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Η
πολιτική ρευστότητα αποτελεί

πλέον ένα αναμφισβήτητο γεγο-

νός. Η αγωνία για την εξεύρεση

ή μη του αναγκαίου αριθμού βουλευτών

για την εκλογή του Προέδρου της Δημο-

κρατίας, διαχέεται σε όλους τους τομείς

της οικονομίας μη εξαιρουμένου του το-

μέα της Ενέργειας. Από τη μια, “μικρή

ΔΕΗ,” πώληση ΑΔΜΗΕ, ΝΟΜΕ δείχνουν

την έλλειψη μακροχρόνιου ενεργειακού

σχεδιασμού. Από την άλλη, η “πολυπό-

θητη” απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε βρί-

σκεται σε τέλμα φορτώνοντας υπέρογκα

βάρη στη ΔΕΗ, υποχρεώνοντάς τη να

πουλά στους λίγους κάτω του κόστους και

να πρέπει να διαχειρισθεί την αδυναμία ε-

ξόφλησης των λογαριασμών των πολλών.

Τα χρέη προς την Επιχείρηση έχουν ξεπε-

ράσει τα 1,7 δις. € και αυξάνονται. Η μεί-

ωση του αριθμού των εργαζομένων με την

παράλληλη μη αντικατάστασή του έχει ο-

δηγήσει στην μεγέθυνση των εργολαβιών,

στην υπερεντατικοποίηση της εργασίας,

σε εργατικά ατυχήματα και σε διάφορες

άλλες ασθένειες που πολύ ή λίγο συνδέο-

νται με την εργασία.

Τα “μπαλώματα” μέσω πρόσληψης έ-

κτακτου προσωπικού δεν αρκούν να κλεί-

σουν τις “τρύπες” που δημιουργεί η συ-

νταξιοδότηση εκατοντάδων συναδέλφων

κάθε χρόνο. Η πρόσληψη μόνιμου προ-

σωπικού αποτελεί μονόδρομο. 

Ο Όμιλος ΔΕΗ καταρρέει και είναι πο-

λιτική απόφαση. 

Αλλαγή φρουράς στο ΔΕΔΔΗΕ. Μετά

την αποχώρηση του Γ. Κόλλια στο τιμόνι

τοποθετήθηκε ο Κ. Ζωντανός. 

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου, εξακολου-

θούν να εργάζονται υπό καθεστώς επίτα-

ξης. Επιπρόσθετα γίνονται δέκτες έντονης

φημολογίας σχετικά με τη συνέχιση της

απόδοσης των μισθολογικών κλιμακίων.

Μια φημολογία που πολύ γρήγορα έλαβε

τεράστιες διαστάσεις και βύθισε στην α-

γωνία τους συναδέλφους ενόψη υπογρα-

φής νέας Σ.Σ.Ε..

Τα παραπάνω και όχι μόνο, καλείται να

διαχειρισθεί το νέο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Τα προβλήματα είναι πολλά, πολύπλευρα

και δυσεπίλυτα. Αποτελεί χρέος όλων μας

να συμβάλουμε στην επίλυσή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό και για να ανταπο-

κριθεί το σωματείο στην αύξηση της συν-

δρομής προς τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ σε ύψος

σύμφωνο με το καταστατικό της, αναγκά-

στηκε να αυξήσει τη συνδρομή κατά 0,90

ευρώ. Μια αύξηση αναγκαία για τη λει-

τουργία του Σωματείου που του εξασφα-

λίζει τη θέση του στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. 

Στο τεύχος αυτό, δημοσιεύονται περι-

ληπτικά οι παρουσιάσεις που προβλήθη-

καν στην Ημερίδα του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ. Ανα-

λυτικά οι παρουσιάσεις μπορούν να ανα-

ζητηθούν στον ιστότοπο του Σωματείου :

www.pasyp-dei.gr. 

Καλή ανάγνωση!
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Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εθελοντικές αιμοδοσίες που

οργανώθηκαν από τον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ κατά το Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας

22 & 23 Οκτωβρίου 2014, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 28) και

στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ (Συγγρού 49).

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ ευχαριστεί και συγχαίρει τους συναδέλφους – αιμοδότες

για την κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη που δείχνουν σε κάθε ευκαιρία. 

Επίσης, ευχαριστεί για την αμέριστη συμπαράστασή τους τις διοικήσεις της ΔΕΗ και

του ΔΕΔΔΗΕ. 

Πέρα από κάθε προσδοκία η συμμετοχή των
συναδέλφων στο Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Στην αίθουσα «Ξενία» της Χαλκοκονδύλη 28, στην αιμοδοσία της 22ας

Οκτωβρίου.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ εκφράζει τα θερμά του συλληπητήρια στους συναδέλφους-μέλη μας Δήμητρα Παππά

για την απώλεια της μητέρας της και Κουράκη Εμμανουήλ για την απώλεια του πατέρα του.
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Αναλυτικά το νέο Δ.Σ.:

– Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου,

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ-

νων Σύμβουλος,

– Ζακολίκος Χρήστος του Παυσανία, Ηλε-

κτρολόγος Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου,

Μέλη

– Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη,

εκπρόσωπος των εργαζομένων,

– Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου,

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

– Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος,

– Φράγκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Μηχανολόγος Μηχανικός,

– Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος

Μετά τον ορισμό του, ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κ. Ζωντανός Κωνσταντίνος δήλωσε τα ακόλουθα:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ-

βουλο κ. Γεώργιο Κόλλια για τη σημαντική συνεισφορά του στην εδραίωση του

ρόλου του ΔΕΔΔΗΕ ως ενός σημαντικού θεσμικού παράγοντα στην αγορά ηλε-

κτρικής ενέργειας της χώρας μας. Ευχαριστώ επίσης τον Μέτοχο, τη ΔΕΗ Α.Ε.,

για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλλω

κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξέλιξη του ΔΕΔΔΗΕ σε μία σύγχρονη Εται-

ρία, η οποία θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα απο-

τελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας».

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λήγει στις 29.3.2015.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ζωντανός Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και είναι έγγα-

μος με δύο παιδιά. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος με ειδίκευση στους φο-

ρείς και συστήματα ψηφιακής μετάδοσης στο Polytechnic Of Central London.

Από το 1980 έως το 1986 ήταν επιβλέπων Μηχανικός σε έργα Αστικών και

Υπεραστικών Δικτύων και από το 1986 έως το 1996 ήταν Μηχανικός μελετών

επεκτάσεων Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων. Από το 1996 έως το 1998 ή-

ταν στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Επενδύσεων και επιβλέπων Μη-

χανικός (SITE MANAGER) στα έργα Λιθουανίας και Γεωργίας.

Από το 1998 έως το 2003 ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ομί-

λου Ο.Τ.Ε. με ειδικότητα στον σχεδιασμό Δικτύων Κορμού και πολυπλεξίας.

Τα 2003 συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού τηλεοπτικών μεταδόσεων των

Ολυμπιακών Αγώνων με ειδικότητα τον σχεδιασμό Ολυμπιακών Δακτυλίων.

Από το 2006 έως το 2011 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Θυγατρικής

εταιρείας κατασκευών Ο.Τ.Ε. HELLASCOM με ειδίκευση στα έργα υποδομών

Ο.Τ.Ε., δικτυακών έργων Ο.Τ.Ε., δομημένης καλωδίωσης, μικροκυματικών ζεύ-

ξεων, ζεύξεων wifi και wimax, μητροπολιτικών δικτύων και Έξυπνων Οικι-

σμών.

Από το Μάρτιο του 2013 έως το Σεπτέμβριο 2014 ήταν μέλος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Ο κ. Ζωντανός για 10 συνεχή χρόνια είχε αναλάβει την εξειδικευμένη Επι-

μόρφωση στελεχών (Σεμινάριο επιμόρφωσης τηλεπικοινωνιακών στελεχών, Σε-

μινάριο επιμόρφωσης στελεχών στους φορείς και συστήματα πολυπλεξίας, Επι-

μόρφωση στελεχών στις Σχολές Προσωπικού ΟΤΕ σε ειδικότητες Αστικών και

Υπεραστικών Δικτύων, Επιμορφωτικά Σεμινάρια Μελετών Αστικών και Υπερα-

στικών Δικτύων) και ήταν μέλος αξιολόγησης σε επιτροπές πιστοποίησης πτυ-

χίων ιδιωτικών ΙΕΚ και μέλος του Γερμανικού VDI (TEE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ).

Νέος πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
του ΔΕΔΔΗΕ ο Κων. Ζωντανός

Επιστολή
του Γ. Κόλλια

πρώην Προέδρου ΔΕΔΔΗΕ

"Προσωπικά αισθάνομαι
μεγάλη τιμή που εργά-
σθηκα και υπήρξα στέλε-
χος της μεγάλης οικογέ-
νειας της ΔΕΗ"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

φίλοι και συνεργάτες,

Με ανάμικτα συναι-

σθήματα είμαι υποχρε-

ωμένος να σας αποχαι-

ρετίσω σεβόμενος έτσι

την σχετική κυβερνητι-

κή απόφαση.

Μετά από 34 χρόνια κοινής πορείας και προσπάθειας, α-

νεβαίνοντας ένα – ένα τα σκαλιά της ιεραρχίας της ΔΕΗ, αξιώ-

θηκα την μέγιστη τιμή να ηγηθώ της νέας μας μεγάλης εται-

ρείας, του ΔΕΔΔΗΕ, στα πρώτα της βήματα στον δύσκολο και

άγνωστο χώρο της ηλεκτρικής αγοράς.

Πιστεύω ακράδαντα ότι πετύχαμε, ότι ανταποκριθήκαμε

στο ρόλο μας και στις προσδοκίες όλων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη – μετά τη μητρική

ΔΕΗ – τεχνική εταιρεία της Χώρας και ο 5ος σε μέγεθος Δια-

χειριστής Δικτύων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικά κερδοφό-

ρος και.. παρουσιάζει το χαμηλότερο κόστος ανά πελάτη πα-

νευρωπαϊκά.

Για όλα αυτά, αλλά και για την τεχνογνωσία μας, την συ-

νεχώς βελτιούμενη ποιότητα των υπηρεσιών μας, καθώς και

για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και των συστημάτων μας

που ήδη άρχισε μπορείτε να είσαστε υπερήφανοι και αισιόδο-

ξοι γιατί εργάζεσθε σε μια εταιρεία με όραμα, μέλλον και στρα-

τηγική.

Προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη τιμή που εργάσθηκα και

υπήρξα στέλεχος της μεγάλης οικογένειας της ΔΕΗ, μιας Επι-

χείρησης και ενός Ομίλου με αρχές, αξίες και κουλτούρα και

που επί 60 χρόνια αποτελεί τον κύριο μοχλό της Εθνικής Οι-

κονομίας και την πιο στέρεα βάση της ευημερίας της κοινωνίας

μας.

Σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα σας προσωπικά γι’

αυτό το πολύ ενδιαφέρον “ταξίδι” που ζήσαμε μαζί.

Ευχαριστώ επίσης, ιδιαίτερα, την παρούσα Διοίκηση της

ΔΕΗ, αλλά και τις προηγούμενες, για την εμπιστοσύνη που μου

έδειξαν και τη στήριξη που μου παρείχαν.

Θα ήταν παράλειψη, τέλος, αν δεν επεσήμανα τον μεγαλύ-

τερο κίνδυνο που διατρέχει η εταιρεία και το έργο της. Πρό-

κειται για την λανθασμένη και ανιστόρητη αντίληψη ότι ο

ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να μετατραπεί σε Υπηρεσία του Δημοσίου και

να λειτουργεί με τους κανόνες του.

Τους προειδοποιώ, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι και πρέπει να παρα-

μείνει Ανώνυμη Εταιρεία, υπό τον έλεγχο της κοινωνίας με την

ευρύτερη δυνατή λαϊκή συμμετοχή. Είναι μονόδρομος.

Τέλος, στις δύσκολες τούτες ώρες της οικονομικής κρίσης

της Χώρας, να μην ξεχνούμε να προτάσσουμε το πατριωτικό

μας καθήκον απέναντι στο όποιο προσωπικό συμφέρον.

Σας καλώ όλους να συνεχίσετε την σημαντική σας προ-

σπάθεια για την Πατρίδα και την Εταιρεία.

Με σεβασμό και αγάπη,

Γεώργιος Κόλλιας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διανύουμε την πιο δύσκολη και κρίσιμη περίοδο ως

εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ καθώς στη διάρκεια του τε-

λευταίου χρόνου είδαμε να εκδηλώνεται η καταστροφική

πολιτική της κυβέρνησης με τον ακρωτηριασμό της ΔΕΗ

και τελικό στόχο τη διάλυση της μεγαλύτερης επιχείρησης

της χώρας.

Η εκποίηση κρίσιμων υποδομών υπονομεύει την οι-

κονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας και διαμορφώνει

δυσμενείς συνθήκες τόσο για τους καταναλωτές και την

κοινωνία συνολικότερα όσο και για μια σειρά τομείς της οι-

κονομίας.

Η πολιτική της κυβέρνησης προσπαθεί να ακυρώσει

το δημόσιο χαρακτήρα του Ομίλου ΔΕΗ και να εκχωρήσει

σε ιδιώτες ένα βασικό κοινωνικό αγαθό όπως είναι αυτό

της ενέργειας.

Ειδικά στο καταστροφικό κατήφορο της διάλυσης της

ΔΕΗ η κυβέρνηση παρανομεί για μια ακόμη φορά καθώς

επιχειρεί να πουλήσει το 66% του ΑΔΜΗΕ αδιαφορώντας

για την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων στη

ΔΕΗ και στις  θυγατρικές εταιρίες Μεταφοράς και Διανο-

μής καθώς και τις προβλέψεις συγκεκριμένου νόμου που

ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή.

Μια περιουσία που δημιουργήθηκε χρόνο με το χρό-

νο μέσα από την αξιοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών

των εργαζομένων που έκανε η ΔΕΗ για να υλοποιήσει με-

γάλες επενδύσεις σε όλη τη χώρα.

Η αναλογιστική μελέτη που προσδιόρισε στα 11,5 δισ.

ευρώ την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων

στον Όμιλο ΔΕΗ δεν είναι «λεπτομέρεια». Και είναι χαρα-

κτηριστικό ότι στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ η ενσωματω-

μένη περιουσία των 1.500 εργαζομένων ξεπερνά το τίμη-

μα για την πώληση του 66%.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση «χαρίζει» στους υποψήφι-

ους επενδυτές τον ΑΔΜΗΕ.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές που ακυρώνουν

το ρόλο του κράτους ως εγγυητή και ρυθμιστή των κοι-

νωφελών αγαθών και υπηρεσιών. Παραδομένη και πρό-

θυμη υλοποιεί τις εντολές των δανειστών-τοκογλύφων α-

διαφορώντας για τις τεράστιες επιπτώσεις αυτών των πο-

λιτικών.

Με ανεργία που πλησιάζει το 30% και με μισθούς που

δεν καλύπτουν τις βασικές – στοιχειώδεις ανάγκες  μεγάλο

τμήμα του πληθυσμού οδηγείται στη φτωχοποίηση. Οι ευ-

έλικτες μορφές απασχόλησης κυριαρχούν και οι νέοι ερ-

γαζόμενοι που αμείβονται με μισθούς πείνας είναι έτοιμοι

να μεταναστεύσουν ακολουθώντας χιλιάδες νέους πτυχι-

ούχους που ήδη έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Η χώρα μας βρίσκεται σε κατάσταση ανθρωπι-
στικής κρίσης που πλήττει με βαρβαρότητα τους
πλέον αδύναμους.

Η μείωση των εισοδημάτων και των κοινωνικών πα-

ροχών οδηγεί σε αδιέξοδο χιλιάδες Έλληνες. Τα περισσό-

τερα νοικοκυριά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν  στοιχει-

ώδεις ανάγκες και περιορίζουν τις δαπάνες τους ακόμα και

για βασικά είδη διατροφής

Ο κόσμος της εργασίας την ίδια στιγμή έχει να
αντιμετωπίσει την υποβάθμιση των βασικών του δι-
καιωμάτων και κατακτήσεων, την κατάρρευση του
κράτους πρόνοιας και τελικά τη γενικευμένη ανα-
σφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον.

Μια αβεβαιότητα που ενισχύει η τραγική κατάσταση

στα ασφαλιστικά ταμεία μετά τη ληστεία των αποθεματικών

τους με το PSI  αλλά και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που «υ-

πόσχονται» ένα εφιαλτικό μέλλον με τις συντάξεις των 360

ευρώ.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιστρατεύει τακτικές

άλλων εποχών προσπαθώντας να κάμψει τις αντιδράσεις

των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Όπως ακριβώς έκανε και σε βάρος των εργαζομένων

του Ομίλου ΔΕΗ, αντιδρώντας στις κινητοποιήσεις μας ε-

νάντια στην διάλυση της ΔΕΗ.

Η στάση της κυβέρνησης δεν είναι δείγμα πυγμής.

Αντίθετα, είναι δείγμα πανικού μπροστά σε έναν συντονι-

σμένο και καλά οργανωμένο αγώνα των εργαζομένων

της ΔΕΗ για την προστασία του αγαθού της ενέργειας και

του δημόσιου χαρακτήρα της επιχείρησης που για περισ-

σότερο από έξι δεκαετίες αποτελεί την ατμομηχανή της

Εθνικής Οικονομίας.

Η άρση της επιστράτευσης είναι μείζον ζήτημα
για την προστασία και διαφύλαξη των εργατικών
δικαιωμάτων αλλά και ζήτημα Δημοκρατίας που α-
παιτεί τη συστράτευση όλων των Ελλήνων πολιτών.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΔΕΗ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με τα Σωματεία-

Μέλη οργάνωσε τον αγώνα ενημερώνοντας τους συνα-

δέλφους αλλά και τους κοινωνικούς φορείς. Κάλεσε, με

επιστολές,  σε συμπαράσταση τους Βουλευτές, τους Περι-

φερειάρχες και τους Δημάρχους σε όλες τις περιοχές που

υπάρχουν δραστηριότητες και εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Πραγματοποίησε συναντήσεις, κατέθεσε τις θέσεις της στο

Ελληνικό Κοινοβούλιο και προέβαλε τις θέσεις αξιοποιώ-

ντας κάθε πρόσφορο τρόπο.

Δώσαμε έναν καλό αγώνα ενάντια στη δημι-
ουργία της νέας καθετοποιημένης εταιρίας και στην
πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Διοργανώσαμε Συλλαλητήρια με μεγάλη συμμετοχή

και παλμό σε αρκετές πόλεις …

Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο- Έδεσσα- Λαύριο – Μεγαλό-

πολη - Καλαμάτα

και βέβαια τα Συλλαλητήρια στην Αθήνα στις 3/7/2014

και στις 9/7/2014.

Συγκεκριμένα, αποφασίσαμε αμέσως μετά το
36ο Συνέδριό μας την κήρυξη 48ωρων επαναλαμ-
βανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων με την έ-
ναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη «μι-
κρή ΔΕΗ» ενώ παράλληλα αποφασίσαμε τη διορ-
γάνωση συγκεντρώσεων –συλλαλητηρίων στα
Ενεργειακά Κέντρα και την ενημέρωση των συνα-
δέλφων αλλά και των Ελλήνων πολιτών.

Κινητοποιήσαμε δυνάμεις της Κοινωνίας που
στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό μας είτε συμμετέ-
χοντας στις κινητοποιήσεις μας είτε υποστηρίζο-
ντας τα αιτήματά μας.

Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Εργατικά Κέ-

ντρα και οι Ομοσπονδίες που βρέθηκαν δίπλα μας, η

Εκκλησία, τα Επιμελητήρια και οι επαγγελματικοί φορείς.

Όλοι έδωσαν και ενίσχυσαν το μήνυμα μας ε-
νάντια στην διάλυση του Ομίλου ΔΕΗ.

Η κοινή γνώμη της πατρίδας μας είναι αντίθε-
τη στην εκποίηση του εθνικού πλούτου. Η δημοσκό-

πηση (MRB- Ιούλιος 2014) που έδειξε ότι η πλειοψηφία των

πολιτών είναι κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ δικαιώ-
νει τον αγώνα και τις προσπάθειές μας και μας δί-
νει δύναμη να συνεχίσουμε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μπροστά μας έχουμε «καυτά» θέματα.

Οι συνάδελφοι στον ΑΔΜΗΕ στο επόμενο διάστημα θα

βρεθούν κάτω από το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Επίσης, το 30% των συναδέλφων μας θα μεταφερθεί

στη νέα καθετοποιημένη εταιρία.

Ποιο θα είναι το μέλλον τους; Πόσο θα επηρεαστούν

οι εργασιακές σχέσεις; Με ποια κριτήρια θα γίνουν οι με-

τακινήσεις;

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι βασική-αταλάντευτη
θέση η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και η
προστασία των μισθών μας.

Έχουμε κάνει ήδη συναντήσεις με την Διοίκη-
ση για μια σειρά από θέματα. Ένα από αυτά είναι
και το ζήτημα της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας για το οποίο έχουμε επεξεργαστεί συγκεκρι-
μένες θέσεις. Εκπρόσωποι μας, από την Ομοσπον-
δία αλλά και από τα Σωματεία – Μέλη έχουν κάνει
συγκεκριμένη δουλειά για τις τρείς Συλλογικές Συμ-
βάσεις (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) που θα γίνουν. Συ-
γκροτήσαμε ομάδες εργασίας που δούλεψαν για το
πλαίσιο της νέας ΣΣΕ αλλά και τις ειδικότερες ρυθ-
μίσεις που θα διεκδικήσουμε.

Επίσης, για όλους εμάς που εργαζόμαστε κάτω από

δύσκολες και αντίξοες συνθήκες είναι πλέον ώριμο σαν θέ-

μα και είναι άμεσα απαιτητή η πρόσθετη υγειονομική
κάλυψη.

Εξάλλου, είναι πάγια τακτική για όλες τις μεγάλες ε-

πιχειρήσεις και βέβαια είναι απαραίτητη μετά την υπο-

βάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών που προσφέρο-

νται σε εμάς και τις οικογένειές μας.

Η ΔΕΗ είναι μια καθετοποιημένη εταιρία που για
να λειτουργεί ομαλά χρειάζεται προσωπικό διαφό-
ρων ειδικοτήτων. Η στενόμυαλη λογική των κυ-
βερνήσεων σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτήσεις
εκατοντάδων συναδέλφων και το ασφυκτικό «ένας
προς δέκα» έχουν δημιουργήσει τεράστια «κενά»
σε πάρα πολλούς τομείς. Οι ελλείψεις προσωπικού
είναι πλέον τραγικές.

Η καθυστερήσεις στο ζήτημα των προσλήψεων
δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία,
οδηγούν σε υποστελέχωση και εντατικοποίηση της
εργασίας. Συνθήκες «ιδανικές» για την πρόκληση
εργατικών ατυχημάτων.

Οι προσλήψεις προσωπικού είναι επιτακτική ανάγκη.

Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι καθώς υπάρχουν τομείς ό-

που οι ελλείψεις είναι τρομακτικές και η κατάσταση είναι

στο «κόκκινο».

Είναι κοινό μυστικό ότι η ΔΕΗ πληρώνει τις πα-
ρεμβάσεις των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια.
Τελευταία προσπάθεια η επιβολή από την ΡΑΕ των
δημοπρασιών ενέργειας από τη  λιγνιτική  και υ-
δραυλική παραγωγή, τα λεγόμενα ΝΟΜΕ.

Ουσιαστικά πρόκειται για απροκάλυπτο «νταβατζηλί-

κι» …

Άμεση άρση της επιστράτευσης
Υπογραφή νέων ΣΣΕ

Προσλήψεις προσωπικού



5

Η ΔΕΗ θα είναι υποχρεωμένη να πουλά λιγνιτική

και υδροηλεκτρική ενέργεια κάτω του κόστους σε ι-

διώτες μέσω δημοπρασιών, και αυτό που θα γίνεται τε-

λικά είναι να εκμεταλλεύονται τρίτοι  αυτό που παράγει

η ίδια η Επιχείρηση. Επιβάλλοντας στη ΔΕΗ να που-
λά την παραγωγή της με έκπτωση 30% έως 35%
φθηνότερα στους ιδιώτες, δημιουργούν συνθή-
κες ασφυξίας στη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώ-
ρας. 

Ο στόχος για «ανταγωνισμό» και «καλύτερες τιμές»

στους καταναλωτές είναι …ανέκδοτο. Η ΔΕΗ θα υποχρε-

ωθεί να ανεβάσει την τιμή της KWh και τα «σπασμένα» θα

τα πληρώσουν για μια ακόμη φορά οι καταναλωτές.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στη ζοφερή κατάσταση που διαμορφώνουν η μείωση

των εισοδημάτων μας, η αβεβαιότητα για το εργασιακό και

ασφαλιστικό μας μέλλον και η κατάργηση των εργατικών

δικαιωμάτων, μπορούμε να απαντήσουμε:

Συμμετέχοντας στους αγώνες του εργατικού κι-
νήματος

Δυναμώνοντας τη φωνή των Σωματείων μας
Με Ενότητα μπορούμε να παλέψουμε για την α-

νατροπή αυτών των βάρβαρων πολιτικών και να α-
νοίξουμε το δρόμο για μια Κοινωνία Δικαιοσύνης
και Αλληλεγγύης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας για ένα μεγάλο διάστημα αντιμε-

τώπισε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που είχαν αντί-

κτυπο σε μια σειρά από τομείς και δραστηριότητες.

Η τακτική ορισμένων Σωματείων-Μελών να αγνοούν

τις καταστατικές τους υποχρεώσεις προκάλεσε οικονο-
μική ασφυξία στην Ομοσπονδία ενώ τροφοδοτούσε
διαλυτικά φαινόμενα σε μια κρίσιμη περίοδο τόσο για

τα εργασιακά μας θέματα, όσο και για την γενικότερη πο-

ρεία του Ομίλου ΔΕΗ.

Παρ΄όλα αυτά τα εμπόδια το διοικητικό συμβούλιο της

Ομοσπονδίας σε συνεργασία με την πλειοψηφία των Σω-

ματείων ανέλαβε πρωτοβουλίες και συντόνισε τον αγώνα

μας ενάντια στη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» και στην

πώληση του ΑΔΜΗΕ. Μια συνεργασία επιβεβλημένη για

την καλύτερη οργάνωση του αγώνα αλλά και εξαιτίας της

αδυναμίας της ίδιας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να σηκώσει το οικο-

νομικό βάρος της ενημέρωσης και των κινητοποιήσεων. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του 36ου Συνεδρί-

ου και τη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου της

Ομοσπονδίας μας, μπήκαν οι βάσεις για ένα νέο ξεκίνη-

μα.

Μια νέα προσπάθεια που βασίζεται από τη μια πλευ-

ρά στη Διαφάνεια, τον Έλεγχο και το Νοικοκύρεμα

των οικονομικών της Ομοσπονδίας και από την άλλη

στην Οργανωτική ανασυγκρότηση ώστε η ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ να γίνει περισσότερο αποτελεσματική προς ό-
φελος των χιλιάδων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ.

Επιδιώξαμε και ήδη έχουμε μειώσει τις λειτουργικές

δαπάνες της Ομοσπονδίας. Πρόσφατα στη συνεδρίαση του

διοικητικού συμβουλίου στην Πτολεμαΐδα πήραμε συγκε-

κριμένες αποφάσεις που ήδη υλοποιούνται.  Στόχος μας –

και αυτό είναι δέσμευση- η λειτουργία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

να είναι κρυστάλλινη.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις νέες συνθήκες χρειάζεται η ενεργός συμμετοχή

όλων μας. Όλων όσοι θέλουν και μπορούν. Αυτοί θα
προχωρήσουν. Οι υπόλοιποι που δεν θέλουν, εκείνοι που

αγνοούν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και ακολουθούν

προσωπικές επιλογές δεν μπορούν να βάζουν εμπόδια

και να υπονομεύουν τη συνολική προσπάθεια. 

Εξάλλου, στη διαδρομή των τεσσάρων δεκαετιών της

ΓΕΝΟΠ σε όλους τους αγώνες και τις κατακτήσεις που εί-

χαμε κοινός παρονομαστής ήταν η συντονισμένη Δράση
και η Ενότητα.

Για το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας
Σταμάτης Ρέλιας Αντώνης Καρράς

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

27-10-2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Θέμα: Αντιμετώπιση (διεκπεραίωση) περιστατικών Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών των εργαζομένων
στη ΔΕΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Κανονισμού Ασφαλίσεως Προσωπικού ΔΕΗ, ο χαρακτηρισμός της ανικανότητας για εργασία των ασφαλισμένων στη ΔΕΗ Α.Ε., ό-

σο αφορά στο εάν οφείλεται ή όχι σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ( πρώην Συμβούλιο Ασφάλισης ) με βά-

ση το σχετικό πόρισμα που υποβάλλεται για κάθε ατύχημα από την τριμελή Επιτροπή Έρευνας Εργατικών ατυχημάτων ( Ε.Ε.Ε.Α.).

Η πιο πάνω τριμελής Επιτροπή αποτελείται από ανώτερο Διοικητικό Υπάλληλο της Υπηρεσίας, από Δικηγόρο που ασχολείται με ασφαλιστικά θέματα και από ένα γιατρό

της υπηρεσίας, μέλος της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΠΥΕ).

Η αρμοδιότητα αυτή αντιμετώπισης – διεκπεραίωσης των εργατικών ατυχημάτων των ασφαλισμένων της ΔΕΗ Α.Ε. υφίστατο στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού

ΔΕΗ Α.Ε. και στην μετεξέλιξη αυτής σε ΝΠΔΔ  ( ΟΑΠ/ΔΕΗ – Ν.2773/99, άρθρο 34 ) και εν συνεχεία στο ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008.  Με την έκδοση του Ν.

4075/2012, άρθρο 42 και την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ του Κλάδου Υγείας  του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και την μεταφορά του ιατρικού και υ-

γειονομικού προσωπικού, σταμάτησε η λειτουργία της Επιτροπής. 

Η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Α. έχει άμεση σχέση και με την λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ( Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ) προκειμένου να χαρακτηριστούν

υποθέσεις Επαγγελματικών Ασθενειών και παθολογικών επεισοδίων. 

Τέλος με την ΚΥΑ  Φ.80000/28375/1942/ΦΕΚ 38/14-1-2013 στο οργανόγραμμα του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν προβλέπεται η αρμοδιότητα διαχείρισης των Εργατικών Ατυχημά-

των. 

Επειδή  η Επιτροπή  Έρευνας Εργατικών  ατυχημάτων συνεδρίασε για τελευταία φορά στα μέσα του 2012 και εκκρεμούν – απαράδεκτα – υποθέσεις χαρακτηρισμού α-

πό το 2008 και εντεύθεν. 

Επειδή για περισσότερα από 15 θανατηφόρα ατυχήματα μαζί και με αρκετές περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών στη ΔΕΗ καθυστερεί ο χαρακτηρισμός ως εργα-

τικών ατυχημάτων. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πότε θα αντιμετωπισθεί η αδυναμία λειτουργίας της Επιτροπής Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων και θα δρομολογηθεί ο χαρακτηρισμός ως εργατικών ατυχημάτων

αρκετών περιπτώσεων ατυχημάτων θανατηφόρων και άλλων περιπτώσεων επαγγελματικών ασθενειών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια ;

2. Εξετάζεται η ένταξη της διαχείρισης χαρακτηρισμού των εργατικών ατυχημάτων  στο ΤΑΥΤΕΚΩ, στο οποίο προϋπήρχε αυτή η αρμοδιότητα και το γνωστικό αντικεί-

μενο για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Πετράκος Αθανάσιος - Ουζουνίδου  Ευγενία - Ζαχαρίας Κώστας - Κριτσωτάκης Μιχάλης - Στρατούλης Δημήτρης
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Ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ανοίγει τα χαρτιά του

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια ε-

φαρμογής μνημονιακών αντεργατι-

κών πολιτικών για τους εργαζόμε-

νους και γενικά για τους Έλληνες.

Πως βλέπεις σήμερα τις πολιτικές ε-

ξελίξεις; 

Σημασία δεν έχει πως βλέπω εγώ

τις πολιτικές εξελίξεις αλλά οι εργαζό-

μενοι και γενικότερα ο λαός μας που

πληρώνουν ακριβά τις πολιτικές των

μνημονίων. Η ανεργία έχει φτάσει σε

εφιαλτικά ποσοστά και η φτώχεια αγ-

γίζει ολοένα και περισσότερα τμήματα

του πληθυσμού. Όταν υπάρχουν τό-

σοι άνεργοι και όταν μειώνονται τα ει-

σοδήματα των εργαζομένων είναι ε-

πόμενο ότι τα περισσότερα νοικοκυ-

ριά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν

τις βασικές τους ανάγκες. Την ίδια

στιγμή το ξεπούλημα βασικών τομέ-

ων και υποδομών που έχει ξεκινήσει

η κυβέρνηση είναι εγκληματικό γιατί

στερεί τη χώρα από τα απαραίτητα ερ-

γαλεία πολιτικής και με τον τρόπο αυ-

τό υπονομεύει την οικονομική ανά-

πτυξη της πατρίδας μας. Η διάλυση

του Ομίλου ΔΕΗ είναι ένα χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα για το πόσο κατα-

στροφικές μπορεί να είναι αυτές οι πο-

λιτικές. 

Το ζήτημα του ασφαλιστικού και

της ενσωματωμένης περιουσίας των

εργαζομένων στη ΔΕΗ μπορεί να ε-

πηρεάσει τις διαδικασίες για την πώ-

ληση του ΑΔΜΗΕ και της νέας καθε-

τοποιημένης εταιρίας; 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τόσο κατά την πα-

ρουσίαση των θέσεων μας στην αρ-

μόδια επιτροπή της Βουλής, όσο και

στις συναντήσεις που είχαμε με τις η-

γεσίες των πολιτικών κομμάτων ανέ-

δειξε έντονα το θέμα της ενσωματω-

μένης περιουσίας των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να «ξεχνά»

το θέμα αυτό όταν υπάρχει συγκεκρι-

μένος νόμος που ψηφίστηκε από τη

Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία και α-

ναγνωρίζει την περιουσία που δημι-

ουργήθηκε στη διάρκεια των 60 και

πλέον χρόνων μέσα από την αξιοποί-

ηση των ασφαλιστικών εισφορών των

εργαζομένων την οποία έκανε η ΔΕΗ

για να μπορέσει να κάνει τις μεγάλες ε-

πενδύσεις που πραγματοποίησε σε ό-

λη τη χώρα. Υπάρχει αναλογιστική με-

λέτη που προσδιόρισε στα 11,5 δισ.

ευρώ την ενσωματωμένη περιουσία

των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ.

Μόνο στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ η

ενσωματωμένη περιουσία των 1.500

εργαζομένων ξεπερνάει το επιδιωκό-

μενο τίμημα για την πώληση του 66%

της εταιρίας. Μετά από αυτά νομίζω

ότι δεν θα μπορέσει να γίνει η μεταβί-

βαση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Με την υπόθεση της πώλησης

του ΑΔΜΗΕ αλλά και τη «μικρή

ΔΕΗ», ο Όμιλος ΔΕΗ συρρικνώνε-

ται. Μπορεί η ΔΕΗ να συνεχίσει να

διαδραματίζει το ρόλο που είχε όλα

αυτά τα χρόνια; 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει σαφή θέση για

το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Με

βάσει αυτές τις θέσεις, που έχουν επι-

κυρωθεί στα συνέδρια της Ομοσπον-

δίας, αντιδράσαμε στην πώληση του

ΑΔΜΗΕ αλλά και στη δημιουργία της

νέας εταιρίας. Οι επιχειρήσεις στρατη-

γικού χαρακτήρα, οι επιχειρήσεις που

παράγουν ή διαχειρίζονται βασικά α-

γαθά έχουν κεντρικό ρόλο στην οικο-

νομία μιας χώρας. Αυτός είναι ο ρό-

λος της ΔΕΗ εδώ και εξήντα χρόνια

και αυτό το ρόλο πρέπει να διατηρήσει

και στο μέλλον. Και βέβαια δεν είναι

μόνον η παραγωγή του ηλεκτρικού

ρεύματος αλλά και ο τρόπος που επι-

χειρήσεις σαν τη ΔΕΗ συμβάλουν συ-

νολικά στην Εθνική οικονομία μέσα α-

πό τις επενδύσεις αλλά και από τις θέ-

σεις εργασίας που προσφέρουν. Η κα-

τασκευή της νέας μονάδας στον ΑΗΣ

Πτολεμαΐδας είναι ένα χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα. Είναι μια επένδυση

που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο

ευρώ και στην κατασκευή της θα ερ-

γαστούν χιλιάδες εργαζόμενοι ενώ για

τη λειτουργία της θα απαιτηθούν προ-

σλήψεις προσωπικού. Όμως για να

μπορέσει η ΔΕΗ να διατηρήσει το ρό-

λο της θα πρέπει οι κυβερνήσεις και

οι ανεξάρτητες αρχές να σταματήσουν

να βάζουν εμπόδια. Με τις ρυθμίσεις

που έγιναν και όλα όσα σχεδιάζονται η

ΔΕΗ σηκώνει όλο το βάρος της δήθεν

απελευθέρωσης της αγοράς ενέργει-

ας, εξασφαλίζει τα έσοδα των ιδιωτών

και συσσωρεύει χρέη από απλήρω-

τους λογαριασμούς. 

Η ΡΑΕ δηλώνει ότι προχωρούν

οι διαδικασίες για τα ΝΟΜΕ, τις δη-

μοπρασίες ενέργειας . Τι θα σημάνει

αυτό για τη ΔΕΗ; 

Είναι ένα μοντέλο που εφαρμό-

στηκε στη Γαλλία αλλά σε διαφορετι-

κές συνθήκες καθώς αφορά σε δημο-

πρασίες ενέργειας από πυρηνικούς

σταθμούς. Στη χώρα μας θέλουν να ε-

πιβάλλουν στη ΔΕΗ να πουλά σε χα-

μηλή τιμή , σε τιμή κάτω από το κό-

στος, ενέργεια από λιγνιτική και υ-

δροηλεκτρική παραγωγή. Με τις εκ-

πτώσεις που σχεδιάζουν από 30 έως

35% η επιχείρηση θα βρεθεί στο «κόκ-

κινο». Αυτό μαζί με την πώληση του

ΑΔΜΗΕ, τη «μικρή ΔΕΗ», τα συσσω-

ρευμένα χρέη και τους επισφαλείς πε-

λάτες είναι πυρηνικό κοκτέιλ για την

επιχείρηση. 

Πρόεδρε, η Ομοσπονδία έχει αρ-

χίσει συζητήσεις με τη διοίκηση για

τη νέα Σ.Σ.Ε. Που βρισκόμαστε; 

Για να είμαστε ακριβείς η ΓΕΝΟΠ

,μετά την απόφαση που πήρε το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το

Σεπτέμβριο στην Πτολεμαΐδα, έχει κά-

νει επαφές και με τις τρείς διοικήσεις

ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ στη βάση συ-

γκεκριμένων θέσεων. Εκπρόσωποι

μας, από την Ομοσπονδία αλλά και α-

πό τα Σωματεία – Μέλη έχουν κάνει

συγκεκριμένη δουλειά για τις τρείς

Συλλογικές Συμβάσεις (ΔΕΗ,

ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) που θα γίνουν. Για

το σκοπό αυτό έχουμε συγκροτήσει

ομάδες εργασίας που δουλεύουν για

το πλαίσιο της νέας ΣΣΕ αλλά και για τα

ειδικότερα χαρακτηριστικά της που θα

διεκδικήσουμε. Αυτό που είναι για μας

βασικό είναι η κατοχύρωση των θέ-

σεων εργασίας και βέβαια η προστα-

σία των μισθών μας. Στο ίδιο πλαίσιο

έχουμε βάλει και το ζήτημα της πρό-

σθετης ιατροφαρμακευτικής και νο-

σοκομειακής περίθαλψης, που πλέον

είναι απαραίτητη μετά την υποβάθμι-

ση των υγειονομικών υπηρεσιών που

προσφέρονται στον εργαζόμενο της

ΔΕΗ. 

Ποια ήταν τα αποτελέσματα του

36ο Συνεδρίου της Ομοσπονδίας; 

Στο τελευταίο συνέδριο της Ομο-

σπονδίας κάναμε μια προσπάθεια να

δώσουμε λύσεις στα σοβαρά προβλή-

ματα οργάνωσης και λειτουργίας που

αντιμετώπιζε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα ο-

ποία απειλούσαν την ίδια την ύπαρξή

της. Μια προσπάθεια να κρατήσουμε

όρθιο αυτό το ιστορικό συνδικάτο που

έχει γράψει λαμπρές σελίδες στην ι-

στορία του συνδικαλιστικού κινήμα-

τος της πατρίδας μας. Με την πλειο-

ψηφία των Συλλόγων-Μελών και με

το νέο διοικητικό συμβούλιο που βγή-

κε από το συνέδριο, ξεκινήσαμε την

ανασυγκρότηση της Ομοσπονδίας με

στόχο να γίνει πιο αποτελεσματική η

λειτουργία και η δράση της , για τους

χιλιάδες συναδέλφους μας. Με τη Δια-

φάνεια, τον Έλεγχο και το Νοικοκύρε-

μα στα οικονομικά της Ομοσπονδίας

αλλά και την Οργανωτική ανασυγκρό-

τηση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πιστεύω ότι ό-

λη αυτή η προσπάθεια αποδίδει καρ-

πούς. Για πρώτη φορά τα οικονομικά

της Ομοσπονδίας είναι στη διάθεση ό-

λων των συναδέλφων ενώ επίσης για

πρώτη φορά άλλαξε ο τρόπος που κα-

τανέμονται οι συνδικαλιστικές άδειες. 

Στη διάρκεια των τελευταίων χρό-

νων η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δέχθηκε σφοδρές

επιθέσεις . Οι περισσότερες από αυ-

τές έγιναν για συγκεκριμένο λόγο: Με

την συκοφάντηση και την απαξίωση

της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα ήταν πιο εύκολο

να ληφθούν οι αποφάσεις για τη διά-

λυση του Ομίλου ΔΕΗ. Υπήρχαν όμως

και επιθέσεις που τις προκάλεσαν τα

λάθη και οι κακές επιλογές που έγι-

ναν από το ίδιο το συνδικάτο. 

Πρόεδρε, τι θα έλεγες σήμερα

στους συναδέλφους μας εργαζόμε-

νους στον Όμιλο ΔΕΗ;

Αυτό που πρέπει να συνειδητο-

ποιήσουμε όλοι είναι ότι χρειάζεται να

είμαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε

να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφι-

κές επιλογές της κυβέρνησης. Οι κα-

τακτήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν

αποτέλεσμα της ενότητας και των α-

γώνων που κάναμε. Ταυτόχρονα, με

τις θέσεις μας και τη διαμόρφωση συ-

γκεκριμένων προτάσεων μπορούμε

και πρέπει να αγωνιστούμε για τη δια-

τήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του

Ομίλου ΔΕΗ και τη δυνατότητα όλων

των καταναλωτών να έχουν πρόσβα-

ση στο κοινωνικό αγαθό της ενέργει-

ας. 
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Το Όραμα της ΔΕΗ για την Ηλεκτροκίνηση

Το Green eMotion είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, όπως είναι η μείωση των

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 60% μέχρι το έτος 2050.

Αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European Green Cars

Initiative - EGCI για την υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης για λύσεις στις

οδικές μεταφορές και διεύρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών.
Υιοθετήθηκε επίσημα και ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

στις 31 Μαρτίου 2011. Από τότε μέχρι σήμερα εκπονούνται συνεχώς εργασίες

με σκοπό την ταχεία ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Για την υλοποίηση του Green eMotion δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία α-

πό 43 εταίρους από τους τομείς της βιομηχανίας, της ηλεκτρικής ε-
νέργειας, των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, κοινοτικών αρ-
χών, πανεπιστημίων και κέντρων ερευνών.

Πρωταρχικός στόχος των «43» είναι η συνένωση των δυνάμεών τους, ώ-

στε να καθορισθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θα επιτρέψουν την τα-

χεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Γι΄αυτό και πραγματοποιούνται συνεχώς

έρευνες και επιδείξεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινά αποδεκτό και φιλικό

στους χρήστες πλαίσιο για την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης, το οποίο να συν-

δυάζει:

• ταχεία προσαρμογή με διαφορετικά συστήματα και αναπτυσσόμε-
νες τεχνικές λύσεις και

• δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η ΔΕΗ ενεργά στο Green eMotion…
Η ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή τη σημαντική προσπάθεια και

αποτελεί έναν από τους 43 εταίρους που υλοποιούν το Πρόγραμμα Green
eMotion, έχοντας αναλάβει τη δημιουργία πιλοτικού έργου ηλεκτροκίνησης

δεύτερης γενιάς στην πόλη της Κοζάνης και επέκταση της πιλοτικής εγκατά-

στασης στην Αθήνα.

Το πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, που είναι ένα από τα δύο

που υλοποιούνται στην Ευρώπη (το δεύτερο γίνεται από την RWE στην Βουδα-

πέστη), περιλαμβάνει την εγκατάσταση δημόσιων σταθμών φόρτισης σε πεζο-

δρόμια και την κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων οχημάτων με εφαρμογή όλων των

αποτελεσμάτων του Green eMotion για την δημιουργία της Πανευρωπαϊκής

ηλεκτροκίνησης.

Το θέμα της Ηλεκτροκίνησης που προωθείται μέσω του Green eMotion,

στο οποίο συμμετέχει η ΔΕΗ, είναι πολύ σημαντικό, γιατί: 

• Αφορά τις αναγκαίες υποδομές για φόρτιση, ταχεία ανάπτυξη της
ηλεκτροκίνησης κλπ.

• Ενδιαφέρει τις Περιφέρειες και τους Δήμους της ΕΕ και, γενικό-
τερα, όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

• Θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού
Συστήματος και στην ανάπτυξη και καλύτερη αξιοποίηση των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με το Green eMotion μελετώνται «λύσεις» για πολλούς τομείς, όπως: «έ-

ξυπνα δίκτυα», καινοτομίες ICT, κινητικότητα στις αστικές περιοχές, διαφορετι-

κοί τύποι ηλεκτρικών οχημάτων (επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, υβριδικά ο-

χήματα κλπ), ασφαλής επαναφόρτιση μπαταριών με διαφορετικές τεχνολογίες

φόρτισης κλπ.

➢ Τα σημαντικότερα επιτεύγματα που επιδιώκονται είναι:
• Υιοθέτηση προδιαγραφών για ένα συνεχώς αναπροσαρμοζόμενο σύστη-

μα ηλεκτροκίνησης.

• Κατάλληλη αρχιτεκτονική ΙΤ για μια ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών ηλε-
κτροκίνησης, που θα διασφαλίζει τον ανταγωνισμό και την προώθηση της

ηλεκτροκίνησης.

• Βελτιστοποίηση των λειτουργιών δικτύων και υποδομών φόρτισης.

• Δημιουργία υπηρεσιών roaming και χρήσης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης α-

νεξάρτητα από τον πάροχο και την γεωγραφική περιοχή φόρτισης.

• Βέλτιστη λειτουργικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων σε πραγματικές συν-

θήκες.

➢ Μέχρι σήμερα με το Green eMotion:
• Πάνω από 2.000 ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται στις περιοχές επι-

δείξεων.

• Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο με πάνω από 2.500 σημεία φόρτισης.

• Εκτιμάται ότι στην Ευρώπη το 2015 τα ηλεκτρικά οχήματα θα προσεγγίσουν

τις 70.000 και τα σημεία φόρτισης θα ξεπεράσουν τις 80.000.
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Γενικά για το Επιχειρησιακό Σχέδιο
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αφορά τα έτη 2014-

2018 και ετοιμάσθηκε σε διάστημα σχεδόν ενός έ-

τους μέσα από αρκετές συνεργασίες με τη Διοίκη-

ση και τις Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Σήμερα είναι

υπό έγκριση και έχει γνωστοποιηθεί σε εμπλεκό-

μενους Φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΔΕΗ, ΓΕΝΟΠ…). Πέρα α-

πό τα οικονομικά στοιχεία και τις γενικότερες προ-

βλέψεις για τα επόμενα χρόνια που περιλαμβάνο-

νται συνήθως στα επιχειρησιακά σχέδια, το παρόν

Σχέδιο εστιάζεται ιδιαίτερα στο στρατηγικό σχεδια-

σμό της Εταιρείας μας. Ο ΔΕΔΔΗΕ, λόγω του κρί-

σιμου ρόλου του στον τομέα ηλεκτρισμού και έχο-

ντας ως επίκεντρο τον Πελάτη, αναλαμβάνει συ-

γκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους σχετιζό-

μενους με την Εταιρεία και τις αποτυπώνει σαφώς

στο παρόν Σχέδιο. Πρώτα έγιναν δύο

benchmarking για να καταγραφεί τι συμβαίνει στον

τομέα διανομής διεθνώς (σε επιχειρησιακά και ρυθ-

μιστικά θέματα) και μετά συντάχθηκε το Σχέδιο με

τα εξής βήματα: 

• Διερευνήθηκε το ποιοι είναι οι συμμέτοχοι της

Εταιρείας μας (ή ενδιαφερόμενοι ή stakeholders)

και τι ζητάνε από αυτήν. 

• Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και αυρια-

νές συνθήκες, εξετάσθηκαν οι εναλλακτικές δυνα-

τότητες για την ισόρροπη ικανοποίηση των προσ-

δοκιών των Συμμέτοχων. Τελικά έγιναν οι κατάλ-

ληλες επιλογές και αποτυπώθηκαν οι δεσμεύσεις

που αναλαμβάνουμε. 

• Προς επίτευξη των δεσμεύσεων προγραμμα-

τίσθηκαν αναλυτικά μέσα στο Σχέδιο οι απαραίτη-

τες δράσεις καθώς και μια σειρά εσωτερικών ε-

νεργειών για ενίσχυση της ετοιμότητας της Εται-

ρείας να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Επί-

σης καθορίσθηκαν οι αναγκαίοι πόροι καθώς και

οι προϋποθέσεις για να είναι εφικτή η υλοποίηση

των στόχων.

Γενική σύγκριση Εταιρείας μέσα στην
Ε.Ε. 

Από τις έρευνες (benchmarking) που κάναμε

σε χώρες της Ε.Ε. προέκυψε η ακόλουθη εικόνα

του ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με τις άλλες εταιρείες δια-

νομής: 

• Παντού η διαχείριση δικτύου αποτελεί φυσι-

κό μονοπώλιο, ήτοι ο Διαχειριστής είναι ένας σε

κάθε περιοχή, αλλού σε επίπεδο Χώρας και αλλού

σε επίπεδο Περιφέρειας ή και Δήμου. Ο ΔΕΔΔΗΕ εί-

ναι από τις λίγες εταιρείες διανομής της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης που είναι αρμόδιες στο σύνολο της

χώρας τους. Επίσης φαίνεται να είναι η μόνη εται-

ρεία διανομής που δεν έχει κάποια ιδιοκτησία πά-

νω στα πάγια δικτύου. 

• Η Εταιρεία μας έχει από τους χαμηλότερους

δείκτες κόστους εκμετάλλευσης (ήτοι δαπάνες ανά

πελάτη, ανά χλμ. δικτύου, ανά κιλοβατώρα…) μέ-

σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Οι δείκτες προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ είναι γε-

νικά υψηλότεροι από το μέσο όρο των άλλων ευ-

ρωπαϊκών εταιρειών αλλά ασφαλώς εδώ υπάρ-

χουν και ιδιαιτερότητες (πχ. νησιά). 

• Οι δείκτες μας στην ποιότητα ενέργειας είναι

σχετικά καλοί, χωρίς όμως να φθάνουν το μέσο ό-

ρο της Ε.Ε, ο οποίος έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευ-

ταία χρόνια. 

• Οι χρόνοι μας εξυπηρέτησης στις νέες συνδέ-

σεις και στις υπόλοιπες υπηρεσίες βρίσκονται πε-

ρίπου στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

• Στη Χώρα μας γίνεται φυσική εξυπηρέτηση

των χρηστών δικτύου στα Γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, ε-

νώ γενικά στις χώρες της Ε.Ε. έχει επικρατήσει η

τηλε-εξυπηρέτηση, κυρίως μέσω τηλεφώνου (Call

Centers) καθώς και μέσω διαδικτύου. 

• Γενικά φαίνεται ότι, κατά κανόνα, οι άλλες ευ-

ρωπαϊκές εταιρείες έχουν αρκετά λιγότερες Μονά-

δες (που συνήθως είναι τεχνικές) και ελάχιστα ή

καθόλου Γραφεία εξυπηρέτησης. 

• Ο έλεγχος των δικτύων εδώ γίνεται κυρίως

επιτόπια από τις Μονάδες, ενώ στην Ε.Ε. με κε-

ντρικά Control Rooms που διαθέτουν εκτεταμέ-

νους τηλεχειρισμούς των γραμμών Υ&ΜΤ. 

• Η βέλτιστη διαχείριση των περιουσιακών στοι-

χείων των δικτύων (asset management) αποτελεί

επίκεντρο των άλλων εταιρειών, ακόμη και για την

οργάνωση και λειτουργία τους. 

• Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων (τεχνι-

κών & εξυπηρέτησης) προχωράει σήμερα στον

ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές εται-

ρείες έχουν ήδη εκσυγχρονισθεί σε μεγάλο βαθμό,

κάτι που τους έχει βοηθήσει στη σημαντική συγκέ-

ντρωση των δραστηριοτήτων τους. 

• Η τηλεμέτρηση εμφανίζει μικτή εικόνα στην

Ε.Ε, με αρκετές εταιρείες να έχουν προχωρήσει, ε-

νώ άλλες κινούνται πιο συντηρητικά, όπως συμ-

βαίνει κι’ εδώ (ολοκληρώθηκαν οι πελάτες ΜΤ και

είναι σε εξέλιξη οι μεγάλοι πελάτες ΧΤ). Και στις άλ-

λες σύγχρονες τάσεις (έξυπνα δίκτυα, ηλεκτρικά ο-

χήματα κλπ.) αρκετές εταιρείες προβαίνουν σε σο-

βαρές επενδύσεις και σε ευρεία αναδιοργάνωση

των δομών τους, ώστε να προσαρμοσθούν στο νέο

περιβάλλον. 

• Στις απώλειες δικτύου, οι μεν τεχνικές είναι

στη Χώρα μας σε ανάλογα επίπεδα με την Ε.Ε. ενώ

οι εμπορικές φαίνονται εδώ μεγαλύτερες, λόγω και

της παρούσας οικονομικής κρίσης. 

• Στις χώρες της Ε.Ε. έχει ανοίξει η Λιανική Αγο-

ρά περισσότερο από ότι εδώ (που υπήρξαν τα γνω-

στά προβλήματα), γεγονός που επηρεάζει αξιόλο-

γα τις εργασίες των Διαχειριστών. 

• Η ένταξη των ΑΠΕ εδώ είναι εξίσου μεγάλη σε

σχέση με τις άλλες χώρες αλλά υπολείπεται σαφώς

η προσαρμογή του δικτύου μας στα νέα δεδομένα

μέσω κατάλληλων αυτοματισμών. 

• Τα περισσότερα ρυθμιστικά πλαίσια στην Ε.Ε.

παρέχουν αποτελεσματικότερη παρακίνηση στους

Διαχειριστές, τόσο για τις επενδύσεις όσο και για τη

λειτουργία τους. 

Αποστολή – επιδιώξεις – όραμα της
Εταιρείας

Όπως ορίζεται στο Νόμο 4001/2011 η βασική α-

ποστολή του ΔΕΔΔΗΕ είναι η κατάλληλη λειτουρ-

γία, συντήρηση και ανάπτυξη υπό οικονομικούς ό-

ρους του Δικτύου Διανομής και παράλληλα η δια-

χείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των μη δια-

συνδεδεμένων νησιών. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να

διεκπεραιώνει μελλοντικά τις δραστηριότητές του

με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, με

βασικές προτεραιότητες το έξυπνο Δίκτυο, την

τηλεμέτρηση καταναλώσεων, τον εκτεταμένο

αυτοματισμό δικτύων και την τηλε-εξυπηρέτη-

ση Χρηστών, ενώ θα προσπαθεί να είναι κοντά σε

όλες τις νέες τάσεις στο χώρο του ηλεκτρισμού. Γε-

νικά η Εταιρεία μας επιδιώκει να έχει ουσιαστική

συνεισφορά στην ανάπτυξη της Χώρας μας και στη

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, με

αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική διανομή της

ηλεκτρικής ενέργειας και με σεβασμό στον άν-

θρωπο και το περιβάλλον. Το όραμά μας είναι μια

σύγχρονη εταιρεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ο-

ποία: 

•θα επιτυγχάνει το βέλτιστο συνδυασμό ποι-

ότητας & κόστους υπηρεσιών και 

•θα εξασφαλίζει την ισόρροπη ικανοποίηση

όλων των συμμετεχόντων σε αυτήν. 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
Περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κό-

στους μας.

Θέμα: Οι Χρήστες Δικτύου θέλουν ικανοποιητι-

κό κόστος για τις υπηρεσίες του Διαχειριστή

Δέσμευση: Παρότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι από τους

πιο οικονομικούς Διαχειριστές στην Ε.Ε, δεσμευ-

όμαστε για περαιτέρω μείωση του κύριου δεί-

κτη κόστους του (δαπάνες εκμετάλλευσης ανά

χρήστη) πάνω από 10% μέσα στην 5ετία, ενώ

ανάλογη βελτίωση θα γίνει και στους άλλους δεί-

κτες.

• Προϋποθέσεις επίτευξης δεσμεύσεων: 

- Έγκριση των αναγκαίων επενδύσεων εκ-

συγχρονισμού συστημάτων και δικτύων. 

- Κατάλληλες προσλήψεις εξειδικευμένων

στελεχών & τεχνικών για διαχείριση των νέων

συστημάτων. 

Α. Μάρης, Διευθυντής του Δ.Σ. & Ρ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ

Επιχειρησιακό Σχέδιο 
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Βελτίωση της ποιότητας ηλεκτρικής
ενέργειας

Θέμα: Οι Χρήστες Δικτύου θέλουν την ελάχι-

στη δυνατή διακοπή στην παροχή ενέργειας. Κύ-

ριος δείκτης ποιότητας ενέργειας είναι ο SAIDI (ε-

τήσιος χρόνος διακοπής ανά πελάτη) που βελτιώ-

θηκε δραστικά μεταξύ 2008-2012 αλλά εξακο-

λουθεί να έχει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

Παρόμοια και ο SAIFI (ετήσιο πλήθος διακοπών α-

νά πελάτη). 

Δέσμευση: Δεσμευόμαστε για μείωση του

κύριου δείκτη ποιότητας SAIDI από 247’ σε

188’ (δηλ. μείωση 24% έναντι του τωρινού)

στην προσεχή 5ετία.

Προϋποθέσεις επίτευξης δεσμεύσεων: 

- Έγκριση αναγκαίων επενδύσεων εκσυγχρο-

νισμού και ενισχύσεων του δικτύου. 

-Κατάλληλες προσλήψεις εξειδικευμένων στε-

λεχών & τεχνικών για διαχείριση νέων συστημά-

των 

- Σταδιακή σύνδεση δεικτών ποιότητας με ρυθ-

μιστικά συστήματα παρακίνησης.

Νέοι σύγχρονοι τρόποι εξυπηρέτησης
Θέμα: Κάθε Χρήστης δικτύου θέλει γρήγορη

και αποτελεσματική επικοινωνία με τον Διαχειρι-

στή για κάθε αίτημά του. Μέχρι τώρα οι Χρήστες δι-

κτύου υποβάλλουν στα Γραφεία μας τα αιτήματά

τους για νέες ή υφιστάμενες συνδέσεις, οπότε ε-

πιβαρύνονται με επιτόπιες μεταβάσεις. 

Δέσμευση: Δεσμευόμαστε για πλήρη δυνα-

τότητα εξυπηρέτησης για όλα τα αιτήματα των

Χρηστών, χωρίς μετάβαση στα Γραφεία του

Διαχειριστή. Ειδικότερα μέσα στην 5ετία θα έχουν

δημιουργηθεί και εφαρμοσθεί νέα κανάλια εξυπη-

ρέτησης μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου.

Ταχύτερη σύνδεση νέων
καταναλωτών στο Δίκτυο

Θέμα: Οι ενδιαφερόμενοι για σύνδεση στο δί-

κτυο θέλουν την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση.

Οι κύριοι δείκτες είναι ο χρόνος υποβολής προ-

σφοράς (α’ στάδιο) και ο χρόνος κατασκευής μετά

την πληρωμή (β’ στάδιο). Τα αιτήματα σύνδεσης

γενικά αφορούν απλές παροχές ή παροχές με δί-

κτυο.

Δέσμευση: Παρότι εδώ βρισκόμαστε ήδη σε

αρκετά καλό επίπεδο και παρά τις ελλείψεις μας

σε συστήματα και πόρους, δεσμευόμαστε για πε-

ραιτέρω μείωση των χρόνων συνδέσεων κατά

10% (κατά μέσο όρο) έναντι των σημερινών.

Εγγύηση ποιότητας στις βασικές
υπηρεσίες μας

Θέμα: Ζητείται η διασφάλιση ενός ελάχιστου ο-

ρίου εξυπηρέτησης για όλους τους Χρήστες. 

Δέσμευση: Στις βασικές υπηρεσίες μας θα υ-

πάρχουν εγγυήσεις για το χρόνο ολοκλήρωσής

τους, ενώ σε τυχόν υπέρβαση θα καταβάλλεται (με

πρωτοβουλία ΔΕΔΔΗΕ) ποσό στον αντίστοιχο Χρή-

στη.

Συνεχής προσαρμογή μας στις
ανάγκες του περιβάλλοντος

Θέμα: Οι Συμμέτοχοι επιθυμούν από τον Δια-

χειριστή να γνωρίζει καλά τις ανάγκες τους και να

προσαρμόζεται εγκαίρως ώστε να τις ικανοποιεί.

Δέσμευση: Εγκατάσταση και λειτουργία κατάλλη-

λων συστημάτων ανίχνευσης των αναγκών

των Χρηστών και γενικότερα των Συμμέτοχων

(Stakeholders) της Εταιρείας. 

Κύριοι στόχοι

• Ανίχνευση αναγκών Χρηστών Δικτύου. • Εξέ-

ταση απαιτήσεων & προσδοκιών λοιπών Συμμέ-

τοχων. • Προσαρμογή του στρατηγικού σχεδια-

σμού της Εταιρείας στις νέες ανάγκες.

Βελτίωση Ασφάλειας Δικτύου &
Προστασίας Περιβάλλοντος

Θέμα: Τα δίκτυα διανομής απαιτείται να είναι α-

σφαλή για εργαζόμενους και πολίτες και παράλ-

ληλα να ελαχιστοποιούνται οι όποιες επιβαρύνσεις

προκαλούνται στο περιβάλλον. Δεσμεύσεις: - Πε-

ραιτέρω βελτίωση της ασφάλειας ατόμων και ε-

γκαταστάσεων σε σχέση με τα δίκτυα διανομής. -

Σταδιακή αύξηση του βαθμού υπογείωσης των δι-

κτύων, ιδίως στις αστικές περιοχές. - Περαιτέρω

μείωση απωλειών δικτύου, αν και στο θέμα αυτό

βρισκόμαστε στο μέσο όρο της Ε.Ε. - Διασφάλιση

ομαλής ένταξης & λειτουργίας των Παραγωγών

ΑΠΕ.

Μακροπρόθεσμη ικανότητα &
Ενεργειακή απόδοση Δικτύου

Θέμα: Αποτελεί βασική απαίτηση όλων από τον

Διαχειριστή να διασφαλίσει ότι το Δίκτυο θα λει-

τουργεί μακροπρόθεσμα με ποιότητα & επάρκεια

και ότι θα είναι ενεργειακά αποδοτικό. 

Δεσμεύσεις: Θα διασφαλισθεί μέσω μακρο-

πρόθεσμου προγραμματισμού και ελέγχου ότι το

Δίκτυο: - θα λειτουργεί στα επόμενα χρόνια με τρό-

πο ποιοτικό, οικονομικό & αποτελεσματικό και -

συγχρόνως θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί επαρ-

κώς τους επιμέρους ενεργειακούς στόχους.

Συμβολή στην ομαλή λειτουργία της
Αγοράς

Θέμα: Οι παίκτες της Αγοράς αναμένουν από

τον Διαχειριστή να συμβάλλει αποφασιστικά στην

εύρυθμη λειτουργία της, εκπληρώνοντας επαρ-

κώς το ρόλο που του έχει ανατεθεί σ’ αυτό το σκέ-

λος. 

Δεσμεύσεις 1. Αποφασιστική συμβολή στην ο-

μαλή λειτουργία της Αγοράς Η.Ε. στο Διασυνδεδε-

μένο Σύστημα. 2. Πιστή εκπλήρωση ρόλου

ΔΕΔΔΗΕ στη λειτουργία Αγοράς Μη Διασυνδεδε-

μένων Νησιών (ΜΔΝ). 

Προϋποθέσεις επίτευξης δεσμεύσεων: 

- Έγκριση των αναγκαίων επενδύσεων εκσυγ-

χρονισμού. 

- Κατάλληλες εξειδικευμένες προσλήψεις για

νέα συστήματα.

Διασφάλιση μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας Διαχειριστή

Θέμα: Λόγω το κομβικού ρόλου που παίζει ο

Διαχειριστής στον τομέα ηλεκτρισμού της Χώρας,

οι Συμμέτοχοι προσδοκούν από αυτόν να εξασφα-

λίζει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και υγιή οικο-

νομική κατάσταση, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει

πλήρως τις υποχρεώσεις του. Δεσμεύσεις: Συγκε-

κριμένες δράσεις που θα εξασφαλίσουν στον

ΔΕΔΔΗΕ τους αναγκαίους οικονομικούς & λοιπούς

πόρους μακροπρόθεσμα. Επιδιώκεται η ομαλή λει-

τουργία & η βελτίωση της εταιρικής υπόστασης, ώ-

στε οι Συμμέτοχοι να νοιώθουν ασφαλείς για την

αυτόνομη και αποδοτική λειτουργία του στο μέλλον.

Πρόσθετες εσωτερικές δράσεις για
βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Πέραν όμως των προαναφερθεισών δεσμεύ-

σεων και δράσεων έχουν προγραμματισθεί και αρ-

κετές εσωτερικές ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν

στο να ενισχύσουν την ετοιμότητα της Εταιρείας για

να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο νέο απαιτητι-

κό περιβάλλον. Οι κυριότερες ομάδες αυτών των ε-

σωτερικών δράσεων είναι οι ακόλουθες: 

1. Διοίκηση της απόδοσης και διαχείριση

της γνώσης. 

2. Οργάνωση δραστηριοτήτων και αποτελε-

σματική διαχείριση προσωπικού. 

3. Βελτιστοποίηση δραστηριοτήτων Υψηλής

Τάσης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ και σταδιακή α-

νάληψη του συνόλου των εργασιών. 

4. Ανάπτυξη & αξιοποίηση της Τηλεμέτρη-

σης και των Έξυπνων Δικτύων. 

5. Εκσυγχρονισμός θεμάτων προμήθειας &

διαχείρισης Υλικών και Υπηρεσιών. 

6. Εγκατάσταση & λειτουργία σύγχρονων

πληροφορικών συστημάτων και δικτύων 

Σύνοψη πόρων και προϋποθέσεων
επίτευξης των δεσμεύσεων

Στα πλαίσια της επίτευξης των δεσμεύσεων θα

χρειασθούν μέσα στην 5ετία του Επιχειρησιακού Σχε-

δίου συνολικά τα ακόλουθα κονδύλια: • Δαπάνες

Επενδύσεων 1,6 δις €, (χωρίς την τηλεμέτρηση, η

οποία βρίσκεται υπό τελική εξέταση). • Δαπάνες

Εκμετάλλευσης 2,1 δις €, μειούμενες κατά 1,5% α-

νά έτος, παρά τη συνεχή αύξηση αντικειμένου. Στην

υλοποίηση του Σχεδίου χρειάζεται να συμβάλλουν

και οι εμπλεκόμενοι φορείς σε ορισμένα θέματα που

τίθενται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επί-

τευξη των δεσμεύσεων, όπως: • Η ελαχιστοποίηση

των πολλών γραφειοκρατικών υποχρεώσεων που

έχουν επιβληθεί κεντρικά στους Χρήστες, αναφορι-

κά με τα αιτήματά τους προς τον Διαχειριστή Δικτύ-

ου. • Η έγκριση της πρόσληψης εξειδικευμένου προ-

σωπικού (στελεχών και τεχνικών), το οποίο έχει α-

πόλυτη ανάγκη ο Διαχειριστής για να εφαρμόσει τα

νέα συγκεντρωμένα συστήματα. • Η επιτάχυνση των

υπαρχουσών χρονοβόρων διαδικασιών προμηθει-

ών & έργων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ταχείας

εφαρμογής των νέων συστημάτων και δομών.

2014-2018
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Το Δεκαετές Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Α. Κορωνίδης, Διευθυντής

Σχεδιασμού Ανάπτυξης

Συστήματος ΑΔΜΗΕ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ

➢ Ο ΑΔΜΗΕ, ως

Διαχειριστής του

Ελληνικού Συστή-

ματος Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας (ΕΣΜΗΕ),

λειτουργεί, εκμε-

ταλλεύεται, συντη-

ρεί και αναπτύσσει

το Σύστημα Μετα-

φοράς, ώστε να

διασφαλίζεται ο ε-

φοδιασμός της

χώρας με ηλε-

κτρική ενέργεια

με τρόπο επαρκή, 

ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Συγχρόνως φροντίζει ώστε η μακροχρόνια ικανό-

τητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρι-

κής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες.

➢ Ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους υφιστάμενους και

μελλοντικούς χρήστες του ΕΣΜΗΕ, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού

Συστήματος Μεταφοράς και το υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ.

➢ Η έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) συμπίπτει με μία δύσκο-

λη περίοδο για τη χώρα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Συνέπεια της

ύφεσης, είναι η σημαντική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ

που έχει μειωθεί το 2013 κατά περίπου 3,7% σε σχέση με το 2012 και κατά 10% σε

σχέση με τη μέγιστη ζήτηση που είχε σημειωθεί το 2008. Αντίστοιχη μείωση υπάρ-

χει και στις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση της ζήτησης κατά την προσεχή δεκαετία.

➢ Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση της διε-

σπαρμένης παραγωγής, οδηγεί σε μείωση των απαιτήσεων διακίνησης ενέργειας

για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρικών φορτίων στο Σύστημα Μεταφοράς. Έτσι, δίνε-

ται η δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ορισμένων έργων Μεταφοράς που σχετίζο-

νται κυρίως με την εξυπηρέτηση φορτίων Διανομής, χωρίς αυτό να έχει αρνητική ε-

πίπτωση στην ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος.

➢ Οδηγός παράμετρος για την ανάπτυξη του Συστήματος καθίσταται πλέον η ανάγκη κά-

λυψης των στόχων που έχουν τεθεί από την Πολιτεία για την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ,

στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εθνικών στόχων για το 2020, σύμφωνα με τους ο-

ποίους η συμμετοχή των ΑΠΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού θα ανέλθει στο 40%.

Μεγάλα Έργα Μεταφοράς που περιλαμβάνει το ΔΠΑ
3 Διασύνδεση Εύβοιας προς τη Νέα Μάκρη

3 Διασύνδεση των Κυκλάδων

3 Νέα ΓΜ 400kV μεταξύ ΚΥΤ Λαγκαδά – Φιλίππων

3 Ανάπτυξη 400kV στην Πελοπόννησο και σύνδεση με τον κορμό 400kV και νέο ΚΥΤ

στην Κόρινθο

3 Νέο ΚΥΤ στο Ρούφ

3 Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα
H διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα είχε μελετηθεί από τα μέσα της δε-

καετίας του ΄80 και είχε καταλήξει τότε σε μία λύση σύνδεσης με Συνεχές Ρεύμα από το

ακρωτήριο Σπάθα του νομού Χανίων σε περιοχή πλησίον της Μονεμβασιάς στην Πελο-

πόννησο. H σύνδεση αυτή προέβλεπε ισχύ 600MW (2x300MW). To έργο τότε δεν προ-

χώρησε, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Το 2011 ολοκληρώθηκε σχετική μελέτη για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτι-

κό Σύστημα, η οποία εκπονήθηκε από κοινή ομάδα εργασίας ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ και ΡΑΕ. Εξε-

τάσθηκε πλήθος εναλλακτικών σεναρίων διασύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις πλέ-

ον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις ιδίως αυτές που αφορούν τους συνδέσμους HVDC

με Voltage Source Converters (VSC). Στις αρχές του 2013 ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση

των βασικών σεναρίων και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μελέτες δυναμικής ευ-

στάθειας.

Με βάση τα αποτελέσματα των πιο πάνω Μελετών ο ΑΔΜΗΕ προωθεί την σύνδεση της

Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ με στόχο την υλοποίηση του έργου εντός της τρέχουσας δεκαετίας.

Συμπέρασμα
Ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί την περίοδο 2015 -24 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συ-

στήματος Μεταφοράς τη Χώρας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα σημαντικά έργα της

ανάπτυξης των 400kV στη Πελοπόννησο, την κατασκευή νέων ΚΥΤ, την Διασύνδεση των

Κυκλάδων και της Κρήτης.

Σκοπός είναι να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο ασφάλειας τροφοδότησης καλύπτοντας τις

μελλοντικές ανάγκες, να ικανοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Πολιτεία για

την ανάπτυξη των ΑΠΕ, να επιτευχθεί σύνδεση ηλεκτρικά απομονωμένων νησιωτικών πε-

ριοχών με μείωση του κόστους παραγωγής.

Το πρόγραμμα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον

λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης . Παρά τις δυσκολίες ο ΑΔΜΗΕ αισιοδοξεί

για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι

μέχρι σήμερα υπάρχει θετική ανταπόκριση για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών ση-

μαντικών έργων τόσο με επιδότηση (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ) όσο και με ευνοϊκούς όρους δανεισμού

από τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
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Το νέο Ενεργειακό
Περιβάλλον και οι Επενδύσεις

στη Συμβατική Παραγωγή

Δ. Μετικάνης, Διευθυντής

Σχεδιασμού και Απόδοσης

Παραγωγής

ΔΕΗ Α.Ε. / Γενική Διεύθυνση

Παραγωγής

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ

Το «Νέο» Ενεργειακό Περιβάλλον – Αλλαγές

Τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό περιβάλλον στη χώρα μεταβάλλεται δραστικά ως α-

ποτέλεσμα μιας σειράς ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Οι κύριες αλλαγές με ση-

μαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά και κατά συνέπεια και στην ηλεκτροπαρα-

γωγή της ΔΕΗ επισημαίνονται στη συνέχεια:

Ταχύτατη Διείσδυση των ΑΠΕ

• Επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης και της λειτουργίας της αγοράς (μείωση μεριδίου

συμβατικής παραγωγής, ανάγκες ευελιξίας συμβατικών Μονάδων, χρονική μετατόπι-

ση αιχμών φορτίου).

Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις & Κλιματική Αλλαγή

• Αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις (ανάγκες επενδύσεων σε υφιστάμενες λι-

γνιτικές Μονάδες, απένταξη λιγνιτικών Μονάδων).

• Καθίσταται σημαντική παράμετρος κόστους η δαπάνη για τις εκπομπές CO2.

Μείωση της Ζήτησης

• Μείωση της συμβατικής παραγωγής.

Παρουσία Τρίτων Παραγωγών

• Μείωση της θερμικής παραγωγής της ΔΕΗ στο Δ.Σ.

Ρυθμιστικό / Νομικό Πλαίσιο

• Διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς – Ανάγκες προσαρμογής σε ρυθμι-

στικές απαιτήσεις και νομικές υποχρεώσεις.

Το Επενδυτικό Πρόγραμμα στο Δ.Σ. / Θερμικές Μονάδες

Το Επενδυτικό πρόγραμμα στο Δ.Σ. / Υδροηλεκτρικές Μονάδες
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Οργάνωση και Λειτουργία
Αγορών Ηλεκτρικής

Ενέργειας

Κ. Τσιρούλης, Διευθυντής

Κλάδου Αγοράς ΗΕ ΔΕΗ Α.Ε.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ

ΔΟΜΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Η/Ε

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Αποκλίσεις ποσοτήτων ενέργειας (MWh) μεταξύ:

• Προσφορών Έγχυσης του ΗΕΠ και πραγματικών εγχύσεων και

• Δηλώσεων Φορτίου και πραγματικών απορροφήσεων, διευθετούνται στην Οριακή Τι-

μή Αποκλίσεων (ΟΤΑ).

Εκκαθάριση Λογαριασμών Προσαυξήσεων για:

• Επικουρικές Υπηρεσίες

• Ειδικό Τέλος Μείωσης Αεριών Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

• Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

• Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

• Χρέωση Χρήσης Συστήματος

• Διασφάλιση Επαρκούς ισχύος και

• λοιπούς λογαριασμούς της Αγοράς

ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

• Αποσκοπεί στη διασφάλιση μακροχρόνιας διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας.

• Έκδοση Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) από παραγωγούς.

• Υποχρέωση των Προμηθευτών να προσκομίζουν εγγυήσεις διαθεσιμότητας Ισχύος

κατά τον ΗΕΠ.

• Η Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος των Προμηθευτών εκπληρώνεται:

– είτε μέσω διμερών Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ) μεταξύ Παραγωγών-

Προμηθευτών,

– είτε μέσω Συμμετοχής στο Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

• Πληρωμή ρυθμιζόμενου τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος (€/MW) από τους προμη-

θευτές στον Διαχειριστή Συστήματος και επιμερισμός των ποσών αναλογικά της δια-

θέσιμης ισχύος μεταξύ παραγωγών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

Δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στις επιχει-

ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, χάριν του Γενικού

Οικονομικού Συμφέροντος, (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ).

• Ασφάλεια εφοδιασμού,

• τακτική παροχή,

• ποιότητα και τις τιμές παροχής,

• Προστασία περιβάλλοντος –κλίματος

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας-Εθνική νομοθεσία

• Παροχή ενιαίας τιμολόγησης σε όλη την επικράτεια.

• Παροχή ειδικού τιμολογίου στους πολύτεκνους και αντίστοιχα στους δικαιούχους του

Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

• Παροχή ειδικού τιμολογίου σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου προνοιακού χα-

ρακτήρα.

• Προμήθεια Τελευταίου Καταφυγίου και Καθολικής Υπηρεσίας (Διαγωνιστική Διαδικα-

σία).

ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
• Σημαντικές ιδιαιτερότητες λειτουργίας και διαχείρισης των μικρών απομονωμένων

ηλεκτρικών συστημάτων.

• 32 αυτόνομα συστήματα με αιχμή ζήτησης από μερικές εκατοντάδες kW έως και με-

ρικές εκατοντάδες MW και έντονη εποχικότητα.

• Σημαντική διείσδυση διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ-μοναδικός θερμικός παραγωγός

και προμηθευτής η ΔΕΗ ΑΕ.

• Παροχή ανταλλάγματος ΥΚΩ ανά νησιωτικό Σύστημα στους Προμηθευτές για την α-

ντιστάθμιση του υψηλού κόστους παραγωγής.

• Υλοποίηση αναγκαίων υποδομών διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου για τη διασφά-

λιση της απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης των καταναλωτών.

• Αμοιβές συμβατικών μονάδων παραγωγής με βάση πρότυπα κόστη (benchmarking).

• Μηνιαία και ετήσια εκκαθάριση των οικονομικών συναλλαγών επί τη βάσει απολογι-

στικών στοιχείων.

• Σταδιακή μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η/Ε
• Προημερήσια Αγορά (Day ahead market)

• Ενδοημερήσια αγορά (Intraday market)

• Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing market –Αγορά επικουρικών υπηρεσιών Ancillary

services)

• Διμερείς Συμβάσεις – (Bilateral Contracts)

– Φυσικής παράδοσης

– Οικονομικές συμβάσεις (Συμβάσεις Διαφορών)

• Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures)

• Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forwards-OTC)

• Μηχανισμοί εκχώρησης ισχύος (VIRTUAL POWER PLANT)
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• Απλοποιήθηκε η επαφή του πελάτη με το λογαριασμό τόσο με την έντυπη όσο και με

την ηλεκτρονική μορφή του.

• Τώρα δεν απαιτείται η επίσκεψη του πελάτη σε κατάστημα ΔΕΗ για οποιαδήποτε πλη-

ροφορία.

• Διαθέτουμε καταστήματα σύγχρονα και ασφαλή

• Υπάρχουν επιλογές προϊόντων για ειδικά καταναλωτικά προφίλ

• Αναπτύσσεται το Περιβαλλοντικό προφίλ της ΔΕΗ

• Ανάπτυξη Στρατηγικών Στόχων

• Άξονες Προτεραιοτήτων

Εμπορία: Αφορά στον πελάτη
& στην εξυπηρέτησή του

Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμπορίας
2014

Κ. Ορδόλης, Διευθυντής

Κλάδου Ενεργειακών

Υπηρεσιών ΔΕΗ Α.Ε.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ

Επένδυση στη σχέση με τον πελάτη
• Τιμολόγια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών

• Ταχύτερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση

• Παροχή νέων ενεργειακών προϊόντων

• Διαμόρφωση Καταστημάτων σύμφωνα με την Οπτική ταυτότητα

• Διατήρηση και ανάπτυξη πελατών στρατηγικής σημασίας 

Βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας
• Ανάπτυξη νέου μοντέλου Καταστήματος ως μέρος του Δικτύου Πωλήσεων

• Μείωση του κόστους είσπραξης

• Παρακολούθηση κόστους εξυπηρέτησης πελατών

• Λήψη μόνο ηλεκτρονικού λογαριασμού & διερεύνηση οικονομικής αξιοποίησής του 

• Εισπράξεις -Ληξιπρόθεσμα 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού – Συστημάτων και διαδικασιών 
• Διερεύνηση του ρόλου της Εμπορίας την επόμενη διετία

• Διερεύνηση – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών αναγκών

• Έναρξη λειτουργίας SAP-ISU

Διαμόρφωση θέσης της ΔΕΗ στη Ρυθμιστική Αγορά 
• Άνοιγμα αγοράς στα ΜηΔΝ / σταδιακή προσαρμογή λειτουργίας Εμπορίας.

• Ενεργή παρουσία της Εμπορίας στις εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις της Αγοράς

Η/Ε.

Τιμολόγια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών
• Μεθοδολογία για τιμολογιακές πολιτικές

• Τμηματοποίηση πελατών

• Στρατηγική Τιμολόγησης ανά πελατειακό τμήμα 

• Πληροφοριακό σύστημα για σχεδιασμό και εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής

Ταχύτερη & Φιλικότερη εξυπηρέτηση
• Συμβόλαια Τηλεφωνικά

• Αποστολή λογ/μού μόνον ηλεκτρονικά

• Ηλεκτρονικό Κατάστημα

• Καταστήματα προσανατολισμένα στις πωλήσεις

• Συμμόρφωση στον Κώδικα

Επέκταση της ανακαίνισης καταστημάτων
• 20 Καταστήματα σύμφωνα με την Οπτική

Ταυτότητα 

Παροχή νέων ενεργειακών προϊόντων &
Υπηρεσιών
• Πελατοκεντρικός εμπλουτισμός του site για

τις ενεργειακές υπηρεσίες

• Βrand για τις Εγγυήσεις Προέλευσης

• Δημιουργία ecoclub περιβαλλοντικά ευαίσθητων με συνεργασία άλλων φορέων

• Οριστικοποίηση στρατηγικής ΔΕΗ-SOLAR

Διατήρηση & ανάπτυξη πελατών στρατηγικής σημασίας
• Έναρξη Key Account Management. 

• Οριστικοποίηση τιμολογιακής πολιτικής πελατών Υ.Τ. & Υπογραφή Συμβάσεων

• Πρόταση για Τιμολογιακή Πολιτική για ειδικούς πελάτες Μ/Τ & Χ/Τ

Βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού σε σχέση με τις κατευθύνσεις της
Εμπορίας
• Διερεύνηση του νέου ρόλου της Εμπορίας την επόμενη 2ετία

• Καταγραφή διαθέσιμου προσωπικού

• Καθορισμός Αναγκών προσωπικού σε σχέση με τις θέσεις εργασίας 

• Μελέτη αναδιάρθρωσης προσωπικού για κάλυψη των αναγκών

Καθορισμός εκπαιδευτικής στρατηγικής
• Καθορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών σύμφωνα με το ρόλο της Εμπορίας

• Ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού σε marketing

• Οργάνωση Σεμιναρίων Πωλήσεων για τους Διευθυντές Α

• Οργάνωση κύκλου Σεμιναρίων για τους Key Account managers

• Οργάνωση Σεμιναρίου Μάρκετινγκ για τα νέα στελέχη της ΔΜΕΥ 

Εγκατάσταση και λειτουργία SAP/ISU
• Συστηματική εκπαίδευση πριν την εγκατάσταση

• Καθορισμός ομάδων ανά τμήμα SAP

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Συστημάτων και διαδικασιών

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ
Στη σχέση της ΔΕΗ με τον πελάτη



Συνοπτικά στοιχεία

• ΕΡΓΟ:

Εγκατάσταση Συστήματος Τη-

λεμέτρησης Μετρητών Με-

γάλων Πελατών Χαμηλής Τά-

σης.

• Ημερομηνία Έναρξης

Έργου: 21.02.2013 

Το έργο συνοπτικά…

• Διάρκεια έργου: 26 μήνες 

– Προμήθεια Κέντρων Τηλε-

μέτρησης (κύριου και εφε-

δρικού) δυναμικότητας

100.000 μετρητικών σημεί-

ων με δυνατότητα επέκτα-

σης στα 250.000. 

– Αντικατάσταση μετρητών/κυψελών όπου απαιτείται.

– Εγκατάσταση μόντεμ & ένταξη των μετρητών στο Κέντρο Τηλεμέτρησης.

• 5ετής λειτουργία και συντήρηση, η οποία θα περιλαμβάνει και την αποκα-

τάσταση των βλαβών του εγκατεστημένου μετρητικού και επικοινωνιακού

εξοπλισμού.

Σύστημα τηλεμέτρησης παροχών μεγάλων πελατών Χ.Τ. 

• 2 πανομοιότυπα Κεντρικά Συστήματα

• Επικοινωνία μέσω GSM/GPRS 

• 60.000 μετρητές παροχών:

• Νο 5 85 KVA

• No 6 135 KVA

• No 7 250 KVA

• 5.000 μετρητές παροχών:

• No 3 35 KVA

• No 4 55 KVA

• Χρησιμοποιούνται σε:

• Βιοτεχνίες

• Μεγάλα καταστήματα

• Μικρά ξενοδοχεία

• Αρδευτικές παροχές

• Σχολεία

• Εστιατόρια κ.λπ.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχεται:

• Ελαχιστοποίηση της επιτόπου μετάβασης για καταμέτρηση.

• Δυνατότητα τιμολογιακού ελέγχου στο 11% της διανεμόμενης ενέργειας.

• Δυνατότητα για τιμολόγηση μέσω καμπύλης φορτίου (κατ’ αναλογία με την

τιμολόγηση της Μ.Τ.).

• Άμεσος εντοπισμός ρευματοκλοπών.

• Άμεσος εντοπισμός βλαβών μετρητικού εξοπλισμού.

• Άμεσος εντοπισμός αυθαίρετης επαύξησης ισχύος.

• Εξοικονόμηση ενέργειας και Μείωση - Μετατόπιση του Φορτίου Αιχμής.

• Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας.

• Εκσυγχρονισμός του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Αύξηση α-

ξιοπιστίας του συστήματος.

• Web εφαρμογή για πρόσβαση των πελατών στα στοιχεία της μέτρησής τους.

• Ολοκληρωμένη εφαρμογή για στοιχεία ποιότητας τροφοδότησης.

Αλλαγές στις διαδικασίες… 

• Έλεγχος και πιστοποίηση καταναλώσεων από ένα κεντρικό σημείο διαχεί-

ρισης 

• Αναθεωρήσεις καταναλώσεων πλέον από ένα κεντρικό σημείο διαχείρι-

σης.

➢ Ανάγκη ενίσχυσης των κέντρων τηλεμέτρησης με μηχανικούς ώστε να

αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητές τους.

• Αλλαγή στη διαδικασία λήψης έκτακτων μετρήσεων.

• Παύση φυσικών επισκέψεων στην παροχή για μέτρηση.

➢ Ανάγκη για νέες διαδικασίες επίσκεψης και ελέγχου.

• Αξιοποίηση πληροφορίας… 

Αξιοποίηση πληροφορίας

• Συνεργασία με άλλα πληροφοριακά συστήματα (GIS, κέντρα κατανομής

φορτίου, ΕΡΜΗΣ, SAP)

• Πληροφορίες σε ΡΑΕ, παράγοντες αγοράς και καταναλωτές.

14

Β. Ρογκάκος, Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης

Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης
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Την 16-5-2012 εκδόθηκε η Απόφαση της ΡΑΕ

με αριθ. 346/2012 κατά την οποία καθόρισε ως

προσωρινή τιμή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ την τιμή των 42

Ευρώ /ΜWh,πλέον των προβλεπομένων χρεώσε-

ων ΥΚΩ, Τέλους ΑΠΕ, Χρήσης Συστήματος και λοι-

πών φόρων, μέχρι την έκδοση απόφασης από το δι-

αιτητικό δικαστήριο είτε τυχόν νωρίτερα με ευδο-

κίμηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο

μερών.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση και δεδομένου

ότι η ΔΕΗ αναγκάζεται να προμηθεύει την

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ με ηλεκτρική ενέργεια κάτω του κό-

στους της, μετά από σχετική Απόφαση του ΔΣ της,

άσκησε ένδικα μέσα κατά της πιο πάνω Απόφασης

της ΡΑΕ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-

νών και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στις 31.10.2013 εκδόθηκε, κατά πλειοψηφία (2

προς 1), η υπ’ αρ. Δ1/1/2013 απόφαση της Μόνι-

μης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, με την οποία ορίζεται τι-

μή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. αυτή των € 40,7/MWh για το διά-

στημα από 1-7-2010 έως 31-12-2013. 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται το σταθερό και

μεταβλητό κόστος ενέργειας, οι Χρεώσεις Χρήσης

Συστήματος, Επικουρικών Υπηρεσιών, ΥΚΩ, και οι

επιβαρύνσεις για τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΡΑΕ

και ΔΕΣΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ ενώ, δεν περιλαμβάνονται οι

Χρεώσεις για Ειδικό Τέλος ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ η-

λεκτρικής ενέργειας, ΔΕΤΕ και τυχόν επιβαλλόμε-

νες λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Επειδή η απόφαση αυτή υποχρεώνει τη ΔΕΗ να

πωλεί επί ζημία, κάτω του κόστους της, η ΔΕΗ Α.Ε.

άσκησε αγωγή ακυρώσεως κατά αυτής, η οποία έ-

λαβε δικάσιμο την 4-12-2014, καθώς και σχετική

καταγγελία για κρατική ενίσχυση ενώπιον της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής (Δεκέμβριος 2013).

Σε συνέχεια της Απόφασης (υπ΄αριθμ. 1/2013)

της πλειοψηφίας του διαιτητικού δικαστηρίου στη

ΡΑΕ, η οποία επιδίκασε τιμή πώλησης ηλεκτρικής

ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. καταφανώς κά-

τω του κόστους, η Εταιρεία μας με στόχο τη θεμι-

τή προστασία των συμφερόντων της καθώς και των

συμφερόντων των μετόχων της, αποφάσισε κατ’ ε-

ξαίρεση να δημοσιοποιήσει με απόλυτη διαφάνεια

τα στοιχεία κόστους της, προκειμένου να καταδεί-

ξει προς κάθε ενδιαφερόμενο το τεράστιο μέγεθος

της απόκλισης μεταξύ της τιμής που επιδίκασε η

πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου και του

πραγματικού κόστους της ΔΕΗ. 

• Το κόστος λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας (με

πλήρες κόστος εξόρυξης λιγνίτη) για τα έτη

2009 έως 2012,

• Το συνολικό κόστος παραγωγής ενέργειας (με

πλήρες κόστος εξόρυξης λιγνίτη) για τα έτη

2009 έως 2012,

• Το κόστος λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας (με

απόδοση κεφαλαίων) για τα έτη 2009 έως 2012,

• Το συνολικό κόστος παραγωγής ενέργειας (με

απόδοση κεφαλαίων) για τα έτη 2009 έως 2012,

• Η συνολική παραγωγή ενέργειας της Εταιρεί-

ας και το υποσύνολο της συνολικής λιγνιτικής

παραγωγής προέρχεται από τα δημοσιευμένα

στοιχεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Ενέργει-

ας (ΑΔΜΗΕ).

• Τα έξοδα από τα οποία προκύπτουν οι πίνακες

κοστολόγησης, συμφωνούν με τα στοιχεία που

προκύπτουν από τις δημοσιευμένες λογιστικά

διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις της

Εταιρείας.

• Το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής αποτελεί

υποσύνολο της δραστηριότητας παραγωγής η

οποία αθροιζόμενη με τις λοιπές κατηγορίες

παραγωγής (παραγωγή από φυσικό αέριο, πε-

τρέλαιο και ΥΗΣ) συμφωνεί με το σύνολο της

δραστηριότητας παραγωγής που προκύπτει α-

πό τις δημοσιευμένες και λογιστικά διαχωρι-

σμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

• Το χρηματοοικονομικό κόστος όπως αποτυ-

πώνεται στις δραστηριότητες των Ορυχείων και

της Παραγωγής βασίζεται στις υπ. αριθμ.

86/2007 και 142, 178 /2013 αποφάσεων της

ΡΑΕ, περί σύνταξης των λογιστικά διαχωρι-

σμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εται-

ρείας.

Μετά τα ανωτέρω, απεικονίζεται με σαφήνεια

η τεράστια απόκλιση της τιμής των 36,6 Ευρώ/Mwh

που επιδίκασε η πλειοψηφία (2 προς 1) του Διαι-

τητικού Δικαστηρίου σε σχέση με το πραγματικό

κόστος της Εταιρείας μας. 

Τα δύο μέλη της πλειοψηφίας του διαιτητικού

δικαστηρίου δεν 

• έλαβαν υπόψη τους τα στοιχεία κόστους που

κατέθεσε η PwC, που βασίζονται στις δημοσι-

ευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρεί-

ας μας για την υπό εξέταση από τη Διαιτησία

περίοδο,

• επέλεξαν τη διενέργεια ανεξάρτητης πραγμα-

τογνωμοσύνης, (όπως επιτρέπει ο Κανονισμός

Διαιτησίας της ΡΑΕ), ενόψει τόσο σημαντικών

αποκλίσεων μεταξύ των στοιχείων κόστους της

ΔΕΗ που κατέθεσαν η PwC και η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

αλλά στηρίχθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στους

εσφαλμένους υπολογισμούς της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

αναφορικά με το εσωτερικό κόστος της ΔΕΗ.

Κόστος λιγνιτικής και συνολικής
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ 

για την περίοδο 2009 – 2012

Ε. Αγγελόπουλος, Τομεάρχης Λογιστικού Διαχωρισμού &

Κοστολόγησης της ΔΕΗ Α.Ε.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ

Από την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών προέκυψε ότι
το μοναδιαίο κόστος παραγωγής Ευρώ /MWh στις επιμέρους
δραστηριότητες ανέρχεται σε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω αδιαμφισβήτητα στοιχεία
κόστους της ΔΕΗ επαληθεύουν πλήρως τα στοιχεία κόστους
της ΔΕΗ που ο Διεθνής Συμβουλευτικός Οίκος PwC Λονδίνου
κατέθεσε εγγράφως στο διαιτητικό δικαστήριο.



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
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