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T
ο εργασιακό νομοσχέδιο, παρά
τις αντιδράσεις πολιτικών κομ-
μάτων, συνδικάτων, Επιμελη-

τηρίων και άλλων φορέων, αποτελεί
πλέον Νόμο του Ελληνικού Κρά-
τους.

Είναι όμως απορίας άξιο, σε τι
οφείλεται η καθυστέρηση της προ-
σαρμογής των οδηγιών της ΔΕΗ,
του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, στις
σχετικές με την προστασία της οικο-
γένειας, ρυθμίσεις του Νόμου, παρό-
τι αυτός έχει δημοσιευθεί εδώ και ένα
μήνα.

Ειδικότερα στη ΔΕΗ, παρά την τε-
ρατώδη μεγέθυνση των οργανο-
γραμμάτων, στα θέματα εργασιακών

σχέσεων και προσωπικού παρατηρείται μια αναποτελεσμα-
τικότητα.

Πως αλλιώς να χαρακτηρισθεί η καθυστέρηση υιοθέτη-
σης των ρυθμίσεων του Νόμου;

Πως αλλιώς να χαρακτηρισθεί η καθυστέρηση ολοκλή-
ρωσης της αξιολόγησης προσωπικού για το 2019 και η ανά-
λογη καθυστέρηση απόδοσης των αντίστοιχων μισθολογι-
κών προαγωγών;

Πως αλλιώς να χαρακτηρισθεί η καθυστέρηση έως σήμερα
της έναρξης της αξιολόγησης για το 2020;

Επίσης, σε πλή-
θος προκηρύξεων
που είδαν το φως
της δημοσιότητας,
παρατηρείται ένας
μεγάλος, τεράστιος
βαθμός "ευελιξίας"
ως προς τα απαι-
τούμενα τυπικά

προσόντα για τη συμμετοχή σ’ αυτές. Σε κάποιες απαιτού-
νται "σπουδές ή και πιστοποιήσεις" σχετικές με το αντικεί-
μενο της Διεύθυνσης. Σε άλλες αποκλείονται πτυχιούχοι σχο-
λών Οικονομικής κατεύθυνσης!!!

Η προσπάθεια "ευελιξίας" της προηγούμενης καταστρο-
φικής Διοίκησης συνεχίζεται και από την τωρινή. Ή κάποι-
οι δεν έχουν αντιληφθεί την αλλαγή σελίδας ή δεν έχει αλ-
λάξει η σελίδα!!!

Ωστόσο, ο ρόλος του σιωπηλού παρατηρητή δεν ταιριά-
ζει στον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ. Όσο είναι εφικτό, τέτοιου είδους "ευ-
ελιξίες", θα τις προβάλουμε!

Ένα σημαντικό ακόμα θέμα αποτελεί το θέμα της προ-
στασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Χω-
ρίς αναλυτικές αναφορές, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εκ-
πτώσεις στο θέμα αυτό δε γίνονται!!!

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πλέει σε θολά νερά. Προ-
σφορές και εκπτώσεις δημιουργούν μια ουτοπία ενεργεια-
κού παραδείσου, μέχρι την ενεργοποίηση των διαφόρων ρη-
τρών. Η ενεργοποίηση της ρήτρας CO2, της ρήτρας Οριακής
Τιμής Συστήματος, αποτελούν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους
καταναλωτές. Η δυσκολία συγκρισιμότητας των τιμολογίων
και τα "ψιλά" γράμματα, νοθεύουν τον ανταγωνισμό, με θύ-
ματα τους καταναλωτές. 

Ο εξωπορισμός ή outsourcing αναπτύσσεται ραγδαία.
Όπου είναι δυνατό να εισαχθεί, εισάγεται άκριτα, χωρίς αξιό-
πιστη μελέτη οφέλους – κόστους. Και έπειτα αρχίζουν τα διά-
φορα προβλήματα που βαραίνουν πάλι τους καταναλωτές.
Λανθασμένες ενδείξεις, καθυστερήσεις στις συνδέσεις και γε-
νικότερα στην εξυπηρέτηση και πολλά ακόμα. Η ευθύνη δια-
χέεται πολλές φορές, σε τέτοιο βαθμό που τελικά χάνεται. 

Άλλο ένα διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας πραγματο-
ποιήθηκε στα Κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ,
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγεί-
ας των Εθελοντών Αιμοδοτών, που στήριξαν μαζικά και αυ-
τήν την προσπάθεια. 

Καλή ανάγνωση!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους-μέλη μας, Πάτσιου Κωνστα-

ντίνα για την απώλεια του πατέρα της, Μιχελή Λουκία για την απώλεια του πατέρα της, Ροϊλό Χρήστο για την

απώλεια του πατέρα του και Γιασσιά Πηνελόπη για την απώλεια της μητέρας της.

editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

«Ασταθής» η Ο.Τ.Σ.
Μεγάλη μεταβλητότητα παρουσιάζει η Μέση Μηνιαία Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.), η
οποία ωστόσο το πρώτο πεντάμηνο του 2021 παραμένει σταθερά υψηλότερα από τα 50
€/Mwh. Φυσικά αυτό θυματοποιεί τους καταναλωτές, που έχουν υπογράψει συμβόλαια
με ρήτρα Ο.Τ.Σ.

Μήνας 2021 Μέση μηνιαία Ο.Τ.Σ. (€/Mwh)
Ιανουάριος 55,61

Φεβρουάριος 50,89
Μάρτιος 58,76
Απρίλιος 64,06

Μάϊος 63,49
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Ουραγός η ΓΔ/ΑΝΠΟ ΔΕΗ 
Αγκυλωμένη, δέσμια αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η Διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ σε νοο-

τροπίες που εμποδίζουν την εκ μέρους της παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τις ανάγκες
των εργαζομένων.

Πριν από περίπου 3 χρόνια, ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις του περιβάλλοντος
και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των εργαζομένων γονέων, έθεσε το θέμα αύξησης των δικαι-
ούμενων ημερών αδείας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών.

Το βασικό επιχείρημα αποτελούσε η προσαρμογή των ρυθμίσεων του Ομίλου στις ρυθμίσεις
της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2008 της ΓΣΕΕ,
στη βάση ισχύος της αρχής
της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Η
προσαρμογή θα συνέβαλε ου-
σιαστικά στην αποτελεσματικό-
τερη παρακολούθηση της σχο-
λικής επίδοσης των μαθητών
αλλά θα αναδείκνυε και τον
κοινωνικό χαρακτήρα της Επι-
χείρησης. 

Ωστόσο οι αρμόδιοι παρά-
γοντες, γραπτώς δεν απάντησαν
φυσικά, αλλά προβάλλοντας
αίολα επιχειρήματα θέλησαν
να αγνοήσουν την πρόταση. 

Και έρχεται τώρα ο Ν.
4808/2021 και προβλέπει για τις
σχετικές άδειες το αυτονόητο!!!

Έως τέσσερις ημέρες το
χρόνο για κάθε παιδί-μαθητή!
έως 18 ετών.

Και τώρα; Θα επικαλεσθούν
οι αρμόδιοι ότι οι ρυθμίσεις
της ΔΕΗ είναι ευνοϊκότερες από
αυτές που προβλέπει ο νόμος;
Θα επικαλεσθούν την ανάγκη
ερμηνείας από τη Νομική Υπη-
ρεσία; Ένα μήνα μετά τη δημο-
σίευση του Νόμου και ακόμα δεν
έχουν υιοθετηθεί οι ρυθμίσεις,
που αφορούν σε χιλιάδες τα-
κτικούς και έκτακτους εργαζό-
μενους! 

Το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα είναι ότι η Διοίκηση Προσωπικού κάποτε που αποτελούσε
λειτουργία μίας Διεύθυνσης με την ευθύνη 20.000-30.000 εργαζομένων, βρισκόταν κοντά στις
ανάγκες τους και μπορούσε να περηφανεύεται σε πολλά θέματα ότι αποτελούσε τον πρωτοπόρο,
τώρα σπασμένη σε έξι Διευθύνσεις με ευθύνη λιγότερων από 8.000 εργαζόμενους, βρίσκεται
σε θέση ουραγού. 

Το χάος επιβεβαιώνουν τα γεγονότα.
Η αξιολόγηση του 2019 ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2021� του 2020 δεν έχει ξεκινήσει ακό-

μα.
Η απόσταση με τους μισθωτούς μεγαλώνει.
Η κατακερματισμένη πλέον Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων αδυνατεί να αφου-

γκρασθεί τις ανάγκες των εργαζομένων, αδυνατεί να εφαρμόσει και τις αποφάσεις της ίδιας της
Διοίκησης. 

Μήπως τελικά αδυνατεί να ακολουθήσει τη ΔΕΗ στη νέα εποχή;;;
Σε κάθε περίπτωση τέτοιες νοοτροπίες δεν θα γίνουν ανεκτές από τους εργαζόμενους και από

το συνδικάτο. 

Προσοχή στους
«υπαλλήλους»

Νέα έξαρση φαίνεται να
έχει, το φαινόμενο των κλοπών
από κακοποιούς που υποδύο-
νται τους υπαλλήλους της ΔΕΗ
και του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι καταναλωτές πρέπει να
είναι προσεκτικοί και καχύπο-
πτοι κάθε φορά που επιτήδει-
οι ζητούν να ελέγξουν την εσω-
τερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
Αυτός και μόνον είναι αρκετός
λόγος για να υποψιαστούν ότι
«κάτι δεν πάει καλά».

Οι καταναλωτές πρέπει
να γνωρίζουν ότι κανείς από
τους τεχνικούς της ΔΕΗ και
του ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει αρμο-
διότητα να μπει στο σπίτι
τους και σίγουρα οι δικοί μας
τεχνικοί δεν το κάνουν όταν
επεμβαίνουν για να αντιμετω-
πίσουν βλάβες.

Οι διοικήσεις των εταιριών
του Ομίλου ΔΕΗ χρειάζεται να
αναλάβουν πρωτοβουλίες για
την καλύτερη ενημέρωση των
καταναλωτών ώστε να στα-
ματήσει η δράση των δήθεν τε-
χνικών που επιλέγουν, συνή-
θως ηλικιωμένους, για να τους
εξαπατήσουν.

Ακόμα, οι διοικήσεις θα
μπορούσαν να επαναχορηγή-
σουν στο προσωπικό, ειδικές
κάρτες με τις οποίες ήταν
εφοδιασμένοι παλαιότερα οι
τεχνικοί των συνεργείων
της ΔΕΗ.

Πάντως και με αφορμή το
τελευταίο περιστατικό , η ΓΕ-
ΝΟΠ/ΔΕΗ καλεί τους πολίτες
να μην επιτρέπουν σε αγνώ-
στους να εισέρχονται στην κα-
τοικία τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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«Ευελιξία». Μια λέξη που χρησιμοποιείται ευρέως και γενικά θα
μπορούσε να πει κανείς ότι εκπέμπει θετικά μηνύματα.

Όλες οι Διοικήσεις διεκδικούσαν έναν βαθμό ευελιξίας, που πολ-
λές φορές μάλιστα έφθασε σε βαθμό αυθαιρεσίας.

Έως τον περιβόητο Νόμο 4643/2019 του κ. Χατζηδάκη η «ευελι-
ξία» εξαντλείτο στα όρια της κάθε Επιχείρησης άντε και σε επίπεδο Ομί-
λου. Μετά τη δημοσίευση του Νόμου, η «ευελιξία» διευρύνθηκε και εκτός
αυτών και λαμβάνει άλλες διαστάσεις…

Στο πλαίσιο λοιπόν της «ευελιξίας» οι Δημόσιες κυρίως Προκηρύ-
ξεις θέσεων προσαρμόζονται ελεύθερα στις «ανάγκες».

Και πολλές φορές η προσαρμογή είναι τέτοια που προκαλεί γέλω-
τα αλλά και απογοήτευση.

Θα αναφερθεί για παράδειγμα η Δημόσια Προκήρυξη στην οποία
απαιτούνται ως τυπικά προσόντα, σπουδές�ή�και�πιστοποιήσεις σε θέ-
ματα της Διεύθυνσης.

Τι σπουδές;
Τι πιστοποιήσεις;
Γενικά και αόριστα;
Και έχει γενική εφαρμογή η παραπάνω μεθόδευση;
Όχι βέβαια.
Σε άλλη αντίστοιχη προκήρυξη απαιτείται Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ

Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ.

Έχουμε λοιπόν Διευθυντές με Πτυχία, Διπλώματα ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑ-
ΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ και διευθυντές με σπουδές ή και πιστοποιήσεις.

Όλοι τους καλούνται να ασκήσουν Διοίκηση, να αξιολογήσουν το
προσωπικό, να το παρακινήσουν και να το αναπτύξουν.

Πολλές φορές, συνάδελφοι με αντίστοιχες σπουδές ή και πιστοποι-
ήσεις αποκλείονται από διάφορα επίπεδα θέσεων ευθύνης.

Παρόμοιες μεθοδεύσεις λειτουργούν απαξιωτικά για το προσωπικό
και αποτελούν όνειδος για την Επιχείρηση.

Γι’ αυτό η Διοίκηση δε θέλει ούτε να ακούει για θέσπιση ενός Κα-
νονισμού ανάθεσης Καθηκόντων!

Γι’ αυτό η Διοίκηση δε θέλει ούτε να συζητήσει για θέσπιση ενός αντι-
κειμενικού (έστω μερικώς) συστήματος ανάθεσης Καθηκόντων!

Και τέλος, ως κερασάκι στην τούρτα, στην προκήρυξη βεβαιώνεται
ότι για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και πριν
και μετά την επιλογή. Μη βγουν τα βιογραφικά στη φόρα και προκύ-
ψουν προβλήματα…

Μπορείτε λοιπόν, κοι αρμόδιοι, να συνεχίσετε την παραγωγή Δι-
ευθυντών με «σπουδές ή και πιστοποιήσεις», απαξιώνοντας τα στελέ-
χη της Επιχείρησης και παραγνωρίζοντας τους νόμιμα αναγνωρισμέ-
νους τίτλους σπουδών, στρεβλώνοντας παράλληλα το πνεύμα του Νό-
μου ή

Μπορείτε να υιοθετήσετε διαφανείς διαδικασίες που θα αποτελούν
κίνητρο ανάπτυξης και βελτίωσης των εργαζομένων και

θα προσδίδουν σεβασμό στους επιλέγοντες.

Μίλησε
κανείς;

3
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κύριε Υπουργέ, 
Πληθαίνουν τα παράπονα από πολίτες, ότι

δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πλέον, σε λο-
γικούς χρόνους, για διάφορα θέματα από
τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Παρουσιάζονται σοβαρά
ζητήματα δυσλειτουργίας πανελλαδικά και φυ-
σικά και στην Καρδίτσα, τα οποία τα θέτω εις
γνώση σας. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι: 

1) η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
(τεχνίτες - ηλεκτρολόγοι - εναερίτες), λόγω πολλών αποχωρήσεων
και συνταξιοδοτήσεων. 

2) η έλλειψη βασικών υλικών (στύλοι, μετασχηματιστές, μετρητές),
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν βλάβες και να ολο-
κληρωθούν οι ηλεκτροδοτήσεις νέων πελατών. 

3) Προβλήματα στην απόδοση των εργολαβιών (μελέτες έργων και
κατασκευές έργων), αφού η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, κα-
θυστερεί την υλοποίηση των έργων όλων των κατηγοριών (νέα δίκτυα,
συντηρήσεις κλπ.). 

Ειδικότερα στον νομό Καρδίτσας υπάρχει σε εκκρεμότητα ο πα-
ρακάτω αριθμός έργων ανά κατηγορία : 

1) Κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων (100
έργα προς κατασκευή περίπου- υπάρχουν αιτήσεις σε εκκρεμότητα
από το φθινόπωρο του 2020). 

2) Κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης αρδευτικών έργων και κτη-
νοτροφικών εγκαταστάσεων (70 έργα προς κατασκευή περίπου). 

3) Κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης ΦΟΠ - 40 έργα προς κατα-

σκευή περίπου (δημοτικές αιτήσεις ηλεκτροφωτισμού αγροτικών, κοι-
νοτικών και δημοτικών οδών, πλατειών, κόμβων κλπ.). 

4) Κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης νέων οικιών, καταστημά-
των, οικοδομών, με ιδιωτικές αιτήσεις και πληρωμές - 40 έργα προς
κατασκευή περίπου. 

5) Αντικατάσταση - συντήρηση (σάπιων) στύλων, σε υπάρχον δί-
κτυο, (600 στύλοι περίπου). 

6) Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές παροχές, που αυτή την
εποχή κάθε χρόνο είναι ζωτικής σημασίας η άρδευση για τις καλ-
λιέργειες. 

Κύριε Υπουργέ, οι αγρότες είναι πολύ ανήσυχοι για την άρ-
δευση των καλλιεργειών τους και βρισκόμαστε στην αρχή της αρ-
δευτικής περιόδου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ερω-
τάστε: 

• Θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ σε προσλήψεις, από τον πίνακα επι-
τυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2018 για τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τα απο-
τελέσματα της οποίας εκδόθηκαν 15/07/2020, ώστε να αναπληρωθούν
τα κενά προσωπικού; 

• Θα προχωρήσουν άμεσα οι παραγγελίες υλικών, ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες για την ολοκλήρωση των έργων, που βρίσκονται σε
εκκρεμότητα; 

• Πώς διασφαλίζεται μελλοντικά η απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΕΔ-
ΔΗΕ ΑΕ, ώστε να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις και ανάγκες του; 

Η ερωτώσα Βουλευτής
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ

Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ: Προβλήματα λειτουργίας στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε η εί-

δηση που διαβάσαμε σε ιστοσελίδα του δια-
δικτύου, κατά την οποία, η έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων της ΔΕΗ αναμένεται να
εγκρίνει τη νέα πολιτική αποδοχών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και
των Διοικητικών Στελεχών, στην οποία προ-
βλέπονται πολύ υψηλές αμοιβές. Συγκεκρι-

μένα, όπως αναφέρει η ανωτέρω ιστοσελίδα, στον διευθύνοντα σύμ-
βολο και στους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους θα κατα-
βάλλονται μικτές αποδοχές αντιστοίχως 200 χιλιάδων και 120 χιλιά-
δων ετησίως, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της εται-
ρείας, προβλέπεται καταβολή ετήσιων μικτών αποδοχών 100 χιλιά-
δων ευρώ και 70 χιλιάδων ευρώ αντιστοίχως, ενώ αντίστοιχα σε με-
ρίδα διευθυντών θα καταβάλλονται συνολικές μικτές ετήσιες αποδο-
χές άνω των 55.000 ευρώ.

Την ώρα, λοιπόν, που οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται για πολλές
ώρες υπερωριακή εργασία, αντί χρημάτων, κάποια «ρεπό», τα ως άνω
«golden boys», της ΔΕΗ, θα παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ετη-

σίως, κατ’ άτομο. Το τελευταίο αποτελεί κλασική συνταγή νεοφιλε-

λεύθερης λεηλασίας των οικονομικών πόρων ενός Δημόσιου Οργα-

νισμού, που δεν συμμορφώνεται με καμία κοινωφελή λογική. Ως εκ

τούτου, προκαλεί εύλογα ερωτήματα το ποια θα είναι στάση της αρ-

μόδιας πολιτικής ηγεσίας στο ανωτέρω ζήτημα, ενόψει της διάχυτης

οικονομικής ύφεσης και των δυσμενών επιπτώσεων που επέφεραν

τα απαγορευτικά μέτρα λειτουργίας της αγοράς, με αφορμή την παν-

δημία του κορωνοϊού, τόσο στους μικρούς και μεσαίους επιχειρημα-

τίες, όσο και στους πολίτες - καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Εοωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να εγκαλέσετε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των με-

τόχων της ΔΕΗ να αναθεωρήσουν την πρόθεση για παραχώρηση τόσο

μεγάλων αμοιβών στα υψηλόβαθμα στελέχη του εν λόγω Οργανισμού

και να καταψηφίσετε την σχετική πρόταση, εκπροσωπώντας το ελληνικό

Δημόσιο με την ιδιότητα του μετόχου, αφού η τρέχουσα οικονομική

συγκυρία και τα οικονομικά μεγέθη του τελευταίου όφειλε να έχουν

προκαλέσει αυτοσυγκράτηση και όχι σπατάλες;

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: Θεαματικά υψηλές αμοιβές μεγαλοστελεχών της ΔΕΗ



Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2021
6

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Σύγχυση στους καταναλωτές έχει προκαλέσει ο τρόπος τιμολόγησης

των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι καλούνται να «λύσουν

την άσκηση» των ρητρών τιμολόγησης και των επιβαρύνσεων στους

λογαριασμούς τους. Οι καταναλωτές είναι σχεδόν αδύνατον να δια-

βάσουν και να αντιληφθούν τις ρήτρες αναπροσαρμογής με βάση τη

χονδρική τιμή, ενώ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δεν έχει κα-

ταλήξει, μέχρι σήμερα, σε έναν ενιαίο τρόπο αποτύπωσής τους.

Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί είναι τα στοιχεία έρευ-

νας που διεξήγαγε η Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα Της Ζωής

(Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) την περίοδο 11 Μαρτίου με 16 Μάίου 2021. Το 85,3% απά-

ντησε ότι, οι λογαριασμοί ρεύματος είναι δυσνόητοι και πολύπλοκοι

με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τους διαβάσουν και να τους κα-

τανοήσουν, λόγω του πλήθους των χρεώσεων που συμπεριλαμβά-

νονται, ενώ μόνο το 13,05% απάντησε ότι αντιλαμβάνεται τον τρόπο

τιμολόγησης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι δύο (2) στους τρεις (3) κα-

ταναλωτές (ποσοστό 63,6%) δηλώνει πως δυσκολεύεται να πληρώ-

σει τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα ακόμη με στοιχεία της ΕΚΠΟΙΖΩ οι καταγγελίες στον το-

μέα της ενέργειας παρουσίασαν σημαντική αύξηση (414 καταγγελίες),

το πρώτο τρίμηνο του 2021, κατατάσσοντας την στη δεύτερη θέση στην

καταγραφή των καταγγελιών μετά τις τράπεζες. Η ΕΚΠΟΙΖΩ, αλλά και

όλες οι Ενώσεις Καταναλωτών μέλη της ΠΟΜΕΚ Ή Παρέμβαση”, συ-

νεχίζουν να λαμβάνουν πλήθος καταγγελιών για τους λογαριασμούς

ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την καταγραφή

των παραπόνων κατά το έτος 2020, ενώ ο τομέας της ενέργειας βρι-

σκόταν στην τρίτη θέση στον πίνακα καταγγελιών (1280 καταγγελίες),

μετά τις τράπεζες και τις τηλεπικοινωνίες, ανέβηκε στη δεύτερη θέση

το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Αυτά ενώ η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχουμε επισημάνει πολ-

λές φορές, έχει αυξηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2019 με απόφαση της

κυβέρνησης Μητσοτάκη ενώ ακολούθησαν υπερκέρδη των προμη-

θευτών ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, το

πρώτο εξάμηνο του 2020, λόγω της πανδημίας και της κατάρρευσης των

τιμών καυσίμων. Εκείνη την περίοδο οι προμηθευτές πουλούσαν ακό-

μη και τέσσερις (4) φορές πάνω από τη χονδρική τιμή, ενώ η κατάρρευση

της χονδρικής τιμής δεν μετακυλίστηκε ποτέ στους καταναλωτές ώστε

να ελαφρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος εν μέσω πανδημίας.

Στην επιβάρυνση των καταναλωτών και στο «μπάχαλο» που έχει

διαμορφωθεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προστέθηκαν οι επι-

βαρύνσεις από τις ρήτρες αναπροσαρμογής χονδρικής, μετά από την

εφαρμογή του target model, τον Νοέμβριο του 2020, που αντί να οδη-

γήσει σε μείωση των τιμών για τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες,

έχει οδηγήσει τελικά σε συνεχείς επιβαρύνσεις, αλλά και σε κέρδη για

λίγους καθετοποιημένους «παίκτες» της αγοράς.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μεγαλύτερη επιχείρηση ηλεκτρι-

σμού στην Ελλάδα, η ΔΕΗ, αποφάσισε να ενεργοποιήσει από τον Μάιο

του 2021 ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα σε μία περίοδο μάλιστα που

η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία προσπαθούν να ανα-

κάμψουν από την πανδημία, ενώ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Διοίκηση της ΔΕΗ πανηγυρίζουν

για τα κέρδη της, αποτέλεσμα των αυξήσεων του Σεπτεμβρίου του 2019

και της κατάρρευσης των τιμών καυσίμων, αναγνωρίζοντας δηλαδή

το περιθώριο να προχωρήσουν σε μείωση των τιμολογίων στην εται-

ρεία με δεσπόζουσα θέση στην αγορά που θα μπορούσε να συμπα-

ρασύρει και τα τιμολόγια των υπόλοιπων προμηθευτών.

Τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο συζητήσεων της ΡΑΕ με τους

προμηθευτές, κλήθηκε και η ΔΕΗ να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία

για τις ρήτρες που εφαρμόζονται, πόσους καταναλωτές επηρεάζουν,

καθώς και για να αποδείξει εάν έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικα-

σίες που προβλέπονται από το νόμο και τους κώδικες. Όπως προκύπτει

από δημοσιεύματα ΡΑΕ ζήτησε από τη ΔΕΗ να αντικαταστήσει τη ρή-

τρα διοξειδίου του άνθρακα με νέα ρήτρα χρέωσης προμήθειας, αναι-

ρώντας στην ουσία, με σχεδόν δύο χρόνια καθυστέρηση, απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, της 30ης Αυγούστου 2019, κρίνο-

ντας ότι δε θα έπρεπε να είχε την εισάγει η ΔΕΗ.

Πρόσφατα, μέσω δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο, γίνεται μία με-

θοδευμένη προσπάθεια η νέα επιβάρυνση που θα εφαρμόσει η ΔΕΗ,

από 5 Αυγούστου του 2021, εισάγοντας τη ρήτρα αναπροσαρμογής χρέ-

ωσης προμήθειας, να παρουσιαστεί ως 30% έκπτωση στους εκ νέου

αυξημένους λογαριασμούς της. Αν δε συνιστούσε αθέμιτη εμπορική

πρακτική και προσπάθεια αποπροσανατολισμού και κοροϊδίας των κα-

ταναλωτών, θα ήταν ανέκδοτο.

Διαβάζουμε τέλος, ότι η ΡΑΕ αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τη

σύγχυση που έχει δημιουργηθεί στους καταναλωτές, θα θέσει, το επό-

μενο δίμηνο, σε εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Αρχής το διαδικτυα-

κό εργαλείο υποδοχής και παρακολούθησης των παραπόνων και κα-

ταγγελιών των καταναλωτών.

Επειδή είναι σαφές ότι οι καταναλωτές βρίσκονται σε σύγχυση

Επειδή η ενεργοποίηση του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών προμή-

θειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τον Νοέμβριο του 2020,

μέσω της ιστοσελίδας www.enerqvcost.qr. δε φαίνεται να βοήθησε τε-

λικά τους καταναλωτές

Επειδή η απελευθέρωση της αγοράς δεν μπορεί να γίνει με αδια-

φανείς όρους και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Επειδή οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι πληρώ-

νουν

Επειδή οι καταναλωτές δεν οφείλουν να λύνουν «ασκήσεις»

κάθε φορά που πρέπει να αξιολογήσουν τις προσφορές των προμη-

θευτών

Επειδή τα περί 30% έκπτωσης στα τιμολόγια της ΔΕΗ παραπλα-

νούν τους καταναλωτές

Επειδή η πολιτική και η πρακτική της εταιρείας με δεσπόζουσα θέση

στην αγορά έχει βαρύνουσα σημασία στη διαμόρφωση των τιμών ηλε-

κτρικής ενέργειας

ΘΕΜΑ: Σύγχυση των καταναλωτών σχετικά με τις χρεώσεις των λογαριασμών ρεύματος και ενδεχό-
μενο αθέμιτων πρακτικών ακόμη και εκ μέρους της ΔΕΗ
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Επειδή δύο (2) στους τρεις (3) καταναλωτές (ποσοστό 63,6%) δη-

λώνει πως δυσκολεύεται να πληρώσει τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύ-

ματος

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Προτίθενται να προχωρήσουν σε μέτρα μείωσης των τιμολο-

γίων ηλεκτρικής ενέργειας τώρα που η κοινωνία και η οι-
κονομία το έχουν ιδιαίτερα ανάγκη;

2. Τι προτίθενται να κάνουν για τους πολίτες που σε μεγάλο πο-
σοστό (63,6%) δυσκολεύονται να πληρώσουν τον λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος;

3. Σε τι ενέργειες θα προβούν το ΥΠΕΝ και η ΡΑΕ ώστε να γί-
νει ξεκάθαρος και σαφής για τους καταναλωτές ο τρόπος τι-
μολόγησης ηλεκτρισμού;

4. Πότε θα ενεργοποιηθεί το διαδικτυακό εργαλείο υποδοχής και
παρακολούθησης των παραπόνων και καταγγελιών των κα-
ταναλωτών από την ΡΑΕ και πώς θα αξιοποιηθούν οι πληρο-
φορίες αυτές;

5. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβούν το ΥΠΕΝ και
η ΡΑΕ για να βελτιώσουν την εποπτεία της χονδρεμπορικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά το Μοντέλο Στόχου
(Target Model), να σταματήσει η συνεχής άνοδος των τιμών
χονδρικής και να λειτουργήσει πλέον ο ανταγωνισμός υπέρ
των καταναλωτών με μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας;

6. Τίθεται ζήτημα αθέμιτης εμπορικής πρακτικής με τα περί 30%
έκπτωσης στα τιμολόγια της ΔΕΗ;

7. Τίθεται θέμα ευθύνης για τη λανθασμένη, όπως αποδείχτη-
κε εκ των υστέρων, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΗ, της 30ης Αυγούστου 2019να εισάγει ρήτρα διοξειδίου
του άνθρακα;

8. Ποιος είναι ο εποπτικός ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας;

9. Ποιες είναι οι δράσεις και τα αποτελέσματα του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας που υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμ-
βρίου του 2020;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Φάμελλος Σωκράτης - Χαρίτσης Αλέξης

Αβραμάκης Ελευθέριος - Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) - Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα) - Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης - Βαρεμένος Γιώργος

Βέττα Καλλιόπη - Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα) - Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος - Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νίκος - Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα) - Κατρούγκαλος Γιώργος
Κάτσης Μάριος - Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων - Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) - Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος - Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος - Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα - Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Κατερίνα - Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) 

Πολάκης Παύλος - Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιάς Νεκτάριος - Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) - Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος - Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα - Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος - Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ - Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης - Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι σύμφωνα με

όσα της έχουν μεταφέρει ομάδες πολιτών που

δραστηριοποιούνται στην περιοχή Κεντρι-

κής Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση της περιφέ-

ρειας Μακεδονίας – Θράκης σχεδιάζει την κα-

τάργηση της περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονί-

κης και την απορρόφησή της από την περιο-

χή Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειω-

θεί ότι στην αρμοδιότητα της περιοχής, βρί-

σκονται σχεδόν το σύνολο των νοσοκομείων της πόλης, πλήθος ιδιω-

τικών ιατρικών εργαστήριων, το Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης, το

σύνολο των Πανεπιστήμιων της πόλης, η ΔΕΘ, καθώς και το σύνολο

της εμπορικής δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης.

Η βουλευτής έχει γίνει δέκτης του παραπάνω ζητήματος από ομά-

δες πολιτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Κεντρικής Θεσ-

σαλονίκης, οι οποίοι προβλέπουν τη δυσκολία και την ταλαιπωρία που

θα υποστούν οι καταναλωτές - πολίτες που εξυπηρετούνται από την

περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για δι-

πλασιασμό του χρόνου αποκαταστάσεως των βλαβών στα δίκτυα δια-

νομής ηλεκτρικής ενέργειας, για διπλασιασμό του χρόνου εξυπηρέ-

τησης των πελατών, για την ταλαιπωρία και τις άσκοπες μετακινήσεις

σε μια ήδη κορεσμένη και δυσπρόσιτη κατά περίπτωση περιοχή της

πόλης. Επιπρόσθετα, η νέα περιοχή θα κληθεί να εξυπηρετήσει τεράστια

γεωγραφική έκταση, με υπέρογκες και ατελείωτες χιλιομετρικές

αποστάσεις, για να καλύψει σχεδόν τα 2/3 του νομού, μιας και η νέα

υπέρ - περιοχή που δημιουργείται περιλαμβάνει τα όρια με τους νο-

μούς Κατερίνης, Σερρών, Κιλκίς και την Περιοχή Ανατολικής Θεσσα-

λονίκης, δηλαδή την οδό Κατσιμίδη στο κέντρο του δήμου Θεσσαλο-

νίκης.

Κατόπιν των ανωτέρω, απηύθυνε ερώτημα στον αρμόδιο Υπουρ-

γό:

Επίκειται να υλοποιηθεί η κατάργηση της περιοχής Κεντρικής Θεσ-

σαλονίκης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.;

Και αν ναι, ποιος ο σχεδιασμός και ποιες οι προβλέψεις για την ομα-

λή και άμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών – πελατών της.

Η ερωτώσα Βουλευτής

Άννα Ευθυμίου

Βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ
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Το εργασιακό νομοσχέδιο, παρά τις αντιδράσεις – παρατηρήσεις πο-
λιτικών κομμάτων, συνδικάτων, Επιμελητηρίων και άλλων φορέων,
ψηφίστηκε και πλέον αποτελεί το νόμο με αριθμό 4808 του 2021.

Στα 165 άρθρα του περιλαμβάνει ρηξικέλευθες ρυθμίσεις θετικές
για τους εργαζόμενους, περιλαμβάνει όμως και ρυθμίσεις περιοριστικές
για το δικαίωμα της απεργίας καθώς και αύξησης της "ευελιξίας" της
εργασίας.

Αρχικά, στο Μέρος I (άρθρο 1) κυρώνεται η Σύμβαση 190 της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Στο Μέρος ІІ (άρθρα 2 έως και 23) περιγράφεται ένα πλαίσιο για την
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συ-
μπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο θα σέβεται, θα προωθεί και θα δια-
σφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χω-
ρίς βία και παρενόχληση.

Ενδεικτικά, περιγράφει τις υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρό-
ληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ενισχύει τις αρμοδιότη-
τες του ιατρού εργασίας, περιγράφει τα δικαιώματα των θιγομένων και
προβλέπει τη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος στο Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην ερ-
γασίας. 

Στο Μέρος ІІI (άρθρα 24 έως και 54) ενσωματώνεται η Οδηγία
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους
φροντιστές και προβλέπονται άδειες που σχετίζονται με την προστα-
σία της οικογένειας. Ορίζονται, όπως αναφέρεται στο νόμο, οι ελάχι-
στες απαιτήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών όσον αφορά στις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και στη με-
ταχείριση στο χώρο εργασίας, μέσα από τη διευκόλυνση του συνδι-
κάτου επαγγελματικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς ή φροντι-
στές.

Αναλυτικότερα:
− Προβλέπεται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) ημερών με απο-

δοχές, κατά τη γέννηση του τέκνου.
− Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη γονική άδεια.
− Προβλέπεται απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση
ασθένειας ή ατυχήματος, έως δύο (2) φορές ετησίως και έως μία
(1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, με αποδοχές. 

− Προβλέπει, επίσης, το δικαίωμα των εργαζόμενων γονέων παιδιών
ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών, να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις ερ-
γασίας για λόγους φροντίδας, όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο
εργασίας ή μερική απασχόληση. 

Προβλέπει, ακόμα μια σειρά αδειών σχετικές με την προστασία της

οικογένειας, όπως:

• Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης ανα-

παραγωγής.

• Ειδικές προβλέψεις για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας

μητρότητας - Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 3655/2008.

• Άδεια φροντίδας τέκνου.

• Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου.

• Άδεια γάμου.

• Άδεια προγεννητικών εξετάσεων.

• Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία.

• Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους.

• Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών.

• Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών και

• Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες.

Το Μέρος IV (άρθρα 55 έως και 101) περιλαμβάνει ρυθμίσεις ατο-

μικού εργατικού δικαίου, ρυθμίσεις για σύγχρονες μορφές εργασίας

(τηλεργασία κ.α.), ρυθμίσεις για το πληροφοριακό σύστημα " ΕΡΓΑΝΗ

II " και τέλος ρυθμίσεις συλλογικού εργατικού δικαίου. 

Εδώ προβλέπεται η Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου ερ-

γασίας, που αποτελεί και ένα σημείο διαφωνίας. Αναλυτικότερα προ-

βλέπεται ότι κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου, δύναται να εργάζεται

8+2 ώρες ημερησίως για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Η επιφύλα-

ξη επικεντρώνεται στο ότι εργοδότης και εργαζόμενος δε βρίσκονται

στην ίδια θέση ισχύος. 

Αυξάνονται επίσης οι νόμιμες ώρες υπερωριακής απασχόλησης σε

150 ετησίως, με την κριτική να επικεντρώνεται στη μη συμβολή μιας

τέτοιας ρύθμισης στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Ακόμα, προβλέπεται ότι η δικαιούμενη, κατ’ έτος κανονική άδεια

πρέπει να εξαντλείται έως το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερο-

λογιακού έτους.

Επεκτείνονται οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά

την Κυριακή και τις ημέρες αργίας και σε άλλους κλάδους οικονομι-

κής δραστηριότητας και τέλος καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ υπαλ-

λήλων και εργατοτεχνιτών αναφορικά με την προθεσμία προμήνυσης

και καταγγελία των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος " ΕΡΓΑΝΗ

II ", θεσπίζεται η χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ποια θα πραγ-

ματοποιείται η μέτρηση του χρόνου εργασίας σε πραγματικό χρόνο. 

Σημαντική παρέμβαση γίνεται στη λειτουργία των συνδικάτων. Κυ-

ρίαρχη αναδεικνύεται η παρέμβαση στην κήρυξη απεργίας, όπου επι-

βάλλεται στη συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία να

προστατεύσει το δικαίωμα των απεργοσπαστών, να προσέρχονται και

να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και

να παρέχουν αυτήν χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σω-

ματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους από οιονδήποτε. 

Ρύθμιση η οποία στερείται λογικής οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

θα πρέπει να συγκροτούν ομάδες που να εξασφαλίζουν στους απερ-

γοσπάστες τη μη άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους

από οιονδήποτε;;; 

Στο Μέρος V, μετατρέπεται το σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανε-

ξάρτητη Αρχή. 

Στο Μέρος VI, κυρώνεται η Σύμβαση 187 της Διεθνούς Οργάνω-

σης της Εργασίας για το πλαίσιο προώθησης της ασφάλειας και της υγεί-

ας στην εργασία. 

Τι προβλέπει ο εργασιακός Νόμος;
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Επιτυχής
ηλεκτροδότηση
της Κρήτης με

τη νέα
διασύνδεση του

ΑΔΜΗΕ
Τα πρώτα λεπτά της 3ης Ιουλίου

ξεκίνησε η διακίνηση φορτίων προς
το μεγαλύτερο ελληνικό νησί

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοι-
νώνει ότι τα πρώτα λεπτά της 3ης Ιου-
λίου, ώρα 00.09, η Κρήτη ηλεκτροδο-
τήθηκε για πρώτη φορά από το Εθνικό
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας μέσω της νέας ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου που
ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Η μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων
μέσω του νέου υποβρύχιου καλωδίου
Υψηλής Τάσης αναμένεται να συμβάλ-
λει στην ομαλοποίηση της ηλεκτροδό-
τησης μετά τη μείωση στο ηλεκτροπα-
ραγωγικό δυναμικό του νησιού. Το
εξειδικευμένο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ
μετέβη άμεσα στην Κρήτη όπου συ-
νεργάστηκε στενά με το τοπικό προ-
σωπικό του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να
καταστεί εφικτή η όσο το δυνατόν τα-
χύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση
ενέργειας προς το μεγαλύτερο νησί
της χώρας.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμ-
βουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσά-
κης, ανέφερε σχετικά: «Παρά τις δυ-
σχερείς συνθήκες του εγχειρήματος,
δεδομένης της έλλειψης φορτίων στην
Κρήτη και του υψηλού φορτίου στην
ηπειρωτική χώρα τις τελευταίες ημέρες,
η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
τέθηκε σε επιτυχή λειτουργία από το
προσωπικό των Διαχειριστών. Είμαστε
περήφανοι διότι η νέα διασύνδεση που
υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ θα συμβάλλει
ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της
Κρήτης, διασφαλίζοντας σταθερή, φθη-
νή και πράσινη ηλεκτροδότηση».

Το έργο συνολικού ύψους 380 εκατ.
ευρώ υλοποιήθηκε με τη συγχρημα-
τοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021
Η ΔΕΗ κινητήριος μοχλός της πράσινης μετάβασης

3 Μειώνουμε δραστικά τη λιγνιτική παραγωγή

3 Επενδύουμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

3 Εντείνουμε τις δράσεις για τη στήριξη και ανάπλαση των λιγνιτικών

περιοχών

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που εορτάζεται αύριο, 5 Ιουνίου σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, αποτελεί ορόσημο για τη ΔΕΗ, καθώς συμπίπτει με την περίοδο υλο-
ποίησης του σχεδιασμού της για την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης και την ενί-
σχυση της παραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της, μέσω του φιλόδοξου στρατηγικού της
σχεδιασμού, η εταιρεία "αναδεικνύεται σε κινητήριο μοχλό της πράσινης μετάβασης
στη χώρα μας". 

Τα οφέλη από την υλοποίηση του σχεδιασμού θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το
Περιβάλλον καθώς η σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων θα οδηγήσει στη:
– Μείωση της λιγνιτικής παραγωγής μέχρι την πλήρη εξάλειψή της το 2025. Το 2012,

τα ποσοστά της λιγνιτικής παραγωγής επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της ΔΕΗ ήταν 68%, ενώ το 2020 το ποσοστό έχει μειωθεί στο 27%. 

– Περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 από 20 εκατομμύρια τόνους το 2019 σε
περίπου 5 εκατ. τόνους το 2024, μια μείωση της τάξεως του 75%. Σημαντικό σταθ-
μό στην πορεία αυτή αποτελεί η έκδοση – για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και
την Ευρωπαϊκή Ένωση - του ομολόγου βιωσιμότητας (SLB "sustainability-linked
bond”) που συνδέεται με ρήτρα αειφορίας και δεσμεύει τη ΔΕΗ να μειώσει τις εκ-
πομπές CO2 κατά 40% έως το 2022. 
Στις 22 Απριλίου, η ΔΕΗ συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης και ηλε-

κτροδότησε 4.500.000 νοικοκυριά για 24 ώρες με ενέργεια αποκλειστικά από ανα-
νεώσιμες πηγές, μέσω της Υπηρεσίας GreenPass. Όση ενέργεια καταναλώθηκε, τόση
δεσμεύτηκε από τη ΔΕΗ, με Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ για 35GWh ενέργει-
ας. Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 80.000 τόνους σε μία μόνο ημέρα.

Μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η ΔΕΗ εφαρμόζει ένα φιλόδοξο σχέ-
διο επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να κατέχει το 20% της
συνολικής αγοράς το 2024, με εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1,5GW.

Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ηλιακών, αιολικών και υδροηλεκτρικών έργων πάνω από
7GW, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολύ ώριμων έργων που θα προσθέσουν
στην ισχύ της 650MW το επόμενο διάστημα. Συνεχίζει με εντατικό ρυθμό την αξιο-
ποίηση του υδροδυναμικού της χώρας με έργα που συμβάλλουν σημαντικά στην αξιο-
ποίηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην εξυπηρέτηση των
αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει τις τοπικές κοινω-
νίες στα οφέλη που προκύπτουν από τις νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ, προχωρώντας
στη μετοχοποίηση του 5% των φωτοβολταϊκών πάρκων σε Μεγαλόπολη και Δυτική
Μακεδονία, καθιστώντας τους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών συμμέτοχους στα
υπό ανάπτυξη και κατασκευή έργα. 

Με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με επίγνωση της επίδρασης της κλιμα-
τικής αλλαγής, η ΔΕΗ στοχεύει διαχρονικά στην αποκατάσταση των επιπτώσεων που
προκύπτουν από τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο αυτό, το κεντρικό μήνυμα του
φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση
των Οικοσυστημάτων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ΔΕΗ υλοποιεί επί σειρά
δεκαετιών με τεράστια επιτυχία εκτεταμένα προγράμματα επανασχεδιασμού και ανά-
πλασης των θιγομένων εκτάσεων. 

Τα έργα αποκατάστασης των εδαφών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δενδροφυ-
τεύσεις, δημιουργία τεχνητών λιμνών, δοκιμαστικές καλλιέργειες, επανάχρηση πρώ-
ην εξορυκτικών περιοχών. Κατά μέσο όρο στις υπό ανάπλαση περιοχές φυτεύονται
600.000 δέντρα τον χρόνο. Οι αποκατεστημένες εκτάσεις των ορυχείων με την πά-
ροδο των ετών έχουν εξελιχθεί σε οικοσυστήματα σημαντικής αξίας για την βιοποι-
κιλότητα των περιοχών. 
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Η εξωτερική ανάθεση ή εξωπορισμός, ευρέως διαδεδομένα ως out-

sourcing, δεν αποτελεί μια νέα στρατηγική για τις επιχειρήσεις. Αντι-

θέτως, αποτελεί μια πρακτική που αναπτύσσεται εδώ και αρκετές δε-

καετίες και σε διεθνές επίπεδο.

Αφορά στη μεταβίβαση-μεταφορά των συνηθών και επαναλαμ-

βανόμενων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε εξωτερικούς πα-

ρόχους. Μια τέτοια σχέση ρυθμίζεται από μια σύμβαση μεταξύ της επι-

χείρησης και του υπεργολάβου (outsourcer). Στόχος κυρίαρχος απο-

τελεί η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανταγωνιστικές πιέσεις.

Αποτελεί αναγκαιότητα για επιχειρήσεις που έχουν ελλείψεις σε πό-

ρους, τεχνογνωσία, τεχνολογία, αλλά αποτελεί και μία στρατηγική επι-

λογή με προσανατολισμό τη μείωση του κόστους.

Θεωρητικά αποτελεί μια στρατηγική με πλεονεκτήματα αλλά και σο-

βαρά και επικίνδυνα μειονεκτήματα.

Ως πλεονεκτήματα αναφέρονται ενδεικτικά η δυνατότητα εστίασης

στις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης, η μείωση του κόστους,

η πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, η αύξηση της ευ-

ελιξίας και η ενίσχυση της οργανωσιακής επίδοσης.

Ως μειονεκτήματα μπορούν να αναφερθούν οι κίνδυνοι απώλειας

οργανωσιακής γνώσης, απώλειας ελέγχου επί των επιχειρησιακών δια-

δικασιών, απώλειας ευκαιριών ανάπτυξης ικανοτήτων της επιχείρη-

σης, μείωσης ευκαιριών αναβάθμισης ποιότητας και παραγωγικότη-

τας του ανθρώπινου δυναμικού, περιορισμού των δυνατοτήτων και-

νοτομίας, μη συμβατότητα εταιρικής κουλτούρας μεταξύ επιχείρησης

και outsourcer και αύξηση κρυφού κόστους, δηλ. του κόστους που

ενέχει μια τέτοια σχέση, όπως είναι το κόστος αναζήτησης του κα-

τάλληλου outsourcer, το κόστος μεταβίβασης μιας επιχειρησιακής δια-

δικασίας και το κόστος που σχετίζεται με τη συνεργασία και τον έλεγ-

χο της σχέσης μεταξύ επιχείρησης και τρίτου παρόχου.

Απορρέει λοιπόν από τα παραπάνω, το συμπέρασμα ότι κάθε εξω-

τερική ανάθεση είναι ορθολογικό να συνοδεύεται από ανάλογη εμπε-

ριστατωμένη μελέτη που να σταθμίζει τα πλεονεκτήματα και τους κιν-

δύνους που εμφανίζονται.

Στην καθετοποιημένη ΔΕΗ, το outsourcing εφαρμόσθηκε αρχικά

στην καταμέτρηση, στην καθαριότητα, έπειτα στη φύλαξη, στις κατα-

σκευές και συντήρηση του Δικτύου και σχετικά πρόσφατα και σε άλ-

λες εργασίες ( αποκοπές, κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κ.α. ).

Τα βασικά επιχειρήματα που συνόδευαν τις παραπάνω ενέργειες

ήταν:

1) η έλλειψη ανθρώπινων πόρων και κυρίως

2) η μείωση του κόστους.

Αναμφίβολα, το πρώτο επιχείρημα αποτελεί μια πραγματικότητα.

Για δεκαετίες η καθετοποιημένη κάποτε ΔΕΗ και τώρα ο Όμιλος ΔΕΗ

και ο ΑΔΜΗΕ παρατηρούν την τεράστια μείωση προσωπικού και βέ-

βαια την απώλεια τεχνογνωσίας.

Καμία, γενικότερα ή ειδικότερα, πολιτική ανάπτυξης του προσω-

πικού δεν καταρτίσθηκε με χαρακτηριστικά συνέπειας και συνέχειας.

Σε ότι αφορά το κόστος, οι αναφορές παρουσιάζονται υπερα-

πλουστευμένες και προσανατολισμένες στη μεγιστοποίηση του οφέ-

λους για την Επιχείρηση, μέσω της σκόπιμης ή μη παραγνώρισης του

κρυφού κόστους που συνοδεύει τον εξωπορισμό.

Το όφελος παρουσιάζεται απλά ως η διαφορά κόστους δραστη-

ριότητας ενδοεπιχειρησιακά και κόστους της σύμβασης outsourcing.

Το κόστος αναζήτησης του κατάλληλου outsourcer, το κόστος παρα-

κολούθησης της σύμβασης, το κόστος ελέγχου της ποιότητας των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών το κόστος διόρθωσης και βέβαια το κόστος του

πλήγματος στην εικόνα και το κύρος της επιχείρησης που αντιστοιχεί

σε τέτοιες περιπτώσεις παραβλέπονται συνειδητά η μη.

Τα παραδείγματα στον Όμιλο ΔΕΗ πολλά.

Σε ότι αφορά την Καταμέτρηση, πλήθος λανθασμένων ενδείξεων

ή μη καταμετρημένων παροχών κατακλύζουν τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι νέες παροχές, αλλά και οι απλές επανασυνδέσεις απαιτούν με-

γάλους χρόνους εκτέλεσης, όταν πριν από 30 χρόνια οι επανασυνδέ-

σεις πραγματοποιούνταν σε μία ημέρα.

Για τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης τουλάχιστον της ΔΕΗ,

πλήθος καταγγελιών από πελάτες που δεν καταφέρνουν να εξυπη-

ρετηθούν σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Το outsourcing όμως έχει και μία άλλη διάσταση:

Τα μειωμένα φανερά κόστη που παρουσιάζονται από τους out-

sourcers, οφείλονται – επιτυγχάνονται μέσω μιας θλιβερής μισθοδο-

σίας, χωρίς σχεδόν καμία προοπτική για τους εργαζόμενους σ΄ αυ-

τούς, και όχι λόγω αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, αρτιότερης ορ-

γάνωσης ή άλλων παραμέτρων.

Έμμεσα η Επιχείρηση συμβάλει στη δημιουργία επισφαλών θέσε-

ων εργασίας χαμηλά αμειβόμενων.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί η τεράστια εξάρτηση που δη-

μιουργείται από τον outsourcer με απρόβλεπτους κινδύνους.

Όσο για τον ανταγωνισμό, οι αγορές αυτές είναι κατά κανόνα ολι-

γοπωλιακές, με ότι σημαίνει αυτό.

Η Επιχείρηση αναθέτοντας τη δραστηριότητα σε outsourcer μετα-

θέτει και την ευθύνη για αυτήν στα όρια της αποποίησης.

Τι κι αν τα έργα προχωρούν με ρυθμούς χελώνας;

Φταίει ο εργολάβος!

Τι κι αν χιλιάδες λανθασμένες μετρήσεις συσσωρεύονται στο Δια-

χειριστή;

Φταίει ο εργολάβος!

Τι κι αν οι πελάτες δεν εξυπηρετούνται γρήγορα και αξιόπιστα από

τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης;

Φταίει ο outsourcer!

Συχνά δε, η εξάρτηση από τον outsourcer είναι τέτοια που η ενερ-

γοποίηση ρητρών ή/και η επιβολή διορθωτικών ενεργειών είναι εξαι-

ρετικά δύσκολες ή/και αναποτελεσματικές.

Παρά τα σοβαρότατα μειονεκτήματα που έχουν αποδειχθεί και στην

πράξη υπάρχουν ένθερμοι υποστηρικτές του outsourcing, που προ-

σπαθούν να το εισαγάγουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστη-

ριότητες. Δηλαδή να παραχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες συ-

νήθεις και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες σε τρίτους.

Η γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος, πρέπει να μας προ-

βληματίσει σοβαρά, γιατί θα οδηγηθούμε σε Διευθύνσεις χωρίς προ-

σωπικό αλλά με πολλούς outsourcers και απρόβλεπτες συνέπειες!

Γιώργος Μπούκουρας

OUTSOURCING: Ευλογία ή Καρκίνωμα;
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Κ. Σκρέκας: Το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση
του φράγματος της Μεσοχώρας

Tο Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο είναι συμβατό με
τον Εθνικό και Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό. Αυτή ήταν η ομόφωνη γνωμο-
δότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ-
ΣΥΧΩΘΑ), το οποίο συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά, υπό την προεδρία του γενικού
γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας: «Η θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΧΩΘΑ αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολο-
κλήρωση ενός σημαντικού έργου στην περιοχή της Θεσσαλίας, το οποίο έχει μπλοκά-
ρει εδώ και πολλά έτη».

Όπως υπενθύμισε ο υπουργός, «τον περασμένο Ιανουάριο επισκεφθήκαμε την πε-
ριοχή μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και δεσμευτήκαμε ότι το ΥΗΕ Μεσοχώρας θα ολοκληρωθεί
το συντομότερο δυνατό». Τόνισε δε, ότι «πρόκειται για έργο με πολλαπλά οφέλη, δεδομένου ότι θα αυξήσει την πα-
ραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, συμβάλλοντας έμπρακτα στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενερ-
γειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Και συμπλήρωσε ότι: «Το έργο θα προσφέρει ενισχυμένη προστασία στην ευρύτερη περιοχή και από πλημμυρι-
κά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι εντονότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Υπογραμμίζεται από το ΥΠΕΝ ότι η θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΧΩΘΑ αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σύντα-
ξη και υποβολή από τη ΔΕΗ Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την έκδοση της νέας Απόφασης Έγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Σημειώνεται ότι η προηγούμενη ΑΕΠΟ, η οποία εκδόθηκε το 2017 με απόφα-
ση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, ακυρώθηκε με την απόφαση 2230/2020 του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας.

Το έργο, για το οποίο η ΔΕΗ έχει δαπανήσει 280 εκατ. ευρώ από το 1986 έως το 2011, είναι ήδη κατασκευασμέ-
νο στο μεγαλύτερο μέρος του (φράγμα, αγωγός προσαγωγής, σταθμός παραγωγής και συνοδά έργα) και υπολείπονται
ορισμένες συμπληρωματικές εργασίες για το κλείσιμο του φράγματος. Η ολοκλήρωση του έργου το συντομότερο
δυνατόν αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά την επίσκεψή του στην περιοχή τον περασμένο Ιανουάριο.

Το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι από τη λειτουργία του ΥΗΕ Μεσοχώρας θα προκύψουν σημαντικά κοινωνικά, οικονομι-
κά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο όπως:
– Παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας μη εξαρτώμενη από τον λιγνίτη ή το πετρέλαιο 362 GWh ετησίως, με

αποτέλεσμα τον περιορισμό της εκπομπής ρύπων οξειδίων αζώτου, θείου και άνθρακος στην ατμόσφαιρα, της
κατανάλωσης των αποθεμάτων στερεών καυσίμων της χώρας και τη μείωση των εισαγόμενων καυσίμων.

– Αποθήκευση νερού, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα και κα-
θοριστική συμβολή στην αντιπλημ-
μυρική προστασία των γύρω περιο-
χών, λόγω της σημαντικής αποθη-
κευτικής ικανότητας 250 εκατ. m3 νε-
ρού ετησίως.

– Αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) της τάξεως των 400.000
τόνων ετησίως.

– Συνεισφορά στην ικανοποίηση των συ-
νεχώς αυξανόμενων αναγκών της χώ-
ρας σε ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως κατά
τους θερινούς μήνες και κατ' επέκταση
στην ενίσχυση της ευστάθειας και την αύ-
ξηση της εφεδρείας στο Ηπειρωτικό Δια-
συνδεδεμένο Σύστημα.
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ΔΕΗ blue: Το μέλλον … φορτίζει 

• Η ΔΕΗ φέρνει την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα

• Η εγκατάσταση 301 φορτιστών σε 31 νομούς και σε 61 πε-

ριοχές της χώρας, μέσα σε 5 μήνες, καθιστά τη ΔΕΗ blue το

μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο δημοσίων

φορτιστών στη χώρα.

• Η ενέργεια στους φορτιστές της ΔΕΗ παράγεται εξ ολοκλή-

ρου από ανανεώσιμες πηγές. Με την εγγύηση του GreenPass

• Μέχρι το τέλος καλοκαιριού η δημόσια φόρτιση στη ΔΕΗ blue

είναι πιλοτική και θα παρέχεται δωρεάν.

Την επίσημη έναρξη της ηλεκτροκίνησης από τη ΔΕΗ εγκαινίασε,

την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο

εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. 

Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε και χαιρέτησε η Γενική

Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδού-

κου, παρουσιάστηκε αναλυτικά το πλαίσιο του σχεδιασμού που

εφαρμόζει η ΔΕΗ και θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα, με σκοπό

να αναπτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών

σε συνδυασμό με την παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

"Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασική συνιστώσα της πράσινης μετά-

βασης και το επόμενο μεγάλο στοίχημα της ανθρωπότητας για καθα-

ρές μετακινήσεις και μεταφορές. Καλωσορίζουμε σήμερα την ΔΕΗ, η

οποία έχει συνδέσει την λειτουργία της με την κοινωνική προσφορά και

την τεχνολογική πρόοδο, στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με οδηγό το

νέο επιχειρησιακό πλάνο της και την εμπειρία του ανθρώπινου δυνα-

μικού της. Η ΔΕΗ δημιουργεί μια ισχυρή συνθήκη για την προώθηση

των πράσινων μεταφορών και χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση

την πρωτοβουλία της", ανέφερε στον χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας

Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου.

"Η ηλεκτροκίνηση είναι ένα βασικό όχημα για την επίτευξη των στό-

χων που έχουν τεθεί πανευρωπαϊκά για τη μείωση των εκπομπών διο-

ξειδίου του άνθρακα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κα-

λύτερη ποιότητα ζωής", ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης. "Στη ΔΕΗ γνωρίζαμε από την πρώτη στιγ-

μή πως δεν θα χάσουμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης. Ως ηγέτι-

δα δύναμη στο χώρο της ενέργειας, η ΔΕΗ αναγνώρισε τον ρόλο της,

που είναι να φέρει την ηλεκτροκίνηση στη χώρα, δημιουργώντας με

πολύ γοργούς ρυθμούς το μεγαλύτερο πανελλαδικά δίκτυο δημόσια

προσβάσιμων φορτιστών". "Η καθαρή και εύκολη μετακίνηση δεν εί-

ναι τόσο μακριά όσο θα νομίζαμε" σημείωσε κατά την παρουσίαση της

ΔΕΗ blue: "αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να προετοιμαστούμε,

ώστε, όποιος κάνει την επιλογή να είναι σίγουρος ότι θα βρει να φορ-

τίσει το αυτοκίνητό του, ότι θα έχει υπηρεσίες που θα του επιτρέπουν

να συνδυάσει τη φόρτιση του αυτοκινήτου του με τα ψώνια του σε ένα

εμπορικό κέντρο ή στο σούπερ μάρκετ ή στην πλατεία του Δήμου του.

Υπηρεσίες που θα τον ενημερώνουν όσο ασχολείται με άλλες δρα-

στηριότητες για τον χρόνο φόρτισης, για το κατά πόσο το δίκτυο χρει-

άζεται μέρος από την ενέργεια που έχει ήδη στην μπαταρία του, για

ειδικά πακέτα που μπορεί να απολαμβάνει μέσω της υπηρεσίας

φόρτισης που χρησιμοποιεί. 

Υποδεχόμαστε σήμερα τη ΔΕΗ blue. Μέσα από μία νέα μάρκα και

ένα νέο σύμβολο που αναδεικνύει όλα αυτά που είναι η ηλεκτροκίνηση

για εμάς: το καθαρό περιβάλλον, το γαλάζιο της ενέργειας, του ουρανού

και της καθαρής θάλασσας. Η ΔΕΗ blue είναι η ηλεκτροκίνηση". 

"Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο ένας τρό-

πος να πηγαίνουμε από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά θα είναι σύντο-

μα μέρος ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος, στο οποίο, εμείς οι κα-

ταναλωτές θα έχουμε συμμετοχή και τον έλεγχο. Για μας λοιπόν στη

ΔΕΗ, η ηλεκτροκίνηση είναι μόνο η αρχή", τόνισε στην ομιλία του ο

Αλέξανδρος Πατεράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ψη-

φιακού Μετασχηματισμού της ΔΕΗ. "Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η ηλε-

κτροκίνηση συνδυάζει αρμονικά τον ενεργειακό με τον ψηφιακό με-

τασχηματισμό. Και τα δύο είναι τα γερά θεμέλια πάνω στα οποία χτί-

ζουμε τη νέα ΔΕΗ. Και τα δύο είναι σε ταχεία εξέλιξη, καθώς η ΔΕΗ,

ως ο ηγέτης στην ενέργεια και ως ο μεγαλύτερος πάροχος ενέργει-

ας από ΑΠΕ, έχει την ευθύνη να αλλάξει την αγορά και να ενημερώ-

σει τους καταναλωτές. Όχι μόνο για το πώς θα κάνουμε αποδοτικό-

τερη την ενέργεια, αλλά πώς θα ανταποκριθούμε στη δέσμευση μας

για μια βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος", ανέ-

φερε. Ο κ. Πατεράκης σημείωσε ότι η Ελλάδα μοιράζεται τον φιλόδοξο

ευρωπαϊκό στόχο, να μετατρέψει το 30% των νέων οχημάτων μας σε

ηλεκτρικά έως το τέλος του 2030: "σήμερα διαθέτουμε 930 δημόσι-

ους φορτιστές και η πρόβλεψη είναι να φτάσουμε περίπου τους 18.000

δημόσιους φορτιστές στο τέλος του 2025 και περίπου 44.000 σε ιδιω-

τικούς χώρους – σπίτια και επιχειρήσεις. Οι φορτιστές είναι όμως η υπο-

δομή. Το σημαντικό με την ηλεκτροκίνηση είναι ότι ως κομμάτι της πρά-

σινης και βιώσιμης ανάπτυξης, πυροδοτεί ολόκληρα τμήματα της οι-

κονομίας κι αυτό σημαίνει επενδύσεις, θέσεις εργασίας, καινοτομία.

Αλλά οι επενδύσεις μας δεν θα έχουν αξία, αν δεν βάλουμε όλοι, όση

ενέργεια απαιτείται – σχήμα λόγου αλλά όχι μόνο- για να γίνει η ηλε-

κτροκίνηση προσιτή σε όλους τους Έλληνες. Αυτός είναι άλλωστε ο

σκοπός της ΔΕΗ blue". 

"Πριν από 5 μήνες τοποθετήσαμε τον πρώτο μας φορτιστή και πριν

από 2 εικοσιτετράωρα σπάσαμε το φράγμα των 300 δημόσια προ-

σβάσιμων φορτιστών", ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνη-

σης της ΔΕΗ Κυριάκος Κοφινάς. Στην ομιλία του παρουσίασε αναλυ-

τικά τους τρεις πυλώνες ανάπτυξης του σχεδιασμού της ΔΕΗ που σχε-

τίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες φόρτισης ανά σημείο με βάση τον

μέσο χρόνο παραμονής των οδηγών, την εμπειρία χρήστη μέσω μιας

ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας, καθώς και τη διασφάλιση της

προσβασιμότητας σε όλα τα παραπάνω, που θα επιτρέψει στην ηλε-

κτροκίνηση να γίνει "η νέα καθημερινότητα". Παράλληλα ο κ. Κοφι-

νάς ανάδειξε τις σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες στις οποί-

ες έχει προχωρήσει η ΔΕΗ το τελευταίο διάστημα "με βάση το κοινό

όραμα και σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση" και απηύθυνε πρόσκληση

στους χρήστες και δυνητικούς χρήστες της ηλεκτροκίνησης να υπο-

δείξουν οι ίδιοι τα σημεία που θα επιθυμούσαν να τοποθετηθεί ο επό-

μενος φορτιστής μέσω της εφαρμογής DEIblue και το #odikosm-

oufortistis. "Επενδύουμε τώρα στη γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου της

ΔΕΗ blue ακόμα κι αν τα νούμερα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που

κυκλοφορούν σήμερα είναι αναλογικά μικρά. Στόχος μας για τα επό-

μενα χρόνια είναι να υπερδιπλασιάζουμε την εγκατεστημένη βάση μας

και ευελπιστούμε ότι η επίτευξη του επόμενου στόχου των 1.000 δη-

μόσιων φορτιστών, θα αποτελέσει ορόσημο για την περαιτέρω επι-

τάχυνση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας της ηλεκτροκίνη-

σης στη χώρα μας. Η πρόβλεψη για την ελληνική αγορά είναι μερικές

δεκάδες χιλιάδες φορτιστές μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, και δεσμευ-

όμαστε ότι οι 10.000 από αυτούς θα είναι ΔΕΗ blue" τόνισε κατά την

ομιλία του ο κ. Κοφινάς. 
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Μάιος 1936: Η απεργία των καπνεργατών
πνίγεται στο αίμα

Από τον Απρίλιο του 1936, την Ελλάδα σαρώνει ένα με-

γαλειώδες απεργιακό κύμα με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και τους

καπνεργάτες, που αποτελούν το πιο οργανωμένο κίνημα της επο-

χής. Η εξέγερση των εργατών στη Θεσσαλονίκη επεκτείνεται σε

πολλές άλλες Ελληνικές πόλεις, αποτελώντας έναν από τους βα-

σικότερους σταθμούς στο Ελληνικό εργατικό κίνημα.

Την εποχή της εργατικής εξέγερσης, είχε προηγηθεί η οι-

κονομική ύφεση προερχόμενη από το κραχ του 1929 στην πα-

γκόσμια οικονομία) και η συνακόλουθη πτώχευση του 1932.

Όμως δεν ήταν μόνον αυτό το οικονομικό και κοινωνικό πλαί-

σιο. Είχε προηγηθεί η Μικρασιατική Καταστροφή, και οι πρό-

σφυγες που είχαν έρθει στη χώρα είχαν δώσει μιας πρώτης τά-

ξεως δικαιολογία σε εργοδότες να μειώσουν τα μεροκάματα.

Οι αμοιβές των 48.000 περίπου καπνεργατών μειώθηκαν από

τις 135-150 δραχμές στις 75 δραχμές. Μάλιστα, πολλοί ανα-

γκάζονταν να δουλεύουν δωρεάν μόνο για τα ένσημά τους και

για την περίθαλψή τους.

Με βασικό, λοιπόν, αίτημα την αύ-

ξηση των κουρεμένων ημερομισθίων

τους, στα τέλη Απριλίου του 1936 πραγ-

ματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο

καπνεργατικό συνέδριο. Εκεί αποφασί-

ζεται απεργία διαρκείας από τις 29 του

μήνα. 

Το πρωί της 8ης Μαΐου, η Χωροφυ-

λακή της Θεσσαλονίκης εμπόδισε χιλιάδες

διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το Διοικητήριο, όπου

έδρευε η Γενική Διοίκηση Βορείου. Οι διαδηλωτές επέμειναν και

στις συγκρούσεις που ακολούθησαν τραυματίσθηκαν πολλοί

απεργοί. Η υπέρμετρη βία που άσκησε η Χωροφυλακή για τη

διάλυση της ογκώδους διαδήλωσης ευαισθητοποίησε και άλ-

λους κλάδους εργαζομένων και από το ίδιο βράδυ ξεκίνησαν

24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί, οι αυτοκινητιστές, οι τρο-

χιοδρομικοί και οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό. Θορυβημένη

η κυβέρνηση Μεταξά επιστράτευσε τους σιδηροδρομικούς και

τους τροχιοδρομικούς, ενώ ανέθεσε στο Γ' Σώμα Στρατού να

βρίσκεται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Η κυβερνητική μεθόδευση φέρνει τα αντίθετα αποτελέσμα-

τα. Την επομένη, 9 Μαΐου, το απεργιακό μέτωπο διευρύνεται,

με τη συμμετοχή των αρτεργατών, των βιομηχανικών εργατών

και άλλων κλάδων εργαζομένων, ενώ οι καταστηματάρχες κρα-

τούν σε μεγάλο ποσοστό τα καταστήματά τους κλειστά. Οι κε-

ντρικοί δρόμοι της πόλης είναι πλημμυρισμένοι από διαδηλω-

τές, που επιδιώκουν να κατευθυνθούν και πάλι προς το Διοι-

κητήριο. Η Χωροφυλακή γρήγορα χάνει τον έλεγχο της κατά-

στασης και αρχίζει να πυροβολεί τους διαδηλωτές, με αποτέ-

λεσμα στο τέλος

της ημέρας να κα-

ταμετρηθούν 12

νεκροί και εκατο-

ντάδες τραυμα-

τίες, όλοι από την

πλευρά των δια-

δηλωτών! Ανάμε-

σα στους νε-

κρούς, ο νεαρός

αυτοκινητιστής

Τάσος Τούσης, η

τραγική φωτογραφία του οποίου με τη γονατιστή μητέρα του από

πάνω του, συγκλονίζει τον Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος γράφει τον "Επι-

τάφιο." 

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και τότε με δια-

ταγή της κυβέρνησης αναλαμβάνει δράση ο στρατός. Ο διοικητής

του Γ' Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος

Ζέππος, διατάσσει τους χωροφύλακες,

που απειλούνται με λιντσάρισμα από τους

διαδηλωτές, να κλειστούν στα αστυνομι-

κά τμήματα και να τοποθετηθεί στρατιω-

τική φρουρά έξω από αυτά για να τα προ-

στατεύσει. Στη συνέχεια απαγορεύει τις

διαδηλώσεις, αλλά οι απεργοί αψηφούν τη

διαταγή του και συγκεντρώνονται στη

διασταύρωση των οδών Εγνατίας και

Βενιζέλου. Εκεί εγκρίνουν ψήφισμα, με το οποίο ζητούν την τι-

μωρία των ενόχων της Χωροφυλακής και ιδιαίτερα του διοικητή

της. Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ εκείνο δεν υπήρχε άλλη εξου-

σία να επιβάλλει τη θέλησή της πάνω στη θέληση των χιλιάδων

λαού, που έγιναν κύριοι της πόλης.

Την επομένη, 10 Μαΐου, έγινε η κηδεία των θυμάτων, μέσα

σε κλίμα τρομοκρατίας. Σε βοήθεια του Γ' Σώματος Στρατού, που

είχε αναλάβει και την αστυνόμευση της πόλης, έσπευσε ένα σύ-

νταγμα πεζικού και μία μονάδα πυροβολικού από τη Λάρισα, ενώ

στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσαν τα αντιτορπιλικά «Κου-

ντουριώτης», «Ύδρα», «Σπέτσαι» και «Ψαρά». Παρ’ όλα αυτά, πε-

ρισσότεροι από 150.000 πολίτες συνόδευσαν στην τελευταία κα-

τοικία τους 12 νεκρούς συμπολίτες τους.

Τις επόμενες ημέρες τα πνεύματα άρχισαν να ηρεμούν. Στις

12 Μαΐου η απεργία έληξε, καθώς έγιναν δεκτά σχεδόν όλα τα

αιτήματα των καπνεργατών.

Ντίνος Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
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Οι επιπτώσεις του διττού σοκ προσφοράς-ζήτησης που προκά-

λεσε η πανδημία Covid-19 στο μακροοικονομικό και στο παραγω-

γικό σύστημα της οικονομίας είναι σημαντικές και αποτυπώνονται

στη μεγάλη μείωση του ΑΕΠ και της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας

σημαντικών κλάδων της οικονομίας. Η Ελλάδα το 2020 είχε την τρί-

τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη, με το πραγματικό ΑΕΠ να μει-

ώνεται κατά 8,2%. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στην κάμ-

ψη των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 17 δισ. ευρώ (9,34% του ΑΕΠ

του 2019) και της κατανάλωσης κατά 6 δισ. ευρώ.

Οι εγχώριες επενδύσεις δεν φαίνεται, για ακόμη μια φορά, να μπο-

ρούν να δημιουργήσουν ισχυρή επεκτατική δυναμική. Η μείωση των

επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων περιορίστηκε

στα 721 εκατ. ευρώ, ενώ το φυσικό κεφάλαιό τους συνέχισε να μει-

ώνεται αφού οι επενδύσεις εξακολουθούν να υπολείπονται των απο-

σβέσεων. Μεταξύ 2010 και 2020 ο μέσος ρυθμός μείωσης του κε-

φαλαίου ήταν 0,5% ανά τρίμηνο. Σωρευτικά, τη δεκαετία που πέρασε

χάθηκε το 25% του φυσικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων.

Το α’ τρίμηνο του 2021 οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν το δεύ-

τερο υψηλότερο περιθώριο κέρδους και ταυτόχρονα το χαμηλότε-

ρο ποσοστό επενδύσεων στην Ευρωζώνη. Η συμπεριφορά αυτή του

επιχειρηματικού τομέα αποτελεί μια πραγματική διαρθρωτική ιδιαι-

τερότητα του ελληνικού αναπτυξιακού υποδείγματος. Βάσει αυτού

του δεδομένου, οι σχεδιασμένες οικονομικές πολιτικές που προ-

σανατολίζονται στην περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας των επι-

χειρήσεων είναι πιθανό να αποδειχθούν αναποτελεσματικές για να

ενθαρρύνουν έναν σημαντικό όγκο νέων επενδύσεων.

Η μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, και των ροών εισοδήματος και ρευ-

στότητας που αυτή συνεπάγεται, αναζωπυρώνει τη σημασία της ευ-

θραυστότητας και της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας των θε-

σμικών τομέων της οικονομίας, η κατάσταση των οποίων θα προσ-

διοριστεί από τη διάρκεια και την ένταση της ανάκαμψης της οικο-

νομίας και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής.

Για πρώτη φορά από το 2012, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών

ήταν θετικές εξαιτίας της αποχής τους από την κατανάλωση λόγω των

μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Παρά ταύτα, το αποτέλεσμα

αυτό, το οποίο είναι βραχυπρόθεσμο, βελτίωσε τη χρηματοοικονομική

τους κατάσταση. Βέβαια, η ανισότητα πλούτου και εισοδήματος απο-

κρύπτει τον μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο που είχε η πανδημία στα φτω-

χότερα νοικοκυριά, των οποίων η χρηματοοικονομική κατάσταση επι-

δεινώθηκε λόγω της μείωσης του εισοδήματος τους. Την ίδια στιγμή

η πτώση της κατανάλωσης και η μειωμένη ζήτηση επιδείνωσαν τη χρη-

ματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων. Μεταξύ του δ’ τριμή-

νου του 2019 και του δ’ τριμήνου του 2020 ο δείκτης χρέος προς ακα-

θάριστα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 35%.

Μια από τις πιο σημαντικές συνέπειες της πανδημικής κρίσης εί-

ναι η αποσταθεροποίηση βασικών δημοσιονομικών μεγεθών της ελ-

ληνικής οικονομίας και η ανατροπή της δημοσιονομικής προσαρμογής

των προηγούμενων ετών. Η Ελλάδα κατέγραψε το 2020 τη μεγα-

λύτερη προσαρμογή του πρωτογενούς ισοζυγίου (από πλεόνασμα

4,1% του ΑΕΠ σε έλλειμμα 6,7% του ΑΕΠ) και τη μεγαλύτερη αύξηση

του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-

μελών της Ευρωζώνης.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του ελληνικού Δημοσίου υποβαθμίστηκε

ραγδαία το 2020 από το αξιόπιστο καθεστώς κερδοσκόπου όπου βρι-

σκόταν το 2019 στο μη βιώσιμο καθεστώς ultra Ponzi. To 2021 ο δεί-

κτης θα υποχωρήσει περαιτέρω εντός του χρηματοπιστωτικά μη αξιό-

πιστου καθεστώτος ultra Ponzi, δεδομένης της πρόβλεψης για υψη-

λότερο πρωτογενές έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον

βιώσιμο αναπτυξιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Η

ταχεία και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανά-

καμψης και

Ανθεκτικότητας για τη στήριξη της ποιοτικής απασχόλησης, της

εκπαίδευσης και της υγείας, και την προώθηση της περιβαλλοντι-

κής αειφορίας και της καινοτομίας θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να

συμβάλει καθοριστικά στον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού

υποδείγματος.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας και στους ερ-

γαζομένους είναι επίσης σημαντικές. Οι άνευ προηγουμένου μειώ-

σεις του χρόνου εργασίας που έγιναν στο πλαίσιο των μέτρων κοι-

νωνικής αποστασιοποίησης έχουν αυξήσει δραματικά την επισφά-

λεια πολλών θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γε-

γονός ότι όλα τα ευρήματά μας για ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτη-

ριστικά της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα δείχνουν ότι αυτή απέχει

σημαντικά από το να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίω-

σης και απασχόλησης στους εργαζομένους.

Το δ’ τρίμηνο του 2020 υπήρξε μια παράλληλη μείωση της απα-

σχόλησης και της ανεργίας, λόγω της αύξησης του αριθμού των ατό-

μων σε αναστολή εργασίας. Με την επαναφορά των μέτρων κοι-

νωνικής αποστασιοποίησης ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών

εκτινάχθηκε, με τη διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του

2019 να υπερβαίνει τα 160 χιλ. άτομα. Τα ποσοστά ανεργίας και υπο-

απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι από τα υψηλότερα στην

Ευρωζώνη (ελαφρώς χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της Ισπανίας),

η βελτίωση των οποίων αρχίζει να περιορίζεται ήδη από το β’ τρί-

μηνο του 2019.

Το ίδιο ισχύει για το ποσοστό απασχόλησης, το οποίο είναι πολύ

χαμηλό ως προς τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά και ως προς τους

στόχους της Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οι εξελίξεις ήταν

χειρότερες στην περίπτωση των γυναικών και των νέων. Δεδομέ-

νων των διαρθρωτικών περιορισμών του ελληνικού αναπτυξιακού

υποδείγματος, η ουσιαστική αύξηση του όγκου της απασχόλησης και

του ποσοστού απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω εκτε-

ταμένων δημοσιονομικών παρεμβάσεων που θα δώσουν σημαντι-

κή ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, αφού ο επιχειρηματικός

τομέας δεν φαίνεται να μπορεί από μόνος του να δημιουργήσει τις

απαιτούμενες θέσεις εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

έχει προτείνει τη θεσμοθέτηση του «εργοδότη ύστατης καταφυγής»

με πολύ σημαντικές θετικές μακροοικονομικές, αναπτυξιακές και κοι-

νωνικές συνέπειες.

Βασικά σημεία, θέσεις και προτάσεις οικονομικής πολιτικής
της Έκθεσης για την οικονομία 2021 του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
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Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση ως προς την ποιότητα της

απασχόλησης στην ΕΕ και ταυτόχρονα το υψηλότερο ποσοστό

υποβάθμισης της εργασίας σε σχέση με το 2010. Ο δείκτης ποιότη-

τας της απασχόλησης της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Ερ-

γατικών Συνδικάτων, που ενσωματώνει βασικούς δείκτες/στόχους

της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, εμφανίζει την Ελλάδα το 2019 στην

τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, ήταν το

μόνο κράτος-μέλος που παρουσίασε τόσο μεγάλη πτώση στον δεί-

κτη ποιότητας της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, μεταξύ 2010 και 2019

ο δείκτης μειώθηκε κατά 11,45%, ενώ στην Πορτογαλία κατά

3,21% και στην Κύπρο κατά 1,96%. Σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη

υπήρξε βελτίωση.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η ποιότητα

της απασχόλησης είναι τόσο χαμηλή στην Ελλάδα έχει να κάνει με

τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας. Η διάρκεια της τυπικής εβδομα-

διαίας εργασίας είναι η υψηλότερη στην ΕΕ και η τρίτη υψηλότε-

ρη αν συνυπολογίσουμε την Τουρκία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία

και τη Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει το δεύτερο

υψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων που εργάζονται με παρα-

τεταμένο ωράριο, δηλαδή από 49 ώρες και άνω, μετά την Τουρκία,

και το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών στην ΕΕ που εργάζονται Σάβ-

βατο και Κυριακή. Η διευρυμένη χρήση υπερεργασίας φέρνει την

αγορά εργασίας της Ελλάδας πιο κοντά στο πρότυπο των βαλκα-

νικών χωρών, αναδεικνύοντας το αναπτυξιακό χάσμα της με τις χώ-

ρες της Ευρωζώνης.

Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ στο οποίο ο μέσος

μισθός μειώθηκε σε σχέση με το 2010, ενώ κατά τη διάρκεια της παν-

δημίας υπήρξε περαιτέρω επιδείνωσή του. Η απόκλιση του μέσου

μισθού από αυτόν του μέσου όρου της Ευρωζώνης είναι ακόμα πιο

σημαντική αν συνυπολογιστεί ότι στα κράτη-μέλη της ανατολικής Ευ-

ρώπης και των Βαλκανίων υπάρχει ισχυρή σύγκλιση, γεγονός που

καθιστά την Ελλάδα μια ειδική περίπτωση παλινδρόμησης της κοι-

νωνικής ευημερίας.

Η Ελλάδα είναι επίσης το μόνο κράτος-μέλος στο οποίο για το ίδιο

διάστημα υπήρξε απώλεια της αγοραστικής δύναμης του μέσου μι-

σθού και ταυτόχρονα του κατώτατου μισθού. Οι εξελίξεις αυτές φέρ-

νουν την αγοραστική δύναμη των μισθωτών πιο κοντά στην αντίστοιχη

των μισθωτών στα κράτη-μέλη της ανατολικής Ευρώπης. Το ίδιο ισχύ-

ει και για το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων,

το οποίο αποκλίνει σημαντικά από τα ισχύοντα στη βόρεια, την κε-

ντρική και τη δυτική Ευρώπη. Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται κάτω

από το όριο της απόλυτης φτώχειας.

Ρόλο-κλειδί στην ανάκαμψη της οικονομίας το αμέσως επόμε-

νο χρονικό διάστημα έχει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος

των νοικοκυριών. Για να συμβεί αυτό, είναι αναγκαία η δέσμευση της

οικονομικής πολιτικής στην αύξηση της παραγωγικής και της ποι-

οτικής απασχόλησης και στη θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού αξιο-

πρεπούς διαβίωσης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προστατευτούν

θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα σχετικά με τα νόμιμα και τα

ανώτατα όρια του χρόνου εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία στην

εργασία, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμ-

βάσεων εργασίας. Η καθυστέρηση όσον αφορά την πλήρη ανάκαμ-

ψη της απασχόλησης και των εισοδημάτων θα επιβραδύνει τη δυ-

ναμική που θα επιφέρει η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πιο σημαντικό δίδαγμα της πανδημικής κρίσης είναι ότι η οι-

κονομία μας βρίσκεται για μια ακόμη φορά αντιμέτωπη με τις χρό-

νιες διαρθρωτικές αδυναμίες της. Η μεγάλη εξάρτησή της από τις υπη-

ρεσίες, και ειδικότερα από τον τουρισμό και την εστίαση, αναδεικνύεται

η αχίλλειος πτέρνα της διατηρησιμότητας της ευημερίας της ελλη-

νικής κοινωνίας. Η ισχυρή μείωση της ακαθάριστης προστιθέμενης

αξίας (-8,1%) κατά την περίοδο της πανδημίας προέρχεται από τον

τομέα των υπηρεσιών (-9,4%) και ειδικότερα από τους κλάδους «τέ-

χνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία· άλλες δραστηριότητες παροχής υπη-

ρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών» (-25,4%) και

«χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορές, παροχή υπηρεσιών κα-

ταλύματος και εστίασης» (-22,8%). Αντίστοιχα είναι και τα ευρήμα-

τα ως προς τη μείωση του όγκου της απασχόλησης.

Ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας και η βιομηχανία εμφανίζουν σα-

φώς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις οικονομικές επιπτώ-

σεις της πανδημίας περιορίζοντας τις απώλειες της ακαθάριστης προ-

στιθέμενης αξίας κατά 0,3% και 3,9% αντίστοιχα. Αντίστοιχα είναι και

τα ευρήματα ως προς τον όγκο απασχόλησης. Από τους κλάδους της

βιομηχανίας τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ως προς τον όγκο πα-

ραγωγής παρουσιάζει ο κλάδος «παραγωγή βασικών φαρμακευτι-

κών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων» λόγω της ισχυ-

ρής ζήτησης που προκάλεσε η πανδημία για τα συναφή προϊόντα. Αντι-

θέτως, τη χαμηλότερη ανθεκτικότητα παρουσίασε ο κλάδος της έν-

δυσης και υπόδησης.

Ο τομέας των κατασκευών εμφανίζει ισχυρή τάση ανάκαμψης μετά

τη μακροχρόνια κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, γεγονός που

αποτυπώνεται στη συνδυαστική αύξηση της ακαθάριστης προστι-

θέμενης αξίας (10,4%) και των πραγματικών επενδύσεων σε πάγια

στοιχεία «κατοικιών και λοιπών κτιρίων και υποδομών» (10,7%).

Αύξηση κατά 4,9% εμφανίζουν οι πραγματικές επενδύσεις σε εξο-

πλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας ως αποτέλεσμα

των ψηφιακών αναγκών που προκάλεσε η τηλεργασία και το ηλε-

κτρονικό εμπόριο. Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι, εξαιτίας της επεν-

δυτικής ανεπάρκειας, η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει ιδι-

αίτερα χαμηλή και αντιστοιχεί στο 51,4% της παραγωγικότητας της

ΕΕ και στο 44,2% της Ευρωζώνης.

Τέλος, η στατιστική εκτίμηση βασικών κοινωνικών δεικτών της

Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ αναφορικά με τον κίνδυνο φτώχειας στην

εργασία και την εξέλιξη της φτώχειας και της άνισης διανομής του

εισοδήματος στην Ελλάδα δεν αποτυπώνει κάποιον μετασχηματισμό

μετάβασης της χώρας σε ένα υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης χω-

ρίς αποκλεισμούς, με άξονα την απασχόληση, την αξιοπρεπή εργα-

σία και την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη. Η υστέρηση που εμ-

φανίζει η Ελλάδα στους υπό εξέταση δείκτες είναι αξιοσημείωτα υψη-

λή.

Το μέγεθος της αναπτυξιακής πρόκλησης για τη χώρα μας είναι

μεγάλο και πρέπει να αναληφθούν σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες

και παρεμβάσεις που θα υπερβαίνουν το σημερινό στενό πλαίσιο μέ-

σων και στόχων και την ιδεοληπτική προκατάληψη στον σχεδιασμό

της οικονομικής πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

μέσω της κερδοφορίας του επιχειρηματικού τομέα. Η ανάπτυξη της

ελληνικής οικονομίας θα γίνει εφικτή μόνο εφόσον επαναπροσδιο-

ριστεί η ασκούμενη πολιτική βάσει των προτεραιοτήτων και των στό-

χων της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής συ-

νοχής και βιωσιμότητας.



ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
(http://www.facebook.com/profile.php?id=100000921740224&ref=ts)

Ακολουθήστε μας στο TWITTER
(http://www.twitter.com/#!/pasyp_dei)

Find us on
Facebook

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.pasyp-dei.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
www.pasyp-deipress.blogspot.com

Π Α Σ Υ Π / Δ Ε Η
4 ΣΥΝΕΠΕΙΑ

4 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

4 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ


