2, τα βασικά οικονομικά μεγέθη

εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
Έσοδα από πωλήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας: € 5,2 δισ.
Συνολικά Έσοδα:
€ 5,5 δισ.
Περιθώριο EBITDA:
19,5% - 20,5%»

Οικονομικά Αποτελέσματα Μητρικής Εταιρείας
2015

2014

Κύκλος εργασιών

€ 5.675,4 εκατ.

€ 5.796,7 εκατ.

EBITDA

€ 591,7 εκατ.

€ 783,2 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

10,4 %

13,5 %

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

(€ 206,9 εκατ.)

€ 47,9 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

(€ 152,5 εκατ.)

€ 34,2 εκατ.

Οικονομικά Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
• Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
2015

2014

Κύκλος εργασιών

€ 257,2 εκατ.

€ 264,5 εκατ.

EBITDA

€ 154,8 εκατ.

€ 213,3 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

60,2%

80,6%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

€ 61,9 εκατ.

€ 96,1 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

€ 35,5 εκατ.

€ 70 εκατ.

• Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
2015

2014

Κύκλος εργασιών

€ 449,7 εκατ.

€ 430,4 εκατ.

EBITDA

€ 45,6 εκατ.

€ 9,9 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

10,1%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

€ 39,4 εκατ.

€ 4,6 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

€ 11,3 εκατ.

€ 0,6 εκατ

2015

2014

Κύκλος εργασιών

€ 28,2 εκατ.

€ 25 εκατ.

EBITDA

€ 21,2 εκατ.

€ 15,9 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

75,3%

63,6%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

€ 18,8 εκατ.

€ 8,3 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

€ 12,8 εκατ.

€ 5,9 εκατ.

2,3%

• ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

*EBITDA: Earnings Before Interest. Tax, Depreciation and Amortization.
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ΕΝΗΜΕΡΩ

Δύο εκθέσεις στον ιστορικό Ατμοηλ

«Βιομηχανική Κληρονο

Η ΔΕΗ, με σταθερό προσανατολισμό
στην ανάδειξη και στην προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, συνεργάστηκε με
τα Ελληνικά Τμήματα του TICCIH (Διεθνής
Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς) και του ICOMOS (Διεθνές
Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών) και,
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για τη
Βιομηχανική και Τεχνική Κληρονομιά 2015,
παρουσιάζουν μία αναδρομή στην πορεία
ανακάλυψης, τεκμηρίωσης, διάσωσης, επανάχρησης και αναβίωσης των νεότερων καταλοίπων του τεχνικού μας πολιτισμού. Η
αναδρομική έκθεση «Βιομηχανική Κληρονομιά στην Ελλάδα, 1980-2015. Διάσωση - Έρευνα - Εκπαίδευση», που συνδιοργανώνουν το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ και
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μας ταξιδεύει από την Ερμούπολη, τη Μυτιλήνη,
τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη στον Πειραιά,
στο Λαύριο και στη Δραπετσώνα. Προβάλλει τις συστηματικές προσπάθειες διάσωσης και επανάχρησης με τη δημιουργία
βιομηχανικών μουσείων, ενώ σηματοδοτεί
τις εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες για
την προβιομηχανική κληρονομιά, τον ιστορικό βιομηχανικό εξοπλισμό, τα ορυχεία,

αλλά και για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, τους φάρους, τις μονάδες παραγωγής ενέργειας.
Όπως τονίζουν οι επιμελητές της έκθεσης Μαρία Μαυροειδή (Ιστορικός-Βιομηχανική Αρχαιολόγος, Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ)
και Νίκος Μπελαβίλας (Αναπληρωτής Kαθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος TICCIH - Ελληνικό Τμήμα), «σήμερα, 35 χρόνια αργότερα,
μπορούμε να καταθέσουμε μέσα από αυτήν
την επιστροφή στο παρελθόν συσσωρευμένη γνώση, ελλείμματα, αλλά και μία κατάκτηση: η αναγνώριση της βιομηχανικής
κληρονομιάς ως αναπόσπαστο κομμάτι του
ιστορικού και του πολιτιστικού μας φορτίου έχει ξεπεράσει το στενό πλαίσιο των “ειδικών” και εγγράφεται σταδιακά στη συνείδηση ευρύτερων ομάδων».
Παράλληλα, το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ με
την αφιερωματική έκθεση «Η ΔΕΗ και η
ιστορία της» παρουσιάζει τους κομβικούς
σταθμούς της ιστορίας της ΔΕΗ, ενώ εστιάζει στο πρώτο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα,
στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου. Άνθρωποι, κτήρια, μηχανές, σιωπηλοί
και συνάμα ανεκτίμητοι μάρτυρες της ιστορίας της βιομηχανίας αφηγούνται διαδρομές που μας πηγαίνουν πίσω στον χρόνο,
στην αυγή του 20ού αιώνα, αναπλάθοντας
ιστορίες, ανακαλώντας μνήμες, ανασυνθέτοντας ένα κοντινό μας παρελθόν που προσβλέπει στο σήμερα και στο αύριο…

Τα εγκαίνια των εκθέσεων
Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στις 19:00 τα εγκαίνια των δύο εκθέσεων στις ιστορικές εγκαταστάσεις του
Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου Φαλήρου
στο κτήριο «Τ». Με αφορμή τις εκθέσεις αυτές, η ΔΕΗ ανοίγει στο ευρύτερο κοινό ένα
από τα εμβληματικά βιομηχανικά μνημεία
της, τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το 1986.
Την εκδήλωση των εγκαινίων, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέρ-

Διάσωση - Έρευν
&
«Η ΔΕΗ και η
γειας Παναγιώτη Σκουρλέτη, χαιρέτησαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, η Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Ελένη Μαΐστρου,
η Καθηγήτρια ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος του
Ελληνικού Τμήματος ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών) Σοφία
Αυγερινού-Κολώνια και ο Αναπληρωτής
Καθηγητής ΕΜΠ και Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος TICCIH (Διεθνής Επιτροπή
για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς) Νίκος Μπελαβίλας. Επίσης παρευρέθηκαν η Βουλευτής Α΄ Πειραιά του
ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Σταματάκη, ο Αντιδήμαρχος
Πειραιά Στυλιανός Γαϊτανάρος, ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής ΔΝΣ του ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. Εμμανουήλ Κορωνιωτάκης, ο ΔΝΣ του
ΑΔΜΗΕ Α.Ε, Ιωάννης Μπλάνας, ο Πρόεδρος
και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, μέλη των Δ.Σ. και στελέχη των
εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ, παλαιά στελέχη της ΔΕΗ, εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων-μουσείων και ιστορικών αρχείων,
πολλά μέλη της επιστημονικής κοινότητας,
καθώς και πλήθος κόσμου.
Στην κεντρική ομιλία του, ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης αναφέρθηκε στην
ιστορία του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου
Φαλήρου και του κτηρίου «Τ» –του υποσταθμού δηλαδή που ηλεκτροδοτούσε τον
παρακείμενο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο– το
οποίο φιλοξενεί τις δύο εκθέσεις. Τόνισε πως
η ΔΕΗ καταβάλλει σήμερα σημαντικές προσπάθειες για την ανάδειξη της πλούσιας βιομηχανικής ιστορίας και κληρονομιάς της,
ενώ με τη φιλοξενία της έκθεσης των Ελληνικών Τμημάτων του TICCIH και του
ICOMOS η Επιχείρηση σηματοδοτεί την
απαρχή μιας νέας διαδρομής που σκοπό έχει
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ΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

λεκτρικό Σταθμό Νέου Φαλήρου της ΔΕΗ

ομιά στην Ελλάδα, 1980-2015.

να - Εκπαίδευση»
&
η ιστορία της»
να αξιοποιήσει περαιτέρω και να προβάλλει στο ευρύτερο κοινό το πολιτιστικό της
απόθεμα. Ο εξοπλισμός της Επιχείρησης
(κτήρια, εγκαταστάσεις, μηχανές), εκτός
από περιουσιακό της στοιχείο, συνιστά ένα
σημαντικό τεκμήριο της ιστορίας της, των
ανθρώπων της, καθώς και γενικότερα της
ιστορίας της τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΔΕΗ Α.Ε. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης επισήμανε ότι η ΔΕΗ είναι η πρώτη ελληνική
δημόσια επιχείρηση που μερίμνησε για τη
διάσωση και τη διατήρηση του αρχειακού
της πλούτου ήδη από το 1980 με νομοθετική ρύθμιση (νόμος 1014). Διαθέτει ένα
πλούσιο, εντυπωσιακό σε όγκο ιστορικό αρχείο, το οποίο καλύπτει τόσο την εποχή πριν
από την ίδρυσή της όσο και την περίοδο
μετά τη συγκρότησή της. Οι αφηγήσεις
των ανθρώπων της, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της, οι εγκαταστάσεις της και τα αρχειακά της τεκμήρια ξεδιπλώνουν την ιστορία του εξηλεκτρισμού της χώρας. Με την
καταγραφή, ταξινόμηση και απόδοση στην
έρευνα σημαντικών αρχειακών ενοτήτων,
η ΔΕΗ με το Ιστορικό της Αρχείο υλοποιεί
τη σταθερή δέσμευσή της προς την επιστημονική κοινότητα, θέτοντας ως κύριο
προσανατολισμό της την πρόσβαση του

κοινού σε ολοένα και περισσότερες αρχειακές σειρές.
Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης τόνισε τη
σημασία του ιστορικού συγκροτήματος του
ΑΗΣ Νέου Φαλήρου για την πόλη του Πειραιά και αναφέρθηκε στη σύνδεσή του με
τους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες,
τόσο κατά τον Μεσοπόλεμο όσο και κατά τη
διάρκεια της Κατοχής και της Αντίστασης.
Η Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΕΜΠ Ελένη Μαΐστρου υπογράμμισε την ιδιαίτερη συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ειδικότερα
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη
μελέτη και στη διάσωση της βιομηχανικής
κληρονομιάς, αλλά και τη μακρά συνεργασία των δύο φορέων, ΔΕΗ και ΕΜΠ. Αναφέρθηκε επίσης ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συνιστούν παράδειγμα για ανάλογες προσπάθειες επανάχρησης βιομηχανικών κτηρίων, προσφέροντας παράλληλα έμπνευση στους σπουδαστές για να
συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος ICOMOS και Καθηγήτρια του ΕΜΠ Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, μιλώντας για τη
συνεργασία του ICOMOS και του TICCIH τόσο
σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, τόνισε την αναγκαιότητα σύμπραξης επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων για τη
διάσωση και την προβολή των βιομηχανικών μνημείων της χώρας εντός και εκτός
συνόρων.
Τέλος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
και Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
TICCIH Νίκος Μπελαβίλας αναφέρθηκε στη
σημασία διατήρησης και ανάδειξης της
ιστορικής μνήμης της πόλης του Πειραιά και
υπογράμμισε την εμβληματικότητα του συγκροτήματος του ΑΗΣ Νέου Φαλήρου,
προτείνοντας (και προτρέποντας) την αποκατάσταση και του κεντρικού κτηρίου του
σταθμού, ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα διάσωσης, αποκατάστασης και επανάχρησης ενός μοναδικού για το είδος του βιομηχανικού μνημείου.

Συντελεστές, επισκέψεις,
επικοινωνία
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: «Βιομηχανική
Κληρονομιά στην Ελλάδα, 1980-2015.
Διάσωση - Έρευνα - Εκπαίδευση»
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: Μαρία Μαυροειδή και Νίκος
Μπελαβίλας
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: «Η ΔΕΗ και
η ιστορία της»
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: Μαρία Μαυροειδή και Γεωργία Μ. Πανσεληνά
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 21 Μαρτίου έως 31 Μαΐου
2016
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Η έκθεση θα είναι ανοικτή από Δευτέρα έως και Κυριακή
Δευτέρα και Τετάρτη: 10:00 - 13:00 και
17:00 - 20:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 10:00 - 13:00
Κατά το διάστημα 29/4 - 3/5 η έκθεση θα
παραμείνει κλειστή
Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη και τις υπόλοιπες ημέρες κατά τις απογευματινές ώρες
κατόπιν συνεννόησης.
ΧΩΡΟΣ: ΑΗΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Σολωμού
και Δημ. Φαληρέως 1, Νέο Φάληρο)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:
Γιώργος Δημόπουλος
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων &
Οργάνωσης ΔΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 28, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: 210 5293469, Κιν.: 6944618629
Fax: 210 5230817
e-mail: G.Dimopoulos@dei.com.gr
Μαρία Μαυροειδή
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων &
Οργάνωσης ΔΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 28, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: 210 5293468
e-mail: M.Mavroeidi@dei.com.gr
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Η πρώτη γραμμή στην εμπορία και στις
Οικονομικές υπηρεσίες ενώθηκε πλέον με
αυτήν της παραγωγής σε ορυχεία και σταθμούς
και αποτελούν από κοινού το φράγμα
προστασίας και προοπτικής της εταιρίας
του Καραλευθέρη Παντελή
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. - Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Το όραμα που γίνεται
πραγματικότητα:
«Πτολεμαΐδα V»
Το να «κουβαλάς» στην ψυχή σου ένα
όραμα, το να πρωτοστατείς για αυτό, να το διεκδικείς και τελικώς να το βλέπεις να παίρνει σάρκα και οστά, δεν μπορεί παρά να αποτελεί τη
μεγαλύτερη δικαίωση.
Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση
που υλοποιείται την τελευταία 5ετία στην Ευρώπη. Θα προσφέρει 5000 πολύτιμες θέσεις εργασίας για τα επόμενα 5-7 χρόνια, θα δώσει
αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή και
ανταγωνιστικότητα στη ΔΕΗ.
Την οραματιστήκαμε
Κάναμε σαφή την αναγκαιότητα κατασκευής πείθοντας τους πάντες όταν όλοι μιλούσαν
μόνον για το εισαγόμεμο Φυσικό αέριο
Αγωνιστήκαμε και πετύχαμε την τροφοδοσία της από τα Ορυχεία Μαυροπηγής και Ποντοκώμης σε μια περίοδο που η γενική αντίληψη
ήταν ότι δεν υπήρχαν αρκετά κοιτάσματα, και
ότι δεν μπορούν να εξασφαλισθούν οι μετεγκαταστάσεις.
Τη δημοπρατήσαμε & εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση
Στηρίξαμε τον αγώνα για την σωστή μετεγκατάσταση των χωριών
Αγωνιζόμαστε μέχρι και σήμερα, ενάντια στα
οργανωμένα συμφέροντα που δεν επιθυμούν
την ολοκλήρωση του έργου.

Εθνική Ηλεκτρενέργεια
Υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι με σθένος τη χρήση του λιγνίτη και των ανανεώσιμων
πηγών ως καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με σύγχρονες και φιλικές
προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Οι μελέτες
μαρτυρούν την ύπαρξη αποθεμάτων λιγνίτη, που

επαρκούν για τον εφοδιασμό των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για τουλάχιστον 50 χρόνια και
αυτό μαζί με την ισχυρή εγκατεστημένη υδραυλική ισχύ μεταφράζεται σε φθηνό ρεύμα, σε
ισορροπία του συστήματος, σε ανάπτυξη
και προοπτική για την επιχείρηση και την
χώρα.
Το σενάριο ξεπουλήματος μονάδων της ΔΕΗ
και κοιτασμάτων λιγνίτη και η αναίρεση των
ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων (ελέω ρύπων), συνάντησαν την κάθετη αντίδρασή μου
σε κάθε περίοδο που επιχειρήθηκε αυτό και
ασχέτως ποιος κυβερνούσε. Το ίδιο θα κάνω
και τώρα.

ΔΕΝ ΘΑ
ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΔΕΗ.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΑΥΤΟ
Διαχρονικά, υπερασπίσθηκα προτάσεις
για την αντιμετώπιση της υπεραύξησης των
τιμών αγοράς δικαιωμάτων ρύπων στην
ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας, προκρίνοντας:
Την κατάργηση των επιβαρύνσεων που
επιβάλλονται από την Ελληνική Πολιτεία στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, δηλαδή την κατάργηση του ειδικού τέλους λιγνίτη.
Την διεκδίκηση της επαναφοράς από την ΕΕ
της δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων αερίων του
θερμοκηπίου στην ηλεκτροπαραγωγή,
Τον σχηματισμό συμμαχιών με στόχο τον
επηρεασμό των λαμβανομένων αποφάσεων, τη

ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών.
Με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης και
των πράξεών μου, δεν δίστασα:
Να καταψηφίσω στο ΔΣ της ΔΕΗ το θέμα
για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ καταθέτοντας μήνυση κατά της επιχείρησης.
Να εκφράσω ξεκάθαρα ακόμη και την τεκμηριωμένη θέση μου για ζητήματα όπως η αξία
των λιγνιτικών κοιτασμάτων, ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, η «Μικρή ΔΕΗ», τα ιδιωτικά συμφέροντα, το σκάνδαλο της αναγωγής του εισαγόμενου φυσικού αέριου σε ηλεκτρενέργεια.
«Τίποτε δεν δουλεύει –λένε– αν δεν
δουλέψεις εσύ».

Η ανάγκη για Μακροχρόνιο
Ενεργειακό Σχεδιασμό
Σήμερα όμως το επίπεδο των αγώνων και
των προσπαθειών αλλάζει, ελάχιστη σχέση
έχει με το πρόσφατο χθες. Η ΔΕΗ δεν θα είναι
ποτέ μόνη της στην ηλεκτρενέργεια με ότι κακό
άλλο και καλό συνεπάγεται.
Υπάρχει πλέον αδήριτη ανάγκη διαμόρφωσης μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού,
που θα λειτουργήσει πλήρως σε αποπολιτικοποιημένη μορφή και προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό να ανασυσταθεί το
Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής με βασικούς άξονες:
Την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των
Εθνικών Ενεργειακών πόρων
Τον Επανασχεδιασμό των Ηλεκτροπαραγωγικών Πηγών
Την Ενίσχυση, Ανανέωση και Επέκταση των Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής που κύρια θα επωμισθεί
η ΔΕΗ.
Δυστυχώς όμως το αναγκαίο αυτό πρόγραμμα χρειάζεται κεφάλαια να υπηρετηθεί.
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Μαζί θα δώσουμε και
τη μάχη για τον ΑΔΜΗΕ

Εξεύρεση κεφαλαίων,
διατήρηση ρευστότητας
Η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
και η μείωση της ζήτησης λόγω της κρίσης καθιστούν αδύνατες αυτές τις επενδύσεις.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας-αντιμετώπισης αυτών μαζί με τον αγώνα για τη μείωση του κόστους στην παραγωγή θα κρίνουν
το μέλλον της ΔΕΗ.
Η απομείωση των ληξιπρόθεσμων είναι
στρατηγικός στόχος που αν δεν επιτευχθεί δεν
θα μπορεί να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα. Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής με
την Πτολεμαΐδα 5, οι αναβαθμίσεις των παλαιών μονάδων όπως βέβαια η διασύνδεση
των νησιών, οι επενδύσεις που μόνον αυτές θα
διατηρήσουν χαμηλά το κόστος παραγωγής και
θα κρατήσουν την ΔΕΗ στον ανταγωνισμό.
Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Εμπορίας και των Οικονομικών υπηρεσιών έχουν
αποδοθεί σε έναν τιτάνιο αγώνα για την
διατήρηση των οικονομικών της εταιρείας σε
λειτουργικό επίπεδο.
Η περιστολή των ληξιπρόθεσμων μαζί με
την παραμονή των καλών πελατών της εταιρίας είναι ένας σύνθετος και επίπονος αγώνας.
Όπως βέβαια και αυτής της καθημερινής αναζήτησης κεφαλαίων. Η αντιμετώπιση της επιβεβλημένης από τους δανειστές μείωσης του
μεριδίου στην αγορά μαζί με την αναγκαστική αποκρατικοποίηση με όποια μορφή αυτή θα
επιχειρηθεί θα είναι η νέα μας μεγάλη προσπάθεια.
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ.
Τα ζητήματα πολλά και σημαντικά. Σε
τούτη λοιπόν τη φάση καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και αν θα διατηρήσουμε, τα όσα κατακτήσαμε.

Συναδέλφισα, συνάδελφε,
Στη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων, εμείς
οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ, βρεθήκαμε μπροστά σε
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Σταθήκαμε απέναντι και
αντιμετωπίσαμε κυβερνητικές επιλογές που απειλούσαν την ίδια μας τη δουλειά, απειλούσαν το μέλλον των οικογενειών μας.
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και τελικά η ψήφιση του νόμου για την πώληση
του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη έβαζε σε αμφισβήτηση τους
μισθούς μας και συνολικά τις εργασιακές μας σχέσεις.
Δώσαμε τη μάχη ενάντια στις επιλογές και την πυγμή μιας αποφασισμένης κυβέρνησης που
δεν δίστασε ακόμα και να μας επιστρατεύσει…
Για όλους εμάς τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ οι μάχες που δώσαμε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση ήταν μάχες επιβίωσης και αξιοπρέπειας. Ήταν συλλογικές και μαζικές και σίγουρα ήταν γνήσιες γιατί αγωνιστήκαμε όλοι μαζί χωρίς αποκλεισμούς και φαινόμενα
«μεσσιανισμού».
Παρά το γεγονός ότι η ΓΕΝΟΠ ήταν αδύνατη οικονομικά αλλά και οργανωτικά, η συσπείρωση στον κοινό στόχο ενάντια στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ είχε αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο ανήκει σε όλους.
Συναδέλφισα, συνάδελφε,
Αγωνιστήκαμε και Αντισταθήκαμε σε μια αποφασισμένη κυβέρνηση που επεδίωξε:
4 την πώληση του ΑΔΜΗΕ
4 την αλλαγή των εργασιακών μας σχέσεων
4 τη λεηλασία των μισθών μας
4 τη διάλυση του ασφαλιστικού μας
4 τη μείωση της αποζημίωσης εκτός έδρας
Ο αγώνας μας, ήταν μια μακριά διαδικασία προβολής των προτάσεων και των θέσεών μας
στην κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα.
Αξιοποιήσαμε κάθε θεσμική δυνατότητα.
Συναντήσαμε τους πολιτικούς αρχηγούς, μιλήσαμε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Είχαμε επαφές με επιστημονικούς φορείς, οργανώσεις και επιμελητήρια. Ενημερώσαμε τους
εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.
Και αυτή η προσπάθεια έδωσε καρπούς
4 στα συλλαλητήρια που έγιναν σε όλη τη χώρα
4 στις 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες
Ήταν ένας μεγάλος αγώνας που δόθηκε με τη συμμετοχή όλων μας και με σύμμαχο την
κοινωνία. Η απόφαση της κυβέρνησης να μας επιστρατεύσει ήταν η απόδειξη του πανικού της
μπροστά στην απήχηση που είχε ο αγώνας μας.
Συναδέλφισα, συνάδελφε,
Είχα την ευθύνη για τις διαπραγματεύσεις της νέας Συλλογικής Σύμβασης (ΕΣΣΕ 2015).
Εργάστηκα για την οικονομική και οργανωτική ανασυγκρότηση της Ομοσπονδίας μας.
Μπροστά μας έχουμε νέες προκλήσεις. Για να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία χρειάζεται
να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις.
Οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου μας, στο Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ, αποκτούν ιδιαίτερη
σημασία ενόψη των εξελίξεων.
Μαζί καταφέραμε πολλά.
Συνεχίζουμε, με πυξίδα τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Σταμάτης Ρέλιας
πρώην Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
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ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η μείωση των μισθών, η απαξίωση του ασφαλιστικού, η κατάρρευση του κράτους-πρόνοιας που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι συνάδελφοι, έχουν ως αποτέλεσμα
να έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των συναδέλφων ο όμιλος ΔΕΗ έχει προβλέψει τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για τις παρακάτω κατηγορίες και με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δάνειο ποσού μέχρι € 10.000, με σταθερό επιτόκιο 2% εξοφλητέο σε 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή
αποπεράτωση πρώτης κατοικίας. Μισθωτοί που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην ΕΣΣΕ 1985, δικαιούνται να πάρουν το παραπάνω
δάνειο προσαυξημένο κατά € 1.000 και πολύτεκνοι μισθωτοί (4 παιδιά και άνω) δικαιούνται να πάρουν το παραπάνω δάνειο προσαυξημένο κατά € 500 για κάθε παιδί. Μισθωτοί που πληρούν και τις δύο παραπάνω ιδιότητες, λαμβάνουν σωρευτικά και τα δύο ποσά των προσαυξήσεων.
ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
➢ Για αγορά πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου (σύμφωνα με α) Σύμβολο αγοράς οικοπέδου ή κατοικίας σε φωτοαντίγραφο.
την ισχύουσα νομοθεσία για την απαλλαγή από το φόρο β) Ε1 & Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφα, απ’ όπου να
προκύπτει ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία.
μεταβίβασης)
α) Άδεια οικοδομής σε φωτοαντίγραφο, που να μην έχει λήξει η ισχύς της.
➢ Για ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας
β) Ε1 & Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφα, απ’ όπου να
προκύπτει ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δάνειο ποσού μέχρι € 4.500, με σταθερό επιτόκιο 1,5% εξοφλητέο σε 52 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για επισκευή κατοικίας που καθίσταται αναγκαία λόγω σεισμού ή άλλης αιτίας, γάμο τοκετό, σπουδές παιδιών σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε άλλη πόλη από αυτή όπου διαμένει ο μισθωτός, ακάλυπτες δαπάνες από τον ασφαλιστικό φορέα για νοσηλεία του ιδίου του μισθωτού ή μελών της οικογένειάς του, θάνατο συγγενή α' βαθμού, αντιμετώπιση
ζημιών από πυρκαγιά ή πλημμύρα και αγορά αυτοκινήτου.
ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

➢ Για επισκευή κατοικίας

α) Πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς οικοδομικών υλικών, αμοιβών τεχνικών κ.λ.π. στο όνομα του μισθωτού ή του
συζύγου.
β) Τεχνική έκθεση όπου θα αναγράφονται οι εργασίες και η διεύθυνση της επισκευαζόμενης κατοικίας.
γ) i) εφόσον ο μισθωτός επισκευάζει ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία: E1 της Φορολογικής Δήλωσης του
τελευταίου οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφο.
ii) εφόσον ο μισθωτός επισκευάζει ιδιόκτητη κατοικία, αλλά δηλώνει στη Φορολογική του Δήλωση ότι είναι
ενοικιαστής ή φιλοξενούμενος: Ε1 & Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους σε
φωτοαντίγραφα (στην περίπτωση που δε δηλώνεται η κατοικία αυτή στο τελευταίο Ε9, θα συνυποβάλλεται και το
Ε9 του έτους που δηλώθηκε τελευταία φορά η κατοικία). Ενδεχόμενη υποβολή νέας αίτησης, για χορήγηση
δανείου αυτής της περίπτωσης, θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά την ίδια κατοικία.
α) Φωτοαντίγραφο εγγράφου της Νομαρχίας – Πολεοδομίας, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία του
μισθωτού (ή του συζύγου) έχει χαρακτηριστεί από τη δευτεροβάθμια επιτροπή «προσωρινά ακατάλληλη για
χρήση – με σοβαρές βλάβες – επισκευάσιμη» - «κίτρινη»
β) Ε1 της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφο.
Ληξιαρχική πράξη γάμου σε φωτοαντίγραφο.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης σε φωτοαντίγραφο ή ιατρική βεβαίωση από γιατρό του ασφαλιστικό φορέα ότι επίκειται
τοκετός.

➢ Για επισκευή κατοικίας λόγω σεισμού (πρόκειται για την
κύρια – ιδιοκατοικούμενη κατοικία του μισθωτού)

➢ Για γάμο
➢ Για τοκετό (ασφαλισμένης στον ασφαλιστικό φορέα)

➢ Για σπουδές παιδιών σε ανώτερα κι ανώτατα εκπαιδευτικά Πιστοποιητικό σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και εφόσον πρόκειται για σχολή του εξωτερικού, επίσημη
ιδρύματα σε άλλη πόλη από αυτή όπου διαμένει ο μισθωτός μετάφραση του υπόψη πιστοποιητικού,
➢ Για ακάλυπτες δαπάνες από τον ασφαλιστικό φορέα για νο- Αντίγραφο εντολής πληρωμής του ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προκύπτει η διαφορά του ποσού που δεν
σηλεία του ιδίου του μισθωτού ή μελών της οικογένειάς του. καλύφθηκε.
➢ Για θάνατο συγγενή α' βαθμού.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε φωτοαντίγραφο και πρωτότυπη απόδειξη εξόδων κηδείας στο όνομα του μισθωτού ή
του συζύγου.

➢ Για αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά ή πλημμύρα.

Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή (Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.λ.π.), όπου να αναγράφονται οι φθορές και Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι ζημιές δεν καλύπτονται από ασφαλιστική εταιρεία.

➢ Για αγορά αυτοκινήτου.

Τιμολόγιο αγοράς και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του μισθωτού ή του συζύγου. Στην
περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, αν δεν υπάρχει τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτηπωλητή για το τίμημα και πράξη μεταβίβασης σε φωτοαντίγραφα.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δάνειο ποσού μέχρι € 1.500, με σταθερό επιτόκιο 1% εξοφλητέο σε 42 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για αγορά ηλεκτρικών ειδών, επίπλων και λοιπών ειδών οικιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση θέρμανσης, επισκευή αυτοκινήτου, μετακόμιση κ.λ.π..
ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
➢ Για αγορά ηλεκτρικών ειδών, επίπλων και λοιπών ειδών Πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς στο όνομα του μισθωτού ή του συζύγου.
οικιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση θέρμανσης κ.λ.π.
➢ Για επισκευή αυτοκινήτου.

Πρωτότυπο τιμολόγιο επισκευής στο όνομα του μισθωτού ή του συζύγου και φωτοαντίγραφο της άδειας
κυκλοφορίας.

➢ Για μετακόμιση (πλην των περιπτώσεων που καταβάλλονται Πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία δαπανών μεταφοράς (φορτωτική).
από την Επιχείρηση και έξοδα μεταφοράς οικοσκευής).
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Εργατική Πρωτομαγιά
ημέρα αγώνα των εργαζομένων
Η Εργατική πρωτομαγιά αποτελεί κορυφαίο σύμβολο του αγώνα των
εργαζομένων.
Ενός αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, για κράτος πρόνοιας, για αξιοπρεπή δουλειά, για κοινωνική ασφάλιση.
Για μια κοινωνία με ανοιχτούς ορίζοντες, ίσων ευκαιριών, με κοινωνική
συνοχή, με ανάπτυξη και ισχυρούς θεσμούς δικαίου για όλους.
Το Μάιο του 1886 στο Σικάγο ξεκίνησε να γράφεται η ιστορία για το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Αφορμή ήταν οι επιτυχημένες διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το 1872.
Έτσι στο τέλος Απριλίου του 1886 αποφασίστηκε να ξεκινήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις στο Σικάγο, και σε άλλες πόλεις της Αμερικής, με
αιτήματα τη θέσπιση του οκταώρου, καλύτερες συνθήκες εργασίας,
και την κατάργησης της Κυριακής.
Την 1 Μαΐου του 1886 το παρόν στην απεργία δίνουν πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες εργαζόμενοι, η οποία συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες.
Στις 3 Μαΐου έξω από το εργοστάσιο Μακ Κόρμικ στο Χάρβεστερ οι
αστυνομικές δυνάμεις πυροβολούν εναντίον των διαδηλωτών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι απεργοί.
Στις 4 Μαΐου οι διοργανωτές αποφάσισαν να οργανώσουν στην πλατεία Αγοράς συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τους νεκρούς απεργούς, πολύ
γρήγορα όμως και σε αυτή τη συγκέντρωση ξέσπασαν βίαια επεισόδια
όπου εξήντα έξι αστυνομικοί και διακόσιοι διαδηλωτές τραυματίζονται
και τέσσερεις απεργοί σκοτώνονται.
Ακολούθησε δίκη των συνδικαλιστών όπου οκτώ καταδικάστηκαν σε
θάνατο.
Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά την Πρωτομαγιά του 1911 οργανώνεται συλλαλητήριο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με αιτήματα 8
ώρες δουλειά 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ύπνου, η αστυνομία συλλαμβάνει τους οργανωτές και οι εκδηλώσεις λήγουν με επεισόδια.
Το 1919 ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΓΣΕΕ πραγματοποιούνται απεργίες σε δώδεκα πόλεις της χώρας.
Από τότε μέχρι και το 1936 οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις της χώρας.
Στις 9 Μαΐου του 1936 ξεκινά γενική απεργία με αποτέλεσμα τον
θάνατο 16 απεργών στη Θεσσαλονίκη.
Το 1937 με τον Νόμο 606/1937 καθιερώνεται η τελευταία εβδομάδα του Απριλίου σαν εβδομάδα εργατικής Αλληλεγγύης και η 1 Μαΐου
σαν Ημέρα εορτασμού της εργασίας.
Κατά την διάρκεια του πολέμου και πιο συγκεκριμένα το 1942 και το
1943 τα συνδικάτα επιχειρούν να σπάσουν τις απαγορεύσεις των αρχών
κατοχής με μικρές κινητοποιήσεις σε ορισμένους κλάδους, όπως τα μηχανουργεία, με συμβολικούς κυρίως στόχους.
Η πρωτομαγιά του 1944 θα καταγραφεί στην ιστορία, όχι λόγω των
εργατικών κινητοποιήσεων, αλλά εξαιτίας ενός τρομερού εγκλήματος,
το οποίο συνδέεται, με την Εργατική Πρωτομαγιά.
Στις 27 Απριλίου του 1944 διμοιρία του 8ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ
Πελοποννήσου σκοτώνει, σε ενέδρα στον δρόμο Μολάων Σπάρτης στη
Λακωνία, τον Γερμανό στρατιωτικό διοικητή Πελοποννήσου, στρατηγό
Φράντς Κρεχ και τρεις άνδρες της συνοδείας του.
Σε αντίποινα, ο στρατός κατοχής αποφάσισε την εκτέλεση 200 Ελλήνων, καθώς και την εκτέλεση όλων των ανδρών που θα συλλαμβάνονται μεταξύ Μολάων και Σπάρτης.

Παρά τις προσπάθειες των οργανώσεων του ΕΑΜ και
του αρχιεπισκόπου
Δαμασκηνού για τη
διάσωσή τους, η απόφαση υλοποιήθηκε
και οι εκτελέσεις των
200 πατριωτών έγιναν την 1η Μαΐου στο
Σκοπευτήριο της Καισαριανής.
Από αυτούς, οι
170 ήταν πρώην
κρατούμενοι των
φυλακών της Ακροναυπλίας και οι 30 πρώην εξόριστοι από την Ανάφη,
που είχαν συλληφθεί πριν από την Κατοχή.
Μετά τον πόλεμο η πρώτη συγκέντρωση για την πρωτομαγιά γίνεται με πολλές δυσκολίες λόγω των περιορισμών για της δημόσιες συγκεντρώσεις.
Το 1967 απαγορεύτηκαν όλες οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά.
Στις 15 Απριλίου του 1968 με τον Νόμο 380/1968 η πρωτομαγιά καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης.
Μετά την μεταπολίτευση ο πρώτος μεγάλος εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς θα γίνει τον Μάιο του 1975 στις 9 Μαΐου, όπου οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα ήταν ιδιαίτερα μαζικές.
Από το 1886 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 130 χρόνια και τα
αιτήματα της εργατικής τάξης παραμένουν ακόμα επίκαιρα.
Οι εργαζόμενοι ενωμένοι και αποφασισμένοι βάζουν στην άκρη ότι
τους χωρίζει και είναι έτοιμοι και πάλι να δώσουν αγώνες για την αποκατάσταση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, για τον
τερματισμό της λεηλασίας του τόπου, από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα
και από τους διεθνείς τοκογλύφους που μέσω του δανεισμού της χώρας προσπαθούν να επιβάλλουν έναν οικονομικό, κοινωνικό και εργασιακό μεσαίωνα αντίστοιχο του 1886.
Ήδη ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας έχει αναγκαστεί να ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Σήμερα η Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει τα συνδικάτα να διεκδικούν:
Την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2010,τον Δημόσιο και
κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι
επιδόματα φτώχειας.
Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τη κρίση χρέους των
6 χρόνων λιτότητας που προκάλεσε περιορισμό των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, μείωση των εισοδημάτων πάνω από 50%,
την διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, την συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, την δραματική αύξηση της ανεργίας που ξεπερνά το 30%,
και την αδήλωτη εργασία η όποια κινείται σταθερά τα τελευταία χρόνια
πάνω από το 30%.
Κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες, η Εργατική Πρωτομαγιά δικαιούται να είναι ημέρα αγώνα για τα συμφέροντα των εργαζομένων, ημέρα υπεράσπισης του κοινωνικού Κράτους, των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της επαναφοράς του κατωτάτου μισθού, των νέων θέσεων εργασίας και των συλλογικών και όχι των ατομικών συμβάσεων.
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Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε ενημερωτικό
Σεμινάριο στο Λονδίνο
για τη CETA

Μία ενδελεχής ενημέρωση επί της CETA (Της Συνολικής δηλαδή, Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας, μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά), είναι ο στόχος
σχετικού Σεμιναρίου που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο και στο
οποίο συμμετέχει η ΓΕΝΟΠ ως μέλος της EPSU (της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Σωματείων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).
Για την EPSU στην οποία συμμετέχουν 263 Σωματεία εκπροσωπώντας 8 εκατομμύρια και πλέον εργαζόμενους σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, η
CETA με ή χωρίς κρατική προστασία των επενδυτών, αποτελεί μια κακή συμφωνία.
Η ΓΕΝΟΠ ταυτίζεται απόλυτα με τη θέση αυτή και ενώνει τη φωνή της με όλες
τις υπόλοιπες που τούτη την ώρα κάνουν μία σημαντικότατη προσπάθεια να αποσοβήσουν την πραγμάτωση Οικονομικών Εμπορικών και Επενδυτικών Συμφωνιών
που:
➢ Απειλούν δημοκρατικά δικαιώματα
➢ Απειλούν θέσεις εργασίας
➢ Στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση των πάντων και
➢ Υπονομεύουν, σφόδρα, τον στόχο της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών τις
Δημόσιες Υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, μόνον 3 χώρες (Αυστρία, Ελλάδα, Βέλγιο)
δεν έχουν συναινέσει στην εν λόγω συμφωνία ενώ τον Οκτώβριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε συλλαλητήριο ενάντια στις ληστρικές συμφωνίες TTIP (Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέσης, μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ),
TPP (Διηπειρωτική Εταιρική Σχέση, μεταξύ των ΗΠΑ, Καναδά και διαφόρων ασιατικών χωρών), CETA (Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, μεταξύ της
ΕΕ και του Καναδά) και TiSA (Εμπορική Σχέση για την Συμφωνία Υπηρεσιών, μεταξύ πολυάριθμων μερών).
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ευρώπη, το κίνημα κατά της TTIP και CETA έχει
αυξηθεί μαζικά κατά τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ τον Οκτώβριο του 2015, η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών ενάντια στην TTIP και CETA ολοκλήρωσε το
έτος με πάνω από 2.8 εκατομμύρια υπογράφοντες.
Η ΓΕΝΟΠ, ταυτισμένη με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εν λόγω συμφωνία καλεί το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τους Ευρωβουλευτές, να ταχθούν κατά των πρακτικών/συμφωνιών που εξυπηρετούν μεγάλα εταιρικά συμφέροντα και θα επιφέρουν περαιτέρω δεινά στη χώρα μας.
Γραφείο Τύπου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ασφαλιστικό
Κύριοι
Με τον Νόμο 4491/66 που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 1/4.1.66 συνεστήθη Ασφάλιση του Προσωπικού της ΔΕΗ στον Εργοδότη και καθορίστηκαν οι
όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Ασφαλιστικού Συστήματος.
Η ψήφιση και εν συνεχεία η εφαρμογή του Νόμου 4491/66 κατέστησε νομικά τη ΔΕΗ ως ένα διφυές νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε έως το
1999 αφενός μεν ως Επιχείρηση με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αφετέρου δε ως
Ασφαλιστής του προσωπικού της με τη μορφή νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Η επίλυση του Ασφαλιστικού ζητήματος του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ ήταν βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη
χώρα μας.
Για την είσοδο της ΔΕΗ στη νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με ίσους και ανταγωνιστικούς
όρους καθώς και για τη δυνατότητα εισόδου της ΔΕΗ
στο χρηματιστήριο προς άντληση κεφαλαίων ήταν
απολύτως αναγκαία, ο διαχωρισμός των δύο αυτών όψεων της ΔΕΗ με τον αποχωρισμό του ασφαλιστικού φορέα και τη λειτουργία του ως χωριστού
νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Για τους λόγους αυτούς ψηφίστηκε ο Νόμος
2773/99 «Περί Απελευθερώσεως της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» και με το άρθρο 34 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
(ΟΑΠ/ΔΕΗ) όπου στη παρ. 12 περιλαμβάνεται η κύρωση της σύμβασης μεταξύ Κυβέρνησης - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και ΠΟΣ/ΔΕΗ.
Η συμφωνία περιγράφει τις παραδοχές του
Νέου Ασφαλιστικού Φορέα ΟΑΠ/ΔΕΗ οι οποίες είναι:
Από τη λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα της
ΔΕΗ βάσει του Ν.4461/66 και ειδικότερα του άρθρου
7 παρ.2 έχει σχηματιστεί περιουσία αυτού του φορέα ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ, η
οποία είχε την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των
πόρων του φορέα στο πλαίσιο της κατά τις ανωτέρω διατάξεις ιδιότητάς της ως Ασφαλιστή του Προσωπικού της (και της 98/96 απόφασης ΔΣ/ΔΕΗ).
Η εν λόγω περιουσία προσδιορίστηκε ποσοτικά
για την 31.12.92 με την Αναλογιστική Μελέτη που συντάχθηκε από τις εταιρείες WYATT και PRUDENTIAL
και ανέρχοντο στο ύψος του 1.538 τρις δραχμές.
Το κράτος από την πλευρά του αναγνωρίζει
πλήρως τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς τον Ασφαλιστικό της Φορέα έναντι της προαναφερόμενης
περιουσίας και υποκαθιστά τη

15

Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2016

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Σύστημα Εργαζομένων/Συνταξιούχων ΔΕΗ
ΔΕΗ σε όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις
της προς τους εργαζομένους και συνταξιούχους της.
Προς τούτο το κράτος αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη, με αναγκαίες καταβολές όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 όλων των αναγκών του
νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού ΔΕΗ (ΝΠΔΔ)
καθώς και των εν γένει υποχρεώσεών του.
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει εν
προκειμένου το κράτος αποτελούν αντιπαροχές
έναντι της περιουσίας του Ασφαλιστικού Φορέα
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 με την οποία περιουσία
αυξάνεται η περιουσία της ΔΕΗ και ουσιαστικά του
κράτους ως ιδιοκτήτη της Επιχείρησης. Οι καταβολές του κράτους συνιστούν πάγιο πόρο του Νέου
Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού ΔΕΗ.
Οι καταβολές αυτές θα εγγράφονται στον εκάστοτε Κρατικό Προϋπολογισμό, στην εισηγητική
έκθεση του οποίου θα γίνεται σημείωση ότι η εγγραφή αυτή γίνεται έναντι της κατά τα ανωτέρω
περιουσίας (αντιπαροχή) του φορέα.
Αυτή ιδιαιτερότητα ήταν μοναδική στον Ελληνικό Ασφαλιστικό χώρο, όπου όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ,ΟΤΕ, Τράπεζες κ.λ.π.) λειτουργούσαν χωριστά και έξω από τις ΔΕΚΟ, οι οποίες κατέβαλλαν
σε αυτά τις εργοδοτικές τους εισφορές. Παρόμοιο σύστημα ίσχυε στην Γαλλική Εταιρεία Ηλεκτρισμού
(Electricite De France).
Κατά συνέπεια η πολυζητημένη εξαίρεση του
Ασφαλιστικού Συστήματος ΔΕΗ, δεν καθιερώθηκε το
έτος 1999 με τον Νόμο 2773, αλλά ανάγεται στο έτος
1966 (Νόμος 4491/66). Επομένως ο Νόμος του
1999 ήταν μια νομοτελειακή επικύρωση της εξαίρεσης, που η ίδια η Πολιτεία νομοθέτησε το έτος 1966.
Περαιτέρω, με το Ν.3655/2008 «Περί Διοικητικής και Οργανωτικής μεταρρύθμισης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις» και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του νόμου, ο Κλάδος Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ
εντάχθηκε ως Αυτοτελής Τομέας στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής Τομέας
Ασφάλισης Προσωπικού - ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ). Ασφαλιστέα στον Τομέα πρόσωπα είναι τα ασφαλιζόμενα
στον εντασσόμενο Κλάδο Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ. Ο
ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου, οι
οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις και μεταφέρονται σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου. Θεωρείται, δε,
κατά νόμο. Οργανισμός Κυρίας Ασφάλισης.
Εξάλλου, με τον ίδιο νόμο, αρθρ.70 συστάθηκε

το ΤΑΥΤΕΚΩ στο οποίο, εντάχθηκαν ο κλάδος Πρόνοιας, ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Υγείας του ΟΑΠ-ΔΕΗ, επίσης με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Επίσης, στο άρθρο 132 του ίδιου νόμου επαναλαμβάνεται η διάταξη ότι: «οι αναφερόμενες στο
άρθρ. 34 του Ν.2773/99 καταβολές αποτελούν
Πάγιο Πόρο των Τομέων που συνιστώνται με τον
παρόντα νόμο και εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως «Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού
ΔΕΗ». Οι αυτοτελείς Τομείς Ασφάλισης Προσωπικού
ΔΕΗ αποτελούν καθολικούς διαδόχους του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του ΟΑΠ-ΔΕΗ
και καλύπτουν και εξασφαλίζουν στο ακέραιο όλες
τις κάθε είδους ασφαλιστικές παροχές και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του
Ν.2773/99.
Τέλος και με τον ασφαλιστικό Νόμο 3863/2010,
ο οποίος ψηφίστηκε στις 15.07.2010 (ΦΕΚ Α’115/
15.07.10) και συγκεκριμένα στο άρθρο 44 αυτού, ορίζεται ότι: «Για την χρηματοδότηση του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠΔΕΗ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 132 του
Ν.3655/2008». Άξιο λόγου είναι να αναφερθεί ότι ο
υπόψη νόμος ψηφίστηκε μετά τον νόμο για το Μεσοπρόθεσμο (4ος/2010).
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:
Ο Νομοθέτης, διαχρονικά, (Ν.4491/66, Ν.2773/99,
Ν.3655/08, Ν.3863/10) δέχτηκε το ιδιότυπο καθεστώς ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΕργοδότηςΑσφαλιστήςΔΕΗ).
Το σύστημα αυτό ασφάλισης ήταν, βάσει του
Ν.4491/66, γνήσια κεφαλαιοποιητικό και όχι
αναδιανεμητικό, όπως εφαρμόζεται στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς υποχρεωτικής
ασφάλισης, καθόσον δημιουργήθηκε μια «προσωπική» ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων, αφού οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 7
του Ν.4491/66 εισφορές των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων της ΔΕΗ περιέρχονταν στη ΔΕΗ
και λειτούργησαν ουσιαστικά σαν άτοκο δάνειο
για τη ΔΕΗ. Η τελευταία, αντί αυτού, αναλάμβανε
την πλήρη κάλυψη των δαπανών και εν γένει
υποχρεώσεων δια του νόμου συνιστώμενης
ασφαλίσεως.
Τα περιουσιακά στοιχεία του Φορέα δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά παρέμειναν ενσωματωμένα στα γενικά περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ, καθώς δεν
ήταν δυνατός ο διαχωρισμός τους από την περιου-

σία της ΔΕΗ και η καταβολή τους στον Φορέα, είναι
αδύνατη χωρίς προηγούμενη εκποίηση όλης της περιουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας. Η σχετική παραδοχή ήταν εκ των πρωταρχικών που λήφθησαν υπόψη στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.2773/99.
Η εν λόγω ασφαλιστική περιουσία προσδιορίστηκε
ποσοτικά μετά από σχετική αναλογιστική μελέτη που
ανατέθη από τη ΔΕΗ στις διεθνούς κύρους εταιρείες WAYTT & PRUDENTIAL, πρώτη φορά στις
31.12.1992, στο ύψος των 1,538 τρις δρχ. (δηλ. πάνω
από 4,5 δις €), ενώ το 2007 επικαιροποιήθηκε η ποσοτική εξέλιξη της περιουσίας αυτής στο ποσό των
4,083 τρις δρχ. (δηλ. περίπου 12δις. €)
Η ψήφιση του Ν.2773/99 εξυπηρετούσε πρωτίστως σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, καθόσον,
αφενός μεν (και κυρίως) έπρεπε η ΔΕΗ να εισαχθεί
στο Χρηματιστήριο Αξιών και να απελευθερωθεί η
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου δε, να διασφαλιστεί η ασφαλιστική περιουσία και κατ’ επέκταση τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των
εργαζομένων της ΔΕΗ.
Αυτή την ενσωματωμένη περιουσία της ΔΕΗ, το
Ελληνικό Κράτος, κατά τη μετατροπή της ΔΕΗ σε
ανώνυμη εταιρεία δεν απέδωσε στον ασφαλιστικό
φορέα, αλλά, αντί αυτού ανέλαβε το ίδιο την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ετήσιο ποσό,
όπως ρητά αναφέρεται στο Π.Δ. 51/2001.
Εν κατακλείδι, ο «Πάγιος Πόρος» που καταβάλλεται ετησίως δεν επιβαρύνει καθοιονδήποτε
τρόπο το Κράτος και τον φορολογούμενο πολίτη. Αντιθέτως, αντί να καταβάλλει το Κράτος όλο το
ποσό άπαξ, καταβάλλει αυτό τμηματικά με βάση συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται αρμοδίως από τα αρμόδια Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων, ακολούθως από το εποπτεύον Υπουργείο και εν τέλει εγγράφονται στον εκάστοτε
Κρατικό Προϋπολογισμό, στην εισηγητική έκθεση του
οποίου γίνεται σημείωση ότι η εγγραφή γίνεται έναντι της ενσωματωμένης περιουσίας του Φορέα
(αντιπαροχή).
Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων της ΔΕΗ προϊόντος του χρόνου και, ήδη, από
01.01.95, για την απλή ασφάλιση ανέρχονται σήμερα στο 53,5%, ποσοστό το οποίο είναι όχι μόνο
πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με κατηγορίες άλλων μισθωτών, αλλά έχει και βάση υπολογισμού
σε υψηλότερες αποδοχές, ενώ δεν συμμετέχει
το Κράτος, όπως αντιστοίχως συμβαίνει με το
Ν.2084/92.
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