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Όμιλος ΔΕΗ με την έννοια που
γνωρίζαμε, είναι παρελθόν. Αυτό ουσιαστικά ξεκαθάρισε ο
Πρωθυπουργός στο Περιφερειακό συνέδριο στη Δυτ. Μακεδονία. Ήδη ο ΑΔΜΗΕ αποκόπηκε από τον Όμιλο και κατέλαβαν τις θέσεις τους οι Κινέζοι.
Η ΔΕΗ αποτελεί το μεγάλο θύμα.
Έχασε τον ΑΔΜΗΕ, θα υποστεί την «αποεπένδυση» στη λιγνιτική παραγωγή,
τη συρρίκνωση στη λιανική αγορά, με
συνέπειες στο βαθμό ενεργειακής εξάρτησης της Χώρας, στους καταναλωτές,
στους εργαζόμενους.
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
Το όραμα της «μικρότερης, αλλά ιπροέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
σχυρότερης»
ΔΕΗ, μόνο παραπλανητικά
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
μπορεί να λειτουργήσει.
Ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικονομίας, των καταναλωτών και των εργαζομένων. Η έλλειψη
προσωπικού, η έλλειψη υλικών, η μεγάλη εξάρτηση των έργων
από τους εργολάβους, τον διασύρουν καθημερινά.
Απαξιώνονται οι εταιρείες του Ομίλου, ανοίγοντας την «όρεξη» σε διάφορα κερδοσκοπικά και καιροσκοπικά συμφέροντα.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ τρέχει λαχανιασμένα να μαζέψει τα ληξιπρόθεσμα, να αντιμετωπίζει δηλ. το πρόβλημα ρευστότητας και
να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, σημειώνοντας
όμως ζημιές για το 1ο τρίμηνο του 2017. Οφείλονται, υποστηρίζει, σε εξωγενείς παράγοντες και βέβαια
δεν αναφέρεται στις
ευνοϊκές συμβάσεις
παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες.
Ιδιοκτήτης
Οι «εθελοντικές»
ΠΑ.Σ.ΥΠ. / Δ.Ε.Η.
αποχωρήσεις
πραγΓιώργος Μπούκουρας
ματοποιήθηκαν στη
Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
ΔΕΗ. Ακολουθεί και
Σπύρος Αγαπάκης
ο ΔΕΔΔΗΕ;
Όλα τα παραπάΑρχισυντάκτες
νω έχουν προκαλέΚώστας Διακουμάκος
σει σωρεία ΕρωτήσεΚώστας Χρυσίνας

O

editorial

Συντακτική Επιτροπή
Σπύρος Αγαπάκης
Κώστας Ζάμπρας
Παναγιώτης Καλοφωλιάς
Nίκος Ντίνος
Γραφεία
Βερανζέρου 57 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
Τηλ.: 210 52.23.612
Fax: 210 52.26.726
Τιμή φύλλου: 0,01€
www.pasyp-dei.gr
www.pasyp-deipress.blogspot.com
email: pasyp@otenet.gr
pasyp.deipress@gmail.com

ων στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού έλεγχου, προειδοποιώντας
για τα αδιέξοδα που δημιουργούν τα αναποτελεσματικά και επικίνδυνα μέτρα τα οποία λαμβάνουν, άλλα η Κυβέρνηση και άλλα η διοίκηση του Ομίλου.
Η παραπλάνηση, ο εμπαιγμός και σε πολλές περιπτώσεις ο
αιφνιδιασμός του Συνδικάτου από τη Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζονται και γίνονται έντονα πλέον φαινόμενα.
Ο νέος Κανονισμός Αξιολόγησης της ΔΕΗ, Eπιχειρησιακός
Σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ, ο Κανονισμός Προσωπικού στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που δεν έτυχαν συστηματικού και εμπεριστατωμένου διαλόγου είναι ενδεικτικά της νοοτροπίας που διακατέχει τη
Διοίκηση του Ομίλου και αποτελούν προσπάθειες απαξίωσης του
συνδικάτου.
Καλή ανάγνωση!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Επιτροπή Αιμοδοσίας του ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η. θα ήθελε να σας
συγχαρεί και να σας ευχαριστήσει για τη μαζική προσέλευσή σας
στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκοκονδύλη 28 - ΑΘΗΝΑ αίθουσα «ΞΕΝΙΑ» την 12/07/2017 και στα
κεντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5
- ΑΘΗΝΑ την 13/07/2017.
Η συμμετοχή σας αποτελεί πράξη αλτρουϊσμού και ανθρωπισμού
και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθεια
διάδοσης της εθελοντικής
αιμοδοσίας.
Η ανάπτυξη της Τράπεζας
Αίματος ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.,
είναι δικό σας επίτευγμα
και μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε κοντά στους συναδέλφους
αποτελεσματικότερα.

ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ,
ΔΙΝΕΙΣ ΖΩΗ

Στην τελευταία του κατοικία συνόδευσε τον Αναπληρωτή Διευθύνων
Σύμβουλο της ΔΕΗ, Κώστα Δόλογλου, πλήθος συναδέλφων,
φίλων και συνεργατών. Πολιτικοί, Στελέχη του Ομίλου,
απλοί εργαζόμενοι και φίλοι, συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός
θέλησαν να του απευθύνουν το ύστατο αντίο.
Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στην οικογένεια του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων-μελών μας Σπυροπούλου Κωνσταντίνα, Κοτσαυτάκη Μαρίνα και Φασούλα Θεόδωρο. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στους συναδέλφους- μέλη μας Σεβεντεκίδου Βαλασία για την απώλεια του πατέρα της και Λιάσκου Ναυσικά για την
απώλεια της μητέρας της.
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Χαστούκι στη ΡΑΕ από τη Δικαιοσύνη
ΧαστούκιστηΡΑΕαποτελείηΑπόφασητουΔιοικητικούΕφετείουΑθηνώνσχετικάμετηναπόφασητηςΡΑΕπερίτηςΈγκρισης
τουετήσιουκόστουςκαιτωνχρεώσεωνχρήσης2014γιατοΕλληνικόΔίκτυοΔιανομήςΗλεκτρικήςΕνέργειας.
ΜετηΔικαστικήΑπόφασηακυρώνεταιηπαραπάνωαπόφασητηςΡΑΕκατάτομέροςπουαυτήδενσυμπεριέλαβεστοκόστοςλειτουργίαςτουΕΔΔΗΕτηδαπάνητηςπαροχήςαπότηΔΕΗηλεκτρικήςενέργειαςστουςυπαλλήλουςτουΔΕΔΔΗΕβάσειμειωμένουτιμολογίου.
Πρόκειταιγιαβαρύνουσαςσημασίαςαπόφασηαφούουσιαστικά:
→ ΑναφέρειτηΔΕΔΔΗΕΑ.Ε.ωςκαθολικόδιάδοχοτηςΔΕΗΑ.Ε.στονΚλάδοΔιανομήςΗλεκτρικήςΕνέργειας.
→ ΑναγνωρίζειτησυγκεκριμένηδαπάνηωςμίαυποχρέωσησύμφυτημετηνιδιότητάτηςωςεργοδότριαςεταιρείαςπροσωπικούμεταφερθέντοςσεαυτήναπότηΔΕΗ.Υποχρέωσηπουυφίσταταιαδιαφόρωςτηςφύσεωςήτουνομικούχαρακτηρισμού
τηςπαροχήςωςμισθολογικήςήπεριοδικήςήαμοιβήςσεείδοςήεξελευθεριότηταςχορηγουμένηςκαι
→ Τέλος,αναγνωρίζειότιηπαραπάνωπαροχήσυνιστάαναγκαία(εκτουνόμου)καιεύλογη(ωςμέροςτωνενγένειαπολαβών
τουπροσωπικού)δαπάνηγιατηλειτουργίατουΔιαχειριστήκαιεμπίπτειστιςδαπάνεςπουλαμβάνονταιυπόψηκατάτηνέγκρισητωντιμολογίωνχρέωσης.
ΤηνπροσφυγήείχεκάνειοΔΕΔΔΗΕτο2014,τοαποτέλεσματηςοποίαςδικαιώνειουσιαστικάτουςεργαζόμενουςαλλάκαιτην
τότεΔιοίκησητουΔΕΔΔΗΕ.

"Επιστράτευση" για τον Νέο Κανονισμό Αξιολόγησης
Μεεπιστολήτουπροςόλουςτουςσυναδέλφους,αναγκάστηκεοΠρόεδροςκαιΔΝΣτηςΔΕΗ,κοςΕμμ.Παναγιωτάκης,
ναυπερασπιστείτοΝέοΣύστημαΑξιολόγησης,γιαναπαραβλεφθούνηπροχειρότητακαιηαποσπασματικότηταπουτοδιακρίνουν.
Στηνπροσπάθειααυτήεπιστρατεύθηκαν"οράματα","εκσυγχρονισμοί","αξιοκρατίες",ωστόσοδενκατέστηδυνατήηαπόκρυφητωναδύνατωνσημείωντουΚανονισμού.
Οιδύοπροβαλλόμενεςβασικέςμεταρρυθμίσεις,πουαφορούνστηνάμεσηγνώσητουαξιολογούμενουγιατηναξιολόγησήτουκάθεέτοςκαιστηνανάθεσητηςαξιολόγησηςσεστελέχηέωςτηστάθμητουεργοδηγούήυπεύθυνουδραστηριότηταςδεναναφέρονταιστοαρχικόκείμενοτηςαπόφασης,αποδεχόμενοςουσιαστικάότιοΚανονισμόςδενπαρουσιάσθηκε
ολοκληρωμένος.
ΑποδέχεταιότιένααξιόπιστοΣύστημαΑξιολόγησηςείναιτοθεμέλιογιατησταδιοδρομίαστηνΕπιχείρηση,γιατημισθολογικήπροαγωγή,τηνανάληψηκαθηκόντωνδιοικητικήςευθύνηςκαιτηνεξέλιξητουκαθενός,αλλάδεναναφέρειτοντρόποπουθασυνδέεταιοΚανονισμόςΑξιολόγησηςμεόλαταπαραπάνω.
Μεδεδομένοακόμα,τηναπαξίωσηστελεχών,τη"ψυγειοποίησήτους"καιτιςεπικείμενεςαλλαγέςτωνοργανογραμμάτων,ηεπιστολήστερείταιπειστικότητας.
Το"καλύτερο"βέβαιααναφέρεταιστοτέλοςτηςεπιστολής:"ΓιαέναλαμπρόμέλλοντηςΕπιχείρησήςμας,στηνοποίαο
καθέναςθααναπτύσσεται,θασυμβάλλειόσομπορείκαιθαανταμείβεταιανάλογα".ΜιαπρότασηπουπαραβλέπειτονΚΚΠΔΕΗκαιτουςπεριορισμούςπουθέτειηνομοθεσία!!!
Τέλος,πρέπειναεπισημανθείότιτοσχέδιοτουνέουΚανονισμούΑξιολόγησηςστάλθηκεμενστηΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,χωρίςόμωςναδοθείοαναγκαίοςχρόνοςγιασυζήτησηαυτού!
Προηγήθηκετηςεπιστολής,ησυγκρότησηομάδαςστελεχών(ΔιευθυντέςΒοηθούςΔιευθυντέςκαιΤομεάρχες),πουκαλείταιουσιαστικάνα"βγάλειτακάστανααπ’τηφωτιά",μεέργοτηνεπικοινωνία,τηνπιλοτικήεφαρμογήκαιυποστήριξητου
ΝέουΚανονισμούΑξιολόγησης.Ουσιαστικάεπιστρατεύτηκετο"βαρύπυροβολικό"γιανακαλύψειτακενάκαιτιςελλείψεις
τουκανονισμού,πιθανόταταχωρίςοιπερισσότεροιαπότουςσυμμετέχοντεςναέχουνσυμμετάσχεικατάτηδιαδικασίασύνταξήςτου!
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Νέο Παραγωγ ικ ό Μο ντέλο
εσυνέδριογιατηνπαραγωγικήανασυγκρότησηπουπραγματοποιήθηκεστηνΚοζάνη,την12-7-2017,οΠρωθυπουργόςΑλ.
Τσίπρας,έβαλετηταφόπλακαστηΔΕΗ.
Αυτόήταντοσυμπέρασμααπότηνπολυσέλιδηομιλίατουστηνοποίαπροανήγγειλεαπόμίατησταδιακήμείωσητηςπαραγωγής
καικαύσηςλιγνίτησταπλαίσιαενόςνέουενεργειακούσχεδιασμούκαιαπότηνάλληεξήγγειλεταπάντα:
– ΑνάπτυξητωνΑνανεώσιμωνΠηγώνΕνέργειας.
– Ανάπτυξητεχνολογιώναποθήκευσηςενέργειας.
– ΑνάπτυξηαποθήκευσηςCO2.
– ΑνάπτυξηΕνεργειακώνΚοινοτήτων.
– Ενίσχυσητουδικτύουτηλεθέρμανσηςκαιπροέτρεψετουςπολίτεςναεπιστρέψουνστιςρίζεςτηςγεωργίαςκαιτηςκτηνοτροφίαςκαιναστραφούνστονεναλλακτικότουρισμό.

Σ

Πρόσθεσεεπίσης:
– ΤηνενίσχυσητωναερολιμενικώνυποδομώντηςΚαστοριάςμετηδημιουργίαενδεικτικάενός“λιμανιούξηράς”
– ΤηΔημιουργίατηςΣιδηροδρομικήςΕγνατίαςκαι
– ΤηνεφαρμογήΕιδικούΤιμολογίουΡεύματοςγιαΕπιχειρήσειςκαινοικοκυριάτηςΠεριφέρειαςΔυτικήςΜακεδονίας.
ΓιατησυρρίκνωσητηςΔΕΗούτεκουβέντα.
Γιατην“αποεπένδυση”κατά40%παραχώρησησειδιωτικάσυμφέροντατηςλιγνιτικήςπαραγωγήςούτεφράση.
ΓιατονκίνδυνοαύξησηςτωντιμώνΗλεκτρικήςΕνέργειαςαπότηχρήσηΑνανεώσιμωνΠηγώνΕνέργειαςούτεπρόταση.
Γιατονκίνδυνοαύξησηςτηςεξάρτησηςαπόεισαγόμενακαύσιμαούτεαναφορά.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΗΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ,ταΣωματείαΜέλητηςκαιοιεργαζόμενοιδιαδήλωσαν έξωαπό τηναίθουσαόπουμίλησεοπρωθυπουργόςστηνΚοζάνη,την ξεκάθαρη αντίθεσή τους στην πώληση των λιγνιτικών μονάδων καιτιςκαταστροφικέςσυνέπειες
πουθαέχειγιαολόκληρητηνΠεριφέρειαΔυτικήςΜακεδονίας.
ΚατάτησυνάντησητουΣυντονιστικούΟργάνουγιατηΔΕΗ
μετονκ.Τσίπρα,ηΓΕΝΟΠέκανεσαφήμεαπόλυτοτρόποτηναντίθεσήτηςσεαυτότοεφιαλτικόσενάριοπου εκτυλίσσεται κατ΄εντολήν των δανειστών και σε βάρος των πολιτών της περιοχής και υπενθύμισε στον
πρωθυπουργό το χαρακτηρισμό «εθνικό έγκλημα»,πουοίδιοςείχεχρησιμοποιήσει
γιατηδιάλυσητουΟμίλουΔΕΗ.
ΣτοπλαίσιοτηςειδικήςσυνεδρίασηςτουΑναπτυξιακούΣυνεδρίουγιατηνΕνέργεια,
στοοποίοσυμμετείχεοαρμόδιοςυπουργός,ηΓΕΝΟΠ/ΔΕΗεπανέλαβεότι η εκποίηση
λιγνιτικών μονάδων θα σημάνει την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας και
θα οδηγήσει σε αποσάθρωση και μαρασμό την τοπική οικονομία.
ΓιατηΓΕΝΟΠ μονάδες βάσης θα πρέπει να είναι οι λιγνιτικές καιόχιοιμονάδες
πουχρησιμοποιούνεισαγόμενοφυσικόαέριο.Διαφορετικά, είναι ξεκάθαρο το υψηλό κόστος αλλά και η ενεργειακή εξάρτηση για τη χώρα μας. Ακόμητονίστηκεπως
υπάρχουννέεςτεχνολογίεςπουμπορούνναδώσουν περαιτέρω διάρκεια στην αξιοποίηση τωνεγχώριωνκαυσίμων.
ΗΓΕΝΟΠ/ΔΕΗγιαμιαακόμηφοράεπισημαίνειότι η αξιοποίηση των λιγνιτών μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στην Εθνική Οικονομία και ζητά από τον πρωθυπουργό να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Επιπλέον, «Την κρίσιμη
ώρα θα συγκρουστούμε γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια απόφαση με αυτές τις βαρύτατες συνέπειες για την περιοχή και τους καταναλωτές».

Μιλώντας στο συνέδριο για την
παραγωγικήανασυγκρότησητηςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, αναφέρθηκε στο εργοστάσιο «έξυπνων μετρητών» της
ΔΕΗ,πουοανάδοχοςσυμφώνησενα
κατασκευαστείστηνπεριοχήτηςΔυτικής Μακεδονίας, δημιουργώντας
400νέεςθέσειςεργασίας.ΗΔΕΗ,κατέληξεοκ.Παναγιωτάκης,«επιθυμεί
σχέσειςσυνεργασίαςκαιαμοιβαίου
οφέλουςμετουςκατοίκουςκαιτους
φορείςτηςπεριοχής».
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.. .α λ λ ά μ ε « μ ικ ρότε ρη» ΔΕΗ
Δηλώσεις του κ. Τσίπρα
➢ Ηεξόρυξηκαιηκαύσητουλιγνίτηέχουν,όπωςόλοιγνωρίζουμεάλλωστε,καισημαντικότατεςαρνητικέςεπιπτώσειςστο
περιβάλλον,αλλάκαιτηνυγείατωνκατοίκωντηςπεριοχής.
➢ Σταδιακήμείωσητηςπαραγωγήςκαικαύσηςλιγνίτη.
➢ Υπάρχουνπροοπτικέςγιαπαραγωγικήδραστηριότητα
πουσχετίζεταιμετιςΑνανεώσιμεςΠηγέςΕνέργειας(ΑΠΕ),τιςτεχνολογίεςαποθήκευσηςενέργειας,καθώςκαιτιςτεχνολογίεςγιατηναποθήκευσητουδιοξειδίουτουάνθρακα(CO2).
➢ Οιδυνατότητεςπεραιτέρωανάπτυξηςτηςαγροτικήςπαραγωγής,τόσοστηγεωργία,όσοκαιστην
κτηνοτροφία,είναισημαντικέςστηΔυτικήΜακεδονία.
➢ Τοπυκνόδίκτυοβυζαντινώνεκκλησιών,οιαθλητικέςδραστηριότητεςστιςλίμνεςτηςΠεριφέρειας,ταχιονοδρομικάκέντρα,ηφυσικήομορφιάστιςορεινέςκαιπαραλίμνιεςπεριο-

χές,οιιστορικέςπόλεις,οιστορικόςβιομηχανικόςιστός,αλλά
καιηανάδειξητηςβιομηχανικήςκληρονομιάς,μπορούννα
αποτελέσουνπαράγοντεςαυξημένηςπροσέλκυσηςεπισκεπτών
απότηνΕυρώπη,ταΒαλκάνια,αλλάκαιτηΡωσία.Παράλληλα,υπάρχουνκαιιδιαίτερεςδυνατότητεςκαι
γιατονιαματικότουρισμό.
➢ ΚρίνεταιαναγκαίαηδημιουργίαστηνΚαστοριάενόςδιαμετακομιστικούκέντρου,αςμου
επιτραπεί η έκφραση, ενός «λιμανιού ξηράς».
➢ ΕίναιαπόφασητηςκυβέρνησηςνακάνειπράξητοπάγιοαίτηματηςΠεριφέρειαςΔυτικήςΜακεδονίαςκαιείναιτοΕιδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ομιλία Γ. Σταθάκη στο συνέδριο για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας
Την ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του
έτουςτουενεργειακούσχεδιασμούτηςχώραςανήγγειλεοΥπουργόςΕνέργειαςκαι
Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης, μιλώνταςστοσυνέδριογιατηνπαραγωγική
ανασυγκρότησητηςΠεριφέρειαςΔυτικής
Μακεδονίας.ΟΥπουργόςέθεσεωςστόχο
τηνενίσχυσητουμεριδίουτωνΑνανεώσιμωνΠηγώνΕνέργειαςστοενεργειακό
μείγμα, με παράλληλη διατήρηση σημαντικού μεριδίου και για τον λιγνίτη, στο
πλαίσιοπουεπιτρέπειηΣυνθήκητωνΠαρισίων.
Οκ.Σταθάκης υποστήριξεότιολιγνίτηςθαπαραμείνειτοστρατηγικό
καύσιμοτηςχώραςκαιεπανέλαβετηνπάγιαθέσητηςκυβέρνησηςνα
διατηρηθείηΔΕΗωςισχυρόςπυλώναςτουενεργειακούσυστήματος.
ΔήλωσεέτοιμοςνααποστείλειστηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήτηνελληνικήπρόταση,σχετικάμετοντρόποπουθαπροχωρήσειηδιαδικασίααποεπένδυσης τηςΔΕΗστηναγοράλιγνίτη.ΥπογράμμισεότιηπρότασηέχεικαταρτιστείσεστενήσυνεργασίαμετηΔΕΗκαιότιηόποια
συμφωνίαπροκύψειμετηνΕπιτροπήθαπροτάσσειτηδιατήρησητων
θέσεωνεργασίας.
Αναφερόμενοςστιςεπενδυτικέςευκαιρίεςπουανοίγονταιστονχώρο
τηςενέργειας,οΥπουργόςστάθηκειδιαίτεραστησημασίαύπαρξηςενός
σαφούςκαιδιαφανούςθεσμικούπλαισίουκαιανήγγειλετηθέσπιση
νέουΕιδικούΧωροταξικούγιατιςΑΠΕ.Παρακίνησε,δε,τουςκατοίκουςτηςΔυτικήςΜακεδονίαςναεκμεταλλευτούντανέαεργαλείαπου
δημιουργούνται,όπωςοθεσμόςτωνΕνεργειακώνΚοινοτήτων,οοποίο
υποστήριξεότιανοίγειδρόμοπροςένανέοπεδίοεπενδύσεων.Ειδικήαναφοράέκανεκαιστιςπρωτοβουλίεςγιατηνεξοικονόμησηενέργειας,οιοποίεςανήγγειλεότιεφεξήςδενθαπεριορίζονταιστακτίρια
αλλάθακαλύψουνκαιτιςμεταφορές.

Περιγράφονταςταεργαλείαχρηματοδότησηςτωνεπενδύσεων,
οΥπουργόςέκανεειδικήμνείαστοΤαμείοΑνάπτυξηςΔυτικήςΜακεδονίας,ησυμφωνίαγιατησύστασητουοποίουαναμένεταιναυπογραφείαργότερασήμερα,παρουσίατουΠρωθυπουργού.Αναφέρθηκε,επίσης,στοΤαμείοΔίκαιηςΜετάβασηςτηςΕΕ,τηδημιουργία
τουοποίουαποφάσισετοΕυρωκοινοβούλιο,μεστόχοτηνυποστήριξηπεριοχώνόπουέναμεγάλομέροςτουανθρώπινουδυναμικού
απασχολείταισεκλάδουςπουεξαρτώνταιαπότονάνθρακα.
Σχετικάμεταπροβλήματαπουαπασχολούντηντοπικήκοινωνία,οκ.Σταθάκης επανέλαβετηδέσμευσηναέρθειάμεσαστηΒουλήτροπολογίαγιατημετεγκατάστασητουοικισμούτωνΑγίωνΑναργύρων. Αναφέρθηκε στο σχέδιο αξιοποίησης της διέλευση του
αγωγούΤΑΡ,μετηνεπέκτασητουδικτύουφυσικούαερίουστιςπόλειςτηςΔυτικήςΜακεδονίας.Σεπρώτηφάση,πρόσβασηστοφυσικό
αέριοθααποκτήσουνοιπόλειςτηςΚαστοριάςκαιτουΆργουςΟρεστικού.ΟΥπουργόςπροανήγγειλεεπίσηςτηνανάληψηνομοθετικής
πρωτοβουλίας,ώστεναεπεκταθείητηλεθέρμανση,πέραντηςοικιακήςχρήσης,καισεπαραγωγικέςδραστηριότητες.
Οκ.Σταθάκης αναφέρθηκεστηνολοκληρωμένηΜονάδαΕπεξεργασίαςΑποβλήτων,πουεγκαινίασετηνπροηγούμενηεβδομάδαστηνΚοζάνη.Χαρακτήρισετοέργοπρότυποδιαχείρισηςτωναποβλήτωναλλάκαισυνεργασίαςτωντοπικώνφορέων.Επαίνεσε,επίσης,τονΔήμοΚοζάνηςγιατηνολοκλήρωσητηςκτηματογράφησης
καιανακοίνωσεότιέχειολοκληρωθείηανάρτησηδασικώνχαρτών
σχεδόνγιατοσύνολοτηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΚοζάνηςκαιένα
μικρόμέροςτηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΦλώρινας.
Τέλος,οΥπουργόςαναφέρθηκεεκτεταμέναστιςπροστατευόμενεςπεριοχέςτηςΠεριφέρειαςκαικυρίωςστοΕθνικόΠάρκοΠρεσπών,
γιατοοποίουπενθύμισετηδιεθνήσυμφωνίαπουπρόσφατακύρωσε
ηΒουλή,μεμεγάληπλειοψηφία.
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Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
του Κ. Σκρέκα και 37 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

ΘΕΜΑ: Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συμφωνεί και εκτελεί τη χρεωκοπία της ΔΕΗ
Ιδεοληψίεςκαικομματικέςαγκυλώσειςαπότην
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, λαϊκισμός σε συνδυασμό με έλλειψη στρατηγικής, αδράνεια και
κακοδιαχείριση,έχουνοδηγήσεισεαδιέξοδοτον
κλάδοτηςηλεκτρικήςενέργειαςστηχώραμας.Χαρακτηριστικό παράδειγμα καταστροφικής ανεπάρκειαςκαιαναποτελεσματικότηταςτηςΚυβέρνησηςαποτελούν-γιαμιαακόμηφορά-οιχειρισμοί
τηςστοθέματηςΔημόσιαςΕπιχείρησηςΗλεκτρισμού(ΔΕΗΑΕ),πουαποδεικνύεταικαιαπότιςζημιές67,5εκ.ευρώπουκαταγράφειηεπιχείρησητοα΄τρίμηνοτου2017,εξέλιξηγιατηνοποίαεπανειλημμέναείχαμεπροειδοποιήσειΚυβέρνησηκαιΔιοίκησητηςΔΕΗ.
ΗΔημόσιαΕπιχείρησηΗλεκτρισμούέχειυποστείμιαδραματικήυποβάθμισημέσασετρίαμόλιςχρόνια,υπέστηδραματικήχρηματιστηριακήαπαξίωση,υπερδιπλασιασμότωνληξιπρόθεσμωναπαιτήσεωνστα2,6διςευρώ,καιεκτίναξητων
χρεώντηςσεΑΔΜΗΕ,ΔΕΔΔΗΕ,παραγωγούςΑΠΕκαιπρομηθευτές.
Ταυτόχρονα,ηματαίωσητουσχεδίουγιαπώλησητου66%τουΑΔΜΗΕκαιη
ακύρωσητης«ΜικρήςΔΕΗ»απότηνΚυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,καταδίκασαντην
εταιρείασεμιαπρωτόγνωρηχρηματοοικονομικήασφυξία.Ηπώλησητηςμικρής
ΔΕΗ–πουνομοθετήθηκετο2014απότηνΚυβέρνησητηςΝέαςΔημοκρατίας–
θαέδινεσταταμείατηςεταιρείαςάμεσηρευστότητατουλάχιστον1,5διςευρώ,θα
έλυνετοπρόβληματηςδεσπόζουσαςθέσηςστηλιανικήκαιστηνπαραγωγή,ενώ
θαδιασφάλιζεκαιέναεπενδυτικόπλάνοαπότονανάδοχοτουλάχιστον1,5διςευρώ
γιατη«ΜικρήΔΕΗ».Απότηνάλληπλευρά,ηπώλησητου66%τουΑΔΜΗΕ,θα
έδινεέωςκαι500εκατομμύριαπερισσότερααπόαυτάπουθαλάβειαπότοσημερινόζημιογόνοσχέδιομετοχοποίησηςπουεπέλεξεοΣΥΡΙΖΑ.
ΜεαυτόντοντρόποηΔΕΗθαείχεσταταμείατηςπερίτα2διςευρώ,θαείχε
λύσειτοπρόβληματηςδεσπόζουσαςθέσηςπουκατέχειστηναγορά,καιβέβαια
θαείχεδιασφαλιστείτοεπενδυτικότηςπλάνο,αλλάκαιτοεπενδυτικόπρόγραμμα
τουΑΔΜΗΕύψους2,5διςευρώ.
ΑντίθεταηΚυβέρνησησυμφώνησεμετουςθεσμούς:
1.ΝαεπιβληθείμείωσητουμεριδίουαγοράςπουκατέχειηΔΕΗσήμερααπό
το87%στο50%χωρίςκανέναχρηματικόήάλλοαντάλλαγμα,δηλαδήναμειώσειτονκύκλοεργασιώντης(τζίροςαπότηνηλεκτρικήενέργεια),από4,56δις
σταπερίπου2,53διςμέχριτο2020.
Συνέπειατουτελευταίου-καιανηΔΕΗδενκαταφέρειναπεριορίσειτουλάχιστονστομισότασημερινάλειτουργικάτηςέξοδα-το2020ναπαρουσιάσειζημιέςπουθαξεπερνάνετο1,5διςευρώετησίως.
2.Ναπωλήσειπαραγωγικέςλιγνιτικέςμονάδεςσεποσοστό40%
3.Ταυτόχρονα,ναπουλάενέργειαστηχονδρικήαγοράσετιμέςκάτωτουσυνολικούκόστουςπαραγωγής(σετιμέςμεταβλητούκόστους)μέσωτωνδημοπρασιώνηλεκτρικήςενέργειας(ΝΟΜΕ),μέχριηΔΕΗναμείνειμισή.Ήδηαυτό
φαίνεταικαιαπότηνανακοίνωσητηςεταιρείαςότιτοα΄τρίμηνοτου2017ζημιώθηκε21,8εκ.ευρώαπόταΝΟΜΕ.
ΟύτεομεγαλύτεροςεχθρόςτηςΔΕΗδεθαμπορούσενασκαρφιστείένατέτοιοεγκληματικόσχέδιοαπαξίωσηςκαικαταστροφήςτης.
ΟίδιοςάλλωστεοΠρόεδροςτηςΔΕΗσεσυνέντευξήτουδηλώνειπωςδε
συμφωνείμετοΚυβερνητικόσχέδιο,ζητώντας«επαναδιαπραγμάτευσηχρονοδιαγραμμάτων,γιατίδενείναιεφικτόναμειωθείτομερίδιοτηςΔΕΗκάτωαπό
50%έωςτοτέλοςτου2019».
ΗταραχήδεκαιοπανικόςτηςΚυβέρνησηςγιατουςεγκληματικούςχειρισμούςτηςστοθέματηςΔΕΗ,φαίνονταιαπότηνεπείγουσαεπιστολή,σύμφωναμεπληροφορίες,πουέστειλεοαρμόδιοςΥπουργόςκ.ΣταθάκηςστατέληΑπριλίουστηδιοίκησητηςεπιχείρησης,γιαεκπόνησηενόςεπιχειρησιακούσχεδίου
«προκειμένουναεξασφαλιστείηβιωσιμότητακαιπροαγωγήτωνσυμφερόντων

τηςεταιρείας».ΔηλαδήοαρμόδιοςυπουργόςπαραδέχεταιότιηΔΕΗπορεύεταιταδυόμισηχρόνιατηςκυβέρνησηςΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛχωρίςκανένασχέδιοκαι
ενώηεταιρείαέχειήδηπεριέλθειήδησεκατάστασημερικήςστάσηςπληρωμών.
Τηνίδιαώρα-στηνκατεύθυνσητουιδιότυπουανοίγματοςτηςαγοράςηλεκτρικήςενέργειαςπουεπιχειρείηΚυβέρνηση–οΠρόεδροςκαιπάλιτηςεπιχείρησηςπροανήγγειλεπωςτοαργότερομέχριτονΙούλιοτου2017,ηΔΕΗθα
είναιέτοιμηνακάνειδιαγωνισμόκαιναπουλήσει«εταιρεία»μεχαρτοφυλάκιο
πελατών(λιανικής)περίπου7%τηςαγοράς,πουαντιστοιχίζεταισε400-450χιλιάδεςπελάτες.Τόνισεδεπωςαυτήείναιμιαπρακτικήπουμπορείνασυνεχιστείαπόεδώκαιστοεξής,σημειώνονταςπως«ανθεωρήσουμεότιμένουνστη
ΔΕΗοιπελάτεςτηςΥψηλήςΤάσης,τοΔημόσιοκαιοιευάλωτοικαταναλωτές,τότε
γιαναεπιτευχθούνοιδεσμεύσειςτηςχώραςπρέπειναμετακινηθούν4,7εκατ.
ρολόγιαμέσασε2,5χρόνια».
ΠαράλληλατοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςεπιχείρησηςεξέδωσεαποφάσεις
καιπροχώρησεσεαλλαγέςστοκαταστατικό,προκειμένουνα«τακτοποιήσει»ζητήματαλειτουργικώνεξόδωνσε«ανενεργές»μονάδεςπαραγωγής,ναδιευκολύνειτηνπρόσληψηΣυμβούλωνκαιναδημιουργήσειθέσειςΕιδικώνΣυμβούλωνεντόςτηςεπιχείρησης.
Καισεόλααυτάέρχεταιναπροστεθείκαιηκαταστροφικήκατολίσθησηστο
ΟρυχείοΑμυνταίου,όπουπαγιδεύτηκαν28εκτόνοιλιγνίτη,πουείναιάγνωστο
ανθαείναιαξιοποιήσιμοιμετάτηναποκατάστασητηςπεριοχήςτουορυχείουαπό
τιςμετακινήσειςεδαφών.Τοσυγκεκριμένοορυχείοτροφοδοτείεξολοκλήρουτον
ΑΗΣΑμυνταίουκαικατά50%περίπουτηνέαμονάδαΑΗΣΜελίτη,συμβάλλονταςέτσιουσιαστικάστοενεργειακόισοζύγιοτηςχώραςμεσυνολικήισχύ900
MWπερίπου.Εκτόςόμωςαπότηδιατάραξητηςενεργειακήςευστάθειας,οιζημιέςσευλικοτεχνικόεξοπλισμόεντόςτουςορυχείουείναιιδιαίτεραεκτεταμένεςμετρειςειδικούςκαδοφόρουςεκσκαφείςκαταπλακωμένουςαπόόγκουςεδαφώνκιέναντέταρτονακρέμεταιστοκενό.Τόσοοιζημιέςεντόςτουορυχείου,
όσοκαιηανάγκηγιαάμεσημετεγκατάστασητωνΑναργύρων,είναιζητήματαπου
προκαλούνσημαντικέςοικονομικέςυποχρεώσειςσεμιαστιγμήόπουταοικονομικάτηςεπιχείρησηςκάθεάλλοπαράανθηράείναικαιδυναμιτίζουντηβιωσιμότητατηςεπιχείρησης.
Ωςεκτούτου,ΕπερωτάταιοαρμόδιοςΥπουργός:
1.ΠοιοείναιτοσχέδιοτηςκυβέρνησηςγιατηδιάσωσηκαιανάπτυξητηςΔΕΗ;
2.Ποιοείναιτοσχέδιοπώλησηςτου40%τουλιγνιτικούδυναμικούτηςΔΕΗ,
τίχρήματαεκτιμάτεότιθαεισπράξειηεταιρείακαιποιαηαξίατωνεπενδύσεωνπουθακληθούνναυλοποιήσουνοιιδιώτεςεπενδυτές;
3.ΠώςθαπληρωθούνοιεργαζόμενοιτηςΔΕΗσεδύοχρόνιαόταν,μετάτη
δεσμευτικήσαςσυμφωνίαμετουςθεσμούς,θαέχειμειωθείοτζίροςτηςεταιρείαςστομισό;Πώςθαυλοποιηθείτοεπενδυτικόπλάνοκαιοεκσυγχρονισμός
-συντηρήσειςτωνεργοστασίων;Πώςθαεξυπηρετηθούνταδάνειατηςεταιρείας
πουθαανέρχονταιστοδιπλάσιοτουεκτιμώμενουτζίρουτης;
4.Πώςκαιπότεθααποπληρώσειτουςπρομηθευτέςτης,πολλοίαπότουςοποίουςέχουναπλήρωτουςγιαμήνεςτουςεργαζομένουςτους;
5.ΤίθακάνετεγιαναβελτιώσετετηνεισπραξιμότητατηςΔΕΗ;
6.ΠοιαείναιτελικάτακαθαράέσοδαπουθαεισρεύσουνσταταμείατηςΔΕΗ
απότηνμετοχοποίησητουΑΔΜΗΕ,μετάτηνπληρωμήτωνφόρωνκαιχωρίς
ναπεριλαμβάνεταιηεπιστροφήτουκατατεθειμένουκεφαλαίουστηΔΕΗπουούτωςήάλλωςείναιχρήματατουμετόχου;
7.ΣτηρίζειοΥπουργόςτησημερινήδιοίκησητηςΔΕΗηοποίασεκάθεευκαιρίαεκφράζειτηδιαφωνίατηςμετουςπροωθούμενουςκυβερνητικούςσχεδιασμούς;
8.ΠοιαηζημιάκαιτοσυνολικόκόστοςγιατηΔΕΗαπότηνκατολίσθησηστο
ορυχείοΑμυνταίου;ΣεποιεςενέργειεςθαπροβείΥπουργείοκαιεπιχείρησηκαι
ποιοτοχρονοδιάγραμματηςαποκατάστασηςτηςπληγείσαςπεριοχήςκαιτωνπληγέντωνεργαζομένωνκαικατοίκων;
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Θέμα: «Έχει πάρει την «κάτω βόλτα» η ΔΕΗ;»
Αρ.Πρ.:6870/3/7/2017
ΠΡΟΣΤΟΝΥΠΟΥΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ηεικόνατωνοικονομικώναποτελεσμάτωνπουανακοίνωσεπρο
ημερώνηΔΕΗγιατοπρώτοτρίμηνοτουτρέχοντοςέτουςμόνογια
χαρέςκαιπανηγυρισμούςδενείναι.
ΌσοκιανοπρόεδροςκαιδιευθύνωνσύμβουλοςτηςΔΕΗ,κ.ΜανόληςΠαναγιωτάκης,ισχυρίστηκεότιτααποτελέσματαα΄τριμήνου
του2017τουομίλου«επιβαρύνθηκαναπόεξωγενείςμηελεγχόμενους
απότηνεταιρείαπαράγοντες».
ΗΔΕΗ«έγραψε»μετάφόρωνζημίεςύψους67,5εκατ.ευρώέναντικερδών85,6εκατ.ευρώτοαντίστοιχοα΄τρίμηνοτου2016.
# Μειώθηκαν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(ΕΒΙΤDA)τουομίλουκατά221,6εκατ.ευρώ,συγκρινόμεναμετοπρώτοτρίμηνοτου2016.ΤοαντίστοιχοπεριθώριοΕΒΙΤDAδιαμορφώθηκεσε9%έναντι24,4%.
#Μείωσηκατά3,1%υπέστηκαιοτζίροςτηςΔΕΗ,οοποίοςδιαμορφώθηκεστα1.368,8εκατ.ευρώέναντι1.412,6εκατ.ευρώτοα΄
τρίμηνοτηςπροηγούμενηςχρονιάς.
#ΣυρρικνωμένοείναικαιτομερίδιοτηςΔΕΗστηναγοράτοοποίο
«έκατσε»στο87,7%τονΜάρτιοέναντιτουμεριδίου92,8%πουείχε
ηεπιχείρησητονΜάρτιοτου2016.Σημαντικήείναικαιημείωση–άνω
του10%,απότο80,7%στο70,6%–τουμεριδίουτηςΔΕΗστημέση
τάση,κιαυτόέχειτησημασίατουκαθώςσεαυτήτηκατηγορίαεμπεριέχονταικαιταπιοκερδοφόρατιμολόγια.

Οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεωνπουαπότηνμεταπολίτευσηκαιμετά
χρησιμοποίησαντηνεπιχείρησηωςτηνχρυσοτόκοόρνιθα,οετσιθελισμόςπουεπιδείκνυαναλλάκαιταγαλαντόμαπρονόμιαπου
απολάμβανανκατάκαιρούςοισυνδικαλιστές,
καθώςκαιπολλέςεπίσηςδιαχρονικέςδιοικητικέςαστοχίες(έλλειψηεπιχειρηματικής
εξωστρέφειας στη βαλκανική αγορά, δυστοκίαεισόδουστρατηγικούεπενδυτήκ.ά.)
είναιμόνομερικάαπόαυτάπουοδήγησαντηΔΕΗστησημερινήδεινήοικονομικήκατάσταση.
ΚατόπιντούτωνερωτάταιοαρμόδιοςΥπουργός:
-Τικάνετεγιανααναστρέφειηπαραπάνωτσαλακωμένηεικόνατου
άλλοτεκρατικούμονοπωλίουπουσεδιάστημαμόλιςτριώνετώνέχει
υποστεί δραματική χρηματιστηριακή απαξίωση, υπερδιπλασιασμό
τωνληξιπρόθεσμωναπαιτήσεωνστα2,6δισ.ευρώκαιεκτίναξητων
χρεώντηςσεΑΔΜΗΕ,ΔΕΔΔΗΕ,παραγωγούςΑΠΕκαιπρομηθευτές;
Οερωτώνβουλευτής
ΝίκοςΙ.Νικολόπουλος
ΠρόεδροςτουΧριστιανοδημοκρατικούΚόμματοςΕλλάδος

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα,19-6-2017

Προς:ΤονΥπουργόΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας

ΘΕΜΑ: Προβληματισμός για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ
ΠροκλητικάεπιζήμιαγιατοΕλληνικόΔημόσιο,τηΔΕΗκαιτονΑΔΜΗΕφαίνεταιτελικάπωςείναιηείσοδοςστρατηγικούεπενδυτήμεποσοστό24%στονΑΔΜΗΕ,όπωςτηνπροκήρυξε,διαπραγματεύτηκεκαιτελικάμεθόδευσεηΚυβέρνησηΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ.
Τοενημερωτικόδελτίογιατηνεισαγωγή232.000.000κοινώνονομαστικώνμετάψήφουμετοχώντηςανώνυμηςεταιρείαςμετην
επωνυμία«ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑΑΔΜΗΕΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»στηνκύριααγοράτουΧρηματιστηρίουΑθηνών,προκαλείσοβαράερωτηματικά,τόσογιατηνέαεταιρεία,όσοκαιγιατηΔΕΗστερούμενηςπλέονενόςσημαντικούπεριουσιακούστοιχείου.
ΑντίστοιχακαιοΑΔΜΗΕέχεινααντιμετωπίσειτηνπρόκλησητηςχρηματοδότησηςτουυφιστάμενουεπενδυτικούπρογράμματόςτου,τηνεξυπηρέτησηδανειακώντουυποχρεώσεων,τηντιμολογιακήτουπολιτική,αλλάκαιτηνεξέλιξητουμετοχικούσχήματοςμεπιθανήαύξησητουποσοστούτουπροτιμητέουεπενδυτή.ΗΣυμφωνίαΜετόχωντουΑΔΜΗΕπροβλέπειαπαγόρευσημεταβίβασηςήεπιβάρυνσηςμετοχώντουΑΔΜΗΕ,χωρίςτηνπροηγούμενηέγγραφησυναίνεσητωνλοιπώνμετόχωντουΑΔΜΗΕ,για
χρονικόδιάστημα24μηνών(lock-up period),μετηνεξαίρεσημεταβιβάσεωνσεσυνδεδεμένεςεπιχειρήσειςτουμετόχου.Προβλέπει
επίσηςδικαίωμαπρώτηςπροσφοράς(right of first offer)υπέρτωνλοιπώνμετόχωνσεπερίπτωσησκοπούμενηςπώλησηςμετοχώντουΑΔΜΗΕ,γιαχρονικόδιάστημααπό4έως10χρόνια,τοοποίοθακαθοριστείαπότονπροτιμητέοεπενδυτήκατάτηνοριστικήαπόκτησητωνμετοχών.Κατ’εξαίρεση,σεπερίπτωσηαδυναμίαςλήψηςαπόφασηςείτεσεεπίπεδοΔ.Σ.είτεσεεπίπεδοΓ.Σ.,
παρέχεταιστηState Grid ειδικόδικαίωμαμεταβίβασηςτωνμετοχώντουΑΔΜΗΕπουκατέχει,χωρίςτουςπεριορισμούςτηςΣυμφωνίαςΜετόχωνΑΔΜΗΕ,εντός6μηνώναπότηνπάροδοτηςπροθεσμίαςτων30ημερώνπουπροβλέπεταιαπότηΣυμφωνίαΜετόχωνΑΔΜΗΕγιατηφιλικήδιευθέτησηενόςαδιεξόδου.
Κοινώς,με320εκ.ευρώοπροτιμητέοςεπενδυτήςκαιποσοστό24%αποκτάπρονόμιαπουθααποκτούσεοστρατηγικόςεπενδυτήςανηδιαδικασίαεξελισσότανόπωςείχεσχεδιαστείαπότηνπροηγούμενηΚυβέρνησητηςΝΔκαιμετίμηματουλάχιστον900
εκ.ευρώ.
Ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
ΠοιοτοπραγματικόόφελοςγιαΑΔΜΗΕ,ΔΕΗκαιΕλληνικόΔημόσιοαπότηνείσοδοστρατηγικούεπενδυτήστονΑΔΜΗΕ;
Ο Ερωτών Βουλευτής της Ν.Δ.
ΚώσταςΣκρέκας
ΒουλευτήςΠ.Ε.Τρικάλων

8

Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2017

Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντο
στο 21h Roundtable with the gover
δυναμικούτηςΔΕΗέστωκιαναυτόδενείναιπροϊόνεπιχειρηματικούσχεδιασμούπροχωρείαπολύτωςεντόςτωνπροθεσμιών.Η
ζημιάστοΑμύνταιο,δενπρόκειταινααποτελέσειανασταλτικόπαράγοντα,ούτενααλλάξειτουςσχεδιασμούςμας.ΗΕπιχείρησηθα
εκπλήξεικαιπάλι.Όσοιπροσβλέπουνσεαποτυχίατουmarkettest,
εξαιτίαςτωνόρωνπουπεριορίζουντοδιαγωνισμό,τουςσυμβουλεύωνααναθεωρήσουντηστάσητουςανδενθέλουνναμείνουν
εκτόςνυμφώνος.

ΚυρίεςκαιΚύριοι,
Ηαξιολόγησητηςχώραςολοκληρώθηκε!
Ησυμφωνίαγιαταενεργειακά,καιειδικότερατηνηλεκτρικήενέργεια,δεδομένη!
Υπάρχουνβέβαιαζητήματαπουπρέπειναεπανεξεταστούν,στην
προοπτικήτηςσωστήςλειτουργίαςτηςαγοράς.Αςμουεπιτραπεί
ναπω,καιγιατηναποκατάστασητηςλογικής!
Αλλάδενθασταθώσ'αυτά.Άλλωστεταέχωεκφράσεικαιπροβάλεισεδιάφορεςευκαιρίες.
Θέλωδεναπιστεύωότιοιαρμόδιεςευρωπαϊκέςαρχές,μετάτη
διαπραγμάτευση,θαέχουντηδυνατότηταναασχοληθούνσεσυνεργασίαμετιςΕλληνικέςαρχέςμενηφαλιότητα,ψυχραιμίακαιρεαλισμόγιατηδιευθέτησηόλωντωνζητημάτων.
Κανείςάλλωστεδενεπιθυμείτηναπορρύθμισηκαιτααδιέξοδα.
Απότηνπλευράμαςδίνουμεαλλεπάλληλεςεξετάσειςμεεπιτυχία,ακόμηκαισεασφυχτικάχρονικάπλαίσιακαιμεκάθεάλλοπαράευνοϊκούςόρους.
ΧαρακτηριστικότοπαράδειγματουΑΔΜΗΕ.Οιφίλοιμαςτης
Commissionθαπρέπεινατοπαραδεχτούν.ΗΔΕΗχρειάστηκελιγότεροχρόνοναπροετοιμάσεικαιναολοκληρώσειτηνπώλησηαπόόσοχρειάστηκανοιάλλοιθεσμοί,εγχώριοικαικοινοτικοίναεγκρίνουνκαιναεπικυρώσουντοαποτέλεσμα.Σεποιαάλληχώρα
-μέλοςέγινεκάτιπαρόμοιο;
ΑλλάκαιταΝΟΜΕεφαρμόζονταικανονικά.ΜάλισταηνέαReservePriceαναμένεται30-35%μικρότερηαπότηνοριακή-χονδρικήτιμήκαιοιπροσφερόμενεςποσότητεςθαείναιμεγαλύτερες.
Οισυνθήκεςγιατηνεπιτάχυνσητουανοίγματοςτηςλιανικήςαγοράςαπότηνάποψητουπεριθωρίουκέρδουςτωνιδιωτών,ιδανικές.Αναμένουμετααποτελέσματα.ΠάντωςηΔΕΗσυνεχίζειναεργάζεταικαισύντομαθαέχειέτοιμοτοπροςδιάθεσηχαρτοφυλάκιο
πελατώνμετοοποίοπιστεύουμεότιηαγοράθαανοίξειμεμεγαλύτερουςρυθμούςκαιμάλισταμεσωστότεροτρόπο.Όσογιατα
ΝΟΜΕελπίζουμενατηςαναγνωρίζεταιτοδικαίωματηςδιαμαρτυρίαςγιατηζημιάπουυφίσταται.
Τέλοςηπροετοιμασίαγιατηνπώλησητου40%τουλιγνιτικού

Αλλά,αγαπητοίΚυρίεςκαιΚύριοι
ΗΔΕΗδενπρόκειται,άλλωστεδεντηςεπιτρέπεται,νακάνειτο
λάθοςναμείνειστηνάμυνα.
Παράλληλαμεταπολλάκαιδύσκολακαθήκονταγιατησυμμόρφωσητηςμετησυμφωνίαμετουςδανειστέςεργάζεταιεντατικά
γιατηνυλοποίησητουΣτρατηγικούτηςΣτόχου:
«Μικρότερη-αλλάπάνταμεγάληκαιπρωταγωνιστής-στηνεγχώριααγοράωςεταιρείαηλεκτρισμού,αλλάμεγαλύτερηωςεταιρείαμεδιαφοροποίησηκαιεπέκτασησεάλλεςαγορές».
Ταυτόχροναπαρακολουθείκαισυμμετέχειστιςεξελίξειςστοντομέατουηλεκτρισμούκαιστορόλοπουέχουνπροσδιορίσειγιατον
εαυτότουςκαιδιεκδικούνταutilitiesσ'αυτότογίγνεσθαι.
Ηιστορίαείναιοδηγός!
Η10ετίατου'50,στηνέκρηξητηςκατανάλωσηςτουηλεκτρισμούστημεταπολεμικήΕυρώπη,ήτανηεποχήτωνμεγάλωνκρατικώνμονοπωλίωνηλεκτρικήςενέργειαςπουστήριξαντηνανάπτυξητωνχωρών.ΗχώραμαςανταποκρίθηκεμεεπιτυχίαδημιουργώνταςτηΔΕΗ.
Ο21οςαιώνας,μετηνκλιματικήαλλαγή,τηνραγδαίαπρόοδο
τηςτεχνολογίαςπουαφοράόλητηναλυσίδατηςδιαχείρισηςτουηλεκτρισμού,απότηνπαραγωγήμέχριταδίκτυακαιτηδιάθεσητου
προϊόντος,μετηναναβάθμισητουρόλουτωνκαταναλωτών,που
μετατρέπονταισεProsumers,μετιςΑΠΕ,καιβέβαιαμετιςενοποιήσειςκαιολοκληρώσειςτωναγορών,απαιτείνέεςαπαντήσεις.
Ηχώραμαςδενμπορείναμείνειεκτός.ΗΔΕΗείναιτοισχυρότεροεργαλείοπουδιαθέτειγιαναανταποκριθείστιςνέεςπροκλήσεις.
ΓιατολόγοαυτόεκφράζουμετηβεβαιότηταότιηΠολιτείαθα
μαςστηρίξει.Απότηνπλευράμαςμπορούμεκαιπρέπεινατακαταφέρουμε.
Στηριζόμενοισταπλούσιαανταγωνιστικάμαςπλεονεκτήματακαι
κυρίωςστοανθρώπινοδυναμικόμας.
Έχουμεόλεςτιςπροϋποθέσειςνααναπτύξουμεεπιχειρηματική
δραστηριότητακατ'αρχάςσεπεδίασχετικάμετοσημερινόπυρήνατηςδραστηριότηταςμας.Τημελέτη,οργάνωσηκαιδιεκπεραίωσημεγάλωνδιαστάσεωνprojectsπαραγωγής.Τηλειτουργίακαιεν
γένειεκμετάλλευσησυμβατικώνμονάδωνπαραγωγήςόλωντων
καυσίμων.Καιμάλιστανααναπτύξουμεαυτέςτιςδραστηριότητες
καιεκτόςσυνόρων.Δενθααργήσουνοιπρώτεςανακοινώσειςγι
αυτό.

9

Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2017

ς Συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη
rnment of Greece - Economist 2017
Ωστόσοδενσκοπεύουμεναμείνουμεσ'αυτά.
ΣτηνΕυρωπαϊκήΈνωση,καιπροφανώςκαιστηχώραμαςστο
πλαίσιοτηςαπανθρακοποίησηςτουσυνόλου,τοτονίζω,τηςοικονομίαςηαύξησητηςπαραγωγήςκαικατανάλωσηςτηςηλεκτρικής
ενέργειας,σεσυνδυασμόμετηβέλτισηχρήσηκαιεξοικονόμησητης
δημιουργείνέαπεδίαεπιχειρηματικήςδραστηριότηταςγιαεπιχειρήσειςόπωςηΔΕΗ.Σκοπεύουμεκαιεργαζόμαστε,μετιςκατάλληλεςεπιχειρηματικέςσυνεργασίεςναγίνουμεleaderκαισ'αυτή
τηναγορά,μετατρέπονταςτηνεταιρείαμαςσεεταιρείαπαροχήςενεργειακώνυπηρεσιών.
ΚαιβέβαιαδενθαπαραλείψωναεπαναλάβωτηδυναμικήστροφήμαςστηνανάπτυξητωνΑνανεώσιμωνΠηγώνΕνέργειαςξεπερνώνταςτιςαπαράδεκτεςκαθυστερήσειςτουπαρελθόντος,με
βάσησυγκεκριμένοbusinessplanτηςΔΕΗΑνανεώσιμες,στοοποίο
σημαντικήθέσηέχειηαξιοποίηση-επίτέλους-τηςγεωθερμίας.
ΗΔΕΗηοποίαείναιαπότιςπρώτεςεταιρείεςπουασχολήθηκανμε
τιςΑΠΕδενεπιτρέπεταιναμηνείναιηγέτηςστηνανάπτυξηκαιεκμετάλλευσητωνΑΠΕστηχώρααλλάκαιστηνευρύτερηπεριοχή.
Καιαυτόαφοράτόσοτηνηπειρωτικήχώρα,όπουεκτόςτωνάλλων
επιδιώκουμετηνυλοποίησητουμεγάλουΦ/ΒΣταθμούτων200
MWστηνΠτολεμάίδαόσοκαιστηνησιωτικήχώρασεσυνδυασμό
μετιςδιασυνδέσειςκαιτηναποθήκευση.
Θεωρούμεμάλισταότιταδιασυνδεδεμένα,κατ'αρχάς,νησιάαλλάκαιταάλλασεσυνάρτησημετηνανάπτυξητηςαποθήκευσης
είναιπρονομιακοίχώροιγιατηνηλεκτροκίνησηπροοπτικήτηςμετατροπήςτουςσεπράσινανησιά.
ΤονίζωακόμητηνενασχόλησητηςΔΕΗμετοΦυσικόΑέριογια
άμεσηχρήση,σεσυνεργασίαμετηΔΕΠΑκαιόχιμόνο,σεπεριοχέςτηςηπειρωτικήςχώραςαλλάκαιτηςνησιωτικήςπράγμα,που
μπορείνααποφέρειμείωσητουκόστουςκαιβελτίωσητουπεριβαλλοντικούαποτυπώματοςυποκαθιστώνταςτοπετρέλαιο.
ΚυρίεςκαιΚύριοι,
Παράλληλαμετηνεκπλήρωση,αλλάκαιγιατηνεκπλήρωση,τόσοσημαντικώνκαιμεγάλουόγκουκαθηκόντων,ηΔΕΗπρέπεινα
μετασχηματιστεί.Νακαταστείεταιρείαμεόλαταχαρακτηριστικά
τουόρου.Ανταγωνιστική,μεπελατοκεντρικήαντίληψη,στρατηγικόσχέδιο,ευελιξίακαιικανότηταγιανέεςεπιχειρηματικέςδραστηριότητες.ΤαπαραδείγματααντίστοιχωνΕυρωπαϊκώνΕπιχειρήσεωνείναιπολλάκαιδείχνουντοδρόμοκαισ'εμάς.
Σήμεραείμαστεστηφάσητηςεπεξεργασίαςτηςστρατηγικήςκαι
τουστρατηγικούμαςσχεδιασμούμεορίζοντατο2030,καιενδιάμεσοσταθμόκατ'αρχάςτο2020,οπότεθαέχουνκατασταλάξειτα
αποτελέσματααπόταμέτραπουλαμβάνονταισήμερα.
Περιμένουμεαπότημελέτη,μεταξύτωνάλλων,νααναδείξειεπιστημονικάκαιμετρήσιματαβασικάπροβλήματααλλάκαιταισχυράμαςσημεία,καθώςκαιτοκατάλληλοεπιχειρηματικόμοντέλογιατηναντιμετώπισητωναδυναμιώνκαιτηναξιοποίησητων
δυνατοτήτων.Καιβέβαιαστηστρατηγικήμας,θασυμπεριλάβουμε

καιτηναξιοποίησηεπιχειρηματικάτωνΔικτύωνΔιανομήςτηςΔΕΗ,
ηλειτουργίατωνοποίωνέχειανατεθείστοΔΕΔΔΗΕ,καθώςκαιτις
οικονομίεςκλίμακαςπουμπορείναπροκύψουνσεεπίπεδοΟμίλου.
Στομεταξύδενπεριμένουμετημελέτηγιαναδράσουμεκαινα
εκσυγχρονιστούμε.
ΑναγνωρίζονταςότιτοπολυτιμότεροκεφάλαιοτηςΔΕΗείναιτο
ΑνθρώπινοΔυναμικότης,καισυνεπώςηβέλτιστηδιαχείρισηκαιανάπτυξητουείναιμείζονοςσημασίας,επεξεργαστήκαμεinhouse
καιθέτουμεσεεφαρμογήαπόφέτοςτονέοσύστημααξιολόγησης
τουπροσωπικούκαιτωνστελεχώνμας,καιπαράλληλακάνουμετα
πρώταβήματαγιατηδημιουργίαπολιτικήςστελεχών.Αυτά,σεσυνδυασμόμετηναλλαγήτηςοργάνωσηςτηςΕπιχείρησηςπουβρίσκεταιεπίσηςσεεξέλιξηθααναβαθμίσουντηδιοικητικήμαςλειτουργίαμεόλεςτιςευεργετικέςεπιπτώσειςπουσυνεπάγεταιαυτό.
Επαναλαμβάνωτοόραμαπουέχουμεδιατυπώσειτατελευταία
χρόνια:ναδημιουργήσουμεμιανέαγενιάεπιστημόνωνμηχανικών
καιενγένειτεχνικών,πουμαθητεύονταςμετουςπαλαιότερους
πουεργάζονταιακόμη,θαπάρουντησκυτάληκαιθααναπτύξουν
τηνΕπιχείρησηστηνκατεύθυνσηπουπεριγράφηκεκάνονταςανάλογοάλμαμεαυτότουπαρελθόντος.
ΚυρίεςκαιΚύριοι,
ΤόνισαπροηγουμένωςτηνέννοιακαιτηνιδιότητατηςΕταιρείας
γιατηΔΕΗ.
Αυτό,ωςγνωστόν,δεναφοράμόνοτηνίδιατηνΕπιχείρησημας
καιτιςεσωτερικέςτηςαναδιαρθρώσεις,εκσυγχρονισμούςκαιλειτουργίες.Αφορά,ίσωςπρωτίστως,τιςσχέσειςτηςμετοΚράτος.
Δεναναφέρομαι,κάθεάλλο,στηαλλαγήτουιδιοκτησιακούκαθεστώτος.
Αναφέρομαιστηνριζικήαλλαγήτουπλέγματοςτωνσχέσεωντης
ΔΕΗκαιτωνθυγατρικώντηςμετοΚράτος.Επιβάλλεταιναεξαλειφθείκάθεδιαδικασίακαιθεσμόςπουστραγγαλίζειτηνεπιχειρηματικήτηςδραστηριότητακαιδιαστρεβλώνειτηνεταιρικήτηςλειτουργίαμετιςαρχέςτηςεταιρικήςδιακυβέρνησης.
Ανθέλετε,ηαντίληψηκαιπολιτικήπουπρεσβεύειτηναναγκαιότητατουκρατικούελέγχουκαιιδιοκτησίαςσεεπιχειρήσειςσαντη
ΔΕΗπρέπεινακερδίσειτοστοίχημα:Νααποδείξειότικρατικόςέλεγχοςκαιιδιοκτησίαδενσυνεπάγεταιγραφειοκρατία,δυσκινησία,
έλλειψηευελιξίας,αναποτελεσματικότητα.
Πιστεύωότιυπάρχουνοιαντικειμενικέςδυνατότητεςγι'αυτό.Ας
θυμηθούμετοέποςτουεξηλεκτρισμούκαιτηνεξαγοράκαιενσωμάτωσητων400καιπλέοντοπικώνιδιωτικώνεπιχειρήσεωνηλεκτρισμούσεελάχιστοχρόνο,απότηΔΕΗανκαιήταν100%κρατικόμονοπώλιο,αλλάβέβαιαείχετουςαναγκαίουςβαθμούςελευθερίας.
Αυτήείναιμιααπότιςμεγαλύτερεςκαισοβαρότερεςπροκλήσεις.
Ευχαριστώ
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Συγκρότηση Δ.Σ. ΑΔΜΗΕ σε σώμα –
Ορισμός Γενικού Οικονομικού
Διευθυντή
ΣεσυνέχειατηςαπόφασηςτηςΓενικήςΣυνέλευσηςτωνμετόχωντηςΕταιρείαςπερίεκλογήςνέουΔιοικητικούΣυμβουλίου,τοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςΕταιρείαςσυγκροτήθηκεσεσώμαωςακολούθως:
1. κ.ΜανούσοςΜανουσάκηςτουΓεωργίου ΠρόεδροςΔ.Σ.και
ΔιευθύνωνΣύμβουλος
2. κ.ΙωάννηςΜάργαρηςτουΔιονυσίου
ΑντιπρόεδροςΔ.Σ.
(εκτελεστικόμέλος)
3. κ.XinghuaShiτουLaishuiShi
Μέλος,Αναπληρωτής
ΔιευθύνωνΣύμβουλος
4. κα.ΖωήΒροντίσητουΝικολάου
Μέλος
5. κ.ΙωάννηςΚαμπούρηςτουΘεοχάρη
Μέλος
6. κ.ΣπυρίδωνΠασβαλίδηςτουΝικολάου
Μέλος
7. κ.HongLiτουMinlinLi
Μέλος
8. κ.YunpengHeτουJinHe
Μέλος
9. κ.ΝικολόπουλοςΦώτιος
Μέλος,Εκπρόσωπος
εργαζομένων
Επίσης,τοΔιοικητικόΣυμβούλιολαμβάνονταςυπόψηότισύμφωναμε
τοάρθρο10παρ.1(γ)τουΚαταστατικούτηςΕταιρείαςοΓενικόςΟικονομικόςΔιευθυντήςαποτελείόργανοΔιοίκησηςτηςΕταιρείας,αποφάσισε:
α. τησύστασηθέσηςΓενικούΟικονομικούΔιευθυντήκαιΑναπληρωτήΓενικούΟικονομικούΔιευθυντήστουφιστάμενοοργανόγραμματηςΕταιρείαςκαιτηναντίστοιχητροποποίησητουοργανογράμματος.
β. ΟΓενικόςΟικονομικόςΔιευθυντήςθαείναιυπεύθυνοςγιατιςαρμοδιότητεςκαιτακαθήκονταπουαναφέρονταιστοάρθρο13παρ.6του
ΚαταστατικούτηςΕταιρείας.
Τέλος,διόρισεστηθέσητουΓενικούΟικονομικούΔιευθυντήτονκ.DayongSunτουBaolanSun.

Με τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ
συναντήθηκε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση γνωριμίας της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον νέο Πρόεδρο & ΔΝΣ του ΑΔΜΗΕ κ. Μανούσο Μανουσάκη, τη Δευτέρα 10/7/2017.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κ. Ιωάννης Μάργαρης καθώς και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ συν.
Φώτης Νικολόπουλος.
Στη συνάντηση τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία
μετά τον ιδιοκτησιακό της διαχωρισμό από τον Όμιλο ΔΕΗ όπως:
• τα θέματα που αφορούν το προσωπικό,
• το επενδυτικό πρόγραμμα,
• η σχέση με τον Στρατηγικό Εταίρο State Grid.
Από την πλευρά του ο κ. Μανουσάκης κατέστησε σαφές ότι τίποτα δεν
αλλάζει στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων καθώς ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του Νόμου 4389/16 επίσης ισχυρίστηκε και ταυτόχρονα δεσμεύτηκε ότι δεν είναι στις προθέσεις της Εταιρείας να προχωρήσει σε καμία καταγγελία σύμβασης εργασίας, όχι μόνο για τα τρία
χρόνια που προβλέπεται από την σύμβαση πώλησης του 24% -για το οποίο
η ΓΕΝΟΠ διατήρησε τις επιφυλάξεις της- αλλά και στο μέλλον.
Τέλος, επανέλαβε πως η θέση του βασικού μετόχου είναι να παραμείνει
το 51% υπό Δημόσιο Έλεγχο και ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα
προχωρήσουμε στην υπογραφή ΕΣΣΕ με το σύνολο των προηγούμενων
ρυθμίσεων να είναι σε ισχύ.
Η ΓΕΝΟΠ και η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συμφώνησαν ότι η διαρκής αλληλοενημέρωση και η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι επιβεβλημένη.

Χώρισαν οι δρόμοι
ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ
ους διαφορετικούς δρόμους που θα ακολουθήσουν
στο ταμπλό η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ σηματοδότησε η
κήρυξη λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών της 16/6/2017, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, παρόντος και του υπουργού
Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη.
Με τον τρόπο αυτό έγινε η τελετή υποδοχής της
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία αποτελεί βασικό μέτοχο του
ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 51% και θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο.
Πρόκειται για την πρώτη εταιρία δημόσιου χαρακτήρα που εισάγεται μετά από έντεκα χρόνια στο ελληνικό
Χρηματιστήριο. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών
της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην Κύρια Αγορά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιάσων
Ρουσόπουλος, κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο υπουργός αναφέρθηκε
στα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Πρώτον. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους επενδυτές
να συμμετέχουν στον ΑΔΜΗΕ, για να ενισχύσουν το νέο,
φιλόδοξο, στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του, που περιλαμβάνει σημαντικά έργα διασύνδεσης, εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων, η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης.
Δεύτερον. Οι μέτοχοι της ΔΕΗ αποκτούν μετοχές στην
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Τρίτον. Ανοίγει μία ακόμη εταιρία στο επενδυτικό κοινό.
Η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Σταθάκης, επέλεξε να διατηρήσει τον δημόσιο έλεγχο στο ρυθμιζόμενο μονοπώλιο δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, καθώς
αποτελεί εθνικής σημασίας κεφάλαιο για την Ελλάδα, με
στόχο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Τ
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Σε τέλμα ο ΔΕΔΔΗΕ
ΗκατάστασηστονΔΕΔΔΗΕκαθημερινάχειροτερεύεισεόλατα
επίπεδα.Ηεξυπηρέτησητωνπελατών,οιεπενδύσεις,ησυντήρησητουδικτύου,ηπρόοδοςτωνστρατηγικώνέργωνπουέχειεξαγγείλειοΔΕΔΔΗΕείναιοιπαράγοντεςπουαναδεικνύουντηναναποτελεσματικότητατηςΔιοίκησηςτουΔΕΔΔΗΕκαιαποτελούντις
αιτίεςδιασυρμούτηςΕταιρείαςκαιαπαξίωσήςτηςστησυνείδηση
τωνκαταναλωτών.
Ηέλλειψηυλικών,ηέλλειψηπροσωπικού,"εργολαβοποίηση"των

δραστηριοτήτωνκαιησυνεπακόλουθηεξάρτησηαπότουςεργολάβουςέχουνβυθίσεισετέλματονΔΕΔΔΗΕ.
ΈναςγενικότεροςΕπιχειρησιακόςΣχεδιασμόςγιατο2017έως
το2021,πουδενσυζητήθηκεκανμετοσυνδικάτοκαιοιαθρόεςπροκηρύξειςθέσεωνευθύνηςσυνδυασμόμετιςμεταβολέςτωνοργανογραμμάτωνδενείναιαρκετάγιαναεξωραΐσουντηνκατάσταση.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα στρατηγικά έργα του
ΔΕΔΔΗΕκαιηπρόοδόςτους:

ΕΡΓΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΟΔΟΣ

ΕκσυγχρονισμόςΚέντρου
ΕλέγχουδικτύωνΑττικής

ΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστονεκσυγχρονισμότουΚέντρουΕλέγχουΔικτύωνΔιανομής(ΚΕΔΔ)
τηςΑττικήςμέσωπρομήθειαςκαιεγκατάστασηςσυστημάτωνSupervisoryControlandDataAcquisition–DataManagementSystem(SCADA–DMS),συστημάτωντηλεχειρισμών(RemoteTransmitterUnits–RTUs)στουςΥποσταθμούς(Υ/Σ)ΥψηλήςΤάσης/ΜέσηςΤάσης(ΥΤ/ΜΤ)αλλάκαστηναναδιοργάνωσητωνεπιμέρουςμονάδωντου.

ΤοΈργοαναμένεταιναολοκληρωθείστο1οεξάμηνοτου2019καιτοποσοστόυλοποίησηςμέχριτον8ο/2016είναιτηςτάξηςτου70%.Τομεγαλύτερο
μέροςτωνSCADA–DMS&RTUsβρίσκεταισεπλήρηλειτουργίακαιεκμετάλλευση,ενώταπρώταοφέληείναιήδηεμφανή.

ΔημιουργίαΚέντρουΕλέγχου
δικτύωνΝησιών

ΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστηδημιουργίαενόςνέουΚέντρουΕλέγχουΔικτύωνΔιανομής(ΚΕΔΔ)
καιΜηΔιασυνδεδεμένωνΜησιών(ΜΔΝ)μέσωπρομήθειαςκαιεγκατάστασηνέωνσυστημάτωνSupervisoryControlandDataAcquisition–DataManagementSystem(SCADA–DMS),τουαπαραίτητουεξοπλισμούτηλεχειρισμών(RemoteTransmitterUnits–RTUs)στουςΥποσταθμούς(Υ/Σ)ΥψηλήςΤάσης/ΜέσηςΤάσης(ΥΤ/ΜΤ)καθώςεπίσηςκαιστηδημιουργίατωναπαραίτητωνδομώνυποστήριξηςτουνέουΚΕΔΔ.

ΤοΈργοαναμένεταιναολοκληρωθείστο1οεξάμηνοτου2020.Τοποσοστό
υλοποίησηςμέχριτον8ο/2016είναιτηςτάξηςτου30%.ΤοσύστημαSCADA
–DMSέχειεγκατασταθείκαιλειτουργεί,ενώείναισεεξέλιξηοιεργασίεςεγκατάστασηςτωνRTUsστουςΥ/ΔΥΤ/ΜΤ.Το2017θαξεκινήσειηενημέρωσητων
ηλεκτρονικώνδιαγραμμάτωνόλωντωνΔικτύωνΜΤτωνΜΔΝ.

Εκσυγχρονισμόςελέγχου
δικτύωνλοιπήςΧώρας

ΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστονεκσυγχρονισμότουΚέντρουΕλέγχουΔικτύωνΔιανομής(ΚΕΔΔ)
τωνυπόλοιπωντριώνΠεριφερειών(*),μέσωεγκατάστασηςνέωνσυστημάτωνSupervisoryControl
andDataAcquisition–DataManagementSystem(SCADA–DMS)καιεπικοινωνίαςμετουςεξοπλισμούςτηλεχειρισμών(RemoteTransmitterUnits–RTUs)στουςΥποσταθμούς(Υ/Σ)ΥψηλήςΤάσης/
ΜέσηςΤάσης(ΥΤ/ΜΤ)καθώςεπίσηςκαιστηδημιουργίατωναπαραίτητωνυποδομώνυποστήριξης
τωντριώνενιαίωνΚΕΔΔ.
(*)ΔΠΜ-Θ:ΔιεύθυνσηΠεριφέρειαςΜακεδονίας–Θράκης,ΔΠΚΕ:ΔιεύθυνσηΠεριφέρειαςΚεντρικής
Ελλάδας,ΔΠΠ-Η:ΔιεύθυνσηΠεριφέρειαςΠελοποννήσου–Ηπείρου.

ΤοΈργοαναμένεταιναολοκληρωθείτο1οεξάμηνοτου2020.Τοποσοστό
υλοποίησηςμέχριτον8ο/2016είναιτηςτάξηςτου4%.ΟεξοπλισμόςτουSCADAέχειήδηεγκατασταθείστιςτρειςΠεριφέρειεςτηςηπειρωτικήςχώραςκαι
είναισεεξέλιξηοιεργασίεςεγκατάστασηςκαιπαραλαβήςτουλογισμικού.Εντός
του2017αναμένεταιναξεκινήσουνοιεργασίεςτωνRTUsτωνΥ/ΣΥΤ/ΜΤστα
αντίστοιχαΚέντραΕλέγχουτωνΠεριφερειών.

Αναβάθμισηπεριφερειακού
εξοπλισμούτηλεχειρισμώνστα
Δίκτυα

ΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστηνπρομήθειακαιεγκατάστασησύγχρονωντηλεχειριζόμενωνστοιχείωνσεεναέριαΔίκτυαΜέσηςΤάσης(ΜΤ)καισεΥποσταθμούς(Υ/Σ)ΜέσηςΤάσης/ΧαμηλήςΤάσης
(ΜΤ/ΧΤ),ταοποίαθασυνδεθούνμεταΠεριφερειακάΚέντραΕλέγχουΔικτύωνκαιθαδιαχειρίζονται
απόαυτά.

Τοέργοέχειήδηξεκινήσεικαιπροβλέπεταιναολοκληρωθείτο2020.Βάσει
τουσχεδίουδράσηςτουΈργου,γιακάθεείδοςεξοπλισμούπροβλέπονταιαντίστοιχεςφάσειςμελέτηςπροδιαγραφών,διαγωνισμούπρομήθειαςκαιπαραλαβήςκαθώςκαιεγκαταστάσεωνστοΔίκτυο.Το2017αναμένεταιναξεκινήσουνοιδιαγωνιστικέςδιαδικασίεςγιατοσύνολοτωνσυστημάτωνπεριφερειακούεξοπλισμούτηλεχειρισμών.

ΕγκατάστασηΣυστήματος
ΓεωγραφικώνΠληροφοριών

ΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστηναποτύπωσητωνθέσεωντουΔικτύουμεγεωγραφικέςσυντεταγμένες,στηνψηφιοποίησηηλεκτρικώνσχεδίωνκαιδεδομένωντωνΔικτύωνΜέσηςΤάσης(ΜΤ)&
Το2016ολοκληρώθηκετοσχέδιοδράσηςκαιέχειαρχίσειηδιαγωνιστικήδιαΧαμηλήςΤάσης(ΧΤ)καιστηνεισαγωγήτουςστοσύστημαGeographicInformationSystem(GIS)που
δικασία για την προμήθεια εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και
έχειεγκαταστήσειηεταιρείακαιλειτουργείπιλοτικάσεδύοπεριοχέςτηςχώρας.ΕπίσηςπεριλαμβάυπηρεσιώνψηφιοποίησηςτωνΔικτύωντηςχώρας.
νεταιηπρομήθειακαιεγκατάστασητουαπαραίτητουεξοπλισμού,τωναδειώνχρήσηςκαιτωνγεωγραφικώνυποβάθρωνγιατηνπανελλαδικήκάλυψητωναναγκών.

ΝέοΠληροφοριακόΣύστημα
ΕξυπηρέτησηςΠελατών

Έχειολοκληρωθείτοσχέδιοδράσηςκαιεντόςτου2017θαξεκινήσειηδιαΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστονεκσυγχρονισμότουΣυστήματοςΕξυπηρέτησηςτωνΠελατών
γωνιστικήδιαδικασίαγιατηνπρομήθειατουαπαραίτητουεξοπλισμούκαιλομέσωτηςεγκατάστασηκατάλληλουσύγχρονουπληροφοριακούσυστήματοςκαθώςκαιστηναναγισμικούτωνεφαρμογώνεξυπηρέτησηςπελατώνμαζίμετιςαπαιτούμενες
διοργάνωσητωνσχετιζόμενωνδομών,διαδικασιώνκαιμεθόδωνεργασίας.
άδειεςχρήσης.

ΕγκατάστασηΣυστημάτων
Τηλε-εξυπηρέτησηςΠελατών
ΑναβάθμισηΠρογραμματισμού
ΑνάπτυξηςΔικτύων

ΑνάπτυξηΥποδομώνΜη
ΔιασυνδεδεμένωνΝησιών
(ΜΔΝ)γιαεφαρμογήΚώδικα
ΜΔΝ

Ανάπτυξη«ΈξυπνωνΝησιών»,
Πιλοτικόκαιπροώθηση
επέκτασήςτου

ΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστηνεγκατάστασηΚέντρωνΤηλε-εξυπηρέτησης(CallCenters)που
ιαπαρέχουννέακανάλιαεπικοινωνίαςγιαεύκοληκαιταχείαεξυπηρέτησητωνπελατών.Έναρξημε
ΠιλοτικόΚέντροστηνΑθήνακαιστησυνέχειαπροώθησηεπέκτασηςσεόλητηχώρα.
ΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστονανασχεδιασμότωνδιαδικασιών,στονεπανακαθορισμότωναρμοδιοτήτωνκαικριτηρίωνκαθώςκαιστηνπρομήθειανέωνσύγχρονωνεργαλείωνλογισμικούγιατην
αξιολόγησηκαιτοβέλτιστοπρογραμματισμότωνεπενδυτικώνΈργων(ενισχύσεων,ανακαινίσεωνκλπ)
στοΔίκτυοΔιανομής.

Έχειολοκληρωθείτοσχέδιοδράσηςκαιεντόςτου2017αναμένεταιηέναρξηκαιολοκλήρωσητουσχεδιασμούανάπτυξηςκαιλειτουργίαςτουκέντρου
Τηλε-εξυπηρέτησηςστηνΑθήνα.
ΟιεργασίεςμελέτηςκαιαποτύπωσηςκριτηρίωνΠρογραμματισμούΑνάπτυξης
Δικτύωνείναισεεξέλιξη,ενώτο2017αναμένεταιηέναρξητηςδιαγωνιστικήςδιαδικασίαςγιατηνπρομήθειακατάλληλουλογισμικούμελετώνανάπτυξης
ΔικτύωνΜέσηςΤάσης(ΜΤ)&ΧαμηλήςΤάσης(ΧΥ).
Έχειολοκληρωθείκατά80%ηαναγκαίαπροετοιμασίαπροςδιακήρυξηδιαγωνισμώνσταπλαίσιαυλοποίησηςτου1ουΥποέργου,πουαφοράστιςυποΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστηνανάπτυξηκαιυλοποίησητωναναγκαίωνυποδομώνσταΜηΔια- δομέςμέτρησηςενέργειας.Γιατο2οΥποέργοαναμένεταιηοριστικοποίηση
συνδεδεμέναΝησιά(ΜΔΝ)προςπλήρηεφαρμογήτωνδιατάξεωντουΚώδικαΜΔΝ.ΤοσυνολικόΈργο τωνμεθοδολογιώνμετησυνεργασίατωναρμοδίωναρχών(ΠΑΕ,ΥΠΕΙΝ)και
περιλαμβάνειτακάτωθιυποέργα:
τηςΔΕΗ.Στο3οΥποέργοέχειολοκληρωθείηκατάρτισητωνλειτουργικών
1o:ΥποδομέςΜέτρησης
προδιαγραφών,ενώέχειήδηξεκινήσειηυλοποίησητουλογισμικού.Στο4ο
2ο:ΜεθοδολογικέςΥποδομές
Υποέργοβρίσκεταισεεξέλιξηηδιαγωνιστικήδιαδικασίαγιατηνεπιλογήανα3ο:ΠληροφοριακόσύστημαΜΔΝ
δόχουυλοποίησηςτουκεντρικούΚΕΕστηνΑθήνακαιτωνΤοπικώνΚΕΕσε
4ο:ΚέντροΕλέγχουΕνέργειας(ΚΕΕ)στηνΑθήνα,ΚρήτηκαιΡόδο.
ΚρήτηκαιΡόδο,ενώστο5οΥποέργοείναισεεξέλιξηηδιαγωνιστικήδιαδι5ο:ΚέντροΕλέγχουΕνέργειας(ΚΕΕ)σταυπόλοιπαΗλεκτρικάσυστήματατωνΜΔΝ.
κασίαγιατηνεπιλογήΑναδόχουπρομήθειαςκαιεγκατάστασηςσυστημάτων
SupervisoryControlandDataAcquisition–EnergyManagementSystem(SCADA–EMS)σε27ΗλεκτρικάΣυστήματαΜΔΝ.
ΠιλοτικήΑνάπτυξηΥποδομώνΛειτουργίαςκαιΔιαχείρισηςσεέναΗλεκτρικόσύστημαΜηΔιασυνΈχειολοκληρωθείτοβασικόπλαίσιουλοποίησηςτουΠιλοτικούΈργουτον
δεδεμένουΝησιού,μεσκοπότημεγιστοποίησητηςδιείσδυσηςενέργειαςαπόΣταθμούςΑνανεώσι4ο/2016και,σεσυνεργασίαμετηΡΑΕ,προωθούνταιοιαπαιτούμενεςρυθμωνΠηγώνενέργειας(ΑΠΕ)καιτημέγιστηδυνατήμείωσητουκόστουςλειτουργίαςτουΗλεκτρικού
μιστικέςκαινομοθετικέςπαρεμβάσειςαπότουςαρμόδιουςΦορείς,ώστενα
συστήματος,διασφαλίζονταςταυτόχρονατηνεπάρκειακάλυψηςτηςζήτησημεαξιόπιστο,ασφαλήκαι
ακολουθήσειηδιαγωνιστικήδιαδικασία.
οικονομικότρόπο.

ΤοέργοστοχεύειστηδημιουργίαΠιλοτικούσυστήματοςΤηλεμέτρησηςκαιδιαχείρισηςπερίπου200.000 Είναισεεξέλιξηηδιαγωνιστικήδιαδικασίαγιατηνεπιλογήαναδόχουπουθα
ΤηλεμέτρησηΠελατώνΧαμηλής παροχώνμικρώνκαταναλωτών,μετηναντικατάστασητωνσυμβατικώνμετρητώνμετηλε-μετρού- αναλάβειτηνπρομήθειατουεξοπλισμούκαιλογισμικούτουκέντρουΤηλεΤάσης(ΧΤ),Πιλοτικόκαι
μενουςηλεκτρονικούς(έξυπνουςμετρητές)σεσυγκεκριμένεςπεριοχές(Ξάνθη,Λέσβος,Λήμνος,Αγ. μέτρησηςκαθώςκαιτηνεγκατάστασηπερίπου200.000νέωνμετρητώνμε
προώθησηεπέκτασήςτου
Ευστράτιος)καισεαντιπροσωπευτικάδείγματαΑθήνας&Θεσσαλονίκης.Επίσηςστησχεδίασητηςγε- δυνατότηταΤηλεμέτρησης,ηοποίααναμένεταιναολοκληρωθείστο1οτρίνικήςΤηλεμέτρησης(πανελλαδικήεπέκτασηέξυπνωνμετρητώνστοσύνολοτωνκαταναλωτών).
μηνοτου2017.
ΤοαντικείμενοτουΈργουαφοράστηνεπανεξέτασηόλωντωνθεμάτωντηςεφοδιαστικήςαλυσίδαςτηςεται- Έχειολοκληρωθείηδιαγωνιστικήδιαδικασίαεπιλογήςσυμβούλουμελέτης
Αναδιοργάνωσητης
ρείαςκαιστηνπροώθησηβελτίωσης&εκσυγχρονισμούτωνσχετικώνμεθόδων,πρακτικώνκαιδιαδικα- αναδιοργάνωσηςτηςεφοδιαστικήςαλυσίδαςκαιέχειξεκινήσειησχετικήμεεφοδιαστικήςαλυσίδας
σιών.ΣταίδιαπλαίσιαθαεπιδιωχθείκαιηβέλτιστηαξιοποίησητουυπάρχοντοςσυστήματοςERP/SAP. λέτη.Αναμένεταιναολοκληρωθείτο1οτρίμηνοτου2017.
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Δήλωση Γεν. Γραμ. Γ Ε Ν Ο Π - Δ Ε Η
Οικονομικά αν…αποτελέσματα ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
Η ασαφής πολιτική της Κυβέρνησης απότημία,πουβασίζεταικυρίως στιςδιαψευσθείσεςπροεκλογικέςυποσχέσειςκαιστο«όραμα»γιατηνΔΕΗπριναναλάβουντηνευθύνητηςκαιη αδυναμία ανταπόκρισης της Διοίκησης
του Ομίλου ΔΕΗ απότηνάλλη,στις σύγχρονες προκλήσεις,μετέτρεψαν τη ΔΕΗ από γίγαντα σε νάνο.
Τοκαμπανάκιπουχτυπάεδώκαικαιρόέγινεεκκωφαντικό.
Με ζημιές 67,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2017 για τον όμιλο της ΔΕΗ, έναντι κερδών 85,6 εκατ.
ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
ΑυτόαπέδειξαντααποτελέσματατουΑ’τριμήνουτου2017,μεκύρια χαρακτηριστικά τιςζημιές,τηνμείωσητωνεπενδύσεων,τηνέλλειψηρευστότηταςκαιβέβαιατηναδυναμίαείσπραξηςτωνληξιπρόθεσμωνοφειλών.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ,μετηνσυνηθισμένητηςτακτική, προσπαθείναεπιρρίψειτιςευθύνες μόνο σεέκτακτουςεξωγενείςπαράγοντες,όπωςη κάλυψητουελλείμματοςτουΕιδικούΛογαριασμούΑΠΕ,ηενεργειακήκρίσηκαιοιδημοπρασίεςΝΟΜΕ,αλλάαποκρύπτει επιμελώς τα καθοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα:
Την αδυναμία της να επιβάλλει την πολιτική της στο Υπουργείο, τόσοστοθέματηςείσπραξηςτωνοφειλώντωναποδεδειγμέναικανών να
πληρώσουν,όσοκαιστηναποφυγήτηςυπογραφήςτωνκαταστροφικών συμβάσεωνπρομήθειαςηλεκτρικήςενέργειαςγιααυτήνκαιευνοϊκών
προςτιςμεγάλεςενεργοβόρεςβιομηχανίες.
Η έλλειψη από την Κυβέρνηση οποιουδήποτε ενεργειακού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με την αδυναμία της να καθορίσει ένα πλαίσιο
υγιούς ανταγωνισμού στην Ενέργεια
και η αδυναμία της Διοίκησης του Ομίλου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και των Επιχειρήσεων του Ομίλου,
οδηγούν τον Όμιλο σε αδιέξοδο.
Το«νέοόραμα»γιαμιαΔΕΗ πουθαείναιμικρότερηστηνενέργεια αλλάμεγάληΕπιχείρησηστηνΕυρώπη ,πουυιοθετείοκ.Παναγιωτάκης,είναιμόνοηδικαιολογίατωνυπογραφώντου3ου Μνημονίου.
ΗΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ /ΚΗΕσεκαμίαπερίπτωσηδεν θασυμβάλεισ’αυτήντηναπαξίωσηκαικαλείτηνΕλληνικήκοινωνίανασταθεί, μαζίτης, εμπόδιοστηνπροσχεδιασμένηκατάρρευσητουΟμίλουΔΕΗ.
Αντ.Καρράς

Βασικά οικονομικά μεγέθη
Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε
(σε€εκατ.)

Α'τρίμηνο2017

Α'τρίμηνο2016

Κύκλοςεργασιών

1.368,8

1.412,6

Λειτουργικέςδαπάνες(προαποσβέσεων)

1.245,2

1.067,4

EBITDA

123,6

345,2

ΠεριθώριοEBITDA

9,0%

24,4%

Αποσβέσεις,καθαρέςχρηματοοικονομικέςδαπάνες,κέρδηαπόσυνδεδεμένεςεταιρείες

211,7

222,9

Κέρδη/(Ζημίες)προφόρων

(88,1)

122,3

Κέρδη/(Ζημίες)μετάαπόφόρους

(67,5)

85,6

Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) μη συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
(σε€εκατ.)

Α'τρίμηνο2017

Α'τρίμηνο2016

Κύκλοςεργασιών

1.357,7

1.397,0

Λειτουργικέςδαπάνες(προαποσβέσεων)

1.276,3

1.106.5

EBITDA

81,4

290,5

ΠεριθώριοEBITDA

6,0%

20,8%

Αποσβέσεις,καθαρέςχρηματοοικονομικέςδαπάνες,κέρδηαπόσυνδεδεμένεςεταιρείες

188,3

199,1

Κέρδη/(Ζημίες)προφόρων

(106,9)

91,4

Κέρδη/(Ζημίες)μετάαπόφόρους

(80,4)

61,6
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Όλα στο φως
Τι είναι οι ΥΚΩ;

Το ποσό που αναγράφεται στο λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας ως ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ) αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της ειδικής τιμολόγησης ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών όπως είναι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις σε νησιά μη
διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με την ηπειρωτική χώρα, οι δικαιούχοι τιμολογίου (ΚΟΤ) κ.λπ.
Το Κόστος αυτό το επωμίζεται διαχρονικά η ΔΕΗ καταβάλλοντας
τις σχετικές δαπάνες, ενώ το ύψος του ποσού σε κάθε λογαριασμό
προκύπτει με αποφάσεις της Πολιτείας.
Σήμερα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4067/2012 με αποτέλεσμα,
λόγω της μεταβολής των συνθηκών, τα ποσά που ανάκτησε η ΔΕΗ
μέχρι σήμερα να είναι σημαντικά μικρότερα από τις δαπάνες που
κατέβαλε.
(σε εκ. ευρώ)
Αντάλλαγμα
Ποσά που
ΔΕΗ*
τιμολογήθηκαν**

Έτος

Διαφορά

(βάσει Ν. 4067/2012)
2012

836,98

646,64

190,34

2013

879,92

619,27

260,65

2014

785,96

633,00

152,96

2015

726,84

595,70

131,14

Σύνολο:

735,09

* Αφορά σε δαπάνες ΔΕΗ
** Ποσά που τιμολογήθηκαν το επόμενο έτος μέσω των λογαριασμών ρεύματος για
την κάλυψη του ανταλλάγματος.

Είδος δαπανών ΥΚΩ

• Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ): η επιπλέον δαπάνη της ΔΕΗ
ώστε οι κάτοικοι και όλες οι επιχειρήσεις των ΜΝΔ να έχουν την
ίδια τιμή ηλεκτρικού ρεύματος με την υπόλοιπη Ελλάδα.
• Κοτ – Πολύτεκνοι: το κόστος της ΔΕΗ από τις εκπτώσεις των τιμολογίων αυτών των κατηγοριών.
• Διάφορα: Άλλα επιπλέον κόστη της ΔΕΗ για κοινωνικές παροχές
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ανάλυση ανταλλάγματος ΔΕΗ
για ΥΚΩ 2012 – 2015
ΜΔΝ

2.890,2 εκ. ευρώ

89,49%

ΚΟΤ

161,4 εκ. ευρώ

5,00%

Πολύτεκνοι

43,5 εκ. ευρώ

1,35%

Διάφορα

134,6 εκ. ευρώ

4,16%

Σύνολο

3.229,7 εκ. ευρώ

100,00%

Κρατικά ΄Εσοδα 2012-2015
Φόρος Πετρελαίων Νησιών

511,3 εκ. ευρώ

ΦΠΑ ΥΚΩ

324,3 εκ. ευρώ

Σύνολο

835,6 εκ. ευρώ

Δαπάνες ΔΕΗ για καύσιμα ΜΔΝ

2.345,4 εκ. ευρώ

Επενδύσεις ΔΕΗ στα ΜΔΝ ( 2011-2016)
281,3 εκ. ευρώ

Πιστοποίηση με ISO
9001:2015 των διαδικασιών
της ΔΕΗ Α.Ε. για τη
συμμετοχή της στην αγορά
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ο Κλάδος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ
στο πλαίσιο του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001:2015, πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα για το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει σε ότι αφορά τις διαδικασίες για:
• την ημερήσια πρόβλεψη της ζήτησης των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ και την υποβολή της προβλεπόμενης Δήλωσης Φορτίου, για τη συμμετοχή της
ΔΕΗ ΑΕ ως Προμηθευτής στην Αγορά Η/Ε και
• την παρακολούθηση των εξελίξεων του ρυθμιστικού πλαισίου της Αγοράς Η/Ε, τη διαμόρφωση
των θέσεων της ΔΕΗ ως Προμηθευτής και την παρακολούθηση και γνωστοποίηση αρμοδίως των
μεταβολών που αφορούν την Άδεια Προμήθειας
Η/Ε.
Ο Κλάδος Αγοράς Η/Ε στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του, συμμετέχει στη Αγορά Η/Ε
και στις Αγορές των Μη Διασυνδεδεμενων Νησιών για
λογαριασμό της Επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για το σύνολο των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ και των πελατών της Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, σε όλη τη χώρα.
Η εμπορική αξία του συνόλου των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με τους αρμόδιους διαχειριστές ανέρχεται ετησίως στα 4,8 δισ. ευρώ.
Η ΔΕΗ ΑΕ συμμετέχοντας στην Αγορά Η/Ε και στο
πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής, καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών των πελατών
της, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην Προμήθεια
Η/Ε και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων της χώρας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΝΟΜΕ
ΣετιμήρεκόργιατιςδημοπρασίεςNOME,αφούαυτή
έφτασετα43,05€ανάΜεγαβατώρα,στηδημοπρασία
πουπραγματοποιήθηκετην19-7-2017,ενώ
προμηθεύτηκανενέργεια12απότουςσυνολικά18
συμμετέχοντες.
Ηεπόμενηδημοπρασία,πουθαείναιητελευταίαγιατο
2017,είναιπρογραμματισμένηναδιεξαχθεί
στις18Οκτωβρίου.
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ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ενέργειασημαντικήςπολιτικήςκαινομικήςαξίαςαποτελεί
τοΨήφισματηςΕπιτροπήςΥπουργώντουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης,μετάτηνΣυλλογικήΠροσφυγήπουείχεασκήσειηΓΣΕΕ
στοΣυμβούλιοτηςΕυρώπηςκαισυγκεκριμέναστοαρμόδιοδιεθνέςελεγκτικόόργανο,τηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΚοινωνικών
Δικαιωμάτων.ΗΣυλλογικήΠροσφυγήτηςΓΣΕΕασκήθηκετο
2014,επικαιροποιήθηκε το2016,ενώλόγωτουιδιαίτερουενδιαφέροντός της ζητήθηκε και παρουσιάσθηκε σε δημόσια
ακρόασηενώπιοντουδιεθνούςελεγκτικούοργάνουτονΟκτώβριοτου2016.
Με την Απόφαση αυτή του Συμβουλίου Υπουργών και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων
διαπιστώνονται πολλαπλές, εκτεταμένες και επανειλημμένες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των
διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων από σειρά νομοθετικών μέτρων της περιόδου 2010-2014, τα οποία είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι η κατάσταση
στην Ελλάδα απαιτεί επείγουσα προσοχή από όλα τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Συμβούλιο Υπουργών με το Ψήφισμά του καλεί την
ελληνική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί το συντομότερο και
να άρει όλα τα νομοθετικά μέτρα που παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
ΑιχμήτηςΠροσφυγήςτηςΓΣΕΕαποτέλεσανσυγκεκριμένεςνομοθετικέςπαρεμβάσειςκαιπροβλέψεις,πουαγνοώντας
καιπαραβιάζονταςαλλεπάλληλατοθεμελιώδεςδιεθνέςκείμενοτουΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΧάρτηγιατηνπροστασίατων
δικαιωμάτων των εργαζομένων, εκμηδένισαν το εισόδημά
τους,αποδόμησαν τιςεργασιακέςσχέσειςκαιτακοινωνικάκεκτημένα,υποβάθμισανδραματικάτοβιοτικόεπίπεδοτουλαού
καιδιεύρυναντοκοινωνικόχάσμα.ΜετηνΠροσφυγήζητήθηκεηεξέτασητωνδιατάξεωνπουεπέβαλαντημείωσητουκατώτατουμισθούκαιτιςδραματικέςεπιπτώσειςστοεπίπεδοδιαβίωσηςτωνεργαζομένων,τηδυσμενέστερημεταχείρισητων
νέωνσεηλικίαεργαζομένωναλλάκαιτηδιακινδύνευσητωνθέσεωνεργασίαςτωνμεγαλύτερωνσεηλικίαεργαζομένων,την
κατάλυσητουσυστήματοςτωνσυλλογικώνσυμβάσεωνκαιτην
εξουδετέρωσητουπροστατευτικούρόλουτουςκαιτηνεμπέδωσητωνατομικώνσυμβάσεωνεργασίας,τιςαυθαίρετεςπερικοπέςμισθώνστοδημόσιοκαιιδιωτικότομέα,τιςδιαρκείςμειώσειςτωνσυντάξεων,τοπάγωμα/μείωσηαποδοχώνκαιτηναπαγόρευσησύναψηςΣΣΕστιςΔΕΚΟ,τηνυπερενίσχυση τουδιευθυντικούδικαιώματοςκαιτηνεπιβολήευέλικτωνμορφώνεργασίας,τηναύξησητωναπολύσεωνκαιτιςπολύμηνεςκαθυστερήσειςμισθών.ΗΣυνομοσπονδίαμετηΝομικήτηςΥπηρεσίακαιτησημαντικήυποστήριξητουΚαθηγητήΕργατικούΔικαίουτουΑΠΘκ.Άρι Καζάκουτεκμηρίωσεμεαδιάσεισταστοιχεία,όπωςκαιμετιςμελέτεςτουΙΝΕΓΣΕΕ,τηνπρογραμματισμένηφτωχοποίησητηςκοινωνίας,τηδραματικήποιοτικήκαι
ποσοτικήεπιδείνωσητηςθέσηςτηςεργατικήςτάξηςσταεφτά
χρόνιαεφαρμογήςτωνμνημονίωνκαιεπιβολήςδιαδοχικώνμέτρων,ηοποίασυνοδεύθηκεκαιαπόδιαρκείςεπεμβάσειςστορόλο
καιτηνπαρέμβασητωνσυνδικάτων.Τονίστηκεομόνιμοςκαιάνισοςχαρακτήραςτωναλλεπάλληλωνμνημονιακώνμέτρωνκαι
ομηαναστρέψιμοςχαρακτήραςτους,πουκαθιστούνόχιμόνο
διαρκήαλλάκαικατάφωρητηνπαραβίασησειράςάρθρωντου
ΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΧάρτη.
ΣτοαναλυτικόκαιεκτεταμένοκείμενοτηςΑπόφασηςπου
περιέχειτηνεξέτασητωνκαταγγελιώντηςΓΣΕΕγιατηνκατάφωρηπαραβίασητουΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΧάρτηαπόσει-

ράαντεργατικώνμνημονιακώνμέτρωνδιατυπώνονται βαρύνουσες επισημάνσεις για την απαράδεκτη κατάσταση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα.
ΤοψήφισματωνΥπουργώντουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης
αποτελείμιαμνημειώδηκαταδίκηόσωνεμπνεύστηκανκαιεπέβαλανστηνΕλληνικήΔημοκρατίαταμνημονιακά μέτραπουπλήττουνβάναυσατηνεργασίακαι,γενικά,τηναξιοπρέπειατωνεργαζομένων.Κανέναςδικαιολογητικόςλόγος,καμιάδημοσιονομικήκρίσηκαικρίσηδημόσιουχρέους,καμιάπολιτικήεσωτερικήςυποτίμησηςμετημείωσητωνμισθώνκαιστόχοτηβελτίωσητηςανταγωνιστικότητας,καμιάεξαιρετικήπερίστασηδεν
μπορείναδικαιολογήσειτηβαρβαρότητατωννομοθετικώνμέτρωνμεθύματατουςεργαζομένουςαλλάκαιτηνοικονομίαστο
σύνολότης,πουδιαπιστώνειηΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΚοινωνικώνΔικαιωμάτων.Ηανάγκηπροστασίαςτηςαξιοπρέπειαςτων
εργαζομένων,μετάκαιτηναπόφασητηςΕπιτροπής,καθιστάεπιτακτικήτηνάρση/κατάργησηόλωντωννομοθετικώνμέτρωνπου
παραβιάζουντονΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΧάρτη.ΗΑπόφασηορθώνεισυγχρόνωςένατείχοςπροστασίαςτωνεργαζομένωνέναντιτηςαπειλήςεπιβολήςκαινέωναντεργατικώνμέτρων.
Πέραναπότημεγάληπολιτικήτηςσημασία,ηΑπόφασηαυτή
αποτελείέναπολύχρήσιμοεργαλείο,πουπροσφέρεταιγιααξιοποίησηενώπιοντωνελληνικώνκαιτωνδιεθνώνδικαστηρίων,
γιατουςκοινωνικούςαγώνεςπουδιεξάγονταιμεταμέσατου
δικαίου,εναντίονόλωντωνεμπλεκόμενωνμερών.
ΜετάτηνιστορικήαυτήαπόφασητουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης,πουακολουθείτιςαποφάσειςτηςΔιεθνούςΟργάνωσης
Εργασίαςκαιτηναπόφαση2307/2014τουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείας,δικαιώνεταιηαδιάκοπηκαιεπίμονηπροσπάθειατης
ΓΣΕΕγιατηνακύρωσητωναντεργατικώνμνημονιακώνμέτρων
καιεπιστρέφεταιηλάσπηπίσωσεόσουςπροσπαθούννασυκοφαντήσουντουςαγώνεςτης.
ΗΓΣΕΕ,οιοργανώσειςμέλητης,ταπρωτοβάθμιασωματείαθασυνεχίσουνκαιθαεντείνουντοναγώνασυνδικαλιστικά
καινομικάκατά των μνημονιακών μέτρων, που παρά τα όσα
διαχρονικά εξαγγέλονται, βρίσκονται όλα ακόμα σε ισχύ.
Καλούμε, για μια ακόμη φορά, το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να
προβεί άμεσα σε κατάργηση όλων των διατάξεων της νομοθεσίας που κρίθηκαν ότι παραβιάζουν και τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη.
Πιστεύουμε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα αξιοποιήσει
το διεθνές αυτό νομολογιακό δεδομένο, θα αναγνωρίσει την
παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος και των θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη ακυρώνοντας τα μέτρα που θίγουν τα δικαιώματα και
την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1. ΠαραθέτουμεκρίσιμασημείατηςαπόφασηςεπίτηςΣυλλλογικής ΠροσφυγήςτηςΓΣΕΕ(CC111/2014)όπωςαυτάαποτελούνμέροςτουαπό27/6/2017ΥπομνήματοςτηςΣυνομοσπονδίαςπροςτηνΥπουργόΕργασίας,ΚοινωνικήςΑσφάλισηςκαιΚοινωνικήςΠρόνοιαςμετηνοποίαζητείταιηάμεση
κατάργησητωνδιατάξεωνπουκρίθηκεότιπαραβιάζουντον
ΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΧάρτη.
2. Σημείωση:ΤοπλήρεςκείμενοτηςΑπόφασηεπίτηςΣυλλογικήςΠροσφυγήςτηςΓΣΕΕ,παρατίθεταιστουςπαρακάτωσυνδέσμους
http://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCDcIdentiﬁer%22:[%22
cc-111-2014-dmerits-en%22]}
http://hudoc.esc.coe.int/eng#%20

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα E. Αχτσιόγλου
Κοινοποίηση:
Department of the European Social Charter – Collective
Complaints
Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Θέμα: «Ανάκληση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων της
τετραετίας 2010-2014 οι οποίες, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης της 23ης Μαρτίου 2017, παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ΕΚΧ)»
ΚυρίαΥπουργέ,
Όπωςγνωρίζετε,ηΓΣΕΕκατέθεσεστηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΚοινωνικώνΔικαιωμάτωντουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης
τημεαρ.111/2014προσφυγήτηςμετηνοποίαζητήσαμεναδιαπιστωθείότιμεσειράνομοθετικώνμέτρωνέχουνλάβειχώρα
απότηνΕλληνικήΔημοκρατίαεπανειλημμένεςπαραβιάσειςτου
ΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΧάρτη(Ε.Κ.Χ.)Επικεντρώσαμετηνπροσφυγήμας,στιςπιοκαίριεςνομοθετικέςπαρεμβάσειςτηςπεριόδου2010-2014σταεργασιακάτουιδιωτικούτομέατηςοικονομίας,πουπεριλαμβάνεικαιτουςφορείςκαιεπιχειρήσειςπου
ανήκουνστονευρύτεροδημόσιοτομέακαιλειτουργούνμετις
αρχέςτηςιδιωτικήςοικονομίας,παρεμβάσειςπουσυνιστούν,
εκτόςόλωντωνάλλων,παραβίασητουΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΧάρτη(ΕΚΧ).
Η Επιτροπή με την απόφασή της, της 23ης Μαρτίου 2017,
κατέληξε όπως είναι γνωστό, στα εξής συμπεράσματα:
1) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 1§2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωματουεργαζομένουνα
κερδίζειτηζωήτουμεεργασίαπουαναλαμβάνειελεύθερα).Η
Επιτροπήέκρινεότιοιδιατάξειςπουπροβλέπουνκατώτερομισθόγιατουςεργαζόμενουςκάτωτων25ετώνείναιασύμβατες
μετοάρθρο1§2τουΧάρτη.Παραπέμπονταςμάλισταστηναπόφαση της ΓΕΝΟΠ –ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ κατά της Ελλάδας με αρ.
66/2011,επεσήμανεότιηέκτασητωνμειώσεωντωνκατώτατωνμισθώνκαιοτρόποςπουαυτήεφαρμόζεταιστουςεργαζόμενουςκάτωτων25ετώνείναιδυσανάλογοςακόμηκαιανεκτιμηθείστοπλαίσιοτηςκρατούσαςοικονομικήςκρίσης
2) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 2§1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (λογικήδιάρκειαημερήσιαςκαι
εβδομαδιαίαςεργασίαςμεσταδιακήμείωσητηςτελευταίας).ΣύμφωναμετηναπόφασητηςΕπιτροπής,γιαναθεωρηθείότιοισχετικέςμετοχρόνοεργασίαςρυθμίσειςείναισύμφωνεςμετιςαπαιτήσειςτουΧάρτηπρέπειοανώτατοςχρόνοςεργασίαςνακαθορίζεταιστενάαπόέναακριβέςνομικόπλαίσιο,ώστεναπεριορίζεταιτοεύροςπουκαταλείπεται σεεργαζόμενουςκαιεργοδότεςνατροποποιήσουνμεσυλλογικέςσυμβάσειςτοχρόνο
εργασίας.ΣτηνπερίπτωσητηςΕλλάδαςονόμοςδενκαθορίζει
ταπεριθώριαπουδιαθέτουνοιδιαπραγματευόμενεςπλευρές.
Μετάδετηνκατάλυσητουσυστήματοςτωνσυλλογικώνδιαπραγματεύσεωνδενυπάρχουνπροβλέψειςότιοιεπόμενεςσυλλογικέςσυμβάσειςμετουςεκάστοτεεργοδότεςθακαθορίζουν
κάποιονανώτατοχρόνοεργασίαςενώδενυπάρχουνούτεσυγκεκριμένεςεγγυήσειςγιατηνεφαρμογήαυτώντωνσυμφωνιών.
ΚατάσυνέπειαηΕπιτροπήέκρινεότιηκατάστασητωνεργαζομένωνσχετικάμετοχρόνοεργασίαςσυνιστάπαράβασητου
Άρθρου2§1τουΧάρτηεξαιτίαςτωνυπερβολικώνεπιτρεπόμενων
ορίωνεβδομαδιαίαςεργασίαςκαιτηςέλλειψηςεπαρκώνεγγυήσεωνγιατιςσυλλογικέςδιαπραγματεύσεις(τουπλαισίουεντός
τουοποίουαυτέςθακινηθούν).
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3) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 4§1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμαγιααμοιβήικανήνα
εξασφαλίζειστουςεργαζομένουςκαιτιςοικογένειέςτουςένααξιοπρεπέςεπίπεδοδιαβίωσης).Μεβάσητοότιδενυπάρχειεγγύηση
δίκαιηςαμοιβής,ημείωσητουκατώτατουμισθούγιαηλικίεςκάτω
των25είναιδυσανάλογηκαισυνιστάδιάκρισημεβάσητηνηλικία.
ΗΕπιτροπήαποφάνθηκε,ειδικότερα,ότιγιαναθεωρηθεί
δίκαιηηαμοιβήκατάτοΆρθρο4§1τουΧάρτη,οκατώτατοςμισθόςδεπρέπειναανέρχεταισεποσοστόκάτωαπότο60%του
μέσουμισθού.ΗΕπιτροπήκατέληξεότιονομοθετημένοςκατώτατοςμισθόςκαιοκατώτατοςμισθόςγιαηλικίεςκάτωτων
25,όπωςορίστηκαναπότηνΠ.Υ.Σ.6/2012καιτονΝ.4093/2012,
είναιαπρόσφοροικαιότιπαραβιάζουντηδίκαιηαμοιβή,όπως
αυτήορίζεταιαπότοΆρθρο4§1τουΧάρτη.ΕπιπλέονηΕπιτροπή
έκρινεότιημειωμένεςαυξήσειςλόγωαρχαιότηταςστουςκατώτατουςμισθούςηλικιώνάνωτων25πουείναιμακροχρόνια
άνεργοι(ΠαράγραφοςΙΑ,ΥποπαράγραφοςIA.7ν.4254/2014)περιέχειέναστοιχείοδιάκρισηςπουεπιδεινώνειτηκατάστασηγι΄
αυτήτηνομάδαεργαζομένων.
ΣυνεπώςηΕπιτροπήκατέληξεστοσυμπέρασμαότιυπάρχειπαράβασητουτοΆρθρου4§1τουΧάρτη,αφούδενυπάρχειεγγύησηκατώτατηςαμοιβής.
ΗΕπιτροπήπαρατήρησεακόμηότιηκατάστασησχετικάμε
τονκατώτατομισθόγιαηλικίεςκάτωτων25δενέχειδιορθωθεί(μετάτηναπόφασηΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥκατάτηςΕλλάδας
μεαρ.66/2011),γι΄ αυτόκαιεπανέλαβεότιτομέγεθοςτωνμειώσεωντουκατώτατουμισθούκαιοτρόποςπουαυτέςεφαρμόζονταισεόλουςτουςεργαζόμενουςκάτωτων25είναιδυσανάλογαωςπροςτοσκοπό(τηςαντιμετώπισηςτηςκρίσης)και
συνιστάδιάκρισηλόγωηλικίας.
ΤαελληνικάνομοθετικάμέτραπουελέγχθηκαναπότηνΕπιτροπήγιατησυμβατότητάτουςμεταΆρθρα1§2,2§1,4§1του
ΕΚΧείναι,μεταξύάλλων,τοάρθρο31ν.4024/2011γιατηνκατάργησητωνμισθολογικώνόρωντωνσσε στονευρύτεροδημόσιοτομέακατάτομέροςπουυπερβαίνουντακαθοριζόμενα
ανώταταόριακαιτηνεπιβολήπλαφόναποδοχών,τοάρθρο37
ν.4024/2011γιατησύναψησσε απόενώσειςπροσώπωνσεόλες
τιςεπιχειρήσειςόπουδενυπάρχουνσυνδικαλιστικέςοργανώσεις,κατάπροτεραιότητακαιέναντιτωνκλαδικώνοργανώσεων,καθώςκαιτηναναστολή,όσοδιαρκείηεφαρμογήτουΜεσοπρόθεσμουΠλαισίουΔημοσιονομικήςΣτρατηγικής,τηςαρχήςτηςευνοϊκότερηςρύθμισηςσεπεριπτώσειςσυρροήςεπιχειρησιακής και κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας,
πράγμαπουσυνεπάγεταιτηνυπερίσχυσησεπερίπτωσησυρροής
τηςδυσμενέστερηςεπιχειρησιακήςσσε.Ελέγχθηκεακόμηαπό
τηνΕπιτροπήτοάρθρο1ΠΥΣ6/2012γιατημείωσητουκατώτατουμισθούκαιημερομισθίουτηςτότεισχύουσαςεθνικήςγενικήςσσε κατά22%και32%γιατουςνέουςεργαζομένουςηλικίαςμέχρι25ετών,όπωςκαιτοάρθρο2παρ.2,3και5,5παρ.
1,2ΠΥΣ6/2012,γιατηναναγκαστικήλήξησσε καιδιαιτητικών
αποφάσεωνκαιτηνκατάργησητηςρήτραςμονιμότηταςκαιόλων
τωνπαρόμοιωνρητρώνπροστασίαςτωνεργαζομένωναπόαπολύσεις.Ελέγχθηκεακόμηον.4093/2012γιατηθέσπισηνέουσυστήματοςκαθορισμούτουκατώτατουμισθούκαιημερομισθίουαπότοίδιοτοκράτοςκαθώςεπίσηςκαιον.4254/2014(ΠαράγραφοςΙΑ,ΥποπαράγραφοςΙΑ.7)γιατιςδιακρίσειςμεβάση
τηνηλικία.
4) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 4§4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμαόλωντωνεργαζομένωνγιαλογικήπροθεσμίαπροειδοποίησηςσεπερίπτωσητερματισμούτηςαπασχόλησης).Ηεπιτροπήθεώρησεότιυπάρχει
παραβίασητουάρθρου4§4τουΧάρτη,λόγωέλλειψηςπεριόδωνπροειδοποίησηςήαποζημίωσηςαπόλυσηςσεπερίπτωση
απόλυσηςκατάτηδοκιμαστικήπερίοδο.ΗΕπιτροπήέλεγξεεδώ
γιατησυμβατότητάτουςμετοΆρθρο4παρ.4τουΧάρτηεκτός
από τα νομοθετήματα που αναφέρονται παραπάνω, το ν.
3899/2010καιτον.4093/2012.Μετοάρθρο17παρ.5τουν.
3899/2010ορίστηκεότι«ηαπασχόλησημεσύμβασηεργασίας

αορίστουχρόνουλογίζεταιωςαπασχόλησηδοκιμαστικήςπεριόδουγιατουςπρώτουςδώδεκαμήνες»,αντίτωνδύομηνών
που οριζόταν στο προϊσχύσαν δίκαιο. Ακολούθως με το ν.
4093/2012ορίστηκε(Υποπ.ΙΑ.12περ.1)ότι«ηκαταγγελίασύμβασηςεργασίαςιδιωτικούυπαλλήλουμεσχέσηεργασίαςαορίστου
χρόνουδιαρκείαςπέραντωνδώδεκα(12)μηνώνδενμπορείνα
πραγματοποιηθείχωρίςπροηγούμενηέγγραφηπροειδοποίησητου
εργοδότη…».
ΗΕπιτροπήεξετάζονταςτημεαρ.65/2011προσφυγήτων
συνδικαλιστικώνοργανώσεωνΑΔΕΔΥκαιΓΕΝΟΠΔΕΗκατάτης
Ελλάδας,είχεερευνήσειτοζήτημαανηεπιμήκυνσητηςδοκιμαστικήςπεριόδου(εντόςτηςοποίαςηεργοδοτικήκαταγγελία
είναιελεύθερη)παραβιάζειτοΧάρτη.ΗΕπιτροπή,όπωςείναιγνωστό,ακολουθώνταςτηνομολογίατηςαναφορικάμετηδιάταξη
αυτήέκρινεότιηέννοιατηςδοκιμαστικήςπεριόδουδενείναι
ασύμβατημετηχορήγησητηςδυνατότηταςστουςεργοδότεςνα
διαπιστώσουντηνκαταλληλότητατουπροσωπικούπουπροσλαμβάνουν,αλλάδενπρέπειναεφαρμόζεταιμετέτοιαευρύτητα,ώστενακαθίστανταιανεφάρμοστεςγιατονεργαζόμενοοι
εγγυήσειςπουαφορούντηνπερίοδοπροειδοποίησηςκαιτηναποζημίωση.Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την παραβίαση του Άρθρου 4 παρ. 4 του Χάρτη και έκρινε ότι το
δικαίωμα σε εύλογο χρόνο προειδοποίησης σε περίπτωση
λήξης της απασχόλησης εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων ανεξάρτητααπότοstatusήτοβαθμό
τους,συμπεριλαμβανομένωναυτώνπουαπασχολούνταισεμη
τακτικήβάση.Επίσηςεφαρμόζεταικατάτηδιάρκειατηςδοκιμαστικήςπεριόδου.Ηεθνικήνομοθεσίαθαπρέπειναείναιτόσο
ευρεία,ώστεκανείςεργαζόμενοςναμηνμείνειαπροστάτευτος.
Οκύριοςλόγοςτουχρόνουπροειδοποίησηςείναιναδοθείηδυνατότηταστονεργαζόμενοναέχειτονκατάλληλοχρόνογιαεξεύρεσηάλληςεργασίαςπριντηλήξητηςτρέχουσαςαπασχόλησης
τουχωρίςναστερείταιτιςαποδοχέςτηςεργασίαςτου.ΣτοπλαίσιοαυτόχρόνοςπροειδοποίησηςμικρότεροςτουμήναγιαπροϋπηρεσίαενόςέτουςαντίκειταιστοΧάρτη.
ΗΕπιτροπήεπιβεβαίωσετησυστηματικήμησυμμόρφωση
τουΈλληνανομοθέτημετιςυποχρεώσειςπουαπορρέουναπό
τοΆρθρο4παρ.4τουΧάρτηιδίωςαπότογεγονόςότιο ν.
4093/2012 ψηφίστηκε μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής, που διαπίστωσε την ενλόγω παράβαση.
5) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 7§5 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωματωννεαρώνεργαζομένωνκαιτωνμαθητευομένωνγιαδίκαιηαμοιβή),επειδήο
κατώτατοςμισθόςγιαανηλίκους15-18ετώνδενείναιδίκαιος.
Στοπλαίσιοελέγχουτωννομοθετημάτωνπουαναφέρονταιπαραπάνω,ηΕπιτροπήπαρέπεμψεσεπροηγούμενηαπόφασήτης
(ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥκατάτηςΕλλάδαςμεαρ.65/2011)στην
οποίαέλεγξεειδικότερα,τησυμβατότητακαιτουάρθρου74παρ.
9ν.3863/2010μετοΆρθρο7παρ.5τουΧάρτη.Μετοάρθρο
74παρ.9ν.3863/2010ορίζεταιότιεργαζόμενοιαπό15έως18
ετώνμπορούννασυνάπτουνειδικέςσυμβάσειςμαθητείαςμεεργοδότεςμεδιάρκειαμέχριενόςέτουςγιατηναπόκτησηδεξιοτήτωνκαιμεμισθότο70%τουκατώτατουημερομισθίουήμισθούτηςΕΓΣΣΕ.Επιπλέονορίζεται,μεταξύάλλων,ότιταπρόσωπααυτάδενυπάγονταιστοπεδίοεφαρμογήςτηςεργατικής
νομοθεσίαςμεεξαίρεσητιςδιατάξειςγιατηνυγείακαιτηνασφάλεια.
Ο«δίκαιοςκαικατάλληλος»χαρακτήραςτουμισθού,σύμφωναμετηνΕπιτροπή,εκτιμάταιμεβάσητησύγκρισητωναμοιβώντωνανηλίκωνεργαζόμενωνμετοναρχικόήτονκατώτατομισθότωνενηλίκωνεργαζόμενων.Σεκάθεπερίπτωσηομισθόςαναφοράς/σύγκρισης(ενηλίκων)θαπρέπειναείναιαρκετός
ώστενακαλύπτειταπροβλεπόμενααπότοΆρθρο4§1τουΧάρτη.Εάνομισθόςαναφοράς/σύγκρισηςείναιπολύχαμηλόςτότε
ομισθόςανήλικουακόμακαιανείναισύμφωνοςμεταανώτεροποσοστάδενθεωρείταικατάλληλος.
Ότανοκατώτατοςμισθόςπέφτεικάτωαπόταθεσπισμένα
όριαγιαενήλικουςεργαζόμενους,ηΕπιτροπήθεωρείότιαυτά

ταεπίπεδααμοιβώνδενμπορούνναθεωρηθούνδίκαιαούτεσε
συνάρτησημετηνερμηνείατουΆρθρου7§5τουΧάρτη.
6) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 7§7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμακανονικήςάδειαςμε
αποδοχέςτουλάχιστον3εβδομάδωνγιαεργαζομένουςκάτωτων
18ετών).ΗΕπιτροπήεξέτασετησυμβατότητατωνάρθρου1της
Π.Υ.Σ.6/2012καιτηςΥποπαραγράφουΙΑ.11τουν.4093/2012
μετοΆρθρο7παρ.7τουΧάρτη,ενώπαρέπεμψεστηναπόφασήτηςΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥκατάτηςΕλλάδαςμεαρ.65/2011,
μετηνοποίαέλεγξετησυμβατότηταμετοάρθρο7παρ.7του
Χάρτητουάρθρου74παρ.9ν.3863/2010,
7) Με 9 ψήφους υπέρ και 3 κατά ότι υπάρχει παράβαση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1988 (δικαίωματωνεργαζομένωννασυμμετέχουνστονκαθορισμόκαιτηβελτίωσητων
όρωνκαιτωνσυνθηκώνεργασίαςκαιλήψημέτρωναπότακράτη–μέληγιατηδιασφάλισηαυτούτουδικαιώματος).ΗασυμβατότηταεδώμετοΠρόσθετοΠρωτόκολλοαφοράταάρθρα31
και37ν.4024/2011,ταάρθρα1,2και5Π.Υ.Σ.6/2012,τηνΥποπαρ.ΙΑν.4093/2012καιτονν.4254/2014,γιατιςδιατάξειςπου
αναφέρονταιπαραπάνω.
ΗΕπιτροπήαποφάνθηκεότιτοΆρθρο3τουΠρόσθετου
Πρωτοκόλλουτου1988υποχρεώνειτοκράτοςναεγγυηθείότι
υπάρχουνδιαδικασίεςάλλεςκαιεκτόςτωνΆρθρων5και6,που
αποσκοπούνστοναυπάρχειαποτελεσματικήάσκησητωνδικαιωμάτωντωνεργαζομένωνστονκαθορισμόκαιτηβελτίωσητωνσυνθηκώνεργασίας.Ηκατάργησητουπροηγούμενου
καθεστώτοςσυλλογικώνδιαπραγματεύσεωνδενπροσφέρειμέτραισοδύναμα,ικανάναεγγυηθούνότιαυτέςοιυποχρεώσεις
θαεκπληρωθούν.Γι΄ αυτόηΕπιτροπήσυμπέρανεότιυπάρχει
παράβασητουΆρθρου3τουΠρόσθετουΠρωτοκόλλουτου
1988.
ΚυρίαΥπουργέ,
Ηαπό23-3-2017απόφασητηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςΚοινωνικώνΔικαιωμάτωντουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης,πουεκδόθηκεμετάκαιτηνπροφορικήακρόασητηςΓΣΕΕκαιτηςΕλληνικήςΚυβέρνησης,αποτελείμιααπερίφραστηκαταδίκητων
νομοθετικώνμέτρωνπουπαραβιάζουντονΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΧάρτη,απόσταγματηςευρωπαϊκήςπαράδοσηςγιατην
προστασίατωνκοινωνικώνδικαιωμάτων.Ηαπόφασησυγχρόνωςορθώνειένατοίχοπροστασίαςτωνεργαζομένωνέναντιτης
απειλήςεπιβολήςκαινέωναντεργατικώνμέτρων.
ΕκτιμώνταςτησφοδρότητατηςοικονομικήςκρίσηςπουυφίστανταιοιΈλληνες,κυρίωςοιεργαζόμενοι,ηΕπιτροπήέκρινε
ότιοιπαραβάσειςτουΧάρτητου1961πουήρθανστοφωςέχουν
ιδιαίτερηβαρύτηταλόγω
α)τουμεγάλουαριθμούτωνσχετικώνρυθμίσεωνκαιτων
αποτελεσμάτωνπουαυτέςοιρυθμίσειςέχουνγιατουςεργαζόμενους
β)τουμεγάλουαριθμούθιγομένωνπολιτώνκαι
γ)τηςσυνέχισηςκάποιωναπότιςπαραβάσειςπουδιαπιστώθηκανμεπροηγούμενεςαποφάσειςτης.
Είναισαφέςότικανέναςδικαιολογητικόςλόγος,καμιάδημοσιονομικήκρίσηκαικρίσηδημόσιουχρέους,καμιάπολιτική
εσωτερικήςυποτίμησηςδιατηςμείωσηςτωνμισθώνμεστόχο
τηβελτίωσητηςανταγωνιστικότητας,καμιάεξαιρετικήπερίσταση
δενμπορείναδικαιολογήσειτηβαρβαρότητατωννομοθετικών
μέτρωνμεθύματατουςεργαζομένουςαλλάκαιτηνοικονομία
στοσύνολότης,πουδιαπίστωσεηΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΚοινωνικώνΔικαιωμάτων.
Στοπλαίσιοαυτό,μετάκαιτηναπόφασητηςΕπιτροπήςτης
23ης Μαρτίου2017,είναιεπιτακτικήηκατάργησηόλωντωνπαραπάνωνομοθετικώνμέτρων,πουπλήττουνβάναυσατηνεργασίακαι,γενικά,τηναξιοπρέπειατωνεργαζομένωνκαιπαραβιάζουνκατάφωρατονΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΧάρτη.
ΓιατηΓΣΕΕ
ΟΠρόεδρος
ΓιάννηςΠαναγόπουλος

ΟΓεν.Γραμματέας
Νικόλαος Κιουτσούκης

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
www.pasyp-dei.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
www.pasyp-deipress.blogspot.com
Find us on

Facebook

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)

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
4 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
4 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

