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Η
διαπραγμάτευση για τα ενεργει-
ακά μεταξύ Κυβέρνησης και δα-
νειστών αποτέλεσε το κυρίαρχο

θέμα του προηγούμενου τριμήνου. Η
συμφωνία αποτελεί πλήγμα για τον
Όμιλο ΔΕΗ αφού προβλέπει μεταβίβα-
ση σε ποσοστό 40% των λιγνιτικών μο-
νάδων και ορυχείων και την αύξηση
των ποσοτήτων δημοπράτησης NOME
έως 22% για το 2019. Αποτελεί πλήγμα
και για τους καταναλωτές αφού θα επι-
φέρει αυξήσεις στα τιμολόγια Η/Ε. 

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις
στρεβλώσεις στην αγορά Η/Ε, τις ληξι-
πρόθεσμες οφειλές, τις υποχρεώσεις του
Ομίλου προς τρίτους αναμφίβολα δε δη-
μιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ε-
πιβίωση του Ομίλου. Στρεβλώσεις, τις ο-
ποίες επισημαίνουν όλοι οι συμμετέχο-

ντες και ενδιαφερόμενοι (ΔΕΗ, ιδιώτες παραγωγοί, ιδιώτες προ-
μηθευτές, Υπουργείο, ΡΑΕ κ.α.), αλλά δεν έχει καταστεί δυνατή η
αντιμετώπισή τους. 

Και πώς να αντιμετωπισθούν όταν απουσιάζει ένας Μα-
κροπρόθεσμος Ενεργειακός Σχεδιασμός;

Από τις στρεβλώσεις πλήττεται ο υγιής ανταγωνισμός και ευ-
νοούνται οι καιροσκόποι.

Περισσότερα από 120 εκατομμύρια € στοίχισε στη ΔΕΗ η α-
ποχώρηση από την αγορά προμηθευτών το 2011 και 2012, πε-
ρίπου 70 εκατομμύρια € η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρί-

σης. Προσθέτοντας
τις ζημιές από τις
δημοπρασίες NOME,
την κάλυψη των ελ-
λειμμάτων του Ειδι-
κού Λογαριασμού Α-
ΠΕ, τον επιμερισμό
των ΥΚΩ και τα Α-

ποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), γίνεται προφανές ότι ο
Όμιλος ΔΕΗ έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Αντιπολίτευση αλλά
και Διεθνείς Οργανισμοί και συνδικάτα κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου αλλά…

Η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε τη μεταβολή του συστήματος
Αξιολόγησης του προσωπικού, υιοθετώντας ένα σύστημα αξιο-
λόγησης που δε συνδέεται με ένα συνολικό σύστημα παρακίνη-
σης. Παράλληλα καταγγέλλεται κοινοβουλευτικά για την αθρόα
πρόσληψη συμβούλων, αδυνατεί δε όπως φαίνεται να διαχειρι-
σθεί τις προκλήσεις της εποχής.

Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζει την αναποτελεσματική
πορεία της μειώνοντας τα κέρδη στο 1/3 των κερδών του 2015,
αυξάνοντας όμως κατά 25% περίπου τις δαπάνες αμοιβών των
Αναπλ. Δ. Συμβούλων και Γεν. Διευθυντών. 

Οι μεταβολές των Οργανογραμμάτων, η δημιουργία νέων θέ-
σεων ευθύνης, η "ψυγειοποίηση" στελεχών είναι το μείγμα πολι-
τικής που εφαρμόζει η Διοίκηση του Ομίλου. Σ’ αυτό προσπαθεί
να προσθέσει μεθοδεύσεις χειραγώγησης και απαξίωσης του συν-
δικάτου.

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται από τα παραπάνω ότι η Διοίκη-
ση του Ομίλου αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

Δεν αδυνατεί όμως να ρίχνει τα βάρη στους εργαζόμενους σε
κάθε ευκαιρία. Ενδεικτικά αναφέρονται απολύσεις, μεταβολές
στη χορήγηση βοηθημάτων, στον κανονισμό αξιολόγησης, μετα-
θέσεις, περικοπές, έκθεση εργαζομένων σε κίνδυνο κ.α.

Οι συνθήκες και το περιβάλλον μεταβάλλονται ραγδαία και α-
ναμφίβολα δυσμενώς για τον Όμιλο ΔΕΗ. Αποτελεί αναγκαιότη-
τα η επαγρύπνηση του συνδικαλιστικού κινήματος, η συσπείρω-
ση των εργαζομένων σ’ αυτό και η απομόνωση στοιχείων που ε-
νεργοποιούνται ιδιοτελώς.

Οι εποχές του λαϊκισμού και των ουτοπικών κοινωνιών έχουν
περάσει. Έφτασαν οι εποχές συνεχών επιθέσεων νεοφιλελεύθε-
ρων πολιτικών, που θυματοποιούν εργαζόμενους και κοινωνικό
σύνολο, ευνοώντας μεγάλα συμφέροντα.

Το 38ο Συνέδριο ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ που θα πραγματοποιηθεί στο τέ-
λος Μαΐου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία! 

Καλή ανάγνωση!
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editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους- μέλη μας Σισμάνογλου Άννα για την

απώλεια του ανιψιού της, Γκούθα Ελένη για την απώλεια του πατέρα της, Παπαδάκη Μαρία για την απώλεια του πα-

τέρα της, Σταυροπούλου Ασημίνα για την απώλεια του συζύγου της, Δημονίτσα Ιωάννα για την απώλεια του πατέ-

ρα της, Τσάτσο Ιωάννη για την απώλεια του πατέρα του, Κουρέα Ιωάννα για την απώλεια της μητέρας της, Μηλιώ-

νη Ερμιόνη για την απώλεια του συζύγου της, Μαμούχα Σγουρούλα για την απώλεια της μητέρας της και Σπυριά-

δου Παρθένα για την απώλεια του πατέρα της. 

Αμοιβές Αναπληρωτών Διευθυνόντων 31.12.2016 31.12.2015

Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών

-Τακτικές αποδοχές 145.950,60 114.000,00 

- Εργοδοτικές εισφορές    46.217,99     38.138,72

192.168,59 152.138,72



Επισκέψεις – Εκδηλώσεις
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
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Κλιμάκιο του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ αποτελούμενο
από τους συναδέλφους Παναγιωτίδη Ευστράτιο
(Β�Αντιπρόεδρο), Καλοφωλιά Παναγιώτη (Ταμία) και
Τσιναρίδη Ανδρέα επισκέφθηκαν μονάδες Εμπορίας
ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς.

Εξαιρετική επιτυχία είχαν και εφέτος οι εκδηλώσεις
Κοπής Πίτας που διοργάνωσαν οι Τ.Σ. ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
Θεσσαλονίκης, Αλιβερίου και Σερρών.

Στην οργάνωση μιας πολύ επιτυχημένης εκδήλωσης
προχώρησε και ο Τ.Σ. Ηλείας, στην οποία
παρευρέθηκαν το μέλος του Δ.Σ. συνάδελφος Τσόκου
Αιμιλία και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής συνάδελφοι Μιχαλόπουλος
Σταύρος και Πατσούρης Δημήτριος αντίστοιχα. 

Από την εκδήλωση Κοπής Πίτας
που διοργανώθηκε στο Αλιβέρι

Ο Γενικός Γραμματέας Διακουμάκος Κ. με τον
Πρόεδρο του Τ.Σ. Αλιβερίου Κότσαρη Γ.

Από την εκδήλωση Κοπής Πίτας που διοργανώθηκε
στη Θεσσαλονίκη

Από την εκδήλωση Κοπής Πίτας
που διοργανώθηκε στις Σέρρες
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ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χρονικό 
Ξαφνικά, χωρίς δηλαδή, να έχει προηγηθεί κάποια ενημέρωση ή διάλο-

γος, στάλθηκε στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ένα σχέδιο επανασχεδιασμού του συστήμα-
τος αξιολόγησης του προσωπικού από τη Γ.Δ. ΑΝΠΟ, ζητώντας απόψεις για
το σχετικό σχέδιο εντός δύο εβδομάδων.

Στην μία και μοναδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ομο-
σπονδίας και Διοίκησης, παρουσιάστηκε εξαιρετικά συνοπτικά η δομή του νέ-
ου συστήματος αξιολόγησης, αφήνοντας όμως αναπάντητα τα ερωτήματα
που τέθηκαν από την πλευρά των εργαζομένων. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την "εντύπωση" ότι θα δοθεί επαρκής
χρόνος ώστε να συζητηθεί εκτενώς στα Σωματεία των εργαζομένων με στό-
χο την πρόταση από πλευράς τους βελτιωτικών παρατηρήσεων. 

Χωρίς βεβαίως να προηγηθεί καμία άλλη συνάντηση, χωρίς κανένα διά-
λογο με τους εργαζομένους, το Δ.Σ. της ΔΕΗ ενέκρινε κατά πλειοψηφία στην
συνεδρίαση της 7/3/2017 το νέο Κανονισμό Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ.  

Παρουσίαση του νέου ΚΑΠ-ΔΕΗ
Ο νέος Κανονισμός Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ) στοχεύ-

ει στην αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης (ΕΦ-
ΚΑ), που ισχύει από το 1966.

Διακρίνεται το προσωπικό σε επτά (7) κατηγορίες αξιολόγησης (κλάσεις)
ανάλογα την κατηγορία/ειδικότητα και τη θέση ευθύνης και αξιολογείται σε
ένα πλήθος κριτηρίων με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας ανά κρι-
τήριο όπως φαίνεται στον πίνακα:

Κλάση ΙΑ
• Δ/ντές ΒΟΚ
• Δ/ντές Ανεξάρτητων ή Αυτόνομων

Κλάδων ΒΟΚ (ΑΗΣ, Ορυχείων, κ.λπ.) 

Διαβαθμίσεις

Δ3 Δ2 Δ1

Βαθμοί Αξιολόγησης

Κριτήρια
Συντελεστές
Βαρύτητας

5 3,5 2

Δέσμευση στην εταιρεία 25 125 87,5 50

Διοικητική Λειτουργία 25 125 87,5 50

Διαχείριση Πόρων 25 125 87,5 50

Επιχειρηματικότητα 25 125 87,5 50

ΣΥΝΟΛΟ 100 500 350 200

Κλάση ΙΒ
• Βοηθοί Δ/ντές 
• Λοιποί Κλαδάρχες (που δεν εντάσσονται

στην Κλάση ΙΑ)
• Τομεάρχες

Διαβαθμίσεις

Δ3 Δ2 Δ1

Βαθμοί Αξιολόγησης

Κριτήρια
Συντελεστές
Βαρύτητας

5 3,5 2

Δέσμευση στην εταιρεία 25 125 87,5 50

Διοικητική Λειτουργία 25 125 87,5 50

Διαχείριση Πόρων 25 125 87,5 50

Αποτελεσματικότητα 25 125 87,5 50

ΣΥΝΟΛΟ 100 500 350 200

Κλάση ΙΙ
(Υποτομεάρχες & μισθωτοί των 
Κατηγοριών Τ1, Τ2, ΔΟ1,Υ1)

Διαβαθμίσεις

Δ5 Δ4 Δ3 Δ2 Δ1

Βαθμοί Αξιολόγησης

Κριτήρια Συντελεστές Βαρύτητας 5 4 3 2 1

Αφοσίωση στην εταιρεία 11 55 44 33 22 11

Κατάρτιση 17 85 68 51 34 17

Ποσότητα εργασίας 13 65 52 39 26 13

Ποιότητα εργασίας 14 70 56 42 28 14

Αποτελεσματικότητα 17 85 68 51 34 17

Ανάπτυξη 17 85 68 51 34 17

Εργασιακή Λειτουργία 11 55 44 33 22 11

ΣΥΝΟΛΟ 100 500 400 300 200 100

Κλάση ΙΙΙ
(Κατηγοριών Τ3, ΔΟ3,Υ3)

Διαβαθμίσεις

Δ5 Δ4 Δ3 Δ2 Δ1

Βαθμοί Αξιολόγησης

Κριτήρια Συντελεστές Βαρύτητας 5 4 3 2 1

Αφοσίωση στην εταιρεία 15 75 60 45 30 15

Κατάρτιση 15 75 60 45 30 15

Ποσότητα εργασίας 15 75 60 45 30 15

Ποιότητα εργασίας / Αποτελεσματικότητα 20 100 80 60 40 20

Ανάπτυξη 20 100 80 60 40 20

Εργασιακή Λειτουργία 15 75 60 45 30 15

ΣΥΝΟΛΟ 100 500 400 300 200 100
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Αξιολόγηση του νέου ΚΑΠ. 
α) Ένα σύστημα αξιολόγησης αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο για τη Δι-

οίκηση Ανθρώπινων Πόρων, όταν είναι ενταγμένο σε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα παρακίνησης και ανάπτυξης του προσωπικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Η αναγκαιότητα σύνδεσης της αξιολόγησης με ένα σύστημα κινήτρων.
2. Η ύπαρξη συγκεκριμένου συστήματος στοχοθεσίας.
3. Η ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής πληροφόρησης
4. Η σύνδεση της αξιολόγησης του αξιολογητή με τις αξιολογήσεις των α-
ξιολογούμενων.  Αποτελεί παράδοξο ένας προϊστάμενος να είναι άριστος και
οι εργαζόμενοι που αξιολογούνται απ’ αυτόν να είναι κάτω του μετρίου!
5. Ενεργή συμμετοχή του εργαζόμενου στη διαδικασία αξιολόγησης, με στό-
χο τη βελτίωσή του και βέβαια ενημέρωσή του για τα αποτελέσματα της α-
ξιολόγησής του κ.α.

Σε αντίθεση με τον ΕΦΚΑ που ήταν συνδεδεμένος με τις μισθολογικές
προαγωγές, ο νέος ΚΑΠ-ΔΕΗ απλά προβλέπει νέα κριτήρια και νέα κλίμα-
κα αξιολόγησης.

β)  Ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης προϋποθέτει την οικοδόμησή
του σε βάσεις αντικειμενικότητας και για το λόγο αυτό τα κριτήρια αξιολό-
γησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και να είναι μετρήσιμα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κάθε κύριο κριτήριο αντί να περιγρά-
φεται με σαφήνεια, συνοδεύεται από σειρά υπο-κριτηρίων που αφήνουν πε-
ριθώρια για αυθαίρετες ερμηνείες. 

Τι σημαίνει άραγε "Σφυρηλάτηση των αξιών της εταιρείας" (κριτήριο: Δέ-
σμευση στην εταιρεία) και ποιες είναι αυτές οι αξίες;

Στο ίδιο κριτήριο αναφέρεται η "Στήριξη της στρατηγικής και των στόχων
της εταιρείας" χωρίς να γίνεται αναφορά στο ποια είναι η στρατηγική και ποι-
οί είναι οι στόχοι και βέβαια πως θα καθορίζονται τα παραπάνω.

Στο κριτήριο "Αποτελεσματικότητα" ή "Ανάπτυξη" εντάσσεται "η διάθεση
για αλλαγή αντικειμένου ή και τόπου εργασίας". Δηλαδή ή μετάθεση αδια-

μαρτύρητα (ίσως και χωρίς επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων) ή χείρι-
στη αξιολόγηση;

Τι σημαίνει άραγε "Απαιτητικότητα για αυτοβελτίωση" (κριτήριο: ποιότη-
τα εργασίας), όταν ο νέος ΚΑΠ-ΔΕΗ δεν προβλέπει τη συμμετοχή του ερ-
γαζόμενου στην αξιολόγησή του· ούτε καν τη γνωστοποίηση σ’ αυτόν της ε-
τήσιας αξιολόγησής του; 

"Ανταπόκριση όχι μόνο στην τρέχουσα αλλά και σε πρόσθετη εργασία
που προκύπτει εκάστοτε", σύμφωνα υποθέτουμε με την εργατική νομοθε-
σία και στα πλαίσια του ΚΚΠ-ΔΕΗ.

Θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλά ασαφή και μη μετρήσιμα υπο-κρι-
τήρια, όπως "Εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τις διαδικασίες της εταιρείας",
"Επίγνωση του ρόλου του εργαζόμενου στην παραγωγική διαδικασία", "Ο-
μαδικότητα", "Έμπρακτο ενδιαφέρον για τα προβλήματα της εταιρείας". 

γ) Ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης είναι αναγκαίο να οικοδο-
μείται σε σταθερές βάσεις και οι όποιες μεταβολές του να προκύπτουν μέ-
σα από συλλογικό και εμπεριστατωμένο διάλογο και να θωρακίζεται από
πρόσκαιρες, αναποτελεσματικές μεταβολές μέσω εξουσιοδοτήσεων σε μο-
νοπρόσωπα όργανα, που τελικά αντί να το ενισχύσουν, το απαξιώνουν.   

Συμπερασματικά 
Η αποτελεσματική αξιολόγηση του προσωπικού συμβάλει στην ανάπτυ-

ξη-βελτίωσή του και στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, προϋπο-
θέτοντας όμως ένα αποτελεσματικό σύστημα στοχοθεσίας, μια αποτελε-
σματική διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών επι-
πέδων, μεθόδους ελαχιστοποίησης της υποκειμενικότητας του αξιολογητή
και οπωσδήποτε τη συμμετοχή του αξιολογούμενου.

Ο νέος Κανονισμός Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ, θα μπορούσε να κα-
ταταγεί σε επίπεδο φοιτητικής εργασίας, αλλά σε καμία περίπτωση δε
συμβάλλει στα προαναφερόμενα.

Απόδειξη των παραπάνω, αποτελεί η αναγκαιότητα αναθεώρησής του
πριν συμπληρώσει ένα μήνα από την έγκρισή του!!!

Κλάση ΙVα
(Κατηγοριών Τ4, Τ5) 

Διαβαθμίσεις

Δ5 Δ4 Δ3 Δ2 Δ1

Βαθμοί Αξιολόγησης

Κριτήρια Συντελεστές Βαρύτητας 5 4 3 2 1

Αφοσίωση στην εταιρεία 15 75 60 45 30 15

Κατάρτιση 15 75 60 45 30 15

Ποσότητα εργασίας 20 100 80 60 40 20

Ποιότητα εργασίας / Αποτελεσματικότητα 20 100 80 60 40 20

Προσαρμοστικότητα / Ανάπτυξη 15 75 60 45 30 15

Εργασιακή Λειτουργία 15 75 60 45 30 15

ΣΥΝΟΛΟ 100 500 400 300 200 100

Κλάση ΙVβ
(Κατηγοριών ΔΟ2, Υ2) 

Διαβαθμίσεις

Δ5 Δ4 Δ3 Δ2 Δ1

Βαθμοί Αξιολόγησης

Κριτήρια Συντελεστές Βαρύτητας 5 4 3 2 1

Αφοσίωση στην εταιρεία 15 75 60 45 30 15

Κατάρτιση 15 75 60 45 30 15

Ποσότητα εργασίας 20 100 80 60 40 20

Ποιότητα εργασίας / Αποτελεσματικότητα 20 100 80 60 40 20

Προσαρμοστικότητα / Ανάπτυξη 15 75 60 45 30 15

Εργασιακή Λειτουργία 15 75 60 45 30 15

ΣΥΝΟΛΟ 100 500 400 300 200 100

Κλάση V
(Κατηγοριών ΓΥ2, ΓΥ3, ΓΥ4, ΓΥ5) 

Διαβαθμίσεις

Δ5 Δ4 Δ3 Δ2 Δ1

Βαθμοί Αξιολόγησης

Κριτήρια Συντελεστές Βαρύτητας 5 4 3 2 1

Αφοσίωση στην εταιρεία 16 80 64 48 32 16

Κατάρτιση 16 80 64 48 32 16

Ποσότητα εργασίας 26 130 104 78 52 26

Αποτελεσματικότητα 26 130 104 78 52 26

Εργασιακή Λειτουργία 16 80 64 48 32 16

ΣΥΝΟΛΟ 100 500 400 300 200 100
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Ad Hoc Απογευματινή Εκδήλωση ΙΕΝΕ για την Ασφάλεια
του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

Τα επείγοντα προβλήματα που οδή-

γησαν το ελληνικό ενεργειακό σύστη-

μα, τον περασμένο Ιανουάριο, στα όρια

του μπλακ άουτ, ανέδειξε η έκτακτη

απογευματινή εκδήλωση που διοργά-

νωσε το ΙΕΝΕ, την Τετάρτη 15 Μαρτί-

ου. Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από

πολυφωνία και ουσιαστική ανταλλαγή

απόψεων, καθώς σε αυτήν συμμετεί-

χαν εκπρόσωποι από όλο το φάσμα των

εμπλεκομένων στην αγορά ενέργειας της χώρας.

Τρεις ήταν οι βασικοί άξονες της συζήτησης η οποία επικε-

ντρώθηκε στις αιτίες που οδήγησαν το σύστημα σε οριακές κατα-

στάσεις. Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας που

διοργάνωσε το ΙΕΝΕ, με τίτλο «Η Ασφάλεια του Ελληνικού Ενερ-

γειακού Συστήματος», και οι εργασίες της οποίας ξεκίνησαν με

περιεκτική τοποθέτηση του Προέδρου της ΡΑΕ κ. Νίκου Μπου-

λαξή, αναδείχθηκαν οι παρακάτω παράμετροι:

– Στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Οι

χαμηλές τιμές που επικρατούσαν τον περασμένο Δεκέμβριο

και Φεβρουάριο έδωσαν ώθηση στις εξαγωγές προς γειτονι-

κές χώρες όπου οι τιμές ήταν υψηλότερες, με συνέπεια να πα-

ρατηρηθεί έλλειμμα προσφοράς στην εγχώρια αγορά ηλεκτρι-

σμού.

– Προβλήματα στην αγορά φυσικού αερίου: Η κατάσταση ήταν

παρόμοια με αυτή στην αγορά ηλεκτρισμού, ενώ, επιπλέον,

κατέστη έκδηλα εμφανής και η ανάγκης για νέους χώρους α-

ποθήκευσης ποσοτήτων αερίου (στη Ρεβυθούσα ή αλλού).

– Απουσία μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού: Η ανάγκη

αυτή τονίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση,

ενώ πρέπει να τονιστεί πως με τη διαπίστωση αυτή συμφώνη-

σε και η ΡΑΕ, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, πως θα ξεκινήσει την

κατάρτιση του σχεδιασμού αυτού εντός του 2017.

Συντονιστής της συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας, η οποία α-

ποτέλεσε τον βασικό «κορμό» της εκδήλωσης, ήταν ο καθηγητής

Παντελής Κάπρος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του

ΙΕΝΕ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ε3M Lab (EMΠ).

Η συζήτηση διεξήχθη με τη συμμετοχή των κκ. Κωνσταντίνου

Αθανασιάδη, Προέδρου ΕΣΗΕΠΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων

& Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας), Σάββα Σεϊμανίδη, Προ-

έδρου ΕΣΗΑΠΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), Σπύρου Παλαιογιάννη, Manag-

ing Partner της MEDGAS & MORE SERVICES LTD και πρώην

Δ/ντος Συμβούλου ΔΕΠΑ, Γιάννη Γιαννακόπουλου, Εντεταλμένου

Συμβούλου ΔΣ της Protergia, Δημήτρη Γεωργαντώνη, Γενικού Δι-

ευθυντή της HΡΩΝ, Κωνσταντίνου Μπλαμπλαδήμου, Γενικού Δι-

ευθυντή της Μ&Μ Gas AE, Νεκταρίας Καρακατσάνη, Μέλους ΔΣ

της ΡΑΕ, Ιωάννη Καμπούρη, Δ/ντος Συμβούλου ΑΔΜΗΕ, Στέλιου

Μπίκου, Διευθυντή Δραστηριοτήτων Εμπορίας Αερίου της ΔΕΠΑ,

Ανδρέα Μηταφίδη, Διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ, Α-

ναστάσιου Τόσιου, Επιχειρησιακού Διευθυντή της ΕΔΑ Αττικής,

Δημήτρη Παπακωνσταντίνου, Συμβούλου Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ

και Διομήδη Σταμούλη, Διευθυντή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Διυ-

λιστηρίων των ΕΛΠΕ.

Εκ μέρους του ΙΕΝΕ την συζήτηση προλόγισαν ο Πρόεδρος του

Ινστιτούτου κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, και ο κ. Κωνσταντίνος

Θεοφύλακτος, Μέλος ΔΣ και Συντονιστής Δράσης του ΙΕΝΕ για

την Ασφάλεια του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος και Πρόε-

δρος του ΕΣΣΗΘ.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας, συνό-

ψισαν, για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο Δρ. Γιώργος Κου-

τζούκος, ενεργειακός σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του ΑΔ-

ΜΗΕ και αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, ενώ για την αγορά φυσικού αε-

ρίου, ο πρώην Δ/νων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Δρ. Γιώργος Πα-

παρσένος.

Τις εργασίες της ειδικής απογευματινής εκδήλωσης του ΙΕΝΕ έ-

κλεισε, με σύντομη τοποθέτησή του, ο Αντιπρόεδρος και Εκτελε-

στικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, κ. Κωστής Σταμπολής, ενη-

μερώνοντας, μεταξύ άλλων, τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

της συζήτησης, μαζί με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις, θα α-

ποσταλούν σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Στη συνέχεια, θα α-

κολουθήσει σύντομη διαβούλευση ανάμεσα σε όλους τους ε-

μπλεκόμενους φορείς της αγοράς. Τα πορίσματα από την όλη δια-

δικασία θα αποσταλούν στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Νίκος Μπουλαξής

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 2016-2017
Η ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη, δε θα

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την Ελλάδα.

Αιτία της ενεργειακής κρίσης αποτέλεσε η μείωση

της παραγωγής Η/Ε από τα πυρηνικά εργοστάσια αρχι-

κά της Γαλλίας και έπειτα του Βελγίου.  Η μείωση της

προσφοράς από τα πυρηνικά εργοστάσια δημιούργησε

αύξηση της ζήτησης για φυσικό αέριο που όμως δημι-

ούργησε πολλαπλά προβλήματα.

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα παρουσιάστηκε κατά το

μήνα Δεκέμβριο 2016 και Ιανουάριο 2017 η ανάγκη για

αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου και εξαγωγών κα-

θώς και αύξηση της χρήσης εναλλακτικού καυσίμου

(diesel). Η κρίσιμη κατάσταση πρόβαλε στρεβλώσεις της

αγοράς Η/Ε με την Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ΟΤΑ) να

ανέρχεται στα 300€/ΜWh για 7 ώρες κατανομής την 11

και 12 Ιανουαρίου 2017. 

Το κόστος για τη ΔΕΗ ανήλθε σύμφωνα με τις επί-

σημες ανακοινώσεις στο ποσό των 70 εκατομμυρίων €!!!
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Ψηφίσθηκαν την 11/4/2017 στη Βουλή νομοθετικές ρυθμίσεις,

με τις οποίες «κλειδώνει» οριστικά το 51% του ΑΔΜΗΕ στο Ελ-

ληνικό Δημόσιο, υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας. Οι ρυθμίσεις αυτές, για την ολοκλήρωση του πλή-

ρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, περι-

λαμβάνονταν σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για

τους δασικούς χάρτες από τους Υπουργούς, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη και Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο,

καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χου-

λιαράκη.

Ειδικότερα, με την τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

1. Διευρύνεται η συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, κα-

θώς σε αυτή μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της

Ενεργειακής Συμμετοχών, που το Ελληνικό Δημόσιο (34%) και

το ΤΑΙΠΕΔ (17%) έλαβαν ως μέτοχοι της ΔΕΗ. Η μεταβίβαση

αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άσκη-

ση του ελέγχου θα διεξάγεται από διαφορετικό φορέα του Δη-

μοσίου, αφενός στη ΔΕΗ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπρο-

σωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών για την άσκηση των

μετοχικών του δικαιωμάτων και αφετέρου στον ΑΔΜΗΕ,

όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άσκηση αντιστοίχως των

μετοχικών του δικαιωμάτων και της εποπτείας. Με τον τρόπο

αυτό, οι διατάξεις εναρμονίζονται πλήρως με τις σχετικές επι-

ταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα με την

Οδηγία 2009/72/ΕΚ, που απαιτούν ο ιδιοκτησιακός διαχωρι-

σμός μεταξύ αυτών των δυο φορέων να είναι πλήρης.

2.   Ενισχύονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ

για την εξαγορά του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση η

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ αποκτά το δικαίωμα να ενεχυριάσει φορολογικές

απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΔΕΗ και του ΑΔ-

ΜΗΕ μέχρι το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά των μετο-

χών του ΑΔΜΗΕ. Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση προ-

έλθει ευθέως από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ υπο-

χρεούται να επιστρέψει τις φορολογικές απαιτήσεις. Επιπλέ-

ον, δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να εισφέρει σε εί-

δος τις φορολογικές απαιτήσεις, για την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της, μέχρι το ποσό της αποτίμησης του 25% του με-

τοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.

3. Ορίζεται ότι για το σκοπό εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της

Ενεργειακής Συμμετοχών η τιμή εισαγωγής της μετοχής της

θα ισούται με την τιμή που προκύπτει από το ποσό της μείω-

σης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Για την τιμή αυτή έχουν

υπερψηφίσει ήδη οι μέτοχοί της ΔΕΗ, που αποτελούν και τους

μετόχους της Ενεργειακής Συμμετοχών. Με τον τρόπο αυτό δια-

σφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των μετόχων της ΔΕΗ.

Το 51% του Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ κατοχυρώνεται με τη συμ-

μετοχή του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ως μέτοχός του με ποσοστό 25% και ως

μέτοχος στην Ενεργειακή Συμμετοχών, με ποσοστό 51%. Η

Ενεργειακή Συμμετοχών συμμετέχει στον ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 51%.

Ψηφίστηκε η τροπολογία για την
ολοκλήρωση διαχωρισμού ΑΔΜΗΕ από ΔΕΗ

Προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου στη διαδικασία
πώλησης του ΑΔΜΗΕ, κατέθεσαν σήμερα η ΓΕΝΟΠ / ΔΕΗ και
τα Σωματεία – Μέλη της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο για την εν-
σωματωμένη ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων και
των συνταξιούχων.

Η απόφαση για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο μετά την απορριπτική απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας για τη πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία-Μέλη της είναι ζήτημα
αρχής και ευθύνης να γίνουν τα δέοντα στη βάση του σε-
βασμού της ασφαλιστικής περιουσίας που δημιουργήθηκε από
τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν επί σειρά ετών
στον εργοδότη (ΔΕΗ) οι χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξι-
ούχοι της επιχείρησης.

Προσφυγή κατά της πώλησης του ΑΔΜΗΕ

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
Γ. Αδαμίδης, Αντ. Καρράς αντίστοιχα, καταθέτοντας την

προσφυγή
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«ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ» το 2016!
Ύφεση, στρεβλώσεις της αγοράς Η/Ε και απουσία μακρο-

πρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού αναδεικνύονται ως αί-

τια κατάρρευσης του Ομίλου ΔΕΗ αλλά και επιβάρυνσης των

καταναλωτών, μελετώντας τα αποτελέσματα χρήσης του Ο-

μίλου για το 2016.

Οι υφεσιακές πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί και έχουν

φέρει την Ελληνική κοινωνία σε εξαθλίωση και τον παρα-

γωγικό τομέα σε αποεπένδυση ευθύνονται κατά κύριο λόγο

για την περιορισμένη ζήτηση Η/Ε. Επιπρόσθετα σε συνδυα-

σμό με την υπόθαλψη από το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά μεθο-

δεύσεων περί μη εξόφλησης των λογαριασμών ρεύματος, η

ρευστότητα στον Όμιλο έχει καταρρεύσει. Οι απλήρωτοι λο-

γαριασμοί προσεγγίζουν το ύψος των 3 δις. € εκ των οποίων

μόνο τα 790 εκ. € έχουν ενταχθεί σε προγράμματα διακανο-

νισμού. 

Με το καθαρό χρέος του Ομίλου να ξεπερνάει τα 4,5 δις.

€ και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να ξεπερνούν το αστρονο-

μικό ποσό των 750 εκ. €, μόνο ευοίωνο δεν φαίνεται το μέλ-

λον.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα χρήσης αναδεικνύουν τις

στρεβλώσεις της αγοράς Η/Ε. Στρεβλώσεις τις οποίες όλοι

οι ενδιαφερόμενοι επισημαίνουν ( Υπουργοί, Όμιλος ΔΕΗ,

Συνδικάτα, ΡΑΕ, ιδιώτες παραγωγοί κτλ), αλλά δεν έχει γίνει

εφικτό έως τώρα να αντιμετωπισθούν. 

Στρεβλώσεις που πλήττουν τη ΔΕΗ και την ανταγωνιστι-

κότητά της αλλά και τους καταναλωτές καθώς ελαχιστοποι-

ούν ή μηδενίζουν τα περιθώρια για μείωση των τιμών του

ρεύματος. 

Η επιβάρυνση για τα ελλείμματα στην αγορά τα έτη 2011

και 2012 από τη γνωστή υπόθεση της αποχώρησης προμη-

θευτών από την αγορά (Energa, Hellas Power κ.α.) (συνολι-

κής επιβάρυνσης πάνω από 120 εκατ. €), η κάλυψη των ελ-

λειμμάτων του Ε.Λ.ΑΠΕ., η ζημιά από τον τρόπο εφαρμογής

των δημοπρασιών ενέργειας ΝΟΜΕ, η επιβάρυνση υπέρ των

ιδιωτών παραγωγών από τα Α.Δ.Ι., αποτελούν μερικές από

τις στρεβλώσεις της αγοράς που πλήττουν σε τελευταίο επί-

πεδο τους καταναλωτές προς όφελος μεγάλων συμφερό-

ντων.

Η απουσία μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού που

να προσδιορίζει το μείγμα καυσίμου με γνώμονα την ενερ-

γειακή ασφάλεια και την εθνική αυτάρκεια, αποδεικνύεται α-

πό τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 23% σε σχέση

με το 2015 αλλά και την επιβάρυνση της ΔΕΗ κατά 70 εκατ.

€ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του Δεκεμ-

βρίου-Ιανουαρίου.

Αν στα παραπάνω προστεθούν οι ευνοϊκές συμβάσεις προ-

μήθειας με ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι αθρόες προσλήψεις

συμβούλων που καταγγέλλονται στα πλαίσια του Κοινοβου-

λευτικού ελέγχου και άλλα πολλά, συμπεραίνει οποιοσδή-

ποτε το μαρασμό του Ομίλου.

Η αναφερόμενη "ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ" στα αποτελέσματα, αν α-

φαιρεθούν τα 92,9 εκ € από την επιστροφή κεφαλαίου από τον

ΑΔΜΗΕ και υπολογισθεί η μείωση των προβλέψεων κα-
τά 512,2 εκατ. € φαίνεται ότι δε στηρίζεται σε υγιείς βάσεις.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί η μείωση των κερδών του
ΔΕΔΔΗΕ σχεδόν στο 1/3 των κερδών του 2015. Παρά την

αύξηση της δαπάνης για αμοιβές Αναπλ. Διευθυνόντων Συμ-

βούλων και Γεν. Διευθυντών κατά 26% περίπου!!! 

 2016 2015 
 €  5.155,2  € 5.675,4  

EBITDA  €  866,8  € 591,7  
EBITDA  16,8% 10,4% 

 € 200,1  € 206,   
   € 166,4  € 152,5  

 
 

 
  

 
 2016 2015 

 € 239,4  € 257,2  
EBITDA  € 152,0  € 154,8  

EBITDA  63,5 % 60,2% 
 € 54,1  € 61,9  

   € 2,7  € 35,5  
  
  

 
 2016 2015 

 € 738,3  € 727,6  
EBITDA  € 20,9  € 45,6  

EBITDA  2,8 % 6,3  
 € 13,8  € 39,4  

  € 7,8  € 29,4  
       

  
  

 
 2016 2015 

 € 30,8  € 28,2  
EBITDA  € 24,7  € 21,2  

EBITDA  80,1 % 75,3 % 
 € 16  € 18,8  

  € 10,8  € 12,8  
  

  
 

 
 

   

 
 

 
  

 

  
  

 

       
  
  

 

  
  

 
 

 
   

Αποτελέσματα         
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Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και
λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ
Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγο-
νός η σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερ-
δοφορίας τόσο του Ομίλου ΔΕΗ, όσο και της
Mητρικής εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με το
2015. Ειδικότερα η ΔΕΗ Α.Ε. το 2016 σημείω-
σε, σημαντικά κέρδη προ φόρων έναντι ζη-
μιών το 2015.

Την ίδια περίοδο μειώθηκε το καθαρό χρέ-
ος του Ομίλου κατά €262 εκατ. και αυξήθηκαν
οι επενδύσεις κατά € 114 εκατ.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανωτέρω
κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά κατά του-
λάχιστον € 250 εκατ. από εξωγενείς, μη ελεγ-
χόμενους από την εταιρεία παράγοντες, όπως
η επιβάρυνση για τα ελλείμματα στην αγορά τα
έτη 2011 και 2012 από τη γνωστή υπόθεση με
ποινικές προεκτάσεις της αποχώρησης προ-
μηθευτών από την αγορά, η αναθεώρηση των
τιμών Φυσικού Αερίου για τα έτη 2012-2015
συνεπεία δυσμενούς για τη ΔΕΠΑ διαιτητικής
απόφασης σε διαφορά με την τουρκική BOTAS,
η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ που ε-
πιβλήθηκε με το Ν. 4416/2016, η ζημία από τις
δημοπρατηθείσες ποσότητες ενέργειας στο
πλαίσιο των ΝΟΜΕ, η επιβάρυνση της ΔΕΗ υ-
πέρ των ιδιωτών παραγωγών από τον προ-
σωρινό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας
(γνωστό ως ΑΔΙ), και τέλος το φαινόμενο των
ρευματοκλοπών, το κόστος των οποίων, στο
μέρος που αφορά την αγορά επωμίζεται μέχρι
σήμερα η ΔΕΗ, ενώ σημαντικό μέρος επωμί-
ζονται οι καταναλωτές.

Ωστόσο η κερδοφορία της Μητρικής Εται-
ρείας επηρεάστηκε θετικά κατά € 92,9 εκατ.
από τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔ-
ΜΗΕ, ποσό το οποίο θα εισπραχθεί το 2017.

Οι ανωτέρω επιδόσεις προήλθαν πρωτί-
στως από τη μείωση των προβλέψεων για ε-
πισφαλείς απαιτήσεις συνεπεία της επιτυχίας
που σημείωσε το πρόγραμμα διακανονισμού
των οφειλών που υποστηρίχθηκε σημαντικά

από την έκπτωση επιβράβευσης των συνεπών
πελατών. Προήλθαν ακόμη από τη μείωση των
δαπανών ενεργειακού μείγματος και τη συ-
γκράτηση άλλων λειτουργικών δαπανών. Πρέ-
πει ωστόσο να σημειωθεί η μεγάλη μείωση της
λιγνιτικής παραγωγής κατά 23% περίπου σε
σχέση με το 2015, η οποία κινήθηκε στα ιστο-
ρικά χαμηλά, με αρνητική επίπτωση στην κερ-
δοφορία αλλά και στη ρευστότητα της Μητρι-
κής εταιρείας.

Το 2016 το μέσο ετήσιο μερίδιο της ΔΕΗ
Α.Ε. στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μειώ-
θηκε σε σχέση με το 2015 κατά περίπου 5 πο-
σοστιαίες μονάδες, μείωση μικρότερη από τις
προβλέψεις του Ν. 4389/2016 στο πλαίσιο της
συμφωνίας με τους δανειστές της χώρας. Συ-
νακόλουθα και σε συνδυασμό με τις εκπτωτι-
κές πολιτικές ο κύκλος εργασιών του Ομίλου
μειώθηκε κατά 8,3% σε σχέση με το 2015 και
ανήλθε στα € 5.257,1 εκατ.

Σημαντικότερο πρόβλημα για τη ΔΕΗ Α.Ε.
αναδεικνύεται στην παρούσα περίοδο η πε-
ριορισμένη ταμειακή ρευστότητα, συνεπεία της
οποίας οι υπερήμερες υποχρεώσεις της εται-
ρείας προς τους πιστωτές της είναι αυξημέ-
νες. Το πρόβλημα ρευστότητας, πέρα από το
γενικότερο οικονομικό κλίμα, οφείλεται:

α) σε συγκεκριμένους εξωγενείς παράγο-
ντες οι οποίοι πρέπει να επανεξεταστούν, ό-
πως: η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ,
η οποία έως το τέλος του 2017 αναμένεται να
επιβαρύνει την εταιρεία πλέον των € 300 ε-
κατ., και τα ΑΔΙ με τα οποία η εταιρεία επιβα-
ρύνθηκε το 10μήνο, μέχρι και τον 3ο του 2017
κατά € 65 εκατ. περίπου. Στα ανωτέρω προ-
στίθεται και η επιβάρυνση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά
€ 70 εκατ. τουλάχιστον από την ενεργειακή
κρίση Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου.

β) στο γεγονός ότι παρά την επιτυχία του
προγράμματος των διακανονισμών ένας ση-
μαντικός αριθμός πελατών αποφεύγουν να ε-
ξοφλήσουν τις οφειλές τους, ενώ και η εξό-
φληση των τρεχόντων λογαριασμών παρου-
σιάζει υστέρηση. Για την αύξηση της εισπραξι-
μότητας η εταιρεία πέραν της εντατικοποίησης
των συνήθων δράσεων θα προσφύγει στις υ-
πηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων προ-
σβλέποντας σε σημαντική βελτίωση.

Κατά τις εκτιμήσεις μας λαμβανομένου υ-
πόψη και του ότι το 2017 είναι χρονιά ιδιαίτε-
ρα αυξημένων υποχρεώσεων της Μητρικής
εταιρείας (κυρίως λόγω χρεωλυσίων, τόκων
και λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων €
850 εκατ. και συμβολαιοποιημένων επενδύ-
σεων € 650 εκατ.), στις οποίες πρέπει να προ-
στεθούν η απώλεια εσόδων και ρευστότητας
λόγω ΝΟΜΕ, το πρόβλημα της μειωμένης τα-
μειακής ρευστότητας βρίσκεται σήμερα στην
κορύφωσή του. Το αμέσως προσεχές διάστη-
μα αναμένεται σημαντική βελτίωση από τα έ-

σοδα της πώλησης του 49% του ΑΔΜΗΕ και
την προαναφερθείσα επιστροφή κεφαλαίου α-
πό ΑΔΜΗΕ προς ΔΕΗ, ενώ μεσομακροπρόθε-
σμα αναμένεται βελτίωση της εισπραξιμότη-
τας.

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της αγοράς προ-
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ κατα-
βάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλίες ώστε να πραγματοποιη-
θεί με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο, χωρίς
στρεβλώσεις και πρακτικές πρόσκαιρου και
εύκολου κέρδους, που αποβαίνουν τελικά σε
βάρος των καταναλωτών. Στην κατεύθυνση
αυτή έχει ήδη αρχίσει η εργασία για τη σύστα-
ση της πρώτης θυγατρικής εταιρείας πελατών
της ΔΕΗ που θα διατεθεί στην αγορά.

Τέλος ενόψη των διαφαινόμενων, με απαί-
τηση των δανειστών δομικών μέτρων για την
επιχείρηση, έχουμε ήδη δρομολογήσει και ερ-
γαζόμαστε συστηματικά για την κατάρτιση
στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των νέ-
ων συνθηκών που διαμορφώνονται, ώστε να
εκπληρωθεί ο διακηρυγμένος μας στόχος για
ΔΕΗ μικρότερη μεν στον τομέα του ηλεκτρι-
σμού στην Ελλάδα αλλά μεγαλύτερη και ισχυ-
ρότερη ως εταιρεία μέσω της διαφοροποίη-
σης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και της ε-
πέκτασης σε νέες αγορές. Σ’ αυτή τη βάση ε-
πιφυλασσόμαστε να διατυπώσουμε τις θέσεις
μας στο επόμενο διάστημα, με την πεποίθηση
ότι υπάρχουν ή μπορεί να διαμορφωθούν όλες
οι προϋποθέσεις για θετική προοπτική».

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές / Εισπραξιμότητα

        χρήσης 2016
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ΥΠΕΝ: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για τα
ενεργειακά

Κ
αι επισήμως με ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το

ΥΠΕΝ επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες περί αποεπένδυσης του

40% των λιγνιτικών της ΔΕΗ στο πλαίσιο της απόφασης που

εκδόθηκε από το Ευρωδικαστήριο το Δεκέμβριο του 2016. Παράλληλα

το ΥΠΕΝ παρουσιάζει τις πτυχές της συμφωνίας με τους δανειστές για

τα υπόλοιπα θέματα του τομέα της ενέργειας όπως η αύξηση των δη-

μοπρατούμενων ποσοτήτων ΝΟΜΕ, οι δράσεις για τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές της ΔΕΗ και η επίσπευση των αλλαγών στις αγορές του ηλε-

κτρισμού και του φυσικού αερίου.

Παράθυρο για τη συμμετοχή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή εται-

ρειών του ευρύτερου δημόσιου Τομέα σε επενδυτικά σχήματα που θα

διεκδικήσουν το 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ αφήνει, σύμ-

φωνα με το υπουργείο Ενέργειας, η συμφωνία που επετεύχθη με τους

Θεσμούς!

Όπως αναφέρει πάντως το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε το υπουρ-

γείο «ο δυνητικός επενδυτής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπει-

ρία στην αγορά ενέργειας, καθώς και τα αναγκαία κεφάλαια». Κάτι που

σημαίνει πως ακόμα και εάν υπάρξει τέτοια κίνηση, οι ενδιαφερόμε-

νοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανα-

γκαστικά θα συνταχθούν πίσω από κάποιο «έμπειρο στην αγορά ενέρ-

γειας» επενδυτή.

Ειδικότερα:

1. Λιγνίτες

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, στα μέσα του Δεκεμβρίου 2016,

εκδόθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία επανέφερε

σε ισχύ αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2008 και του 2009,

σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπισθεί η μονοπωλιακή πρόσβαση

της ΔΕΗ σε λιγνίτη. Σε εφαρμογή των αποφάσεων αυτών (Κομισιόν

και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) συμφωνήθηκε με τους θεσμούς το πλαί-

σιο αρχών για την υλοποίηση διαρθρωτικών μέτρων, που θα αντιμε-

τωπίζουν το ζήτημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα:

– Μεταβίβαση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων, σε ποσοστό περί-

που 40%, σε σχέση με το σημερινό λιγνιτικό δυναμικό της ΔΕΗ.

– Ο δυνητικός επενδυτής ή επενδυτές δεν θα συνδέονται με κανέναν

τρόπο με τη ΔΕΗ, για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, σύμ-

φωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες.

– Ο δυνητικός επενδυτής θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία

στην αγορά ενέργειας, καθώς και τα αναγκαία κεφάλαια.

– Στη διαδικασία μπορούν να λάβουν μέρος και επενδυτικά σχήμα-

τα, στα οποία θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής εταιρίες του ευ-

ρύτερου δημόσιου τομέα, Περιφέρειες και άλλοι τοπικοί φορείς.

– Ως προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση, θα κοινοποιηθούν στη Γε-

νική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Competition) ως

τα μέσα Μαΐου όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξειδίκευση των

μέτρων σε επόμενο στάδιο. Τα μέτρα θα οριστικοποιηθούν και θα

νομοθετηθούν μετά τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς (market test) μέ-

χρι το Νοέμβριο 2017. Η υλοποίηση τους προβλέπεται μέχρι τον Ιού-

νιο 2018.

2. ΝΟΜΕ

– Συμφωνήθηκε η αλλαγή στις δημοπρατούμενες ποσότητες ενέρ-

γειας, που θα ξεκινήσει το Δεκέμβριο 2017. Οι θεσμοί ζητούσαν υπερ-

βολικά υψηλές ποσότητες δημοπράτησης (αρχικά μέχρι 46% και στη

συνέχεια μέχρι 33%). Μέσα από τη διαπραγμάτευση η αύξηση πε-

ριορίσθηκε σε πολύ πιο χαμηλά και ρεαλιστικά επίπεδα (16% για το

2017, 19% για το 2018 και 22% για το 2019). Ωστόσο, συμπεριλή-

φθηκε όρος στη συμφωνία, ότι μετά την εφαρμογή των μέτρων για

το λιγνίτη οι ποσότητες των δημοπρατούμενων ποσοτήτων θα μει-

ωθούν.

3. ΔΕΗ

– Ως προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση, θα υποβληθεί στους θε-

σμούς Πλάνο Δράσης, για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων

οφειλών προς τη ΔΕΗ. 

4. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Οι ΥΚΩ αποτελούν μία από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στα τιμολόγια

ηλεκτρικού ρεύματος, για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροδότησης

των νησιών και των ειδικών τιμολογίων (Κοινωνικό Τιμολόγιο, πο-

λυτέκνων). Εισπράττονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέρ-

γειας (ΔΕΗ και ιδιώτες), για την ανάκτηση του κόστους αυτού. Κατά

τα προηγούμενα χρόνια, από το 2012, δεν είχαν επιμερισθεί στο σύ-

νολο τους, για να μην αυξηθούν τα τιμολόγια ηλεκτρισμού, με απο-

τέλεσμα τη συσσώρευση οφειλών προς τη ΔΕΗ. 

– Η εκκρεμότητα αυτή των παρελθόντων ετών θα τακτοποιηθεί σε

βάθος 5ετίας, έως το 2022, προκειμένου να αποφευχθούν υπέρο-

γκες χρεώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρισμού.

5. Φυσικό αέριο

Η συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει την υποβολή έως το Σε-

πτέμβριο 2017 ενός οδικού χάρτη για την ολοκλήρωση της απελευ-

θέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου.

6. Target Model

Η συμφωνία προβλέπει να υποβληθεί άμεσα στους θεσμούς οδικός

χάρτης για την προσαρμογή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού στους

κανόνες της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, στο πλαίσιο του Μο-

ντέλου Στόχου (Target Model).

7. ΔΕΣΦΑ

Όπως έχει ήδη αποφασισθεί, θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του 66%

της ΔΕΣΦΑ (35% ΕΛΠΕ, 31% ΤΑΙΠΕΔ), με το δημόσιο να διατηρεί το

υπόλοιπο 34%. Η συμφωνία προβλέπει δύο προδιαγραφές.

Πρώτον. Ο δυνητικός επενδυτής θα πρέπει να είναι Ευρωπαίος Δια-

χειριστής, για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο

της Ελλάδας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον. Μετά την ιδιωτικοποίηση, η ΔΕΣΦΑ θα λειτουργεί με το μο-

ντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία πρόσληψης συμβούλου από το ΤΑΙ-

ΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση. Ορίζοντας υλοποίησης ως τα τέλη του 2017.
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ΝΟΜΕ & «ΠΑΡΑΔΟΞΑ»

Συναγερμό έχει σημάνει στη ΔΕΗ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Γιώργος Σταθάκης για τη βιωσιμότητα της εταιρίας, μετά τη συμ-
φωνία με τους δανειστές για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κ. Σταθάκης με επιστολή του προς τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης Μανόλη Πανα-
γιωτάκη ζητά «ένα αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της
ΔEΗ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και προαγωγή των
συμφερόντων της εταιρίας».
Η ξαφνική τροπή των διαπραγματεύσεων με την απαίτηση των δανει-
στών για πώληση μονάδων φαίνεται επίσης από τη συνέχεια της επιστολής
του κ. Σταθάκη, ο οποίος σημειώνει πως τα μέτρα αυτά «ανέκυψαν
προσφάτως και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν». Έτσι ζητά από
τον κ. Παναγιωτάκη τα προαναφερόμενα μέτρα καθώς και άλλα που έχουν

ήδη ληφθεί, να συμπεριληφθούν υπόψη σε ένα αναθεωρημένο επιχει-
ρησιακό σχέδιο της ΔΕH, «προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότη-
τα και προαγωγή των συμφερόντων της εταιρίας».
Στοιχείο που κρύβει την ανησυχία του υπουργού για την πορεία της
ΔΕΗ, καθώς μετά το πρόβλημα ρευστότητας έρχεται να προστεθεί και
η πώληση μονάδων. Συνεπώς ζητά από τον κ. Παναγιωτάκη επιχει-
ρησιακό σχέδιο, που να οδηγεί την εταιρία στα νέα δεδομένα. 
Ο υπουργός απαιτεί τάχιστα -«καθίσταται άκρως απαραίτητο» και «εντός
προσεχούς Μαΐου»- από τον πρόεδρο την «ανάθεση εκπόνησης με-
λέτης του αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕH σε
απόλυτα εξειδικευμένο σύμβουλο διεθνούς κύρους και αναγνώρισης».
Ο ίδιος ζητά τα «παραδοτέα» του συμβούλου μέσα στον μήνα, ώστε
να εναρμονιστούν με το «ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα». 

Σταθάκης Γ.:
Ανάγκη αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ

Στα 40,02 ευρώ/ Mwh διαμορφώθη-
κε η υψηλότερη τιμή στην 3η δημοπρα-
σία ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ), που
πραγματοποιήθηκε την 26/4/2017, αλλά
η έκπληξη της ημέρας ήταν η αγορά ενός
πακέτου 14 Mwh/h ελάχιστα λεπτά πριν
από τη λήξη της όλης διαδικασίας στην
τιμή εκκίνησης των 37,37 ευρώ/ Mwh.

Η ποσότητα που διατέθηκε, οι 145
Mwh/h, απορροφήθηκαν άνετα από την
αγορά και οι τρεις μεγάλες ιδιωτικές εται-
ρείες προμήθειας, η Elpedison, η Ηρων
και η Protergia, εξασφάλισαν περί τις 90
Mwh/h στην τιμή των 39,92 ευρώ/MWh.
Tα 40,02 ευρώ/ Mwh, που ήταν και η
υψηλότερη τιμή, αφορούσαν δύο μικρά
πακέτα, των 2 MW το καθένα και προο-
ρίζονταν για βιομηχανικούς καταναλω-
τές.

Το ενδιαφέρον της ημέρας ήταν η κί-
νηση ενός εκ των συμμετεχόντων, που
έδωσε το «παρών» από το ξεκίνημα ως
τη λήξη της δημοπρασίας και εκμεταλ-
λευόμενος μία από τις δυνατότητες που
δίνει το Yankee Auctions (το σύστημα δη-
μοπρασιών που έχει υιοθετήσει ο ΛΑΓΗΕ
για τα ΝΟΜΕ) κατάφερε λίγο πριν από τη
λήξη της συνεδρίασης να αποκτήσει το
πακέτο των 14 Mwh/h που διεκδικούσε
εξ αρχής, στην τιμή εκκίνησης, παρότι τα
ενδιάμεσα πακέτα πουλήθηκαν σε υψη-
λότερη τιμή. Ας σημειωθεί ότι στην
προηγούμενη δημοπρασία, του Ιανουα-
ρίου, η υψηλότερη τιμή ήταν τα 41,14
ευρώ/ Mwh.

Ο ΛΑΓΗΕ απάντησε στα δημοσιεύμα-
τα με τεχνική ανάλυση, επισημαίνοντας
"ότι η διαδικασία διεξήχθηκε σύμφωνα
με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και
δεν έλαβε χώρα ουδέν παράδοξο, πε-
ρίεργο ή οτιδήποτε άλλο που να αμφι-
σβητεί τον αξιόπιστο, διαφανή και αμε-
ρόληπτο τρόπο διεξαγωγής της δημο-
πρασίας".

Προσόντα πρόσληψης συμβούλων
εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ

Ερώτηση για την πρόσληψη συμβούλων στις εταιρείες του ομίλου

ΔΕΗ κατέθεσε στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Βουλευ-

τής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος. 

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, δημοσιεύματα θέλουν τα τελευταία

δύο χρόνια να έχουν προσληφθεί και να απασχολούνται στις εταιρείες

του ομίλου ΔΕΗ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες), καθώς και στον

όμιλο ΔΕΠΑ- ΔΕΣΦΑ, σωρεία συμβούλων, με διάφορους τίτλους, που

να συνδέονται με τον ΣΥΡΙΖΑ με οποιονδήποτε τρόπο. 

Στην ερώτησή του, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρεται και σε δημοσιεύματα για τον πρώην Πρόεδρο

και Αντιπρόεδρο του ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι φέρονται να αύξησαν τους μισθούς τους σε 20.000€ το μήνα,

να μην έχουν απομακρυνθεί από τον όμιλο, αλλά να παραιτήθηκαν και να προσλήφθηκαν ως ειδικοί

σύμβουλοι με αμοιβή 7.000€ τον μήνα.

Η ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Σε μια εποχή όπου η ΔΕΗ φυλλοροεί και τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας έχουν διογκωθεί,

θα περίμενε κανείς να καταβάλλονται προσπάθειες από όλους τους φορείς του δημοσίου για τον πε-

ριορισμό του κόστους λειτουργίας τους στον όμιλο. Αντ’ αυτού, έρχονται στο φως της δημοσιότητας

πληροφορίες που θέλουν να έχουν προσληφθεί, τα τελευταία δυο χρόνια και να απασχολούνται στις

εταιρείες του ομίλου ΔΕΗ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες), καθώς και στον όμιλο ΔΕΠΑ- ΔΕ-

ΣΦΑ, σωρεία συμβούλων, με διάφορους τίτλους, αρμοδιότητες και καθεστώτα απασχόλησης, με κοι-

νό χαρακτηριστικό τους την, με οποιονδήποτε τρόπο, σύνδεσή τους με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τους εκλε-

κτούς τους, στους οποίους έχει ανατεθεί η διοίκηση των εταιρειών αυτών. 

Ταυτόχρονα, δημοσιεύματα φέρουν τον πρώην Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΑΔΜΗΕ, οι οποί-

οι έγιναν γνωστοί από το bonus που έδωσαν στον εαυτό τους αναδρομικά ύψους 240.000€ και αύ-

ξησαν προκλητικά τους μισθούς τους σε 20.000€ το μήνα, να μην έχουν απομακρυνθεί από τον όμι-

λο, αλλά να παραιτήθηκαν και να προσλήφθηκαν ως ειδικοί σύμβουλοι με αμοιβή 7.000€ τον μήνα. 

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιοι και πόσοι έχουν προσληφθεί στους ομίλους των ενεργειακών εταιρειών (Όμιλος ΔΕΗ, ΔΕΠΑ,

ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες), ως σύμβουλοι οποιουδήποτε τίτλου και θέσης από

την ανάληψη της εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι σήμερα; Παρακαλώ να κατατεθούν τα πλήρη στοιχεία

των προσώπων που έχουν προσληφθεί, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις απασχόλησής τους.

2. Ισχύουν τα δημοσιεύματα περί διορισμού των πρώην στελεχών του ΑΔΜΗΕ ως ειδικών συμ-

βούλων του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ; 

3. Έχουν επιστραφεί τα χρήματα που σκανδαλωδώς εισπράχθηκαν από τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ,

όπως δεσμεύτηκαν; Κι αν όχι, τι προτίθεται να πράξει γι’ αυτό;
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ, με κατά πλειοψηφία απόφασή του, αποφάσισε σε συ-

νεδρίασή του την 27-4-2017:

1. Την κατάργηση των θέσεων εργασίας:

• Του απασχολούμενου στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου προσωπικού, με

εξαίρεση του απαραίτητου αριθμού θέσεων εργασίας που θα κα-

λυφθούν από το προσωπικό του ΑΗΣ, το οποίο πρέπει να πα-

ραμείνει προσωρινά για τις διαδικασίες απόσυρσης, καθώς και

για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

• Του απασχολούμενου προσωπικού που σχετίζεται με τη λει-

τουργία των Μονάδων 1, 2 και 3 του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρί-

ου και  3 και 4 του ΑΗΣ Αλιβερίου.

• Του απασχολούμενου προσωπικού στον πρώην ΑΗΣ Πτολε-

μαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ, με εξαίρεση του απαραίτητου αριθμού θέσε-

ων εργασίας, το οποίο παραμένει για τις διαδικασίες απόσυρ-

σης ως και για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων,

εξαιτίας της οριστικής απόσυρσης του συνόλου των Μονάδων του

ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου και του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ, κα-

θώς και των προαναφερόμενων Μονάδων του ΑΗΣ Κερατέας –

Λαυρίου και του ΑΗΣ Αλιβερίου, από το Σύστημα.

2. Ειδικότερα, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολε-

μαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ που συστάθηκε με την Απόφαση Διευθύνοντος

Συμβούλου, παραμένουν 28 μισθωτοί. Στον πρώην ΑΗΣ Αγ. Γε-

ωργίου και όσον αφορά στις διαδικασίες απόσυρσης των Μονάδων

του, παραμένουν είκοσι επτά (27) μισθωτοί (συμπεριλαμβανομέ-

νων των Στελεχών διοικητικής στάθμης) που θα στελεχώσουν το

υπό σύσταση, νέο οργανωτικό σχήμα του εν λόγω Σταθμού. Η νέα

δομή θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: α) φύλαξη εγκαταστά-

σεων, β) αποθήκη, γ) διοικητική μέριμνα και διαχείριση εξοπλισμού

υποστήριξης, δ) πυρασφάλεια και θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην

Εργασία, ε) τεχνική υποστήριξη διαδικασιών απόσυρσης και στ) επι-

τήρηση Υ/Σ ΑΔΜΗΕ, για το διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοι-

νού και οι όροι θα περιλαμβάνονται στην υπό διαμόρφωση συμ-

φωνία αλληλοϋποστήριξης ΔΕΗ Α.Ε. – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 

Στους ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και Αλιβερίου, η κατάργηση αφο-

ρά μόνο στις θέσεις του τεχνικού προσωπικού που συνδέονταν με

τη λειτουργία των αποσυρθεισών Μονάδων και το οποίο προσω-

πικό δεν αξιοποιήθηκε για την κάλυψη αναγκών άλλων Μονάδων

αυτών των Σταθμών, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε λει-

τουργία ή τέθηκαν σε λειτουργία ως νέες.

3. Οι μισθωτοί των οποίων οι θέσεις εργασίας καταργήθηκαν κατά τα

ως άνω, εφόσον έχουν θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης και

συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2017 το 57ο έτος της ηλικίας τους, δύ-

νανται να αποχωρήσουν από την Επιχείρηση έως την 30.6.2017,

υποβάλλοντας σχετική αίτηση παραίτησης μέχρι τις 20.5.2017 με

σκοπό τη συνταξιοδότησή τους και λαμβάνοντας το καθαρό ποσό

των 15.000 Ευρώ, ενώ τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση

θα συμψηφιστούν με αυτό. Για τους μισθωτούς των ΑΗΣ Αγ. Γε-

ωργίου, Αλιβερίου και Κερατέας – Λαυρίου που παρότι εμπίπτουν

στην εν λόγω ρύθμιση, δεν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, θα

εφαρμοστεί η διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παρα-

γράφους της παρούσας Απόφασης.

Για τους μισθωτούς του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ που,

παρότι εμπίπτουν στην εν λόγω ρύθμιση, επιθυμούν να παραμεί-

νουν στην Επιχείρηση δεν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, η υπη-

ρεσιακή τους κατάσταση δεν μεταβάλλεται και παραμένουν στις υπη-

ρεσιακές Μονάδες που ήδη απασχολούνται.

4. Tο προσωπικό, του οποίου οι θέσεις καταργούνται, θα καλύψει υφι-

στάμενες ανάγκες μονάδων της Επιχείρησης.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017

Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει φέτος να υ-
ποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις 2017

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Η κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελείται από τέσ-

σερα (4) κλιμάκια με ανώτερο συντελεστή 45% ο οποίος εφαρμόζε-
ται για εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ, η οποία έχει ως εξής: 

Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων φορο-
λογούνται τα παρακάτω εισοδήματα:

– Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ημεδαπής και
αλλοδαπής προέλευσης

– Το εισόδημα που προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας ως δι-
ευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώ-
που ή νομικής οντότητας σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ.2 του άρ-
θρου 12 του ν.4172/2013 

– Το καθαρό εισόδημα (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών ει-
σφορών), από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή παροχή υ-
πηρεσίας προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα με τις προϋποθέσεις
της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 και συ-
μπληρώνεται στους κωδικούς 307-308. 

– Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν: 
α) ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία

ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων
του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει ει-
σόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο
ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του ει-
σόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. 

β) ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ το κρινόμενο φορολογικό έτος 

γ) ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από περισσότερες της
μίας κατηγορίας εισοδήματος και υπάρχει ισότητα μεταξύ τους. 

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και συ-
νταξιούχων του άρθρου 15 μειώνεται: 

α) για φορολογητέο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ κατά 1.900
ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα), 1.950 ευρώ
(για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο), 2.000 ευρώ (για φο-
ρολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα), 2.100 ευρώ (για φορολογού-
μενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω), [εφόσον ο φόρος που προ-
κύπτει είναι μικρότερος των ανωτέρω ποσών, τότε το ποσό της μεί-
ωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου], 

β) για φορολογητέο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, τα ανω-
τέρω ποσά μειώσεων φόρου μειώνονται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευ-
ρώ εισοδήματος.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(ΑΡΘ. 43Α Ν.4172/2013) 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθ.43Α ν.4172/2013) προσ-
διορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Η εύρεση του εισοδήματος επί του οποίου θα επιβληθεί η ειδι-
κή εισφορά αλληλεγγύης προκύπτει από το άθροισμα του πραγμα-
τικού δηλωθέντος εισοδήματος και της τυχόν διαφοράς που προκύ-
πτει μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού συνολικού εισοδήματος
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.4172/2013.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ 
Το ποσό του φόρου που προκύπτει, ανεξαρτήτως της κατηγορίας

εισοδήματος που αποκτάται, μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκα-
τό (10%): 

α) για έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περί-
θαλψης (κωδικοί 051-052), εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του
φορολογητέου εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ για
κάθε φορολογούμενο. 

β) για δαπάνες που καταβάλλονται για δωρεές (κωδικοί 059-060),
εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 100 ευρώ στη διάρκεια του
φορολογικού έτους. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υ-
περβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. 

Επίσης, ο φόρος που προκύπτει ανεξαρτήτως της κλίμακας φο-
ρολόγησης, μειώνεται κατά 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και για
καθένα από τα εξαρτώμενα μέλη του, εφόσον είναι ανάπηροι με πο-
σοστό αναπηρίας 67% και άνω, είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλί-
τες, θύματα πολέμου κ.λπ.

Κλιμάκια
Εισοδήματος

(€)

Φορολογικός
Συντελεστής

%

Φόρος
Κλιμακίου

(€)
Σύνολο

Εισοδήματος
(€)

Φόρου
(€)

20.000,00 22 4.400,00 20.000,00 4.400,00

10.000,00 29 2.900,00 30.000,00 7.300,00

10.000,00 37 3.700,00 40.000,00 11.000,00

Υπερβάλλον 45

Κλιμάκιο
εισοδήματος

(€)

Συντελεστής
εισφοράς

αλληλεγγύης
%

Εισφορά
αλληλεγγύης
κλιμακίου (€)

Σύνολο
Εισοδήματος

(€)

Σύνολο
εισφοράς

αλληλεγγύης
(€)

12.000 0 0 12.000 0

8.000 2,2 176 20.000 176

10.000 5 500 30.000 676

10.000 6,5 650 40.000 1.326

25.000 7,5 1.875 65.000 3.201

155.000 9 13.950 220.000 17.151

Υπερβάλλον 10
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Το Γερμανικό Ινστιτούτο

για την Προστασία των Ερ-

γαζομένων (IFA: institut fur

Arbeitsschutz), που ανήκει

στους Γερμανικούς Συνδέ-

σμους για την Ασφάλιση του

Επαγγελματικού Κινδύνου (DGUV), εκτιμά ότι η ψηφιοποίηση

του κόσμου της εργασίας, που ονομάστηκε «Εργασία 4.0», δη-

μιουργεί νέο πλαίσιο για την προστασία της υγείας των ερ-

γαζομένων. Η δικτύωση, η προσβασιμότητα και ο έλεγχος

μέσω των υπολογιστών και των τεχνολογιών της πληρο-

φορίας, καθώς και η πύκνωση του δικτύου της απασχό-

λησης, είναι θέματα που θα προκαλέσουν στα επόμενα έτη

στους επαγγελματικούς συνδέσμους και στα ασφαλιστικά

ταμεία διαρκώς μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα

της πρόληψης.

Η ψηφιοποίηση έχει ποικίλες επιπτώσεις

στην ασφάλεια, την υγεία και την ευεξία των

εργαζομένων. Η ψηφιακή μετάβαση δεν

αφορά μόνον την παραγωγή, αλλά όλους

τους τομείς της οικονομίας, από την

ανάπτυξη και τον προγραμματι-

σμό, μέχρι και τη διαχείριση.

Η ψηφιοποίηση κινητο-

ποιεί δυνάμεις και κάνει

την εργασία ευέλι-

κτη. Επιτρέπει την

σχεδόν δίχως

όρια εργα-

σία: στον

ίδιο τον

χ ώ ρ ο

τ η ς

ερ-

γασίας, αλλά και στον δρόμο προς αυτήν ή μέχρι την ώρα της επόμε-

νης επαγγελματικής συνάντησης.

Παράλληλα, καινοτόμες τεχνικές κατασκευής και μέθοδοι εργασίας

δημιουργούν νέους κινδύνους ατυχήματος, για παράδειγμα εκεί

όπου άνθρωποι και ρομπότ εργάζονται μαζί δίχως κάποιο προστα-

τευτικό διαχωριστικό ή εκεί όπου διαρκώς περισσότερες οθόνες αυ-

ξάνουν το πληροφοριακό φορτίο. Ή, πάλι, εκεί όπου νέες διαδικασίες

παράγουν ουσίες που έχουν άγνωστες μέχρι σήμερα επιπτώσεις στην

υγεία, όπως στην περίπτωση της νανοτεχνολογίας. Η επεκτεινόμενη

δικτύωση, είτε αφορά τα συστήματα παραγωγής είτε τους χώρους ερ-

γασίας γενικότερα, αυξάνει τον κίνδυνο επιθέσεων στα δεδομένα ή τον

κίνδυνο χειραγώγησης τους. Η ψηφιοποίηση εκτοπίζει τις χειρωνα-

κτικές δραστηριότητες και ευνοεί την οικονομία των κινήσεων, την μο-

νομερή σωματική ή πνευματική επιβάρυνση ή ένα συνδυασμό αυτών.

Τα ψηφιακά μέσα και οι διαδικασίες εργασίας θέτουν διαρκώς νέες απαι-

τήσεις στο περιεχόμενο των προσόντων, αλλά και στην ετοιμότητα για

ισόβια επιμόρφωση. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν, τέλος, απο-

λύτως νέες μορφές εργασίας, όπως είναι το Cloudworking και το Click-

working, για χις οποίες τίθεται το ερώτημα πώς είναι στις περιπτώ-

σεις αυτές κατ' αρχήν δυνατό να καταστεί αποτελεσματική η πρόλη-

ψη.

Πέραν των πιθανών κινδύνων για τους απασχολούμενους, η ψη-

φιακή μετάβαση προσφέρει επίσης σοβαρές δυνατότητες για τη δια-

μόρφωση μιας ασφαλέστερης, υγιέστερης, πλέον ευέλικτης και συ-

μπεριληπτικής εργασίας. Οι δυνατότητες καλύπτουν ένα φάσμα από

τις ευφυείς τεχνικές ασφάλειας, τις διεπιφάνειες ανθρώπου - μηχα-

νής, την εικονική μηχανική μέχρι και τα γυαλιά που είναι εφοδιασμέ-

να με υπολογιστή, τα συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων ή τα ψη-

φιακά προγράμματα επιμόρφωσης.

Η έρευνα για την πρόληψη παίζει έναν κεντρικό ρόλο στη δια-

μόρφωση ενός ασφαλέστερου, υγιέστερου και δικαιότερου εργασια-

κού κόσμου. Αλλά και η ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση είναι ση-

μαντικά εργαλεία για την ελαχιστοποίηση των αυριανών κινδύνων στον

χώρο της εργασίας. Εάν η αξία της ασφάλειας και της υγείας μεταδο-

θεί ήδη στους νεότερους της εποχής μας, τότε μια «κουλτούρας της

πρόληψης» γίνεται πιθανότερη και μπορεί στο μέλλον να καλύψει όλους

τους τομείς της ζωής και όλες της ηλικιακές κατηγορίες.

Πηγή: http://www.dauv.de/ifa/fachinfos/ arbeiten-4.0/index.jsp

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία 2017 (28 Απριλίου)

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Ερ-

γασία, είναι: «Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης

των δεδομένων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. - Μια συνει-

σφορά στην επίτευξη του στόχου 8 'αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανά-

πτυξη' για την αειφόρο ανάπτυξη».

Η Ημέρα έχει καθιερωθεί, από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) να γιορτάζεται

στις 28 Απριλίου κάθε έτους (www.ilo.org/safeday).

Εργασία 4.0: Νέες προκλήσεις για την πρόληψη των κινδύνων
από την ψηφιοποίηση- Εκτιμήσεις του IFA



Είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία που δίνει κατά καιρούς η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγ-
γελματικές ασθένειες. 

Τα εργατικά ατυχήματα καθώς και οι επαγγελματικές ασθένειες αφο-
ρούν, όλους τους τομείς εργασίας, και όλες τις ειδικότητες, είτε πρό-
κειται για εργασία γραφείου, είτε τεχνικές εργασίες.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας κάθε 15 δευτερόλεπτα,
ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του από εργατικό ατύχημα η από ασθέ-
νεια που σχετίζεται με την εργασία του.

Κάθε 15 δευτερόλεπτα 153 εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν εργατι-
κό ατύχημα.

Κάθε μέρα 6.300 άτομα χάνουν την ζωή τους από εργατικά ατυ-
χήματα ή επαγγελματικές ασθένειες με περισσότερους από 2,3 εκα-
τομμύρια θανάτους και 317 εκατομμύρια εργατικά ατυχήματα ετησίως.

Το κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι τεράστιο και το οικονομικό βά-
ρος υπολογίζεται κάθε χρόνο ότι ανέρχεται στο 4% του παγκόσμιου
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Τα προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον
έχουν πάρει εφιαλτικές διαστάσεις απαιτείται η σύμπραξη και η συ-
νεργασία όλων των εμπλεκόμενων, εργοδοτών, εργαζομένων ιδιω-
τικών και δημόσιων φορέων καθώς και διεθνών οργανισμών με την
θέσπιση των πλέον ασφαλών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας
στο παραγωγικό σύστημα και στην αγορά εργασίας, όπου η ανθρώ-
πινη ζωή και η υγεία αποτελεί υπέρτατη αξία και στόχο δράσης των
κοινωνιών.

Αναφορικά με τους χώρους εργασίας στον Όμιλο ΔΕΗ πρέπει να
τονίσω ότι παρά τα στοιχειώδη μέτρα που έχουν ληφθεί για την προ-
στασία των εργαζομένων αυτά φαίνεται ότι δεν επαρκούν, με συνέ-
πεια, κατά καιρούς να έχουν συμβεί σοβαρά ατυχήματα, τα οποία έχουν
στοιχήσει σε ανθρώπινες απώλειες και σε σοβαρές αναπηρίες.

Οι συνθήκες εργασίας στα καταστήματα πώλησης, στα εργοστάσια
και στα ορυχεία της επιχείρησης στη διανομή και μεταφορά της ηλε-
κτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω της υπερεντατικο-
ποίησης της εργασίας και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού
υψηλών απαιτήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του στρες και της ψυ-
χολογικής πίεσης με δυσμενείς συνέπειες στο εργασιακό περιβάλλον. 

Τα περιστατικά δε βιαιοπραγίας εις βάρος των συναδέλφων από κα-
ταναλωτές έχουν αρχίσει να παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις, δυστυχώς
όμως η διοίκηση του ομίλου δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε, δημιουρ-
γώντας μεγάλη ανασφάλεια στους εργαζομένους.

Σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω της συνεχόμενης οικονομι-
κής ύφεσης απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και ερ-
γαζομένων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, μιας και ο θεσμός
της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στην Ελλάδα βρίσκεται σε νη-
πιακό στάδιο παρά του ότι και εδώ υπάρχει πλούσιο και σοβαρό νο-

μο-
θετι-
κ ό
πλαίσιο
το οποίο
όμως δεν
τηρείται. 

Η συνεχόμενη
αναβάθμιση και βελ-
τίωση των συνθηκών
εργασίας και η πρόληψη
των επαγγελματικών ασθε-
νειών και των εργατικών ατυ-
χημάτων οφείλουν να γίνουν σκο-
πός των εργαζομένων και των εργο-
δοτών, μα πάνω από όλα οφείλουν να γί-
νουν στόχος της πολιτείας έτσι μόνο θα
υπάρχει μείωση του κινδύνου και αποτροπή
ατυχημάτων στο μέλλον.

Ιδιαίτερα στα εργοστάσια και τα ορυχεία της επι-
χείρησης όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα ατυ-
χήματα απαιτείται η βελτίωση των υποδομών και του
κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς και η διαρκής αναβάθ-
μιση των συνθηκών εργασίας με την θέσπιση αυστηρό-
τερων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια την βελτίωση του παρεχόμε-
νου έργου και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επι-
χείρησης διότι θα διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια όλων
μας.

Είναι επιτατική ανάγκη όλων η διασφάλιση της ζωής των
εργαζομένων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους.

Όχι άλλες θυσίες στους χώρους εργασίας.
Αρκετά έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα με την ζωή των συ-

ναδέλφων μας.
Όχι άλλους θανάτους. 
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Η ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Νίκος Ντίνος

Μέλος Εκτ. Επιτροπής ΠΑ.Σ.ΥΠ-ΔΕΗ.

Δημ. Σύμβουλος Δάφνης Υμηττού

Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικής

Πολιτικής Δήμου Δάφνης Υμηττού



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

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

Find us on
Facebook

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.pasyp-dei.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
www.pasyp-deipress.blogspot.com
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