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ε "καρπαζοεισπράκτορα" έχει εξελιχθεί η μεγαλύτερη βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας. Η Επιχείρηση που πέτυχε τον εξηλεκτρισμό της χώρας και αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, μέρα με τη μέρα βυθίζεται σε ένα
τέλμα.
Το εκφράζουν σε κάθε ευκαιρία, οι αγορές με την κατάρρευση της μετοχής, ο
Συνήγορος του Καταναλωτή, οι Επενδυτές, οι καταναλωτές, τα Συνδικάτα και γενικότερα κάθε φορέας που μπορεί, εκφράζει την επιφύλαξή του στην πορεία της
ΔΕΗ εντός και εκτός Ελλάδας.
Αναμφίβολα, το περιβάλλον δεν είναι
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
το
φιλικότερο
προς τη ΔΕΗ, αλλά και οι επροέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
πιλογές της Διοίκησης δε δείχνουν ότι
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
και στις μεταβολές αποτελεσματικά.
Οι ζημιές που ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2018, η
έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων
χρεών σε συνδυασμό με τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, με την αγορά δικαιωμάτων CO2 και πολλά άλλα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Οι συνάδελφοι στη ΔΕΗ εντάχθηκαν στο Ομαδικό Πρόγραμμα
Ασφάλισης που προβλέπει η ΕΣΣΕ 2018. Ένα Πρόγραμμα που αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα μετά την απαξίωση του Ασφαλιστικού μας.
Διαπίστωση που ωρίμασε μετά από αρκετά χρόνια και μελέτες
αρκετών χιλιάδων
Ευρώ!!!
Ωστόσο, περιβάλλεται από τη συνήθη
προχειρότητα από τη
ΔΕΗ αφού δεν γίνονται
δεκτές οι ιατρικές
Ιδιοκτήτης
γνωματεύσεις-αγωγές
ΠΑ.Σ.ΥΠ. / Δ.Ε.Η.
από τους μη συμβεΓιώργος Μπούκουρας
βλημένους με τον ΕΟΕκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
ΠΥΥ ιατρούς, απαξιώΣπύρος Αγαπάκης
νοντας με αυτόν τον
τρόπο το ΕξωνοσοκοΑρχισυντάκτες
μειακό Πρόγραμμα
Κώστας Διακουμάκος
του Ασφαλιστηρίου.
Κώστας Χρυσίνας
Οι συνάδελφοι του
ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται
Συντακτική Επιτροπή
Σπύρος Αγαπάκης
σε αναμονή, καθώς
Κώστας Ζάμπρας
και οι συνάδελφοι του
Παναγιώτης Καλοφωλιάς
ΑΔΜΗΕ που περιμέNίκος Ντίνος
νουν από τον 8ο του
2017…
Γραφεία
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Η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας πλέει σε αχαρτογράφητα νερά.
Με τον μανδύα της απελευθέρωσης που θα φέρει ουτοπικές μειώσεις τιμολογίων, πλήττεται από στρεβλώσεις που οδηγούν στην μη
υγιή ανάπτυξη του ανταγωνισμού, με τους κερδοσκόπους να προμηθεύονται ενέργεια μέσω NOME και να την εξάγουν!!! Μέχρι στιγμής μειώσεις τιμολογίων δεν έχουν γίνει αντιληπτές.
Απεναντίας, η ΔΕΗ αποφάσισε την επιβολή "χαρατσιού" 1€ ανά
λογαριασμό για τη λήψη έγχαρτου λογαριασμού. Μια απόφαση που
χαρακτηρίστηκε ως αύξηση τιμολογίων από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Μια απόφαση που δεν έπεισε για τον περιβαλλοντικό της
προσανατολισμό, αλλά αντιθέτως αποτελεί άλλη μια απόφαση εισπρακτικού χαρακτήρα που αποδεικνύει την δεινή οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης.
Σε όλα τα παραπάνω, η απάντηση της Διοίκησης είναι η συνεχής μεταβολή των Οργανογραμμάτων, η δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης, η απαξίωση των στελεχών και βέβαια το άνοιγμα νέων Καταστημάτων. Η απάντηση στις προκλήσεις του ανταγωνισμού και
στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες είναι το άνοιγμα νέων καταστημάτων με τη δομή και τεχνολογία περασμένων δεκαετιών, χωρίς να έχει μελετηθεί το θέμα ως προς τα κόστη κατά τα οφέλη…
Είναι προφανές, ότι η Διοίκηση εμφανίζει μια γενικευμένη αδυναμία!!!
Άλλη μια θητεία του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ ολοκληρώνεται σύντομα. Μια θητεία που συνέπεσε με ακόμα τρία χρόνια μνημονίων,
λιτότητας και επίθεσης σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά
μας. Με ακόμα τρία χρόνια συντονισμένων επιθέσεων στον Όμιλο
ΔΕΗ.
Πώληση του ΑΔΜΗΕ, πώληση λιγνιτικών μονάδων, απαξίωση
του Ασφαλιστικού μας, είναι μερικά από τα εγχειρήματα που αναπτύχθηκαν με αποτέλεσμα να βυθίσουν τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύριο.
Μέσα στο παραπάνω περιβάλλον, το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ, κινήθηκε σε τρείς άξονες:
− Προάσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
μας.
− Ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ και προάσπιση της δομής του.
− Αύξηση της παρέμβασής του προς όλες τις κατευθύνσεις.
Μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και ψευδεπίγραφους
διαχωρισμούς με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Το Δ.Σ. πορεύθηκε με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Ο αγώνας συνεχίζεται πιο δυναμικά.
Με σύμμαχο την καθολική συμμετοχή σας, ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ θα
βγει ενισχυμένος και στις εκλογές αλλά και στη συνείδηση όλων των
συναδέλφων.
Αντέχουμε στα δύσκολα!
Προχωράμε μπροστά!
Καλή ανάγνωση!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Τσόκου Αιμιλίας. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων-μελών
μας Γιάννου Γεωργίας για την απώλεια του πατέρα της, Καρύδη Παναγιώτας για την απώλεια του πατέρα της, Σπυροπούλου Κατερίνας για την απώλεια του πατέρα της, Κυριακοπούλου Βασιλικής για την απώλεια του πατέρα της,
Κοκμοτού Ζαφειρίας για την απώλεια της μητέρας της, Παυλίτινα Σταυρούλας για την απώλεια της μητέρας της και
Σπηλιόπουλο Γεώργιο για την απώλεια του πατέρα του.
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Επισκέψεις – Ενημερώσεις
Η Πάτρα αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό για την παρουσίαση των ρυθμίσεων του Ασφαλιστικού Συστήματος.
Μετά τις επιτυχημένες σχετικές ενημερώσεις του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ στον Πύργο και τη Λαμία, ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
διοργάνωσε στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ την εκδήλωση-ενημέρωση με εξαιρετική επιτυχία.

Εκδηλώσεις
ξαιρετική πρωτοβουλία έλαβαν τα μέλη του
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ στις Σχολές στην Άνοιξη για την
οργάνωση εκδήλωσης –κοπής πίτας την Τρίτη,
22-01-2019.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν το Προεδρείο του
Σωματείου καθώς και μέλη του Δ.Σ.
Την πίτα έκοψε, μετά τις εθιμοτυπικές ευχές, το
μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, συνάδελφος
Κ. Χρυσίνας.

Ε

Εθελοντική Αιμοδοσία
Οι εθελοντές αιμοδότες υποδέχτηκαν το 2019 συμμετέχοντας για
άλλη μια φορά μαζικά στο Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας που οργάνωσε η Τράπεζα Αίματος ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ. Η Τράπεζα Αίματος του
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ το 2019 συμπληρώνει 16 χρόνια λειτουργίας και σ’
αυτά τα χρόνια με αρχές τη χρηστή διαχείριση και την ανθρωπιά έχει βοηθήσει εκατοντάδες συναδέλφους και τις οικογένειές τους.
Γιατί το αίμα δεν μπορεί να παραχθεί.
Μόνο να προσφερθεί.

16 xρόνια
τράπεζα
αίματος
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Συνάντηση ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
με τον Υφυπουργό Εργασίας
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΚΗΕ εκφράζει την ικανοποίησή της από τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποίησε την Δευτέρα 21
Ιανουαρίου 2019 με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
και την Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Στέλλα
&
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ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Το θέμα της "ετεροαπασχόλησης" συναδέλφων δεν είναι καινούργιο. Αφορά σε συναδέλφους οι οποίοι είχαν προσληφθεί σε κάποια κατηγορία/ειδικότητα
αλλά απασχολήθηκαν σε άλλη.
Αποτελεί ένα χρονίζον θέμα το οποίο η Διοίκηση με
διάφορες προφάσεις αποφεύγει να συζητήσει και να
επιλύσει δίκαια.
Ενδεικτικό της απροθυμίας της, γεγονός, αποτελεί ότι
παρά την σχετική αναφορά στην ΕΣΣΕ 2018, η Διοίκηση δεν έχει προβεί ακόμα σε καμία ενέργεια. Δεν
έχει συντάξει ακόμα την αναγκαία οδηγία που θα προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν
οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι.
Με επιστολή του, ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, καλεί τη Διοίκηση
να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και να
σεβαστεί την ΕΣΣΕ 2018 και τους συναδέλφους.
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Ομιλία Γ. Σταθάκη στη Βουλή για το ΕΣΕΚ
«Η Ελλάδα αποκτά μακροχρόνιο εθνικό σχεδιασμό με
χρονικό ορίζοντα το 2030», ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στην ενημέρωση των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και
Εμπορίου σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Όπως σημείωσε ο Υπουργός, το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και περνά στη Βουλή, προκειμένου «σε κλίμα δημιουργικής συζήτησης και
συναινέσεων να προχωρήσει η κατάθεση του σχεδίου στην
Κομισιόν στα τέλη του μήνα».
Αντικείμενο του σχεδίου, στο οποίο περιγράφεται
πλαίσιο για επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 30 δισ. ευρώ
σε ορίζοντα δεκαετίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών
της - ο οδηγός για ένα καθαρό μονοπάτι μετάβασης προς
το «πράσινο» μέλλον.
Ο πρώτος πυλώνας του σχεδίου αναφέρεται στη ριζική αναδιαρθρωση του ενεργειακού μίγματος, τόσο ποσοτικά όσο και ποιητικά, προβλέποντας:
• Μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση τουλάχιστον στο 32%.
• Επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση τουλάχιστον κατά 32,5%.
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά 16% για τους τομείς εκτός του συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.
Αναφερόμενος ειδικά στη σταδιακή μείωση του μεριδίου του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα, ο κ. Σταθάκης κατηγόρησε τη ΝΔ για δημαγωγία και έλλειψη σαφούς θέσης: «Τι ακριβώς προτείνει η ΝΔ που να είναι συμβατό με
τους στόχους της Ευρώπης; Δεν χρειάζεται και στους λιγνίτες να δημαγωγήσετε χωρίς κανένα λόγο, τη στιγμή που
είναι όλα σαφή και εγγυημένα. Δηλαδή μεγιστοποιήσαμε
ουσιαστικά την εν δυνάμει λιγνιτική παραγωγή παίρνοντας
υπόψη όλους τους περιβαλλοντικούς και άλλους στόχους
που είμαστε υποχρεωμένοι. Αν έχετε κάτι άλλο που να χωράει ή να διαφοροποιεί το σχεδιασμό ευχαρίστως να το
ακούσουμε, όμως συγκεκριμένα και χωρίς να καταφεύγουμε σε τέτοιου τύπου συζητήσεις».
Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της εγκατάλειψης της παραγωγής ηλεκτρισμού με πετρέλαιο και της
διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα
ηλεκτρικής ενέργειας: «Η πολιτική μας είναι πολύ επιθετική, είναι υπέρ των διασυνδέσεων και του εφοδιασμού
των νησιών από το ηπειρωτικό δίκτυο», ανέφερε και παρέθεσε τις πρωτοβουλίες που ολοκληρώθηκαν και όσες
είναι σε εξέλιξη για Κυκλάδες και Κρήτη.
Ειδικά για τη διασύνδεση της τελευταίας με την Αττική, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι προχωρά «σύμφωνα με τους

σχεδιασμούς και την ολοκλήρωση των διαδοχικών σταδίων, με φορέα την ΑΡΙΑΔΝΗ», η οποία «θα προκηρύξει
τον διαγωνισμό τον επόμενο Μάρτη και ήδη ολοκληρώνεται ο κύκλος των προϋποθέσεων για να γίνει η προκήρυξη αυτή». Για τα νησιά που δεν θα διασυνδεθούν ο
Υπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην
πρωτοβουλία της ΕΕ για τα ενεργειακά νησιά. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «είμαστε πολύ κοντά στο να γίνουν οι πρώτες προκηρύξεις για τρία νησιά μη διασυνδεδεμένα».
Συνεχίζοντας την παρουσίαση των βασικών πυλώνων
του ΕΣΕΚ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέγραψε τον δεύτερο πυλώνα, που αναφέρεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις προδιαγραφές για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πλήθος κλάδων της
οικονομίας. Ο κ. Σταθάκης έκανε λόγο για τον «πολύ φιλόδοξο στόχο» της κατά 1,5% βελτίωσης ετησίως στην
εξοικονόμηση ενέργειας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομίας (βιομηχανία, τουρισμός, υπηρεσίες,
κτίρια, μεταφορές).
Ως προς τον τρίτο πυλώνα, που αναφέρεται στη μείωση
των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, ο Υπουργός σημείωσε ότι «επιτυγχάνεται η υπερκάλυψη των στόχων».
Πρόσθεσε, τέλος, ότι το ΕΣΕΚ αφορά και στην ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας, ενώ τόνισε την έμφαση που
δίνεται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με
ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών πολιτικών αλλά και επιπρόσθετα μέτρα διασφάλισης της πρόσβασης όλων των
πολιτών, και ιδιαίτερα των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, στο ενεργειακό αγαθό.
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

(Αρ. Πρωτ. 3840/ 28.11.18)

ΘΕΜΑ: Χωρίς μετρητές η ΔΕΗ, σε πολύμηνη αναμονή οι καταναλωτές.
Δεκάδες είναι οι καταγγελίες πολιτών για
καθυστερήσεις σύνδεσης παροχής ρεύματος,
οι οποίες φτάνουν ακόμα και τους οκτώ μήνες.
Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε κατοικίες
αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχεία.
Οι μεγάλες ελλείψεις ηλεκτρολογικού υλικού που παρατηρούνται φαίνεται να οφείλονται
στην εκτόξευση της ζήτησης σε μετρητές νυχτερινού ρεύματος, αλλά και στη διάλυση της
αγοράς προμηθευτών που έφεραν τα capital
controls. Το πρόβλημα όμως επιτείνεται και από την μεγάλη καθυστέρηση που
παρατηρείται στους διαγωνισμούς προμηθειών υλικού του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τις διαδικασίες.
Οι έξυπνοι μετρητές που τόσα χρόνια υπόσχεται η ΔΕΗ έχουν μείνει στα
χαρτιά, καθώς ο διαγωνισμός έχει σταματήσει ύστερα από προσφυγή του δεύτερου κατά σειρά μειοδότη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και απόφαση της
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, στα μέσα
Σεπτεμβρίου επρόκειτο να εγκαταστήσει τους πρώτους 224.000 έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε νέες συνδέσεις, αλλά και σε αντι-

κατάσταση παλιών ρολογιών, προκειμένου να τρέξει το νέο πιλοτικό πρόγραμμα
τοποθέτησης μετρητών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Επειδή αυτή τη στιγμή παρατηρούνται τεράστια κενά στην εξυπηρέτηση
των καταναλωτών με μεγάλο χρόνο αναμονής και προβλήματα στην αγορά,
Επειδή σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ύφεσης και περιορισμένης οικοδομικής δραστηριότητας δεν είναι δυνατόν να καθυστερούν οι εργασίες για
λόγους προμηθειών της ΔΕΗ,
Επειδή η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών πρόκειται να επιφέρει μείωση των ρευματοκλοπών και κέρδη τόσο στην ΔΕΗ, όσο και στους καταναλωτές,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Τι πρόκειται να κάνει, ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα οι καταναλωτές που
περιμένουν εδώ και μήνες την εγκατάσταση νέου ή την αλλαγή του παλιού τους μετρητή;
2. Σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης έξυπνων μετρητών; Πρόκειται να προκηρύξει νέο διαγωνισμό προμήθειας υλικού κι αν ναι, πότε;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

(Αρ.Πρωτ. 3530/20-11-2018)

ΘΕΜΑ: Τα χρέη 31,4 εκ. ευρώ στη ΔΕΗ «πνίγουν» τη Χαλυβουργική!
Ως ένας από τους μεγαλύτερους «μπαταχτσήδες» του Δημοσίου φιγουράρει πλέον η Χαλυβουργική, με τη ΔΕΗ να αποφασίζει, έπειτα από
πολυετείς παρατάσεις και «περιόδους χάριτος»
προς τη διοίκηση της εταιρείας, να κατεβάσει
το διακόπτη του ρεύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έφθασαν στο
Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος ως αιτία για την εντολή διακοπής της παροχής ρεύματος εμφανίζεται ο τετραπλασιασμός του
χρέους της Χαλυβουργικής προς τη ΔΕΗ, το
οποίο ανέρχεται πλέον σε 31,4 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως το 2015, το αντίστοιχο χρέος ανερχόταν σε μόλις 7 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, πλέον η εταιρεία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση
των μεγαλύτερων οφειλετών προς τη ΔΕΗ.
Το πλέον απίστευτο, όμως, είναι ότι η ίδια η διοίκηση της εταιρείας έχει απορρίψει πολλάκις τις προσπάθειες για διακανονισμό με τους όρους που προβλέπονται για τους πελάτες της συγκεκριμένης ΔΕΚΟ.
Καλείσθε εσείς η πολιτική ηγεσία να εξηγήσετε στη Βουλή των Ελλήνων, με ποιο
δικαίωμα το Δ.Σ. της ΔΕΗ είχε ξεκινήσει ήδη από το 2015 να δίνει αλλεπάλληλες παρατάσεις στη Χαλυβουργική, ενώ ήταν ήδη υπέρογκο το χρέος της και
δεν «κατέβαζε από τότε τον διακόπτη» όπως κάνει τώρα, ώστε με δικαστικές
αποφάσεις να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις της και να μη μεγαλώσει την ζημιά της
ΔΕΗ και κατ’ επέκταση του Δημοσίου;
1. Γιατί η ΔΕΗ ανέχθηκε επί 5ετία την παρελκυστική τακτική του δήθεν διακανονισμού των οφειλών της «Χαλυβουργικής», που ουδέποτε διακανονίσθηκαν;
2. Έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά οι αρμόδιοι της ΔΕΗ, που εναντιώθηκαν όλο
αυτό το διάστημα στα συμφέροντά της; Αν ναι, ποιο το πόρισμα; Έχουν καταλογισθεί ευθύνες; Αν όχι, γιατί;
3. Ποιες εξασφαλίσεις έχει λάβει η ΔΕΗ, πριν αποστείλει εξώδικο τόσο στη

Χαλυβουργική όσο και τον ΑΔΜΗΕ (διαχειριστής συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας) για την απενεργοποίηση της παροχής,
4. Εάν δεν έχουν έμπρακτες εξασφαλίσεις για το υπέρογκο χρέος της βιομηχανίας που έχει ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ, θα ζητήσετε τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. καθώς και του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου;
5. Θα στείλετε στη Δικαιοσύνη την ανωτέρω σκανδαλώδη υπόθεση που ίσως
προκαλέσει μια τεράστια οικονομική ζημιά στα Δημόσια Ταμεία;
6. Αληθεύει πως μέχρι και σήμερα το ρεύμα δεν έχει κοπεί από τον ΑΔΜΗΕ
παρά τη μεγάλη ζημία που υφίσταται η ΔΕΗ, με αποτέλεσμα η ΔΕΚΟ να έχει
κινηθεί με εξώδικο και επιστολή προς τον διαχειριστή ΑΔΜΗΕ, που κοινοποιήθηκε και προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας;
7. Θα παραπέμψετε τον ΑΔΜΗΕ και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη Δικαιοσύνη για την περίεργη ανοχή που δείχνει και που ως αποτέλεσμα έχει
τη ακόμα μεγαλύτερη ζημία της ΔΕΗ και του Δημοσίου;
8. Η ΔΕΗ γιατί δεν κίνησε όλα τα έννομα μέσα προκειμένου να βάλει «φρένο» στην περαιτέρω διόγκωση των οφειλών της Χαλυβουργικής προς αυτή;
9. Γιατί ο ΑΔΜΗΕ απέρριψε τις προσφυγές της ΔΕΗ, αρνούμενος να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη βιομηχανία και
γιατί καλύπτει μια πρωτοφανή περίπτωση στρατηγικού κακοπληρωτή εις
βάρος του Δημοσίου;
10. Πώς γίνεται μια τέτοια εταιρεία να παραμένει ηλεκτροδοτούμενη με τέτοιο
χρέος, όταν την ίδια στιγμή άλλες βιομηχανίες με συγκριτικά μικρότερες
οφειλές αντιμετωπίζουν σκληρότερη αντιμετώπιση;
11. Η ΔΕΗ έχει προσφύγει νομικά και κατά του ΑΔΜΗΕ;
12. Τέλος, τι σας απαντά ο ΑΔΜΗΕ, στο ερώτημα γιατί δεν συμπλέει με την έννομη στάση της ΔΕΗ που έστω και καθυστερημένα, διεκδικεί τα οφειλόμενα;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
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Νομενκλατούρα & Νεποτισμός στη ΔΕΗ της κρίσης
Συμπληρώνονται 46 ολόκληροι μήνες Διοίκησης Παναγιωτάκη.
Μίας Διοίκησης που στο ξεκίνημά της έφερε το βάρος πολλών προσδοκιών, μεταξύ άλλων και για τους εργαζόμενους και τις εργασιακές σχέσεις.
Όλες όμως αυτές οι προσδοκίες έχουν διαψευστεί στο πέρασμα
του χρόνου.
Αποδεικνύεται καθημερινώς ότι κύριος άξονας της πολιτικής της Διοίκησης αποτελεί η δημιουργία ενός
μηχανισμού, τύπου νομενκλατούρας που θα
νέμεται και με τη σειρά της θα μοιράζει
αξιώματα με γνώμονα πάντα την πίστη
και την αφοσίωση στη Διοίκηση.
Για την επίτευξη του στόχου
αυτού, τέθηκαν στην κλίνη του
Προκρούστη τα Οργανογράμματα της Επιχείρησης, τα οποία
κάποια συρρικνώθηκαν και κάποια διευρύνθηκαν, εξυπηρετώντας ανάγκες που απέχουν από
τις ανάγκες της Επιχείρησης. Στελέχη απαξιώθηκαν εν μία νυκτί, άλλα
«ψυγειοποιήθηκαν», άλλα «βαπτίστηκαν» ειδικά στελέχη, άλλα αναγκάσθηκαν σε
συνταξιοδότηση και άλλα αναγκάσθηκαν να
«αυξήσουν» την εμπειρία τους σε άλλες Διευθύνσεις.
Νέες Διευθύνσεις δημιουργήθηκαν, πολλές απ’ αυτές χωρίς πλήρη Οργανογράμματα και βέβαια χωρίς υπαλλήλους. Σε άλλες ακολούθησαν μαζικές επαναπροκυρήξεις των περισσότερων θέσεων.
Αποπέμποντας τους μη αρεστούς, επιτυγχάνεται η τρομοκράτηση των υπολοίπων. Οι λίγοι «επιζώντες» των εκκαθαρίσεων, με ή χωρίς «τραύματα», αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση προσπαθούν να
περισώσουν ότι μπορούν.

Αλήθεια, οι μεταβολές αυτές, τί οικονομικές συνέπειες είχαν
για την Επιχείρηση;;;
Η θέσπιση Μόνιμων Ομάδων και Ομαδαρχών παρέχει την ευελιξία καρατόμησης των μη αρεστών εύκολα και γρήγορα!!!
Ίδρυση οργανισμών και τοποθέτηση σ’ αυτούς, σε Δ.Σ. θυγατρικών:
θέσεις υπάρχουν!!! για να επιβραβεύεται η «αφοσίωση» και να αναπτύσσεται ο νεποτισμός π.χ. Διεθνές Ινστιτούτο
Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υγείας.
Διάττοντες αστέρες εμφανίζονται ανεβαίνοντας τα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας σε μόλις λίγους μήνες!!!
Ο ίλιγγος από τις γοργές μεταβολές οδηγεί σε αλαζονεία, σε
αναποτελεσματικές και πρόχειρες αποφάσεις, σε περιορισμό
της κριτικής ικανότητας. Αδυνατώντας να ασκήσουν διοίκηση, αφού δεν έχουν προλάβει να
ωριμάσουν σε κάποιο επίπεδο
διοίκησης, μετατρέπονται σε υποψήφια εξιλαστήρια θύματα.
Δημιουργείται σταδιακά ένα Προεδρικό περιβάλλον, που ασκεί διοίκηση παρασκηνιακά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευνοιοκρατίας.
Αναπόφευκτα, η απαξίωση στελεχών, η απογοήτευση, η τρομοκράτηση δεν αφήνουν χωρίς συνέπειες την Επιχείρηση.
Απομακρύνουν τη Διοίκηση από τους εργαζόμενους, αλλά και τη
ΔΕΗ από την κοινωνία.
Η Διοίκηση εμφανίζει το σύνδρομο του Ηρόστρατου:
Θα καταστρέψει τη ΔΕΗ για να μείνει στην ιστορία.
Γ. Μπούκουρας
Πρόεδρος ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ - Μέλος Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΔΕΗ: Αποζημίωση για οικειοθελή αποχώρηση
Την αποζημίωση των εργαζομένων που αποχωρούν οικειοθελώς από την Επιχείρηση, όρισε το Δ.Σ. ΔΕΗ σε συνεδρίασή του την 17-01-2019.
Αναλυτικότερα:
Το Δ.Σ. αποφάσισε:
1. Τη μη συγκατάθεση της ΔΕΗ Α.Ε. που προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 8, εδάφ. α΄ του Ν. 3198/1955,
κατά την αποχώρηση των παραιτουμένων από την Εταιρεία εργαζομένων της που έχουν συμπληρώσει λιγότερο από 25 έτη συνεχούς υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε..
2. Την έγκριση χορήγησης, ως οικειοθελούς παροχής, αποζημίωσης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ,
στους εργαζόμενους που παραιτούνται μετά από 25ετή
τουλάχιστον συνεχή υπηρεσία στη ΔΕΗ Α.Ε., ανεξαρτήτως της συγκατάθεσης της Εταιρείας για την αποχώρησή τους, καθώς και της θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η εν λόγω παροχή δίδεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει, μερικά ή ολικά κατά την
κρίση της, οποτεδήποτε θεωρήσει τούτο σκόπιμο.
3. Την έγκριση όπως τα ανωτέρω ισχύουν και στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. σε διάφορους
Φορείς εκτός αυτής, καθώς και στους απασχολούμενους στην Εταιρεία με σύμβαση έμμισθης
εντολής Δικηγόρους.
4. Όπως, η ισχύς της παρούσας Απόφασης, άρχεται
από τις 27.4.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.
4533/2018 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/27.4.2018), το δε ποσό των
15.000 Ευρώ θα καταβληθεί και στους εργαζόμενους
που αποχώρησαν από την ως άνω ημερομηνία και μέχρι εκδόσεως της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν
τους έχει καταβληθεί ή δεν το δικαιούνταν λόγω μη θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
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Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στέφανου
Οκταποδά στην κοπή της πίτας του ΔΕΔΔΗΕ
30 Ιανουαρίου 2019

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Κύριε Πρόεδρε της ΡΑΕ
Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΔΕΗ
Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΔΑΠΕΕΠ,
Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΑΔΜΗΕ
Κύριε Πρόεδρε της ΓΕΝΟΠ,
Κύριοι εκπρόσωποι των Προμηθευτών Ενέργειας,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΕΔΔΗΕ και
θα ήθελα να ευχηθώ ολόψυχα καλή και δημιουργική χρονιά, με
υγεία και ευτυχία για όλους μας και τις οικογένειές μας.
Το 2019 θα είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για εμένα, καθώς έχοντας αναλάβει πρόσφατα τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, οι επαγγελματικές μου προκλήσεις
θα είναι πολλές.
Με την ευκαιρία που μου δίνεται από αυτό το βήμα, θα ήθελα
να ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμη φορά το μέτοχο, τη ΔΕΗ Α.Ε.
και ειδικότερα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μανόλη Παναγιωτάκη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου.
Επίσης θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω θερμά όλους
τους εργαζόμενους της Εταιρίας, καθώς η χρονιά που πέρασε αλλά
και οι πρώτες ημέρες του νέου έτους, ήταν εξαιρετικά απαιτητικές
για όλο το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.
Στις πολύ δύσκολες έκτακτες καταστάσεις, όπως η σχεδόν ολική καταστροφή του Δικτύου στο Μάτι και στο Νέο Βουτζά από τη
φονική πυρκαγιά, αλλά και η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη
χώρα με την έλευση της νέας χρονιάς, όλοι οι εργαζόμενοι φρόντισαν με περίσσιο επαγγελματισμό και ευθύνη να αποκαταστήσουν
το ταχύτερα δυνατόν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν,
φροντίζοντας για την επανηλεκτροδότηση όλων των πληγεισών περιοχών, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ για τις μαραθώνιες προσπάθειες που κατέβαλλαν

και που είμαι σίγουρος πως σε αντίστοιχες έκτακτες καταστάσεις
στο μέλλον θα καταβάλλουν.
Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό μας για την
πρόοδο σε άλλο ένα κρίσιμο μέτωπο, στο μέτωπο των ρευματοκλοπών.
Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, τέθηκε σε πλήρη
εφαρμογή το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και
του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών και επί τη βάσει πλήρως τυποποιημένων διαδικασιών και εγγράφων.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με διεκπεραίωση περί των 10.000 υποθέσεων διαπιστωμένων ρευματοκλοπών εντός του 2018 και είσπραξη από τον ΔΕΔΔΗΕ ποσού ύψους
περί τα 10.000.000 €, έναντι των οφειλών που καταλογίστηκαν. Τα
αποτελέσματα από την αταλάντευτη εφαρμογή του νέου πλαισίου
είναι βέβαιο ότι θα καταστούν απτά στη νέα χρονιά, ενώ η Εταιρία
θα συνεχίσει και θα εντείνει τον διακηρυγμένο «πόλεμο» κατά του
φαινομένου, με σκοπό την ανακοπή του αρχικά και την δραστική
περιστολή του στη συνέχεια.
Στον «πόλεμο» αυτό έχουν συστρατευθεί όλες οι δυνάμεις του
ΔΕΔΔΗΕ και αισθάνομαι την ανάγκη εγώ προσωπικά αλλά και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε θερμά
όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους των μονάδων πρώτης
γραμμής, δηλαδή των Περιοχών μας, που επωμίζονται το βάρος
της προσπάθειας τόσο ως προς τον εντοπισμό, όσο και ως προς την
διεκπεραίωση των υποθέσεων ρευματοκλοπής. Τα αποτελέσματα, τα πολύ καλά αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής, δεν θα αργήσουν να φανούν και να αντικατοπτριστούν στην ουσιαστική μείωση των μη τεχνικών απωλειών.
Κυρίες και κύριοι,
Σημαντικά βήματα πραγματοποιούνται και στο μέτωπο του εκσυγχρονισμού της Εταιρίας.
Πρόσφατα πέρασε από το ΔΣ η κατακύρωση για την υλοποίηση του νέου Εταιρικού Δικτύου Δεδομένων (Data Network), ενώ
έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά ένας μεγάλος αριθμός mobile εφαρμογών (για αποκοπές, επανελέγχους, διαχείριση αιτημάτων κλπ)
με αποτέλεσμα οι τεχνίτες μας αλλά και οι εργολάβοι να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό mobile συσκευές για τις εργασίες τους.
Μετά τη λήψη της σχετικής υπουργικής απόφασης, έχει τεθεί σε
πλήρη εφαρμογή η διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω
της πλατφόρμας της Cosmoone.
Στις αρχές του επόμενου μήνα, θα κατατεθούν οι προσφορές
για το νέο Πληροφορικό Σύστημα εξυπηρέτησης χρηστών, έργο
πολύ σημαντικό για την καλύτερη λειτουργία αλλά και τον εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ.
Επιπλέον, πραγματοποιούνται τμηματικές παραδόσεις της κεντρικής προμήθειας 224.000 «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών
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χαμηλής τάσης από το Σεπτέμβριο του 2018 έως σήμερα και έχει
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του διαγωνισμού για την προμήθεια 70
έως 150 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Παράλληλα έγινε πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ για τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 νέων έργων υποδομών.
Σχετικά με τα κρίσιμα έργα υποδομών, θα πρέπει να αναφέρω
ότι ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Κέντρου Διανομής της
Ρόδου και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης των
δυο νέων καλωδιακών γραμμών 150 kv του νησιού, με στόχο την
ηλέκτρισή τους προς το τέλους του 2019, οπότε και η πλήρης λειτουργία του Κέντρου Διανομής.
Προχωρούν παράλληλα οι διαδικασίες για την κατασκευή του
νέου Κέντρου Διανομής στα Χανιά II και των αντίστοιχων καλωδιακών γραμμών.
Στα νησιά μας, προχωρήσαμε το κρίσιμο έργο των Κέντρων
Ελέγχου Δικτύων των νησιών, έργο το οποίο θα μειώσει το λειτουργικό κόστος, θα βελτιώσει την ποιότητα και θα περιορίσει τις
απώλειες βελτιώνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητά μας.
Παράλληλα, έχει προχωρήσει το άνοιγμα της αγοράς προμήθειας
σε όλα τα 32 μη διασυνδεδεμένα νησιά (μετά από την Κρήτη και τη
Ρόδο) και έχουμε υποβάλλει στη ΡΑΕ την εισήγηση μας για τις μεθοδολογίες τιμολογήσεων, εγγυήσεων και εκκαθάρισης της αγοράς ΜΔΝ, καθώς και της αμοιβής των θερμικών μονάδων των ΜΔΝ.
Πέρα από τα νησιά, προχωρήσαμε σημαντικά έργα για την αναβάθμιση του Δικτύου, όπως η ολοκλήρωση των Κέντρων Ελέγχων
Δικτύων στην Αττική και των 4 Περιφερειακών ενώ έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια
τηλεχειριζόμενου εξοπλισμού αξίας άνω των 50 εκ. ευρώ.
Κυρίες και κύριοι.
Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πανευρωπαϊκά και έναν από τους
βασικότερους παίκτες της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με πολυδιάστατο ρόλο, ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες.
Διαχειρίζεται τα δίκτυα, τα οποία αποτελούν στρατηγικές υποδομές κομβικής σημασίας, όχι μόνο για την οικονομία και τους πολίτες της χώρας μας, αλλά και για την εξέλιξη της ίδιας της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των εθνικών και πανευρωπαϊκών στόχων που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.
Για να συνεχίσει ο ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ψηφιοποιηθεί.
Τα στρατηγικά του έργα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του, με
την υιοθέτηση καινοτόμων συστημάτων και νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που θα οδηγήσουν το Δίκτυο στην
ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά, σε μια νέα εποχή με σύγχρονες
υπηρεσίες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Η μετεξέλιξη του ΔΕΔΔΗΕ σε μια High-tech Εταιρία θα έχει πολλαπλά οφέλη και θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους πελάτες,
στη μείωση του κόστους λειτουργίας της Εταιρίας και άρα του κόστους υπηρεσιών που παρέχει.

Ωστόσο,
Ο εκσυγχρονισμός του ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να ξεκινήσει πρωτίστως
από την εσωτερική του λειτουργία. Η Εταιρία πρέπει να αναδιοργανωθεί και ο μετασχηματισμός της να έχει εφαλτήριο όλες τις δομές και εσωτερικές της λειτουργίες.
Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να υιοθετήσει ένα σύγχρονο μοντέλο ευέλικτης οργάνωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, με πελατοκεντρική
νοοτροπία. Η αναδιοργάνωση των εσωτερικών του δομών, πρέπει να υλοποιηθεί με γνώμονα τη διασφάλιση της προσήλωσης όλων
των εργαζομένων σε μετρήσιμους στόχους, αλλά και τη δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης και αποτελεσματικότητας όλων
των διαδικασιών που οδηγούν στην επίτευξη αυτών των στόχων,
όλων των καθημερινών ενεργειών που θα οδηγήσουν σταδιακά
στην επίτευξη του στρατηγικού οράματος της Εταιρίας.
Ο πυρήνας για τη μετάβαση στο νέο σύγχρονο μοντέλο δεν είναι
άλλος από το ίδιο το προσωπικό της Εταιρίας. Για αυτό το λόγο, οι
εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από ένα
σύστημα που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοσή τους. Η αξιολόγηση
και η αξιοποίηση του προσωπικού, αποτελεί βασική παράμετρο για
την αποτελεσματική υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής.
Στόχος μας, είναι οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν τις ικανότητες
τους μέσα από την εκπαίδευση που θα τους παρέχουμε, καθώς η
βελτίωση της απόδοσής τους, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
επιχειρηματικής ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ.
Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ευθυγραμμίζονται με τις εταιρικές αξίες, θα αποτελέσουν τις βάσεις υποστήριξης για τη βελτίωση της απόδοσης και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων.
Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να πιστέψουν οι ίδιοι εργαζόμενοι ότι η νέα γνώση μπορεί να αποκτηθεί τόσο για το όφελος της Εταιρίας, όσο και για το
δικό τους όφελος, για τη δική τους εξέλιξη και ανάπτυξη.
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αναβάθμισης του προσωπικού και εκσυγχρονισμού της εσωτερικής του λειτουργίας για
να μεταβεί στη νέα εποχή.
Τα στρατηγικά του έργα απαιτούν νέες γνώσεις και εξειδίκευση. Απαιτούν νέο προσωπικό, όχι μόνο με βάση την ηλικία, αλλά
και με βάση την τεχνογνωσία. Απαιτούν ένα ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας, ανάλογο με αυτό που λειτουργούν οι περισσότερες Ανώνυμες Εταιρίες.
Το νέο μοντέλο ανάπτυξης, πρέπει να στηριχθεί σε ένα νέο τρόπο σκέψης, με έμφαση στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ευελιξία και ανεξαρτησία εταιριών που διαχειρίζονται
εξαιρετικά κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ.
Κυρίες και κύριοι,
Βρισκόμαστε σε μια δυναμική φάση αναδιαμόρφωσης και
αναδιοργάνωσης και οι προκλήσεις είναι πολλές για όλους μας. Οι
εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά και όχι
διεκπεραιωτικά σε αυτή την προσπάθεια.
Πρέπει να δεσμευτούμε όλοι προς τη νέα αυτή κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και πάλι μια ευτυχισμένη και
δημιουργική χρονιά.
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Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νο 4892 έγινε μεταξύ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και
της Ασφαλιστικής Εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Το συμβόλαιο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προενημέρωση

Α. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει θέσει στη διάθεση των ασφαλισμένων της
ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της ένα πλήρως εξοπλισμένο Συντονιστικό Κέντρο το οποίο είναι σε λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Τηλέφωνο Συντονιστικού Κέντρου:
2313 084 330 (αστική χρέωση)
Το Συντονιστικό Κέντρο:
3 Προσφέρει στους ασφαλισμένους πληροφόρηση και υποστήριξη
σχετικά με το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης (όρια, εξαιρέσεις, διαδικασίες αποζημίωσης κλπ).
3 Προσφέρει στους ασφαλισμένους συμβουλές σε περιπτώσεις
όπου υπάρχει απαίτηση αποζημίωσης από διαφορετικές ασφαλιστικές πηγές.
3 Συντονίζει τη χρήση των παροχών υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) με σκοπό την όσο το δυνατό αμεσότερη πρόσβαση των ασφαλισμένων στις παροχές υγείες όταν τις
χρειαστούν.
3 Είναι το αποκλειστικό όργανο με το οποίο ο ασφαλισμένος θα
πρέπει να επικοινωνήσει ώστε να κάνει χρήση των παροχών του
Συμβεβλημένου Δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, στο
οποίο ισχύουν προνομιακοί όροι αποζημίωσης.

Β. ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Για να κάνετε χρήση του Ομαδικού Προγράμματος για προγραμματισμένη ή έκτακτη νοσηλεία, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας, το βιβλιάριο υγείας σας και την κάρτα Ομαδικής Ασφάλισής σας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το ποσοστό αποζημίωσης των δαπανών νοσηλείας σας εξαρτάται από το αν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή όχι καθώς και από το
αν χρησιμοποιήσετε τις παροχές υγείας του Φορέα Κύριας Ασφάλισής
σας.

Γ. ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ &
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΙΑΤΡΟ
Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Συμβεβλημένου Δικτύου για διαγνωστικές εξετάσεις, επίσκεψη σε ιατρό, επείγοντα περιστατικά, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη επικοινωνία σας,
με το Συντονιστικό Κέντρο.
Στις επόμενες σελίδες, παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες για
τις κατά περίπτωση διαδικασίες αποζημίωσης που θα πρέπει να ακολουθείτε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Δεν καλύπτονται από καμία παροχή του συμβολαίου οι παρακάτω περιπτώσεις και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειές τους:
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
1. Προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες καθώς και οποιεσδήποτε επιπλοκές αυτών.
2. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας του Ασφαλιζόμενου.
3. Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, δοκιμές ή επιδείξεις αγώνων με
χρήση μηχανικών μέσων, ποδόσφαιρο (επαγγελματικό και ημιεπαγγελματικό), άσκηση βαρέων αθλημάτων όπως, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, πυγμαχία, πάλη, ποδόσφαιρο, ορειβασία, σπηλαιολογία, χρήση αγωνιστικών ελκήθρων, κατάδυση με χρήση αναπνευστικής συσκευής.
4. Χρησιμοποίηση αεροπορικών μέσων μεταφοράς που δεν ανήκουν
σε αναγνωρισμένες αεροπορικές εταιρίες ή που δεν εκτελούν κανονικά δρομολόγια εξαιρουμένων των πτήσεων τσάρτερ, ή ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων και αερόστατων.
5. Άμεσες ή έμμεσες συνέπειες του μετασχηματισμού του ατομικού
πυρήνα, καθώς και ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων.
6. Ατυχήματα που θα συμβούν σε χρόνο που ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται σε επιληπτική κρίση, σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια τοξικών ή/και ναρκωτικών ουσιών, παραισθησιογόνων,
ψυχοφαρμάκων ή ατυχήματα που συμβαίνουν από τη συμμετοχή Ασφαλιζομένου σε εγκληματικές ή παράνομες ενέργειες.
7. Πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, πολεμικά γεγονότα, εμφύλιο πόλεμο, εξέγερση, επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Ψυχικές Ασθένειες.
Έξοδα που αφορούν εγκυμοσύνη ή επιπλοκές αυτής, φυσιολογικό τοκετό, καισαρική τομή, διακοπή κύησης, πέρα από το επίδομα που προβλέπει η Παροχή Μητρότητας. Δαπάνες που αφορούν
τον έλεγχο της ικανότητας για τεκνοποίηση ή για θεραπεία της ανικανότητας.
Θεραπείες και επεμβάσεις για εξάλειψη ή διόρθωση φυσικών ελαττωμάτων και δυσμορφιών, εμφανών ή αφανών που προϋπήρχαν
της υπαγωγής ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση.
Επεμβάσεις αισθητικού χαρακτήρα και επιπλοκές αυτών, εκτός εάν
είναι αναγκαίες μετά από ατύχημα. Διευκρινίζεται ότι καλύπτεται
η πλαστική αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή που πραγματοποιήθηκε μετά την υπαγωγή Ασφαλιζομένου στην ασφάλιση.
Θεραπείες, επεμβάσεις, προσθετικές εργασίες και ακτινογραφίες
που αφορούν δόντια και ούλα, εκτός αν οφείλονται σε ατύχημα που
συνέβη μετά την υπαγωγή Ασφαλιζομένου στην ασφάλιση.
Οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, συντήρησης ή επισκευής βοηθητικών συσκευών, τεχνητών μελών, γυαλιών, εξαρτημάτων και οργάνων που χρησιμεύουν για θεραπευτικό σκοπό.
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7. Οποιαδήποτε δαπάνη που έχει σχέση με διαθλαστική ανωμαλία των
ματιών (μυωπία, πρεσβυωπία, αστιγματισμός κλπ).
8. Εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο (τσεκ απ) της κατάστασης της υγείας του Ασφαλιζομένου.
9. Ασθένειες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε μετασχηματισμό του
ατομικού πυρήνα, καθώς και σε ακτινοβολίες που προκαλούνται
από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματίων.
10. Επιδημίες που προέρχονται από πόλεμο, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη ηφαιστείου ή άλλες φυσικές καταστροφές μεγάλης έκτασης
11. Χρήση παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρμάκων ή κατάχρηση οινοπνευματωδών.
12. Νοσογόνος παχυσαρκία.
13. Εμβολιασμοί.
14. Δαπάνες για αγορά ή συντήρηση ή ενοικίαση μηχανημάτων ή άλλων τεχνικών μέσων για την αντικατάσταση μελών ή την υποβοήθηση λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος.
15. Δαπάνες για τη χρήση τηλεφώνου, φαξ, τηλεόρασης κατά τη διάρκεια νοσηλείας Ασφαλιζομένου.
16. Δαπάνες για εξετάσεις που πραγματοποιούνται με ή χωρίς εντολή ιατρού και τα οποία εντάσσονται στον περιοδικό έλεγχο της γενικής κατάστασης της υγείας του Ασφαλιζόμενου, χωρίς να
υπάρχει συμπτωματολογία (π.χ. Παπ τεστ ή τσεκ απ).
17. Δεν αναγνωρίζονται ως φάρμακα οι βιταμίνες, τα εμβόλια, οι αρωματικές, καλλυντικές, διεγερτικές ή/και ναρκωτικές ουσίες, καθώς
και οποιοδήποτε φαρμακευτικό προϊόν που δεν είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.
18. Δαπάνες σχετικές με βελονισμό, οζονοθεραπεία, ομοιοπαθητική
καθώς και επισκέψεις σε ψυχολόγο, ψυχίατρο, λογοθεραπευτή,
δαπάνες για αντιμετώπιση μαθησιακών, γλωσσικών ή λεκτικών
ανωμαλιών καθώς και δαπάνες για κάθε φύσεως εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες.
19. Δεν θεωρούνται ιατρικές επισκέψεις οι επισκέψεις σε βελονιστή,
διατροφολόγο, διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο καθώς και κάθε μορφής εναλλακτική ιατρική.
Επιπλέον εξαίρεση για την παροχή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
από Ασθένεια
1. Πέρα από τις Γενικές Εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
δεν καταβάλλεται αποζημίωση για ανικανότητα που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ασθένειες ή επιπλοκές αυτών που προϋπήρχαν
της ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση και οι οποίες βεβαιώνονται στην απόφαση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα του Ασφαλιζόμενου.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
METROPOLITAN GENERAL
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
ΛΑΡΙΣΑ
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΗΤΗ
CRETA INTERCLINIC
ΙΑΣΙΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΟΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πολλών ταχυτήτων η ΓΔ/ΑΝΠΟ ΔΕΗ
Σε πολλών ταχυτήτων έχει εξελιχθεί η ΓΔ/ΑΝΠΟ ΔΕΗ, με κύριο χαρακτηριστικό τον μη συντονισμό των Διευθύνσεών της.
Ενδεικτικά, η έναρξη των εργαζομένων της ΔΕΗ σε Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης, σε υλοποίηση της ΕΣΣΕ 2018, δημιούργησε νέα
δεδομένα ή / και ανέδειξε ακόμα πιο επιτακτικά την αναθεώρηση αναποτελεσματικών διαδικασιών.
Από τη μια η ΔΑΝΠΟ εξέδωσε τις οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος ασφάλισης χωρίς όμως να διευκρινίζει το καθεστώς ημερασθενειών που σαφώς χρήζει αναθεώρησης για την αποτελεσματική χρήση του Εξωνοσοκομειακού Προγράμματος.
Από την άλλη η ΔΥΑΕ, που είναι αρμόδια για τη διαδικασία αναγγελίας και έλεγχου ασθένειας του προσωπικού στρουθοκαμηλίζει.
Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την έναρξη του Ομαδικού Ασφαλιστικού Προγράμματος και οι εργαζόμενοι αναρωτιούνται:
Που οφείλεται ο μη αποτελεσματικός συντονισμός των δύο Διευθύνσεων της ΓΔ/ΑΝΠΟ;;;
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Θα μπορούσε να αφορά στην προσφορά ενέργειας με έκπτωση. Αφορά όμως, στην προσφορά
ολόκληρης της ΔΕΗ με έκπτωση.
Πώς αλλιώς να περιγραφεί η κατακρήμνιση της μετοχής, σε βαθμό που η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ΔΕΗ να ανέρχεται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ;;;
Παρά τα μνημόνια συνεργασίας, τις συγχωνεύσεις, την αναχρηματοδότηση δανείων, τις εξαγορές,
τις πωλήσεις, τα επενδυτικά σχέδια, την παρουσία σε εκθέσεις και συνέδρια, τα εγκαίνια γραφείων στις
Βρυξέλες, οι αγορές δεν πείθονται.
Και πώς να πεισθούν, όταν η Διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάζει μια γενικευμένη αδυναμία;
Αδυναμία να προσαρμοσθεί εγκαίρως σε Ευρωπαϊκές – Περιβαλλοντικές Οδηγίες. Αδυναμία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Αδυναμία να συλλέξει τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Αδυναμία να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες των πελατών.
Ευθύνονται για τον κατήφορο μόνο το περιβάλλον, οι συνθήκες, η κρίση ή μήπως και οι επιλογές
της διοίκησης ως προς την προσέγγιση και αντιμετώπιση των παραπάνω;
Δείχνοντας κάθε μέρα και περισσότερο ότι τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, εμφανίζει ενδείξεις ότι
βρίσκεται σε μια παραιτημένη αναμονή της σωτηρίας του Ομίλου, κάπως, κάποτε…
Οι αγορές αξιολόγησαν τη Διοίκηση της ΔΕΗ και έδωσαν το μήνυμα:
Συνέχιση της αναποτελεσματικότητας της Διοίκησης δεν γίνεται πλέον ανεκτή!!!

Βασικά οικονομικά μεγέθη
Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2017

Δ (%)

Κύκλος εργασιών (1)

€ 3.469,8 εκατ.

€ 3.623,9 εκατ.

-4,3%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (10)=(7)-(9)

(€ 299,5 εκατ.)

(€ 265,6 εκατ.)

12,8%

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (11)

(€ 255,1 εκατ.)

(€ 82,6 εκατ.)

208,7%

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη του
εννεαμήνου 2018 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε.
κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:
«Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκε και κατά το γ΄ τρίμηνο του 2018, απόρροια της αντιστροφής των προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις συνεπεία των δράσεων για βελτίωση της
εισπραξιμότητας, και της μείωσης των ελεγχόμενων δαπανών.
Η θετική αυτή επίδραση μετριάστηκε από τις σημαντικά αυξημένες δαπάνες για αγορά δικαιωμάτων CO2, των οποίων η τιμή
υπερτετραπλασιάστηκε, και από την πρόσθετη επιβάρυνση
λόγω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ύψους € 81,4 εκατ. Βεβαίως,
συνυπολογιζόμενων των προβλέψεων που σχηματίστηκαν για
τις μελλοντικές αποζημιώσεις του προσωπικού λόγω λύσης σύμβασης εργασίας και για τους τόκους υπερημερίας που διεκδικεί
ο ΑΔΜΗΕ -πράγμα για την σκοπιμότητα του οποίου εγείρονται
σοβαρά ερωτηματικά και του οποίου η νομική βασιμότητα αμφισβητείται- η κερδοφορία το εννεάμηνο του 2018 εμφανίζεται μειωμένη έναντι του αντιστοίχου του 2017, παρά τη θετική
επίπτωση από την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών.
Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η συνεχιζόμενη μείωση του καθαρού χρέους, η οποία το εννεάμηνο ανήλθε σε €
283 εκατ. Ακόμη, η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά € 225
εκατ.
Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από
την Standard and Poor’s σε CCC+ με θετική προοπτική, έναντι
CCC με αρνητική προοπτική, είναι γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, απόρροια της επιτευχθείσας αναχρηματοδότησης του κοινοπρακτικού δανείου ύψους € 1,3 δισ. και των δράσεων της Εται-

ρείας για τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας στο
πλαίσιο του γενικότερου ευνοϊκού κλίματος της οικονομίας της
χώρας. Η αναβάθμιση αυτή είναι θετικός οιωνός για την έξοδο
της ΔΕΗ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, πράγμα για το οποίο
γίνεται ήδη από τους συμβούλους η σχετική προεργασία και εξέταση εναλλακτικών συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών. Πέραν αυτών, εξασφαλίσαμε νέα δανειακά κεφάλαια
μέσω γραμμής χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ ύψους € 255 εκατ.
για επενδύσεις στα Δίκτυα Διανομής μέχρι και το 2020.
Η διαδικασία της αποεπένδυσης του 40% του λιγνιτικού παραγωγικού μας δυναμικού εισέρχεται στο τελικό στάδιο. Οι προσφορές αναμένεται να κατατεθούν εντός του Ιανουαρίου. Από
την πλευρά της η ΔΕΗ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και της αποδοτικότητας των
αντίστοιχων θυγατρικών της, Μελίτης και Μεγαλόπολης, ενώ κρίσιμη παράμετρος θα είναι η έγκαιρη έγκριση του μηχανισμού των
Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας Ισχύος.
Οι δράσεις για τη μείωση των ελεγχόμενων δαπανών θα ενταθούν βάσει του συγκεκριμένου σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί
σε συνεργασία με το Σύμβουλο. Αντίστοιχα θα ενταθούν οι δράσεις βελτίωσης της εισπραξιμότητας. Ωστόσο, η επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως η κατακόρυφή αύξηση των δικαιωμάτων CO2 και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής (χονδρική)
του Συστήματος, επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την
άκρως αναγκαία για την οικονομική ευρωστία της Επιχείρησης,
βελτίωση της κερδοφορίας.
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Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων
εντάσσεται στο νέο ΔΠΑ 2020-2029

Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων αποτελεί τη νέα μεγάλη νησιωτική διασύνδεση που εντάσσεται στο νέο προκαταρκτικό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2020-2029) του ΑΔΜΗΕ για την
περίοδο 2020-2029, και το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις 3,68 δις. ευρώ στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (νησιωτικές διασυνδέσεις, διεθνείς διασυνδέσεις, εκσυγχρονισμός πεπαλαιωμένων στοιχείων εξοπλισμού, Επέκταση του Συστήματος 400 kV, αναβάθμιση υφιστάμενων ΓΜ κ.α.)
Συγκεκριμένα, η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, project προϋπολογισμού 1,5 δις. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, προβλέπει τη διασύνδεση της Κω με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω του νέου
Κέντρου Υπερυψυλής Τάσης στην Κόρινθο (που ανατίθεται αυτές τις ημέρες) μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου συνεχούς ρεύματος μήκους 380 χλμ. και μεταφορικής ικανότητας 900 MW. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει
η διασύνδεση της Κω με την Ρόδο και της Ρόδου με την Κάρπαθο. Δρομολογείται έτσι η δημιουργία ενός
ακόμα νησιωτικού «ηλεκτρικού διαδρόμου» που θα επιτρέψει την αξιόπιστη ηλεκτροδότηση των Δωδεκανήσων
από το Σύστημα και την αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ, με σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι δυο φάσεις της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, καθώς η «μικρή» διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου συμβασιοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ σήμερα
ξεκίνησε και η διαγωνιστική διαδικασία διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, με πρωτοβουλία της «Αριάδνη Interconnection”. Τα δυο έργα έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 και το 2022 αντίστοιχα.
Όσον αφορά στις Διασυνδέσεις των Κυκλάδων, με δεδομένο ότι όσο η Β’ όσο και η Γ’ Φάση είναι σε
ώριμο στάδιο (έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και για τα δυο project που αναμένεται να περατωθούν το 2019
και 2020 αντίστοιχα), στη γραμμή αφετηρίας μπαίνει η Δ’ Φάση που προβλέπει τη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 386 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024.
Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στη Διασύνδεση της Σκιάθου με το Σύστημα μέσω του Υποσταθμού του Μαντουδίου στην Εύβοια που θα ολοκληρωθεί το 2020 και θα ενισχύσει την αξιοπιστία ηλεκτροδότησης των Σποράδων.
Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν τα έργα Επέκτασης του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο: Ο «Διάδρομος
Α» (Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος) αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνισμοί για βασικά τμήματα του «Διαδρόμου Β» (ΚΥΤ Κορίνθου, Γραμμή Μεταφοράς Μεγαλόπολης-Κορίνθου) που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024.
Τέλος, σημαντική θέση στο νέο ΔΠΑ καταλαμβάνει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού παγίων του Συστήματος Μεταφοράς, το οποίο
προβλέπει επενδύσεις ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ έως το 2026, εκ των οποίων τα 30 εκατ. αφορούν στην αναβάθμιση του ΚΥΤ
Κουμουνδούρου που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΜΗΕ

Έκτακτοι
καλύπτουν
πάγιες &
διαρκείς
ανάγκες στη
ΔΕΗ

Πλήθος δικαστικών αποφάσεων (ασφαλιστικά
μέτρα ) δικαιώνουν εργαζόμενους στη ΔΕΗ με συμβάσεις οκτώ (8) μηνών, οι οποίοι επέστρεψαν στην
Επιχείρηση μετά τη λήξη των συμβάσεών τους. Οι συνάδελφοι υποστηρίζουν ότι οι επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις
προσλήψεων των ίδιων ειδικοτήτων σε ίδιες υπηρεσιακές μονάδες
δείχνουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όχι έκτακτες.
Ο ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ έχει αναδείξει πλείστες φορές την ανάγκη προσλήψεων τακτικού προσωπικού. Μια ανάγκη που γίνεται κάθε χρόνο επιτακτικότερη λόγω των συνταξιοδοτήσεων.
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ τους εύχεται γρήγορη οριστική δικαίωση.
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Οι πελάτες φεύγουν –
Η ΔΕΗ πειραματίζεται
Με μια ακόμα κίνηση απόγνωσης, η Διοίκηση της ΔΕΗ προσπαθεί να "ανταποκριθεί" στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πελατών, αποφασίζοντας να ανοίξει 5 νέα καταστήματα
στην Αττική, τα οποία θα στελεχωθούν από το υπάρχον προσωπικό.
Λίγα μόλις χρόνια πριν, στα πλαίσια
εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών έκλειναν καταστήματα.
Στηρίζεται το άνοιγμα νέων καταστημάτων σε κάποια
μελέτη σκοπιμότητας, σε κάποια οικονομοτεχνική μελέτη;
Ή αποτελεί προϊόν μη παράλληλης σκέψης με την εποχή, που θα
αυξήσει και άλλο τις λειτουργικές δαπάνες της Επιχείρησης;
Η απάντηση της Επιχείρησης στις προκλήσεις της τεχνολογίας, στον εξορθολογισμό των δαπανών, στην αποτελεσματικότητα και στις ανάγκες των πελατών είναι το άνοιγμα νέων καταστημάτων στελεχωμένων από το υπάρχον προσωπικό!
Νέα καταστήματα με τη δομή και την οργάνωση των 2 τουλάχιστον περασμένων δεκαετιών!
Νέα καταστήματα με το προσωπικό που υπηρετεί 2 τουλάχιστον δεκαετίες!
Νέα καταστήματα που θα εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμους και
ίσως όχι και τόσο Επιχειρησιακούς στόχους!
Γιατί τι άλλο να εξυπηρετήσουν με ένα πληροφοριακό σύστημα
που σέρνεται; Με απουσία κάθε έννοιας τυποποίησης και
απλούστευσης των διαδικασιών; Με απουσία αποτελεσματικής
εσωτερικής επικοινωνίας; Με έλλειψη πλήρους οργανογράμματος; Με μη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών;
Αναμφίβολα, αποτελεί άλλη μία κίνηση απόγνωσης και προχειρότητας όπως η αύξηση των προκαταβολών έναντι κατανάλωσης έως 1060% και η επιβολή του "χαρατσιού" 1€ ανά λογαριασμό για να "καλλιεργηθεί" η περιβαλλοντική συνείδηση των
πελατών.
Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι η Διοίκηση, οι Σύμβουλοι και συμβουλάτορές της καθώς και το Προεδρικό περιβάλλον είναι μακριά και από τις ανάγκες των πελατών αλλά και από την εποχή.
Το μαρτυρά ο Συνήγορος του Καταναλωτή, που έχει καταδικάσει πλείστες πρακτικές μεταξύ των οποίων και η επιβολή
του χαρατσιού.
Το μαρτυρούν οι πελάτες που εγκαταλείπουν τη ΔΕΗ μειώνοντας το μερίδιο της ΔΕΗ στο 78% περίπου τον Οκτώβριο από
81% περίπου τον Αύγουστο.
Το μαρτυρούν όμως και τα στελέχη που σταδιακά εγκαταλείπουν το τρένο της Εμπορίας, που άστοχες(;), ανεύθυνες(;) και
πρόχειρες(;) επιλογές, το μετέτρεψαν πλέον σε "μουντζούρη".
Σε τέτοιες πολιτικές δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για τον
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ.
Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και τα υπόλοιπα Σωματεία να καταγγείλουν τις πολιτικές και επιλογές που οδηγούν στην αποσύνθεση και παρακμή της Εμπορίας, που απομακρύνουν τους πελάτες.
Καλούμε τους εργαζόμενους σε συστράτευση για την ανατροπή της φθίνουσας πορείας της Εμπορίας.
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Έγγραφο Πόρισμα Όπως σας επισημάναμε και στο με αρ. πρωτ. 49924/23-11-2018 έγγραφό μας,
η Αρχή μας έλαβε και εξακολουθεί να λαμβάνει αναφορές καταναλωτών σχετικά
με την τροποποίηση του Τιμολογίου Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας “ΔΕΗ Α.Ε.”, σύμφωνα με την οποία η έκδοση έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης χρεώνεται, από 1.12.2018, με ένα (1) ευρώ. Στο ανωτέρω έγγραφό
μας απαντήσατε, στο πλαίσιο μεμονωμένης υπόθεσης, με την υπ' αριθ. 16046/1312-2018 επιστολή ότι “η εταιρεία αποφάσισε ότι οι έγχαρτοι λογαριασμοί θα επιβαρύνονται με ένα (1) ευρώ και πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει λειτουργικό κίνητρο για τους πελάτες της καθώς βελτιώνεται ο χρόνος και η ποιότητα
εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης, η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και η ουσιαστική ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος”.
Ι. Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης των σχετικών αναφορών, στο πλαίσιο της έκδοσης Συστάσεων και υποδείξεων προς τους προμηθευτές, κατ' άρθρο
3 παρ. 1 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), ιδίως όταν από την επιχειρηματική συμπεριφορά τους θίγεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της υπόθεσης, επισημαίνονται τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, ο Προμηθευτής αποστέλλει “το Λογαριασμό
Κατανάλωσης στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη. Ο Πελάτης δύναται εάν το επιθυμεί να λαμβάνει τον Λογαριασμό Καταναλώσης με εναλλακτικούς τρόπους, όπως π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον προβλέπεται
διαδικασία επιβεβαίωσης παραλαβής του Λογαριασμού”. Άρα, ο κανόνας είναι η ταχυδρομική αποστολή και, μόνο εάν το επιθυμεί ο Πελάτης, μπορεί να υπάρξει και
ηλεκτρονική αποστολή, εφόσον προβλέπεται διαδικασία επιβεβαίωσης της παραλαβής του Λογαριασμού.
2. α) Η μονομερής τροποποίηση του περιεχομένου της σύμβασης από τον Προμηθευτή είναι δυνατή, μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή έχει ρητώς προβλεφθεί στη Σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ.
2 ια του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (άρθρο 30 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες). Σύμφωνα άρθρο 18 του Κώδικα Προμήθειας, η Σύμβαση περιλαμβάνει τη διαδικασία τροποποίησης του Τιμολογίου Προμήθειας, τους όρους της Σύμβασης που δύνανται να τροποποιούνται μονομερώς από τον Προμηθευτή, καθώς και τη διαδικασία τροποποίησης. Περαιτέρω, οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων, θα πρέπει
να είναι διαφανής, και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων (Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες).
β) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα τιμολόγια Προμήθειας, αντανακλούν
το πραγματικό κόστος Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδίως “το κόστος της
δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης Πελατών (ενδεικτικά, το κόστος των υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων...)” (παρ. 2 στ' άρθρο 1 Παράρτημα ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες). Κατά συνέπεια, το κόστος της
εκτύπωσης και αποστολής των (έγχαρτων) λογαριασμών, που, όπως προαναφέρθηκε
αποτελεί τον κανόνα στον τρόπο αποστολής των λογαριασμών, έχει ήδη απορροφηθεί και μετακυληθεί στον καταναλωτή ως μέρος της οφειλής του στην εταιρεία με το ισχύον Τιμολόγιο Προμήθειας και αποτελεί, κατά ρητή πρόβλεψη, μέρος της χρέωσης του Τιμολογίου αυτού.
Με βάση τα ανωτέρω, η γνωστοποίηση της εταιρείας “ΔΕΗ Α.Ε.” προς τους καταναλωτές της μονομερούς αλλαγής της τιμολογιακής της πολιτικής προς την κατεύθυνση της αύξησής της κατά 1 (ένα) ευρώ στους καταναλωτές που εξακολουθούν
να λαμβάνουν τον έγχαρτο λογαριασμό, είτε διότι το επιθυμούν είτε διότι είναι αναγκασμένοι, αφού δε διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δεν συνάδει με τα άρθρα 18, 30 και 1 παρ. 2 στ' του Παραρτήματος ΙΙ του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, δεδομένου ότι:
αα) Δεν αντανακλά το πραγματικό κόστος της δραστηριότητας της εμπορίας
και διαχείρισης πελατών σε ό,τι αφορά την εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών,
αφού το κόστος αυτό, όπως προαναφέρθηκε, είχε ήδη μετακυληθεί στον καταναλωτή
και αποτελεί μέρος της χρέωσης του οικείου Τιμολογίου. Συνεπώς, η επιβολή της
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- Σύσταση

νέας χρέωσης δεν έχει ανταποδοτικό
χαρακτήρα, δεν καλύπτει πραγματικό κόστος διαχείρισης και δεν γίνεται για τους σκοπούς της εκτύπωσης και αποστολής του έγχαρτου λογαριασμού, αλλά έχει αδιαφανή χαρακτήρα και εισάγει, κατ' ουσίαν, μονομερή αύξηση τιμολογίου.
ββ) Επίσης, δεν πραγματοποιείται με τη διαδικασία που προβλέπει το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή στη βάση σαφούς, ρητής και εκ των προτέρων γνωστής στον καταναλωτή συμβατικής πρόβλεψης. Δεδομένης της μη
ένταξης του μονομερούς όρου της τιμολογιακής αύξησης στη σύμβαση, δεν
παράγεται προφανώς έγκυρη δέσμευση σε βάρος των χρηστών των υπηρεσιών του προμηθευτή.
γ) Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύονται και από τις διατάξεις του ν.
2251/1994.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 στ του ν. 2251/1994, “προτού
ο καταναλωτής δεσμευθεί από τη σύμβαση ή προσφορά, ο προμηθευτής επιδιώκει
τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για κάθε πρόσθετη πληρωμή επιπλέον της
αμοιβής που συμφωνείται για την κύρια συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή”. Στην προκείμενη περίπτωση δεν υπήρξε τέτοια συναίνεση για την πρόσθετη
πληρωμή του ενός (1) ευρώ στους καταναλωτές που λαμβάνουν τον έγχαρτο λογαριασμό. Ακριβέστερα, δεν υπήρξε καν ένταξη σχετικού όρου στη σύμβαση του προμηθευτή με τον καταναλωτή, οπότε δεν παράγεται και σχετική
δέσμευση.
3. α) Αλλά και περαιτέρω η πρακτική της επιβάρυνσης με ένα ευρώ των
καταναλωτών που λαμβάνουν τον έγχαρτο λογαριασμό αντίκειται στο δίκαιο
της προστασίας του καταναλωτή (ν. 2251/1994) και για τον πρόσθετο λόγο
ότι συνιστά αξίωση μη νόμιμης, σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, οφειλής και, άρα, αθέμιτη και, ειδικότερα, επιθετική εμπορική πρακτική, η οποία πραγματοποιείται με καταναγκασμό και κατάχρηση επιρροής, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελεύθερης επιλογής του (άρθρο 9 ζ παρ. 1 ν. 2251/1994).
Η κατάχρηση επιρροής είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση των Ευάλωτων
Πελατών που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στον λογαριασμό τους (π.χ. ηλικιωμένοι, καταναλωτές με αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο). Κατάχρηση επιρροής είναι η εκμετάλλευση της θέσης ισχύος σε
σχέση με τους καταναλωτές για την άσκηση πίεσης, ακόμα και χωρίς την χρήση ή την απειλή σωματικής βίας, με τρόπο που περιορίζει σημαντικά την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση (άρθρο 9α εδ. η ν.
2251/1994, όπως ισχύει). Για να κριθεί αν μια εμπορική πρακτική γίνεται κατά
κατάχρηση επιρροής ή συνιστά καταναγκασμό λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της και ιδίως: α) η χρονική στιγμή, ο τόπος, η φύση ή η επιμονή....δ) κάθε
επαχθές ή δυσανάλογο μη συμβατικό εμπόδιο που επιβάλλει ο προμηθευτής
σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του στο
πλαίσιο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων λύσης της σύμβασης ή μετάβασης σε άλλο προϊόν ή άλλο προμηθευτή, ε) κάθε απειλή για
λήψη μέτρου που δεν μπορεί να ληφθεί νομίμως. Εν προκειμένω, η φύση της
κύριας παροχής του προμηθευτή (παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί
κρίσιμο κοινωνικό αγαθό και ουσιώδη παράγοντα για την υγεία και την ασφάλεια κάθε καταναλωτή), σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που έχει οδηγήσει σε συσσώρευση τοκοφόρων οφειλών και την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης των οφειλετών δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω ενδυνάμωσης
της θέσης ισχύος του προμηθευτή έναντι του ασθενέστερου καταναλωτή κατά
τρόπο που επιτρέπει την κατάχρηση της επιρροής του, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται, ως εκ τούτου, σημαντικά ή να ενδέχεται να παρεμποδίζεται σημαντικά η ελευθερία επιλογής ή συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή. Στην
πράξη αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα κατάχρησης της επιρροής ή καταναγκασμού εκ μέρους του προμηθευτή υπό τις συνθήκες της σώρευσης οφειλών
και της οικονομικής κρίσης και με ενδεχόμενη τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, δημιουργούν συνθήκες δυνατότητας επιβολής μιας μη νόμιμης απαίτησης
προς τους καταναλωτές, όπως αυτή του 1 (ενός) ευρώ για δαπάνες που, όπως
προελέχθη, ήδη του είχαν μετακυληθεί ως μέρος του Τιμολογίου. Υπό τις συνθήκες αυτές οι καταναλωτές, είτε λόγω της ευαλωτότητάς τους (όπως αυτή
θα αναλυθεί παρακάτω) είτε λόγω της υπερχρέωσής τους, αδυνατούν να ασκή-

σουν αποτελεσματικά τα νόμιμα δικαιώματά τους ή να λάβουν απόφαση συναλλαγής σύμφωνη με τα οικονομικά τους συμφέροντα και οδηγούνται σε απόφαση συναλλαγής,την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβαναν, π.χ. συνέχιση της
συμβατικής δέσμευσης παρά την αξίωση μη νόμιμης οφειλής,
β) Είναι προφανές ότι μια τέτοια πρακτική είναι, ταυτόχρονα, αντίθετη προς
τις επιταγές της καλής πίστης και τις συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας
και πρόνοιας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους κινδύνους και τη διατάραξη που προκαλείται στην σωματική, ψυχική, ηθική, κοινωνική και οικονομική υπόσταση του καταναλωτή, δυνάμενη να αποτελέσει, κατά συνέπεια, εκτός
από αθέμιτη εμπορική πρακτική, και αδικοπραξία (βλ. άρθρο 5 Σ, 57, 281, 288,
914, 932 ΑΚ και άρθρα 8 και 9ζ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, βλ. 579/2003
Εφ Πατρών).
4. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Κώδικα Καταναλωτικής
Δεοντολογίας, “Κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και
την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στην αγορά, οι προμηθευτές δρουν με γνώμονα την προστασία και τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες ανάγκες επικοινωνίας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, των ηλικιωμένων,
των ατόμων με αναπηρία και των υπόλοιπων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού”. Η εμπορική πρακτική της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία επιφέρει οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών που λαμβάνουν έγχαρτο λογαριασμό, επιβαρύνει, στην πράξη, περαιτέρω, αρκετές κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ευχερούς ηλεκτρονικής πρόσβασης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης (ηλικιωμένοι, κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών, οικονομικά αδύναμοι, άτομα που δεν έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο ή σε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ.). Δυστυχώς, μάλιστα,
τις περισσότερες φορές αυτοί που πλήττονται ανήκουν και στις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι,
άτομα με αναπηρίες).
Συνεπώς, η ως άνω πρακτική παραβιάζει το γράμμα και τον σκοπό του άρθρου 10 παρ. 1 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, στο μέτρο που επιβαρύνει ευρείες ομάδες ήδη ευάλωτων καταναλωτών, οι οποίοι, αν και εξαιτίας της ευαλωτότητάς τους προστατεύονται και ενισχύονται οικονομικά ή με
άλλους τρόπους από την Πολιτεία, επιβαρύνονται από τον προμηθευτή με μια
χρέωση που τους είχε ήδη μετακυληθεί, άρα επιβαρύνονται με τιμολογιακή αύξηση. Στην πράξη πρόκειται για τιμολογιακή αύξηση η οποία ισχύει κατ'
αποτέλεσμα σε βάρος των ευάλωτων κατηγοριών καταναλωτών που
δεν μπορούν αυτοδυνάμως να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό λογαριασμό.
ΙΙ. Με βάση τα ανωτέρω και με σκοπό την επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:
Α. Καλεί την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε.:
- Να μην προβεί σε χρέωση με ένα (1) επιπλέον ευρώ των έγχαρτων λογαριασμών αλλά, αντιθέτως, να προχωρήσει στη μείωση κατά ένα
(1) ευρώ κάθε λογαριασμού κατανάλωσης, εφόσον ο πελάτης/καταναλωτής επιλέξει την ηλεκτρονική αποστολή έναντι της έγχαρτης. Με
τον τρόπο αυτό παρέχεται δίκαιη και αποτελεσματικότερη κινητροδότηση στην πολιτική της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
της εξοικονόμησης πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να παραβιάζεται η κείμενη νομοθεσία.
- Να γνωστοποιήσει στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν
αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν έγγραφο Πόρισμα-Σύσταση.
Β. Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποδεχθεί
τα διαλαμβανόμενα στο παρόν πόρισμα, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή
θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του
ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).
Γ. Διαβιβάζει το παρόν πόρισμα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

