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T
ο προηγούμενο τρίμηνο ήταν τρί-

μηνο εκλογών. Περιφερειακές. Δη-

μοτικές, Ευρωεκλογές και Βουλευ-

τικές, εκλέγοντας μια νέα Κυβέρνηση αυ-

τοδύναμη. Οι προγραμματικές δηλώσεις

για την ενέργεια, την κοινωνική ασφάλεια

και την εργασία έδωσαν ένα στίγμα.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, ήταν δύσκολο τρί-

μηνο, κατά το οποίο η Διοίκηση παρου-

σίασε και πάλι ζημιές για το 1ο τρίμηνο

του 2019, συνοδευόμενες βέβαια από ευ-

χολόγια και αφηγήματα. Περιλαμβάνεται

δε, πρόβλεψη ύψους 202 εκατομμυρίων

ευρώ για τόκους υπερημερίας προς τον

ΑΔΜΗΕ για εκπρόθεσμη εξόφληση τιμο-

λογίων!!! Τα αποτελέσματα αυτά, αποτε-

λούν το κύκνειο άσμα μιας Διοίκησης α-

δύναμης. Αδύναμης να προβάλει αποφασιστικά τις στρεβλώσεις της

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αδύναμης να οδηγήσει τον Όμιλο ΔΕΗ

στο νέο περιβάλλον. Αποτελούν όμως και ομολογία αποτυχίας της ε-

φαρμοστέας πολιτικής στον τομέα της ενέργειας.

Και παρά το ότι πολλά έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά, με τα

αίτια, τις στρεβλώσεις που μετέτρεψαν τον Όμιλο ΔΕΗ από κολοσσό

σε επαίτη, ελάχιστες αναφορές υπάρχουν στο έλλειμμα Διοίκησης,

που αναπτύχθηκε από τη τελευταία Διοίκηση, την προχειρότητα και

την έλλειψη προσανατολισμού της.  Έννοιες όπως σύγχρονο

Management, αποτελεσματικότητα, εφαρμογή Marketing, παρακί-

νηση και αξιοποίηση

προσωπικού, πελατο-

κεντρική κουλτούρα

δαιμονοποιήθηκαν

και τη θέση τους έλα-

βαν η προσπάθεια α-

παξίωσης του συνδι-

κάτου, η απαξίωση

των στελεχών, ο εκ-

φοβισμός και η τρο-

μοκρατία, η προχει-

ρότητα και η ασέβεια

στον πελάτη, στον ερ-

γαζόμενο και στον ε-

πενδυτή. 

Στο παραπάνω

πλαίσιο θα ήταν πα-

ράδοξο να παραμείνει

η ίδια διοίκηση στη

ΔΕΗ. Μετά την παραί-

τηση Παναγιωτάκη

δρομολογήθηκαν δια-

δικασίες διορισμού

νέας Διοίκησης.

Η λιανική αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας

προσπαθεί να ανα-

πτυχθεί. Πλήθος προ-

ωθητικών ενεργειών,

διαφημίσεων προ-

σπαθούν μα κερδί-

σουν την εμπιστοσύ-

νη των καταναλωτών,

προσφέροντας κυρίως

χαμηλότερα τιμολό-

για. Είναι πράγματι έ-

τσι και πόσο προστα-

τεύεται ο καταναλω-

τής;;; Μια ανάγνωση των όρων των συμβολαίων που παρατίθενται

στο τεύχος και σχετικό πόρισμα του Συνήγορου του Καταναλωτή α-

ποδεικνύουν το αντίθετο!!!

Εκλογές διεξήχθηκαν και για την ανάδειξη εκπροσώπων των ερ-

γαζομένων στα Δ.Σ. της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ. Οι συ-

νάδελφοι που επανεκλέχθηκαν, Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος

Ν. στη ΔΕΗ, Μασούρας Κ. στον ΔΕΔΔΗΕ και Νικολόπουλος Φ. στον

ΑΔΜΗΕ καλούνται να ανταποκριθούν στην μεγάλη ευθύνη που ε-

πωμίσθηκαν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Στην προσπάθειά

τους αυτή ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ θα σταθεί αρωγός.

Η απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας για τα Καταστήματα Πω-

λήσεων μπορεί να αποτελέσει εργαλείο χάραξης νέων δρόμων για

την Εμπορία.

Τα αναδρομικά του Επιδόματος Ευθύνης αποδόθηκαν στους δι-

καιούχους σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ. Αποτελούν αμοιβές που

έπρεπε η Διοίκηση αυτοβούλως να αποδώσει αμέσως μόλις έλαβε

γνώση του λανθασμένου τρόπου υπολογισμού. Για τον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

η διεκδίκηση των παραπάνω αποτέλεσε κύρια δέσμευση και έτσι θα

συνεχίσει: αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων των με-

λών του μέσα από την υγιή ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ και του

ΑΔΜΗΕ. Η αύξηση της παρέμβασης του Σωματείου αποτελεί δια-

χρονικό προσανατολισμό του, μακριά από λαϊκισμούς, δημαγωγίες

και συνδικαλιστικές πρακτικές του παρελθόντος.

Καλή ανάγνωση!
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editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων-μελών

μας Περδίκη Ευαγγελία για την απώλεια του συζύγου της και Βολίκα Άρτεμις για την απώλεια του πατέ-

ρα της.

Το προηγούμενο
τρίμηνο ήταν

δύσκολο τρίμηνο
για τον Όμιλο

ΔΕΗ

Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου με διακοπτόμενες δραστηριότητες

(σε € εκατ.) Α’ τρίμηνο 2019 Α’ τρίμηνο 2018

Κύκλος εργασιών 1138.2 1134.8

Λειτουργικές δαπάνες προ φόρων,
αποσβέσεων, συνολικών χρημ/κών
δαπανών & κερδών/(ζημιών) από
συνδεδεμένες εταιρείες

1204.6 979.5

EBITDA (66.4) 155.3

Αποσβέσεις, συνολικές χρημ/κές
δαπάνες  & κέρδη/(ζημίες) από
συνδεδεμένες εταιρείες

182,1 190,1

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (248,5) (34,8)

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (218,2) (24,0)
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Επισκέψεις – Ενημερώσεις
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δυο ακόμα εκδηλώσεις-ενημερώσεις στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΔΕΔΔΗΕ και

στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ με θέμα το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ μας. 
Μια παρουσίαση που δημιουργήθηκε από συναδέλφους για συναδέλφους. 
Οι συχνές μεταβολές στις ρυθμίσεις του Ασφαλιστικού, έχουν δημιουργήσει έναν πραγματικό λαβύρινθο για τους εργαζόμε-

νους. 
Τα ερωτήματα "ποια τα απαραίτητα έτη ασφάλισης" και σε ποια ηλικία μπορεί ένας συνάδελφος να συνταξιοδοτηθεί, αν δι-

καιούται πλήρη ή μερική σύνταξη και σε ποια ηλικία καθώς και πολλά ακόμα αποτελούν ερωτήματα όλων μας. 
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ διαχρονικά προσανατολισμένος στην έγκυρη ενημέρωση-πληροφόρηση των συνα-

δέλφων έλαβε την πρωτοβουλία κωδικοποίησης των γενικών διατάξεων που ισχύουν.
Προηγήθηκαν αντίστοιχες ενημερώσεις στη Λαμία, στον Πύργο και στην Πάτρα με εξαιρετική επίσης επιτυχία.
Προφανώς, σε μια περιορισμένης χρονικής διάρκειας παρουσίαση δεν ήταν δυνατή η ανάλυση ειδικών περιπτώσεων για τις

οποίες επιφυλασσόμαστε για το μέλλον. 
Η γνώση των σχετικών θεμάτων αναμφίβολα αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων και σχετικά με τον υπολογισμό της σύντα-

ξης έχει λάβει πρωτοβουλίες και η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους συναδέλφους για

την παρουσία τους, η οποία μας δίνει τη δύ-
ναμη να συνεχίσουμε στο δρόμο της σοβα-
ρότητας και της υπευθυνότητας.

Ευχαριστεί όλα τα υπηρεσιακά και συνδι-
καλιστικά στελέχη που τίμησαν με την πα-
ρουσία τους τις εκδηλώσεις αυτές και τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ
που μας διέθεσαν την αίθουσα και τον εξο-
πλισμό. 

Η κωδικοποίηση αυτή δε θα ήταν εφικτή αν
δεν υπήρχαν οι συνάδελφοί μας που υπη-
ρετούν στους Ασφαλιστικούς φορείς στους
οποίους ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ ήταν, είναι και θα
είναι δίπλα τους υπεύθυνα.
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Θολό τοπίο

στη ΔΕΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ καταγγέλλει το θολό το-

πίο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την

απορρόφηση της "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε."

και τους εργαζόμενους σ’ αυτήν, από τη ΔΕΗ.

Η Διοίκηση κωλυσιεργεί να ρυθμίσει τις

εργασιακές σχέσεις, βυθίζοντας τους συνα-

δέλφους στην αβεβαιότητα. 

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ διαχρονικά προσανατολι-

σμένος στην προάσπιση των εργασιακών δι-

καιωμάτων δηλώνει την αμέριστη συμπαρά-

στασή του, στους εργαζόμενους στην "ΔΕΗ Α-

ΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." καλώντας τη Διοίκηση να

προχωρήσει σε δίκαιη διευθέτηση των αιτημά-

των τους. 

Ειδική άδεια με αποδοχές
μιας εργάσιμης ημέρας ανά τρίμηνο

Εκεί που μας χρωστάνε… ζητάνε και το βόδι
Έκπληξη προκαλεί το μέγεθος της ανευθυνότητας που επιδεικνύουν διάφοροι φο-

ρείς, ανάμεσά τους και ο ΕΦΚΑ.

Λειτουργώντας με την τακτική του στρουθοκαμηλισμού αφήνει τους εργαζόμενους

σε αυτόν να εργάζονται σε άθλιες και πολλές φορές ακόμη και επικίνδυνες για την ασφά-

λεια τους συνθήκες. 

Τα παραπάνω αφορούν στους αποσπασμένους συναδέλφους της ΔΕΗ στον ΕΦΚΑ

και συγκεκριμένα όσους στεγάζονται στο κτήριο της Μυλλέρου 13. Ένα κτήριο παρα-

μελημένο από πλευράς συντήρησης και καθαριότητας, στο οποίο δεν πληρούνται ούτε

οι ελάχιστες κατά το νόμο συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα και με την έκ-

θεση του ΣΕΠΕ.

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ με σεβασμό στους εργαζόμενους και το αυτονόητο δικαίωμά τους

να εργάζονται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες και αναγνωρίζοντας το σημαντι-

κό έργο που προσφέρουν οι αποσπασμένοι στον ΕΦΚΑ συνάδελφοι, έπραξε το αυτο-

νόητο. Αφού του γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα, αναγκάστηκε από την αδιαφορία των

αρμοδίων να καταγγείλει τελικά την κατάσταση στο ΣΕΠΕ, το οποίο με έκθεση του βε-

βαιώνει σωρεία ελλείψεων και παραβάσεων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κα-

θαριότητας και των συνθηκών ασφαλείας τους τελευταίους 8 μήνες. 

Σε συνέχεια των παραπάνω καλούμε το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ να επανεξετάσει την από-

φαση του για μεταστέγαση των υπηρεσιών του κτηρίου της Μυλλέρου 13 και να πρά-

ξει ότι χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομέ-

νων σε αυτό.

Όλα τα άλλα που ακούγονται, αποτελούν κορόνες απλού λαϊκισμού και ανευθυ-

νότητας και χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξυπηρετήσουν ιδιοτελή συμφέ-

ροντα. 

Καλούμε τους εργαζόμενους να απομονώσουν τους παραπάνω εκφραστές. 

Ο ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ σεβόμενος τον θεσμικό του ρόλο και τους εργαζομένους

δεν συμμετέχει σε μικροπολιτικά παιχνίδια. Απόλυτη προτεραιότη-

τα αποτελεί η ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ ανταποκρινόμενος σε επισημάνσεις με-
λών 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 με το
3374/02-04-2019 έγγραφό του στη ΔΑΝΠΟ-ΔΕΗ η οποία
διευκρίνισε τα ακόλουθα: 
Ως χρόνος αναφοράς για τη χορήγηση της ειδικής άδειας
με αποδοχές στους μισθωτούς που παρέχουν πραγματι-
κή εργασία ( φυσική παρουσία ) πάνω από 75% της απα-
σχόλησής τους αποκλειστικά με την κατά πρόσωπο εμπο-
ρική εξυπηρέτηση πελατών (Front Office ), λαμβάνεται το
τρίμηνο που αφορά στην προαναφερόμενη απασχόληση.
Η προαναφερόμενη ειδική άδεια θα πρέπει να χορηγείται
είτε κατά το τελευταίο πενθήμερο του τριμήνου που αφο-
ρά, οπότε πλέον δύναται να διαπιστωθούν οι περιπτώσεις
απουσίας πέραν των δέκα (10) εργασίμων ημερών για
οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια, ειδική άδεια), είτε κατά το
πρώτο πενθήμερο του επόμενου τριμήνου, άλλως το δι-
καίωμα χάνεται.



Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα στελέχη της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ στην μι-

σθοδοσία του Μαΐου και του ΔΕΔΔΗΕ στου Ιουλίου.

Δεν αποτελεί ένδειξη βέβαια αναστροφής της συμπεριφοράς της Διοίκησης προς

αυτά, αλλά αναδρομική διόρθωση του τρόπου υπολογισμού του επιδόματος ευ-

θύνης. Μια διόρθωση που πραγματοποιήθηκε το 2017, αλλά ακολούθησε σιγή

ιχθύος για το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, παρά τις έγγραφες παρεμβάσεις του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, η Διοί-

κηση ακολούθησε τη γνωστή τακτική του στρουθοκαμηλισμού και της μυ-

στικοπάθειας, απαξιώνοντας και προσβάλλοντας για άλλη μια φορά τα στελέχη

της Επιχείρησης αφού δεν μπήκε καν στον κόπο να τα ενημερώσει σχετικά. Μια απα-

ξίωση που κλιμακώνεται τα τελευταία χρόνια με τις συνεχείς αλλαγές οργανογραμμά-

των, τις συνεχείς μετακινήσεις και εκτοπίσεις στελεχών. 

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, διαχρονικά προσανατολισμένος στην προάσπιση των δικαιωμάτων των με-

λών του, αναγκασμένος πλέον από την τακτική της Διοίκησης, οδήγησε το θέμα στο Υπουργείο Ερ-

γασίας, όπου πριν πραγματοποιηθεί τελικά η συζήτησή του, έγινε αποδεκτό από τη ΔΕΗ το αίτημα του

Σωματείου για την αναδρομική καταβολή των οικονομικών διαφορών που προκύπτουν από τον ορθό υπο-

λογισμό του Ειδικού Επιδόματος Οργανικού Στελέχους. 

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, με συντονισμένες ενέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις, σε συνεννόηση με τους εκπρο-

σώπους των εργαζομένων στα Δ.Σ. της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ και με την ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, απο-

φεύγοντας όταν είναι δυνατό την επιλογή των δικαστικών διενέξεων, αποδεικνύει για άλλη μια φορά

την παρουσία του στο πλευρό των εργαζομένων, αλλά και την αποτελεσματικότητά του. 

Ευοίωνη έκπληξη αποτέλεσε η από-

φαση της Εμπορίας της ΔΕΗ να προσα-

νατολισθεί στην τυποποίηση και την υιο-

θέτηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιό-

τητας. 

Στο παραπάνω πλαίσιο ήδη πιστοποιήθηκαν κατά

το ISO 9001:2015 τα Καταστήματα Σερρών, Κιλκίς και Κρήτης. 

Το ISO 9001:2015 έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποί-

ησης (ISO) και είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γε-

νικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις οποίες θα

πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδεικνύουν

την ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ικανοποιούν

τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας.

Το ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις επιχειρήσεις και

οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από τον τύπο,

το μέγεθος και τη δραστηριότητα τους, οι οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν

την ικανοποίηση των πελατών τους για τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπη-

ρεσίες διαμέσου της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Τα οφέλη γενικά από την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότη-

τας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 περιλαμβάνουν: 

1. Την ενίσχυση της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια,

προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών,

ακολουθώντας την ίδια στιγμή τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές

απαιτήσεις.

2. Τον εντοπισμό περισσοτέρων ευκαιριών για βελτίωση της ικανοποί-

ησης των πελατών.

3. Την αντιμετώπιση απειλών και αξιοποίηση ευκαιριών που συνδέονται

με το πλαίσιο εφαρμογής και τους στόχους του και

4. Την ικανότητα προσαρμογής και συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του συ-

στήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Ειδικότερα για την Εμπορία μπορεί να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό ερ-

γαλείο αφού επιτυγχάνεται:

1. Η τυποποίηση των διαδικασιών ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι

πελάτες.

2. Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

3. Η προσαρμογή στις μεταβολές του περιβάλλοντος και

4. Η προοπτική αξιολόγησης της λειτουργίας των Καταστημάτων Πω-

λήσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. 

Τα παραπάνω αναμφίβολα χαρακτηρίζουν την τυποποίηση ως ένα έργο

μεγάλης σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής κουλτούρας και

την εξυπηρέτηση των πελατών, απαιτεί συνέπεια, συνέχεια και στήριξη

από όλους τους εμπλεκόμενους, διαφορετικά θα ενταχθεί στη δέσμη "πυ-

ροτεχνημάτων" που κατά καιρούς έχει χρησιμοποιήσει η Επιχείρηση.

Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2019
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Αναδρομικά Επιδόματος Ευθύνης

ISO στα Καταστήματα Πωλήσεων



Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2019
6

Αγορά Η/Ε: Πόσο προστατεύεται ο καταναλωτής;
Θεωρητικά, η απελευθέρωση μιας αγοράς αποσκοπεί στην εξα-

σφάλιση χαμηλότερων τιμών των αγαθών στους καταναλωτές. Επι-

τυγχάνεται δε, μέσω του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων που πα-

ράγουν το αγαθό. Τα παραπάνω βέβαια συμπιέζονται από ένα πλή-

θος προϋποθέσεων και περιορισμών, που τελικά ίσως φέρνουν αντί-

θετα αποτελέσματα.

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτε-

λεί εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα, αφού προβάλλεται ότι πραγ-

ματοποιείται προς όφελος του καταναλωτή. 

Αναμφίβολα, η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι όπως τα άλλα αγα-

θά. Είναι απόλυτα απαραίτητο για την κοινωνική ευημερία και συ-

νοχή και παράλληλα εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη. Μεταξύ

άλλων βασικά χαρακτηριστικά της αποτελούν η αδυναμία αποθή-

κευσής της (προς το παρόν), η αμεσότητα στην ικανοποίηση της ζή-

τησής της και η συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτησή της. 

Στην Ελλάδα, την ευθύνη της παραγωγής, της διανομής και της

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές σε ελεγχό-

μενες από την Πολιτεία τιμές, είχε επιφορτισθεί η ΔΕΗ, ένα κρατι-

κό μονοπώλιο. Ανέλαβε λοιπόν τον εξηλεκτρισμό της Ηπειρωτικής

και Νησιωτικής χώρας αξιοποιώντας την υδροηλεκτρική παραγω-

γή και την παραγωγή από λιγνίτη, ελαχιστοποιώντας κατά το δυ-

νατό την παραγωγή από πετρέλαιο, διασφαλίζοντας παράλληλα την

ευστάθεια του συστήματος. 

Ο περιορισμός της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πε-

τρέλαιο θωράκιζε ουσιαστικά κατά το δυνατόν τους καταναλωτές

από τις αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου ( πετρελαϊκές κρίσεις κ.α.)

καθώς και τη χώρα, περιορίζοντας τις συνέπειες από συναλλαγμα-

τικές μεταβολές, επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών κ.ά.

Τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονταν σύμφωνα με

την αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική κάθε Κυβέρνησης λαμβά-

νοντας υπ’ όψη τις δαπάνες της ΔΕΗ και βέβαια ελάμβανε και το

αντίστοιχο πολιτικό κόστος. 

Ο κάθε καταναλωτής γνώριζε ουσιαστικά ή είχε τη δυνατότητα

να γνωρίζει τα τιμολόγια.

Η ΔΕΗ μετεξελίχθηκε σε Α.Ε., τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεν-

νήτριες και το εισαγόμενο φυσικό αέριο έλαβαν μερίδιο στην πα-

ραγωγή, ιδιώτες παραγωγοί παρουσιάσθηκαν και στα πλαίσια της

απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάσθηκαν

και άλλοι ( εκτός της ΔΕΗ ) προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι πρώτες επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στο πλαίσιο της

προμήθειας (Energa και Hellas Power) οδήγησαν σε ένα τεράστιο

φιάσκο την αγορά και ανέδειξαν τα μέχρι τότε κακώς κείμενα και

τις στρεβλώσεις.

Μετά το "σοκ" που υπέστη η αγορά, το ρυθμιστικό περιβάλλον

αναδιαμορφώθηκε και πλέον στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-

γειας δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες.

Το ερώτημα είναι λοιπόν:

Επωφελήθηκαν οι καταναλωτές;
Δηλαδή, απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές;

Προβάλλονται πράγματι χαμηλότερες τιμές. 

Από μια προσεκτική μελέτη όμως των όρων των συμβάσεών τους

προκύπτει ότι τα τιμολόγιά τους συνδέονται με το ύψος της Ορια-

κής Τιμής Συστήματος (Ο.Τ.Σ.) όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά,

περιλαμβάνοντας ότι το προβαλλόμενο τιμολόγιο ισχύει αν το
άρθροισμα που προκύπτει από το μέσο όρο της Ο.Τ.Σ. και τη

μέση μηνιαία χρέωση για τους Λ.Π. κυμανθεί εντός κάποιου
εύρους (40-60 €/MWh ανάλογα την εταιρεία) που όπως αποδει-

κνύεται από τον πίνακα 1 είναι σημαντικά χαμηλότερο από το εύ-

ρος της Μέσης Μηνιαίας Ο.Τ.Σ. κατά το τελευταίο 12/μηνο.

Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες αυτές αποκτούν το δικαίωμα διαρ-

κούς αναπροσαρμογής των τιμολογίων τους σε βάρος του κατα-

ναλωτή. Προφανώς οι εταιρείες προσπαθούν να προστατευθούν από

τον κίνδυνο της αύξησης της Ο.Τ.Σ..

Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί το φαινόμενο οι κατανα-

λωτές να έχουν γίνει πελάτες τους γνωρίζοντας το επίσημα προ-

βαλλόμενο τιμολόγιο και να μετατρέπονται σε ομήρους της συνε-

χώς κυμαινόμενης Οριακής Τιμής Συστήματος. Δηλαδή, ο κατανα-

λωτής διαμορφώνει μια εντύπωση σχετικά με το ύψος των χρημά-

των που θα πληρώνει και τελικά βρίσκεται προ δυσάρεστων εκ-

πλήξεων.

Τα παραπάνω επισημαίνει με πόρισμά του ο συνήγορος του Κα-

ταναλωτή που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος. 

Τα ερωτήματα λοιπόν που προβάλουν επιτακτικά είναι: 
α) Δικαιούται ο καταναλωτής να γνωρίζει με επάρκεια και δια-

φάνεια τον τρόπο τιμολόγησης;

β) Μπορεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να διασφαλίσει τα δι-

καιώματα των καταναλωτών; 

γ) Αν η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας δεν αποτελεί απλά

μια ιδεοληψία και δεν μπορεί να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές

στους καταναλωτές, τότε τι και ποιους εξυπηρετεί;

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Μέση Μηνιαία ΟΤΣ

€/MWh

2018

Ιανουάριος 53,50

Φεβρουάριος 51,63

Μάρτιος 44,28

Απρίλιος 50,35

Μάιος 56,32

Ιούνιος 60,69

Ιούλιος 64,42

Αύγουστος 63,83

Σεπτέμβριος 67,06

Οκτώβριος 71,40

Νοέμβριος 69,30

Δεκέμβριος 71,25

2019

Ιανουάριος 75,28

Φεβρουάριος 69,01

Μάρτιος 59,87

Απρίλιος 62,40

Μάιος 65,91

Ιούνιος 68,14
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Γιώργος Μπούκουρας
Πρόεδρος ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

Μέλος Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Ο κ. Γιώργος Στάσσης, μη-

χανικός, στέλεχος του πολυε-

θνικού ενεργειακού ομίλου

ENEL θα είναι ο νέος πρόε-

δρος και διευθύνων σύμβου-

λος της ΔΕΗ σύμφωνα με πλη-

ροφορίες.

Η πρόταση για τον κ. Στάσ-

ση θα υποβληθεί επίσημα από

το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ελληνικής Εταιρείας Συμμετο-

χών & Περιουσίας Α.Ε. («Υπερταμείο») στη γενική συνέ-

λευση των μετόχων της ΔΕΗ που πρόκειται να συνεδριά-

σει σύντομα.

O Γεώργιος Ι. Στάσσης από το 2016 έως και σήμερα κα-

τείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη Εnel Ro-

mania SrL, τη μεγαλύτερη εταιρία ενέργειας στη Ρουμανία. 

Ο κ. Στάσσης εργάστηκε στον ιταλικό όμιλο ενέργειας

ENEL SpA, όπου από το 2007 διετέλεσε επικεφαλής της

Εnel Green Power για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και

Μέση Ανατολή, υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τις χώρες

Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, και Αίγυπτο.

Διαθέτει περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στη α-

γορά της ενέργειας και έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε

οργανισμούς και φορείς του κλάδου. 

Από το 2001 έως και το 2006 εργάστηκε στην Tellas

Telecommunications S.A., ως μέλος της Διοικητικής

Ομάδας και ως Executive Director of Strategic Projects

and Procurement.

Σήμερα κατέχει επίσης τη θέση του Αντιπροέδρου του

ΔΣ του Συλλόγου Ξένων Επενδυτών (Foreign Investments

Council) στη Ρουμανία, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ε-

νέργειας της Συνομοσπονδίας για την Ανάπτυξη της Ρου-

μανίας (Coalition for Romania's Development), ενώ πα-

ράλληλα συμμετέχει στο Δ.Σ. του ACUE (Association of

Utilities ), στο Board of Trustees του Αspen Institute Ro-

mania, και στο ΔΣ του Κέντρου Ενέργειας Ρουμανίας

(CRE).

Επίσης έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ε-

ταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), μέλος της Επι-

τροπής Ενέργειας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρί-

ου, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του G20Y.

O κ. Στάσσης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πα-

νεπιστήμιο Kingston στη Μεγάλη Βρετανία και είναι κά-

τοχος MBA στο Construction Management. Έχει συμμε-

τάσχει σε executive προγράμματα με αντικείμενο την αει-

φόρο ανάπτυξη στο ELIS Management Academy, καθώς

και Executive Leadership στο Harvard University. 

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Ο προτεινόμενος
νέος πρόεδρος και

ΔΝΣ της ΔΕΗ
Παρακάτω εμφανίζονται οι όροι των συμβολαίων διαφόρων

Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας που συμβολαιοποιούν την δυ-
νατότητα αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας.
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Ομιλία στη Βουλή του Υπουρ       
για τις προγραμμ    

Κυρίες και Κύριοι,

Αυτή θα είναι μια ομιλία χωρίς πρόλογο. Λόγω

ελλείψεως χρόνου, θα μου επιτρέψετε να μπω κα-

τευθείαν στην ουσία. Και κύριε Πρόεδρε παρακαλώ

για την ανοχή σας ως προς το χρόνο, αλλά νομίζω

πως οι Έλληνες πολίτες περιμένουν αυτήν την ώρα

να ενημερωθούν για μια σειρά από κρίσιμα θέματα

που αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.

Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα ζητήματα του πε-

ριβάλλοντος, στα οποία δυστυχώς λόγω συνθηκών

δεν προλαβαίνω να αναφερθώ όσο θα ήθελα. Όποι-

ος γνωρίζει όμως την πορεία μου ξέρει ότι είναι ένα

θέμα που έχω στην καρδιά μου και αποτελεί προτε-

ραιότητα για μένα.

Ως υπουργείο ο κεντρικός μας άξονας είναι η στρο-

φή σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση υιοθετούμε μια ολι-

στική προσέγγιση, που θα μας επιτρέψει να συμβά-

λουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

και να πιάσουμε τους σχετικούς στόχους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας των Παρισίων.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες επεν-

δύσεις, στην προώθηση της οικο-καινοτομίας, και

στη δημιουργία πολλών χιλιάδων νέων ποιοτικών θέ-

σεων εργασίας. Διότι έχει έρθει η ώρα να συνειδη-

τοποιήσουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπο-

ρεί να γίνει καταλύτης για την ανάπτυξη, και όχι

εμπόδιο. Μάλιστα δύο από τα μεγάλα projects, στα

οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, αφορούν σε με-

γάλο βαθμό και το δικό μας υπουργείο. Είναι απο-

λύτως ενδεικτικά του τι εννοούμε.

• Παράλληλα, προωθούμε τη μετάβαση στην κυ-

κλική οικονομία, δηλαδή σε ένα μοντέλο παρα-

γωγής και κατανάλωσης με βάση την επαναχρη-

σιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών. Αυτή η

στροφή, πέραν της θετικής επίδρασης στο περι-

βάλλον, ξέρουμε από πρόσφατες μελέτες ότι

μπορεί να δημιουργήσει 16.000 θέσεις εργασίας

στην Ελλάδα.

• Σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζουμε δυστυχώς ότι στην

ανακύκλωση οι επιδόσεις της χώρας μας είναι

απογοητευτικές. Παρ’ όλες τις εξαγγελίες της

προηγούμενης κυβέρνησης η ανακύκλωση κόλ-

λησε τα προηγούμενα τέσσερα έτη στο 18%, ενώ

ο κοινοτικός στόχος είναι 50% ως το 2020. Απα-

ραίτητο βήμα για να αντιστρέψουμε αυτή την κα-

τάσταση είναι να προωθήσουμε εντατικά τη δια-

λογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα, ξεκινώντας

από την προώθηση των καφέ κάδων για τα ορ-

γανικά απόβλητα πράγμα στο οποίο θα δώσου-

με ιδιαίτερη έμφαση. 

• Θα ήθελα να σταθώ στην πλαστική ρύπανση, που

επηρεάζει ιδιαίτερα τις θάλασσές μας. Όπως έχει

πει ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα έχει τη δυνατό-

τητα να γίνει πρωτοπόρος στη Μεσόγειο στη

μάχη κατά του πλαστικού. Και αυτό θα επιδιώ-

ξουμε, υιοθετώντας τη σχετική ευρωπαϊκή οδη-

γία.

• Γνωρίζουμε επίσης ότι ένα ζήτημα ύψιστης ση-

μασίας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση απο-

βλήτων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα ΣΔΙΤ. Ως

υπουργός είχα συμβάλει σε τέτοιες πρωτοβουλίες,

όπως στην Ήπειρο, στις Σέρρες, στην Ηλεία και στη

Δυτική Μακεδονία. Λυπάμαι που η προηγούμε-

νη Περιφερειάρχης Αττικής ακύρωσε αντίστοιχα

σχέδια στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας.

Έτσι, ενώ στα μέρη που προανέφερα υπάρχει μια

νέα πραγματικότητα, στην Αττική υπάρχουν λό-

φοι από σκουπίδια.

• Στο ίδιο θέμα, εξετάζουμε την εφαρμογή ενερ-

γειακά αποδοτικών τεχνικών με στόχο την

ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα. Ώστε να εί-

μαστε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, υιο-

θετώντας καλές πρακτικές από χώρες όπως η

Φινλανδία. 

• Ένα ζήτημα στο οποίο εστιάζουμε ιδιαίτερα είναι

οι μεγάλες καθυστερήσεις στις περιβαλλοντικές

αδειοδοτήσεις, που αποτελούν σημαντικό εμπό-

διο στην προσέλκυση επενδύσεων. Έχουμε προ-

ετοιμάσει νομοσχέδιο για την απλοποίηση και επι-

τάχυνση των διαδικασιών, στο πλαίσιο της σχε-

τικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Παράλληλα, προω-

θούμε με ταχύτητα την ολοκλήρωση του κτη-

ματολογίου για το οποίο αναγνωρίζω ότι έχει γί-

νει πρόοδος.

• Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις προστα-

τευόμενες περιοχές, και ιδιαίτερα τις περιοχές

Natura 2000, που μπορούν να αποτελέσουν

πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.

• Στα δάση επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση

των δασικών χαρτών με επίσπευση των διαδι-

κασιών επίλυσης αντιρρήσεων και θέτουμε τις

προδιαγραφές για σύγχρονα αντιπυρικά σχέδια.

• Στη χωροταξία και την πολεοδομία βασικός μας

στόχος είναι η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη. Δρο-

μολογούμε την άμεση απεμπλοκή εμβληματικών

επενδύσεων που καθυστερούν αδικαιολόγητα,

όπως το Ελληνικό. Προχωράμε στη ριζική απλο-

ποίηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών

σχεδιασμού και αδειοδότησης. Και καθορίζουμε

χρήσεις γης σε όλη τη χώρα ούτως ώστε να γνω-

ρίζει ο καθένας πού μπορεί να ασκήσει κάποια

δραστηριότητα, με ασφάλεια δικαίου. Προς αυτή

την κατεύθυνση εφαρμόζουμε πρόγραμμα εκ-

πόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων -σε επίπε-

δο δήμου δηλαδή- με στόχο την κάλυψη με χρή-

σεις γης άνω του 70% της χώρας μέσα σε μια τε-

τραετία.

Προχωρώ με τα θέματα Διεθνούς Ενεργειακής

Πολιτικής, που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η βασική μας στόχευση είναι να βελτιστοποιή-

σουμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς

σήμερα έχουμε πλήρη εξάρτηση από εισαγόμενους

υδρογονάνθρακες, οι οποίοι καλύπτουν πάνω από

τα 2/3 του ενεργειακού μας μείγματος.

Αυτό θα το μεταβάλουμε με τις υποδομές και τη

βοήθεια των ενεργειακών μας εταίρων, ώστε να με-

γιστοποιήσουμε τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύ-

σεων στην εισαγωγή των υδρογονανθράκων– πέρα

από την ανάπτυξη των ΑΠΕ, που επίσης θα επιδιώ-

ξουμε δυναμικά.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

• Η ολοκλήρωση του TAP και του πολύπαθου IGB.

• Η προώθηση νέων υποδομών εισαγωγής LNG.

• Ιδιωτικές επενδύσεις όπως η FSRU στην Αλε-

ξανδρούπολη και η υποθαλάσσια δεξαμενή φυ-

σικού αερίου στην Καβάλα.

• Η προώθηση του IGI Poseidon.

• Η υλοποίηση του αγωγού East Med και η επα-

νεδραίωση της στρατηγικής μας συνεργασίας

με τους παραδοσιακούς ενεργειακούς μας εισα-

γωγείς.

Εμβαθύνουμε, λοιπόν, περαιτέρω τις στρατηγικές

μας συνέργιες:

• Αφενός προς τη Νοτιοανατολική και Παρευ-

ξείνια Ευρώπη με έμφαση την τετραμερή συ-

νεργασία μας με τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη

Βουλγαρία και

• Αφετέρου προς τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και

την εμπέδωση της περαιτέρω περιφερειακής

συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο με τη Κύπρο, το

Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Για εμάς η ενέργεια είναι ΚΑΙ εξωτερική πολιτι-

κή καθώς επιδιώκουμε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε πυ-

λώνα σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας μέσα

σε μία ασταθή περιοχή.

Έρχομαι τώρα στο πλέον επείγον ζήτημα που

είναι βεβαίως το Σχέδιο Διάσωσης της ΔΕΗ:

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφτασε την

επιχείρηση στα όρια της κατάρρευσης.

Εγκαταλείψατε από ιδεοληψία, το μοντέλο της μι-

κρής, παράλληλης ΔΕΗ, με μείωση του αρχικού με-

γέθους της κατά 1/3, αλλά και την εισροή ρευστότη-

τας στο ταμείο για νέες επενδύσεις.

Και συμφωνήσατε μείωση του μεριδίου αγοράς

της ΔΕΗ από το 90% στο 50%, χωρίς η ΔΕΗ να πά-

ρει το παραμικρό!
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Πρόκειται για τραγελαφική ρύθμιση δια της οποί-

ας φέρατε την εταιρία σε ακραία κατάσταση:

Με τα ΝΟΜΕ, τις δημοπρασίες ηλεκτρικού ρεύ-

ματος, δηλαδή, που υιοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,

η επιχείρηση δουλεύει για να χάνει πελάτες προς όφε-

λος των ανταγωνιστών της, καθώς αναγκάζεται να

πουλάει κάτω του κόστος με ζημιές που θα φτάνουν

τα 600 εκ. ευρώ. Είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ θα πολεμούσε

τα μεγάλα συμφέροντα…!

Η μετοχή της εταιρίας έχασε επί των ημερών σας

πάνω από 80% της χρηματιστηριακής της αξίας,

αλλά πλέον, μετά τις ευρωεκλογές, έχει ανέβει 85%

-από τα 1,3 ευρώ στα 2,4- εξαιτίας της εμπιστοσύνης

προς την κυβέρνησή μας

Για τις λιγνιτικές μονάδες -που ορισμένοι τις θε-

ωρούσαν «πετράδια» της ΔΕΗ- είδαμε ότι στον δια-

γωνισμό που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρέθηκε αγο-

ραστής, πράγμα που υπογραμμίζει την απαξίωσή τους.

Και ο ορκωτός ελεγκτής, η Ernst & Young, στην

ετήσια έκθεσή του πριν λίγους μήνες, αναφέρθηκε,

αυτολεξεί σε «σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυ-

νατότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν

τη δραστηριότητά τους». Μιλάει, δηλαδή, ευθέως, για

πρόβλημα βιωσιμότητας της ΔΕΗ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, επομένως, πρέπει να κάτσει να ανα-

λογιστεί τις ευθύνες του για την καταστροφική συμ-

φωνία της «μισής ΔΕΗ».

Να απολογηθεί στους καταναλωτές και τους φο-

ρολογούμενους. Να μην προκαλεί τη νοημοσύνη των

Ελληνίδων και των Ελλήνων ισχυριζόμενος ότι η ΔΕΗ

δεν έχει τάχα πρόβλημα. Το επόμενο που θα μου πεί-

τε είναι ότι δεν λέγομαι Κωστής Χατζηδάκης!

Η κατάσταση στη ΔΕΗ είναι πάρα πολύ άσχημη.

Το δείχνουν όλα τα στοιχεία που σας παρέθεσα.

Γι’ αυτό, άλλωστε, αυτήν την ώρα δεν υπάρχει

στρατηγικός επενδυτής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει

το σενάριο της «Μικρής ΔΕΗ».

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα πλάνο «καλής»

και «κακής» ΔΕΗ, γιατί δεν μπορούν οι φορολο-

γούμενοι να πληρώσουν το κόστος της «κακής

ΔΕΗ».

Άρα αυτό που απομένει είναι το Σχέδιο Διάσω-

σης της ΔΕΗ.

Από πλευράς μου, διαβεβαιώνω προς πάσα κα-

τεύθυνση πως ήρθα εδώ για να συμβάλω στη σωτηρία

της ΔΕΗ προς όφελος των καταναλωτών, των εργα-

ζομένων της επιχείρησης και της εθνικής οικονομίας.

Γι’ αυτό και το Σχέδιο Διάσωσης της ΔΕΗ που

έχουμε εκπονήσει, κινείται σε δύο άξονες: αφενός στα

Μέτρα Στήριξης και αφετέρου στα Μέσα Εξυγίανσης.

Ως προς τα Μέτρα Στήριξης:

1. Εμείς σε αντίθεση με τη «μισή ΔΕΗ» του κ. Τσίπρα,

θα παλέψουμε για μια μεγαλύτερη και ισχυρή ΔΕΗ.

Θα διαπραγματευθούμε για να μεγαλώσει η

ΔΕΗ, για να ανέβει το μερίδιο της, γιατί μόνον

έτσι θα επιτελέσει τον αναπτυξιακό της ρόλο. Διό-

τι το 50% το οποίο συμφωνήσατε, σημαίνει

πως πρέπει να χάσει 4 εκατομμύρια πελάτες

σε 4 χρόνια. Αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή εί-

ναι η Νέα Δημοκρατία.

2. Επιδιώκουμε την κατάργηση των ΝΟΜΕ. Δεν εί-

ναι δυνατόν η εταιρία να πουλάει κάτω του κό-

στους και να δουλεύει υπέρ των ανταγωνιστών

της.

3. Φροντίζουμε, ώστε με τον προσφορότερο τρόπο,

να κλείσει το θέμα των τελών για τις Υπηρε-

σίες Κοινής Ωφέλειας και τα χρήματα αυτά να

αποδοθούν στη ΔΕΗ, διότι θα αποτελέσουν μια

σημαντική ένεση ρευστότητας.

4. Το ίδιο θα κάνουμε, κατόπιν συνεννόησης με τις

ευρωπαϊκές αρχές, και για τους πόρους από τα

Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, που επί-

σης πρέπει να αποδοθούν άμεσα.

5. Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση της ΔΕΗ προς τις

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες –για λόγους πε-

ριβαλλοντικούς, αλλά για να στηρίξουμε την ίδια

την επιχείρηση και την ασφάλεια του ενεργειακού

εφοδιασμού. Το μερίδιο αγοράς που σήμερα κα-

τέχει η ΔΕΗ στις ΑΠΕ είναι ελάχιστο, περίπου 2,9%

και αποτελεί ντροπή, σε σχέση με τις διεθνείς εξε-

λίξεις στις ΑΠΕ.

Περνάω τώρα στα Μέσα Εξυγίανσης:

1. Προχωρούμε με ένα νέο businessplan από τη

νέα διοίκηση που θα προκύψει σύντομα, ώστε η

εταιρία να απαλλαγεί από το υπάρχον ασφυκτικό

πλαίσιο και να μπορεί να λειτουργήσει με ευελι-

ξία, αλλά και ανταγωνιστικά στην απελευθερωμένη

αγορά ενέργειας. Βασικός πυλώνας του νέου

business plan θα είναι η σταδιακή μετάβαση της

εταιρίας στη μετά λιγνίτη εποχή.

2. Παράλληλα με το πρόγραμμα μετασχηματισμού

της ΔΕΗ, δρομολογούμε τη μεταφορά των παγίων

της Διανομής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος εί-

ναι η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, με

την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών που ει-

δικεύονται στα δίκτυα. Έτσι θα αναδειχθεί η

κρυμμένη αξία του ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ θα έχει ξε-

κάθαρο ταμειακό όφελος από τη μερική ιδιωτι-

κοποίησή του.

3. Εξορθολογίζουμε την τιμολογιακή πολιτική της

ΔΕΗ. Προσέξτε, όμως: Η στήριξη των εσόδων της

ΔΕΗ, θα εξισορροπηθεί απολύτως για τους κα-

ταναλωτές. Αφενός μέσω της πρόσφατης μείω-

σης του ΦΠΑ και αφετέρου μέσω της περαιτέρω

μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή των χρημάτων που

πληρώνουν οι καταναλωτές για τις ΑΠΕ. Διότι ο

λογαριασμός του ΕΤΜΕΑΡ έχει υπολογιστεί πως

θα έχει πλεόνασμα περίπου 200 εκ. ευρώ. Άρα η

ΔΕΗ ενισχύεται, αλλά οι καταναλωτές δεν επι-

βαρύνονται.

4. Αντιμετωπίζουμε διαρθρωτικές αδυναμίες της

ΔΕΗ, προχωρώντας σε στοχευμένες εθελούσιες

εξόδους του προσωπικού, ώστε να επιλυθούν

ουσιώδη προβλήματα στη διαχείριση ανθρωπίνων

πόρων και να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση στη νέα

εποχή.

5. Ενισχύουμε τη ρευστότητα της επιχείρησης, κυ-

νηγώντας τα μεγάλα ψάρια και εισπράττοντας από

τους στρατηγικούς κακοπληρωτές – μόλις

60.000 καταναλωτές χρωστούν περίπου 800

εκατομμύρια στην εταιρία. Για τους κοινωνικά

αδύναμους συμπολίτες μας θα υπάρχει πάντο-

τε ειδική μέριμνα, εναρμονισμένη άλλωστε με τις

πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα,

είναι σε εξέλιξη η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων

οφειλών – άλλη μια σημαντική ένεση ρευστό-

τητας.

Αυτά είναι, λοιπόν, τα Μέτρα Στήριξης και τα Μέσα

Εξυγίανσης που δρομολογούμε.

Αυτό είναι το στοίχημα για εμάς.

Φυσικά, η ενεργειακή μας πολιτική είναι πολύ ευ-

ρύτερη, και σε αυτήν περιλαμβάνονται:

• Η περαιτέρω ιδιωτικοποιήση του ΑΔΜΗΕ.

• Η απελευθέρωση και ενίσχυση της αγοράς

ενέργειας.

• Η επιτάχυνση της αξιοποίηση των υδρογο-

νανθράκων γι’ αυτό και θα φέρουμε αμέσως στη

Βουλή, τις νέες συμβάσεις για τα 4 «οικόπεδα» που

υπολείπονται.

• Η αντιμετώπιση της εκκρεμότητας με τα ΕΛΠΕ σε

συνεννόηση με το ΤΑΙΠΕΔ.

• Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ.

• Η αξιοποίηση επίσης του ορυκτού και μεταλλευ-

τικού μας πλούτου, με έμφαση στην περίπτωση

των Σκουριών της Χαλκιδικής, όπου δίνουμε

προτεραιότητα.

• Οι πολιτικές για την ηλεκτροκίνηση, τους συσ-

σωρευτές και την εξοικονόμηση ενέργειας με

νέα προγράμματα, παράλληλα προς το Εξοικο-

νομώ κατ’ Οίκον.

• Η ενίσχυση της αγοράς στις ΑΠΕ.

• Και η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυν-

δέσεων των νησιών -ιδίως δε της Κρήτης, όπου

διαβεβαιώνω πως θα υλοποιηθεί με όποιον τρό-

πο κριθεί προσφορότερος, αλλά σε κάθε περί-

πτωση, το ταχύτερο δυνατόν.

Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι βασικές γραμ-

μές της πολιτικής μας για το περιβάλλον και την ενέρ-

γεια. Οι κατευθύνσεις μας είναι ξεκάθαρες. Θέλουμε

να τρέξουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Χω-

ρίς μαγικές συνταγές. Με βάση τα πετυχημένα πα-

ραδείγματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε και θα

τα καταφέρουμε.

    ργού ΠΕΝ Κ. Κωστή Χατζηδάκη στη συζήτηση
  ματικές δηλώσεις της κυβέρνησης
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2019

H εθνική οικονομία έχει ανάγκη από ένα
τεράστιο κύμα ιδιωτικών επενδύσεων σε
όλους τους τομείς για να ξεκινήσει να πα-
ράγει πλούτο και να δημιουργεί νέες δου-
λειές. Η διαφάνεια και η ασφάλεια των κα-
νόνων και του δικαίου είναι βασικές προ-
ϋποθέσεις για να ανθίσει κάθε επιχειρη-
ματική δραστηριότητα. Φαίνεται όμως ότι
η σημερινή Κυβέρνηση αδυνατεί να τις δια-
σφαλίσει. Τα παραδείγματα είναι πάρα
πολλά, περιλαμβάνουν όλους τους κλά-

δους και όλα τα μεγέθη των επενδύσεων. 
Δυστυχώς από τον τραγικό αυτό κανόνα δεν έχει ξεφύγει και ο κλά-

δος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η περιοχή της Πελο-
ποννήσου είναι μια περιοχή της χώρας με πλούσιο δυναμικό ΑΠΕ, που
θα μπορούσε να έχει προ πολλού αξιοποιηθεί για την παραγωγή κα-
θαρής ενέργειας.

Όμως η ανάπτυξη των αναγκαίων ηλεκτρικών δικτύων στην πε-
ριοχή έχει καθυστερήσει. Ως αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές που
έχουν αναπτύξει, μελετήσει και αδειοδοτήσει έργα ΑΠΕ (αιολικά
πάρκα και φωτοβολταϊκά) δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν, διότι το
τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο δεν επαρκεί για να απορροφήσει την ενέρ-
γεια που θα παρήγαγαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική λίστα προ-
τεραιότητας που καταρτίζει ο ΑΔΜΗΕ, υπάρχουν έργα που έχουν ολο-
κληρώσει την αδειοδοτική διαδικασία από την περίοδο 2011-2014. Όλες
αυτές οι ώριμες επενδύσεις περίμεναν στωικά την ολοκλήρωση της
κατασκευής της νέας ηλεκτρικής γραμμής υπερυψηλής τάσης 400kV
Μεγαλόπολη – Αντίρριο, γεγονός που θα επέτρεπε στον ΑΔΜΗΕ να τους
χορηγήσει άδειες σύνδεσης στο δίκτυο (τις λεγόμενες Οριστικές
Προσφορές Σύνδεσης, ΟΠΣ), ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. 

Η τελευταία σχετική λίστα προτεραιότητας που είχε δημοσιοποι-
ήσει ο ΑΔΜΗΕ ήταν την 25.8.2017.

Μετά από έτη αναμονής η ολοκλήρωση της ως άνω γραμμής Με-
γαλόπολη – Αντίρριο επίκειται -επιτέλους- εντός του 2019. Το γεγο-
νός αυτό είχε δημιουργήσει την εύλογη προσδοκία στους επενδυτές
που είχαν περιληφθεί από τον ΑΔΜΗΕ στη λίστα της 25.8.2017 ότι η
μακρά αναμονή τους φτάνει στο τέλος της.

Όμως ξαφνικά, ο ΑΔΜΗΕ επικαιροποίησε την ως άνω λίστα την
21.2.2019 περιλαμβάνοντας στην κορυφή της 17 νέα φωτοβολταϊκά
έργα συνολικής ισχύος 56,19 MW τα οποία υπέβαλαν αιτήσεις πολύ
πρόσφατα, την 12.4.2018, δηλαδή έως και 7 έτη αργότερα από επεν-
δυτές που περιμένουν και ξαφνικά βρέθηκαν πίσω από αυτές τις νέες
αιτήσεις. Η δικαιολογία που ανακοίνωσε το ΑΔΜΗΕ για την ξαφνική
αυτή αλλαγή είναι ότι τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν
ενταχθεί στη διαδικασία FAST TRACK του νόμου 3894/2010.

Μάλιστα, συνολικά ο ΑΔΜΗΕ έχει τοποθετήσει με την ίδια δικαιο-
λογία στην κορυφή της λίστας συνολικά είκοσι δυο (22) φωτοβολταϊ-
κά έργα (περιλαμβανομένων των ως άνω 17) συνολικής ισχύος 88,16
MW. Και τα 22 αυτά έργα ανήκουν στον ίδιο όμιλο SPES SOLARIS.

Όμως τα περισσότερα από αυτά τα έργα της SPES SOLARIS, και συ-
γκεκριμένα τα 20 από αυτά συνολικής ισχύος 77,36 MW είχαν λάβει
Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (ΟΠΣ) κατά το παρελθόν, αλλά δεν προ-
σκόμισαν την προβλεπόμενη από το ν. 4152/2013 εγγυητική επιστο-
λή εντός της ταχθείσας εκ του νόμου προθεσμίας (ήτοι έως το τέλος
Φεβρουαρίου 2016), με αποτέλεσμα οι εκδοθείσες Οριστικές Προ-
σφορές Σύνδεσης να παύσουν αυτοδικαίως να ισχύουν. Παρόλο όμως

που τα ως άνω έργα δεν τήρησαν τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους,
ο ΑΔΜΗΕ τα επιβράβευσε τοποθετώντας τα και πάλι στην κορυφή της
σχετικής λίστας ώστε να είναι τα πρώτα που θα λάβουν και πάλι Ορι-
στικές Προσφορές Σύνδεσης, εις βάρος των άλλων επενδυτών που
αναμένουν τηρώντας τη νομιμότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Τι θα συμβεί εάν και πάλι τα έργα αυτά -αφού λάβουν νέες Ορι-

στικές Προσφορές Σύνδεσης- παραβιάσουν και πάλι τις υποχρεώσεις
τους και δεν υποβάλουν τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές με
αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκ νέου οι Οριστικές Προσφορές Σύνδε-
σής τους; Τι θα πράξει τότε ο ΑΔΜΗΕ; Θα τα τοποθετήσει ξανά στην
κορυφή της λίστας εάν του υποβάλουν νέες αιτήσεις; Και για πόσο θα
συνεχίζεται αυτός ο αέναος κύκλος;

- Τι προτίθεται να πράξει ώστε να διασφαλίσει ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν θα
ερμηνεύει κατά το δοκούν το νόμο, αλλά θα περιοριστεί στην πιστή
εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν τις εξουσίες και αρμοδιό-
τητές του;

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ', της § 4 της
υποπαραγράφου Ι.1, της παραγράφου Ι του ν. 4152/2013, αν δεν υπο-
βληθεί εγκαίρως εγγυητική επιστολή, η Οριστική Προσφορά Σύνδε-
σης παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Η διάταξη αυτή είναι γενική, υπό την
έννοια ότι ισχύει έναντι όλων, χωρίς κάποια εξαίρεση. Αν ο νομοθέ-
της επιθυμούσε ο επενδυτής που απώλεσε την σειρά του, λόγω μη προ-
σκόμισης της εγγυητικής επιστολής να την επανακτά για ειδικούς λό-
γους, θα το είχε ρυθμίσει ρητώς.

- Τι προτίθεται να πράξει ώστε ο ΑΔΜΗΕ να αφαιρέσει από την κο-
ρυφή της ως άνω λίστας για τη διάθεση περιθωρίου ισχύος στην Πε-
λοπόννησο τουλάχιστον τα 20 φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος
77,36 MW του ομίλου SPES SOLARIS A.E. και να τα τοποθετήσει στην
ορθή σειρά προτεραιότητας με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των
νέων αιτημάτων χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης;

- Σε ποιους ανήκει ο όμιλος SPES SOLARIS A.E.; Είναι ο ίδιος όμι-
λος για τον οποίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει αποφανθεί με την
1230/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: Ψ80ΛΙΔΞ-0ΑΤ) ότι με τη συμπεριφο-
ρά του στην ανταγωνιστική διαδικασία της 5/2018 Προκήρυξης της
10.12.2018, δημιούργησε «συνθήκες στρέβλωσης της ανταγωνιστι-
κής διαδικασίας και καταστρατήγησης του όρου της Προκήρυξης»;

Στην ίδια απόφαση η ΡΑΕ αποφαίνεται ότι οι ενέργειες του ομίλου
αυτού «είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα οδή-
γησαν σε στρέβλωση των κανόνων της ανταγωνιστικής διαδικασίας
και του ανταγωνισμού μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των
όρων της Προκήρυξης που αφορούν στο ελάχιστο επίπεδο ανταγω-
νισμού (75%) με την εναρμονισμένη μη συμμετοχή στην ανταγωνιστική
διαδικασία και μη υποβολή προσφορών των δεκατριών έργων (13) της
εταιρείας SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE και των δύο (2) έργων
της εταιρείας SPES SOLARIS ΤΡΙΑ (3) AE με αποτέλεσμα τη χειρα-
γώγηση των αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας προς όφε-
λος των υπόλοιπων τεσσάρων (4) έργων της εταιρείας SPES SOLARIS-
SOLAR CONCEPT AE. Περαιτέρω, η εν λόγω αθέμιτη στρατηγική οδή-
γησε στην στρέβλωση της όλης ανταγωνιστικής διαδικασίας και της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας και των αποτελεσμάτων αυτής επηρεά-
ζοντας και τις προσφορές των υπολοίπων Συμμετεχόντων της εν λόγω
Κατηγορίας». Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας όλων αυτών η ΡΑΕ ματαίω-
σε την ανταγωνιστική διαδικασία της 5/2018 Προκήρυξης.

Καράογλου Θεόδωρος
Βουλευτής Ν.Δ. Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Ερωτηματικά για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ
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Η προώθηση ενός σύγχρονου ασφαλιστικού συστήματος, η διεύρυνση των
κοινωνικών επιδομάτων, η ψηφιακή σύνταξη μιας ημέρας, το ηλεκτρονικό μη-
τρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων και η καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφο-
φορίας στις διαδικασίες για τις απεργίες, η κωδικοποίηση της ΕΡΓΑΝΗΣ και
η δημιουργία Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων, αποτελούν τις βασικές προ-
τεραιότητες του υπουργείου Εργασίας, όπως τις περιέγραψε ο αρμόδιος υπουρ-
γός Γ. Βρούτσης, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Σύγχρονο ασφαλιστικό σε τρεις πυλώνες
Ειδικότερα, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ., προωθεί ένα

σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα που βασίζεται στους πυλώνες:
• Του δημόσιου καθολικού και υποχρεωτικού χαρακτήρα της κοινωνικής

ασφάλισης. «Αυτή είναι η θέση μας κι όποια άλλη άποψη ακούγεται έρ-
χεται κόντρα στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο δικός μας αξιακός κώ-
δικας. Εμείς διαμορφώσαμε την κοινωνική ασφάλιση έτσι θα την συνεχί-
σουμε και θα την ενδυναμώσουμε» είπε ο υπουργός Εργασίας.

• Της επικουρικής σύνταξης, για την οποία, όπως διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης,
«η όποια μετάλλαξη γίνει σε κεφαλοποιητικό σύστημα θα γίνει κάτω από
όρους διαφάνειας και κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας
και υπό το ηλεκτρονικό μάτι και την εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς, με δέ-
σμευση ότι κανένας συνταξιούχος που παίρνει επικουρική σύνταξη δεν θα
χάσει ούτε ένα ευρώ και θα αφορά μόνον τους νέους συνταξιούχους».

• Της ενδυνάμωσης του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων, όπως σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, και

• Των κινήτρων της (προαιρετικής όπως και σήμερα) επιλογής των ασφα-
λισμένων να συμπληρώσουν το μελλοντικό συνταξιοδοτικό δικαίωμά τους
μέσω των φορέων της ιδιωτικής ασφάλισης, δεδομένου - όπως σημείω-
σε ο υπουργός - ότι αυτή η άσκηση -εθελοντικής- δυνατότητας εκ μέρους
των Ελλήνων εργαζομένων κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον
κοινοτικό μέσο όρο.

Ενίσχυση των επιδομάτων
HELΟ υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε ότι κανένα κοινωνικό επίδομα δεν

καταργείται αντιθέτως, όπως είπε, τα επιδόματα θα διευρυνθούν και θα ενι-
σχυθούν. «Είναι δυνατόν να καταργήσουμε την δική μας πολιτική; Το ελάχι-
στο εγγυημένο εισόδημα είναι δική μας πολιτική όπως και τα επιδόματα παι-
διού και οικογένειας», ανέφερε.

«Βαριά κληρονομιά» από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις εκκρεμείς συ-
ντάξεις
Αναφερόμενος στη «μεγάλη πρόκληση», όπως τη χαρακτήρισε, των εκ-

κρεμών συντάξεων ο κ. Βρούτσης μίλησε για εμπαιγμό της προηγούμενης κυ-
βέρνησης, «η οποία άφησε βαριά κληρονομιά» πολλών χιλιάδων εκκρεμών
συντάξεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στις επικουρικές και στα εφάπαξ υπάρ-
χει εκκρεμότητα 90.000, στις κύριες συντάξεις ο αριθμός φτάνει τις 107.419,
στις συντάξεις του Δημοσίου είναι 17.657, στις συντάξεις χηρείας η εκκρεμότητα
φτάνει τον αριθμό των 57.522, στις νέες συντάξεις χηρείας η εκκρεμότητα εί-
ναι για 32.296 ενώ – όπως είπε - σύμφωνα με εγκύκλιο προ τεσσάρων μη-
νών, η οποία φέρνει νέα δεδομένα στην παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση
η εκτίμηση αφορά σε 20.000 εκκρεμότητες. «Σύνολο 324.000 και αν σε αυτό
προστεθεί η τραγική εικόνα στο Δημόσιο με τις εκκρεμείς υποθέσεις που εί-
ναι 140.000 φτάνει ο αριθμός των 464.000» σημείωσε ο κ. Βρούτσης,

Απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός είπε: «Αυτά μας πα-
ραδίδετε σαν βαριά κληρονομιά κι έτσι εξηγείται γιατί μας απαντούσατε προ-

σβλητικά ή καθόλου στις ερωτήσεις μας. Κι έτσι εξηγούνται οι μεθοδεύσεις
της προηγούμενης κυβέρνησης η οποία μιλούσε για πλεονασματικό προϋ-
πολογισμό στον ΕΦΚΑ. Δεν υπήρξε ποτέ πλεονασματικός προϋπολογισμός
στον ΕΦΚΑ. Απλώς δεν πλήρωναν συντάξεις και έλεγαν ότι έχουν πλεονά-
σματα».

Όπως σημείωσε ο κ. Βρούτσης, το 2019 οι δαπάνες για κύριες συντάξεις
ήταν 24,6 δισ., τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές 9,2 δισ., τα έσοδα από
ΚΕΑΟ και από διαχείριση περιουσίας ασφαλιστικών ταμείων 2 δισ., άρα 11,2
δισ., το άνοιγμα είναι 13,4 δισ. κι αν σε αυτό προστεθεί το 1 δισ. της επιδοματικής
σύνταξης, ο φορολογούμενος θα πληρώσει 14,1 δισ., από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. «Πού είναι λοιπόν το πλεόνασμα που εμφανίζεται στον κρατικό
προϋπολογισμό;. Ουσιαστικά πρόκειται για αλχημεία η οποία λαμβάνει οριστικό
τέλος» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα εκδοθούν
τα οχτώ τεύχη του ΗΛΙΟΣ που θα εκδίδονται μέχρι τις 10 κάθε μήνα και κα-
τηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι άλλαξε την μεθοδολογία και ακού-
στηκε το πρωτοφανές ότι επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν οι συντάξεις.

Ανακοίνωσε επίσης:
• Την άμεση δημοσιοποίηση των εκκαθαριστικών των συνταξιούχων
• Την έκδοση ισολογισμών στον ΕΦΚΑ ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια
• Νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο με την επω-

νυμία «ΑΤΛΑΣ - ψηφιακή σύνταξη», μέσα από την οποία οι Έλληνες θα απο-
λαμβάνουν στο μέλλον την ψηφιακή σύνταξη της μίας μέρας. Σύμφωνα με
αυτή, την 1η Ιουνίου του 2020, το 34,48% των νέων συντάξεων θα βγουν
ψηφιακά, τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2021 το 24,39% των συ-
ντάξεων και τον Ιούνιο του 2021 το 90% των συντάξεων θα βγαίνει ψη-
φιακά.
Την μετατροπή των συνταξιούχων σε ισότιμους κοινωνικούς εταίρους της

Πολιτείας όπως είναι και οι άλλοι κοινωνικοί φορείς

Ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων
Αφού τόνισε ότι η Ν.Δ. πιστεύει στον ανεξάρτητο αδέσμευτο συνδικαλι-

σμό, ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι μετά τις εικόνες του τελευταίου συνεδρί-
ου της ΓΣΕΕ, που δεν τιμούν του συνδικαλισμό, θα πρέπει να ληφθούν πρω-
τοβουλίες. «Πρέπει να κλείσουμε τις ανοιχτές πληγές που υπάρχουν στον κρί-
σιμο αυτό θεσμικό πυλώνα της χώρας που λέγεται συνδικαλισμός» είπε και
προανήγγειλε διάλογο με όλους τους κοινωνικούς φορείς για την «θεραπεία»
του συγκεκριμένου ζητήματος.

Συγκεκριμένα προανήγγειλε ότι:
• Πρώτον, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώ-

σεων και στελεχών
• Δεύτερον σε ό,τι αφορά το θέμα της απεργίας, καθιερώνεται ηλεκτρονι-

κή ψηφοφορία στις διαδικασίες για τις απεργίες για να υπάρχει το δικαί-
ωμα στον κάθε εργαζόμενο να ψηφίζει κι όχι οι λίγοι να αποφασίζουν για
τους πολλούς.

Κωδικοποίηση της ΕΡΓΑΝΗΣ και Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων
Ανέφερε ακόμη ότι κωδικοποιείται η ΕΡΓΑΝΗ και ότι θα ληφθεί νομοθε-

τική πρωτοβουλία για το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων ώστε να υπάρχει η επι-
βράβευση του συνεπούς επιχειρηματία.

Τέλος, όπως είπε, ΣΕΠΕ αναβαθμίζεται αφού αποτελεί την προμετωπίδα
της αντιμετώπισης καταχρηστικών συμπεριφορών και «ενδυναμώνεται η ρύθ-
μιση των 120 δόσεων, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία να ενταχθούν όλοι και
να κλείσουν οι εκκρεμότητες του παρελθόντος».

Ομιλία στη Βουλή του υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιαςκ. Ιωάννη

Βρούτση στη συζήτηση για τις Προγραμματικές
Δηλώσεις της Κυβέρνησης
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Για τη ΓΣΕΕ η πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση και τη λιτότη-

τα, πρέπει να γίνει με πολιτικές που να έχουν στο επίκεντρό τους τον ερ-

γαζόμενο άνθρωπο, την αύξηση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης

και των εισοδημάτων και την ενίσχυση της προστασίας των εργατικών και

κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο μόνος βιώσιμος και δί-

καιος τρόπος εξόδου της χώρας από την κρίση και επανόδου της σε τρο-

χιά σταθερής ανάκαμψης. 

Η συνέχιση των πολιτικών που διατηρούν το θεσμικό πλαίσιο και τις πρα-

κτικές απαξίωσης της εργασίας και της συλλογικής εκπροσώπησης και συ-

νακόλουθα υπονόμευσης των εργατικών δικαιωμάτων, συλλογικών και ατο-

μικών, κατακρημνίζοντας το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων είναι κατα-

δικασμένη να συνεχίσει να παράγει οικονομική και κοινωνική ανισότητα και

κρίση, δημιουργώντας εκ νέου αδιέξοδα στην οικονομία και την κοινωνία.

Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή στο νόμο και την πράξη του περιβάλ-

λοντος εργασιακής απορρύθμισης, που επιβλήθηκε από τα διαδοχικά μνη-

μόνια και τα νεοφιλελεύθερα μέτρα πολιτικής, που ευνόησαν την εργοδο-

τική αυθαιρεσία και συντόνισαν την επίθεση στα συλλογικά εργατικά δι-

καιώματα και μέσα, οδηγώντας στην κατεδάφιση των μισθών, στις απολύσεις,

στην επισφαλή και αδήλωτη εργασία, στην εργασιακή ομηρία, στην ανερ-

γία, στη φτωχοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό του κόσμου της μι-

σθωτής εργασίας.

Η σωστή αντίληψη και ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης στην Ελ-

λάδα ως απαραίτητη βάση λήψης των κατάλληλων μέτρων πολιτικής, οφεί-

λει να μην στηρίζεται μόνο σε οικονομοτεχνικούς δείκτες, εφόσον υπάρ-

χει ειλικρινής βούληση προόδου με όρους δικαιοσύνης, ισότητας και διάρ-

κειας. Η ΓΣΕΕ ήταν και είναι σε θέση να δώσει πλήρη και επίκαιρη γνώση

της αδυσώπητης καθημερινότητας ως προς το είδος και την έκταση των ερ-

γατικών προβλημάτων σε όλη την επικράτεια μέσα από τις καταγγελίες και

τα στοιχεία δράσης των 148 Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων μελών της (79

Εργατικά Κέντρα και 69 Ομοσπονδίες) και των σωματείων μελών τους, αλλά

και των δομών της Συνομοσπονδίας για την πληροφόρηση, συμβουλευτι-

κή και στήριξη των εργαζομένων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, Δίκτυο Συμβουλευτικής

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ). 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης σε βάρος των
εργαζομένων, των ανέργων, των υποψηφίων προς εργασία σε όλη
την ελληνική επικράτεια απαιτεί τη λήψη των στοχευμένων μέτρων
που διεκδικεί η ΓΣΕΕ στη βάση των παρακάτω πυλώνων:
1. Σταθερή και πλήρης εργασία για όλους χωρίς διακρίσεις, σεβασμό

στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις, προ-
στασία επαγγελματικών ειδικοτήτων και σύνδεση με επαγγελ-
ματικά δικαιώματα, εργασία με υγεία και ασφάλεια

2. 751 ευρώ κατώτατο μισθό. Επαναφορά των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων και για τη ρύθμιση του κατώτατου μισθού/ημε-
ρομισθίου στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινωνικών εταίρων,
αποκατάσταση του συνόλου του περιεχομένου και της καθολι-
κής δέσμευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας και σεβασμός των αποτελεσμάτων της.

3. Δίκαιο, βιώσιμο και καθολικό δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφά-
λισης. Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και
των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλειας σε επίπε-
δα αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

4. Σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών, της ελεύθερης συνδικα-
λιστικής δράσης και της άσκησης των συλλογικών εργατικών δι-
καιωμάτων. Εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δημοκρατικής λει-
τουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

5. Αποτελεσματική πρόσβαση σε ταχείες διαδικασίες επίλυσης των
εργατικών διαφορών είτε διοικητικές (ελεγκτικοί μηχανισμοί) είτε
δικαστικές. Ανεξαρτησία, ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχει-
ρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και
του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΕΦΚΑ.

6. Θεσμοθέτηση σε διαρκή βάση του τριμερούς κοινωνικού δια-
λόγου, ο οποίος είχε καταργηθεί σε βάρος της προώθησης των
εργατικών θέσεων και διεκδικήσεων.
Η ΓΣΕΕ θα δώσει στη δημοσιότητα εκ νέου όλα τα επιμέρους μέτρα που

προτείνει για την υλοποίηση των βασικών της αιτημάτων.

Τονίζουμε ότι παράλληλα με τις συνδικαλιστικές μας παρεμβάσεις, έχου-

με στο νομικό μας οπλοστάσιο τα αποτελέσματα στρατηγικών νομικών ενερ-

γειών τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως την

απόφαση 2307/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για

την αποκατάσταση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία του ΟΜΕΔ,

τις αποφάσεις και συστάσεις όλων των ελεγκτικών οργάνων της Διεθνούς

Οργάνωσης Εργασίας ύστερα από εξέταση καταγγελιών της ΓΣΕΕ (Επιτροπή

Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, Επιτροπή Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ερ-

γασίας, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή Συμβάσεων και Συ-

στάσεων), καθώς και την κρίσιμη Απόφαση του 2017 επί της Συλλογικής

Προσφυγή της Συνομοσπονδίας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοι-

νωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία διαπι-

στώνεται ο παράνομος χαρακτήρας σειράς μνημονιακών μέτρων στο πλαί-

σιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 

Το βασικό πλαίσιο αιτημάτων των εργαζομένων όλης της χώρας
για την άμεση αποκατάσταση με πληρότητα του προστατευτικού χα-
ρακτήρα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ατομικών και συλ-
λογικών, αποτελεί την απαιτούμενη αφετηρία για την ανάκαμψη όχι
μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. 

Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια, συνέχεια και συγκεκρι-

μένες θέσεις και προτάσεις έναν εθνικό οικονομικό σχεδιασμό τεχνολογι-

κής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, ο οποίος ζητάμε να στηρίζεται υπο-

χρεωτικά σε κοινωνικούς στόχους και ρήτρες κοινωνικής προστασίας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς

και διαδικασίες, αποκρούοντας με συλλογικές δράσεις και μέσα τις πα-

ρεμβάσεις στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών

δικαιωμάτων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΣΕΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Παναγιώτης Πικραμμένος

1. Υπουργείο Οικονομικών:

Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια

Περιουσία: Απόστολος Βεσυρόπουλος

Υφυπουργός αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική: Θεόδωρος

Σκυλακάκης

Υφυπουργός αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Γεώργιος

Ζαββός

2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπουργός: Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης

Υφυπουργός Αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Γιάννης Τσακίρης

Υφυπουργός Αρμόδιος για την  Έρευνα και Τεχνολογία:

Χρίστος Δήμας

Υφυπουργός Αρμόδιος για τη Βιομηχανία και το

Εμπόριο: Νίκος Παπαθανάσης

3. Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για τα

Ευρωπαϊκά Θέματα: Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης

Υφυπουργός για την Οικονομική

Διπλωματία και την Εξωστρέφεια: Κώστας

Φραγκογιάννης

Υφυπουργός Αρμόδιος για τον Απόδημο

Ελληνισμό: Αντώνης Διαματάρης

4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για τη Μεταναστευτική

Πολιτική: Γιώργος Κουμουτσάκος

Υφυπουργός Αρμόδιος για την Αντεγκληματική Πολιτική:

Λευτέρης Οικονόμου

5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Υφυπουργός: Αλκιβιάδης Στεφανής

6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργός: Νίκης Κεραμέως

Υφυπουργός Αρμόδια για Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής: Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης: Βασίλης

Διγαλάκης

7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης: Παναγιώτης

Μηταράκης

Υφυπουργός Αρμόδια για Θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης: Δόμνα Μιχαηλίδου

8. Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Βασίλης Κοντοζαμάνης

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης

Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων:

Γεράσιμος Θωμάς

Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού

Περιβάλλοντος: Δημήτρης Οικονόμου

10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Αθλητισμού: Λευτέρης Αυγενάκης

11. Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός: Κώστας Τσιάρας

Υφυπουργός Δικαιοσύνης: Δημήτρης Κράνης

12. Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Παναγιώτης Θεοδωρικάκος

Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης

και Εκλογών: Θεόδωρος Λιβάνιος

Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας

- Θράκης: Θεόδωρος Καράογλου

13. Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής

Διακυβέρνησης: Κυριάκος Πιερρακάκης

Υφυπουργός για Θέματα Απλούστευσης

Διαδικασιών: Γεώργιος Γεωργαντάς

Υφυπουργός για Θέματα Ψηφιακής

Στρατηγικής: Γρηγόρης Ζαρειφόπουλος

14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργός: Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής

Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Μεταφορών: Γιάννης

Κεφαλογιάννης

15. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργός: Γιάννης Πλακιωτάκης

16. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Μάκης Βορίδης

Υφυπουργός Αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική:

Κώστας Σκρέκας

Υφυπουργός Αρμόδιος για την Αλιευτική Πολιτική: Φωτεινή Αραμπατζή

17. Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός: Μάνος Κόνσολας

Υπουργός Επικρατείας: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ Αρμόδιος για το συντονισμό του

κυβερνητικού έργου: Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ Αρμόδιος για Θέματα

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος:

Στέλιος Πέτσας

Η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης
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• Αν και το 2019 είναι έτος εκλογικό, δεν δημιουργεί αισιοδοξία το

γεγονός ότι δεν γίνεται καμία σοβαρή δημόσια πολιτική συζήτηση

για τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, τις θεσμικές της αδυ-

ναμίες και δυσλειτουργίες και την προοπτική οικοδόμησης ενός νέου,

ισόρροπου και βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης.

• Η δημόσια συζήτηση περιορίζεται κυρίως στην καλλιέργεια κλίμα-

τος ευφορίας ως προς την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και

τις προοπτικές της ως αποτέλεσμα είτε μιας -μη διατηρήσιμης- επι-

δοματικής ευημερίας είτε της επίδρασης της μείωσης της φορολο-

γίας. Η οικονομική πολιτική πρέπει με πραγματισμό να αντιμετωπί-

σει τις χρόνιες διαρθρωτικές, παραγωγικές και μακροοικονομικές ανι-

σορροπίες και να δημιουργήσει ισχυρούς, επεκτατικούς και διατη-

ρήσιμους αναπτυξιακούς πυλώνες.

• Παρά τη σχετική εξισορρόπηση του μείγματος δημοσιονομικής πο-

λιτικής, η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας στηρίχτηκε το 2018

στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Ο δείκτης έμμεσοι-άμεσοι

φόροι, αν και μειωμένος έναντι του 2017, διαμορφώθηκε σε επί-

πεδο Γενικής Κυβέρνησης στο υψηλό 1,68.

• Σοβαρή υποχώρηση της τάξης των 2.254 εκατ. ευρώ σημείωσε το

2018 ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου της Γενικής Κυ-

βέρνησης. Συνολικά, την περίοδο 2009-2018 οι δημόσιες επενδύ-

σεις στην Ελλάδα έχουν σημειώσει πτώση 58,7%, τη μεγαλύτερη με-

ταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Η διατήρηση αυτής της

επιλογής υπονομεύει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και,

συνεπώς, την πιστοληπτική της αξιοπιστία.

• Μείωση κατά 130 εκατ. ευρώ κατέγραψαν το 2018 και οι κοινω-

νικές παροχές. Συγκριτικά με το 2009 οι κοινωνικές παροχές

έχουν υποχωρήσει κατά 21,7%. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με

την πτώση των δημόσιων επενδύσεων, δημιουργεί σοβαρές ανα-

πτυξιακές εμπλοκές.

• Οι πολιτικές λιτότητας και υπερπλεονασμάτων έχουν επιβαρύνει ση-

μαντικά το προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοι-

κοκυριών, το οποίο την περίοδο 2009-2017 σημείωσε πτώση 33,7%,

διαταράσσοντας τη μακροοικονομική και τη χρηματοπιστωτική συ-

νοχή της οικονομίας.

• Η δημοσιονομική επέκταση που προβλέπει ο Προϋπολογισμός του

2019 σε συνδυασμό με την πιθανή εφαρμογή των πρόσφατα εξαγ-

γελθέντων επεκτατικών παρεμβάσεων αποτελούν θετικές εξελίξεις,

εφόσον δεν χρηματοδοτηθούν με δανειακό κεφάλαιο. Δρώντας στα-

θεροποιητικά και επεκτατικά στην ιδιωτική δαπάνη, θα επιφέρουν

θετικές επιπτώσεις στη δυναμική της οικονομίας, η οποία εξακολουθεί

να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση, αλλά και στη στα-

θεροποίηση του τραπεζικού συστήματος ως αποτέλεσμα της ενί-

σχυσης των ροών ρευστότητας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι

η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και υπό τη

συνεχή απειλή της εξυπηρέτησης του υπερσυσσωρευμένου δημό-

σιου χρέους. Το μείγμα κάθε παρέμβασης οικονομικής πολιτικής θα

πρέπει να αξιολογείται από το αναπτυξιακό και το κοινωνικό του απο-

τέλεσμα, ενώ δεν πρέπει να εγείρει ζήτημα πιστωτικού ρίσκου για

τη χώρα.

• Τα υπερπλεονάσματα των τελευταίων ετών έχουν συμβάλει στην ανα-

βάθμιση της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας του δημόσιου το-

μέα. Δεδομένης όμως της απουσίας ισχυρής επεκτατικής δυναμικής

και της εύθραυστης χρηματοπιστωτικής κατάστασης του ιδιωτικού

τομέα, η διατηρήσιμη αναβάθμιση της πιστοληπτικής φερεγγυότη-

τας της οικονομίας θα εξαρτηθεί - μεταξύ άλλων- από την ενίσχυ-

ση και τη μονιμοποίηση μέτρων στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος

των νοικοκυριών σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των δημόσιων

επενδύσεων.

• Το 2018 η ελληνική οικονομία δεν επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό

από την τάση επιβράδυνσης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, παρά τους θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, παρατηρείται μια

συνεχόμενη δυναμική απόκλισης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

και τα κράτη-μέλη της νότιας περιφέρειάς της.

• Η οικονομική μεγέθυνση εξακολουθεί να βασίζεται στην ιδιωτική κα-

τανάλωση, η οποία το β' εξάμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 700 εκατ.

ευρώ περίπου σε πραγματικούς όρους.

• Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν, αλλά η επίδρασή τους στο ΑΕΠ

ήταν σχεδόν μηδενική λόγω αντίστοιχης αύξησης των εισαγωγών.

Η διάρθρωση του παραγωγικού τομέα δεν επιτρέπει την επίτευξη

διατηρήσιμου εμπορικού πλεονάσματος, λόγω της μεγάλης εξάρτησής

του από τις εισαγωγές.

• Οι πραγματικές ακαθάριστες επενδύσεις μειώθηκαν το β' εξάμηνο

του 2018 κατά 3,41 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αποτυπώνει για ακόμη

μια φορά την αποτυχία των ΠΟΓΊ να δημιουργήσουν αναπτυξιακές

προϋποθέσεις.

• Μεταξύ Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας αλλά και του μέσου όρου

της Ευρωζώνης, η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο μερίδιο μισθών επί

της προστιθέμενης αξίας των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσε-

ων, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κέρδους μετά φόρων και μα-

κράν τη χαμηλότερη επενδυτική δραστηριότητα. Η επενδυτική συ-

μπεριφορά του επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας μπορεί να ερ-

μηνευτεί, πέραν του δομικού προβλήματος της έλλειψης ποιοτικής

επιχειρηματικότητας, από την εύθραυστη χρηματοοικονομική κα-

τάσταση του τομέα και την απομόχλευσή του, συνέπειες των προ κρί-

σης επενδυτικών και χρηματοδοτικών επιλογών του.

• Η χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών είναι ιδιαίτερα εύ-

θραυστη λόγω αρνητικών νέων αποταμιεύσεων και χαμηλού επιπέδου

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση
Ετήσια Έκθεση 2019

Βασικά συμπεράσματα και εμπειρικά ευρήματα της Έκθεσης
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εισοδημάτων σε σχέση με τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Δεδο-

μένης της εξάρτησης της δυναμικής τής οικονομίας από την εγχώ-

ρια κατανάλωση, η χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών

περιορίζει τις προσδοκίες αναπτυξιακής δυναμικής τής οικονομίας.

• Οι ροές απασχόλησης των τελευταίων ετών δημιουργούν αισιοδο-

ξία, ωστόσο η κατάσταση της αγοράς εργασίας σε όρους ποιότητας

νέων θέσεων εργασίας και προστασίας των δικαιωμάτων των ερ-

γαζομένων απέχει από το να θεωρείται ικανοποιητική.

• Το χρηματικό κόστος από την απώλεια μίας θέσης εργασίας για ένα

έτος ανήλθε κατά το 2018 σε 8.126 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο

50% του μέσου καθαρού εισοδήματος από εργασία. Το υψηλό κό-

στος απώλειας εργασίας αποτυπώνει τις αδυναμίες της κοινωνικής

πολιτικής και την περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ της εργασίας

στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το επίδομα ανεργίας ανα-

πληρώνει μόλις το 27% του μέσου μισθού.

• Η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 ευρώ μικτά ή

κατά 10,9% και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, η οποία αντι-

στοιχεί σε αύξηση 27% για τους νέους κάτω των 25 ετών, αντι-

σταθμίζουν περίπου το μισό της αρχικής μισθολογικής μείωσης των

εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

• Το 2018 στον ιδιωτικό τομέα 571 χιλιάδες άτομα αμείβονταν με μι-

σθό κάτω των 500 ευρώ, ενώ 251 χιλιάδες άτομα αμείβονταν με

μισθό κάτω των 250 ευρώ.

• Η περίοδος 2009-2017 συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αρνητικές κοι-

νωνικές επιπτώσεις, όπως εκφράζονται από τους σχετικούς δείκτες

φτώχειας και ανισότητας. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη των εν λόγω δει-

κτών εμφανίζεται να ακολουθεί τις μεταβολές του οικονομικού κύ-

κλου και ιδίως της ανεργίας στην ελληνική οικονομία κατά την πε-

ρίοδο εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας, καθώς οι αρνητικές τους

επιδόσεις προσεγγίζουν το μέγιστο επίπεδο κατά την περίοδο 2013-

2014. Ωστόσο, από το 2014 και μετά οι δείκτες φτώχειας και οι-

κονομικής ανισότητας σημειώνουν βελτίωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε

ότι ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζει στα-

θερή υποχώρηση επί τρία συναπτά από 36% το 2014 σε 34,8% το

2017.

• Καθοριστικός παράγοντας για τη συγκράτηση του ποσοστού φτώ-

χειας στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ συνιστούν οι μεταβιβαστι-

κές πληρωμές, και ειδικά εκείνη των συντάξεων. Ωστόσο, η αύξη-

ση της απασχόλησης και των συνολικών εισοδημάτων στα ελληνι-

κά νοικοκυριά που σημειώνεται τα τελευταία έτη έχει συμβάλει στη

μείωση της εξάρτησης από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Όσον αφο-

ρά τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες, το 2017 παρατηρείται σχετι-

κή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους σε σχέση με το 2016,

με εξαίρεση τους μισθωτούς εργαζομένους.

• Ένα ζήτημα στο οποίο επικεντρώθηκε η φετινή Ετήσια Έκθεση αφο-

ρά το κατά πόσο η υποχώρηση του ποσοστού φτώχειας και ανερ-

γίας αφορά συνολικά τους εργαζομένους της χώρας ή εάν υπάρ-

χουν ενδείξεις περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομά-

δων. Από τις σχετικές εκτιμήσεις προκύπτει όξυνση των εισοδημα-

τικών διαφορών στην αγορά εργασίας μεταξύ των εργαζομένων δια-

φορετικής εργασιακής έντασης, επιδείνωση της θέσης των γυναι-

κών στην αγορά εργασίας, καθώς και των μεταναστών σε σχέση με

τους κατοίκους με ελληνική ιθαγένεια.

• Οι σχετικές εμπειρικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν την πάγια θέση του

ΙΝΕ ΓΣΕΕ ότι οι ασκούμενες πολιτικές των ΠΟΠ δεν ενεργοποίησαν

διαρθρωτικούς και τεχνολογικούς μετασχηματισμούς που θα συ-

νέβαλλαν στην ουσιαστική αναβάθμιση του εγχώριου παραγωγικού

υποδείγματος. Αντιθέτως, η νεοφιλελεύθερη εμμονή στη συμπίεση

του μισθολογικού κόστους και στην απορρύθμιση της αγοράς ερ-

γασίας ευνόησε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων χαμηλού τεχνολο-

γικού επιπέδου και έντασης γνώσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές

από το γεγονός ότι οι επενδύσεις στη μεταποίηση αναπροσανατο-

λίζονται σε δραστηριότητες σχετικά χαμηλής τεχνολογικής έντασης.

• Η αύξηση στις εξαγωγές μεταποιητικών αγαθών που σημειώνεται

τα τελευταία χρόνια συνοδεύεται από ποιοτική υποβάθμισή τους, με

αποτέλεσμα η Ελλάδα να πέφτει σημαντικά στην παγκόσμια κατά-

ταξη ως προς την οικονομική συνθετότητα του τεχνοπαραγωγικού

της συστήματος. Οι παραπάνω μεταβολές, σε συνδυασμό με την ισχυ-

ρή αποεπένδυση, ερμηνεύουν σε έναν βαθμό και την αδυναμία ανά-

καμψης της παραγωγικότητας.

• Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ορισμένες θετικές εξελίξεις που

δυνητικά θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του παρα-

γωγικού υποδείγματος, όπως η αύξηση του ποσοστού δαπανών σε

Έρευνα και Ανάπτυξη ως προς το ΑΕΠ, καθώς και η αύξηση της συμ-

μετοχής των εργαζομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κα-

τάρτιση (αν και αυτό οφείλεται περισσότερο στην ατομική πρωτο-

βουλία των εργαζομένων παρά στη μέριμνα των επιχειρήσεων). Ζη-

τούμενο είναι οι θετικές αυτές εξελίξεις όχι μόνο να ενταθούν, αλλά

και να αποτελόσουν μέρος μιας ρεαλιστικής και σχεδιασμένης προ-

σπάθειας παραγωγικής αναβάθμισης της οικονομίας μέσω στοχευ-

μένων κλαδικών πολιτικών, με έμφαση στην παραγωγή αγαθών και

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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