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Ο
κορωνοϊός και τα επακόλουθα

μέτρα αντιμετώπισής του και

περιορισμού της διάδοσής του

δε θα μπορούσε να αφήσουν ανεπηρέ-

αστη την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η μείωση της ζήτησης επέφερε τη

μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος,

με τη λιγνιτική παραγωγή να περιορί-

ζεται σημαντικά. Ο συνδυασμός των πα-

ραπάνω καθιστά μη ανταγωνιστική τη

λιγνιτική παραγωγή και την αφήνει ε-

κτός συστήματος με τις εισαγωγές τον

Μάρτιο αυξημένες κατά 65% σε σχέση

με τον περσινό Μάρτιο.

Οι μετοχές της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ

δέχτηκαν ισχυρή πίεση με αποτέλεσμα

την 30/04/2020 να ανέρχονται στα 2,65€ και 2,05€ αντίστοιχα

και η κεφαλαιοποίησή τους στα 614,8 εκ. € και 475,6 εκ. € αντί-

στοιχα.

Στα πλαίσια του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού έ-

κανε την εμφάνισή της στον Όμιλο ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ, η εξ’ α-

ποστάσεως εργασία. Μια μορφή εργασίας, που υιοθετήθηκε από

τις Διοικήσεις μέσω των σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιε-

χομένου χωρίς όμως να υιοθετηθεί και ένα θεσμικό πλαίσιο ρύθ-

μισης της τηλεργασίας ή της εξ’ αποστάσεως εργασίας. Η ευσυ-

νειδησία των εργαζομένων κυριάρχησε στην παραγωγή, στην α-

ποκατάσταση βλα-

βών ώστε να εξα-

σφαλίζεται η απρό-

σκοπη ηλεκτροδότη-

ση της χώρας. Κυριάρχησε και στην εμπορία ώστε να ελαχιστο-

ποιηθούν οι συνέπειες στην εξυπηρέτηση των πελατών από την

αναστολή λειτουργίας των Καταστημάτων όπως και στις λοιπές υ-

πηρεσίες της ΔΕΗ, στις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ. 

Αναμφίβολα όμως η εξ’ αποστάσεως εργασία αποτελεί

πλέον ένα θέμα που χρήζει ρύθμισης και μάλιστα άμεσης.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε αποτελέσματα χρήσης 2019 του Ομίλου

με απαιτήσεις 3,3 δις €, και ζημιογόνες τις Λιγνιτικές ΜΕΛΙΤΗΣ

και ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. Τα ληξιπρόθεσμα και οι τιμές των δικαιω-

μάτων CO2 συνιστούν μερικούς από τους βασικούς κινδύνους…

Σε διαδικασία αναδιοργάνωσης συνεχίζουν να βρίσκονται ο Ό-

μιλος και ο ΑΔΜΗΕ. Δημιουργία νέων οργανικών μονάδων, κα-

τάργηση άλλων, συγχώνευση κάποιων!!! Μεγένθυση οργανο-

γραμμάτων, έντονη έλλειψη προσωπικού και υποστελέχωση!!!

Το θέμα της τηλεθέρμανσης απασχόλησε τη Συντονιστική Ε-

πιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ώστε να

καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης υφιστάμενων και νέων κατα-

ναλωτών στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας. 

Η ΔΕΗ προέβει σε δωρεά συνολικού ύψους 5 εκατ. € στο Ε-

θνικό Σύστημα Υγείας για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού. Μια

δωρεά που πολλοί προσπάθησαν να απαξιώσουν με αρνητικά

σχόλια και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα, ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ συνέχι-

σε αποτελεσματική τη λειτουργία του, παρακολουθώντας στα

πλαίσια του θεσμικού του ρόλου την εφαρμογή των μέτρων στον

Όμιλο και τον ΑΔΜΗΕ καθώς και των εξελίξεων στην αγορά Η-

λεκτρικής Ενέργειας. Προσαρμοζόμενος στις νέες συνθήκες συ-

νεχίζει στον προγραμματισμό της δράσης του.

Καλή ανάγνωση!
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editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στη συνάδελφο-μέλος μας Ματούλα Αγγελι-

κή για την απώλεια του συζύγου της. 

Με αφορμή την συμπλήρωση των 40

ετών δράσης του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, το Δ.Σ.

αποφάσισε να τιμήσει όλους τους

συναδέλφους που στελέχωσαν τα

θεσμικά όργανα του Σωματείου από

οποιαδήποτε θέση, στο πρόσωπο των

συνταξιούχων πλέον Προέδρων του που

είχαν την ευθύνη της πορείας του την

τελευταία εικοσαετία.  Τις τιμητικές

πλακέτες παρέλαβαν με συγκίνηση ο επίτιμος Πρόεδρος του Σωματείου

Κώστας Μπλέτσας, εκ μέρους του Παναγιώτη Ντόκου η Ελένη Ντόκου,

ο Γιώργος Μαρινίδης και η Ρόζα Βιδάλη.

ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ: Δεν ξεχνάμε
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Σκοπός των έργων Τηλεθέρμανσης είναι η παροχή θερμικής ενέρ-
γειας σε αστικές περιοχές και οικισμούς αξιοποιώντας την απορ-
ριπτόμενη θερμότητα από την καύση λιγνίτη στους Θερμικούς Σταθ-
μούς της ΔΕΗ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, έργα Τηλεθέρμανσης ήδη λει-
τουργούν σε περιοχές του Αμυνταίου, της Πτολεμαΐδας, της Κοζά-
νης και της Μεγαλόπολης, με επί πλέον ανάγκες επεκτάσεων για την
κάλυψη όλων των οικισμών των συγκεκριμένων Δήμων. Παράλ-
ληλα, έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
και κατασκευάζονται ή έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστούν έργα
Τηλεθέρμανσης σε νέες περιοχές των Δήμων Πτολεμαΐδας, Κοζά-
νης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης.

Για το σύνολο των ανωτέρω έργων, το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, προέβη σε ανασχεδιασμό και ανα-προγραμμα-
τισμό τους, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φυ-
σικό αέριο, ως καύσιμο για την παραγωγή θερμικής ενέργειας για
τις τηλεθερμάνσεις ή απευθείας με την ανάπτυξη δικτύων διανομής
φυσικού αερίου στον αστικό ιστό και να ενταχθούν στο στόχο δίκαιης
αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της χώρας.

Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον εθνικό ενεργειακό σχε-
διασμό, όπως έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα, λαμβάνει δε υπόψη την άνω του 50% μείωση της πα-
ραγωγής των λιγνιτικών Θερμικών Σταθμών μεταξύ 2014 και
2019, καθώς και την υποχρέωση μη υπέρβασης των ωρών λει-
τουργίας τους.

Περαιτέρω, υλοποιεί σχετική απόφαση που έλαβε η Κυβερνη-
τική Επιτροπή για την από-λιγνιτοποίηση κατά τη συνεδρίαση της
18ης Μαρτίου 2020 ακολούθως, εξειδίκευσε η Συντονιστική Επι-
τροπή κατά τη συνεδρίαση της 22 Μαρτίου 2020, έχοντας εξετάσει
ενδελεχώς τους όρους ένταξης και τις διαδικασίες προσαρμογής
όλων των έργων στα νέα αυτά δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν οι επόμενες ενέργειες και
ειδικότερα:
➢ Για τα έργα τηλεθερμάνσεων που ήδη λειτουργούν (Πτολεμαΐδα,

Κοζάνη, Αμύνταιο) καθώς και για το συμπληρωματικό έργο των
Εργατικών Πολυκατοικιών Πτολεμαΐδας, θα διασφαλισθεί από
τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) η πα-
ροχή του απαιτούμενου θερμικού φορτίου με φυσικό αέριο σε
αντικατάσταση του φορτίου που σήμερα παρέχεται από τους θερ-
μικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Παράλληλα για την λειτουργικότη-
τα του ανωτέρω συστήματος θα υλοποιηθούν και έργα προ-
σαρμογής (νέα λεβητοστάσια, συμπληρωματικά δίκτυα κλπ). Οι
δαπάνες όλων των ανωτέρω παρεμβάσεων θα καλυφθούν από
το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

➢ Για όλα τα λοιπά νέα έργα Τηλεθέρμανσης σε περιοχές της Δυ-
τικής Μακεδονίας, αυτά θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του γε-
νικότερου προγραμματισμού και ανασχεδιασμού βασισμένου στις
νέες συνθήκες που έχουν προκύψει.

➢ Το έργο της «Τηλεθέρμανσης Φλώρινας», που είναι ενταγμένο
στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ανασχεδιάζεται με δεδομένο ότι ο Θερ-
μοηλεκτρικός Σταθμός της Μελίτης πρόκειται να αποσυρθεί και
οι εργασίες του δικτύου εντός της πόλης της Φλώρινας δεν έχουν
ξεκινήσει. Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και οι-
κιακής χρήσης όλων των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας, η
ΔΕΔΔΑ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, θα κατασκευά-
σει τα αναγκαία δίκτυα διανομής φυσικού αερίου.

➢ Αντίστοιχα, η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και οικια-
κής χρήσης στο Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας θα γίνει με την πα-
ροχή φυσικού αερίου, με την κατασκευή των απαραίτητων υπο-
δομών στην πόλη. Όσον αφορά στην παροχή θερμότητας στο υφι-
στάμενο δίκτυο Τηλεθέρμανσης κατά το μεταβατικό διάστημα μέ-
χρι τη λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου, θα εξασφαλισθεί
η αδιάλειπτη τροφοδοσία του δικτύου και η ομαλή μετάβαση στο
φυσικό αέριο, χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών με κό-
στος –μετατροπής του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης σε
σύστημα φυσικού αερίου Οι δαπάνες όλων των απαιτούμενων
παρεμβάσεων θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕ-
ΠΕΡΑΑ).
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα έχει η ομαλή

μετάβαση στα νέα δεδομένα και η αδιάλειπτη λειτουργία των υφι-
στάμενων εγκαταστάσεων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της με-
τάβασης, με γνώμονα την μη πρόσθετη επιβάρυνση των κατανα-
λωτών.

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια φυσικού αερίου στην Φλώρινα
και τη Μεγαλόπολη θα γίνεται σε ανταγωνιστικές τιμές από προ-
μηθευτές που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού
αερίου που θα αναπτυχθεί, προκειμένου οι καταναλωτές να επι-
λέγουν ελεύθερα τον προμηθευτή τους, με βάση τις σχετικές απο-
φάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε τιμές συμφέρουσες για
αυτούς. Επίσης, στις περιοχές που η παρεχόμενη θερμότητα στις τη-
λεθερμάνσεις θα παράγεται με καύσιμο φυσικό αέριο, οι δημοτικές
επιχειρήσεις που λειτουργούν τις εγκαταστάσεις θα προμηθεύονται
με αντίστοιχο τρόπο το φυσικό αέριο, προκειμένου να παρέχεται
στους καταναλωτές θερμική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές.

Για την εξειδίκευση των ανωτέρω παρεμβάσεων με τις βέλτιστες
τεχνικές λύσεις, καθώς και για τον συντονισμό και την επίσπευση
όλων των ενεργειών ανα-προγραμματισμού και ανασχεδιασμού όλων
των έργων, υπάρχει διαρκής συνεργασία του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τη συμ-
μετοχή των αρμόδιων Περιφερειών και των αντίστοιχων Δήμων. Ει-
δικά για τα έργα της Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη, χρέη Τεχνικού Συμ-
βούλου – Project manager θα εκτελέσει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μα-
κεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ), η οποία έχει μελετήσει διαχρονικά τα αντί-
στοιχα έργα και έχει γνώση όλων των τεχνικών θεμάτων, ώστε να
επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισμός σε επίπεδο Προγραμματι-
σμού, Διαχείρισης και Υλοποίησης.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θω-
μάς δήλωσε σχετικά: «Η απρόσκοπτη και βιώσιμη θέρμανση
των λιγνιτικών περιοχών κατά τη μεταβατική περίοδο αποτελεί
κεντρικό άξονα του προγράμματος της απολιγνιτοποίησης,
όπως έχουμε δεσμευθεί ενώπιον των τοπικών κοινωνιών. Με
συστηματική δουλειά και με βάση το σχέδιο που ανακοίνω-

σε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και του Υπουργείου Ανάπτυξης τον Φεβρουά-
ριο στην Πτολεμαΐδα και τον Ιανουάριο στη Μεγαλόπολη, η Συντονιστική Επι-
τροπή προωθεί την υλοποίηση όλων των 12 μέτρων άμεσης δράσης».

O σχεδιασμός για τη θέρμανση των λιγνιτικών περιοχών
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο ΑΗΣ Mελίτης τελεί υπό παύση λειτουργίας
από τις αρχές Φεβρουαρίου 2020 και παρά τις
διαβεβαιώσεις αρμόδιων πολιτικών παραγόντων
για την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων της μονάδας και επο-
μένως της επαναλειτουργίας της εντός ενός τρι-
μήνου το αργότερο, ο ΑΗΣ Μελίτης δεν έχει επα-
νέλθει σε λειτουργία. Το τρίμηνο ολοκληρώνε-
ται και ήδη η διαδικασία είναι εκτός χρονοδια-
γράμματος. Αμέσως μόλις ανέκυψε το πρό-
βλημα, καταθέσαμε την υπ’ αριθ. πρωτ.

3844/07-02-2020 Ερώτηση με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης
Φλώρινας» στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Κυβέρνησης, για
την οποία όμως μέχρι και σήμερα δεν λάβαμε καμία απάντηση.

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2019 έχει κατατεθεί στο Υπουργείο αίτημα ανα-
νέωσης και τροποποίησης των Περιβαλλοντικών όρων για την μονάδα του
Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μελίτης Φλώρινας από την ΔΕΗ καθώς και
η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Με έκπληξη διαπι-
στώνουμε ότι η απαιτούμενη από την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νο-
μοθεσία δημόσια διαβούλευση, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γεγονός που επι-
βεβαιώνει τις ανησυχίες μας για περεταίρω καθυστέρηση της διαδικασίας. Άλ-
λωστε, αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει τεχνητή δρομολόγηση
ώστε να μη δουλέψει ο ΑΗΣ Μελίτης.

Δεδομένου όμως ότι συζητάμε για τον ΑΗΣ Μελίτης στην Φλώρινα, εφαρ-
μόζεται και το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. Οικ.: 1649/45/14.01.2014 (Β' 45/15/01/2014
) ΚΥΑ που αφορά Έργα και δραστηριότητες διασυνοριακού χαρακτήρα. Η αρ-
μόδια περιβαλλοντική αρχή, όταν γνωρίζει ότι η πραγματοποίηση ενός έργου
ή μιας δραστηριότητας στο ελληνικό έδαφος ενδέχεται να έχει σημαντικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή όταν το ζητήσει ένα
κράτος μέλος της ΕΕ που ενδέχεται να πληγεί σοβαρά ή ένα από τα συμβαλ-
λόμενα μέρη της Σύμβασης Εσπό (Espoo), που κυρώθηκε με το ν. 2540/1997
(εφεξής θιγόμενο κράτος μέλος και θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος, αντι-
στοίχως), είναι υποχρεωμένο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε συνερ-
γασία με το όμορο κράτος. Στην προκειμένη περίπτωση το όμορο κράτος εί-
ναι η Βόρεια Μακεδονία, η οποία δεν είναι μέλος της Ε.Ε. αλλά είναι συμ-
βαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Εσπό (Espoo). Στο άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ
προβλέπονται αναλυτικά οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, ήτοι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Παρόλο του εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, το Υπουργείο δείχνει να
μην αντιλαμβάνεται την κοινωνική ανησυχία και τα προβλήματα που προκα-
λεί από τις καθυστερήσεις στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στην μο-
νάδα του ΑΗΣ Μελίτης.

Η τροφοδότηση της λιγνιτικής μονάδας από τα γειτονικά ορυχεία στην αυλή
του ΑΗΣ Μελίτης διεξάγεται από ιδιώτες επιχειρηματίες, εργολάβους και ερ-
γαζόμενους με εργολαβικές συμβάσεις επομένως δεκάδες θέσεις εργασίας
τίθενται σε επισφάλεια όταν η λιγνιτική μονάδα παύει να λειτουργεί. Ήδη, κα-
ταγράφονται αρκετές απολύσεις εργατικού προσωπικού, με συνέπεια δεκά-
δες οικογένειες να χάνουν εισοδήματα και μάλιστα στην περίοδο που είναι έντο-
νες οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID19.

Εκτός από τις απολύσεις προσωπικού και την κοινωνική-εργασιακή επι-
σφάλεια κ. Υπουργέ, προκαλείται και μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Όπως
γνωρίζετε, τα ορυχεία πρέπει να κλείνουν εν λειτουργία ώστε η αποκατάσταση
τους να υλοποιείται σε παράλληλο χρόνο και δράση. Θα έπρεπε επίσης να γνω-

ρίζετε ότι οι ποσότητες που εξορύσσονται από τα ορυχεία, πρέπει να απορ-
ροφώνται άμεσα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του περι-
βάλλοντος. Δεν γίνεται να κλείσουν τα ορυχεία χωρίς προηγουμένως να έχει
σχεδιαστεί και προγραμματιστεί καταλλήλως η αποκατάστασή τους. Σε δια-
φορετική περίπτωση, υπάρχουν ανοιχτά κάρβουνα που δημιουργούν αυτα-
ναφλέξεις με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και την υγεία των κα-
τοίκων της περιοχής. Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν το παράδειγμα
που πρόκειται να ακολουθήσετε και στην περίπτωση του οριστικού κλεισίματος
των λιγνιτικών μονάδων που προβλέπεται στο τελικό Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα.

Υπάρχουν καταγγελίες πολιτών με σχετικό φωτογραφικό υλικό που απο-
δεικνύουν τις αυταναφλέξεις που δημιουργούνται στον ΑΗΣ Μελίτης από τη
μη ορθή λειτουργία του ορυχείου και από τις λανθασμένες εκτιμήσεις των αρ-
μόδιων παραγόντων για την χρονική διάρκεια της παύσης λειτουργίας του ΑΗΣ
Μελίτης. Τονίζουμε ότι είχαν διατυπωθεί συγκεκριμένες προτάσεις αντιμε-
τώπισης του προβλήματος, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί η υφι-
στάμενη εργολαβία της ΔΕΗ με τις μεταφορικές εταιρίες και να μεταφέρεται
ο λιγνίτης που έχει ήδη εξορυχθεί ώστε να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες
του ΑΗΣ Καρδιάς, για παράδειγμα. Η επιλογή αυτή, αφενός θα ήταν συμφέ-
ρουσα για την ΔΕΗ, αφού θα αξιοποιούσε τον λιγνίτη που έχει ήδη εξορυχθεί
αντί να τον καταστρέφει και αφετέρου θα περιόριζε τις αρνητικές επιπτώσεις
των αυταναφλέξεων, τόσο για την υγεία των κατοίκων όσο και για το περι-
βάλλον. Η ΔΕΗ αντί να μεταφέρει τον λιγνίτη, προέβη σε λανθασμένες επιλογές,
τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ
επιχείρησε μέσω εταιριών της Βουλγαρίας και της Σερβίας να αντιμετωπίσει
το ζήτημα με αμφιλεγόμενες ως προς την αποτελεσματικότητά τους πρακτι-
κές. Εύλογα προκύπτουν ερωτηματικά ως προς την επιλογή αυτή, η οποία δεν
συμφέρει ούτε οικονομικά ούτε περιβαλλοντικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Το Υπουργείο ολοκλήρωσε τη διαβούλευση και όλες τις απαι-

τούμενες ενέργειες με την Βόρεια Μακεδονία;
2) Ποιο είναι τελικά το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την έκ-

δοση νέας ΑΕΠΟ για την μονάδα του ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας, σύμφω-
να με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις
ΣτΕ, που θα οδηγήσει στην άμεση επανεκκίνηση λειτουργίας της λι-
γνιτικής μονάδας, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας σε
εργολαβικές δραστηριότητες και στα λιγνιτωρυχεία της περιοχής;

3) Το Υπουργείο προέβη σε ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί
ο κίνδυνος αυταναφλέξεων από την μη ορθή αποκατάσταση των ορυ-
χείων, γεγονός εξαιρετικά επιβαρυντικό για την υγεία των κατοίκων και
για το περιβάλλον;

4) Το Υπουργείο είναι ενήμερο για την επιλογή της ΔΕΗ να μην με-
ταφέρει τον λιγνίτη που είχε ήδη εξορυχθεί βάσει υφιστάμενης εργο-
λαβίας με τις μεταφορικές εταιρίες για την κάλυψη των αναγκών του
ΑΗΣ Καρδιάς και προτίμησε πρακτικές που είναι ιδιαίτερα επιζήμιες τόσο
οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά;

5) Υπάρχει πρόβλεψη του Υπουργείου για οικονομική ενίσχυση των
επιχειρήσεων και των εργατών που εργάζονται σε επιχειρήσεις και ερ-
γολαβικές δραστηριότητες τροφοδοσίας/αποκατάστασης της αυλής του
ΑΗΣ Μελίτης για όσο διαρκεί η παύση λειτουργίας της μονάδας και ει-
δικά εν όψει της πανδημίας COVID19;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

ΘΕΜΑ: Διάψευση διαβεβαιώσεων για άμεση επαναλειτουργία του (Ατμοηλεκτρικού Σταθμού)
ΑΗΣ Μελίτης
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Η ΔΕΗ στηρίζει τη χώρα και όσους την εμπιστεύονται. Αυτή η φι-
λοσοφία διέπει εξάλλου το σύνολο των δραστηριοτήτων της εται-
ρείας σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών της, τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, το περιβάλλον, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική μέ-
ριμνα. 
Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία ανέπτυξε δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έλαβε μέτρα στήριξης της κοι-
νωνίας και των πελατών της. 
Στο πλαίσιο των ρεαλιστικών δυνατοτήτων της η ΔΕΗ ΑΕ ανέλα-
βε πρωτοβουλίες στηρίζοντας: 
3 την δημόσια υγεία 
3 τους καταναλωτές 
3 την ενεργειακή επάρκεια της χώρας 
3 τους ανθρώπους της 
Συγκεκριμένα:
Την ώρα που δοκιμάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η ΔΕΗ με υψη-
λό αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποφάσισε και προ-
έβη σε δωρεά ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν
ανάγκες άμεσες ανάγκες σε απαραίτητο αναλώσιμο ιατρικό υλικό,
συγκεκριμένα: 
3 1.500.000 μασκών 
3 75.000 προστατευτικές στολές 
3 50.000 προστατευτικά γυαλιά
3 και άλλα αναλώσιμα υλικά
Επίσης, εξάντλησε όλα τα περιθώρια που είχε προκειμένου να στη-
ρίξει τους καταναλωτές στο σύνολο τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στους πιο ευάλωτους. 
Συγκεκριμένα από τις 26 Μαρτίου 2020 και για τους επόμενους 3
μήνες: 
3 Θα αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς όλων των καταναλωτών

η προβλεπόμενη δαπάνη του παγίου που αναλογεί σε αυτό το
χρονικό διάστημα 

3 Προβλέφθηκε έκπτωση 8% για τους ευάλωτους καταναλωτές
3 Αποφασίστηκε 8% έκπτωση σε όσους καταναλωτές χρειάζονται

ηλεκτρική ενέργεια πάνω από 2000 Kwh
3 Δίδεται οικονομικό κίνητρο 5 ευρώ για τους πελάτες που θα κά-

νουν χρήση του e-bill για να πληρώσουν το λογαριασμό τους,
ώστε να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι

Παράλληλα, η ΔΕΗ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αναβάθμισε
τις ψηφιακές της υπηρεσίες, εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργία της
και υποστηρίζοντας προωθώντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
3 Δεν υπάρχει καμία χρέωση προμήθειας για την πληρωμή του

λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ
https://www.dei.gr/epayment

3 Αυξήθηκαν οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 11770
από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, προκειμένου να διευκο-
λυνθούν οι συναλλαγές των πελατών

3 Δίνεται η δυνατότητα τηλεφωνικής πληρωμής στο 11770 κα-
θημερινά 09:00-17:00 μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας

3 Αυξήθηκαν τα όρια διακανονισμού ως προς τα ποσά που μπο-
ρούν να διεκπεραιωθούν μέσω του 11770

3 Υποστηρίζονται ηλεκτρονικά νέες συνδέσεις και αλλαγή συμ-
βολαίων, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κατάστημα

3 Παρέχεται υπηρεσία call back για τηλεφωνική αναμονή πάνω
από 3’. Ήδη, έχουν επιστραφεί πάνω από 15.000 κλήσεις σε πε-
λάτες, ενώ οι κλήσεις στο 11770 αυξήθηκαν κατά 45%.

Αναλυτικά τον τελευταίο μήνα:
Προστέθηκαν 4 νέες Υπηρεσίες στο 11770:
3 + 2 ώρες Διευρυμένο ωράριο
3 Διακανονισμοί
3 Υπηρεσία Call Back 
3 Πληρωμές από το τηλέφωνο
Αντίστοιχα στον ιστότοπο της ΔΕΗ www.dei.gr:
3 Οι ηλεκτρονικές πληρωμές αυξήθηκαν 80%
3 Οι νέοι πελάτες e-bill αυξήθηκαν 300%
3 >30% των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά 
3 Το πλήθος των συναλλαγών αυξήθηκε 84%
Επιπλέον, η ΔΕΗ ΑΕ δίνει από την πρώτη στιγμή έναν τιτάνιο αγώ-
να να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, λαμβάνο-
ντας παράλληλα όλα τα μέτρα προστασίας των ανθρώπων της.
3 Το προσωπικό και τα στελέχη της επιχείρησης εργάζονται εκ

περιτροπής, σε βάρδιες, ενισχύθηκε η τηλεργασία, ενώ όλοι πα-
ραμένουν σε κατ’ οίκον επιφυλακή

3 Οι σταθμοί παραγωγής και τα ορυχεία λειτουργούν με το σύ-
νολο του κρίσιμου και του υποστηρικτικού προσωπικού βάρ-
διας. Το προσωπικό που στελεχώνει τις βάρδιες εργάζεται εκ πε-
ριτροπής σε εβδομαδιαία βάση. Το υπόλοιπο υποστηρικτικό προ-
σωπικό παραμένει σε κατ’ οίκον επιφυλακή και τηλεργασία 

3 Τα εργοτάξια λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό για την
επίβλεψη του εργολάβου. Το λοιπό προσωπικό βρίσκεται σε κατ’
οίκον επιφυλακή. 

3 Τα καταστήματα της ΔΕΗ θα ανοίξουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για πληρωμές, νέα συμβόλαια και αλλαγή στοι-
χείων συμβολαίων. Όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές θα πραγ-
ματοποιούνται μέσω του site της ΔΕΗ www.dei.gr και του τη-
λεφωνικού κέντρου 11770, το οποίο ενισχύθηκε με επιπλέον
άτομα, ενώ 140 υπάλληλοι της ΔΕΗ, που απασχολούνταν στα
καταστήματα εργάζονται υποστηρικτικά στο call center και εξυ-
πηρετούν απομακρυσμένα. 

Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία η ΔΕΗ στέκεται δίπλα στους Έλ-
ληνες. Με σκληρή δουλειά, μεθοδικότητα και δίνοντας τη μάχη ενω-
μένοι, θα τα καταφέρουμε. 

Η ΔΕΗ πάντα δίπλα στην ελληνική κοινωνία
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Κορωνοϊός και αγορά

Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα μέτρα περί περιορισμού της διά-

δοσης του κορωνοϊού δεν θα ήταν δυνα-

τόν να μην επηρεάσουν την αγορά Ηλε-

κτρικής Ενέργειας.
Αναλυτικότερα, τον Μάρτιο η συνολι-

κή ζήτηση μειώθηκε κατά 6% συγκριτικά

με τον Μάρτιο του 2019, η μέση Ο.Τ.Σ. μει-

ώθηκε κατά 5,58 €/Mwh, ίση με 43,65

€/Mwh, σε σχέση με το Φεβρουάριο του

2020 και σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019

κατά 16,22 €/Mwh, με τη λιγνιτική παρα-

γωγή να καταρρέει στο 12,47% και την ημέ-

ρα κατανομής 25/03/2020 καμία Λιγνιτική

Μονάδα να μην συμμετέχει στον Ημερήσιο

Ενεργειακό Προγραμματισμό! Οι εισαγωγές

αυξήθηκαν κατά 65% ενώ οι εξαγωγές μει-

ώθηκαν κατά 78% σε σχέση με τον Μάρτιο

του 2019.
Η μείωση της ζήτησης και η επακόλου-

θη μείωση της Ο.Τ.Σ. έθεσε εκτός συστή-

ματος τις Λιγνιτικές Μονάδες λόγω μη α-

νταγωνιστικότητας. 

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

Ιούλιος 62,14

Αύγουστος 64,02

Σεπτέμβριος 60,91

Οκτώβριος 63,32

Νοέμβριος 55,35

Δεκέμβριος 59,68

2020

Ιανουάριος 58,38

Φεβρουάριος 49,23

Μάρτιος 43,65

Ημερήσιες Πιστώσεις παραγωγής ανά τύπο καυσίμου

Ποσοστό (%) στο σύνολο της Μηνιαίας Παραγωγής ανά τύπο καυσίμου

Μετοχή ΔΕΗ
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Σε καιρούς Κορωνοϊού
Η εμφάνιση κρουσμάτων Κορωνοϊού στην Ελλάδα, ήταν φυσικό να φέ-

ρει και έντονη ανησυχία στους συναδέλφους και κυριότερα σε αυτούς που
έχουν επαφή με πελάτες-καταναλωτές και βέβαια σ’ αυτούς που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες. 

Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού μεγεθυνόταν μέρα με τη μέρα με τους ερ-
γαζόμενους να αναμένουν τη λήψη μέτρων προστασίας, που ήταν επιβεβλημένα
για τη διαφύλαξη της υγείας της δικιάς τους και των οικογενειών τους αλλά
και την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ.

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, ανταποκρινόμενος άμεσα στην ανησυχία των συνα-
δέλφων και εκτιμώντας τους πραγματικούς κινδύνους εξάπλωση του ιού,
απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Πρόεδρο & ΔΝΣ της ΔΕΗ, κ. Στάσ-
ση Γ.:

ΘΕΜΑ: Μέτρα πρόληψης. 
κε Πρόεδρε,
η εμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊού και στη χώρα μας επέφερε την έντο-

νη ανησυχία των συναδέλφων κυρίως αυτών που υπηρετούν σε μονάδες
εξυπηρέτησης πελατών όπως τα Καταστήματα της ΔΕΗ και τα Πρακτορεία
του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η υιοθέτηση επιπρόσθετων των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας μέτρων
πρόληψης-προστασίας από τον Όμιλο αποτελεί αναγκαιότητα πλέον. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε: 
1. Την προμήθεια σε επαρκείς ποσότητες σαπουνιών-αλκοολούχων δια-

λυμάτων.
2. Την εντατικοποίηση της καθαριότητας.
3. Την τακτική απολύμανση των χώρων που είναι προσβάσιμοι σε πελά-

τες.

4. Τον έλεγχο των συστημάτων εξαερισμού και τον επαρκή αερισμό των
χώρων.

5. Την προμήθεια κατάλληλων προστατευτικών χωρισμάτων για τα γρα-
φεία που εξυπηρετούν πελάτες πρόσωπο με πρόσωπο. 

6. Την ελαχιστοποίηση των υπηρεσιακών μετακινήσεων στις απολύτως απα-
ραίτητες.

7. Την αναβολή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
8. Την προβολή των μέτρων υγιεινής που συνιστά το Υπουργείο Υγείας όπου

υπάρχουν οθόνες στα Καταστήματα της Επιχείρησης.
9. Την πιστή εφαρμογή της απομάκρυνσης των συναδέλφων που εξυπη-

ρετούν πελάτες από τη θέση εργασίας τους κάθε δύο ώρες και για δε-
καπέντε λεπτά. 
Πιστεύοντας ότι τα παραπάνω θα συμβάλουν στην προστασία των συ-

ναδέλφων και των πελατών, ευελπιστούμε για δικές σας ενέργειες. 
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα διάφορα μέτρα που τελικά λήφθηκαν, φαίνεται ότι ήταν αποτελεσμα-

τικά.

Επιπρόσθετα η αναστολή λειτουργίας των Καταστημάτων, είχε ως συνέ-

πεια την απότομη και τεράστια αύξηση χρήσης των εναλλακτικών τρόπων εξυ-

πηρέτησης, αναδεικνύοντας έτσι τον κρίσιμο ρόλο των Καταστημάτων Πω-

λήσεων στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην εικόνα της Επιχείρησης και στη

διατήρηση της ηγετικής της θέσης.

ΔΕΔΔΗΕ: Θερμές ευχαριστίες στις
Αστυνομικές Αρχές για την εξάρθρωση
κυκλωμάτων που εμπλέκονται σε κλοπές
μετασχηματιστών και ρευματοκλοπές

Ο ΔΕΔΔΗΕ ευχαριστεί θερμά τις Αστυνομικές Αρχές για την εξάρ-

θρωση κυκλωμάτων που πραγματοποιούσαν κλοπές μετασχηματιστών

και άλλων υλικών του Δικτύου ηλεκτροδότησης και ρευματοκλοπές,

στην περιοχή των Σερρών, Κατερίνης και Μεσσηνίας.

Αναλυτικότερα, στην περιοχή των Σερρών, συνελήφθησαν δύο αλ-

λοδαποί οι οποίοι είχαν προβεί στην κλοπή πηνίων από αρδευτικό υπο-

σταθμό ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ στην Αλιστράτη.

Στην Κατερίνη, οι Αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη

πέντε ημεδαπών δραστών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών με-

τασχηματιστών και καλωδίων από υποσταθμούς του Δικτύου και ενός

αντλιοστασίου του Δήμου.

Τέλος στην περιοχή της Μεσσηνίας, συνελήφθησαν συνολικά

τέσσερα άτομα, τα οποία ηλεκτροδοτούσαν παράνομα από το Δίκτυο

του ΔΕΔΔΗΕ τις κατοικίες - παραπήγματα τους.

Η αποτελεσματικότητα των Αστυνομικών Αρχών και η συντονισμένη

παρέμβασή τους σε στενή συνεργασία με τα εξειδικευμένα συνεργεία

του ΔΕΔΔΗΕ, είχαν σαν αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν με μεγάλη επι-

τυχία οι προσπάθειες εντοπισμού και σύλληψης των παρανομούντων

και να μειωθούν οι κλοπές μετασχηματιστών από υποσταθμούς του Δι-

κτύου, περιορίζοντας τα προβλήματα που προκαλούν αυτές οι ενέρ-

γειες στην ομαλή ηλεκτροδότηση των πολιτών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης

του πολύτιμου έργου των Αστυνομικών Αρχών, ιδιαίτερα τη εξαιρε-

τικά αυτή δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, θα συμμετάσχει στην προ-

μήθεια των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας του ανθρώπι-

νου δυναμικού τους, προχωρώντας αρχικά στην άμεση δωρεά χει-

ρουργικών μασκών.

O ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνέχεια της δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού
ύψους 370.000 ευρώ σε τέσσερα νοσοκομεία αναφοράς από τον ΑΔΜΗΕ και της δω-
ρεάς 500.000 μασκών από τον στρατηγικό εταίρο State Grid Corporation of China.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στηρίζει τους
ιατρούς και νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων με δωρεά 200.000 ενισχυ-
μένων μασκών προστασίας. Οι μάσκες Ν95 (τύπου FFP2) μεταφέρθηκαν από την
Κίνα με ειδική πτήση της Aegean Airlines και παραδόθηκαν στο Υπουργείο Υγεί-
ας το Σάββατο 25 Απριλίου 2020.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνέχεια της δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού
ύψους 370.000 ευρώ σε τέσσερα νοσοκομεία αναφοράς από τον ΑΔΜΗΕ και της
δωρεάς 500.000 μασκών από τον στρατηγικό εταίρο State Grid Corporation of Chi-
na. Παράλληλα, ο Διαχειριστής δρομολογεί πρόσθετες ενέργειες στήριξης της τιτά-
νιας προσπάθειας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ενάντια στην εξάπλωση της παν-
δημίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε σχε-
τικά: «Θέλω να συγχαρώ τον ΑΔΜΗΕ γι’ αυτή του την κίνηση. Οι εταιρείες του κλά-
δου ενέργειας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων σε αυτή τη δυσκολία συγκυ-
ρία, όχι μόνο διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, φυσικού αερίου
και καυσίμων, αλλά επιδεικνύοντας και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Οι
δωρεές τους ενισχύουν το ΕΣΥ και αποτελούν πολύτιμη προίκα για το μέλλον».

Ο υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Ο ΑΔΜΗΕ στηρίζει από την
πρώτη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στηρίζει τους γιατρούς, τους νοσηλευ-
τές και το παραϊατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται μέσα στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου-
λο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης,
ανέφερε: «Ο ΑΔΜΗΕ στέκεται στο πλευρό των ιατρών και νοσηλευτών του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας που δίνουν τη μάχη της πρώτης γραμμής. Θα στηρίξουμε
τα δημόσια νοσοκομεία μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας που όλοι ευχόμαστε
να λήξει το συντομότερο δυνατό».
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• Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4% το 2019

• Το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε € 333,6 εκατ.

το 2019 (από € 403,8 εκατ. το 2018)

• Αντιστροφή τάσης στο δ' τρίμηνο 2019 με επαναλαμβανόμε-

νο EBITDA € 236,8 εκατ. από € 44,7 εκατ. την αντίστοιχη πε-

ρίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν

• Επιβάρυνση λόγω υψηλότερων αγορών ενέργειας και αυξη-

μένων τιμών CO2

• Μείωση παραγωγής από λιγνίτη κατά 30,1 %, λόγω μη αντα-

γωνιστικότητάς του

• Επιβάρυνση των προ φόρων αποτελεσμάτων με € 2,1 δισ. από

την απομείωση περιουσιακών στοιχείων λόγω και της ζη-

μιογόνου θέσης του λιγνίτη

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του

2019 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή

€ 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού

ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), από την απομείωση ύψους € 243,4 εκατ. της υπο-

χρέωσης για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς και από

την εκκαθάριση ΥΚΩ παρελθόντων ετών συνολικού ύψους € 122,6

εκατ. (είσπραξη € 194,7 εκατ. για την περίοδο 2007-2011 και επι-

βάρυνση κατά € 72,1 εκατ. για το 2017).

Χωρίς τα ποσά αυτά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση

διαμορφώνεται σε € 333,6 εκατ. Αντίστοιχα και για λόγους συ-

γκρισιμότητας με το 2018, το EBITDA του προηγούμενου έτους

προσαρμόζεται σε € 403,8 εκατ.

Η επιδείνωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το σύνο-

λο του έτους οφείλεται πρωτίστως στην μεγαλύτερη δαπάνη για

αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω της πολύ σημαντικής

αύξησης της τιμής τους η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε καθώς επί-

σης και στην επιβάρυνση του κόστους αγορών ενέργειας από την

αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος.

Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η ανάκτηση μέρους της αυξημέ-

νης δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών C02 μέσω της

σχετικής ρήτρας σε πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, καθώς και

τα μέτρα που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019, και οι προ-

σπάθειες συγκράτησης του συνολικού κόστους τις επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ανα-

φοράς (ΔΠΧΑ), ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία έχουν επιλέξει

από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο να αποτιμούν τα πάγια πε-

ριουσιακά στοιχεία με βάση αποτιμήσεις της εύλογης αξίας

τους. Οι αποτιμήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση

κάθε 5 χρόνο. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αποτίμησης εν-

σωματώθηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014.

Κατά συνέπεο, το 2019 ανατέθηκε σε ανεξάρτητο οίκο η εκτίμηση

της εύλογης αξίας των παγίων ττεριουσοκών στοιχείων του Ομί-

λου με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2019.

Ως αποτέλεσμα της αποτίμησης προέκυψε συνολική υπερα-

ξία γο τον Όμιλο ύψους € 1.261 εκατ. η οποία βάσει των ΔΠΧΑ

επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια ενώ παράλληλα, ως απο-

τέλεσμα της αποτίμησης και της ζημιογόνου θέσης του λιγνίτη προ-

έκυψαν απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους € 2.098,8

εκατ. οι οποίες επιβάρυναν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου. Στο

ποσό των € 2.098,8 εκατ. περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η πρό-

βλεψη αποξήλωσης των εγκαταστάσεων των σταθμών παραγωγής

και των ορυχείων καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των εδα-

φικών εκτάσεων των ορυχείων όταν οι εγκαταστάσεις παύσουν

να είναι πλέον παραγωγικές. Όλα τα ανωτέρω ποσά δεν έχουν

ταμειακή διάσταση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του 2019 σε προσαρμοσμένη

βάση διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 424,4 εκατ. έναντι ζημιών €

347,3 εκατ. το 2018.

Σημειώνεται ότι, από το δ' τρίμηνο 2019, η εικόνα έχει αρχί-

σει να αντιστρέφεται, καθώς είναι το πρώτο τρίμηνο το οποίο εν-

σωματώνει πλήρως την θετική επίπτωση των μέτρων που ελή-

φθησαν, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορ-

φώνεται σε € 236,8 εκατ. έναντι € 44,7 εκατ. το δ' τρίμηνο του 2018,

ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμέ-

νη βάση, καταγράφηκαν κέρδη € 26,9 εκατ. έναντι ζημιών € 131,6

εκατ. πέρυσι.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέ-

σματα του 2019 ο Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γ ιώργος Στάσ-

σης δήλωσε:

«Το πρώτο βμηνο του 2019 ήταν μια από

τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της

ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της κα-

ταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επι-

βίωσή της. Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για το 2019.

Ειδικά όμως, τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 με

EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους € 236,8 εκατ. σημα-

τοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερ-

δοφορίας του Ομίλου. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για θετική εξέλι-

ξη, η οποία είναι απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύ-

γουστο του 2019 και επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνο-

λο του έτους που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της πα-

ρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των πα-

γίων μας κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύν-

θηκαν κατά €2,1 δισ., αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λι-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ           
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γνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιτα-

χυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης.

Κοιτώντας το επόμενο διάστημα μπροστά μας, είναι βέβαιο ότι

η πανδημία του Covid-19 επηρεάζει όλη την οικονομική δραστη-

ριότητα της χώρας. Από την πρώτη στιγμή, προχωρήσαμε σε δρά-

σεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιχειρησιακή συνέχεια.

Αναπτύξαμε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και λάβαμε μέ-

τρα στήριξης της κοινωνίας, των πελατών, και των εργαζομένων μας.

Παράλληλα προωθούμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτείνο-

ντας συνεχώς την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλε-

κτρονικά και τηλεφωνικά, προκειμένου να μετριάσουμε τις επι-

πτώσεις από την αδυναμία των πελατών μας να μεταβούν στα κα-

ταστήματά μας.

Για το 2020, αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμη-

ση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαι-

ωμάτων εκπομπών C02 και Οριακής Τιμής Συστήματος.

Παραμένουμε προσηλωμένοι και συνεχίζουμε την διαδικασία

μετασχηματισμού που έχουμε ξεκινήσει, προωθώντας την υλο-

ποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Έτσι, ταυτόχρονα

με τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής μας λειτουργίας που είναι σε

εξέλιξη, προχωράμε στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ

εξασφαλίζοντας στον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ εγγυημένη τιμή

και για τα 200 MW του φωτοβολταϊκού πάρκου που θα κατασκευ-

αστεί στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 230 MW.

Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδο-

φόρα εταιρεία συνεχίζεται».

          2019 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Βασικά οικονομικά μεγέθη Μητρικής

ΔΕΗ Α.Ε. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Βασικά οικονομικά μεγέθη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Βασικά οικονομικά μεγέθη

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Βασικά οικονομικά μεγέθη

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

Βασικά οικονομικά μεγέθη
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.
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Ληξιπρόθεσμα Χρέη 

Όμιλος

2019 2018

Υψηλή τάση 554.299 500.373

Μέση και χαμηλή τάση 2.580.382 2.718.082

Συμμετοχές καταναλωτών 2.896 2.866

Λοιποί Προμηθευτές

Ενέργειας
200.839 206.079

3.338.416 3.427.400

Πρόβλεψη για αναμενόμενες

πιστωτικές ζημίες
(2.654.925) (2.689.872)

Σύνολο 683.491 737.528

Τιμολόγηση Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

ΛΑΡΚΟ (ΛΑΡΚΟ) 

Με την κατάθεση του σχεδίου τροπολογίας - προ-

σθήκης σε σχέδιο Νόμου, που αφορούσε Ρυθμίσεις

Θεμάτων ΛΑΡΚΟ και προκειμένου να μην παρεμπο-

διστεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η διαδικα-

σία αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ, όπως αυτή περι-

γράφεται στο σχέδιο τροπολογίας, το Δ.Σ. της ΔΕΗ α-

ποφάσισε τη συνέχιση της προμήθειας ηλεκτρικής ε-

νέργειας της ΛΑΡΚΟ, υπό τις προϋποθέσεις: α) πλή-

ρους και έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών κατα-

νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από έναρξης ισχύος του

νόμου και β) την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας ηλε-

κτρικής ενέργειας, με τον ειδικό διαχειριστή αμέσως με-

τά τον ορισμό του. Ήδη, μετά τη δημοσίευση του σχετικού

άρθρου 21 του Ν.4664/14.2.2020 και τον ορισμό του ει-

δικού διαχειριστή στη ΛΑΡΚΟ είναι σε εξέλιξη ενέργει-

ες για την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας με τον ειδικό διαχειριστή της Εταιρείας. Ση-

μειώνεται ότι έχει σχηματισθεί πρόβλεψη έναντι της

ΛΑΡΚΟ, ύψους Ευρώ 353,3 εκατ. την 31.12.2019.

Τα αγκάθια         Δικαιώματα εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου (CO2) 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία,

κατά την 3η φάση εφαρμογής του EU-ETS (περίοδος 2013-

2020), η Επιχείρηση δεν δικαιούται δωρεάν κατανομή δικαι-

ωμάτων για τις εκπομπές CO2 των υπόχρεων σταθμών πα-

ραγωγής της, με εξαίρεση τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε

παροχή θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση. 

Με βάση τις επαληθευμένες εκπομπές του έτους 2018, το σύ-

νολο των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 της Επιχείρησης που

παραδόθηκαν για την περίοδο από 01.01.2018 έως 31.12.2018

ανέρχεται σε 29,52 εκατ. τόνους, συμπεριλαμβανομένων των

εγκαταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών. Κατά το έτος

2018 εκχωρήθηκαν δωρεάν περίπου 53,04 χιλ. δικαιώματα για

τις εκπομπές της Επιχείρησης που αντιστοιχούν σε παροχή θερ-

μικής ενέργειας για τηλεθέρμανση. 

Με βάση τα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία για το τέταρτο

τρίμηνο 2019, ο συνολικός όγκος εκπομπών CO2 των υπόχρεων

εγκαταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και των δύο θυγατρι-

κών εταιρειών «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μεγα-

λόπολης Α.Ε.», κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 έως

31.12.2019 ανέρχεται σε 23,09 εκατ. τόνους. Επισημαίνεται ότι

οι εκπομπές CO2 του έτους 2019 θα θεωρούνται οριστικές μόνο

το Μάρτιο 2020, όταν θα ολοκληρωθούν οι επαληθεύσεις των

εκθέσεων εκπομπής CO2 για το 2019 από διαπιστευμένους

φορείς ελέγχου. Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο των

δικαιωμάτων εκπομπών CO2 της Επιχείρησης που εκτι-

μάται ότι θα παραδοθούν για την περίοδο από

01.01.2019 έως 31.12.2019 ανέρχεται σε 23,09

εκατ. τόνους.

Τι γίνεται με την EDS;
Εταιρικός μετασχηματισμός της θυγατρικής εται-

ρείας Energy Delivery Solutions EDS Doo (EDS) 

Τον Ιούλιο 2019, το Δ.Σ. της Μητρικής Εταιρείας ενέ-

κρινε τον εταιρικό μετασχηματισμό της θυγατρικής εται-

ρείας EDS DOOEL Skopje από Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σε

Ανώνυμη Εταιρεία (JSC). 

Επίσης ενέκρινε την καταβολή ποσού 1.800.000 Ευρώ

ως αρχικό κεφάλαιο με σκοπό να κλείσει η αρνητική θέση

της εταιρείας για το έτος 2018, να καταβληθεί το υπο-

χρεωτικό από το Δίκαιο της Βόρειας Μακεδονίας ποσό για

το μετασχηματισμό της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία και

να προκύψει θετική καθαρή θέση για την έναρξη της λει-

τουργίας της σε Α.Ε. 

Παροχή εγγυήσεων υπέρ της θυγατρικής εταιρείας

Energy Delivery Solutions EDS Doo (EDS) 

Κατά την 31.12.2019 υφίστανται εταιρικές εγγυήσεις

της Μητρικής Εταιρείας, συνολικού πιστωτικού ορίου, για

δάνεια του Ομίλου EDS, μέχρι του ποσού των Ευρώ 22

εκατ., που αφορούσε κεφάλαιο κίνησης, από τα οποία είχε

χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους Ευρώ 19 εκατ. περίπου, που

αφορούσε εκταμιευμένα ποσά δανείων.
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Η ΔΕΗ κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση για

την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑ-

ΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.», με την οποία ζήτησε η τελευταία να της καταβά-

λει το συνολικό ποσό των 30.473.320,80 Ευρώ νομιμοτόκως από την

επομένη της λήξης του τελικού λογαριασμού που εκδόθηκε μετά την

καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ

της ΔΕΗ και της υπόψη εταιρείας και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον του

ποσού των € 15.237 για δικαστική δαπάνη. 

Εξεδόθη η υπ’ αρ. 1769/2019 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσεται η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

Α.Ε.» να καταβάλει στην ΔΕΗ το ως άνω συνολικό ποσό. Η ΔΕΗ κοι-

νοποίησε την υπόψη διαταγή πληρωμής στη «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»

και περαιτέρω, την 15.3.2019, προέβη σε επίδοση κατασχετηρίων για

συντηρητική κατάσχεση εις χείρας των τραπεζών δυνάμει της άνω δια-

ταγής πληρωμής κατά της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.». 

Ακολούθως, την 22.3.2019, επιδόθηκε στη ΔΕΗ Αίτηση Αναστο-

λής της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» κατά της ΔΕΗ Α.Ε., μετά αιτήματος προ-

σωρινής διαταγής της οποίας η συζήτηση έλαβε χώρα την 26.03.2019.

Κατόπιν της συζητήσεως της υπόθεσης, η υπόψη αίτηση απορρίφθηκε

από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η ΔΕΗ, κατόπιν παρόδου της σχετικής προθεσμίας των δηλώσε-

ων τρίτου εκ μέρους των Τραπεζών εις χείρας των οποίων προέβη σε

συντηρητική κατάσχεση, μετά από αίτημα της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»

προέβη προς την Τράπεζα EUROBANK σε μερική άρση της επιβληθείσας

συντηρητικής κατάσχεσης μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην εξυ-

πηρέτηση της μισθοδοσίας του προσωπικού της υπόψη εταιρείας. Η

υπόψη εταιρεία άσκησε ανακοπή, η οποία συζητήθηκε αρχές Οκτω-

βρίου 2019. Επί της ανακοπής αναμένεται η θεώρηση της σχετικής από-

φασης του Δικαστηρίου.

Περαιτέρω, η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» κατέθεσε κατά της ΔΕΗ το

από 15.2.2019 αίτημα προσφυγής σε διαιτησία ενώπιον του ICC (IN-

TERNATIONAL COURT OF ARBITRATION) «λόγω αθετήσεως εκ μέ-

ρους της ΔΕΗ των υποχρεώσεών της εκ του από 2009 Συμφωνητι-

κού Μετόχων» μεταξύ αυτής και της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.», ζητώ-

ντας να καταδικασθεί η ΔΕΗ να της καταβάλει το ποσό των διακοσίων

εβδομήντα εκατομμυρίων (270.000.000) ευρώ για αποθετική ζημία που,

κατά το υπόψη αίτημα, υπέστη νομιμοτόκως από της επιδόσεως της

υπόψη Αιτήσεως, πλέον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για ηθι-

κή βλάβη που κατά τους ισχυρισμούς της υπέστη (Υπόθεση 24270/ΑΥΖ). 

Τόσο η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» όσο και η ΔΕΗ προέβησαν σε ορι-

σμό διαιτητή τους (έκαστο μέρος όρισε τον διαιτητή αυτού). Προθε-

σμία απαντήσεως για τη ΔΕΗ, προκειμένου να ορίσει την ομάδα των

νομικών παραστατών αυτής καθώς και να συλλέξει τα στοιχεία που

απαιτούνται για την προάσπιση των θέσεων της, καθορίσθηκε από το

ICC η 25η Απριλίου 2019. Την 23 Απριλίου η ΔΕΗ υπέβαλε την Απά-

ντησή της στην άνω Προσφυγή της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και αιτή-

θηκε, την απόρριψη της Προσφυγής στο σύνολό της καθώς και τη χο-

ρήγηση εις βάρος της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» το μέτρο της εγγυοδο-

σίας για το ποσό του 1.000.000 ευρώ και την καταδίκη αυτής στην συ-

νολική δικαστική δαπάνη της Διαιτησίας. Ακολούθως, μετά από αιτή-

σεις εξαιρέσεως κατά του διορισμού προταθέντων επιδιαιτητών, οι δύο

ορισθέντες Διαιτητές, με την από 14.5.2019 κοινή επιστολή τους προς

το Διαιτητικό Δικαστήριο, δήλωσαν αδυναμία να ορίσουν Επιδιαιτη-

τή από κοινού και ζήτησαν από το Διαιτητικό Δικαστήριο να ορίσει το

ίδιο Επιδιαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 των Διεθνών Κα-

νόνων Διαιτησίας ICC Rules 2017. Περαιτέρω, (την 10.8.2019) τα Μέρη

υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον ορισμό Επιδιαιτητή στην

υπόψη δίκη. 

Τέλος, το Διαιτητικό Δικαστήριο απέστειλε στα Μέρη πρόταση διο-

ρισμού Διαιτητού, η οποία υπέβαλε στα Μέρη νομίμως τη Δήλωση Ανε-

ξαρτησίας της παραθέτοντας τις υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί

σε σχετικές νομικές διαδικασίες και το Δικαστήριο κάλεσε τα Μέρη,

με προθεσμία την 10.9.2019, να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους

σχετικά με το διορισμό της υπόψη Διαιτητού. Η ΔΕΗ δεν υπέβαλε αντιρ-

ρήσεις ούτε λήφθησαν αντιρρήσεις εκ μέρους της αντιδίκου. Κατόπιν

αυτού, το ICC προέβη στην επικύρωση του διορισμού της υπόψη επι-

Διαιτητού. Ακολούθως, έλαβε χώρα την 16.10.2019, η πρώτη συνε-

δρίαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου όπου συμφωνήθηκαν οι όροι ανα-

φοράς (ΤERMS OF REFERENCE) της Διαιτησίας. Η ΔΕΗ πρότεινε την

Βifurcation (Διχοτόμηση της υπόθεσης, δηλαδή, να υπάρξει μια εν-

διάμεση απόφαση επί της ευθύνης την όποια επικαλείται στην προσφυγή

της η ενάγουσα-προσφεύγουσα και αν ήθελε κριθεί απ’ το διαιτητικό

δικαστήριο ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση ευθύνης, να ακολουθή-

σει η εξέταση των θεμάτων της τυχόν ζημίας και των κονδυλίων). Το

δικαστήριο αποδέχθηκε με απόφασή του την Βifurcation και ορίσθη-

κε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας της διαιτησίας με ορίζοντα διε-

ξαγωγής των αποδείξεων έως τον Οκτώβριο 2020. 

Ειδικότερα, η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» υπέβαλε τις Προτάσεις-Υπό-

μνημά της (Statement of Claim on Liability) την 14.02.2020 ενώ η

ΔΕΗ όφειλε να υποβάλει αντίστοιχα το Υπόμνημά της (Statement of

Defense on Liability) την 10.04.2020. Παρόλα αυτά ζήτησε βραχεία

αναβολή λόγω του COVID-19 και το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφά-

σισε η προθεσμία καταθέσεως του Υπομνήματος να μετατεθεί για την

30.4.2020.

Απαιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε.
από τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 

         στη ΔΕΗ
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Ως προς τα εργασιακά μια συνέπεια του κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού απο-
τελεί η διάδοση της εξ’ αποστάσεως εργασίας ή και τηλεργασίας. 

Την παραπάνω δυνατότητα παρείχε στις επιχειρήσεις η από 11.03.2020 Πρά-
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί της αντιμετώπισης και τον περιορισμό της διά-
δοσης του κορωνοϊού.

Ο Όμιλος ΔΕΗ στο παραπάνω πλαίσιο, υιοθέτησε την εξ’ αποστάσεως εργα-
σία, χωρίς να θεσπίσει και ένα πλαίσιο γι’ αυτήν και βέβαια χωρίς διάλογο με το
συνδικάτο.

Ήταν αναμφίβολα έκτακτες οι συνθήκες, αλλά δεν πρόλαβε και ένα ελάχιστο
δείγμα "καλής θελήσεως" και πρόθεσης. 

Θέματα όπως ωράριο τηλεργασίας, κάλυψη κόστους που τυχόν προκαλείται
στον εργαζόμενο, τρόπος χρηματικής αποκατάστασης της χρησιμοποίησης του οι-
κιακού χώρου εργασίας του εργαζομένου, δεν τέθηκαν καν σε συζήτηση.

Αδιαμφισβήτητα, βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά γι’ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο δε θα ήταν σκόπιμο η θωράκιση των Επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ,
ΑΔΜΗΕ) να προκύψει μέσα από διάλογο και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνα-
τής συναίνεσης και αποτελεσματικότητας;

Ένα γενικό θεσμικό πλαίσιο υπάρχει στο Προσάρτημα Β΄ στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΓΣΕΕ
2006-2007, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν ουσιαστικό και
εποικοδομητικό διάλογο.

Αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα η έναρξη διαλόγου ώστε ένα θεσμικό πλαί-
σιο που θα ρυθμίζει τα σχετικά με την τηλεργασία. 

Επιπρόσθετα, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εξέδωσε το παρακάτω ενημερωτικό έντυπο σχε-
τικά με την τηλεργασία: 

Τι είναι η τηλεργασία;
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συμφωνία «Πλαίσιο για την τηλεργασία», η τη-

λεργασία είναι «μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί
τεχνολογίες πληροφορικής βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια ερ-
γασία η οποία θα μπορούσε να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτε-
λείται, σε τακτική βάση, εκτός αυτών των εγκαταστάσεων.

Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία στην Ελλάδα;
Στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή συμφωνία «Πλαίσιο για την τηλεργασία» ενσωμα-

τώθηκε στην Εθνική Γενική Συλλογή Σύμβαση Εργασίας 2006-2007 και έκτοτε απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκάστοτε ισχύουσας ΕΓΣΣΕ. 

Διατάξεις σχετικές με την τηλεργασία περιλαμβάνει επίσης ο Ν. 3846/2010 «Εγ-
γυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, στο άρθρο
1 του νόμου (το οποίο αντικαθιστά προηγούμενη διάταξη του Νόμου 2639/1998)
εισάγεται ένα μαχητό, θετικό τεκμήριο ύπαρξης εξαρτημένης εργασίας εάν ο ερ-
γαζόμενος παρέχει την εργασία του «αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες». Επίσης στο άρθρο 5 ρυθ-
μίζονται επιπλέον: 
• Η υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί γραπτώς τον εργαζόμενο 8 μέ-

ρες μετά την κατάρτιση της σύμβασης για όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέ-
λεση της εργασίας. 

• Η θέσπιση περιόδου προσαρμογής διάρκειας τριών μηνών κατά την οποία εί-
ναι δυνατή η μονομερής ανάκληση της μετατροπής κανονικής εργασίας σε τη-
λεργασία, είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο. 

• Η ισχυροποίηση των προβλέψεων της ευρωπαϊκής συμφωνίας «Πλαίσιο για
την τηλεργασία» σχετικά με την εργοδοτική υποχρέωση κάλυψης του κόστους
παροχής της τηλεργασίας. 

• Η υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει εντός 2 μηνών από την κατάρτι-
ση της σύμβασης τον εργαζόμενο για το πρόσωπο και τα στοιχεία επικοινω-
νίας των εκπροσώπων του προσωπικού στην επιχείρηση.
Σύμφωνα με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, η τηλεργασία έχει οικειοθελή χα-

ρακτήρα, μπορεί να αποτελεί μέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης εργασίας
του εργαζομένου ή μπορεί να υπάρξει συμφωνία εκ των υστέρων. Και στις δύο
περιπτώσεις ο εργοδότης παρέχει στον τηλεργαζόμενο τις προσήκουσες γραπτές

πληροφορίες σύμφωνα με το ΠΔ156/1994, συμπεριλαμβανομένων των πληρο-
φοριών σχετικά με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, την περιγραφή της ερ-
γασίας προς εκτέλεση κ.λπ.

Αν η τηλεργασία δεν είναι μέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης και αν ο
εργοδότης κοινοποιήσει προσφορά τηλεργασίας, ο εργαζόμενος μπορεί να δεχτεί
ή να αρνηθεί αυτή την προσφορά. Βεβαίως η άρνηση ενός εργαζομένου να απο-
δεχτεί την τηλεργασία δεν αποτελεί από μόνη της αιτία διακοπής της εργασιακής
σχέσης ούτε μεταβολή των όρων και συνθηκών απασχόλησης αυτού του εργα-
ζομένου.

Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώ-
ματα -που διασφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συβά-
σεις- με τους συγκρίσιμους εργαζομένους μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Ο τηλεργαζόμενος καθορίζει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του μέσα στο
πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των συλλογικών συβάσεων και των κανονι-
σμών των επιχειρήσεων. Ο όγκος εργασίας και τα κριτήρια απόδοσης για τον τη-
λεργαζόμενο είναι αντίστοιχα με εκείνα των συγκρίσιμων εργαζομένων που ερ-
γάζονται μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Επιπλέον, ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων μέσω της τηλεργα-
σίας προσμετράται για τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση κάθε φορά που αυτός ο αριθμός λαμβάνεται υπό-
ψη για οποιονδήποτε λόγο στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορεί ο εργοδότης να επιβάλει μονομερώς την εξ αποστάσεως εργα-
σία (τηλεργασία) στον εργαζόμενο;

• Με την ΠΝΠ της 11.3.2020 η τηλεργασία επιλέχθηκε ως ένα από τα μέτρα αντι-
μετώπισης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Έτσι κατ’
αρχάς έως τις 11.4.2020 ή/και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα και προ-
σωρινά μέτρα, ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία,
για μέρος ή για όλο το προσωπικό, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία). Για την έκτακτη αυτή περίοδο, η επιλο-
γή της οργάνωσης συστήματος τηλεργασίας χάνει τον οικειοθελή της χαρα-
κτήρα και εντάσσεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Ο εργαζόμε-
νος οφείλει να δεχτεί την προσωρινή μεταβολή του τόπου παροχής της εργασίας
του για όσο διάστημα ισχύσουν τα έκτακτα μέτρα. 

• Το μέτρο της τηλεργασίας μπορεί να συνδυαστεί με την άδεια ειδικού σκοπού
που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς, δεν μπορούν όμως τα δύο μέτρα (τη-
λεργασία και άδεια ειδικού σκοπού) να ισχύουν ταυτόχρονα.

• Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, τα οποία διασφαλίζονται
από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις, με τους συγκρίσι-
μους εργαζομένους μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Η λήψη των κα-
τάλληλων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που γίνο-
νται αντικείμενο επεξεργασίας από τον τηλεργαζόμενο αλλά και η προστασία του
λογισμικού και των λοιπών δικτύων της επιχείρησης εναπόκειται στον εργοδότη. 

• Ο εργοδότης οφείλει να σέβεται την προσωπική ζωή του τηλεργαζομένου. Γε-
νικά ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση
του αναγκαίου εξοπλισμού για την τηλεργασία. Ωστόσο, ο εργαζόμενος μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει τον δικό του εξοπλισμό. Ο εργοδότης σε κάθε περίπτωση
παρέχει στον τηλεργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή της τηλερ-
γασίας και αναλαμβάνει το κόστος των τηλεπικοινωνιών. 

• Ο τηλεργαζόμενος καθορίζει ο ίδιος το χρόνο εργασίας του, μέσα όμως στο πλαί-
σιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των
κανονισμών των επιχειρήσεων.

Πηγές
1. άρθρ. 5 Ν. 3846/2010 
2. Προσάρτημα Β’ στην ΕΓΣΣΕ 2006-2007
3. Εγκ./οικ.12339/404/12.3.2020 «Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην στην αγο-

ρά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID – 19.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
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Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται ταχύτατα μέσα σε
ένα διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Η προ-
σαρμογή του δικαίου στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
προυποθέτει στρατηγικό σχέδιο με όραμα, καινοτόμο
πνεύμα και κοινωνική ευαισθησία. Ασφαλώς οι τεχνο-

λογικές μεταβολές ιδίως στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες επη-
ρεάζουν καθοριστικά και το εργασιακό περιβάλλον ποιοτικά, αλλά και πο-
σοτικά προσθέτοντας, αλλά και μειώνοντας θέσεις εργασίας. Η ρομποτική
αναπτύσσεται ταχύτατα επιταχύνοντας τις αλλαγές που επιφέρει εκ των πραγ-
μάτων η τηλεργασία, όχι μόνο στον ιδιωτικό, αλλά πλέον και στον δημόσιο
τομέα.

Στα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας συγκαταλέγονται η η μείωση του
εργασιακού κόστους (μέσω μείωσης των διαθέσιμων χώρων εργασίας), η
δυνητική αύξηση του ελεύθερου προσωπικού και οικογενειακού χρόνου
των εργαζόμενων, η προστασία του περιβάλλοντος (μέσω μείωσης των με-
τακινήσεων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα), αλλά και η προστασία της δη-
μόσιας υγείας σε έκτακτες περιστάσεις, όπως κατά την περίοδο επιδημιών
(όπου η πρόσφατη ανάδειξη από τον νομοθέτη της δυνατότητας τηλεργα-
σίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας συνιστά θετική εξέλιξη).
Από την άλλη πλευρά εντοπίζονται και μειονεκτήματα όπως η απομόνω-
ση του τηλεργαζόμενου από την εργασιακή κοινότητα, η ενδεχόμενα πε-
ριορισμένη άσκηση συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων, η πιθανή εντα-
τικοποίηση της εργασίας με κινδύνους για την προστασία προσωπικών δε-
δομένων. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει τον απαραίτητο τεχνολο-
γικό εξοπλισμό και να φροντίζει για την απρόσκοπτη εργασία του τηλερ-
γαζομενου σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον σε συνεννόηση μαζί του.Ο
τηλεργαζομενος οφείλει να παρέχει επιμελώς τις υπηρεσίες του και στο νέο
εργασιακό περιβάλλον (π.χ. στο σπίτι, σε κινητή τηλεργασία, σε τηλεκεντρο
κλπ.).

Είναι λοιπόν προφανές ότι ένα πλήρες και κοινωνικά δίκαιο θεσμικό πλαί-
σιο τηλεργασίας σε συνδυασμό με ένα συνεκτικό πλάνο υλοποίησης της απο-
τελούν βασικούς μοχλούς για την επιτυχή λειτουργία της στη πράξη. Υπό
κανονικές συνθήκες η ένταξη σε τηλεργασία είναι εθελοντική και προυποθέτει
αφομοίωση των νέων τεχνολογιών από τους εργαζόμενους, αλλά και τη δη-
μιουργία μίας κουλτούρας «έξυπνης» αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
προς όφελος εργαζόμενων – επιχείρησης – εθνικής οικονομίας. Όμως σε
έκτακτες συνθήκες, όπως η παρούσα, η ένταξη του εργαζόμενου σε εργασία
από απόσταση μπορεί να γίνει μονομερώς από τον εργοδότη στο πλαίσιο
άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος (βλ.απο 11-3-2020 ΠΝΠ, άρθρ.4
παρ.2, όπως περιλαμβάνεται στον πρόσφατο ν. 4682/2020).

Σχετικά πρόσφατη αναλυτική έρευνα του ερευνητικού κέντρου Pew Re-
search Center στις ΗΠΑ κατέδειξε ότι περίπου οι μισοί ερωτηθέντες δια-
τύπωσαν την ἀποψη ότι το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail)
συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας τους, ενώ μόλις ένα πο-
σοστό 7% των ερωτηθέντων υποστήριξε το αντίθετο. Στην κορυφή των λί-
στας με τα πλέον σημαντικά εργαλεία για τους εργαζόμενους on line κα-
τατάχθηκε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (61%) και εν συνεχεία το διαδίκτυο
(54%), η σταθερή τηλεφωνία (35%), η κινητή τηλεφωνία κάθε μορφής (24%)
και μόλις 4% τα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ίδια ενδιαφέρουσα έρευνα που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο 2014
με δείγμα 535 Αμερικανούς ενήλικες εργαζόμενους διαπιστώθηκε βέβαια
ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αντιμετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες
ως παράγοντα βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους στην εργασία σε συν-
δυασμό με μία μεγαλύτερη ευελιξία στις συνθἠκες εργασίας τους. Όμως
ένα ποσοστό 35% των ερωτηθἐντων παραδέχθηκε ότι εργάζονται περισ-
σότερες ώρες ακριβώς λόγω της χρήσης των νέων ταχνολογιών. Επιπλέ-
ον οι εργαζόμενοι γραφείου εντόπισαν περισσότερα πλεονεκτήματα, αλλά
και περισσότερες εργασιακές απαιτήσεις λόγω της τεχνολογίας συγκριτι-
κά με εργαζόμενους που απασχολούνται κατά κύριο λόγο εκτός γραφείου.

Μάλιστα η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου επαφών εκτός επι-
χείρησης αποτελεί ένα σημαντικό όφελος για τους εργαζόμενους. Από την
άλλη πλευρά, περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες εντόπισαν αύξηση των
κανόνων στην εργασία τους, ιδίως αναφορικά με τον τρόπο αυτοπαρουσίασής
τους on line, έναντι μόλις 20% εκ των ερωτηθἐντων σε όμοια έρευνα του
ίδιου κορυφαίου ερευνητικού κέντρου το 2006.

Σύμφωνα και με σχετική έρευνα ILO και EUROFOUND έτους 2017 υπο-
λογίζεται ότι περίπου 5% των εργαζόμενων στη χώρα μας εργάζονται με
κανονικό σύστημα τηλεργασίας (1,7% από το σπίτι και 3,3% με κινητή τη-
λεργασία). Παρατηρείται απόκλιση από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο
(3,3% για εργασία από το σπίτι και 5% για κινητή τηλεργασία). Πέρα από το
σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο επισημαίνεται η ανάγκη κινήτρων, αλλά και άρ-
σης των όποιων λειτουργικών εμποδίων, ώστε να διευκολυνθεί σε πρώ-
τη φάση η μερική τηλεργασία (κάποιες μέρες την εβδομάδα εργασία από
απόσταση) και εν συνεχεία η κανονική τηλεργασία. Η αύξηση της παρα-
γωγικότητας των εργαζόμενων, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος μπορούν να αποτελέσουν εφικτούς στόχους του
όλου εγχειρήματος.

Ασφαλώς και η χώρα μας μπορεί να ωφεληθεί ακόμη περισσότερο στο
μέλλον από την «έξυπνη» και φιλική προς τους εργαζόμενους αξιοποίηση
τεχνογνωσίας που μεταβάλλει το παραδοσιακό εργασιακό τοπίο ως προς
τον τόπο, τον χρόνο και τις εν γένει συνθἠκες εργασίας (π.χ. τηλεργασία).
Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται από τη χώρα μας πρωτοβουλίες με
θετικό πρόσημο αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός φιλικού για τους πο-
λίτες και τους καταναλωτές επιχειρηματικού περιβάλλοντος διαμέσου των
νέων τεχνολογιών. Ως προς την τηλεργασία, είναι προφανές ότι η αναμόρ-
φωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου με δημιουργική διαβούλευση με-
ταξύ των κοινωνικών εταίρων συνδέεται αναπόσπαστα με αξιοποίηση κα-
λών διεθνών πρακτικών (π.χ. και όλως ενδεικτικά για δημόσιο τομέα από
ΗΠΑ, για ιδιωτικό τομέα ιδίως από σκανδιναβικές χώρες) προσαρμοσμέ-
νων και στις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς εργασίας (σε συνεργασία
με διεθνείς οργανισμούς αναμφισβήτητου κύρους, όπως η Διεθνής Οργά-
νωση Εργασίας –ILO-, αλλά και το Ευρωπαικό Ιδρυμα για την βελτίωση των
συνθηκών εργασίας -Eurofound).

Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006-2007 προ-
βλέφθηκε αναλυτικά Συμφωνία- Πλαίσιο Τηλεργασίας (Προσάρτημα Β), εν-
σωματώνοντας την Ευρωπαική Συμφωνία- Πλαίσιο για την Τηλεργασία (βλ.
και αρθρ.5 ν. 3846/2010). Η Συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει
αφετηρία γόνιμου, συστηματικού και τεκμηριωμένου διαλόγου μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας για επικαιροποίηση και ουσιαστική αξιο-
ποίησή της στη πράξη. Προφανώς, μετά την επάνοδο στην κανονικότητα,
συνιστάται η εξέταση θέσπισης ενός σύγχρονου, ακριβοδίκαιου και θεσμι-
κού πλαισίου ως αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνι-
κών εταίρων. Τέλος, η δημιουργία ενός αξιόπιστου Παρατηρητήριου Τη-
λεργασίας είναι κομβικής σημασίας, ώστε να αποφεύγονται τυχόν κατα-
χρηστικές πρακτικές σε βάρος τηλεργαζομενων και να διορθώνονται τα οποία
λειτουργικά ή διαδικαστικά προβλήματα προς όφελος των μερών, αλλά και
του κοινωνικού συνόλου. Σε κάθε περίπτωση προέχει η επικράτηση της αν-
θρωποκεντρικής αντίληψης με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε η τη-
λεργασία να συμβάλλει καταλυτικά σε ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον
και να αρθούν έτσι οι όποιες αντιρρήσεις διατυπώνονται για την εφαρμο-
γή συστημάτων τηλεργασίας στη πράξη. Πάντως η προσφυγή σε τηλεργα-
σία στις παρούσες συνθήκες συμβάλλει εκ των πραγμάτων και στη προστασία
της δημόσιας υγείας, διευκολύνοντας επιχειρήσεις και εργαζόμενους να μην
αποκοπούν πλήρως από την παραγωγική διαδικασία. Αυτή η εμπειρία μπο-
ρεί να είναι χρήσιμη για την επόμενη μέρα,ώστε να αξιοποιηθούν τα θετι-
κά και να διορθωθούν τυχόν ατέλειες.

Γεώργιος Βλασσόπουλος
Δικηγόρος – Διδάκτωρ Νομικής

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Καθώς η πανδημία
του COVID-19 δημιούρ-
γησε συνθήκες ακήρυ-
χτου πολέμου σε παγκό-
σμιο επίπεδο με ραγδαία
πληθυσμιακή προσβολή
και απώλεια ζωών, βιώ-
σαμε και συνεχίζουμε να
βιώνουμε τη μεγαλύτερη

επίδειξη αλληλεγγύης στην ανθρώπινη ιστορία. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩ-
ΤΟΜΑΓΙΑ του 2020 αναδεικνύει την έννοια της αλληλεγγύης μετα-
ξύ των κοινοτήτων και των κρατών ως ζητούμενο, καθώς συνιστά το
διαχρονικό αντίδοτο τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά από κάθε κρί-
ση. Η Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα αγώνα της Εργατικής Τάξης, έρχεται
να μας υπενθυμίσει ότι η πάλη των εργαζομένων για ισότητα και
δικαιοσύνη συνεχίζεται αδιάκοπα. Ο αγώνας των εργατών του Σι-
κάγο για την καθιέρωση του 8ωρου σήμερα αποκτά ξανά νόημα, αφού
αυτή την περίοδο σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο επιχειρείται να ανα-
τραπεί ό,τι κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες από την εργατική τάξη.
Στη χώρα μας, όλοι οι άνθρωποι που βίωσαν την οικονομική κρίση στο
ελληνικό έδαφος, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, επί 10 χρόνια
«πλήρωσαν» και «πληρώνουν» πολύ σκληρά τις μνημονιακές πολιτικές
της λιτότητας, που μας βύθισαν στην οικονομική ύφεση και την αν-
θρωπιστική κρίση μέσα από την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση
του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, είναι αδιανόητο ο κόσμος της Ελλάδας,
που σήκωσε με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη και την προσφυγική κρί-
ση, αλλά και των άλλων ομοιοπαθών λαών της Ευρωπαϊκής περιφέ-
ρειας, να ακούμε τετριμμένες όσο και βεβαιωμένα αποτυχημένες ιδέ-
ες για επαναφορά μνημονιακών καθεστώτων με νέες αιρεσιμότητες κ.α.
έναντι μιας αυτονόητης έκτακτης στήριξης στις χώρες της ΕΕ, που
οφείλουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας τραγικής πανδημίας, για
την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη.Ο τερματισμός κάθε δραστηριό-
τητας και η κοινωνική απομόνωση των ανθρώπων καλύπτουν πλέον το
μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, για την πρόληψη της
ταχείας εξάπλωσης του ιού εντός των κοινοτήτων και για την προστασία
των ηλικιωμένων και εκείνων με υποκείμενα νοσήματα. Ο οικονομικός
και κοινωνικός αντίκτυπος, καθώς οι ζωές και τα προς το ζην τίθενται
σε αναστολή, έχουν διαταράξει τον κόσμο της εργασίας με τους χαμηλά
αμειβόμενους και ανασφαλείς εργαζόμενους να φέρουν το μεγαλύτε-
ρο βάρος. Το επίκεντρο της πανδημικής αντίδρασης είναι (σωστά) στον
περιορισμό και τον μετριασμό της εξάπλωσης του ιού, καθώς επίσης
και στη στήριξη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της πε-
ρίθαλψης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και εκείνων σε πολλούς
άλλους ζωτικούς τομείς της οικονομίας και της εργασίας. Η εξάπλω-
ση του ιού ωστόσο οφείλει να καταπολεμηθεί με συγκεκριμένα
μέτρα σε κάθε χώρο εργασίας, παντού στον κόσμο.Την 1η Μαΐου,
απεργούμε όλοι στο πλαίσιο της 24ωρης Απεργίας που έχει προ-
κηρύξει η ΓΣΕΕ, σηκώνουμε τη γροθιά και χαιρετίζουμε τους εργαζό-
μενους και τις εργαζόμενες στον τομέα της υγείας, της φροντίδας και
άλλων τομέων της εργασίας όπως τους εργαζόμενους και τις εργαζό-
μενες στα σούπερ μάρκετ, τους και τις ταχυμεταφορείς, τους εργαζό-

μενους και τις εργαζόμενες στις εταιρείες logistics, τους εργαζόμενους

και τις εργαζόμενες στην καθαριότητα, τους τηλεργαζόμενους και τις

τηλεργαζόμενες, τους και τις τεχνικούς τηλεπικοινωνιών, τους απα-

σχολούμενους και τις απασχολούμενες στις ψηφιακές πλατφόρμες και

στις νέες τεχνολογίες, κ.λ.π, των οποίων η εργασία είναι απαραίτη-
τη για τη διάσωση ζωών και την παροχή ζωτικών προϊόντων και υπη-

ρεσιών.Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει παγκοσμίως και πολ-

λοί άλλοι θα υποστούν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους. Δια-

κόσια εκατομμύρια θέσεις εργασίας αναμένεται να χαθούν, εκατομμύ-

ρια άνθρωποι κινδυνεύουν να ξαναγυρίσουν στη φτώχεια και η τερά-

στια ανισότητα που υπήρχε ήδη αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Τα 2/3

του παγκόσμιου πληθυσμού με ανεπαρκή ή καθόλου κοινωνική προ-

στασία είναι εκτεθειμένα σοβαρά, με πολλούς να αντιμετωπίζουν τη φτώ-

χεια και την πείνα.Οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης έχουν αποκαλύψει

βάναυσα τις αποτυχίες του μοντέλου της παγκοσμιοποίησης που

έχει επιβληθεί σε εργαζόμενες γυναίκες και εργαζόμενους άνδρες. Τα

συστήματα δημόσιας υγείας έχουν εξασθενήσει από τη λιτότητα και η

διάβρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων έχει αποκαλύψει αμέ-

τρητα εκατομμύρια εργαζομένους εκτεθειμένους. Οι γυναίκες, οι με-

τανάστες και πρόσφυγες εργαζόμενοι, οι ανάπηροι, όλοι οι άνθρωποι

που αντιμετωπίζουν διακρίσεις φέρουν ασήκωτο βάρος αυτή την πε-

ρίοδο. Αυτό πρέπει να αλλάξει.Το αντίδοτο αυτής της κρίσης έγκει-

ται στην αλληλεγγύη που είναι η ζωτική δύναμη των συνδικαλιστι-

κών οργανώσεων, σε όλη την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος

και κυρίως σήμερα. Όλες οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να ξε-

περάσουν το αρχικό κύμα του COVID-19 και να προετοιμαστούν για το

μέλλον. Ως Συνομοσπονδία, ως συνδικάτα και εκλεγμένοι και εκλεγμένες

συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες, επικροτούμε κάθε πολιτική που κά-

νει πλήρη χρήση του κοινωνικού διαλόγου για να αφουγκραστεί τις ανά-

γκες των εργαζομένων, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και δίκαια

η κρίση και να εξασφαλιστούν μισθοί και εισοδηματική στήριξη για
το λαό.Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση πως η αλληλεγγύη είναι αντί-

δοτο στην κρίση αλλά όχι πανάκεια στην κρατική και την εργοδοτι-
κή αυθαιρεσία και την εργατική εκμετάλλευση. Καταδικάζουμε
όμως επιλογές άρνησης συνεργασίας με τα συνδικάτα των εργαζομέ-

νων και τους κοινωνικούς φορείς, άρνησης της πραγματικότητας της

πανδημίας, παραβιάσεις των εργατικών και γενικότερα των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων με τεράστιο κόστος για τους ανθρώπους. Καταδι-
κάζουμε εξίσου εκείνους τους εργοδοτικούς «θηρευτές» που επιδιώ-

κουν να επωφεληθούν από την κρίση. Απαιτούμε από όλους τους ερ-

γοδότες -μικρούς και μεγάλους- να σεβαστούν τα δικαιώματα των ερ-

γαζομένων και απαιτούμε από την Κυβέρνηση να τα διασφαλίσει. Επα-
ναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε το φασισμό,

τον ρατσισμό και την ακροδεξιά και όλα της τα πρόσωπα, να την εμπο-

δίσουμε να εκμεταλλευτεί αυτήν την κρίση και να υπονομεύσει περαι-

τέρω τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.Η ΓΣΕΕ και οι

δομές της, μπροστά στον αγώνα για διαρκή και έγκυρη ενημέρωση, δια-

θέσιμη προς όλους όσους βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, δημι-

ούργησε με άμεσα αντανακλαστικά την ΑΝΤΙ-COVID-19 Ομάδα Πλη-
ροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων για να προσφέρει στον

κόσμο της εργασίας το σύνολο των δομών της για πληροφόρηση και

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 1η Μάη 2020

«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
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υποβολή καταγγελιών. Η ομάδα της πλατφόρμας ΑΝΤΙ-COVID-19 αποτε-

λείται από το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Κέ-

ντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ ΓΣΕΕ),

του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής εργαζομένων και

ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελ-

λάδας, ενώ ταυτόχρονα η Νομική Υπηρεσία και το Γραφείο Τύπου της ΓΣΕΕ

παρακολουθούν τα στοιχεία και τις καταγγελίες που υποβάλλονται και με-

ριμνούν για την περαιτέρω προώθησή τους στα αρμόδια Υπουργεία και Αρ-

χές, κυρίως ελεγκτικές.Κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω. Οι τεράστιες

επενδύσεις στη δημόσια υγεία και στη φροντίδα για να διασφαλιστεί ότι

όλοι έχουν πρόσβαση, και ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των

εργαζομένων, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκαμψης, της ανοι-

κοδόμησης και της ανθεκτικότητας της χώρας και της κοινωνίας μας.Η επα-

νέναρξη της οικονομίας για την πρόοδο της κοινωνίας με ισότητα και δι-

καιοσύνη πρέπει να έχει τρεις βασικούς στόχους:ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκατομμύρια

θέσεις εργασίας παγκοσμίως και εκατοντάδες χιλιάδες σε εθνικό επίπεδο

καταστρέφονται. Η πλήρης απασχόληση πρέπει να είναι ο στόχος, με αξιο-

πρεπή εργασία για όλους, με υγιείς και ασφαλείς συνθήκες, με καταπολέμηση

της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και μ’ ένα ΤΕΛΟΣ στην επισφαλή

εργασία.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ: Το μερίδιο των μισθών στην Ελληνική οικονομία

μειώνεται εδώ και δεκαετίες και κινδυνεύει να καταρρεύσει περεταίρω με

αυτήν την κρίση. Οι ελάχιστοι μισθοί διαβίωσης πρέπει να ισχύουν παντού

με βάση τον τελευταίο κατώτατο συμφωνημένο μισθό της ΕΓΣΣΕ 2010-

2013 που καταργήθηκε με την 6η ΠΥΣ. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται

το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων για όλους τους εργα-

ζομένους, με άμεση επαναφορά του προϋφιστάμενου θεσμικού πλαισί-

ου.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μεί-

νει χωρίς κοινωνική προστασία και διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο από την κα-

ταστροφική πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Τώρα

είναι η ώρα της αλληλέγγυας Ευρώπης να χρηματοδοτήσει την κοινωνι-

κή προστασία για όλους. Ο κόσμος δεν μπορεί να αφήσει πίσω εκείνους

που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη τώρα, ούτε μπορεί να παραβλέψει την

ανάγκη για ανοικοδόμηση ενός,, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικού, μέλ-

λοντος.Αυτοί οι στόχοι είναι κεντρικοί για την επανεκκίνηση της οικονομίας

και τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας για όλους. Είναι επιτακτική

ανάγκη, συνεπώς, οι εθνικές οικονομίες να διατηρήσουν τα επίπεδα ευη-

μερίας τους και να αποφύγουν μια βαθιά ύφεση. Για να συμβεί αυτό, χρει-

άζονται μέσα για την εξασφάλιση ρευστότητας προκειμένου να χρηματο-

δοτηθούν βραχυπρόθεσμα η αμοιβή εργασίας και οι εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης, να υποστηριχθεί το εισόδημα όλων των εργαζομένων που χά-

νουν τη δουλειά τους, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι σε άτυπες μορ-

φές απασχόλησης καθώς και οι εργαζόμενοι σε ψηφιακές πλατφόρμες, να

χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να καλυφθούν οι ση-

μαντικές δαπάνες δημόσιας υγείας.Είναι επιτακτική ανάγκη η ΕΕ να κι-

νητοποιήσει και να συντονίσει τα αχρησιμοποίητα διαρθρωτικά και άλλα

σχετικά κονδύλια για να στηρίξει τα Κράτη Μέλη. Ωστόσο, εκτός από τις

μεταφορές εσόδων, η πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ χρειάζεται

επιπλέον οικονομικούς πόρους για να χρηματοδοτήσουν την οικονομική ανά-

καμψη χωρίς να επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος. Από την άποψη αυτή, τα

συνδικάτα στηρίζουν ενεργά τη δυνατότητα η ΕΚΤ να αγοράζει απευθεί-

ας κρατικά ομόλογα καθώς και την επιλογή μέσων κοινής χρηματοδότη-

σης (Ευρωομόλογα).

Όπου κι αν είμαστε και ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, ζού-
με σε έναν κόσμο.

Τα συνδικάτα γνωρίζουν ότι η αλληλεγγύη λειτουργεί!
Για τα συνδικάτα είναι καθήκον η αλληλεγγύη να λειτουργεί για

ολόκληρο τον κόσμο!!
Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!!
Ζήτω οι εργατικοί αγώνες!!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

28 Απριλίου, Παγκόσμια
Ημέρα για την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία

28.4.20

Η ΓΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Συ-
νομοσπονδίας χαιρετίζουμε την παγκόσμια Ημέρα για την
ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην Εργασία ως μια ημέρα υπενθύμι-
σης και ανάδειξης της σπουδαιότητας και της σημασίας της
υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Εν μέσω διεθνούς συναγερμού για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού αποκαλύφθηκαν περίτρανα τα κενά
στα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων όπου και
εάν απασχολούνται, στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, στην
ξηρά, στον αέρα ή στη θάλασσα. Σε συνδυασμό με την έμπρα-
κτη ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου του δημόσιου συ-
στήματος υγείας είναι πλέον προφανές ότι η προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων συνδέεται με την
προστασία του κοινωνικού συνόλου και του γενικού συμφέ-
ροντος, δεν είναι αυτονόητη και οφείλει να περιφρουρείται
έγκαιρα και να ελέγχεται αυστηρά από το Κράτος. 

Από την άλλη πλευρά σε έναν κόσμο που αλλάζουν οι μορ-
φές εργασίας, η σύνθεση και η ηλικιακή κατανομή των ερ-
γαζομένων και ανακύπτουν νέοι κίνδυνοι, απαιτούνται νέα ερ-
γαλεία και νέες στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.

Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ερ-
γαζόμενοι εξαιτίας των συνθηκών κατά την άσκηση της ερ-
γασίας τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν, εάν υπάρξουν συ-
στηματικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία πριν αυτά απο-
κτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. 

Το θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των
Εργαζομένων στην Ελλάδα περιέχει επαρκείς κανόνες για την
τήρηση των υποχρεώσεων υγείας και ασφάλειας στην εργα-
σία, οι οποίοι ωστόσο οφείλουν να επικαιροποιούνται με βάση
τις εξελίξεις τόσο στον τομέα της υγείας, όσο και τις εξελί-
ξεις σε επίπεδο χαρακτηριστικών επαγγελμάτων, ειδικοτήτων
και κλάδων απασχόλησης με προτεραιότητα την προστασία
της υγείας και όχι του κέρδους. Δυστυχώς και το ήδη υφι-
στάμενο θεσμικό πλαίσιο εξουδετερώνεται στην πράξη από
τις σοβαρές ανεπάρκειες στην εφαρμογή της νομοθεσίας και
στη λειτουργία ενός ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού σε όλη
την ελληνική επικράτεια. 

Παράλληλα παραμένουμε η μοναδική χώρα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση δίχως Φορέα Εκτίμησης και Ασφάλισης
Επαγγελματικών Ασθενειών και Εργατικών Ατυχημάτων

Η Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας είναι για
όλους μας αδιαπραγμάτευτη.

Σήμερα, υπό την απειλή του κορονοϊού είναι καθοριστική,
όσο ποτέ άλλωτε για να σωθούν ζωές. 

Είναι μία τελευταία ευκαιρία για τη δημιουργία της απα-
ραίτητης κουλτούρας και την εφαρμογή των αντίστοιχων κρί-
σιμων μέτρων και πρακτικών, που δεν πρέπει να χαθεί

Όλες τις μέρες του χρόνου, συνδικάτα, εργαζόμενοι και ερ-
γαζόμενες και εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουμε να εντατικο-
ποιήσουν την παρέμβαση και τη δράση μας ώστε να εξα-
σφαλισθούν οι μέγιστες δυνατές συνθήκες πρόληψης και
ασφάλειας στην εργασία γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανε-
κτίμητη και υπεράνω των κερδών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Τα «πάθη» για τον ΑΔΜΗΕ
δεν τελείωσαν. Συνεχίζονται!

Απρ 25, 2020 
Η κυβέρνηση επιχειρεί, εν μέσω πανδημίας με τους πολίτες και τους εργαζόμενους σε καραντίνα, να κλεί-

σει με γρήγορες, σχεδόν βιαστικές διαδικασίες (χωρίς έλεγχο και «ενοχλητικές» συζητήσεις) την ιδιωτικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ και μάλιστα την ώρα που οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ,  στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται
με ευσυνειδησία για την ασφαλή τροφοδοσία και συνολικά την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρικού συ-

στήματος της πατρίδας μας.
Με σχέδιο νόμου, που έχει πάρει ήδη το δρόμο του (κατατέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής),

ετοιμάζει την «περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ»!
Έτσι συνεχίζει να διολισθαίνει και δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ότι η πώληση επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα είναι

αντιπαραγωγική και αδιέξοδη για μια χώρα που αναζητά δυνάμεις για την ανασυγκρότησή της μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση.
Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τα δίκτυα Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), που αποτελούν μονοπωλιακή δραστηριό-

τητα και έχουν διασφαλισμένη κερδοφορία, πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικού συστήματος και η ιδιωτικοποίησή του συνιστά ακρωτηριασμό που πλήττει ευθέ-

ως και άμεσα το δημόσιο συμφέρον!
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σταθερά και αταλάντευτα έχει αντισταθεί στις απόπειρες ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ στις διαδοχικές προ-

σπάθειες διαφορετικών κυβερνήσεων. Κανείς –και πολύ περισσότερο όσοι εργάζονται στον Όμιλο ΔΕΗ– δεν ξεχνούν ότι οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι διέκοψαν τρεις φορές τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ για το θέμα του ΑΔΜΗΕ και πως η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει προ-
σφύγει νομικά (ακύρωση διαγωνισμού) τόσο στα Ελληνικά όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΑΔ).

Και βέβαια κανείς δεν πρέπει να αγνοήσει ότι η κυβερνητική απόφαση για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ εκδηλώνεται όταν ο
Διαχειριστής υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα (διασύνδεση Κυκλάδων, μικρή και μεγάλη διασύνδεση Κρήτης – έργα
με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από κοινοτικούς πόρους) το όποιο αυξάνει τις δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ, τα περιουσια-
κά στοιχεία και τα κέρδη του, τα οποία η κυβέρνηση θέλει να προσφέρει, μέσω ιδιωτικοποίησης, στους ιδιώτες.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καταγγέλλει την ενέργεια της κυβέρνησης που είναι εξ αρχής καταδικασμένη στη συνείδηση των εργαζομένων
αλλά και όσων πιστεύουν πως τα βασικά αγαθά πρέπει να βρίσκονται (όπως άλλωστε έδειξε εμφαντικά και η κρίση της παν-
δημίας) υπό δημόσιο έλεγχο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμμα-
τος, που ολοκληρώνεται το 2024, περιλαμβάνει
έργα 1,6 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, τα σημαντικά έργα
με τα οποία θα ολοκληρωθεί ο χάρτης των ηλε-
κτρικών διασυνδέσεων της χώρας σε βάθος δε-
καετίας, είναι τα ακόλουθα: 

• Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου: Το
έργο, ύψους 350 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται
εντός του 2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελ-
λάδας και της ΕΕ.

• Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής: Την περίοδο
2021-2024 οι επενδύσεις για το έργο  -που πρό-
κειται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ- θα φτάσουν τα 781
εκατ. ευρώ με στόχο ολοκλήρωσης της διασύν-
δεσης το 2023. Μαζί με το τμήμα που θα υλο-
ποιηθεί το 2020, ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. 

• Διασύνδεση των Κυκλάδων: Στα διασυνδε-
δεμένα νησιά των Κυκλάδων (Σύρος-Πάρος-

Μύκονος- Άνδρος-Τήνος), θα προστεθεί μέσα στο
2020 η Νάξος. Η τελευταία φάση, προϋπολογι-
σμού 389 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί το 2023-
2024 με τα νησιά Σέριφος-Μήλος-Φολέγανδρος-
Σαντορίνη. Το συνολικό έργο συγχρηματοδοτεί-
ται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

• Επέκταση Συστήματος 400 kV στην Πελο-
πόννησο: Το σύστημα Υπερυψηλής Τάσης  επε-
κτείνεται στην Πελοπόννησο δίνοντας περαιτέρω
περιθώρια διείσδυσης ΑΠΕ στο νότιο Σύστημα της
χώρας με συνολικό προϋπολογισμό 90 εκατ. και
ολοκλήρωση έως το 2024. Το πρώτο σκέλος του
έργου (Μεγαλόπολη-Κόρινθος και ΚΥΤ Κορίνθου)
θα ολοκληρωθεί το 2021. 

• Διασύνδεση των Δωδεκανήσων: Το σύ-
μπλεγμα των Δωδεκανήσων (Κως-Ρόδος-Κάρ-
παθος) θα διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστη-
μα έως το 2027 με συνολικό προϋπολογισμό 1,5
δισ. ευρώ. 

• Διασύνδεση του ΒΑ Αιγαίου: Ο χάρτης των
διασυνδέσεων στο Αιγαίο θα ολοκληρωθεί το
2029 με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαί-
ου και τη Σκύρο. Αυτό το έργο, συνολικού ύψους
885 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις
Σκύρου-Λέσβου-Λήμνου-Χίου-Σάμου με την Εύ-
βοια στα δυτικά, την Θράκη στα βόρεια και την
Κω στα νότια.
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