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Σ
ε επικοινωνιακή επίθεση έχει πε-

ράσει η ΔΕΗ μετά την αμυντική

στάση που είχε τα προηγούμενα

χρόνια. Η νέα Διοίκηση του Ομίλου προ-

βάλει μια προσπάθεια μετασχηματισμού

και προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλ-

λόμενες συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας.

Εφαρμογή "Green Deal", ψηφιοποίηση

και υιοθέτηση πελατοκεντρικού χαρακτή-

ρα, προβάλλονται ως βασικοί πυλώνες στη

στρατηγική του Ομίλου. Συμπληρωματι-

κά, νέα “προϊόντα”, διευρυμένο ωράριο

λειτουργίας Καταστημάτων, νέοι τρόποι ε-

ξυπηρέτησης υιοθετούνται από την Επι-

χείρηση. Παρά τα παραπάνω, καμία κου-

βέντα για μείωση των τιμολογίων. Καλά τα

παραπάνω, το νοικοκύρεμα, η βελτιστο-

ποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας,

αλλά ο πελάτης της ΔΕΗ όχι μόνο δεν είδε μειώσεις, αντιθέτως είδε

αυξήσεις. Αυξήσεις που δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους

ανταγωνιστές!

Επιπρόσθετα, αν τηλεφωνήσει κάποιος στο 11770 θα βρεθεί α-

ντιμέτωπος με τις χρεώσεις των πενταψήφιων όπως επισημαίνει και

ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Για ποια αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών μιλάμε, όταν τέλος

Ιουλίου 2020 δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης του 2019;

Χιλιάδες συνάδελφοι περιμένουν τις μισθολογικές τους προ-
αγωγές!

Στα οργανωτικά

της έχει επικρατήσει

γενικά η αύξηση…

Αύξηση Γενικών Δι-

ευθύνσεων, αύξηση

Διευθύνσεων, αύξηση

Κλάδων…

Μια Διεύθυνση καταργείται, τρεις-τέσσερεις δημιουργούνται στη

θέση της. Και το προσωπικό παράλληλα μειώνεται. Πως θα στελε-

χωθούν έντεκα έως τώρα Γεν. Διευθύνσεις και άγνωστος αριθμός

Διευθύνσεων; Οι προκηρύξεις θέσεων κατακλύζουν σχεδόν καθη-

μερινά τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ιστότο-

ποι (sites) και τα εσωτερικά δίκτυα δεν προλαβαίνουν να ενημερω-

θούν. Ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις προκηρύξεις πα-

ρατηρείται, μια "ευελιξία"!!!
Η όλη πρακτική είχε υιοθετηθεί ευρέως από την προηγούμενη Δι-

οίκηση και διευρύνεται αποτελεσματικότατα!

Το οργανόγραμμα – κρεβάτι του Προκρούστη αντικατα-
στάθηκε από το οργανόγραμμα-Λερναία Ύδρα.

Τα παραπάνω αποτελούσαν στοιχεία της κουλτούρας της προη-

γούμενης Διοίκησης. Μήπως αποτελούν και της νέας;;;

Όσο και αν η άναρχη "ανάλογα με τις ανάγκες" διαδικασία δημι-

ουργεί ευκαιρίες, οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε απαξίωση στε-

λεχών και σε άλλες σε θυματοποίησή τους.

Μήπως είναι ώριμες οι συνθήκες υιοθέτησης ενός συστήματος α-

νάθεσης καθηκόντων, που θα ανταποκρίνεται στην αξιοκρατία και

την αντικειμενικότητα;

Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια το θέμα της τηλεργασίας, η

οποία όμως επιβάλλεται να συνοδεύεται και από ένα κανονιστικό

πλαίσιο. Παράλληλα, γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ το δικαίωμα της

αποσύνδεσης (π.χ. αποφυγή αποστολής μηνυμάτων στον συμφω-

νημένο χρόνο αποσύνδεσης) και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής

του εργαζόμενου.

Η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσής της, δε θα

μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστα τα συνδικάτα.

Αρκετά Σωματεία αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τις εκλογικές

τους διαδικασίες για το μέλλον και βέβαια μεταφέρθηκε και το συ-

νέδριο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Είναι κατανοητό ότι η παρατεταμένη προ-

εκλογική περίοδος για αυτά δημιουργεί άγχος, αλλά η επιθυμία να

συμμετέχουν στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ χωρίς να έχουν πραγ-

ματοποιηθεί αρχαιρεσίες (δηλ. με τις παλαιές δυνάμεις) είναι του-

λάχιστον τραγελαφική!!!

Καλή ανάγνωση!

Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2020

Ιδιοκτήτης

ΠΑ.Σ.ΥΠ. / Δ.Ε.Η.

Γιώργος Μπούκουρας

Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης

Σπύρος Αγαπάκης

Αρχισυντάκτες

Κώστας Διακουμάκος

Συντακτική Επιτροπή

Σπύρος Αγαπάκης

Ντίνα Αθανασούλη

Παναγιώτης Καλοφωλιάς

Nίκος Ντίνος

Θεμιστοκλής Σιώτας

Κώστας Χρυσίνας

Γραφεία

Βερανζέρου 57 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα

Τηλ.: 210 52.23.612

Fax: 210 52.26.726

Τιμή φύλλου: 0,01€

www.pasyp-dei.gr

www.pasyp-deipress.blogspot.com

email: pasyp@otenet.gr

pasyp.deipress@gmail.com

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 στο συνάδελφο-μέλος μας Κρουσταλάκη Γε-

ώργιο για την απώλεια της μητέρας του.  

Η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της διάδοσής του, είχαν ως συνέπεια την ελαχιστοποί-
ηση των αποθεμάτων αίματος στα νοσοκομεία. Στην παραπάνω πρόκληση ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ σε
συνεργασία με τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ απάντησε οργανώνοντας ένα διήμερο εθελοντικής αι-
μοδοσίας στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ. 
Στο πλαίσιο λήψης των απαραίτητων μέτρων (θερμομέτρηση, μάσκες προστασίας) εφαρμό-
σθηκε επιπρόσθετα για πρώτη φορά σύστημα ραντεβού ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός
στις αίθουσες αιμοδοσίας.
Οι συνάδελφοι εθελοντές-αιμοδότες για άλλη μια φορά εμπιστεύθηκαν την Τράπεζα Αίματος
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση-πρόκληση αυτήν. 
Η αιμοδοσία του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ αποτελεί εγγεγραμμένο μέλος του Εθνικού Μητρώου
Αιμοδοσίας, με αριθμό μητρώου 10480 και οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν
να εκδόσουν την ηλεκτρονική κάρτα αιμοδοσίας μέσω του ιστότοπου (site)
https://blooddonorregistry.gr και τηλεφωνώντας στο 215-2157865

Η τράπεζα αίματος ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

μπροστά και σε καιρούς πανδημίας
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Τι και αν η ΔΕΗ εισέρχεται σε φάση ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως διατείνεται ο Πρόεδρος και ΔΝΣ;
Τι και αν προβάλει νέες υπηρεσίες;
Τι και αν προσπαθεί να μπει σε φάση ανάπτυξης;
Αδυνατεί να εφαρμόσει το "νέο" σύστημα Αξιολόγησης, που η προηγούμενη Διοίκηση υιοθέτησε και πρόβαλε ως τεράστιο επίτευγ-

μα.
Η σχετική απόφαση ΔΝΣ ΔΕΗ(118/2019) προέβλεπε ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα αρχίζει το αργότερο την 1 Φεβρουαρίου κάθε

έτους και θα ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξή της. Παρά τα παραπάνω εκπνέει ο Ιούλιος και η διαδικασία δεν έχει
αρχίσει ακόμα, με συνέπεια την καθυστέρηση απόδοσης των μισθολογικών προαγωγών.

Φυσικά δεν μπορεί η καθυστέρηση να αποδοθεί στην πανδημία. Απλά δεν είχε γίνει η κατάλληλη προετοιμασία την κατάλληλη χρο-
νική περίοδο.

Για ποια ανάπτυξη του προσωπικού να συζητήσουμε, όταν η ΔΕΗ αδυνατεί να αποδώσει μισθολογικές προαγωγές (κλιμάκια); Για ποια
συνέπεια, για ποια συνέχεια και για ποια φερεγγυότητα απέναντι στο προσωπικό της;

Η ΔΕΗ χορηγούσε τις μισθολογικές προαγωγές συντομότερα, εποχές που δεν υπήρχαν τα σύγχρονα πληροφορικά συστήματα!!!
Η μη υλοποίηση των αποφάσεων της Επιχείρησης, δείχνει αδυναμία, προχειρότητα, κυρίως όμως ασέβεια προς τους εργαζόμενους.
Παρά τις δύο επιστολές μας, στις οποίες επισημάναμε την κωλυσιεργία, απάντηση δεν λάβαμε.
Δικαιούται ή όχι το προσωπικό, να γνωρίζει τι γίνεται με την αξιολόγησή του;
Δικαιούται ή όχι το συνδικάτο να γνωρίζει γιατί καθυστερεί η υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης;
Η αξιολόγηση προσωπικού, αποτελεί μια σημαντικότατη διαδικασία και ένα ουσιαστικό εργαλείο για την ανάπτυξη και παρακίνηση

των εργαζομένων. Γι � αυτό και πρέπει να διαπνέεται από σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν αξίζουν
τέτοια αποδιοργάνωση!!!

«Γεφύρι της Άρτας» η Αξιολόγηση
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4491/66 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους δικαιού-

χους κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

Από 28/2/2020, το εφάπαξ του θανόντα μισθωτού (Ν. 4670/20), απονέμεται στα μέλη της οικογένειας (σύζυγος- τέκνα)

κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος (ανεξαρτήτως αν δικαιούνται της συντάξεώς του).

Όταν δεν υπάρχουν μέλη , το εφάπαξ απονέμεται στους γονείς και στα αδέρφια του θανόντα κατά το ποσοστό του κλη-

ρονομικού τους δικαιώματος.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου στον οποίο δεν είχε ακόμα καταβληθεί το εφάπαξ, αυτό απονέμεται στους νόμιμους

κληρονόμους του όπως αυτοί καταγράφονται στο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, κατά το ποσοστό του κληρονομικού

τους δικαιώματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 2084/92

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε  περίπτωση

που ασφαλισμένος δεν δικαιούται μπορεί να γί-

νει έντοκη επιστροφή εισφορών κλάδου πρόνοιας

αρκεί να έχει το λιγότερο τρία χρόνια .

Η επιστροφή γίνεται κατά την επέλευση του

ασφαλιστικού κινδύνου, δηλ. στην ηλικία συ-

νταξιοδότησης προσκομίζοντας συνταξιοδοτική

απόφαση του άλλου φορέα. Εάν από τον άλλο φο-

ρέα δικαιούται εφάπαξ τότε χορηγείται τμήμα του.

Το εφάπαξ απονέμεται για όλα τα χρόνια

ασφάλισης σε κλάδο πρόνοιας από τον τελευταίο

φορέα.

Τέλος για όλες τις αποχωρήσεις από 1/9/2013,

ισχύει ο Ν. 4387/2016  άρθρο 35 ως προς τον

υπολογισμό του εφάπαξ.

ΚΙΝΗΤΡΟ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Σε αποφάσεις χορήγησης κινήτρου για τους εργαζόμενους που αποχωρούν από τη ΔΕΗ τον ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, προχώ-

ρησαν τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια.

Στους εργαζόμενους που είτε αποχωρούν οικειοθελώς είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία

δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000€, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2 του Α.Ν.173/1967, όπως ισχύει.

Επιπλέον σε αυτούς που αποχωρούν οικειοθελώς καταβάλλονται τα παρακάτω ποσά:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποχώρηση δε συνεπάγεται αυτοδίκαια και άμεση συνταξιοδότηση, αφού πρέπει να έχει θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό

δικαίωμα. 

Όριο Ηλικίας Οικον. Κίνητρο

ΔΕΗ 55 ετών έως 31.12.2020 ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος 20.000€

ΔΕΔΔΗΕ 64 ετών έως 31.12.2020 με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα 7.000€

ΑΔΜΗΕ 62 ετών με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα
7.000€
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Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, αρμόδιος για θέματα Εμπορίας, κ. Γιώργος Καρακούσης δή-

λωσε: 

«Η ΔΕΗ συνεχίζει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της Εμπορίας της εγκαινιάζοντας τρεις νέες υπηρεσίες, που στόχο έχουν

να απλοποιήσουν και να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο ενισχύσαμε τα εναλλακτικά κα-

νάλια εξυπηρέτησης και εντάξαμε σε αυτά σύγχρονες υπηρεσίες, όπως οι τηλεφωνικές πληρωμές, το ηλεκτρονικό συμβόλαιο,

η εξυπηρέτηση μέσω Facebook. Συνεχίζουμε με νέες πρωτοβουλίες, που θα μειώσουν τον χρόνο αναμονής των πελατών

στα καταστήματα, θα διευκολύνουν την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση και θα βελτιώσουν την εμπειρία τους, ενώ θα εμπλου-

τίζουμε διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, στο πρότυπο των αντίστοιχων μεγάλων διεθνών παρόχων ενέργειας.» 

Οι νέες υπηρεσίες μας: 
Νέο διευρυμένο ωράριο από τις 07:30 το πρωί έως
τις 20:00 το βράδυ σε 3 εμβληματικά καταστήματα.

Το νέο ωράριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, ισχύει

αρχικά, στην Αθήνα, στο μεγαλύτερο κατάστημα ΔΕΗ, στην Αρι-

στείδου 5-7, στο νεότερο κατάστημα ΔΕΗ, στην Ομόνοια, Αγί-

ου Κωνσταντίνου 11 και στο μεγαλύτερο κατάστημα της Θεσ-

σαλονίκης, στην Τσιμισκή 136. Αξίζει να σημειωθεί πως, ήδη από

τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του, το απογευματινό ωράριο εξυ-

πηρέτησε έναν πολύ μεγάλο αριθμό πελατών. 

Ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό ραντεβού
Τη Δευτέρα 15.06.2020, η ΔΕΗ εγκαινίασε την εφαρμογή Ηλε-

κτρονικού και Τηλεφωνικού Ραντεβού, δίνοντας έτσι τη δυνα-

τότητα στους καταναλωτές, να κλείσουν ραντεβού και να επι-

σκεφθούν το κατάστημα που επιθυμούν, συγκεκριμένη ημέρα

και ώρα. 

Οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού

τους σε 10 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, από τις 08:00 ως

τις 13:30, και στα 3 καταστήματα με διευρυμένο ωράριο, από τις

08:00 π.μ. έως τις 19:30 μ.μ.. 

Το ραντεβού προγραμματίζεται ηλεκτρονικά στο https://ap-

pointment.dei.gr/ ή τηλεφωνικά μέσω του 11770. Επιπλέον, ο

καταναλωτής έχει την επιλογή να ακυρώσει το ραντεβού του,

με τον ίδιο τρόπο. Τότε, το ραντεβού είναι αμέσως διαθέσιμο για

τον επόμενο καταναλωτή. 

«Αυτόματη Ψηφιακή Βοηθός της ΔΕΗ» με άμεσες απαντήσεις
Η νέα αυτή εφαρμογή, διευκολύνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία με τους υπάρχοντες ή τους μελλοντικούς πε-

λάτες ΔΕΗ. Είναι διαθέσιμη στο messenger στο ΔΕΗ Chatbot και στο dei.gr και απαντά άμεσα στις ερωτήσεις των κατανα-

λωτών. Αρκεί κανείς να πληκτρολογήσει το μήνυμά του και θα λάβει ενημέρωση την ίδια στιγμή. 

Η ΔΕΗ αλλάζει και καλωσορίζει τους καταναλωτές στη νέα αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και στη νέα της εποχή. 

Η ΔΕΗ αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της 
και υποδέχεται το μέλλον

Σκοπός της ΔΕΗ ήταν πάντα να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και στις ανάγκες τους. 

Γι’ αυτό, αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας με σύγχρονες λύσεις και πρακτικές, 

που διευκολύνουν έμπρακτα, την καθημερινότητα όλων. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κύριε Υπουργέ,

Η σκανδαλώδης σύμβαση προμήθειας ρεύ-

ματος από τη ΔΕΗ προς την “Αλουμίνιον της Ελ-

λάδος”, του κ. Μυτιληναίου, που αποτελεί μια

κληρονομιά από την προηγούμενη κυβέρνηση

του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει, ως άξιο απορίας, πως

δεν έχει ακόμη σταματήσει, όταν, μάλιστα, την

ίδια στιγμή, η κυβέρνηση σας και η διοίκηση της

ΔΕΗ προσπαθούν να κλείσουν οποιαδήποτε

άλλη «πληγή» αιμορραγεί οικονομικά, την τελευταία περίοδο.

Τη στιγμή που μόλις, το φθινόπωρο του 2019, αυξήθηκαν τα τιμολό-

για προς τους απλούς καταναλωτές και που η έκπτωση συνέπειας προς

αυτούς περιορίστηκε από τη ΔΕΗ στο μόλις 5%, αποτελεί σκάνδαλο, πως

η «Αλουμίνιον ΑΕ» του κ. Μυτιληναίου απολαμβάνει την ίδια έκπτωση στα

τιμολόγια της ΔΕΗ, συνολικού ύψους 48%. Μάλιστα, αυτό που είναι εξω-

φρενικό είναι ότι, στο ποσοστό αυτό έκπτωσης περιλαμβάνεται και ένα 15%

για την καταβολή από την Αλουμίνιον μεσοσταθμικά ισόποσης ετήσιας προ-

καταβολής, δικαίωμα που δεν δίνεται σε κανέναν άλλο καταναλωτή.

Θυμίζουμε ότι, η σύμβαση αυτή είχε εγκριθεί το 2016 από το τότε Δι-

οικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, χωρίς την ύπαρξη σχετικής εισήγησης από

τα υπηρεσιακά στελέχη της, κάτι πρωτόγνωρο αλλά και μοναδικό, μέχρι τώρα,

στα χρονικά της ΔΕΗ. Η δε άμεση ζημιά που έχει προκαλέσει, μέχρι τώρα,

στη ΔΕΗ η ως άνω έκπτωση ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια ευρώ και σίγουρα,

αναρωτάται κανείς, πως δεν έχει γίνει ακόμα επέμβαση εισαγγελέα.

Συνολικά, από το 2010 και μετά, η ΔΕΗ έχει ζημιωθεί από την προμήθεια

ρεύματος στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος» με ένα ποσό που ξεπερνά τα

250 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, με ένα ποσό που είναι συγκρίσιμο με τα

κέρδη που παρουσίασε η βιομηχανία αυτή, κατά την ίδια περίοδο.

Αυτό, δε, που καθιστά ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο τη συνέχιση της

σύμβασης προμήθειας ρεύματος από τη ΔΕΗ προς την «Αλουμίνιον» απο-

τελεί το γεγονός ότι, από την άλλη μεριά, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εμ-

φανίζεται και διαφημίζεται ως ο μεγαλύτερος ηλεκτροπαραγωγός στη χώρα

μας, μετά τη ΔΕΗ, με παραγωγή ρεύματος υπερδιπλάσια των αναγκών της

«Αλουμίνιον». Άρα, ενώ μπορεί άνετα να καλύψει τις ανάγκες του σε ρεύ-

μα, προτιμά να αγοράζει το ρεύμα κάτω του κόστους από τη ΔΕΗ, να τον

επιδοτούν, δηλαδή, οι υπόλοιποι απλοί καταναλωτές.

Εν τω μεταξύ, πλέον, δεν υπάρχει η δικαιολογία περί συμβατικών δε-

σμεύσεων, αφού οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, οι οποίες αποτελούσαν ακόμη

ισχυρότερη δέσμευση, καθώς, ήταν προς τους δανειστές μας, καταργή-

θηκαν, με πρόσφατο νόμο της παρούσας κυβέρνησης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται οκ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να ακυρώστε την υπάρχουσα αποικιοκρατική σύμβαση του

«ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ» με την ΔΕΗ, αφού, αποτελεί μείζον σκάνδαλο

η αγορά ρεύματος από τη ΔΕΗ με τιμή κάτω από το κόστος παραγωγής

του, ενώ η τιμή πώλησης προς την ΔΕΗ γίνεται με εξωφρενικά υψηλές

τιμές, αφού έχουν πλέον καταργηθεί οι ΝΟΜΕ με δικό σας νόμο και όλες

οι σχετικές συμβάσεις λήγουν, το φθινόπωρο του 2020;

18/6/2020

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ”
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ε.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Από τον Δεκέμβριο του 2019 γίνονται ανα-

κοινώσεις για την σύνταξη του επιχειρηματικού

πλάνου για την ΔΕΗ, το οποίο όμως ακόμη δεν

έχει δημοσιοποιηθεί.

Ό διευθύνων σύμβουλος έχει περιοριστεί

στην παρουσίαση βασικών αξόνων για τη ΔΕΗ,

χωρίς κανένα συγκεκριμένο πλάνο και καμία κο-

στολόγηση για τις ΑΠΕ, τις αποκαταστάσεις

ορυχείων εδαφών, καμία αποτύπωση της από-

συρσης των λιγνιτικών μονάδων, σχέδιο για την Πτολεμαϊδα 5, κανένα απο-

λύτως νούμερο.

Προχωράει μάλιστα σε δηλώσεις για κέρδη EBITDA 1 δισ. ευρώ το 2024,

ανα- φέροντας ότι ως προς τα οικονομικά μεγέθη, για το 2020 ο επιχει-

ρησιακός σχε- διασμός προβλέπει πωλήσεις 4,6 δισ. ευρώ και λειτουρ-

γική κερδοφορία προ φόρων τόκων και αποσβέσεων στα 650 έως 700 εκατ.

ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η επιστροφή των ΥΚΩ παλαιότερων

ετών. Εάν συμπεριληφθούν τα ΥΚΩ τότε τα EBITDA θα κυμανθούν στα 850

με 900 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείται, ο αρμόδιος Υπουργός να κα-
ταθέσει στο σώμα:

Το επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ
Οι Αιτούντες Βουλευτές
Φάμελλος Σωκράτης, Καφαντάρη Χαρά, Βέττα Καλλιόπη, Ζαχαριάδης

Κωνσταντίνος, Μάρκου Κωνσταντίνος, Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Ξενο-
γιαννακοπούλου Μαρία- Ελίζα (Μαριλίζα), Παπαηλιού Γεώργιος, Παππάς
Νικόλαος. Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Ήδη, έχει παρέλθει άπρακτη η οριζόμενη από το άρθρο 133 παρ.3 προ-
θεσμία χωρίς να κατατεθεί το αιτούμενο έγγραφο.

Κατόπιν τούτου το περιεχόμενο της ως άνω αίτησης κατάθεσης εγ-
γράφων μετατρέπεται σε περιεχόμενο επερώτησης κατά το άρθρο 134
παρ.2 του Κανονισμού της Βουλής.

Επερωτάται ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επί της μη κατάθεσης του αιτούμενου με την αρχική αίτηση κατάθε-

σης εγγράφου και καλείται να το καταθέσει.
14/5/2020

Ο επερωτών βουλευτής

Φάμελλος Σωκράτης

ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Κύριε Υπουργέ,

όπως πλέον διαφαίνεχαι ξεκάθαρα η Κυ-

βέρνηση έχει επιλέξει μία και μοναδική κατεύ-

θυνση υποκατάστασης της Τηλεθέρμανσης για

την περιοχή της Μεγαλόπολης, όπως και τις πε-

ριοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή του Φυ-

σικού Αερίου, καταργώντας όμως ταυτόχρονα

την προοπτική διασύνδεσης τόσο με την Μεγα-

λόπολη 5 όσο και με την Πτολεμάίδα 5 αντί-

στοιχα, εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα.

Οι κυβερνητικές υποσχέσεις ότι δεν θα υπάρξει κενό στη λειτουργία

των Τηλεθερμάνσεων έχουν μείνει μέχρι σήμερα κενό γράμμα, δίνοντας

μια πρώτη γεύση για το πόσο θα τηρηθούν και οι υπόλοιπες περί δίκαι-

ης ενεργειακής μετάβασης των περιοχών αυτών.

Η Μεγαλόπολη βλέπει, εκτός από τη μεγάλη ανεργία και τη βαθιά οι-

κονομική ύφεση που ήδη βιώνει, να προστίθεται ένα νέο μεγάλο πρόβλημα,

αυτό της διαφαινόμενης πλέον κρίσης της ακριβής Τηλεθέρμανσης, δε-

δομένου ότι σήμερα το κόστος με χρησιμοποίηση Φυσικού Αερίου θα υπερ-

διπλασιαστεί.

Η Κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των

Τηλεθερμάνσεων, με παροχή θερμικής ενέργειας από τους υπάρχοντες

σταθμούς ενέργειας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με βάση ποια μελέτη αποφασίσατε την διακοπή της Τηλεθέρμανσης

στην πόλη της Μεγαλόπολης;

2. Εξετάσατε εναλλακτικά σενάρια και αν ναι, ποια ήταν αυτά και για ποι-

ους λόγους τα απορρίφατε; Αν όχι για ποιους λόγους παραλείφατε να

το κάνετε;

Αθήνα, 22.6.2020

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη,
κατέθεσαν την 18/05/2020, 54 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Αφού παρουσιάζουν την πορεία της Επιχείρησης ερωτούν τον αρ-

μόδιο Υπουργό:

1. Ποιο είναι το Επιχειρησιακό Πλάνο της ΔΕΗ και πότε θα κατατεθεί στη

Βουλή, όπως έχουμε ζητήσει και με βάση τους κανόνες του κοινο-

βουλευτικού ελέγχου; 

2. Ποιο προβλέπεται να είναι το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας μετά το 2023, οπότε προβλέπει η κυβέρνηση να κλεί-

σουν όλες οι λειτουργούσες σήμερα λιγνιτικές μονάδες; 

3. Ποιος είναι ο αριθμός και το προφίλ των πελατών από άποψη συνέ-

πειας και ποσότητας καταναλισκόμενης ενέργειας που έχουν απο-

χωρήσει από τη ΔΕΗ από τον Οκτώβρη και εφεξής; 

4. Ποιες ήταν οι εισπράξεις της ΔΕΗ ανά μήνα από το Σεπτέμβριο του

2019 μέχρι και τον Απρίλιο του 2020; Ποιες ήταν οι τιμολογήσεις ανά

μήνα με βάση την καταμετρηθείσα τα αντίστοιχα διαστήματα ενέργεια; 

5. Τι μέτρα λαμβάνονται για τη διαχείριση και είσπραξη των οφειλών των

65.000 μεγαλοοφειλετών τελικών πελατών; Ποιες προβλέψεις υπάρ-

χουν για την είσπραξη μέρους έστω των 700 εκατ. ευρώ της συνο-

λικής τους οφειλής ; 

6. Ποια είναι η πορεία της τιτλοποίησης οφειλών; Πότε αναμένεται η ολο-

κλήρωση και η είσπραξη των σχετικών κονδυλίων; Ποιες είναι οι εκτι-

μήσεις η/και ενδείξεις για τους όρους της τιτλοποίησης; Πως θα εξα-

σφαλιστούν οι ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη δια-

δικασία τιτλοποίησης της νέας διοίκησης της ΔΕΗ; 

7. Τι μέτρα τιμολογιακής πολιτικής σχεδιάζει η κυβέρνηση και η διοίκηση

της ΔΕΗ αξιοποιώντας τα περιθώρια της σημερινής συγκυρίας για τη

ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων; 

8. Ποιοι συμβουλευτικοί οίκοι έχουν συμβληθεί με τη ΔΕΗ από τον Αύ-

γουστο του 2019 μέχρι σήμερα, με ποιες διαδικασίες, με ποια τιμή-

ματα και με ποιο αντικείμενο ο καθένας; Ποιοι ήταν οι συμμετέχοντες

ανά διαδικασία επιλογής; Πόσες διαδικασίες πρόσληψης συμβούλων

είναι σε εξέλιξη; Με ποιο αντικείμενο και προϋπολογιζόμενο τίμημα; 

9. Πόσοι σύμβουλοι έχουν προσληφθεί με ατομικές συμβάσεις, με ποιο

αντικείμενο ο καθένας και με ποια αμοιβή; 

10. Ποιος είναι σήμερα ο αριθμός των πελατών της ΔΕΗ στην προμήθεια

Φυσικού Αερίου; Ποιο είναι το μερίδιο της Επιχείρησης στη σχετική

αγορά; 

11. Τι προτίθεται να πράξει ο κ. Υπουργός με τις περιπτώσεις παραβίασης

του κανονισμού και του καταστατικού της ΔΕΗ και του κώδικα περί

Δικηγόρων που αναφέρθηκαν;

ΘΕΜΑ: Κυβέρνηση και Διοίκηση οδηγούν τη ΔΕΗ σε αδιέξοδο
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Στα αποτελέσματα και στα βασικά οικονομικά στοιχεία του 2019,

αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κος

Γ. Στάσσης κατά την ομιλία του στην 18η Τακτική Γενική Συνέλευση

των Μετόχων την Τετάρτη 24/6/2020.

Επιπρόσθετά αναφέρθηκε στις προοπτικές του Ομίλου επι-

σημαίνοντας ότι :

«Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός του Ομίλου λαμβάνο-

ντας υπόψη τις εξελίξεις τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε πα-

γκόσμιο επίπεδο.

Το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-

γειας αλλάζει. Μέχρι σήμερα, η παραγωγή ενέργειας γινόταν σε

περιοχές εκτός πόλεων και μεταφερόταν στους καταναλωτές. Το

περιβάλλον της ενέργειας αλλάζει γρήγορα και οδηγούμαστε σε

κατακερματισμένη παραγωγή μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά στις

στέγες, με άμεση διοχέτευση της παραγωγής στην κατανάλωση.

Πρόκειται για αυτό που συχνά ακούμε ως «Ενεργειακή μετάβα-

ση», η οποία απαιτεί τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά

που μέχρι σήμερα είχε η ΔΕΗ. Απαιτεί στόχευση στην «πράσινη

ενέργεια», ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, και το-

ποθέτηση του πελάτη στο κέντρο του ενδιαφέροντος.

Για να γίνουμε μέρος αυτής της νέας πραγματικότητας, πρέ-

πει η εταιρεία να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να παρέχει νέες υπη-

ρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της.»

Προσδιόρισε ακόμα τους τρείς βασικούς πυλώνες της

στρατηγικής του Ομίλου:

1) Την εφαρμογή του “Green Deal” στην παραγωγή ενέργει-

ας, με επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης και επικέντρω-

ση των επενδύσεών μας στις ΑΠΕ

2) Την ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργικής απο-

δοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας καθώς και

3) Την τοποθέτηση του Πελάτη στο επίκεντρο της προσοχής

μας, παρέχοντάς του νέα προϊόντα και ανταγωνιστικά τι-

μολόγια, όπως επίσης και με την είσοδό μας στην ηλε-

κτροκίνηση.

Αναλυτικότερα ο κος Στάσσης στην ομιλία του προς τους με-

τόχους, ανέφερε:

« Κάνοντας τις σωστές επιλογές, η εικόνα της εταιρείας θα αλ-

λάξει ριζικά στο μέλλον επιτυγχάνοντας μέχρι το 2024 λειτουρ-

γική κερδοφορία μεγαλύτερη του € 1 δισ., μειώνοντας το προ-

σωπικό μας στους 11.500 εργαζόμενους και αυξάνοντας την ισχύ

των ΑΠΕ πάνω από 1 GW.

Σε επίπεδο συμβατικής παραγωγής, μετασχηματίζουμε το πα-

ραγωγικό δυναμικό μας με την σταδιακή απόσυρση των λιγνιτι-

κών μονάδων με βάση το σχετικό πλάνο που έχουμε ανακοινώσει,

μια προσπάθεια η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συνολική αλ-

λαγή της εικόνας της ΔΕΗ, μειώνοντας τις ποσότητες CO2 που εκ-

πέμπει από 20 εκατομμύρια τόνους το 2019 σε περίπου 5 εκατ.

τόνους το 2024.

Παράλληλα, εργαζόμαστε ώστε να διευρύνουμε το μερίδιό μας

στις ΑΠΕ.

Στόχος είναι από 2,5% μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ το

2019, να κατέχουμε το 10-20% το 2024.

Επίσης, όσο προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η

βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας, τόσο

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει το επιχειρησιακό             
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θα αυξάνονται οι επενδύσεις μας για την αναβάθμιση των δι-

κτύων.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα αυξάνονται (από 23% το 2019 σε 30%

το 2020) με στόχο την εισαγωγή εργαλείων όπως έξυπνοι με-

τρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα Γεωγραφικών Πληρο-

φοριών κ.α.

Όσον αφορά την λιανική αγορά, η περίοδος του κορωνοϊού

ήταν για εμάς περίοδος επιτάχυνσης ορισμένων σημαντικών ενερ-

γειών διότι έπρεπε να υιοθετήσουμε νέες τεχνολογίες και ψηφιακά

εργαλεία και να τα εφαρμόσουμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα,

πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαμε αρχικά προγραμματίσει, ώστε να

βοηθήσουμε τους πελάτες μας οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στα σπί-

τια τους.

Αναβαθμίζουμε την στρατηγική μας στην αγορά, εγκαινιάζουμε

νέα προϊόντα και υπηρεσίες από το καλοκαίρι, νέες ψηφιακές τε-

χνολογίες για καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες, και βελ-

τίωσης της εξυπηρέτησής τους.

Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο ενισχύσαμε τα εναλλακτικά κα-

νάλια εξυπηρέτησης και εντάξαμε σε αυτά σύγχρονες υπηρεσίες,

όπως οι τηλεφωνικές πληρωμές, τα ηλεκτρονικά συμβόλαια, η

εξυπηρέτηση μέσω Facebook, και εφαρμογή που απαντά άμεσα

στις ερωτήσεις των πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

της ΔΕΗ όλο το 24ωρο. Συνεχίζουμε με νέες πρωτοβουλίες που

θα μειώσουν το χρόνο αναμονής των πελατών στα καταστήμα-

τα, θα διευκολύνουν την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση και θα βελ-

τιώσουν την εμπειρία τους, ενώ θα εμπλουτίζουμε διαρκώς τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στο πρότυπο των αντίστοιχων με-

γάλων διεθνών παρόχων ενέργειας.

Από τα μέσα Ιουνίου εγκαινιάσαμε πιλοτικά την εφαρμογή του

διευρυμένου ωραρίου σε τρία κεντρικά μας Καταστήματα: Αθή-

νας, Ομόνοιας, Κεντρικής Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή των συ-

ναδέλφων μας που συμμετέχουν στη νέα αυτή προσπάθεια και

ήδη τα πρώτα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την απο-

δοχή του μέτρου από τους πελάτες μας.

Παράλληλα, σε μία προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της ει-

κόνας των καταστημάτων μας και μείωσης του χρόνου αναμο-

νής για την εξυπηρέτηση των πελατών μας εγκαινιάσαμε επίσης

την υπηρεσία Ηλεκτρονικού και Τηλεφωνικού Ραντεβού, η

οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα τρία παραπάνω Καταστήμα-

τα. Και σε αυτή την πρωτοβουλία η ανταπόκριση των πελατών

μας είναι εντυπωσιακή.

Ακόμα σχετικά με το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης ανέφερε

ότι πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο και αποδοτικό, με την ψηφιοποίηση

του δικτύου, ώστε να γίνει “έξυπνο” με την χρήση έξυπνων με-

τρητών, συστημάτων αυτοματοποίησης και κεντρικής διαχείρι-

σης, συστημάτων GIS / Scada, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την κά-

λυψη των αναγκών που θα προκύψουν στο μέλλον.»

Τέλος αναφέρθηκε στην θετική τάση στην λειτουργική κερ-

δοφορία του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του

τετάρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του

2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώ-

νεται σε € 182 εκατ. Αποτελεί θετική εξέλιξη τόνισε, η μείωση των

λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης, μεταξύ άλλων, των

δαπανών για αγορές ενέργειας και καύσιμα, λόγω της πτώσης της

Οριακής Τιμής Συστήματος και των τιμών φυσικού αερίου, ενώ

παράλληλα, καταγράφηκε μείωση του καθαρού χρέους κατά € 52

εκατ., εκτιμώντας ότι για το 2020 το EBITDA σε επαναλαμβανό-

μενη βάση θα ξεπεράσει τα € 700 εκατ.

        της μοντέλο μπαίνοντας σε νέα εποχή
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Ένα νέο Σύστημα Αξιολόγησης παρουσίασε ο ΑΔΜΗΕ στο

συνδικάτο. Σύμφωνα με την παρουσίαση πρόκειται για ένα καινο-

τόμο σύστημα το οποίο διατηρεί τα θετικά στοιχεία του προηγού-

μενου συστήματος και τα συνδυάζει με νέα.

Αναλυτικότερα σύμφωνα πάντα με την παρουσίαση:

Ένα σύγχρονο, ψηφιακό σύστημα αξιολόγησης των εργαζομέ-

νων, φιλικό προς τον χρήστη, εγκαινιάζει φέτος ο ΑΔΜΗΕ, υιοθε-

τώντας τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στη δια-

χείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης θα τεθεί άμεσα

σε εφαρμογή, αντικαθιστώντας το παρωχημένο

προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης (ΕΚΦΑ).

Απλό στη χρήση του, περιλαμβάνει ξεκά-

θαρες διαδικασίες που εφαρμόζονται με

δίκαιο τρόπο για όλους τους εργαζο-

μένους. Στόχος της Εταιρείας είναι

να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπι-

στοσύνης με τους εργαζομένους

και να αναπτυχθεί μια κουλτούρα

συνεργασίας και ομαδικότητας. Για

τον λόγο αυτό, έχει σχεδιαστεί με

βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

κάθε Διεύθυνσης και αποσκοπεί

στη διαρκή ανάπτυξη των εργαζο-

μένων και τη βελτίωση της αποδοτι-

κότητάς τους.

Ειδικότερα, το νέο Σύστημα διατηρεί τα

θετικά στοιχεία του προηγούμενου συστήμα-

τος, όπως είναι οι δύο αξιολογητές, και τα συνδυάζει

με νέα, όπως είναι η αξιολόγηση με βάση τους στόχους και

τις δεξιότητες. Είναι σημαντικό ότι, για πρώτη φορά, εφαρμόζε-

ται η αυτοαξιολόγηση. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει ενεργό

ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης, εκφράζεται ελεύθερα και ανοι-

χτά σχετικά με τις επιδόσεις του και έχει τη δυνατότητα να δια-

φωνήσει με το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω μιας

διαδικασίας που διασφαλίζει ότι η διαφωνία του αυτή θα επιλυ-

θεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η αξιολόγηση γίνεται μια διαρκής διαδικασία που περιλαμβάνει

αρκετές συναντήσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Μέσω των συναντήσεων αυτών, επιτυγχάνεται εξατομικευμένη

και εμπιστευτική ανατροφοδότηση, όπου προτείνονται λύσεις και

υποδεικνύονται συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση της επί-

δοσης των εργαζομένων. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα

να αναδεικνύονται οι ισχυρές πτυχές της απόδοσης του εργαζο-

μένου, καθώς και εκείνες που χρήζουν βελτίωσης. Στο σχετικό

έντυπο που παρέχεται, ο εργαζόμενος μπορεί να διατυπώσει τις

σκέψεις, τις ανάγκες, τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες, καθώς και

τις προϋποθέσεις που θεωρεί απαραίτητες για την επίτευξη του επι-

θυμητού αποτελέσματος, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με

τον αξιολογητή του. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αλληλεπίδραση

μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, αυτά αποτι-

μώνται με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια με στόχο την κα-

λύτερη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας. Από την

ανάλυση των δεδομένων, εξάγονται σημαντικά στοιχεία τα οποία

βοηθούν τη Διοίκηση να εξάγει συμπεράσματα, να θέτει στόχους

και, εν τέλει, να επιτυγχάνει βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Εται-

ρείας. 

Σύμφωνα με βάση το νέο ΚΚΠ_ΑΔΜΗΕ, η αξιολόγηση απο-

συνδέεται πλήρως από τις μισθολογικές προαγωγές (μισθολογικά

κλιμάκια), γεγονός που απαλλάσσει τον εργαζόμενο από το άγχος

της μισθολογικής του εξέλιξης. Με τον τρόπο αυτό, η νέα διαδικασία

καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και ευγενούς άμιλλας.

Πολύ σημαντικό εργαλείο για την ευρεία αποδοχή και

επιτυχημένη εφαρμογή του νέου συστήματος εί-

ναι οι επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις.

Μέσα από αναλυτικά παραδείγματα που

αφορούν όλες τις φάσεις ολοκλήρω-

σης της αξιολόγησης, οι εργαζόμε-

νοι θα επιλύουν τις απορίες τους

εμπεδώνοντας τη νέα μεθοδο-

λογία.

Με το νέο Σύστημα Διοίκη-

σης Απόδοσης, ο ΑΔΜΗΕ φιλο-

δοξεί να εγκαινιάσει μια νέα

εποχή, η οποία θα διέπεται από

μια ανθρωποκεντρική κουλτού-

ρα. Για να το πετύχει αυτό, προ-

σβλέπει στην εδραίωση κλίματος

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνερ-

γασίας μεταξύ των εργαζομένων και της

Διοίκησης και στην ενδυνάμωση των δια-

προσωπικών σχέσεων με τρόπο εποικοδομητικό

και αποδοτικό για την Εταιρεία και τους ανθρώπους του.

Καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης στον ΑΔΜΗΕ

Ετήσιος «κύκλος»
αξιολόγησης

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

Στην επιβράβευση της απόδοσης των εργαζομένων προ-

χώρησε ο ΑΔΜΗΕ. Με απόφασή του το Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ

αποφάσισε:

1. Την επιβράβευση απόδοσης (bonus): α) στα διοικητικά στε-

λέχη, β) στο 20% των εργαζομένων εκτός θέσεων ιε-

ραρχικής ευθύνης και γ) να δοθεί συμβολικό ποσό επι-

βράβευσης στο υπόλοιπο 80% των εργαζομένων που δεν

κατέχουν ιεραρχική θέση. 

2. Στους εργαζομένους, οι οποίοι λαμβάνουν το ανώτατο από

το νόμο όριο αποδοχών ή σε εκείνους που είναι πλησίον

σε αυτό, να χορηγεί παροχές σε είδος που εξυπηρετούν τις

λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την επί-

τευξη των στόχων τους. 
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Ο υπό δημόσιο έλεγχο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί το
μεγαλύτερο επενδυτικό έργο στη χώρα

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υπογραφή των συμ-

βάσεων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης που υλοποιεί

ο ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής εταιρίας «Αριάδνη Interconnection». Πρόκει-

ται για ένα εθνικό έργο για το οποίο εργάστηκαν παραγωγικά όλοι – στελέ-

χη της παρούσας και της προηγούμενης κυβέρνησης, της ΡΑΕ και του ΑΔΜΗΕ

– σαν μια ομάδα , μια «Εθνική Ελλάδας».

H σημερινή εκδήλωση δείχνει ότι μια μεγάλη εταιρία υπό δημόσιο έλεγχο –

όπως ο ΑΔΜΗΕ- αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την εμπειρία της μπορεί να

ολοκληρώσει μεγάλα και απαιτητικά έργα, όπως αυτό της ηλεκτρικής διασύν-

δεσης.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι αντίθετη με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του

ΑΔΜΗΕ γιατί , πέραν των άλλων, θεωρεί πως ο ΑΔΜΗΕ, είναι ένα εξαι-

ρετικό παράδειγμα εταιρίας ελεγχόμενης από το δημόσιο που μπο-

ρεί – εκτός από το σπουδαίο έργο της Μεταφοράς Η/Ε- και φέρ-

νει σε πέρας σύνθετα έργα και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρό-

νο αποδεικνύοντας ότι «ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ».

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κω-

στή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Γεράσιμο Θωμά είχε τη Δευτέ-

ρα 29/6 η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε συζήτηση για το μείζον

θέμα της απολιγνιτοποίησης και των δραματικών συνεπειών που

θα έχει για τις περιοχές που πλήττονται (Δυτική Μακεδονία και Αρ-

καδία) . Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η ενεργός συμμετοχή της ΓΕ-

ΝΟΠ/ΔΕΗ στη διαβούλευση για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης που

–σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό- αναμένεται να παρουσιαστεί

τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ζήτησε την «επιστροφή» των δυο εταιριών Λι-

γνιτική Μελίτης και Λιγνιτική Μεγαλόπολης στη ΔΕΗ ΑΕ αλλά και

της θυγατρικής «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», κίνηση που θα έχει θετικές

επιπτώσεις για τη μητρική εταιρία ενώ θα διευκολύνει και τις ανα-

γκαίες μετακινήσεις εργαζομένων.

Ακόμη, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επισήμανε την ανάγκη προσλήψεων στο

ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ καθώς οι ελλείψεις προσωπικού τόσο

στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής όσο και στο Διαχειριστή της

Μεταφοράς δημιουργούν θέματα υποστελέχωσης και εντατικο-

ποίησης και κατ΄επεκτασιν διαμορφώνουν συνθήκες αύξησης των

εργατικών ατυχημάτων την περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη με-

γάλα έργα (π.χ. η ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με την Κρή-

τη, ηλεκτροκίνηση).

Τέλος, τα δημοσιεύματα, που αναφέρονται στην άρνηση του

υπουργού να ικανοποιήσει «μισθολογικά αιτήματα», είναι ανάξια σχο-

λιασμού. Όσο δε για την «επαναφορά της έκπτωσης στο τιμολόγιο

των εργαζομένων στη ΔΕΗ», η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επισημαίνει απλώς ότι

το ζήτημα βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, μετά από την προσφυγή μας

στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πρώτα η ασφάλεια - Τήρηση
των προβλεπομένων για

εργασία σε συνθήκες
καύσωνα

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καλεί μέσω των σωματείων- με-

λών της, τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ, ΔΕΔ-

ΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ και ειδικά όλους εκείνους που

εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω των

υψηλών θερμοκρασιών, να τηρούν αυστηρά τα μέ-

τρα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για

την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης.

Ειδικότερα, τα συνεργεία των συναδέλφων που ερ-

γάζονται στο ύπαιθρο είτε στη Διανομή (ΔΕΔΔΗΕ) , είτε

στη Μεταφορά (ΑΔΜΗΕ) θα πρέπει να λαμβάνουν τα

προβλεπόμενα μέτρα και να ζητούν – απαιτούν τη χο-

ρήγηση των απαιτούμενων μέσων από την υπηρεσία

τους και η σύσταση αυτή αφορά και τους συναδέλφους

εργοδηγούς-αρχιτεχνίτες , που έχουν την ευθύνη των

συνεργείων.

Επιπλέον, οι συνάδελφοι στα Ορυχεία της Επιχεί-

ρησης θα πρέπει να γνωρίζουν και να είναι σε ετοι-

μότητα ώστε να εφαρμόζονται τα όσα ειδικότερα προ-

βλέπονται για τα μεταλλεία και λατομεία όπως διακοπή

εργασιών ή μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης

των εργασιών.

Τέλος, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της

πανδημίας του κορωνοϊου πρέπει να λαμβάνονται

συστηματικά και να τηρούνται τα ειδικότερα μέτρα τόσο

για την προστασία των ίδιων των συναδέλφων όσο και

των καταναλωτών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Μια από τις βασικές μεταβολές που φαίνονται πλέ-

ον να λαμβάνουν μόνιμο χαρακτήρα σε παγκόσμια κλί-

μακα είναι η εργασία από απόσταση.

Προφανώς εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου

smart work,υπό την έννοια της «έξυπνης» οργάνωσης

της εργασίας.

Όμως ανεξαρτήτως νεολογισμών, το ζητούμενο ήταν

και παραμένει η εξασφάλιση στη πράξη ενός πραγματικά αξιοπρεπούς ερ-

γασιακού περιβάλλοντος υπό το πρίσμα μιας ανάπτυξης με ανθρωποκε-

ντρικό χαρακτήρα.

Ασφαλώς η ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων σε συνθήκες κοινωνικής

καινοτομίας με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες (π.χ. ΑΜΕΑ, μακροχρόνια

άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες) μπορεί να διευκολύνει ένα σύγχρο-

νο και δημιουργικό πεδίο οργάνωσης της εργασίας χωρίς αποκλει-

σμούς η προκαταλήψεις. Πάντως, η καλλιέργεια μιας κουλτούρας δίκαι-

ης και καινοτόμας προόδου με ομαδικό πνεύμα και θετικό κοινωνικό απο-

τύπωμα είναι θεμελιώδης προτεραιότητα.

Στη χώρα μας η εφαρμογή της τηλεργασίας γίνεται στη παρούσα φάση

μονομερώς κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδό-

τη λόγω εκτάκτων συνθηκών τουλάχιστον έως 30-6-2020.

Αφού λοιπόν έχει αναιρεθεί ο κομβικός εθελοντικός χαρακτήρας της

τηλεργασίας, ανακύπτει καταφανώς η ανάγκη ενός αντίβαρου, διαμέσου

της πρόβλεψης ενός δικαιώματος του εργαζόμενου σε αποσύνδεση. Το

δικαίωμα αποσύνδεσης έχει προβλεφθεί σε διάφορες χώρες όπως η Γαλ-

λία, η Ιταλία, η Ισπανία. Για παράδειγμα στη Γαλλία έχει τεθεί σε εφαρμο-

γή από 1-1-2017 (droit a la deconnexion).

Σύμφωνα με σχετική διάταξη του Γαλλικού Κώδικα Εργασίας ( L 2242-

8 περ.7) στις επιχειρήσεις με άνω των 50 εργαζόμενους ο εργοδότης υπο-

χρεούται να συμφωνήσει με τους εργαζόμενους ένα κοινά αποδεκτό πλαί-

σιο αποσύνδεσης, αλλιώς οφείλει να καταρτίσει και εφαρμόσει έναν σχε-

τικό οδηγό.

Διευκρινίζεται ότι ο εργοδότης ως υπόχρεος οφείλει να απέχει από κάθε

ενέργεια που διαταράσσει η αναιρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης (π.χ. απο-

φυγή αποστολής μέιλ στον συμφωνημένο χρόνο αποσύνδεσης ),ανε-

ξαρτήτως αν ο εργαζόμενος έχει αποσυνδεθεί από τις συσκευές ηλε-

κτρονικής η άλλης επικοινωνίας του.

Ασφαλώς η ως άνω πρακτική είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, αν και δεν

κατοχυρώνει πλήρως το περιεχόμενο του σχετικού δικαιώματος.

Μία μελλοντική ρύθμιση συνιστάται να προβλέπει με σαφήνεια αυτό

το περιεχόμενο καθώς και συγκεκριμένες συνέπειες σε περίπτωση πα-

ραβίασης του.

Αξίζει λοιπόν να ξεκινήσει ένας συστηματικός και τεκμηριωμένος διά-

λογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και σε εθνι-

κό επίπεδο για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας

υπόψη πραγματικά καλές πρακτικές κοινής αποδοχής και αξιοποιώντας

ουσιαστικά τη σχετική τεχνογνωσία διεθνών οργανισμών, όπως η Διεθνής

Οργάνωση Εργασίας (ILO) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των

όρων εργασίας (Eurofound).

Άλλωστε το δικαίωμα αποσύνδεσης δεν αφορά μόνο όσους εργαζό-

μενους εργάζονται από απόσταση (από το σπίτι,σε κίνηση, σε τηλεκέντρα

κλπ.),αλλά δυνητικά κάθε εργαζόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό χρήσιμη είναι η σχετική αναλυτική από 15-3-2018

γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

(ΕΟΚΕ), όπου γίνεται ρητή αναφορά και στο δικαίωμα αποσύνδεσης ( 2018

/ C 237/ 02, παρ. 4.26 ). Στις αρχές Ιουνίου 2020 η

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων ( ETUC ) κάλεσε τις εργο-

δοτικές οργανώσεις να δραστηριοποιηθούν για την εισαγωγή του δικαι-

ώματος αποσύνδεσης στο εργασιακό περιβάλλον, κάνοντας μνεία και σε

πρόσφατα πορίσματα ερευνών που δείχνουν αυξημένη εργασιακή ενα-

σχόληση στον ελεύθερο χρόνο λόγω εντατικοποίηση των ρυθμών εργασίας,

αλλά και διαταραχές στην ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής

ζωής με παρενέργειες και στην ψυχοσωματική ισορροπία των εργαζομένων.

Ασφαλώς οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν απεριόριστες δυνατότη-

τες ευφυούς οργάνωσης της εργασίας. Όμως η οργάνωση αυτή προϋ-

ποθέτει ανθρωποκεντρικό όραμα, λειτουργικό οργανωτικό πλαίσιο, δια-

φανείς και δίκαιες διαδικασίες με κεντρικό άξονα την εμπιστοσύνη μετα-

ξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Εξίσου ευφυής οφείλει να είναι και η εποπτεία της εργασίας, ώστε να

αποφεύγονται καταχρηστικές πρακτικές, δεδομένου ότι η παροχή έργου

ενός ελεύθερου επαγγελματία είναι κάτι ουσιωδώς διαφορετικό από την

παροχή εργασίας ενός μισθωτού, ανεξαρτήτως του ευφυούς η μη χαρα-

κτήρα της εργασίας τους.

Η ολιστική προσέγγιση με αξιοποίηση πορισμάτων διαφόρων επι-

στημονικών κλάδων (νομικής, οικονομικών, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας,

πληροφορικής, εργονομίας κ.α.) σε συνδυασμό με κοινωνικά επωφελείς

καλές πρακτικές μπορούν να διευκολύνουν, με πρωτοβουλία των κοι-

νωνικών εταίρων, τη δημιουργία και λειτουργία μιας Κοινωνικής Πλατ-

φόρμας – Παρατηρητήριου Ευφυούς Εργασίας που θα μεγιστοποιεί τα οφέ-

λη αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, λαμβάνοντας

υπόψη και τη δεξαμενή όσων έφυγαν και εργάζονται πλέον στο εξωτε-

ρικό.

Επιπλέον θα αναδειχθούν καλές πρακτικές επιχειρήσεων ως προς την

κοινωνικά ευφυή,αλλά και δίκαιη διαμόρφωση του εργασιακού περι-

βάλλοντος.

Συμπερασματικά, το δικαίωμα αποσύνδεσης μπορεί να αποτελέσει ση-

μείο αναφοράς ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου σε διεθνές, ενω-

σιακό ,αλλά και εθνικό επίπεδο.

Ειδικά στη χώρα μας μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα σύναψης μιας

συλλογικής συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων προσαρμοσμένης εν-

δεχομένως στις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς εργασίας (π.χ. με έμ-

φαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους

όπως ο κλάδος, το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης).

Ο διάλογος αυτός μπορεί να εμπλουτιστεί από την συζήτηση για ένα

δικαίωμα του εργαζόμενου στη τηλεργασία, που έχει ήδη ξεκινήσει, για

παράδειγμα, στη Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση ένα αξιοπρεπές και ευφυές

εργασιακό περιβάλλον υποστηρίζεται από την εισαγωγή, εφαρμογή και

εποπτεία του δικαιώματος αποσύνδεσης.

Η εξέλιξη αυτή θα είναι προς όφελος των εργαζομένων, αλλά και των

επιχειρήσεων συνδράμοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη με όρους αξιο-

πρέπειας και υγιούς ανταγωνισμού.

Επιπλέον μπορεί να διευκολύνει εκ των πραγμάτων τη δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας, υπηρετώντας παράλληλα και το δημόσιο συμφέρον δια-

μέσου της προστασίας της ατομικής (σωματικής και ψυχικής) καθώς και

της δημόσιας υγείας.

Γιώργος Βλασσόπουλος

Διδάκτωρ Νομικής

Το επίκαιρο δικαίωμα της αποσύνδεσης
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Φωτιά οι κλήσεις στο 11770 

Έγγραφη Σύσταση σχετικά με τις αυξημένες χρεώσεις τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.”

Αθήνα 15 Μαΐου 2020

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, έχει γί-

νει αποδέκτης πολλών αναφορών καταναλωτών σχετικά με την

ιδιαίτερα υψηλή χρέωσή τους για κλήσεις προς τον πενταψή-

φιο αριθμό (11770) της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. για εξυπηρέτηση πε-

λατών, που σύμφωνα με τις αναφορές φθάνει σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις και το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ήδη από τον

Μάιο του 2018, έχει απευθύνει έγγραφη Πρό-

ταση προς τους Προμηθευτές και τους Δια-

χειριστές Δικτύων της Αγοράς Ενέρ-

γειας, μεταξύ των οποίων και προς τη

ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να προχω-

ρήσουν σε καθιέρωση εναλλα-

κτικού, δεκαψήφιου αριθμού,

όπου δεν υπήρχε, για την εξυ-

πηρέτηση των καταναλωτών-

Πελατών τους (βλ. υπ' αριθ.

22428/22 Μαΐου 2018 έγγραφη

Πρόταση της Αρχής).

Η ως άνω Πρόταση έγινε δεκτή

από τη συντριπτική πλειοψηφία των

Προμηθευτών και των Διαχειριστών.

Η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. παρά τις συνεχείς δια-

βεβαιώσεις της σχετικά με την ύπαρξη δε-

καψήφιου αριθμού (211 211 0770), έως και σή-

μερα, δεν έχει προχωρήσει στην καθιέρωση δεκαψήφιου

αριθμού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για κλήσεις από σταθερό

αλλά και κινητό τηλέφωνο με κατάλληλη γνωστοποίηση τόσο

στον ιστότοπο όσο και στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης της

εταιρείας.

Όπως έχουμε επισημάνει, με συνεχείς έγγραφες οχλήσεις της

Αρχής τα τελευταία δύο έτη προς την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., ο ως

άνω δεκαψήφιος αριθμός παρουσιάζεται σε μη εμφανές σημείο

του ιστότοπου (Αρχική Σελίδα>Επικοινωνήστε μαζί μας>Οικια-

κοί Πελάτες>Θέματα Λογαριασμών>Τηλέφωνα Επικοινωνίας) σε

αντίθεση με τον πενταψήφιο αριθμό “11770” ο οποίος προβάλ-

λεται σταθερά σε περίοπτες, κεντρικές θέσεις στην ιστοσελίδα

της εταιρείας και στον Λογαριασμό Κατανάλωσης. Επιπλέον, μέ-

χρι πρότινος, ο ως άνω δεκαψήφιος αριθμός αναφερόταν ως

αριθμός εξυπηρέτησης κατοίκων εξωτερικού (αναφέρεται

πλέον και για κλήσεις από κινητό), ο οποίος δρο-

μολογείτο στον πενταψήφιο αριθμό εξυ-

πηρέτησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Συ-

νήγορος του Καταναλωτή:

α) Απευθύνει Σύσταση προς τη

ΔΕΗ Α.Ε. για τη θέσπιση δεκα-

ψήφιου αριθμού τηλεφωνικής

εξυπηρέτησης πελατών για

όλους τους καταναλωτές-Πελά-

τες που καλούν είτε από σταθε-

ρό είτε από κινητό τηλέφωνο,

β) Καλεί την ΔΕΗ Α.Ε. να γνωστο-

ποιήσει καταλλήλως τον δεκαψήφιο

αυτόν αριθμό και να τον αναδείξει τόσο

στον σχετικό ιστότοπό της όσο και στους Λο-

γαριασμούς Κατανάλωσης της εταιρείας και

γ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποδεχθεί

τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση εντός πέ-

ντε (5) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, αυτή θα δη-

μοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του νόμου

3297/2014.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Πλήθος καταγγελιών από καταναλωτές και βέβαια από συναδέλφους σχετικά με τις τηλεφωνικές χρεώσεις του 11770.

Η αναστολή λειτουργίας των Καταστημάτων Πωλήσεων λόγω της πανδημίας, ώθησε απότομα τους καταναλωτές-πελάτες

της ΔΕΗ στους εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης, με αποτέλεσμα να αυξηθούν υπερβολικά οι χρόνοι αναμονής για την

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και βέβαια οι πελάτες να δουν υπέρογκες χρεώσεις για τις τηλεφωνικές τους κλήσεις στο 11770. 

Οι καταγγελίες έφτασαν και έως τον Συνήγορο του Καταναλωτή που απεύθυνε έγγραφη Σύσταση σχετικά με τις αυξη-

μένες χρεώσεις τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ με το από 15/05/2020 έγγραφό του. 

Αναλυτικότερα ο Συνήγορος του Καταναλωτή αναφέρει: 

211 211 0770
(αστική χρέωση)
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Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 2020, είναι

αφιερωμένη στην προστασία της Βιοποικιλότητας, του φυσικού πλού-

του της Γης.

Η επιλογή του θέματος έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας του

ΟΗΕ, της Ε.Ε. και των περιβαλλοντικών φορέων όλου του κόσμου,

για να γίνει ευρύτερα γνωστή η ανεκτίμητη αξία της βιοποικιλότη-

τας, η απώλεια της οποίας αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα για τον

πλανήτη και να τονιστεί η ανάγκη προστασίας της φύσης.

Το περιβάλλον είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού, της

ιστορίας, της τέχνης και της αισθητικής κάθε χώρας. Η διατήρηση του

φυσικού πλούτου της Γης για τις επόμενες γενεές αποτελεί βασικό

κοινό στόχο των κρατών – μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

στην ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030.

Η βιοποικιλότητα χρειάζεται προστασία γιατί:
➢ Είναι απαραίτητη για τη ζωή

Η Βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα παρέχουν τροφή, φάρ-

μακα και πρώτες ύλες, προσφέρουν αναψυχή και συμβάλλουν στην

ευεξία του ανθρώπου. Καθαρίζουν τον αέρα, φιλτράρουν το νερό,

ρυθμίζουν την ισορροπία του κλίματος, και συντηρούν την πα-

γκόσμια γεωργία.

Τα υγιή οικοσυστήματα προσφέρουν δωρεάν πολύτιμες υπηρε-

σίες, οι οποίες αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε να καλύπτονται από τε-

χνολογικά μέσα.

➢ Καταστρέφεται όπως ποτέ άλλοτε από ανθρώπινες

δραστηριότητες

Ο παγκόσμιος πληθυσμός άγριων ειδών μειώθηκε κατά 60% τα

τελευταία 40 χρόνια. Ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών κιν-

δυνεύουν με εξαφάνιση λόγω μεγάλης απώλειας του φυσικού τους

χώρου.

➢ Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική κρίση

αλληλεξαρτώνται

Η αποκατάσταση των δασών, των εδαφών και των υγρότοπων

και η δημιουργία πράσινων χώρων στις πόλεις είναι απαραίτη-

τες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η προστασία, η διατήρηση και η ενίσχυση του φυσικού πλούτου

αποτελούν από τους κύριους άξονες της Πράσινης Συμφωνίας, της

νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Ε.Ε.

Δράσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την προστασία της

Βιοποικιλότητας
➢ Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι ενσωματωμένη σε κάθε

νέο σχεδιασμό στις περιοχές που αναπτύσσονται παραγωγικές δρα-

στηριότητες.

➢ Σε όλες τις δραστηριότητες της, από την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, εφαρμόζεται η ισχύουσα Εθνι-

κή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλο-

ντος.

➢ Το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών εγκαταστάσεων της διαθέτει

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένα με τα πλέ-

ον σύγχρονα πρότυπα.

➢ Στο πλαίσιο της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας

συμμετέχει εθελοντικά σε δράσεις και πρωτοβουλίες για το Πε-

ριβάλλον.

Ενδεικτικά αναφέρεται το ερευνητικό έργο COFORMIT με τίτλο

«Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων Εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέ-

ντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του Περιβάλλοντος

και στο μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής», στο οποίο συμπράττει

με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την εταιρεία ena. Στο

πλαίσιο αυτού περιλαμβάνεται η δημιουργία πιλοτικού πρότυπου

πάρκου αναψυχής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, στο όριο των

αποκατεστημένων εκτάσεων των ορυχείων.

Πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης:

https://www.dei.gr/el/i-dei/perivallon/ereunitiko-ergo-coformit

➢ Συνεργάζεται με φορείς, όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων

Ερευνών και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, αλλά και πα-

νεπιστημιακές σχολές, για την εκπόνηση μελετών με στόχο την

ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών, δράσεων ή σχεδίων απο-

κατάστασης/ανάπλασης/διαχείρισης βιοποικιλότητας.

➢ Για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο

Περιβάλλον λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση του φυσικού πε-

ριβάλλοντος, τα οποία εξετάζονται στις Μελέτες Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), και καθορίζονται στις Αποφάσεις

Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), στοχεύοντας στην

διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του φυ-

σικού περιβάλλοντος ως σύνολο.

Η ΔΕΗ Α.Ε. η μεγαλύτερη Επιχείρηση παραγωγής και προ-

μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα, συνεισέφερε και

συνεχίζει να συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια για την

ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την απο-

κατάσταση των οικοσυστημάτων.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συνεισφοράς είναι τα προγράμ-

ματα αποκατάστασης εδαφών στις περιοχές των ορυχείων. Τα έργα

που έχουν γίνει με αυτά τα προγράμματα συνεισφέρουν στην προ-

στασία των χερσαίων οικοσυστημάτων που είναι ο στόχος 15 της ατζέ-

ντας του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030 («Ζωή στη στεριά»).

Επίσης η Επιχείρηση έχει συνδράμει στην υλοποίηση του 1ου Σχε-

δίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Βιοποικιλότητας με διάφο-

ρους τρόπους όπως:

• Την προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθη-

τοποίησης της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μέσα

από συμμετοχές σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής με

δενδροφυτεύσεις, διεξαγωγή διαγωνισμών ιδεών για την ανά-

πλαση και επανάχρηση πρώην περιοχών εξόρυξης λιγνίτη στην

περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κ.α.

• Την εκπόνηση Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων (ΕΟΑ), για

έργα που σχεδιάζει και πραγματοποιεί, με στόχο να διασφαλιστεί

ότι δεν θα θίξουν την οικολογική ακεραιότητα προστατευόμενων

περιοχών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εθνική και ευ-

ρωπαϊκή νομοθεσία και τις Αποφάσεις ΑΕΠΟ, λειτουργίας των

μονάδων παραγωγής.

Η ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Ενδεικτικά έργα ΔΕΗ Α.Ε. για την προστασία της βιοποικιλότητας:
➢ Στις περιοχές των ορυχείων

Στις περιοχές των ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Με-

γαλόπολης, η Επιχείρηση εφαρμόζει επί σειρά δεκαετιών εκτεταμένα προγράμματα

αποκατάστασης των θιγομένων εκτάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν δενδροφυτεύ-

σεις, διαμορφώσεις τελικών επιφανειών, δοκιμαστικές καλλιέργειες, εξωραϊσμό και

καθαριότητα των χώρων των ορυχείων.

Οι αποκατεστημένες εκτάσεις των ορυχείων στις οποίες έχουν φυτευτεί δασικά

είδη, μετά την πάροδο πολλών ετών έχουν εξελιχθεί σε περιοχές ιδιαίτερης ομορ-

φιάς με ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, που αποτελούν οικοσυστήματα σημαντικής

αξίας για την βιοποικιλότητα στην ευρύτερη περιοχή.

➢ Στις περιοχές των Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ)

Στις περιοχές των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ, έργων πολλαπλού σκοπού,

οι τεχνητές λίμνες έχουν εξελιχθεί σε ωραιότατους υγροβιότοπους, με αποτέλεσμα

να ευνοούν την ανάπτυξη αρκετών υδρόβιων οργανισμών και να προσφέρουν τρο-

φή και καταφύγιο σε μεγάλο αριθμό αποδημητικών ή μη πτηνών. Παράλληλα στις πα-

ραλίμνιες περιοχές αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες όπως η αναψυχή, ο οι-

κοτουρισμός, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η κτηνοτροφία κ.α.

Τεχνητοί υγροβιότοποι, όπως αυτοί που έχουν δημιουργηθεί στον ταμιευτήρα Αγ.

Βαρβάρας, στον ΥΗΣ Λάδωνα κλπ., αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα των δρά-

σεων της ΔΕΗ για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Τεχνητές λίμνες έχουν δημιουργηθεί στους παρακάτω ποταμούς: Αχελώο, Αλιάκ-

μονα, Νέστο, Άραχθο & Λούρο, Λάδωνα, Αώο, Άγρα & Εδεσσαίο.

Στις τεχνητές λίμνες και στους ποταμούς η Επιχείρηση πραγματοποιεί:

• Μελέτες για την προστασία της ιχθυοπανίδας, όπως κατά μήκος του υδροφόρου

δικτύου του ποταμού Νέστου, στη περιοχή του ΥΗΣ Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκ-

μονα, στο συγκρότημα λιμνών του κάτω ρου του ποταμού Αχελώου και κατάντη

αυτών και στον ταμιευτήρα του ποταμού Λάδωνα.

• Δράσεις που συνεισφέρουν στην προστασία των οικοσυστημάτων και την διατή-

ρηση της βιοποικιλότητας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με το

Δήμο Μετσόβου, Περιφέρειας Ηπείρου, Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βό-

ρειας Πίνδου για την αντιμετώπιση ξενικών ειδών στην τεχνητή λίμνη του ΥΗΣ Πη-

γών Αώου.

➢ Στις Μονάδες παραγωγής

Στις Μονάδες Παραγωγής εφαρμόζονται οι σχετικές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες

και Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της λει-

τουργίας τους στο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα.

Επίσης έχουν εκπονηθεί ειδικές μελέτες για την προστασία των οικοσυστημάτων,

όπως:

• Η Ωκεανογραφική Μελέτη της Ποιότητας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος πλησίον

του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

• Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, (ΕΟΑ), για την ευρύτερη περιοχή του ΑΗΣ Με-

λίτης και για την ευρύτερη περιοχή εξωτερικής απόθεσης Ορυχείου Κλειδιού Φλώ-

ρινας.

Από τις εν λόγω μελέτες προκύπτει ότι εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ελα-

χιστοποίησης των επιπτώσεων, μέσω εφαρμογής καλών πρακτικών, τα εξεταζό-

μενα έργα σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να επηρεάσουν την οικολογική ακε-

ραιότητα της εξεταζόμενης ΖΕΠ, ούτε και τα είδη ορνιθοπανίδας με σημαντική πα-

ρουσία στην ΖΕΠ, ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών,

τον βαθμό διατήρησής τους και την απομόνωσή τους.

• Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, (ΕΟΑ) του έργου κατασκευής και λειτουργίας του

Θερμοηλεκτρικού σταθμού, (ΘΗΣ), Νότιας Ρόδου στη θέση “Πίσω Κάμπος - Πλά-

κα Στενή”.

• Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, (ΕΟΑ), στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής, ΑΣΠ,

Καλύμνου

• Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, (ΕΟΑ), στον ΑΣΠ Καρπάθου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/06/2020

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2020

Η ΓΣΕΕ μαζί με τα Διεθνή Συνδικάτα συμ-
μετέχει στη Παγκόσμια ημέρα δράσης για το Κλί-
μα και την Απασχόληση. O χρόνος τελειώνει.
Χωρίς φιλόδοξη δράση για την κλιματική αλλαγή
έως το 2020, θα περάσουμε τα κρίσιμα σημεία
για μη αναστρέψιμες ζημιές στον πλανήτη μας.

Μη αναστρέψιμη υπερθέρμανση του
πλανήτη – Ο κόσμος πρέπει να μειώσει τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 45% τα
επόμενα δέκα χρόνια.

H Γη στις φλόγες – Οι παγετώνες υπο-
χωρούν σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο – συ-
μπεριλαμβανομένων των Άλπεων, των Ιμα-
λαΐων, των Άνδεων, των Rockies, της Αλάσκας,
της Νέας Ζηλανδίας και της Αφρικής.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
απειλεί τις πόλεις – Η παγκόσμια στάθμη της
θάλασσας αυξήθηκε κατά 20 εκατοστά τον τε-
λευταίο αιώνα.

Πρόσφυγες και εκτοπισμένοι πλυθη-
σμοί – Περισσότεροι από 83 εκατομμύρια πρό-
σφυγες για το κλίμα έχουν φύγει από την κα-
ταστροφή και έχουν χάσει τα προς το ζην.

Κλιματική αλλαγή και δημόσια υγεία –
Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στην υγεία
πέρα από τα εθνικά σύνορα, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι
θα υπάρξουν επιπλέον θάνατοι λόγω της κλι-
ματικής αλλαγής (θερμικό καταπόνηση, υπο-
σιτισμός, και ελονοσία) από το 2030 και μετά.

Παγκόσμια Δημοσκόπηση ITUC 2020 –
Το 79% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι ερ-
γαζόμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνω-
ρίζουν ποια μέτρα σχεδιάζει η εταιρεία τους για
προσαρμογή των θεσεων εργασίας στις νέες
κλιματικές συνθήκες.

Ας συνεργαστούμε και να σχεδιάσουμε ένα
μέλλον με ασφαλείς θέσεις εργασίας, βιώσιμες
οικονομίες και έναν ασφαλή και υγιή πλανήτη.
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