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κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι
πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Από
τη μία η δαιμονοποίηση του λιγνίτη, οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και από
την άλλη η αντιμετώπιση της ενεργειακής
πενίας, η συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η ευστάθεια του συστήματος
και στη μέση η "αποεπένδυση" και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
Η ΔΕΗ παρουσιάζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ Ζημιές και περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ εμπορικές απαιτήσεις.
Μειώνει την έκπτωση συνέπειας και προΤου Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
σπαθεί να αναδείξει τον περιβαλλοντικό της
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
χαρακτήρα
επιβάλλοντας χαράτσι για τους
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
καταναλωτές που επιθυμούν να λαμβάνουν
έγχαρτο λογαριασμό. Τα αποτελέσματα χρήσης συνοδεύονται βέβαια από την αναγκαία ανάλυση των αίτιων αλλά και τα απαραίτητα ευχολόγια. Εντύπωση δημιουργούν επίσης τα ζημιογόνα αποτελέσματα του
ΔΕΔΔΗΕ!!!
Σε διαφορετικό δρόμο προχώρα ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος παρουσίασε
κέρδη, χορηγεί οικονομική επιβράβευση στους εργαζόμενους, θεσμοθετεί θετικά μέτρα για τους εργαζόμενους και διανέμει και μέρισμα
στους μετόχους 42,79 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε αντίθεση με τη Διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ που αδυνατεί!!!
Αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, αδυνατεί να ανταποκριθεί
στις
προσδοκίες των καταναλωτών, των μετόχων και των εργαζοΙδιοκτήτης
μένων. Μια ΔιοίκησηΠΑ.Σ.ΥΠ. / Δ.Ε.Η.
τιμωρό, που τιμωρεί
Γιώργος Μπούκουρας
τους συνεπείς πελάτες
Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
με μείωση της έκπτωΣπύρος Αγαπάκης
σης συνέπειας, που τιμωρεί τους πελάτες
Αρχισυντάκτες
που επιθυμούν το αυΚώστας Διακουμάκος
τονόητο:
να λαμβάΚώστας Χρυσίνας
νουν έγχαρτο λογαΣυντακτική Επιτροπή
ριασμό, που τιμωρεί
Σπύρος Αγαπάκης
τους εργαζόμενούς
Κώστας Ζάμπρας
της
που όταν ασθεΠαναγιώτης Καλοφωλιάς
νούν τους αναγκάζει
Nίκος Ντίνος
έμμεσα να λαμβάνουν
Γραφεία
την κανονική τους ά-
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δεια, που τιμωρεί τα
στελέχη της με τις συνεχείς και αναποτελεσματικές μεταβολές
των οργανογραμμάτων της, που… που…
που!!! Που προσπαθεί
σε κάθε περίπτωση να
χειραγωγήσει το συνδικάτο και τους εργαζόμενους.
Σε αυτές τις συνθήκες οι εκλογές για την
ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Οι εργαζόμενοι αποκτούν φωνή μέσω
των εκλεγμένων εκπροσώπων τους. Αποκτούν όμως και τη δυνατότητα αντίδρασης σε παρακμιακές και αυταρχικές διοικήσεις όπως και
τη δυνατότητα περιφρούρησης φιλεργατικών πολιτικών.
Πέρα από τα πρόσωπα, τα ποσοστά των συνδικαλιστικών παρατάξεων, ως κυρίαρχο θέμα αναδεικνύεται η συμμετοχή.
Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στις εκλογές, περιφρουρεί
το θεσμό και στέλνει μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι εργαζόμενοι δεν πτοούνται, δε σκύβουν το κεφάλι. Καμία ψήφος δεν πρέπει να χαθεί.
Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εκλογές του. Μια επιτυχία που οφείλεται στα μέλη του, τους εργαζόμενους που τον αγκάλιασαν με την εμπιστοσύνη τους.
Παρά την προεκλογική περίοδο, συνέχισε τις παρεμβάσεις του για
την τροποποίηση της διαδικασίας αναγγελίας-ελέγχου των ασθενειών, τον προσδιορισμό της διαδικασίας χορήγησης της μίας ημέρας άδειας ανά τρίμηνο στους συναδέλφους που υπηρετούν στα Καταστήματα και Πρακτορεία, την έκδοση της διαδικασίας για την επίλυση της
ετεροαπασχόλησης και βέβαια τη χορήγηση των αναδρομικών του επιδόματος ευθύνης στους δικαιούχους καθώς και την προσπάθειά του
οι συνάδελφοι να εργάζονται σε συνθήκες ανθρώπινες.
Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ μακριά από λαϊκισμούς, υπεύθυνα και ασυμβίβαστα
αποτελεί μια σημαντική δύναμη και εγγύηση για τους εργαζόμενους.
Με σεβασμό στον εργαζόμενο, επενδύει σ’ αυτόν και στην
νέα αυτή θητεία.
Καλή ανάγνωση!

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
με σεβασμό στον
εργαζόμενο, επενδύει
σ’ αυτόν και στην
νέα αυτή θητεία

Οι συνάδελφοι – μέλη του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, που έχουν αλλάξει διεύθυνση κατοικίας μπορούν να δηλώσουν την
νέα διεύθυνσή τους στα τηλέφωνα του Σωματείου, ώστε να λαμβάνουν ταχυδρομικά τις «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΔΕΗ».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων-μελών
μας Πέρβελη Κωνσταντίνο για την απώλεια του πατέρα του, Σαρρή Χαρούλα για την απώλεια του πατέρα της, Λαμπριανίδου Ουρανία για την απώλεια της μητέρας της, Παΐλα Παρασκευή για την απώλεια του
συζύγου της, Φουσέκη Μαρία για την απώλεια της μητέρας της, και Λαγό Ευστάθιο για την απώλεια του
πατέρα του.
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ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Σωματείο ανταποκρινόμενο σε επισημάνσεις μελών του, σχετικά
με τον μη προσδιορισμό του χρονικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση της ειδικής άδειας για τους εργαζόμενους αποκλειστικά με την
κατά πρόσωπο εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, απευθύνθηκε εγγράφως στη ΔΑΝΠΟ ΔΕΗ σχετικά και αναμένεται σχετική οδηγία.

Με καθυστερήσεις υλοποιούνται οι διατάξεις των ΕΣΣΕ
προσωπικού ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στην ΕΣΣΕ 2018 στο κεφ. Α΄,
παρ. 2.1. προβλέπεται ότι: «O προηγηθείς της εντάξεως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκε στην Επιχείρηση οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης εργασίας (συνεχούς ή διακοπτόμενης) προσμετρείται για την
μισθολογική και προαγωγική εξέλιξη του μισθωτού εφόσον
δεν έχει προσμετρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και υπό την
προϋπόθεση ότι έχει διανυθεί στα καθήκοντα της Κατηγορίας/Ειδικότητας στην οποία γίνεται η ένταξη του μισθωτού
στο τακτικό προσωπικό και ότι κατά τον παραπάνω χρόνο
ο μισθωτός κατείχε το απαιτούμενο τυπικό προσόν της Κατηγορίας/Ειδικότητας ένταξης. Δεν προσμετρείται ο κατά τα
άνω χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης της εργασίας λόγω αδικαιολόγητης
απουσίας, επιβολής ποινής απολύσεως για πειθαρχικά παραπτώματα ή τρίτης στασιμότητας.»
Για την εφαρμογή όμως του παραπάνω άρθρου, είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής οδηγίας που θα ορίζει τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες αυτής.
Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ επισήμανε το θέμα στους αντίστοιχους Διευθ. Συμβούλους, στους αρμόδιους Γεν. Διευθυντές καθώς
και στους εκπροσώπους των εργαζομένων στα ΔΣ ΔΕΗ και
ΔΕΔΔΗΕ, όπως και στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με επιστολές του και
αναμένει ενέργειές τους.

4

Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2019

Εκλογές ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
Βιώνοντας καθημερινά την προσπάθεια απαξίωσης του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ καθώς και την αβεβαιότητα για το αύριο, οι συνάδελφοι συσπειρώθηκαν στον ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ κατά τη διάρκεια των εκλογών του και τον ανέδειξαν ως μια πολύ σημαντική συνδικαλιστική δύναμη.
Το Δ.Σ., σε συνεδρίασή του την 29/03/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΑΞΙΩΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΛΥΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΜΠΡΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΛΑΤΣΙΟΥ
ΝΑΚΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΣΙΩΤΑΣ
ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ
ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ
ΤΣΟΚΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΙΝΑΣ

ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΠΗΡ. ΜΟΝΑΔΑ
ΔΥΛΠ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΟΑΕΣΜ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ.ΚΕΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ.ΑΝ.Π.Ο.
ΔΕΣΧ
ΔΥΗΠ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΟΛ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΥΠΜ
ΔΝΥ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ. ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΣ
ΔΛΚΔΜ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ.ΑΡΤΑΣ
ΔΑΝΠΟ
ΠΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.ΠΛΡ.
ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ. ΛΑΜΙΑΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ
ΔΕΠ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΣΧ
ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ.ΞΑΝΘΗΣ
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΑΝΠ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΗΡ.ΜΟΝΑΔΑ
Δ.ΠΛ.Τ/ΔΕΔΔΗΕ
ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΔΕΔΔΗΕ
ΠΕΡ. ΑΘΗΝΑΣ/ΔΕΔΔΗΕ
ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΥΣ
ΔΑΝΠ-ΙΚΑ/ΔΕΔΔΗΕ
ΠΕΡ. ΦΙΛ.-ΚΗΦΙΣΙΑΣ/ΔΕΔΔΗΕ
ΔΑΔΥ/ΑΔΜΗΕ
ΔΥΗΠ
ΚΔΕΠ
ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΚΠ
ΔΟΑΕΣΜ/ΔΕΔΔΗΕ
ΔΟΛ/ΔΕΔΔΗΕ

Ως αναπληρωματικοί εκλέγονται:
Από την Αττική
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΤΟΚΟΥ
ΣΚΛΗΡΗ
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΚΩΤΣΑΚΗ
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΚΑΡΕΣΙΩΤΗ
ΛΙΝΑΡΑ
ΠΑΡΔΑΛΗ
ΓΚΟΥΒΡΑΣ
ΣΙΑΠΑΤΗ

ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
1. ΝΟΥΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΤ. ΠΩΛ. ΔΡΑΜΑΣ
Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΕΡ.ΚΕΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/ΔΕΔΔΗΕ
2. ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. ΒΕΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΛΚΔΜ
2. ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΥΛΚΔΜ
Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Η.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. ΚΩΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕΡ. ΑΡΤΑΣ / ΔΕΔΔΗΕ
Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΔΠΝΕ/ΠΑΤΡΑ
Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΔΝ/ΤΠΜΤ/ΣΜ / ΔΕΔΔΗΕ
Για Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡ. ΜΟΝΑΔΑ

1

ΠΥΛΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΤ. ΠΩΛ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2

ΚΑΦΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤ. ΠΩΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

3

ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕΡ. ΠΥΡΓΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

Ως αναπληρωματικοί εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡ. ΜΟΝΑΔΑ

1

ΤΣΙΑΝΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΠΝΕ/ΑΓΡΙΝΙΟ

2

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

3

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ.ΠΛΡ.

Για Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡ. ΜΟΝΑΔΑ1

1

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΠΑ

2

ΤΣΑΤΣΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΔΕΔΔΗΕ

3

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ως αναπληρωματικοί εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡ. ΜΟΝΑΔΑ

1

ΚΟΥΡΕΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΠ

2

ΓΚΟΥΒΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΟΑΕΣΜ/ΔΕΔΔΗΕ

3

ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΣΕΡΡΩΝ
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Παράλληλα, συγκροτούνται σε σώμα τα Τοπικά Συμβούλια του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ, που αποτελούν τους πυρήνες συνδικαλιστικής δράσης
του σωματείου.
Για την Ομοσπονδία ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡ.ΜΟΝΑΔΑ

1

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΔΑΝΠΟ

2

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΑΥΠ

3

ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΥΠM/ΔΕΔΔΗΕ

4

ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΥΣ

5

ΛΙΝΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑΣ

6

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΥΗΠ

7

ΒΡΕΝΤΖΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΔΝ/ΤΔΜ ΚΡΗΤ.- ΡΟΔΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

8

ΜΕΞΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

9

ΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10

ΝΟΥΣΚΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΔΡΑΜΑΣ

11

ΠΑΡΔΑΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΚΠ

12

ΝΤΟΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΔΕΔΔΗΕ

13

ΤΣΟΚΟΥ

ΑΙΜΙΛΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΕΠ/ΤΡΙΠΟΛΗ

14

ΣΠΑΘΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡ.ΒΟΛΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡ.ΜΟΝΑΔΑ

1

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΝΠ-ΙΚΑ/ΔΕΔΔΗΕ

2

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΑΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

3

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΝΥ

4

ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΠΜ-Θ/ΤΟΜ.ΧΡ.ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

5

ΣΙΩΤΑΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.ΠΛΡ.

6

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡ.ΚΕΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/ΔΕΔΔΗΕ

7

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΡ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

8

ΒΕΡΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΛΚΔΜ

9

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΣΧ

10

ΜΙΧΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΔΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

11

ΝΤΙΚΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

12

ΣΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΡ. ΛΑΜΙΑΣ/ΔΕΔΔΗΕ

13

ΛΑΘΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

14

ΠΑΛΥΒΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΟΑΕΣΜ/ΔΕΔΔΗΕ

Ως αναπληρωματικοί εκλέγονται:

Για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡ.ΜΟΝΑΔΑ

1

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

Δ.ΠΛ.Τ/ΔΕΔΔΗΕ

2

ΠΑΝΕΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΔ/ΔΕΔΔΗΕ

3

ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ

ΡΟΔΑΝΘΗ

ΧΡΟΝΗΣ

ΚΑΤ.ΠΩΛ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΝΠΟ

5

ΚΑΖΟΛΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΔΜΚΘ

6

ΜΑΡΟΥΛΗ

ΕΛΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΥΗΠ

7

ΣΙΩΤΑΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.ΠΛΡ.
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Ως αναπληρωματικοί εκλέγονται:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡ.ΜΟΝΑΔΑ

1

ΚΑΙΣΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΤ. ΠΩΛ. ΑΘΗΝΑΣ

2

ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΥΠM/ΔΕΔΔΗΕ

3

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Δ.ΠΛΡ.

4

ΠΑΛΥΒΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΟΑΕΣΜ/ΔΕΔΔΗΕ

5

ΣΙΑΠΑΤΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΟΛ/ΔΕΔΔΗΕ

6

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΝΠ-ΙΚΑ/ΔΕΔΔΗΕ

7

ΠΑΡΔΑΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΚΠ

Για το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας (ΤΡΙΠΟΛΗΣ) εκλέγεται:
Τακτικό
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΠΕΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αναπληρωματικό
ΤΣΟΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΔΕΠ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Για το Εργατικό Κέντρο Πύργου εκλέγεται:
Τακτικό
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΠΝΕ/ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Αναπληρωματικό
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΠΕΡ. ΠΥΡΓΟΥ/ΔΕΔΔΗΕ

Για το Εργατικό Κέντρο Αλιβερίου εκλέγεται:
Τακτικό
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης εκλέγεται:
Τακτικό
ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΤΟΜ.ΧΡ.ΔΙΚΤ./ΔΕΔΔΗΕ

Αναπληρωματικό
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ /ΔΕΔΔΗΕ

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
κάθε εκλογική διαδικασία είναι σημαντική. Όταν όμως πραγματοποιείται σε
περιόδους ραγδαίων μεταβολών του περιβάλλοντος και ειδικότερα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα, διότι η νοοτροπία της
διαχείρισης επιβάλλεται να αντικατασταθεί από την νοοτροπία της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σ’ αυτήν
την προσπάθεια και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει εντονότερα να βρίσκεται
στην πρωτοπορία των αγώνων και των διεκδικήσεων για την προάσπιση
των δικαιωμάτων τους μέσα από την ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ και του
ΑΔΜΗΕ.

8
Ζημιές Εκατομμυρίων
για το 2018
εκόρ Ζημιών παρουσίασε ο Όμιλος ΔΕΗ για
το 2018. Μισό δισεκατομμύριο Ευρώ περίπου για τον Όμιλο ΔΕΗ και περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ αν υπολογισθεί και η δραστηριότητα των εταιρειών "ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε." και
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.".
Οι σκέψεις και τα ερωτηματικά που συνοδεύουν
μια τέτοιου είδους ανακοίνωση είναι πολλά· κυρίαρχο όμως είναι το πώς μια Επιχείρηση όπως η
ΔΕΗ, κατάντησε να παρουσιάζει τέτοιου μεγέθους
ζημιές.
Ευθύνεται το πλαίσιο στο ποίο επιχειρείται η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που αφήνει περιθώρια ανάπτυξης στρεβλώσεων;
Ευθύνεται η δαιμονοποίηση του λιγνίτη;
Ευθύνεται η πολιτική απροθυμία να ρυθμίσει αποτελεσματικά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;
Ευθύνεται η αδυναμία της Διοίκησης του Ομίλου
ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του περιβάλλοντος και τις εξελίξεις;
Η αλήθεια είναι ότι ευθύνονται όλα τα παραπάνω.
Παραβλέποντας μια οικονομική ανάλυση αλλά
μελετώντας την έκθεση και τα σχόλια που συνόδευαν τα αποτελέσματα του 2018 μπορεί ο οποιοσδήποτε να παρατηρήσει:
α) Οι στρεβλώσεις της αγοράς, τα NOME, οι τιμές
δικαιωμάτων CO2, οι δαπάνες για τις ΥΚΩ αποτελούν πληγές για τη ΔΕΗ που σταδιακά κακοφορμίζουν.
β) Οι τεράστιες ζημιές οδηγούν στην κατάρρευση της Επιχείρησης ή σε αυξήσεις τιμολογίων.
Επιπρόσθετα, ο ΔΕΔΔΗΕ παρουσίασε και αυτός
ζημιές.
Πως μια επιχείρηση τώρα, σαν τον ΔΕΔΔΗΕ, που
δραστηριοποιείται μονοπωλιακά, τον κατάφεραν να
παρουσιάζει ζημιές είναι απορίας άξιον!!!
Οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 3 δισεκατομμυρίων Ευρώ με τις δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας να συνεχίζονται "με αμείωτη ένταση" αλλά να μην έχουν ανάλογο αποτέλεσμα.
Επίσης, προβληματισμό προκαλεί η στάση της
πολιτικής ηγεσίας απέναντι σε μια τέτοια ανακοίνωση αποτελεσμάτων καθώς και η στάση της Διοίκησης του Ομίλου, αφού θα έπρεπε η πρώτη να ζητήσει τις παραιτήσεις της Διοίκησης και βέβαια άλλες Διοικήσεις θα είχαν ήδη υποβάλει τις παραιτήσεις τους.
Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος κινείται
ο ΑΔΜΗΕ.
Ο ΑΔΜΗΕ, παρουσίασε κέρδη 86 εκατομμυρίων
περίπου μετά φόρων και αποφάσισε να χορηγήσει
και οικονομική επιβράβευση στους εργαζόμενους.
Φαίνεται, ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική εταιρική κουλτούρα…
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Οικονομικά Αποτελέσματα Μητρικής Εταιρείας
2018

2017

Κύκλος εργασιών

€ 4.593,2 εκατ.

€ 4.846,6 εκατ.

EBITDA

€ 204,8 εκατ.

€ 409,6 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

4,5 %

8,5 %

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

(€ 485,3 εκατ.)

€ 308,0 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

(€ 529,0 εκατ.)

€ 297,6 εκατ.

Οικονομικά Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών
• Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
2018

2017

Κύκλος εργασιών

€ 734,2 εκατ.

€ 759,2 εκατ.

EBITDA

€ 50,7 εκατ.

€ 44,1 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

6,9%

5,8%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

(€ 14,1 εκατ.)

€ 36,7 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

(€ 21,9 εκατ.)

€ 26,9 εκατ.

2018

2017

Κύκλος εργασιών

€ 26,3 εκατ.

€ 25,9 εκατ.

EBITDA

€ 10,4 εκατ.

€ 15,2 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

39,4%

58,9%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

€ 5,1 εκατ.

€ 3,6 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

€ 3,3 εκατ.

€ 1,1 εκατ.

• ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου με
διακοπτόμενες δραστηριότητες
2018

2017

Κύκλος εργασιών

€ 4.741,9 εκατ.

€ 4.967,4 εκατ.

EBITDA

(€ 94,2 εκατ.)

€ 887,3 εκατ.

Περιθώριο EBITDA

-2,0%

17,9%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

(€ 848,8 εκατ.)

€ 270,4 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

(€ 903,8 εκατ.)

€ 237,7 εκατ.

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

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργεια (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
2018
Καθαρές πωλήσεις

€ 249,236 εκατ.

Έξοδα

€ 133,817 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

€ 109,365 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

€ 85,868 εκατ.
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Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα
της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Tο 2018, με τις δράσεις της εταιρείας, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση τόσο της εισπραξιμότητας με συνέπεια την αντιστροφή των προβλέψεων, όσο και του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε έναντι του
2017 όπως είχε ήδη καταγραφεί στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2018.
Η μειωμένη κερδοφορία, φαινόμενο για την αντιστροφή του
οποίου η Διοίκηση θα δρομολογήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οφείλεται α) στην αύξηση των δαπανών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων CO2 β) στην αύξηση της επιβάρυνσης λόγω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ γ) στη μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης
των πωλήσεων συνεπεία της μείωσης του μεριδίου της αγοράς και της μειωμένης ζήτησης και δ) σε εφάπαξ επιπτώσεις.
Η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μη μετακυλίσει τις
ανωτέρω επιπτώσεις στους καταναλωτές.
Και το 2018 το καθαρό χρέος της επιχείρησης μειώθηκε σημαντικά, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 82%, φθάνοντας
στο ύψος των € 746,7 εκατ. Η ΔΕΗ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας. Παράλληλα οι επενδύσεις που ανανεώνουν το παραγωγικό δυναμικό
αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.
Στο άμεσο μέλλον αναμένεται η επιστροφή € 100 εκατ., από
το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ, προσδοκάται η μείωση των ποσοτήτων ΝΟΜΕ σε συνάρτηση με την αποεπένδυση των λιγνιτικών Μονάδων και, θα προκύψει θετική επίπτωση από τον τερματισμό της κάλυψης των ελλειμάτων του ΕΛΑΠΕ, και την αναπροσαρμογή της έκπτωσης συνέπειας.
Τέλος προσδοκάται η έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος (ΑΔΙ), άκρως απαραίτητου για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.
Στον αντίποδα σημειώνεται η κατακόρυφη άνοδος της τιμής
των δικαιωμάτων CO2 συνεπεία συγκεκριμένων μέτρων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή αλλά και της
λειτουργίας του χρηματιστηρίου.
Οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ πολύ σημαντική θα είναι η τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου των οφειλών, η οποία είναι σε εξέλιξη με την συνδρομή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων.
Επίσης, η Επιχείρηση διεκδικεί με κάθε νόμιμο μέσο την ολοκλήρωση της αποζημίωσής της για τις δαπάνες, στις οποίες
έχει υποβληθεί για παροχή Υπηρεσιών κοινής Ωφέλειας παρελθόντων ετών.
Τέλος η εταιρεία προέβη σε σημαντικές νέες δανειακές συμφωνίες όπως η γραμμή χρηματοδότησης € 255 εκατ,. από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η νέα χρηματοδότηση € 160 εκατ. από την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως
Ευξείνου Πόντου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, και βέβαια το δάνειο των € 200 εκατ. από την κοινοπραξία των Ελληνικών Τραπεζών. Σημειώνεται ακόμη η χρηματοδότηση ύψους € 102,5 εκατ. συνολικά από την ΕΤΕΠ και την Εθνική Τράπεζα για έργα ΑΠΕ, για την ανάπτυξη γενικά των οποίων, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη.
Πέραν, ωστόσο αυτών, για την ανταπόκριση του Ομίλου στις
σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες με προοπτική την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή του, απαιτείται η λήψη σημαντικών
θεσμικών μέτρων, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εταιρικής λειτουργίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη των αναγκαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επιβάλλεται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που περιορίζει ασφυκτικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με πρωταρχικό το ζήτημα
του συστήματος των προσλήψεων. Ευέλικτο σύστημα προσλήψεων θα επιτρέψει την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων, με τα οποία θα υπάρξει δραστική μείωση του κόστους και θα ανανεωθεί και θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά το Ανθρώπινο Δυναμικό. Η πολιτεία οφείλει να παραμερίσει κάθε είδους αγκυλώσεις, οι οποίες δεν εδράζονται σε καμία λογική, ιδιαίτερα εφόσον παραμένει η στρατηγική του δημοσίου ελέγχου.
Τέλος σε ότι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, η εταιρεία με εξαιρετικά δραστήριες
και αποτελεσματικές δράσεις διασφάλισε την κερδοφόρο λειτουργία και προοπτική των Μονάδων ακόμη και σε συνθήκες
σημαντικά αυξημένων τιμών δικαιωμάτων CO2, και αναμένει
τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών.
Προσδοκούμε ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ
θα συμβάλει από την πλευρά της στην επιτυχία της αποεπένδυσης επισπεύδοντας την έγκριση των ΑΔΙ, ώστε να καταδειχθεί έγκαιρα ενόψει της πώλησης η πλήρης αξία των μονάδων.
Άλλωστε είναι δική της απαίτηση η ολοκλήρωση της πώλησης
σε τόσο σύντομο για λιγνιτικές μονάδες διάστημα.»
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στη Λιγνιτική Μελίτης
Ν. Φλώρινας
Κύριε Υπουργέ,
Με το άρθρο 4 του ν. 4533/2018 έχετε δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους των
θυγατρικών εταιριών της ΔΕΗ «Λιγνιτική
Μελίτης» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης» να
μετακινούνται σε άλλους Σταθμούς, Ορυχεία και υπηρεσίες της ΔΕΗ.
Στη συνέχεια όμως, με την τροπολογία
2026/221-6/3/2019 που καταθέσατε, καταστρατηγείται κάθε έννοια ισονομίας και ίσης μεταχείρισης τον εργαζομένων στον ΑΗΣ Μελίτης από αυτών της ΔΕΗ, όπως αυτή εξασφαλίζεται από την συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ ΔΕΗ-εργαζομένων, καθώς ακυρώνεται η δέσμευση που υπήρχε στον νόμο
4553/2018 για την εξασφάλιση των εργασιακών και μισθολογικών σχέ-

σεων, όπως αυτές απορρέουν από τις Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
για τουλάχιστον έξι (6) χρόνια.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Πότε θα επιτραπεί στους εργαζόμενους του Σταθμού ΑΗΣ Μελίτης
να μετακινηθούν σε όμορους σταθμούς της ΔΕΗ ή να μετακινηθούνμεταταγούν σε άλλες ΔΕΚΟ ή υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ;
2. Πότε σκοπεύετε να αποκαταστήσετε και να εφαρμόσετε πλήρως
τη συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους του ΑΗΣ
Μελίτης η οποία έχει καταστρατηγηθεί με την 2026/221-6/3/2019
τροπολογία σας;
Ο ερωτών Βουλευτής
Γιάννης Αντωνιάδης
Βουλευτής Π.Ε. Φλώρινας

ΕΡΩΤΗΣΗ προς Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Οι καταστροφικές πολιτικές επιλογές της
Κυβέρνησης να διαχειριστεί σωστά τη
ΔΕΗ έχουν φέρει την εταιρεία σε τραγική
κατάσταση. Ως συνέπεια των πολιτικών αυτών, η ανάγκη να αναλάβει η εταιρεία κάποιες πρωτοβουλίες για την βιωσιμότητά
της, κρίνεται πλέον, παραπάνω από επιτακτική. Και ενώ, εδώ και πάνω από ένα
χρόνο, η εταιρεία σύμβουλος της ΔΕΗ,
McKinsey, εισηγήθηκε μια σειρά μέτρων
να υλοποιηθούν επειγόντως, προκειμένου να ενισχυθούν τα έσοδα και
η κερδοφορία της ΔΕΗ, δεν έγινε απολύτως τίποτα, αδρανώντας εγκληματικά. Και αυτό, όπως φαίνεται, θα το πληρώσουν οι καταναλωτές,
για τους οποίους η επιχείρηση ετοιμάζει προσεχώς, διπλές αυξήσεις
στα τιμολόγια ρεύματος. Για μια φορά ακόμα παίζεται το πολιτικό παιχνίδι σε βάρος της ΔΕΗ, οδηγώντας την, είτε σε επιβάρυνση των καταναλωτών, είτε σε χρεοκοπία. Οι προτάσεις της McKinsey περιλάμβαναν συγκεκριμένα: υποχρεωτικό ηλεκτρονικό λογαριασμό και επιβολή επιπλέον χρέωσης σε περίπτωση διατήρησης του ταχυδρομικού,
(το οποίο έγινε), μείωση της έκπτωσης 15% για την έγκαιρη πληρωμή του λογαριασμού, συγχώνευση κλιμακίων και επιβαρύνσεις σε σχέση με την κλιμακωτή χρέωση, αύξηση παγίων, εισαγωγή ρήτρας Οριακής Τιμής του Συστήματος.
Σήμερα και ενώ η Κυβέρνηση άφησε να περάσουν μήνες, ανακοινώνει
ο Πρόεδρος και Δ/νων της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης ότι «Η ΔΕΗ δεν μπορεί πλέον να απορροφά τις επιβαρύνσεις. Χρειάζεται αύξηση στα τιμολόγια η οποία θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και δικαιότερη»,
τονίζοντας ακόμη ότι θα προστεθεί στα τιμολόγια ρήτρα οριακής τιμής
του συστήματος. Επίσης, αναφέρει ότι μελετάται η μείωση περίπου στα
μισά του ποσοστού επιβράβευσης των συνεπών στις πληρωμές κα-

ταναλωτών, το οποίο σήμερα είναι 15%. Μάλιστα, είναι τέτοια η έλλειψη ρευστότητας της ΔΕΗ, ώστε, όπως είπε ο Μ. Παναγιωτάκης, αν
η κυβέρνηση δεν εγκρίνει τις αυξήσεις στα τιμολόγια, τότε η επιχείρηση δεν θα μπορέσει να βγει στις αγορές! Και αναρωτιέται κανείς έχουν
εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν για περιορισμό των ανεξόφλητων οφειλών; Έχουν μηδενιστεί όπως έλεγε η ΔΕΗ ότι θα μηδενιστούν ως τον Ιούνιο 2018 οι οφειλές του Δημοσίου; Πρόκειται να
γίνει κάτι για τα 700εκ ευρώ που οφείλονται από τους 600.000 τελικούς πελάτες; Σήμερα οι οφειλές της ΔΕΗ εξακολουθούν να είναι γύρω
στα 3 δις. Επιπλέον, όλους αυτούς τους μήνες, η ΔΕΗ, προκειμένου
να βελτιώσει την εισπρακτική της ικανότητα έχει πληρώσει δεκάδες
εκατομμύρια σε εξωτερικούς συμβούλους, όπως η Qualco, με άγνωστα και ασαφή αποτελέσματα.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποια είναι συγκεκριμένα τα μέτρα που είχαν προταθεί από τη Mckinsey και για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκαν πλήρως; Υπάρχουν άλλες προτάσεις του συμβούλου, σχετικά με την εξυγίανση της ΔΕΗ
και ποιες είναι αυτές; Παρακαλώ να κατατεθεί στη Βουλή η σχετική μελέτη. Ποιες είναι οι συνέπειες από τη μη εφαρμογή των προτάσεων του συμβούλου ως σήμερα; Έχουν κοστολογηθεί οι συνέπειες αυτές;
2. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης για τα τιμολόγια; Τι πρόκειται να πράξει με τις οφειλές του Δημοσίου, αλλά και με τους τελικούς πελάτες; Ποια είναι τα εισπρακτικά αποτελέσματα που έχει
φέρει η Qualco ως τώρα;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α' Πειραιώς & Νήσων
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Ανοικτή επιστολή προς τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ
Εχθές πληροφορήθηκα, όπως και
όλοι οι συνάδελφοι, για την Απόφασης
ΔΝΣ 25/2019, σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της οικονομικής επιβράβευσης
προς το προσωπικό, σε συνέχεια της σχετικής Απόφασης ΔΣ 76/30.11.2018.
Η επιβράβευση του προσωπικού,
όταν μια εταιρία πετυχαίνει στόχους και
είναι κερδοφόρα, είναι μία θετική κίνηση που προφανώς χαίρει της αποδοχής
όλων. Είναι επιπλέον ένα έμπρακτο ευχαριστώ της εταιρίας προς τους
ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για να επιτυγχάνονται αυτά τα
αποτελέσματα και για τον λόγο αυτό σας το είχα άλλωστε προτείνει,
ήδη από τον Ιούνιο 2018. Εκφράζω λοιπόν την ικανοποίησή μου που,
έστω και μετά από τόσο καιρό, μία πρότασή μου που αφορά στο σύνολο του προσωπικού άρχισε να υλοποιείται. Ταυτόχρονα όμως εκφράζω την έντονη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι αγνοήθηκαν
οι απόψεις που είχα υποβάλει αρμοδίως και γραπτώς από τον Ιανουάριο 2019, τόσο για την καταστρατήγηση του ΕΚΦΑ (αιφνιδίως
και παράτυπα), όσο και για την ανάγκη ύπαρξης διαβούλευσης με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων, πριν τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης.
Η διαβάθμιση του προσωπικού και η χορήγηση επιβράβευσης,
ανάλογα με την αποτελεσματικότητα του καθενός, θεωρητικά είναι
μια δίκαιη κίνηση. Στην πράξη όμως, για να γίνει αντιληπτή ως δίκαιη και από το προσωπικό, πρέπει να στηρίζεται σε ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και μια διαφανή διαδικασία η οποία επιπρόσθετα, πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτή και γνωστή σε όλους
ΠΡΙΝ την εφαρμογή της. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε εκ των
υστέρων καθορισμό διαδικασίας, που εύλογα αφήνει ερωτήματα ως
προς την αντικειμενικότητά της και έρχεται να προστεθεί σε σωρεία
παραπόνων για πιέσεις και υποδείξεις σε προϊσταμένους κατά την
αξιολόγηση των υφισταμένων τους, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα
αυστηροί ή ευνοϊκοί κατά περίπτωση.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποδοχών
και Διορισμών, η εισήγηση της οποίας υιοθετήθηκε στην σχετική απόφαση, έλαβε υπόψη της ότι η διαδικασία αυτή, τορπιλίζει την εργασιακή ειρήνη και αποτελεί τελικά μια ακόμα κίνηση εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ του προσωπικού, με θολά κριτήρια, μετά τις ανακλήσεις και αναθέσεις καθηκόντων με μη αξιοκρατικές πάντα διαδικασίες, ο Ειδικό Συμβούλιο Κρίσεως που αυθαίρετα και χωρίς προϋποθέσεις διαχώρισε τα στελέχη σε αρεστά και μη, την αιφνίδια και
παράτυπη απόφαση για μη εφαρμογή του ΕΚΦΑ, την παροχή κατευθύνσεων για τη βαθμολόγηση του προσωπικού.
Αναρωτιέμαι επίσης, γιατί η Επιτροπή αυτή λειτούργησε "μυστικά" και αγνόησε το επανειλημμένο αίτημά μου για ενημέρωση και
συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στην οριστικοποίηση της διαδικασίας. Αν είχε υπάρξει διαβούλευση, θα είχε εξευρεθεί μια διαδικασία κοινής αποδοχής που θα γινόταν αντιληπτή ως δίκαιη από το σύνολο του προσωπικού. Επιπλέον, θα είχε αποφευχθεί
η προχειρότητα που χαρακτηρίζει την εισήγησή της και, μοιραία, εκθέτει τα μέλη της, τα οποία δεν έλαβαν υπόψη τους πλήθος παραμέτρων.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις της Επιτροπής Αποδοχών και Διορισμών, σχετικά με αυτά που διαβάζουμε στην απόφαση που εισηγήθηκε, καθώς αν μη τι άλλο, γνωρίζουμε ελληνικά:

• Διαπιστώνουμε ότι επανέρχεται η ανάγκη ύπαρξης Επόπτη Κρίσεως (τρίτος κριτής), παρά το γεγονός ότι καταργήθηκε με την Απόφαση ΔΝΣ 01/2019, στις περιπτώσεις που υπάρχει απόκλιση άνω των
150 μονάδων μεταξύ των δύο πρώτων κριτών. Επιπλέον, απόκλιση 150 μονάδων, αυτομάτως δημιουργεί αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα του συστήματος, ενώ με κανέναν τρόπο δεν διασφαλίζεται η δίκαιη κρίση των μισθωτών. Αλήθεια, πόσες και ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις και τι κρύβεται πίσω από αυτές;
• Διαβάζουμε ότι μισθωτός αποκλείεται από τη λήψη bonus μόνο
σε περίπτωση εκκρεμούς πειθαρχικής δίωξης εναντίον του. Πέρα
από το γεγονός ότι δεν ορίζεται χρονική περίοδος για την οποία ισχύει η ανωτέρω εξαίρεση, δεν αναφέρεται τίποτα για τις περιπτώσεις
τελεσίδικης απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής ή αθώωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή, κάποιος στον οποίο π.χ. επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική ποινή, θα λάβει το bonus, Αντίθετα αν κάποιος εναντίον του οποίου εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη, τελικά
αθωωθεί, θα έχει αποκλειστεί από το bonus. Αλήθεια, πόσο παράλογο και άδικο είναι κάτι τέτοιο;
• Σε περίπτωση ανάκλησης καθηκόντων εντός του 2018, οι μισθωτοί αποκλείονται εντελώς από το bonus. Επομένως δεν εμπίπτουν ούτε καν στις κατηγορίες των μισθωτών χωρίς θέση ευθύνης. Δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοι που έχασαν τις θέσεις τους είτε λόγω
οργανωτικών αλλαγών, είτε γιατί απλά δεν ήταν αρεστοί και υποβιβάστηκαν σε απλούς υπαλλήλους, έρχεται η εταιρία και τους απαξιώνει ακόμα περισσότερο, δηλώνοντάς τους απερίφραστα ότι δεν
τους υπολογίζει καθόλου στις τάξεις των εργαζομένων της. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εκληφθεί η εν λόγω εξαίρεση; Και πόση άλλη
απαξίωση και στοχοποίηση θα υποστούν ακόμα αυτοί οι συνάδελφοι;
• Ο διαχωρισμός του 33% του προσωπικού με την καλύτερη βαθμολογία ανά Γενική Διεύθυνση και του υπόλοιπου 67% με χαμηλότερη βαθμολογία, και κυρίως το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα bonus
που θα λάβουν, έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στο προσωπικό. Πόσο δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι για βαθμολογική απόκλιση ελάχιστων μονάδων, κάποιοι θα λάβουν υπερτριπλάσιο ποσό από τους άλλους; Για ποιο λόγο δεν υιοθετήθηκε η
λύση περισσότερων διαβαθμίσεων με μικρότερες αποκλίσεις στο
bonus (π.χ. ανά 20% με απόκλιση 100 ευρώ ανά κατηγορία), που σαφώς θα ήταν πολύ πιο δίκαιη;
Θέλω να τονίσω, πως δράσεις χορήγησης bonus, με διαβαθμίσεις σύμφωνα με την απόδοση κάθε εργαζόμενου είναι σωστές, όταν
ΟΛΑ λειτουργούν ΔΙΚΑΙΑ σε μια εταιρία. Σε μια εταιρία όμως, που
υπάρχουν διαρκώς παράπονα για μοχλεύσεις και μεθοδεύσεις, που
οι ανακλήσεις και αναθέσεις καθηκόντων, οι αξιολογήσεις και γενικά κάθε ενέργεια που αφορά το προσωπικό, το διαχωρίζει σε αρεστούς και μη, η εν λόγω κίνηση μόνο διχασμό και δυσαρέσκεια μπορεί να επιφέρει, τουλάχιστον σε όσους θεωρούν τη στοιχειώδη αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως συστατικό στοιχείο των εργασιακών
σχέσεων.
Τέλος, καλώ τη Διοίκηση σε αναθεώρηση προς το δικαιότερο των
όρων της χορήγησης bonus προς βελτίωση του ήδη τεταμένου εργασιακού κλίματος.
Νικολόπουλος Φώτης
Μέλος ΔΣ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ ΑΕ
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Δύσκολα τα πράγματα για τους καταναλωτές
Το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η απελευθέρωση της αφοράς ενέργειας δε δείχνει προς το παρόν θετικές συνέπειες στην
λιανική αγορά και προς όφελος των καταναλωτών.
Η προσπάθεια των προμηθευτών να εξασφαλίσουν στοιχειώδη βιωσιμότητα σε ένα περιβάλλον ρευστότητας και από την άλλη
οι διάφορες στρεβλώσεις και κίνδυνοι της αγοράς, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τους καταναλωτές, που όλο και συχνότερα καταφεύγουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή.
Η επιβολή "ποινής" από τη ΔΕΗ για την παραλαβή έγχαρτου λογαριασμού και η επιβολή ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος
από τη VOLTON απασχόλησαν την Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποφάνθηκε σχετικά.

Χρέωση έκδοσης έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης
Σχετ:

Η από 8 Ιανουαρίου 2019 έγγραφη Σύσταση της Αρχής μας (αριθ. πρωτ. 791).
Η από 18 Φεβρουαρίου 2019 έγγραφη απάντηση της ΔΕΗ Α.Ε. (αριθ. πρωτ. ΔΕΗ
743).
Σε συνέχεια της ως άνω, από 18 Φεβρουαρίου 2019, απάντησής σας στην έγγραφη Σύσταση της Αρχής μας σχετικά με το ζήτημα της χρέωσης για την έκδοση έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Σε αντίθεση με τα όσα αναφέρετε στην απάντησή σας, οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας ορίζουν με σαφήνεια την υποχρέωση του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας
για έκδοση έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης.
Ειδικότερα, 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 Κατανάλωσης με εναλλακτικούς τρόπους, όπως π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον προβλέπεται διαδικασία επιβεβαίωσης παραλαβής του Λογαριασμού”.
Η υποχρέωση αυτή, επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη σύμβαση Προμήθειας της
εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. (βλ. άρθρο 6.8 σύμβασης).
Η δε πρόβλεψη έκπτωσης για τους πελάτες που λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό (0,5 ευρώ για τους μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης και 1 ευρώ για τους διμηνιαίους) συνιστά κίνητρο εγγραφής στον ηλεκτρονικό λογαριασμό, αλλά δεν αίρει
τη μη συμβατότητα της πρακτικής ως προς τους καταναλωτές που επιβαρύνονται, επειδή κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους παρέχει η νομοθεσία για
λήψη του έγχαρτου λογαριασμού χωρίς κόστος, για όποιους λόγους και αν την
επιλέγουν (ευαλωτότητα, χρηστικότητα, οικονομική δυσπραγία κλπ.).
2. Περαιτέρω, και σχετικά με το ζήτημα της χρέωσης, της έκδοσης και αποστολής
του Λογαριασμού Κατανάλωσης, είναι σαφές, από τα Τιμολόγια Προμήθειας της εταιρείας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ότι η έκδοση βαρύνει τον Προμηθευτή. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου η χρέωση έκδοσης Λογαριασμού Κατανάλωσης να βαρύνει τον καταναλωτή, αυτή θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά ως χρέωση Προμήθειας στο Τιμολόγιο
Προμήθειας (άρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα III Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 4 στ κα 9 του ν. 2251/1994, παρ. 6, 7, 8, και 10 του άρθρου
2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας).
Όπως όμως προκύπτει από τα σχετικά Τιμολόγια Προμήθειας (βλ. και Παράρτημα Λ
σύμβασης Προμήθειας ΔΕΗ), όχι μόνο δεν αναφέρουν πουθενά τη σχετική χρέωση, αλλά
αντίθετα, τα ισχύοντα Τιμολόγια ήδη 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 II Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες).
Συνεπώς, η επιβολή χρέωσης για υπηρεσία το κόστος της οποίας, κατά τα
ανωτέρω καλύπτεται, συνιστά μη διαφανή τιμολογιακή αναπροσαρμογή. Η δε
πρόβλεψη έκπτωσης για την κατηγορία των συνδρομητών που λαμβάνουν ηλεκτρονικά το λογαριασμό τους και επιβάρυνσης για τους συνδρομητές που λαμβάνουν έγχαρτο λογαριασμό μπορεί να θεμελιώσει άνιση μεταχείριση των καταναλωτών, αφού, στο σύνολό τους, δικαιούνται έγχαρτο λογαριασμό χωρίς
οικονομική επιβάρυνση.
3. Κατά συνέπεια, η σχετική χρέωση της έκδοσης έγχαρτου λογαριασμού δύναται
να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση του σχετικού Τιμολογίου Προμήθειας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει ρητώς προβλεφθεί στη Σύμβαση η διαδικασία τροποποίησης του Τιμολογίου Προμήθειας (άρθρα 18, 30 Κώδικα Προ-

μήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, Παράρτημα III Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε Πελάτες).
Η ρητή και αναλυτική παράθεση τυχόν μηχανισμού τροποποίησης επιβάλλεται και
από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 για τους καταχρηστικούς γενικούς όρους
συναλλαγών (εδ. ια’ παρ. 7 άρθρο 2 ν. 2251/1994). Πιο συγκεκριμένα, είναι καταχρηστικοί οι γενικοί όροι συναλλαγών οι οποίοι, “χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα
αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή”.
Για την εγκυρότητα των σχετικών ρητρών απαιτείται, πέραν της αναφοράς του σπουδαίου λόγου ο οποίος δικαιολογεί την αοριστία, η αναφορά στη σύμβαση εύλογων κριτηρίων δια των οποίων ο καταναλωτής μπορεί να αντιληφθεί το οικονομικό αποτέλεσμα του όρου, την πιθανή μελλοντική του επιβάρυνση ή αλλιώς το μέτρο της σύμβασης1.
Όπως όμως προκύπτει από τη σύμβαση Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, ακόμη και την
πιο πρόσφατη, η οποία προφανώς δεν δεσμεύει τους παλαιότερους συμβαλλόμενους
καταναλωτές σας, και στην οποία μας παραπέμπετε με το από 15 Ιανουαρίου 2019 έγγραφό σας2 ως νομιμοποιητική βάση για την υπό κρίση τροποποίηση του Τιμολογίου Προμήθειας, δεν προκύπτει η τήρηση των ως άνω διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
Αντίθετα, στα άρθρα 9 και 18 της σύμβασης Προμήθειας προβλέπεται δικαίωμα
αόριστης και μονομερούς τροποποίησης των όρων της Σύμβασης, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένους όρους που δύναται να τροποποιηθούν, στη διαδικασία της τροποποίησης καθώς και σε “κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή”.
4. Σχετικά δε με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9ζ του ν. 2251/1994,
θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η παρεμπόδιση της άσκησης του δικαιώματος λύσης της
σύμβασης είναι μια μόνο από τις πέντε ενδεικτικές συνθήκες που μπορεί να συνιστούν
επιθετική εμπορική πρακτική και η απουσία της δεν συνεπάγεται τη μη ύπαρξη αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, ιδίως όταν συντρέχουν άλλες, σημαντικότερες προϋποθέσεις
όπως η λήψη μη νόμιμου μέτρου.
Σε κάθε περίπτωση, η παροχή δυνατότητας καταγγελίας μιας σύμβασης από τον καταναλωτή δεν νομιμοποιεί μονομερείς τροποποιήσεις της σύμβασης κατά την αποκλειστική κρίση και βούληση του Προμηθευτή.
Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι η λήψη κάθε μέτρου εμπορικής πολιτικής
κρίνεται αυτοτελώς σε σχέση με τη νομιμότητά του ή μη και δεν συμψηφίζεται
με άλλα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, την εφαρμογή των οποίων, ούτως ή άλλως, επιβάλλει η νομοθεσία και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές. Η μετακύλιση στον καταναλωτή χρεώσεων για υπηρεσίες που δυνάμει
της κείμενης νομοθεσίας του παρέχονται, υποχρεωτικώς, χωρίς επιβάρυνση παραβιάζει πολλαπλώς τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και, όπως
προαναφέρθηκε αναλυτικά, συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική.
Για τους λόγους αυτούς η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” έχει αποστείλει την υπ' αριθμ. 791/8.1.2019 Σύσταση-Πόρισμά της επί του θέματος στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για τις ενέργειές τους, ενώ ενημερώνει σχετικώς τους καταναλωτές που έχουν προσφύγει σε αυτή για τα δικαιώματά τους. Περαιτέρω, κατ' εφαρμογή
του ιδρυτικού της νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της προβαίνει σε δημοσιοποίηση
του θέματος, προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.
1

Γ. I. Δέλλιος, Ατομική και συλλογική προστασία των καταναλωτών από την έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης, 2008, σελ. 229.
2
Αριθ. πρωτ. ΔΕΗ 196, έγγραφη απάντηση εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. στην από 23 Νοεμβρίου 2018 Παρέμβαση
της Αρχής μας.
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Ρήτρα προσαρμογής της χρέωσης προμήθειας
Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 15 Φεβρουάριου 2019 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 8044) του ... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο
4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό
κρίση διαφοράς, σχετικά με την επιβολή Ρήτρας Προσαρμογής της Χρέωσης Προμήθειας
αξίας 58,37 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός τετραμήνου, καθώς και την τροποποίηση της ως άνω ρήτρας μετά την έναρξη της σύμβασης και έχοντας υπόψη:
1. α) Ότι, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, η προσφορά Προμήθειας και η σύμβαση
Προμήθειας (άρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα II Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
σε Πελάτες) περιέχουν κατ' ελάχιστον την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των Τιμολογίων
Προμήθειας, τη διαδικασία τιμολόγησης, τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων, καθώς και την εκτίμηση του ετήσιου κόστους βάσει της Προσφοράς Προμήθειας.
“Η δομή των τιμολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε
να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο”.
Ειδικότερα, οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι:
“i) Διαφανής και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων, ii) να κατατείνει στην αποφυγή υπερβολικής μεταβλητότητας ως προς το ύψος της κατανάλωσης, iii) να προσφέρει, κατά
το δυνατόν επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής
διακύμανσης των τιμών, και iv)να αποτελεί μέρος της Σύμβασης Προμήθειας”.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει και τις παρ. 6, 7, 8, και
10 του άρθρου 2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε με το π.δ.
10/2017 (Α' 23) ιδίως σχετικά με την πλήρη και έγκαιρη προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή από τον Προμηθευτή να προσδιορίζει με σαφήνεια και διαφάνεια κατά την πρόταση για τη σύναψη σύμβασης “το συνολικό τίμημα ή τον τρόπο υπολογισμού του, σε περίπτωση που δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών,
εξόδων, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε είδους πρόσθετων, σε σχέση με το ελάχιστο
περιεχόμενο της σύμβασης, επιβαρύνσεων”.
γ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3β και του άρθρου 3δ του ν. 2251/1994, όπως
ισχύει σχετικά με την υποχρέωση προσωπικής και έγγραφης ενημέρωσης του καταναλωτή, όσον αφορά το αναλυτικό τίμημα της σύμβασης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9γ επ. του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ A 191) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται ως αθέμιτη, η παραπλανητική πρακτική της παράλειψης
ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τον καθορισμό του τιμήματος, τις οποίες χρειάζεται ο
μέσος καταναλωτής για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, με αποτέλεσμα να
λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία πιθανόν, χωρίς αυτές, δεν θα ελάμβανε.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα αποζημίωσης, καθώς και τη δυνατότητα επίκλησης των διατάξεων για την ακυρώσιμη δικαιοπραξία και ιδίως την ακύρωση της σύμβασης και την καταβολή
αποζημίωσης (αρνητικού διαφέροντος) και την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ανταλλάγματος ή την τήρηση της σύμβασης με την ορθή ερμηνεία του οικείου όρου
και την αποκατάσταση κάθε ζημίας (θετικό διαφέρον) και την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντος ανταλλάγματος (άρθρο 9Θ ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 288, 919, 297
επ. και ΑΚ 197, 904 καθώς και ΑΚ 140 επ. αντιστοίχως και I. Καράκωστα, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2016, σελ. 401).
3. α) Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (εδ. ια' παρ. 7 άρθρο 2 ν. 2251/1994)
είναι καταχρηστικοί οι γενικοί όροι συναλλαγών οι οποίοι, “χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν
το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα
στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή”.
Πιο συγκεκριμένα, για την εγκυρότητα των σχετικών ρητρών απαιτείται, πέραν της αναφοράς του σπουδαίου λόγου ο οποίος δικαιολογεί την αοριστία, η αναφορά στη σύμβαση
εύλογων κριτηρίων δια των οποίων ο καταναλωτής μπορεί να αντιληφθεί το οικονομικό
αποτέλεσμα του όρου, την πιθανή μελλοντική του επιβάρυνση ή αλλιώς το μέτρο της σύμβασης (Γ. I. Δέλλιος, Ατομική και συλλογική προστασία των καταναλωτών από της έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης, 2008, σελ. 229) και
β) ότι σε περίπτωση ακύρωσης ΓΟΣ περί καθορισμού του τιμήματος, για την πλήρωση του κενού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις ενδοτικού δικαίου ή γίνεται συμπληρωτική ερμηνεία της σύμβασης, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη (βλ. 200,
288, 371 ΑΚ, ΑΠ 711/2007, ΠΠρωτΑΘ 2747/2013, βλ. Αλεξανδρίδου, ω.α., σελ. 165 επ)

και κατά δίκαιη κρίση (φύση και σκοπός σύμβασης, συγκεκριμένες περιστάσεις, συμφωνίες
μερών και τα αξιολογικά κριτήρια των 200, 281 και 288 ΑΚ, βλ. ΑΠ 1344/2000 σε περίπτωση μη ορισμού αμοιβής του εργολάβου με τη σύμβαση).
Κατά τη διαδικασία της ερμηνευτικής πλήρωσης των κενών της σύμβασης θα πρέπει,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη
προστασίας των καταναλωτών.
4. α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, σχετικά με
τις προϋποθέσεις ένταξης των γενικών όρων συναλλαγών στη σύμβαση και ιδίως τη ρητή
και ευκρινή, έγγραφη παραπομπή στην ύπαρξη των όρων (χωρίς μικρά δυσανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία) και τη δυνατότητα πραγματικής γνώσης αυτών (βλ. Ε. Αλεξανδρίδου,
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2016, σελ. 125 επ.) και ότι σε περίπτωση μη τήρησης των
προϋποθέσεων ένταξης των όρων, αυτοί δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή και η σύμβαση
παραμένει έγκυρη με το συμφωνηθέν περιεχόμενο.
β) Ότι δεν εντάσσονται στη σύμβαση και αποτελούν ειδική περίπτωση ανυπαίτιας άγνοιας του καταναλωτή, αν και αναφέρονται στους ΓΟΣ, οι λεγάμενες “απροσδόκητες ή αιφνιδιαστικές ρήτρες”. Οι ρήτρες αυτές ρυθμίζουν θέματα, τα οποία ο καταναλωτής καλόπιστα δεν υπολογίζει ότι θα συναντήσει στη συγκεκριμένη σύμβαση, και δεν εντάσσονται στη
σύμβαση εκτός και αν ο προμηθευτής τις έχει υποδείξει ιδιαιτέρως στον πελάτη (βλ. Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2016, σελ. 127).
5. α) Ότι, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα έγγραφά και τις απόψεις των μερών,
η εταιρεία VOLTON Α.Ε, τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και κατά το συμβατικό στάδιο της
Σύμβασης Προμήθειας, δεν προβαίνει σε διαφανή και ειδική, έγγραφη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη μηχανισμού αναπροσαρμογής του τιμήματος στο Τιμολόγιο Προμήθειας ή στους εδικούς όρους της σύμβασης, εκεί δηλαδή όπου αναφέρονται
οι υπόλοιπες χρεώσεις της σύμβασης αλλά σε διαφορετικό άρθρο των Γενικών Όρων της
Σύμβασης (βλ. υπ' αριθ 25047/08-06-2018 έγγραφη Σύσταση της Αρχής),
β) ότι, περαιτέρω, η εταιρεία VOLTON Α.Ε δεν προβαίνει σε διαφανή, κατά το δυνατόν, προσδιορισμό της υπό κρίση πιθανής, μελλοντικής επιβάρυνσης του καταναλωτή καθώς δεν προβαίνει στην νόμιμη εκτίμηση του ετήσιου κόστους της προμήθειας ηλ. ενέργειας ούτε, επίσης, σε αναφορά της μέσης μοναδιαίας τιμής ή της συνολικής χρέωσης των
ως άνω ρητρών κατά το προηγούμενο της σύμβασης έτος κατανάλωσης (βλ. υπ' αριθ
25047/08-06-2018 έγγραφη Σύσταση της Αρχής),
γ) ότι η εταιρεία VOLTON Α.Ε, δεν ενημερώνει την Αρχή μας σχετικά με την ύπαρξη δυνατότητας διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης της υπό κρίση ρήτρας μέσω
της προσφοράς άλλου προϊόντος στον πελάτη,
δ) ότι, πέραν της άνω αναπροσαρμογής, η εταιρεία προέβη σε τροποποίηση του ορίου υπολογισμού της Ρήτρας Προσαρμογής από το συμβατικώς καθορισμένο 35-55 €/Mwh
σε 45-50 €/Mwh, χωρίς να υπάρχει αναφορά στη σύμβαση σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής του σχετικού ώρου, τη διαδικασία τροποποίησης καθώς και τα κριτήρια του εύρους
της σχετικής τροποποίησης, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα,
ε) ότι η δυνατότητα γνωστοποίησης της τροποποίησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης στον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την σχετική τροποποίηση (βλ.
παρ.2 άρθρο 30 Κώδικα Προμήθειας) αναφέρεται στη διαδικασία γνωστοποίησης και δεν
νομιμοποιεί, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, οποιαδήποτε τροποποίηση του
τιμήματος, ιδίως όταν δεν έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του νόμου για την πλήρη και σαφή
προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την τροποποίηση του τιμήματος, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:
I) Καλεί την εταιρεία VOLTON Α.Ε να προχωρήσει:
Στη μείωση της αξίας των συνολικών χρεώσεων της υπό κρίση Ρήτρας Προσαρμογής
κατά το ήμισυ της αξίας αυτών, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της υπό κρίση σύμβασης Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας.
II) Καλεί την εταιρεία VOLTON Α.Ε. και τον ... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως,
εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση.
III) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία VOLTON Α.Ε και ο ... δεν αποδεχθούν τα
διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ
A 259/23.12.04).
IV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.
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Νίκος Ντίνος

Ο Νίκος Ντίνος έχει γεννηθεί στη Δάφνη όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα.
Είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών.
Έχει σπουδάσει Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων στα ΤΕΙ Χαλκίδας και είναι
πτυχιούχος δημοσίων σχέσεων και προγραμματιστής ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Δημοσιογραφίας, Marketing, Διαφήμισης και
μιλάει Αγγλικά.
Εργάζεται στη ΔΕΗ, και είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΑ.ΣΥ.Π.-Δ.Ε.Η.
Εξελέγη για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος Δάφνης Υμηττού το 2002 έως και
σήμερα.
Από το 2005 έως το 2012 διετέλεσε Αντιδήμαρχος, στους τομείς καθαριότητας,
περιβάλλοντος, Δημοτικής Αστυνομίας, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών.
Από το 2013 μέχρι και τώρα είναι πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής
Πολιτικής Δάφνης - Υμηττού.
Είναι μέλος της Ελληνικής εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και μέλος του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Κατά το παρελθόν, ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της αθλητικής
ομάδας Π.Α.Ο Θρίαμβος Δάφνης.
Σήμερα στηρίζει ενεργά, ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, την Ανεξάρτητη
Δημοτική Παράταξη «Πόλη Φωτεινή» με υποψήφιο Δήμαρχο Δάφνης - Υμηττού
τον Γιώργο Δαουλάρη.

Γεννήθηκα το 1970 και κατοικώ στην Αμαλιάδα Ν. Ηλείας.
Εργάζομαι στη ΔΕΗ Αμαλιάδας και συγκεκριμένα στο γραφείο
λογιστικών υπηρεσιών.
Είμαι παντρεμένη με το Νίκο Τσιριγώτη και έχω δύο παιδιά.
Δραστηριοποιούμαι συνδικαλιστικά στο σύλλογο ΠΑΣΥΠ από το
2003 όπου το 2019 εκλέχθηκα πρόεδρος του τοπικού
συμβουλίου Πύργου και εκπρόσωπος εργαζομένων στο εργατικό
κέντρο Πύργου.
Είμαι υποψήφια στη δημοτική κοινότητα Αμαλιάδας με το
συνδυασμό ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ με το ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΜΠΕΡΗ.
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Βιογραφικό σημείωμα
Προσωπικές πληροφορίες
Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα)

Πανταζής Στέλιος (Στυλιανός)
του Τελαμώνος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
stelios072@gmail.com
Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες) Eλληνική
Ημερομηνία γέννησης
04 Δεκεμβρίου 1963
Φύλο
Άρρεν
Επαγγελματική πείρα
Χρονολογίες
Απασχόληση
Όνομα εργοδότη
Τομέας δραστηριότητας
Χρονολογίες
Απασχόληση

Εκπαίδευση
Τίτλος του πιστοποιητικού
Ξένες Γλώσσες
Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες)

Από 1989
Υπάλληλος ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ
ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ
ΔΙΟΙΚ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
1984 - 1989
Ελεύθερος Επαγγελματίας
(Εμπόριο)

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Αγγλική
Ελληνική

Υποψήφιος Δήμαρχος
Γαβριήλ Αραμπατζής

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Τηλ.6974409122

makrypouliaschr@gmail.com

❍
❍
❍
❍

ΥπάλληλοςΔΕΗΔνσηςΠεριφ.Αττικής
ΑπόφοιτοςΕκκλησιαστικούΛυκείουΛαμίας
Πτ/χοςΒυζαντινήςΕκκλησιαστικήςΜουσικής
Π.Γεν.ΑρχηγόςΠοδοσφαιρικήςομάδας
Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣκαιτωνυποδομώντης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ

ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ

ΔΙΗΜΕΡΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
22/05/2019, 9.30-13.00
ΔΕΔΔΗΕ
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 &
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5
ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ
23/05/2019, 9.30-13.00
ΔΕΗ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 28
ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΞΕΝΙΑ»

