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Βιώνουμε την απόλυτη απαξίωση του

Ομίλου ΔΕΗ.

Σε κάθε επίπεδο αναπτύσσονται με-

θοδεύσεις που έχουν ως στόχο την απα-

ξίωση του Ομίλου.

Πως αλλιώς να χαρακτηρισθούν οι

συμβάσεις με ενεργοβόρες βιομηχανίες,

με τις οποίες παρέχεται ηλεκτρική ενέρ-

γεια με ζημία της ΔΕΗ; 

Πως αλλιώς να χαρακτηρισθούν οι

δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλε-

κτρικής παραγωγής (NOME) σε τιμές α-

πό 37,37€ έως 41,14€ ανά μεγαβατώρα

με ζημία της ΔΕΗ;

Πως αλλιώς να χαρακτηρισθεί η ρύθ-

μιση για την επανεκτίμηση της αξίας του

25% του ΑΔΜΗΕ που θα αγοράσει το Δημόσιο από τη ΔΕΗ για τη

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, με ζημία της ΔΕΗ; 

Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικά μερικά από τα τεράστια

θέματα που πλήττουν τον Όμιλο ΔΕΗ, με ευθύνη της πολιτικής η-

γεσίας, της ηγεσίας του Ομίλου και των Ανεξάρτητων Αρχών.

Από την άλλη, παρά την έλλειψη οικονομικής ρευστότητας,

την μεγέθυνση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ, οι ε-

ταιρείες του Ομίλου υιοθετούν αποφάσεις, ενέργειες και συμπερι-

φορές που δεν αντιστοιχούν στη σημερινή οικονομική πραγματι-

κότητα, αλλά σε κά-

ποιες άλλες εποχές.

Πως αλλιώς να

χαρακτηρισθεί η σύσταση ΔΥΟ νέων Γενικών Διευθύνσεων στη

ΔΕΗ (η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και

η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης);

Με τα επιχειρήματα της προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλ-

λόμενες συνθήκες απλώνεται το οργανόγραμμα με νέες Γεν. Δι-

ευθύνσεις, Διευθύνσεις κ.τ.λ.

Πρωτοπόρος στις μεταβολές της οργανωτικής δομής βρίσκεται

βέβαια ο ΔΕΔΔΗΕ και ακολουθούν η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ.

Πρωτοπόρος ο ΔΕΔΔΗΕ και στις ενοικιάσεις κτιρίων και στη

διαμόρφωση αυτών.

Πως αλλιώς να χαρακτηρισθούν οι αποδοχές που εγκρίθηκαν

για το Έκτακτο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της υπ’ αριθμ.

1Ε/2014 Προκήρυξης που αντιστοιχούν στο μ.κ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ

για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και το μ.κ. 5 του ΚΚΠ/ΔΕΗ

για τους Πτυχιούχους Διοικητικοοικονομικούς; Δώρο δηλ. 2 μι-

σθολογικά κλιμάκια, με το επιχείρημα ότι οι επιλεχθέντες θα κα-

τέχουν «ειδικά» προσόντα!!! Και οι συνάδελφοι που ήδη υπηρε-

τούν και κατέχουν και αυτοί ανάλογα προσόντα;;;

Πως αλλιώς να χαρακτηρισθούν οι στρατιές συμβούλων, μελε-

τητών κ.α. που προσλαμβάνονται;

Τα παραπάνω προδιαγράφουν ένα πρωτοφανές δυσοίωνο μέλ-

λον, με θύματα τους καταναλωτές, το κοινωνικό σύνολο, τους με-

τόχους της ΔΕΗ και τους εργαζόμενους. 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να συσπειρωθούν στο συνδικάτο. Και το

συνδικάτο πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες προβολής των με-

θοδεύσεων που απαξιώνουν τον Όμιλο ΔΕΗ προς όλες τις κατευ-

θύνσεις. 

Καλή ανάγνωση!
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editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του πρώην Γεν. Γραμματέα του Συλλό-

γου μας Κρίκα Δημητρίου, στους συναδέλφους - μέλη μας Κοντογόνη Κωνσταντίνο για την απώλεια του πατέρα του

και Πυλιώτη Νικόλαο για την απώλεια του πατέρα του. 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αμοιβαία μετάθεση από τον
Κλάδο Πελοποννήσου-Ηπείρου σε υπηρεσία της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην Αθή-
να. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6931007454

Βασικά οικονομικά μεγέθη Εννεαμήνου 2016

(σε € εκατ.)
Εννεάμηνο

2016
Εννεάμηνο

2015

Κύκλος εργασιών 4.040,8 4.452,0

Κύκλος εργασιών προσαρμοσμένος χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις 4.051,5 4.452,0

EBITDA 775,9 773,4

Περιθώριο EBITDA 19,2% 17,4%

EBITDA προσαρμοσμένο χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις 876,5 773,4

Περιθώριο EBITDA προσαρμοσμένο χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις 21,6% 17,4%

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 112,2 63,3

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις 212,8 63,3

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους 69,5 5,9

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους προσαρμοσμένα χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις 140,9 5,9
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Γιατί;

Γιατί να γίνω αιμοδότης;
Το αίμα δεν μπορεί να παραχθεί μόνο προσφέρεται.
Η συμμετοχή σε αιμοδοσία αποτελεί έκφραση ανθρωπιάς, ανι-
διοτέλειας και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο.
Μια αιμοληψία διαρκεί μόνο μερικά λεπτά. Μερικά λεπτά και λί-
γο αίμα είναι αρκετά για να σωθεί η ζωή ενός συνανθρώπου μου.

Γιατί να συμμετέχω σε Τράπεζα Αίματος;
Οι τράπεζες αίματος έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν "απο-
θεματικά", που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει ανά-
γκη. Δίνω αίμα σήμερα που μπορώ και καλύπτω ανάγκες σε αί-
μα όταν δεν θα μπορώ να δώσω ή να βρω την απαραίτητη πο-
σότητα.

Γιατί να συμμετέχω στην Τράπεζα Αίματος του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ;
Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, εδώ και 14 έτη λειτουργεί τη δική του Τράπεζα
Αίματος. Στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας αποτελούν η διάδοση
και η ευαισθητοποίηση των συναδέλφων στο θέμα της Εθελο-
ντικής Αιμοδοσίας καθώς και η κάλυψη των παρουσιαζόμενων
αναγκών σε αίμα.
Η ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Σωματείου επιτυγχάνεται
με τις τακτικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται σε συνεργασία με
τις υπηρεσίες του Ομίλου ΔΕΗ και με τις μεμονωμένες αιμοδο-
σίες των συναδέλφων στα Νοσοκομεία όλης της Χώρας.

Η Τράπεζα αίματος του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ είναι εγγεγραμμένο μέλος
στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) με αρ. Μητρώου 10480.
Με χρηστή διαχείριση και ανθρωπιά βρίσκεται πάντα δίπλα στο
συνάδελφο-αιμοδότη.

Δίνω αίμα. 
Σώζω μια ζωή.

Δημιουργώ το δικό μου απόθεμα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ 

Ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ, στηρίζοντας διαχρονικά τις πρωτοβουλίες των

εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ, που εντάσσονται στο πλαίσιο της Εταιρικής

Ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο, σε συνεδρίαση της Ε.Ε. την 15-

12-2016, αποφάσισε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του ΔΕΔΔΗΕ και

της ΔΕΗ ως προς τη συλλογή γάλακτος για τους Γιατρούς του Κόσμου.
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Στους τρεις πυλώνες στους οποίους βα-

σίζεται η πολιτική του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας για την αναδιορ-

γάνωση του ενεργειακού τομέα αναφέρθη-

κε ο Υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας

στο Athens Energy Forum 2017.

Ο μεγάλος μετασχηματισμός που προω-

θείται, γίνεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών

κανόνων, θα ωφεληθεί η οικονομία, σε

συνδυασμό με ισχυρή κοινωνική μέριμνα και

θα αποτελέσει προνομιακό τομέα προσέλ-

κυσης επενδύσεων.

«Μέχρι το 2020 θα έχουμε μια διαφορε-

τική αγορά ενέργειας στην Ελλάδα», τόνισε

ο κ. Σταθάκης. «Θέλουμε μια πιο ανταγωνι-

στική αγορά, φθηνότερη ενέργεια για τους

καταναλωτές και ειδική μέριμνα για τα φτω-

χά νοικοκυριά, ώστε να υπάρχει πρόσβαση

στην ενέργεια για όλους, διασυνοριακή συ-

νεργασία, ασφάλεια και διαφοροποίηση του

ενεργειακού εφοδιασμού και αλλαγή του

ενεργειακού μίγματος, με αιχμή του δόρα-

τος τις ΑΠΕ». Ειδικά για το τελευταίο, ο

Υπουργός ανέφερε ότι ο στόχος για 30% ΑΠΕ

θα έχει επιτευχθεί πολύ πριν από το 2030, με

βάση το ρυθμό επενδύσεων που δρομολο-

γούνται σήμερα.

Η στρατηγική που έχει επιλεγεί από το

ΥΠΕΝ έχει επίκεντρο μια ισχυρή ΔΕΗ, υπο-

γράμμισε ο Υπουργός. Η ΔΕΗ θα παραμείνει

βασικός πυλώνας του ενεργειακού συστή-

ματος, γι αυτό και αποφασίσθηκε, αντί του μο-

ντέλου που προϋπήρχε, μέσω του σχεδίου

της «Μικρής ΔΕΗ», να γίνει αποκλιμάκωση

του μεριδίου της Επιχείρησης, μέσα από το

μηχανισμό για τα ΝΟΜΕ. Ο κ. Σταθάκης ανα-

φέρθηκε στη 2η δημοπρασία ενέργειας, η επι-

τυχία της οποίας συνιστά απόδειξη, όπως

είπε, ότι υπάρχει ανταγωνισμός και ενδια-

φέρον, συνεπώς, αναμένεται να διευκολυν-

θεί η επέκταση των ιδιωτών στην αγορά και

να δημιουργηθεί πιο ομαλό σύστημα μετά-

βασης στον επιδιωκόμενο στόχο. Προς την

ίδια κατεύθυνση κινείται και το target mod-

el, που θα ισχύσει από 1/1/2018.

Εξάλλου, ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε

στην πρωτοβουλία που προωθείται από το

ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, για την ενεργειακή κάλυψη της νη-

σιωτικής Ελλάδας. «Θέτουμε όλες τις προ-

ϋποθέσεις, ώστε τα νησιά να μεταβούν σε ένα

σύστημα διασυνδεδεμένο, από το πετρέλαιο

που χρησιμοποιούν σήμερα». Η σύνδεση του

ηπειρωτικού συστήματος με τις Κυκλάδες και

την Κρήτη περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό

αυτό.

Στις άμεσες προτεραιότητες του ΥΠΕΝ

συμπεριλαμβάνονται, ακόμη, η κατάθεση

σχεδίου νόμου για τους ενεργειακούς συ-

νεταιρισμούς, η μετατροπή της Ελλάδας σε

ενεργειακό κόμβο, η ολοκλήρωση των εκ-

κρεμοτήτων για τους υδρογονάνθρακες,

με τη σύμβαση για το θαλάσσιο οικόπεδο 2

να υπογράφεται άμεσα με την κοινοπραξία

Total-ΕΛΠΕ, καθώς και η διεύρυνση των

δραστηριοτήτων της ΕΔΕΥ, ώστε να επω-

φεληθεί από τα έσοδα έρευνας και εκμε-

τάλλευσης υδρογονανθράκων.

Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε και στο θέμα

της δεύτερης αξιολόγησης. «Είμαστε στη

μέση του Προγράμματος 2015-2018. Βρι-

σκόμαστε σε ένα σημείο ισχυρής προόδου.

Στο τέλος της ημέρας, όλα κρίνονται από τις

επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Το

2016 καταγράφηκαν τρία θετικά πρόσημα,

στο πεδίο της δημοσιονομικής σταθερότητας,

του χρηματοπιστωτικού τομέα και την προ-

ώθηση των μεταρρυθμίσεων. Και το 2017 θα

είναι έτος θετικής ανάκαμψης της οικονομίας,

με ρυθμό 2,5-3%. Συνεπώς, η συμφωνία έχει

καλύψει τους βασικούς στόχους μέχρι στιγ-

μής. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες

με τους θεσμούς, προφανώς, η διαπραγμά-

τευση σήμερα εμπλέκει δύσκολα θέματα,

που αφορούν στη μετά την ολοκλήρωση του

Προγράμματος περίοδο. Η ελληνική κυβέρ-

νηση θέλει να υπάρξει μια συμφωνία-πλαί-

σιο με αυξημένες εγγυήσεις προς τους θε-

σμούς. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να περι-

λαμβάνει την προκαταβολική θεσμοθέτηση

μέτρων έναντι του μέλλοντος, τα οποία ξε-

φεύγουν από το πλαίσιο μιας εύλογης συμ-

φωνίας. Για μας, η συμφωνία πρέπει να πε-

ριλαμβάνει, την ολοκλήρωση της β' αξιο-

λόγησης, τι θα γίνει μετά το 2018 και το χρέ-

ος. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και σύ-

ντομα θα έχουμε συμφωνία χωρίς άλλες κα-

θυστερήσεις».

Σταθάκης Γ.: Όχι στο σχέδιο της «Μικρής ΔΕΗ»

2η Δημοπρασία ΝΟΜΕ
Ολοκληρώθηκε την 31/01/2017, η δεύτερη δημοπρασία λι-

γνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, με τη συμμε-

τοχή 14 προμηθευτών. 

Η ενέργεια που δημοπρατήθηκε ανερχόταν σε 1.270.200 με-

γαβατώρες και οι τιμές αγοράς κλιμακώθηκαν από 39,1€ έως 41,14€ ανά μεγαβατώρα. 

Αντίστοιχα, στη δημοπρασία του Οκτωβρίου η προσφερόμενη ποσότητα ανερχόταν σε

4 εκ. μεγαβατώρες, με τις τιμές να κλιμακώνονται από 37,37€ έως 37,5€ ανά μεγαβατώ-

ρα, με τη ΔΕΗ να επισημαίνει «Η ΔΕΗ πωλεί στους ανταγωνιστές της προς 41€ ανά ΜWh.

Η ίδια αγοράζει 80, 90, 130 € ανά ΜWh.»

Στο πρόγραμμα για το 2017 περιλαμβάνονται ακόμα τρείς δημοπρασίες για άλλες εκατ.

μεγαβατώρες.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικράτειας για την τιμή

εκκίνησης των δημοπρασιών σύμφωνα με την οποία η τιμή εκκίνησης

υπολείπεται σημαντικά του κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα

να ζημιώνεται η Επιχείρηση. 
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Παράβαση Νόμου στον ΔΕΔΔΗΕ;

Θέμα: «Με επιστολή που εξέδωσε

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-

λος του ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώνει τους

εργαζόμενους για την αδυναμία του

να συγκρατήσει το μέσο μισθολογικό

κόστος εντός των ορίων που θέτει ο

Ν. 4024/2011.»

Με επιστολή που εξέδωσε ο Πρόε-

δρος και Διευθύνων Σύμβουλος του

ΔΕΔΔΗΕ κύριος Νίκος Χατζηαργυρίου

στις 24 Οκτωβρίου 2016 ενημερώνει

τους εργαζόμενους για την αδυναμία

του να συγκρατήσει το μέσο μισθολογι-

κό κόστος εντός των ορίων που θέτει ο

Ν. 4024/2011.

Ο κύριος Χατζηαργυρίου, ενώ αρχι-

κά στην επιστολή του μιλά για την ανα-

πτυξιακή πορεία της εταιρείας και το ι-

κανοποιητικό λειτουργικό κόστος του

ΔΕΔΔΗΕ παραδέχεται στο τέλος ότι λό-

γω μνημονιακών νομοθετικών υποχρε-

ώσεων η διοίκηση της εταιρείας είναι υ-

ποχρεωμένη να προχωρήσει και άλλο

στη μείωση του μέσου μισθολογικού

κόστους.

Οι φορείς που υπάγονται στον Νόμο

υποχρεούνται με το πέρας εκάστου τρι-

μήνου και εντός είκοσι ημερών να υπο-

βάλλουν στην ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ

αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έ-

λεγχο τήρησης των ανωτέρω περιορι-

σμών. Σε περίπτωση που προκύπτει υ-

πέρβαση των περιορισμών αυτών οι

φορείς υποχρεούνται σε περικοπές το

επόμενο τρίμηνο ώστε αφ΄ ενός να συμ-

μορφωθούν στα επιβαλλόμενα όρια και

αφ΄ ετέρου να αποκαταστήσουν την υ-

πέρβαση του προηγούμενου τριμήνου. 

Επίσης προβλέπει ότι η εκ μέρους

των οργάνων διοίκησης των φορέων

παράλειψη αποκατάστασης των υπερ-

βάσεων των ορίων αποδοχών που ορί-

ζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρ-

θρου συνιστά αδικοπραξία σε βάρος του

Δημοσίου για την αποκατάσταση της ο-

ποίας τα όργανα διοίκησης ευθύνονται

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

Μια σειρά ενεργειών και παραλείψε-

ων στοιχειοθετεί την παταγώδη αποτυ-

χία διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ:

1. Η μη αποτελεσματική παρακολού-

θηση του μισθολογικού κόστους όπως

ορίζει ο Ν. 4024/2011 άρθρο 31 παρ. 6,

με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συσ-

σωρευμένες υπερβάσεις. 

2. Η συνεχής επεξεργασία – τροπο-

ποίηση – επέκταση των οργανογραμμά-

των και η μη αποτελεσματική αξιοποίη-

ση του προσωπικού. 

3. Η μη έγκαιρη προσαρμογή στο ι-

σχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Κατόπιν των προαναφερθέντων, ε-

ρωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υφίσταται παράβαση Νόμου και αν

ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να

προβεί το Υπουργείο;

2. Από πότε εμφανίζονται υπερβάσεις

του, προβλεπόμενου από το Νόμο, μέ-

σου μισθολογικού κόστους και ποιο το

ύψος τους ;

3. Διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ηλε-

κτροδότηση της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού

Κόμματος Ελλάδος

Επικίνδυνη
η διοίκηση

του ΔΕΔΔΗΕ

Κραυγαλέα ομο-
λογία ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ α-

ποτελεί η από 24-10-
2016 επιστολή του Προέδρου

και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ.
Αποτυχία λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που ε-
πιτρέπει τη δημιουργία επιφυλάξεων για
την ικανότητά της να διασφαλίσει ακόμα και
την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση της χώρας.

Με την επιστολή του αυτή ανακοινώνει
την ΑΠΟΤΥΧΙΑ του να συγκρατήσει το μέ-
σο μισθολογικό κόστος εντός των ορίων
που θέτει ο νόμος και την χρέωση αυτής
στους εργαζόμενους.

Καλεί επίσης τα συλλογικά και συνδικα-
λιστικά όργανα των εργαζομένων την ύ-
στατη στιγμή να συμβάλλουν στην κάλυψη
της ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ δίνοντας συγχωροχάρτι.

Μια σειρά ενεργειών και παραλείψεων
στοιχειοθετεί την παταγώδη ΑΠΟΤΥΧΙΑ δι-
οίκησης του ΔΕΔΔΗΕ:
– Η μη αποτελεσματική παρακολούθηση

του μισθολογικού κόστους όπως ορίζει
ο Ν.4024/2011 άρθρο 31 παρ. 6, με α-
ποτέλεσμα να παρουσιάζονται συσσω-
ρευμένες υπερβάσεις, χρεώνεται στη Δι-
οίκηση.

– Η συνεχής επεξεργασία – τροποποίηση
– επέκταση των οργανογραμμάτων και η
μη αποτελεσματική αξιοποίηση του προ-
σωπικού, χρεώνονται στη Διοίκηση.

– Η μη έγκαιρη προσαρμογή στο ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο και η μη αποτελε-
σματική προσπάθεια μεταβολής του ε-
πίσης, χρεώνονται στη Διοίκηση.
Σε όλα τα παραπάνω οι εργαζόμενοι και

τα συνδικαλιστικά τους όργανα δεν είχαν
καμία συμμετοχή.

Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά
τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ που απλά α-
δυνατεί…!

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ δε θα συμβάλει με κανέ-
να τρόπο στη μεταφορά των ευθυνών της
Διοίκησης, στους εργαζόμενους.

Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να αναλάβει τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να κατα-
λογιστούν οι ευθύνες στους πραγματικούς
υπαίτιους και να αντιστραφεί η φθίνουσα
πορεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Δεν αξίζει στους εργαζόμενους να πλη-
ρώσουν την ΑΠΟΤΥΧΙΑ της διοίκησης του
ΔΕΔΔΗΕ.

Γραφείο Τύπου

Αρ.Πρ.:1802/6.12.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΔΑΚΕ - ΓΕΝΟΠ/Δ.Ε.Η-Κ.Η.Ε
ΑΘΗΝΑ 19-1-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΑΔΜΗΕ

Κόμματα και πολιτικοί που κόπτονται για την βιωσιμότη-
τα του Ομίλου ΔΕΗ, κρίνονται από τα έργα τους.

Για την σημασία και την αναγκαιότητα της ύπαρξης του
ΑΔΜΗΕ στον Όμιλο της ΔΕΗ, οι κυβερνόντες, πριν την
ανάληψη της εξουσίας, πρωτοστατούσαν και εγγυόντουσαν
την συνέχιση της πορείας του, αφού ήταν καθόλα συμβατή
με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Οδηγίες, πολύ δε περισσότερο
που ήταν ήδη ανεξάρτητος – πιστοποιημένος φορέας. 

Με κεκτημένη ταχύτητα αυτό συνεχίστηκε για λίγο και ως

κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τις προγραμματικές δηλώσεις του

πρωθυπουργού και από τις δηλώσεις του επικεφαλή του Ομίλου στην

Βουλή.

Μετά προσγειωθήκαμε ανώμαλα. 
Οι ίδιοι έδωσαν νέες δεσμεύσεις για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό

του ΑΔΜΗΕ στην τρόικα. Αλλάζοντας το “αφήγημα” -κοινώς

παραμύθι-, που να είναι σύμφωνο με τις ιδεολογικές τους θέσεις,

για έλεγχο του ΑΔΜΗΕ από το Κράτος σε ποσοστό 51%.

Τώρα δεν μας νοιάζει η ΔΕΗ, μας ενδιαφέρει μόνο το
Κράτος.

Το τρομερό σχέδιο περιλαμβάνει μια περίεργη και δαιδαλώδη

διαδικασία με αποτέλεσμα οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ να ανήκουν σε

τρείς εταιρείες. 

Πως αλλιώς θα χανόντουσαν τα ίχνη για το που θα
κατάληγαν τελικά και σε τι τίμημα; 

α) Το 24% στον Κινέζο στρατηγικό επενδυτή, στον οποίο

δόθηκε και η Διοίκηση αντί 320 εκ.€ 

β) Το 25% στο Δημόσιο ( ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), για το οποίο η ΔΕΗ δεν

θα αποζημιωθεί τα αναλογούντα της τάξεως των 330 εκ.€, όπως

είναι υποχρέωση από τον νόμο που οι ίδιοι ψήφισαν. Αντί αυτού με

μια τροπολογία νομοθετήθηκε να υπολογιστεί διαφορετικά η αξία

του ΑΔΜΗΕ για να μειωθεί το τίμημα που θα καταβάλει (;;;) το

Δημόσιο. 

Έτσι θα προστάτευαν και θα αξιοποιούσαν την ΔΕΗ.
Το υπόλοιπο 51% στην εταιρεία Συμμετοχών με μετόχους τους

ήδη μετόχους της ΔΕΗ. Μεταξύ αυτών οι ιδιώτες ( 49 % της ΔΕΗ

) και το ΤΑΙΠΕΔ (17% της ΔΕΗ). Για το ΤΑΙΠΕΔ αντιστοιχεί 8.5 %

του ΑΔΜΗΕ και για το οποίο είναι μνημονιακή υποχρέωση και

ψηφισμένος νόμος από τον Μάιο του 2016 για πώληση των μετοχών

της ΔΕΗ άρα και αυτών του ΑΔΜΗΕ. 

Πάει και το δεύτερο «αφήγημα» αφού η συμμετοχή του
Δημοσίου πέφτει κάτω από το 50%.

Και αυτό στην καλύτερη περίπτωση. 

Διότι εάν συνυπολογιστεί και η παραχώρηση του υπολοίπου

ποσοστού μετοχών της ΔΕΗ στο Υπερταμείο (34%), όπως και η

υπόλοιπη Δημόσια περιουσία, που την Διοίκηση του έχουν οι πιστωτές

με όλες τις δυνατότητες “αξιοποίησης” του, η συμμετοχή του

Ελληνικού Δημοσίου τόσο στην ΔΕΗ όσο και στον ΑΔΜΗΕ

εξαφανίζεται.

Έτσι τηρούνται οι δεσμεύσεις ότι δεν πουλάμε την Δημόσια
Περιουσία αλλά στα σίγουρα ξεπουλάμε……….

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΑΙΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
Όταν ακούμε ότι οι κυβερνώντες θα διαπραγματευτούν, αλλά μέσα

στις κόκκινες γραμμές τους, ξέρουμε το τραγικό αποτέλεσμα.

Στο όνομα του αναγκαίου κλεισίματος της αξιολόγησης, που μέχρι

πρότινος σιχτίριζαν και τώρα την βλέπουν ως απαρχή της ανάπτυξης,

παίρνουν συνεχώς μέτρα για όλα, ανατρέποντας κάθε εργασιακό

κεκτημένο.

• Έτσι θα έσκιζαν τα μνημόνια και θα καταργούσαν τους
μνημονιακούς νόμους και μέχρι τώρα έχουν υπογράψει άλλα

δύο με αναρίθμητους νόμους και βλέπουμε.

• Έτσι θα έσωζαν το ασφαλιστικό και θα προστάτευαν τις
συντάξεις και με τον «έξυπνο» τρόπο του επαναϋπολογισμού τις

μετατρέπουν σε ψύχουλα, λεηλατώντας τις εισφορές, μηδενίζοντας

την ανταποδοτικότητα και υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους σε

μια υφεσιακή χώρα να έχουν δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα.

• Έτσι θα προστάτευαν και θα αξιοποιούσαν την Δημόσια
περιουσία και την παρέδωσαν στο υπερταμείο για 99 χρόνια.

• Έτσι θα ελάφρυναν τον πολίτη καταργώντας
επιβαλλόμενους φόρους και αύξησαν τους υπάρχοντες, ενώ

εφηύραν άλλους τόσους για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό (!!!).

• Έτσι θα αναδιοργάνωναν και θα ενίσχυαν την Δημόσια
υγεία και τώρα ψάχνουμε για προμηθευτούμε αναλώσιμα πριν την

επίσκεψη στο Δημόσιο νοσοκομείο.

Έτσι θα προστάτευαν και θα αξιοποιούσαν τον Όμιλο ΔΕΗ

Σε πρώτη φάση
1. Του αποκόπτουν το σοβαρότερο τμήμα του, το πιο δυναμικό, το

πιο προσοδοφόρο κομμάτι του, την ΑΔΜΗΕ, χωρίς καν να τον
αποζημιώνουν.

2. Τον εξαναγκάζουν να παράγει από τις λιγνιτικές και
υδροηλεκτρικές μονάδες του και να προσφέρει κάτω του
κόστους στους προμηθευτές, για να λειτουργήσει ο

ανταγωνισμός και έτσι να υλοποιηθεί η υπογεγραμμένη από το 3°

μνημόνιο υποχρέωση για παραγωγή και συμμετοχή στην αγορά σε

ποσοστό κάτω του 50% επί της συνολικής ζήτησης.

3. Πωλούν το 17% των μετοχών για να μείνει η συμμετοχή του

Δημοσίου στο 34%

Τώρα θα «διαπραγματευτούν» από τα τελευταία προαπαιτούμενα

τις ομαδικές απολύσεις. 

Τα αποτελέσματα και η δικαιολόγηση γνωστά.

Αποφύγαμε τα χειρότερα και με πόνο ψυχής τα δεχόμαστε……..
Έτσι απλά εξηγούνται και τα εύσχημα του κ. Σόϊμπλε για την

Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό……...

Η παράταξη μας απόλυτα συνεπής διαχρονικά στις θέσεις της για

τον ρόλο που πρέπει να έχει η Επιχείρηση στην κοινωνία, στην χώρα,

στον τομέα της ενέργειας, αλλά με την προϋπόθεση της ισχυρής

εταιρίας, είναι βέβαιη ότι με τα μέτρα αυτά θα την καταστήσουν μη
βιώσιμη και διαρκώς συρρικνούμενη, με ότι αυτό συνεπάγεται για

τους εργαζομένους σε αυτήν. 

Χρόνος δεν υπάρχει
Άμεσα το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να οργανωθεί

και με όλους τους τρόπους αγωνιστικούς και νομικούς να τα
ανατρέψει στην πράξη.

ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ
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Colpo Grosso
με τον ΑΔΜΗΕ

Όπως είναι γνωστό, το
24% του ΑΔΜΗΕ θα πω-
ληθεί στην State Grid In-
ternational Development
L.t.d. έναντι 320 εκατ.
Ευρώ.

Αναπόφευκτα, θα
σκεφτόταν κάποιος ότι το
παραπάνω τίμημα θα

μπορούσε να αποτελέσει βάση για την εκτίμηση ο-
λόκληρου ή του υπολοίπου τμήματος του ΑΔΜΗΕ.
Με βάση λοιπόν, ότι για το 24% του ΑΔΜΗΕ το τί-
μημα ανέρχεται σε 320 εκ. €, η αποτίμηση ολόκλη-
ρου του ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σε περισσότερα του
1.333 εκ. €, το υπόλοιπο δηλ. 76% σε περισσότερα
του 1.013 δις. €.

Και εδώ αρχίζει η επιχείρηση «πλιάτσικο».
Με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Περι-

βάλλοντος & Ενέργειας στο σχέδιο νόμου «Χωρι-
κός Σχεδιασμός –Βιώσιμη Ανάπτυξη» τροποποιεί-
ται το επίμαχο εδάφιο ως εξής:

Ισχύουσα Διάταξη
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του

άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 (Α΄94) ό-
πως ισχύει:

«Το τίμημα απόκτησης ανά μετοχή ισούται με το
τίμημα ανά μετοχή που καταβάλλει ο επενδυτής.»
Νέα Διάταξη

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 145 του νόμου 4389/2016 (Α΄94) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Το τίμημα απόκτησης ανά μετοχή θα προσδιορι-
στεί κατόπιν διενέργειας αποτίμησης του 25% του
μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως αυτοτελούς
συνόλου, που θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο εκτι-
μητή, ο οποίος θα επιλεγεί από κοινού από τη ΔΕΣ
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και τη ΔΕΗ ΑΕ.»

Η διάταξη ενσωματώθηκε Ν.4447/ ΦΕΚ
Α΄241/23-12-16, και γίνεται προφανής η προσπά-
θεια μεταβίβασης του 25% του ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΣ ΑΔ-
ΜΗΕ (Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ) ένα-
ντι ενός τιμήματος πολύ χαμηλότερου από αυτό που
θα έπρεπε να καταβάλει το Δημόσιο στη ΔΕΗ ανα-
λογικά του τιμήματος των 320 εκ, € για το 24% του
ΑΔΜΗΕ.

Σε 491,8 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται η αποτί-
μηση για το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ που
κατείχε η ΔΕΗ, αναφέρει η επιχείρηση σε διευκρι-
νιστική ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο,
σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου.

Τα θύματα θα είναι πάλι η ΔΕΗ που αναγκάζεται
να χάσει ένα σημαντικότατο περιουσιακό στοιχείο σε
τιμές «ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ» και βέβαια οι μέτοχοι της ΔΕΗ.

Φ. Νικολόπουλος
εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ

Πόλεμο έχουν ξεκινήσει οι διοικήσεις
ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ κατά των εργαζομένων

του Κ. Διακουμάκου

Γεν. Γραμματέα ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

Είναι προφανές ότι οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί

προς το δυσμενέστερο για τους εργαζόμενους στον Ό-

μιλο ΔΕΗ. 

Πέρα από την τεράστια περικοπή μισθών, παρου-

σιάζεται και η διοίκηση του Ομίλου "βασιλικότερη του

βασιλέως."

Συγκεκριμένα οι διοικήσεις της ΔΕΗ και του ΔΕΔ-

ΔΗΕ απεργάζονται επίμονα και εντατικά διάφορα σε-

νάρια που ως στόχο έχουν τον περιορισμό ή και κατάργηση παροχών-διευκολύνσε-

ων των μισθωτών, τη μεταβολή των εργασιακών σχέσεων προς το χειρότερο για τους

συναδέλφους, την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος στα όρια της αυθαιρεσίας

και την απαξίωση του συνδικάτου.

Με επιχειρήματα περί του εξορθολογισμού των δαπανών, περιστολής του μισθο-

λογικού κόστους, εργασιακής ανανέωσης και "νοικοκυρέματος", προσπαθούν με κά-

θε τρόπο να επιτευχθούν τα παραπάνω.

Επιστρατεύουν ακόμα μεθοδεύσεις χειραγώγησης και εμπαιγμού του συνδικά-

του.

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν για τη ΔΕΗ οι "επιθέσεις" σε συναδέλφους με

ειδικές ανάγκες, τους οποίους επιχείρησε να υποχρεώσει να επανεξετασθούν από ε-

πιτροπές ΚΕΠΑ, η κατάργηση των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τις χορηγούμενες οι-

κονομικές διευκολύνσεις στους πολύτεκνους συναδέλφους καθώς και την κατάργη-

ση ορισμένων κατηγοριών από αυτές.  Η αύξηση των επιτοκίων και η μείωση των δό-

σεων συμπληρώνουν το νέο πλαίσιο χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων.

Ακολουθούν οι απολύσεις με την παράλληλη προσπάθεια βάπτισής τους ως "ΟΙ-

ΚΕΙΟΘΕΛΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ".

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια μεταβολής του κανονισμού αξιολόγησης απο-

σπασματικά και πρόχειρα χωρίς να παρουσιάζεται ένα συνολικό σύστημα παρακίνη-

σης του προσωπικού…  για να μην είναι απότομες οι αλλαγές!!!

Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ μετά από 1,5 έτος περίπου αντιλήφθηκε ότι ξεπεράστη-

κε το οριζόμενο από τον νόμο μέσο μισθολογικό κόστος, παρ’ όλο που όλο αυτό το

διάστημα δημιουργούσε θέσεις ευθύνης, οργανογράμματα και κάλεσε βέβαια να ε-

πωμισθούν οι εργαζόμενοι τη μη έγκαιρη αντιμετώπιση του θέματος όπως προβλέ-

πει ο νόμος. 

Παράλληλα,  επιχειρεί τη συρρίκνωση υπηρεσιακών μονάδων για τον "εξορθολο-

γισμό των δαπανών", ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται πρωτοπόρος στις ενοικιάσεις κτι-

ρίων για τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών. 

Τα παραπάνω συμπληρώνονται με τη δημιουργία νέων Γεν. Διευθύνσεων, Διευ-

θύνσεις. Τομέων, Υποτομέων, τη μετακίνηση στελεχών και την απαξίωση άλλων.

Όλα ενταγμένα σε ένα πλαίσιο αντεργατικής πολιτικής αλλά και επιχειρησιακής α-

ναποτελεσματικότητας.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και

το συνδικάτο.

Αντί οι Διοικήσεις να προσπαθούν να προστατεύσουν τους μισθωτούς, να τους

παρακινήσουν, να δημιουργήσουν εργασιακό περιβάλλον σταθερό με επαρκείς συν-

θήκες ασφάλειας και υγιεινής, αναλώνονται με μένος στην αύξηση της απόστασης

που χωρίζει τις Διοικήσεις του Ομίλου με τους εργαζόμενους.

Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ σε καμία περίπτωση δε θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων

τους.
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Ομιλία Προέδρου και Διε     
στην εκδήλωση κοπής πί       

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Χωρίς ίχνος υπερβολής μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το 2016 σαν

χρονιά – ορόσημο για την αγορά ηλεκτρισμού, αλλά και για την επιχείρη-
σή μας.

– Διαμορφώθηκε και νομοθετήθηκε το νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με τη θεσμοθέτηση των προθεσμιακών προϊόντων, των λεγόμενων
ΝΟΜΕ, και τον καθορισμό του οδικού χάρτη υποχρεωτικής μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ στο 50%.

– Νομοθετήθηκε η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ αποκλειστικά από τους προμηθευτές, με
την εικονική οριακή τιμή λόγω ΑΠΕ.

– Νομοθετήθηκε και δρομολογήθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, δια-
δικασία που είναι σε εξέλιξη, και θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες.

– Νομοθετήθηκε ο προσωρινός, μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας (ΑΔΙ).
– Δρομολογήθηκε η ένταξη της ΔΕΗ στο λεγόμενο «Υπερταμείο», πράγμα, το οποίο αναμένεται να

υλοποιηθεί το 2017.
Οι ρυθμίσεις αυτές διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο πλαίσιο, στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η

Επιχείρηση μας στο εξής, αντιμετωπίζοντας πρωτόγνωρες προκλήσεις, τις οποίες οφείλει να διαχειρι-
στεί.

– Είναι γνωστή η κριτική μας για τα λεγόμενα ΝΟΜΕ, οι εκτιμήσεις μας για το ρόλο τους στο άνοιγ-
μα της αγοράς, και βέβαια οι ενέργειές μας μεταξύ των οποίων η προσφυγή μας στα Ελληνικά δικαστή-
ρια για τον ορισμό της τιμής και οι επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Εί-
ναι αξιοσημείωτη στο ζήτημα αυτό, η ενεργοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και άλλων κοι-
νοτικών οργάνων για την οργάνωση της αγοράς στη χώρα μας η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.

Πέραν αυτών, εμείς ως Εταιρεία, έχουμε χαράξει τη στρατηγική ξεπεράσματος των ΝΟΜΕ στην πρά-
ξη και δρομολογούμε ανάλογες δράσεις για το άνοιγμα της αγοράς με τον πλέον ομαλό, τηρουμένων των
αναλογιών, τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό θα συστήσουμε και θα διαθέσουμε στην αγορά, σε πρώτη φάση δύο
εταιρείες πελατών μας όλων των κατηγοριών.

Επί πλέον διεκδικούμε σταθερά την τροποποίηση της συμφωνίας με τους δανειστές, έτσι ώστε η Υ.Τ.
και οι ευάλωτοι καταναλωτές να μη συνυπολογίζονται στο μερίδιο της ΔΕΗ.

– Σε ότι αφορά στην κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ από τους παραγωγούς, πράγμα το οποίο
σημαίνει για τη ΔΕΗ επιβάρυνση πάνω από 500 εκ. μέχρι τέλους του 2018, έχουμε διατυπώσει εύλογες
αντιρρήσεις. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με αντικειμενικότητα και ασφάλεια τη συμπεριφορά της
αγοράς και τη διαμόρφωση της Οριακής τιμής χωρίς τις ΑΠΕ. Αφετέρου η επιβάρυνση αυτή των προ-
μηθευτών αντιστρατεύεται το άνοιγμα της αγοράς που επιχειρείται με τα ΝΟΜΕ. Θεωρούμε ότι το ζήτη-
μα των ΑΠΕ και ειδικότερα των ελλειμάτων του ΕΛΑΠΕ χρειάζεται ριζική επανεξέταση και εξορθολογι-
σμό, με ενθάρρυνση των σωστών επενδυτικών δραστηριοτήτων, κατά τα πρότυπα άλλων προηγμένων
χωρών.

Οι ΑΠΕ στη χώρα μας μπορούν μεσοπρόθεσμα και, σίγουρα, μακροπρόθεσμα να καταστούν πολύ-
τιμος πυλώνας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

– Για το θέμα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ θα ήθελα κατ΄ αρχάς να εξά-
ρω το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό των αρμοδίων στελεχών μας. Σε χρόνο κυριο-
λεκτικά ρεκόρ διεκπεραιώθηκε με άψογο τρόπο ένα εξαιρετικά δύσκολο και μεγάλης διάστασης έργο.
Υπογραμμίζω ακόμη, το, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικά στενών εκ του νόμου χρονικών περιθωρίων,
ικανοποιητικό τίμημα που επιτεύχθηκε για την πώληση του 24%. Αυτό, όπως μπορεί να σκεφθεί ο κα-
θένας, δεν έγινε ούτε τυχαία, ούτε αυτόματα, ούτε χωρίς ανάληψη ευθύνης.

Απομένει τώρα η ολοκλήρωση του project, όπως έχει νομοθετηθεί, πράγμα που απαιτεί ακόμη πολ-
λή δουλειά και συγκεκριμένους, όχι πάντα εύκολους, χειρισμούς. Εμείς έχουμε υποβάλει άλλη πρότα-
ση, συμφέρουσα για τη ΔΕΗ και με κατοχύρωση του ελέγχου του ΑΔΜΗΕ από το κράτος. Σε κάθε πε-
ρίπτωση επιδιώκουμε η Επιχείρηση να εισπράξει έγκαιρα το τίμημα από τη State Grid και από το κρά-
τος, απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταπεξέλθει στις μεγάλες, άμεσες υποχρεώσεις της.

– Σε ότι αφορά στην αποζημίωση της ευελιξίας, η οποία επιβλήθηκε από τους θεσμούς, και η ΔΕΗ
θα επιβαρυνθεί περίπου 80 εκ. σε ένα χρόνο, έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας τεκμηριωμένα. Πρέ-
πει να πούμε καθαρά, ότι οι αρμόδιοι φορείς επέδειξαν αδικαιολόγητη αμέλεια, οπότε επικράτησε η άπο-
ψη της ΡΑΕ το 2014 περί αναγκαιότητας ευελιξίας. Η θέση μας είναι γνωστή, όπως την έχουμε προβά-
λει κατ΄ επανάληψη και καταθέσει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα (Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Αντα-
γωνισμού): Πρέπει να θεσπιστεί το συντομότερο μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης όχι μόνο ευελιξίας
αλλά και διαθεσιμότητας ισχύος, χωρίς διάκριση των καυσίμων και των τεχνολογιών , και με όρους αγο-
ράς. Η πρόσφατη κρίση, η οποία δεν έχει παρέλθει ακόμη, απέδειξε ξεκάθαρα το δίκαιο τη θέσης μας αυ-
τής.

– Τέλος η ένταξη της ΔΕΗ στο λεγόμενο Υπερταμείο αποτελεί σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, η οποία
υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει θετική επίπτωση, με την έννοια ότι θα στηρίξει και θα ενισχύσει τα εται-
ρικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της, χωρίς τις αγκυλώσεις και τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του δη-
μοσίου.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταθώ ιδιαίτερα. Πιστεύω ειλικρινά και σταθερά ότι μια επιχείρηση με

Διοίκηση ελεγχόμενη από το Δημόσιο και, συνακόλουθα, με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα όχι
μόνο μπορεί να είναι αποδοτική τουλάχιστον όσο και μια ιδιωτική, αλλά και να εκτελεί έργα και να δια-
χειρίζεται καταστάσεις πολύ μεγαλύτερης έκτασης και δυσκολίας, απαραίτητα για την ανάπτυξη της χώ-

ρας και την ευημερία των πολιτών. Η μακρά ιστορία μας, με τους άθλους που έχουμε επιτύχει το απο-
δεικνύει αναμφισβήτητα. Ωστόσο αυτό μας θέτει, ιδιαίτερα εμάς, Διοίκηση και Διευθυντικά στελέχη ενώ-
πιον των ευθυνών μας. Να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες μας, τα προβλήματα και τις προκλήσεις ώστε
να αποδείξουμε στην πράξη την αξία της Δημόσιας Επιχείρησης. Ειδικότερα ενόψει της ένταξής μας στο
Υπερταμείο πρέπει να προετοιμαστούμε ανάλογα και, πρωτίστως, να επεξεργαστούμε έγκαιρα μια ολο-
κληρωμένη στρατηγική ανασυγκρότησης της ΔΕΗ και ανάπτυξής της σε νέες αγορές, προϊόντα και υπη-
ρεσίες. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις γι αυτό.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Το 2016 ήταν παράλληλα μια χρονιά με πλούσια δραστηριότητα της Επιχείρησής μας, η οποία δημι-

ούργησε αισιόδοξες παρακαταθήκες για τη συνέχεια. Θα έλεγα μάλιστα ότι ήταν μια χρονιά, που άλλαξε
ουσιαστικά την εικόνα της ΔΕΗ στην κοινωνία, αποκαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα,
που διάφοροι μηχανισμοί και σκοπιμότητες, αλλά ίσως και κάποια δικά μας λάθη, την παρουσίαζαν στους
πολίτες διαστρεβλωμένα.

– Οι εξαιρετικές διευκολύνσεις προς τους οφειλέτες μας, σε συνδυασμό με την έκπτωση – επιβρά-
βευση της συνέπειας του 15%, είναι ρυθμίσεις που αξιολογούνται πολύ θετικά όχι μόνο από κοινωνική
αλλά και από επιχειρηματική άποψη. Η ΔΕΗ αποκαταστάθηκε ως φορέας φιλικός προς τους πολίτες και
ταυτόχρονα έδειξε χαρακτηριστικά Επιχείρησης ευέλικτης και ικανής να δράσει επιτυχημένα σε συνθή-
κες έντονου ανταγωνισμού.

Το στοίχημα τώρα είναι να επιτύχουμε ικανοποιητικό βαθμό τήρησης των διακανονισμών, και πα-
ράλληλα επαναφορά της εισπραξιμότητας των τρεχόντων λογαριασμών, ει δυνατόν, στα προ κρίσης επί-
πεδα. Έχουμε προφανώς επίγνωση ότι το εξωτερικό περιβάλλον, το γενικότερο κλίμα στη χώρα μας έχει
καταλυτική επίδραση. Ωστόσο εμείς πρέπει να εξαντλήσουμε τα δικά μας περιθώρια.

Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε νέα προϊόντα. Αξιοποιούμε συνέργειες με άλλες επιχειρήσεις που έχουν
παρόμοιες με εμάς αξίες. Προσλαμβάνουμε συνεργάτες – έγκριτους Οίκους. Και βέβαια επεξεργαζόμα-
στε μαζί με εξειδικευμένους παράγοντες της αγοράς ένα ολοκληρωμένο marketing plan, ώστε πέρα από
τις αμυντικές δράσεις να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που θα μας επιτρέψουν να κρατήσουμε τα πιο κερ-
δοφόρα τμήματα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η αναβαθμισμένη παρουσία μας σε όλες τις γωνιές της
χώρας είναι αδήριτη ανάγκη.

– Καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της Επιχείρησής μας και ειδικότερα την αξιοποίηση του
επενδεδυμένου κεφαλαίου μας στη λιγνιτική παραγωγή είναι το Project Μελίτη που βρίσκεται σε εξέλι-
ξη. Η συνεργασία μας και η σύναψη σχετικής συμφωνίας με τη μεγάλη κινεζική εταιρεία CMEC υπήρξε
κορυφαία επιχειρηματική ενέργεια, αποτέλεσμα πολύμηνης εντατικής προεργασίας. Το ευνοϊκό κλίμα που
δημιούργησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα, στην οποία συμμετείχαμε δραστήρια, είχε επί-
δραση καταλυτική. Όπως αποφασιστικό ρόλο έπαιξε ο σχεδιασμός μας, ήδη από το Φθινόπωρο του 2015
για σύσταση ανεξάρτητης Εταιρείας στη Φλώρινα με τη ΔΕΗ, τους ιδιώτες των Ορυχείων και τον επεν-
δυτή της Μελίτης ΙΙ. Αυτό το σχέδιο είναι απτή απόδειξη, τόσο της βούλησής μας για συμπράξεις με τον
ιδιωτικό τομέα, όσο και του δικού μας μοντέλου των συμπράξεων, συστατικό στοιχείο των οποίων εί-
ναι οι επενδύσεις!

Η επιτυχία του project Μελίτη, για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά και είμαστε αισιόδοξοι, θα ανοί-
ξει το δρόμο και για άλλες ανάλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με τις οποίες θα αναβαθμίσουμε το
επενδεδυμένο μας κεφάλαιο, τα assets μας στην παραγωγή. Παράλληλα οι κινήσεις μας αυτές δίνουν
σήματα στην αγορά, ενεργοποιούν πρωτοβουλίες και δυνάμεις, που ελκύονται από το ισχυρό Brand Name,
τις δυνατότητες και την αξιοπιστία της ΔΕΗ για από κοινού αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εξάρω την άψογη συμπεριφορά και ενεργοποίηση των στελεχών
μας στο Κέντρο και στη Δυτική Μακεδονία, με συνέπεια την εξαιρετική επιτυχία της πρόσφατης επίσκε-
ψης των Κινέζων ειδικών για το Project – Μελίτη.

– Η ίδρυση της θυγατρικής μας στην Αλβανία αξιολογείται ως μία Επιχειρηματική κίνηση ιδιαίτερης
σημασίας, που ανοίγει δρόμους για την πιο ολοκληρωμένη δραστηριοποίησή μας πέρα από το trading
όχι μόνο στη γείτονα χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Βαλκανικής. Το πλούσιο υδρο-
δυναμικό της Αλβανίας, αλλά και οι ανάγκες θερμικής παραγωγής και ΑΠΕ και ακόμη οι υπηρεσίες ανά-
πτυξης και λειτουργίας των δικτύων Διανομής αποτελούν πεδία δραστηριότητας, στα οποία η ΔΕΗ και
οι θυγατρικές της μπορούν να έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Ανάλογες ευκαιρίες υπάρχουν και σε άλλες χώ-
ρες όπως το Κόσσοβο, η FYROM κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή ενοποίηση που αποτελεί στό-
χο πρώτης προτεραιότητας για την ΕΕ, στα πλαίσια του οποίου οι περιφερειακές αγορές θα έχουν ιδιαί-
τερη σημασία, πρέπει να θέσουμε στόχο η επιχείρησή μας να γίνει leader στην περιοχή. Έχουμε όλες τις
προϋποθέσεις γι αυτό.

Και βέβαια σ΄ αυτή την προοπτική δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στη λειτουργία των θυγατρικών
μας στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, στην οποία εκτιμάμε ότι οι ευκαιρίες για επιχειρηματικές πρωτο-
βουλίες και συμπράξεις με ισχυρούς παράγοντες και Ομίλους είναι πολύ σημαντικές.

Όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε συστηματικά και αποτελεσματικά τόσο με τη νέα οργανωτική δομή,
τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης, όσο και με την ενεργοποίηση της θυγατρικής
μας ΔΕΗ Αν.

– Άφησα τελευταία την πολυεπίπεδη και έντονη δραστηριοποίηση μας στην κοινότητα και στους διά-
φορους διεθνείς οργανισμούς και φόρα.

Πράγματι το 2016 αναπτύξαμε εξαιρετικά έντονη δραστηριότητα σε υπηρεσιακό επίπεδο αλλά κυ-
ρίως σε επίπεδο Διοίκησης. Με τη δραστηριότητά μας αυτή καταστήσαμε κοινωνούς της κατάστασης του
τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας τις υπεύθυνες Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Ανταγωνι-
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   ευθύνοντος Συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη
   ίτας της ΔΕΗ Α.Ε. στο ίδρυμα «ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ»

σμού, αποκαθιστώντας ή συμπληρώνοντας την εικόνα και τις εντυπώσεις τους. Ειδικότερα προωθήσα-
με τις θέσεις μας για την αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και τους τρόπους του σωστού και ουσιαστι-
κού ανοίγματός της.

Παρεμβήκαμε αποφασιστικά σε διάφορες συνεδριάσεις των οργάνων της Eurelectric, στο Δ.Σ. της
οποίας επιτύχαμε τη λήψη αποφάσεων για τις εκπομπές ευνοϊκές για τα συμφέροντα της χώρας μας, έχο-
ντας να αντιμετωπίσουμε ισχυρότατο lobby από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης.

Πρωτοστατήσαμε στη συγκρότηση συμμαχίας χωρών όπως η Πολωνία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η
Ρουμανία, η Εσθονία κ.λπ. για το ζήτημα των εκπομπών CO2.

Και τελικά ιδρύσαμε και στελεχώσαμε, επί τέλους, γραφείο της ΔΕΗ στις Βρυξέλλες, για την περαι-
τέρω αναβάθμιση και συστηματοποίηση της παρουσίας μας και της παρέμβασης μας σε όλους τους αρ-
μόδιους φορείς.

Στρατηγικός μας στόχος είναι να συμμετέχουμε ενεργά, να ενημερωνόμαστε έγκαιρα αλλά και να επη-
ρεάζουμε κατά το δυνατό τις αποφάσεις και τις πολιτικές με βάση και τα δικά μας συμφέροντα και ιδιαι-
τερότητες. Η ΔΕΗ να γίνει ένας υπολογίσιμος εταίρος στη Eurelectric, αλλά και ένας αξιόπιστος παρά-
γοντας στην ΕΕ, ο οποίος στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Πολιτικών, θα επεξεργάζεται προτάσεις και λύ-
σεις ώστε αυτές οι πολιτικές να είναι εφαρμοστές και στη χώρα μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Λέγεται συχνά ότι η ΔΕΗ διανύει στις μέρες μας την πιο κρίσιμη φάση της ιστορίας της. Δεν θα δια-

φωνήσω. Άλλωστε το πλαίσιο όπως το περιέγραψα στην αρχή είναι απόλυτα ενδεικτικό των προκλήσεων.
Αλλά πέρα απ΄αυτό. Είμαστε σε μια εποχή που η Ευρώπη μπροστά στα νέα ζητήματα που τίθενται από
την Κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της τεχνολογίας στις ΑΠΕ, και βέβαια με την ενερ-
γοποίηση ισχυρών συμφερόντων, διαμορφώνει ενεργειακές πολιτικές κάθε άλλο παρά φιλικές προς το
λιγνίτη. Και μάλιστα πολιτικές στο έδαφος της πλήρους απελευθέρωσης των αγορών, που αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης και πρακτικής. Στη χώρα μας, υπό το κράτος των
μνημονίων, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις της τελευταίας τουλάχιστον 15ετίας, οι πολιτικές αυτές
εφαρμόζονται με ακραίο τρόπο και βάζουν την επιχείρησή μας μπροστά σε δυσεπίλυτα προβλήματα.

Ωστόσο η πραγματικότητα έχει τους δικούς της κανόνες. Η πρόσφατη κρίση, η οποία είναι ακόμη πα-
ρούσα, επαλήθευσε αδιαμφισβήτητα, την ορθότητα της θέσης της ΔΕΗ, για την αναγκαιότητα του εθνι-
κού ενεργειακού προγραμματισμού. Ενός προγραμματισμού εναρμονισμένου με την Ευρωπαϊκή στρα-
τηγική για την κλιματική αλλαγή, αλλά παράλληλα με διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού, που επί-
σης είναι ευρωπαϊκή στρατηγική, και βέβαια θωράκισή της από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πε-
τρελαίου και συνακόλουθα αερίου.

Εκφράζω την πεποίθηση, ότι ένα καλά, επιστημονικά επεξεργασμένο και τεκμηριωμένο ενεργεια-
κό σχέδιο είναι ανεκτίμητο εργαλείο για τη χώρα μας, ώστε να τύχει της αναγκαίας υποστήριξης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου θα προσδιορίζεται το μείγμα καυσίμου για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και βέβαια το αναγκαίο ποσοστό της λιγνιτικής συμμετοχής. Στρατηγική
πρέπει να είναι η μετάβαση από το λιγνίτη στις ΑΠΕ με ελαχιστοποίηση των εισαγόμενων καυσίμων.

Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί να επαναλάβω. Με στενά επιχειρηματικά κριτήρια, ιδιαίτερα στις
σημερινές συνθήκες, οι επενδύσεις στη λιγνιτική παραγωγή είναι οι λιγότερο συμφέρουσες. Ποιος, αλή-
θεια, θα διέθετε 145 εκατομμύρια για μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, για ν΄αρχίσει να λειτουργεί το
εκεί ορυχείο και να αποσβαίνει τα χρήματά του σε 10 χρόνια ;

Και εδώ τίθεται το ζήτημα. Είναι φανερό ότι η Πολιτεία επιθυμούσε και τη μετεγκατάσταση της Πο-
ντοκώμης και τη λιγνιτική παραγωγή. Άρα έχει αναθέσει στη ΔΕΗ ένα ευρύτερο, πέρα από την επιχει-
ρηματική άντληση μερίσματος, ρόλο. Αυτό η πολιτεία οφείλει να το αναγνωρίσει και να το στηρίξει. Μόνο
έτσι θα γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, λειτουργικής και περιβαλλο-
ντικής, του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού, σε όφελος της εθνικής οικονομίας και των πολιτών.

Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε επίσης και τις παθογένειες της αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα μας. Η ΔΕΗ
προ κρίσης παρήγε το 50% της ενέργειας που χρειαζόταν το Σύστημα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης όμως
αυτή ήταν που κλήθηκε να στηρίξει το Σύστημα, να διασφαλίσει την επάρκεια του εφοδιασμού. Και μά-
λιστα επωμιζόμενη, μεγάλες επιβαρύνσεις, ενώ οι άλλοι κέρδιζαν.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και να εξάρω την υπερπροσπάθεια των στελεχών
και των εργαζομένων στους σταθμούς και στα ορυχεία.

Η κατάσταση όμως αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλοι οι αρμόδιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά. Επιβάλλεται άμεσα να αλλάξει το μοντέλο της
αγοράς. Να μεταβούμε σε καθεστώς διμερών συμβάσεων, στα πλαίσια του Target Model χωρίς νοθεύ-
σεις και στρεβλώσεις με ιστορικές ρίζες, στο όχι πολύ μακρινό αμαρτωλό παρελθόν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Όπως ανέφερα προηγουμένως εναπόκειται σε μας, ανώτερα στελέχη και διοίκηση, να κερδίσουμε

το στοίχημα της δημόσιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που λόγω του ανταγωνισμού αλλά και
των πολλαπλών προβλημάτων και προκλήσεων, προϋπόθεση της επιτυχίας είναι όχι μόνο το ξεπέρα-
σμα χρόνιων παθογενειών μας αλλά και η αναβάθμιση της λειτουργίας μας σε ανώτερα επίπεδα. Έχου-
με ήδη θετικά δείγματα, φάρους φωτεινούς, πρότυπα για όλους μας. Έχουμε όμως και σημαντικές αδυ-
ναμίες, που πρέπει να διορθώσουμε.

Σ’ αυτές θέλω να σταθώ, και να σας καλέσω όλους σε προβληματισμό αλλά κυρίως σε ενεργοποί-
ηση. Ας εξετάσουμε τη διοικητική μας λειτουργία σε όλα τα επίπεδα. Σε ποιο βαθμό εμείς, σαν διευθυ-

ντικά στελέχη, επικοινωνούμε με το προσωπικό; Σε ποιο βαθμό ανεχόμαστε φαινόμενα μειωμένης από-
δοσης;

Πολλά συστήματά μας είναι γραφειοκρατικά, ξεπερασμένα, αναντίστοιχα με τις ανάγκες.
Τα αντανακλαστικά μας δεν είναι πάντοτε όσο χρειάζεται άμεσα. Όλα αυτά, και άλλα, είναι ζητήματα

που πρέπει να μας απασχολούν διαρκώς σε όλα τα επίπεδα, με κάθε ευκαιρία. Το επόμενο διάστημα σκο-
πεύω να τα συζητήσω μαζί σας συγκεκριμένα, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Όπως επίσης να ακού-
σω τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τις προτάσεις σας.

Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και της έλλειψης επαρκών εργαλείων για την άσκηση
διοίκησης, όπως π.χ. συστημάτων επαρκών κινήτρων και αντικινήτρων. Αυτό όμως δεν μπορεί να μας
οδηγεί σε παραίτηση και αποφυγή χρήσης όσων διατίθενται.

Ωστόσο υπογραμμίζω με ικανοποίηση ότι μετά από σοβαρή δουλειά διαθέτουμε σήμερα δύο σημα-
ντικά συστήματα διοίκησης: το νέο Σύστημα αξιολόγησης το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο καθιέρωσής
του με απόφαση του Δ.Σ. εντός του Φεβρουαρίου, και τη θεσμοθέτηση των ειδικών στελεχών σε εντε-
λώς νέα βάση.

Με το Σύστημα αξιολόγησης στοχεύουμε στην αναβάθμιση της διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμι-
κού και στην αλλαγή της κουλτούρας στην εταιρεία, σε αντιστοιχία με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανά-
γκες.

Ο νέος θεσμός των ειδικών στελεχών θα μας δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικής αναδιοργάνωσης με
αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας μέσω της μείωσης των θέσεων διοικητικής ευθύνης και ενίσχυσης
του ρόλου των διοικητικών στελεχών.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Έχει γίνει σε όλους μας συνείδηση ότι η ΔΕΗ, η επιχείρηση μας, σε σύντομο σχετικά διάστημα θα πε-

ριοριστεί σε ότι αφορά στον τομέα του ηλεκτρισμού στη χώρα μας. Αυτό, όσο και αν είναι συναισθημα-
τικά δυσάρεστο ή/και επώδυνο δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ούτε ανεπανόρθωτη ζημιά ή πολύ περισ-
σότερο αδιέξοδο.

Πιστεύω, ότι από ένα μονοπώλιο, με 7,5 εκατ. πελάτες, δυσκίνητο και ευάλωτο στις ορέξεις συμ-
φερόντων με επιχειρηματική λειτουργία ελλειμματική λόγω του κρατικού εναγκαλισμού μια επιχείρη-
ση, με πραγματικά εταιρικά χαρακτηριστικά και λειτουργία, με 4 εκατ. πελάτες ηλεκτρισμού στο εσωτε-
ρικό μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρή και να δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της,
τους εργαζομένους της και τη χώρα. Μια επιχείρηση δυναμική με επέκταση σε άλλες αγορές και δια-
φοροποίηση σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Περιμένουμε από την Πολιτεία να συνειδητοποιήσει, να ενστερνιστεί και να στηρίξει αυτή την προ-
οπτική.

Και είναι πολύ θετικές οι τοποθετήσεις του σημερινού Υπουργού Ενέργειας για ΔΕΗ ισχυρή, βασι-
κό πυλώνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο εδώ συζητάμε κυρίως για τις δικές μας ευθύνες και αρμοδιότητες.
Θεωρώ ότι το 2017, μαζί με τα άλλα καθήκοντα και δραστηριότητες, πρέπει να το κηρύξουμε σαν

έτος έναρξης εταιρικού μετασχηματισμού, μετατροπής της ΔΕΗ σε εταιρεία με όλη τη σημασία του όρου,
που θα λειτουργεί με συγκεκριμένο σχέδιο σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της εταιρικής δια-
κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό βασικές μας προτεραιότητες είναι:
α. η κατάρτιση και έναρξη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου, με τη συνδρομή έγκρι-

του υψηλού επιπέδου οίκου,
β. η αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, με καθοριστικό βήμα την αναδιοργά-

νωση στην κατεύθυνση δημιουργίας ευέλικτης και αποδοτικής οργανωτικής δομής,
γ. η αναβάθμιση της διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την ανάπτυξη και τη βέλτιστη

αξιοποίησή του,
δ. η αναβάθμιση των σχέσεων μας με την πελατεία μας με στοχευμένες δράσεις, επιχειρηματικές πρω-

τοβουλίες και προϊόντα με βάση ένα ολοκληρωμένο Marketing Plan, που θα επεξεργαστούμε άμε-
σα,

ε. ο εμπλουτισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού με στοχευμένες προσλήψεις για την ικανοποίηση όλων
των σύγχρονων αναγκών, την επανασύνδεση της ΔΕΗ με τη σύγχρονη γνώση και τεχνολογία και τη
δημιουργία των προϋποθέσεων μεταλαμπάδευσης της υφιστάμενης πολύτιμης εμπειρίας και τε-
χνογνωσίας μας.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μοιραστώ μαζί σας ένα όραμα. Η Επιχείρησή μας έχει αναμφισβήτητα

εξαιρετικές δυνατότητες. Στελεχικό, και όχι μόνο, δυναμικό μοναδικό, σε όλους τους τομείς, που προσ-
δίδει στην εταιρεία μας σπουδαία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επιβάλλεται άμεσα, σήμερα το δυνα-
μικό αυτό να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί από νεότερους επιστήμονες, που παράγουν τα Πολυτεχνεία
και τα Πανεπιστήμιά μας. Νέο δυναμικό, στο οποίο θα μεταλαμπαδευτεί η γνώση και η εμπειρία μας, ώστε
να πάρουν τη σκυτάλη για τη συνέχιση και κυρίως την ανάπτυξη της ΔΕΗ σύμφωνα με τις στρατηγικές
μας επιδιώξεις, συμβάλλοντας, όπως σ΄ όλη την διαδρομή αυτής της Επιχείρησης στην ανάπτυξη της χώ-
ρας μας, επαληθεύοντας και σήμερα το ρόλο της ως Εθνικό Κεφάλαιο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Έχω την πεποίθηση ότι όλοι

είμαστε διατεθειμένοι να προσπαθήσουμε. Μια είναι η ιδεολογία μας: η ισχυρή ΔΕΗ. Η επιχείρησή μας.
Εύχομαι σε όλες και όλους καλή και αποδοτική χρονιά με υγεία και προκοπή!
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Kαταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας
των Εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικό: α) Η από 26.02.2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού

ΔΕΗ Α.Ε.

β) Ν. 4387/2016

γ) Η υπ’αριθμ 30/2009 Απόφαση Ολομέ-

λειας Αρείου Πάγου

δ) Ν. 4491/66

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την ενημέρωση μας από τους εκ-

προσώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

συν. Καραλευθερη Παντελή και Φωτόπουλο Νικό-

λαο μεταξύ των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης του

Δ.Σ. της Τρίτης 24.1.2016 συμπεριλαμβάνεται και ει-

σήγηση για «Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομέ-

νων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συ-

νταξιοδότησης και όριο ηλικίας», θέμα για το οποίο

συζητήσαμε τόσο κατά την πρόσφατη συνάντηση μας

όσο και στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουρ-

γό Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Γ. Σταθάκη.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Είναι γνωστό έτσι όπως ορθώς αναφέρει η ει-

σήγηση, ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΚΠ/ΔΕΗ

οι συμβάσεις εργασίας του τακτικού προσωπικού της

Επιχείρησης μπορούσαν να λυθούν αυτοδικαίως από

την Εταιρεία χωρίς καταβολή αποζημίωσης μόλις οι

μισθωτοί των μισθολογικών κλιμακίων 8 έως 12 συ-

μπλήρωναν το 60° έτος της ηλικίας τους, οι μισθω-

τοί των μισθολογικών κλιμακίων 7 έως Β1 το 62° της

ηλικίας τους και οι μισθωτοί των μισθολογικών κλι-

μακίων Τ, Α και Β το 65° έτος της ηλικίας τους.

2. Η ΔΕΗ και μόνο η ΔΕΗ με το Νόμο 4491/1966

ορίστηκε ταυτόχρονα και ως Ασφαλιστής με τη Δι-

εύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού (ΔΑΠ/ΔΕΗ) λει-

τουργούσα ως Ν.Π.Δ.Δ., έχοντας υποχρέωση να

ασφαλίζει και να συνταξιοδοτεί πλήρως - με κύρια

και επικουρική σύνταξη, καταβάλλοντος και εφ’α-

παξ βοήθημα - στο προσωπικό της εφόσον αυτό συ-

μπλήρωνε τις προϋποθέσεις που ο Νόμος 4491/66

όριζε. Έτσι οι εργαζόμενοι -ασφαλισμένοι μετά την

συμπλήρωση 30 χρόνων σε καθεστώς Βαρέων και

Υπερβαρέων Επαγγελμάτων μπορούσαν να συ-

νταξιοδοτηθούν λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη 30/30

με ποσοστό αναπλήρωσης 80% επί του τελευταίου

μισθού, ενώ όσοι ήσαν εργαζόμενοι -ασφαλισμένοι

των κοινών διατάξεων χρειάζονταν 35 χρόνια για να

λάβουν πλήρη σύνταξη 35/35 με ποσοστό ανα-

πλήρωσης αντιστοίχως των ανωτέρω.

3. Για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων ο

Ασφαλιστικός Φορέας ΔΕΗ κατέβαλε και πλήρη επι-

κουρική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 25%

επί της Κύριας Σύνταξης.

4. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 25 του

Ν. 4491/66 σε όσους είχαν θεμελιώσει προϋποθέ-

σεις συνταξιοδότησης ο Ασφαλιστικός Φορέας ΔΕΗ

κατέβαλε και εφάπαξ βοήθημα ίσο προς το γινόμενο

των αποδοχών του τελευταίου μήνα επί τον αριθ-

μό των χρόνων υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 30

χρόνια.

Εννοείται ότι για όλα τα παραπάνω οι μι-
σθωτοί - ασφαλισμένοι κατέβαλαν τις αντί-
στοιχες εισφορές στη ΔΕΗ δημιουργώντας
έτσι την περιουσία τους μέσα στην περιουσία της
Επιχείρησης, έτσι όπως το όρθρο 34 του
Ν.2773/99 ορίζει.

5. Ο λόγος για το οποίο δεν δίνονταν αποζημίωση

στους αποχωρούντες από την υπηρεσία περιγρά-

φεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Ν.

4491/66 που αναφέρει ότι « το βάσει του παρόντος

άρθρου χορηγούμενον εφάπαξ βοήθημα συμψηφί-

ζεται μετά της τυχόν καταβαλλόμενης αποζημιώσε-

ως εις τους ησφαλισμένους, λόγω καταγγελίας της

συμβάσεως εργασίας ή καταλήψεως των υπό του ορί-

ου ηλικίας ή έξαλλης τινός αιτίας αποχωρήσεως καθ

Ό ο νόμος ορίζει»

6. Με το άρθρο 2 παρ.2 του ΑΝ 173/67 εάν ο ερ-

γοδότης είναι το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ή τράπεζες, ή

επιχειρήσεις και οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

(ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ κλπ) ή επιχειρήσεις επιχορη-

γούμενες από το κράτος, η κατά το νόμο 2112/20

οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει

το εκάστοτε τιθέμενο ανώτατο περιοριστικό
όριο που είναι 240.000 δρχ. που με το Ν.Δ. 207/74

ανήλθε σε 600.000 δρχ. με το άρθρο 24 του Ν.

1082/80 αυξήθηκε σε 1.000.000 δρχ. με το άρθρο

4 του Ν. 1545/85 αυξήθηκε στις 1.150.000 δρχ. με

το άρθρο 33 του Ν. 1876/90 αυξήθηκε περαιτέρω

σε 1.500.000 δρχ. με το άρθρο 7 παρ.5 του νόμου

3075/2002 το ανώτατο όριο αυξήθηκε σε 7.500

ευρώ και τέλος με την παρ. 13 του άρθρου 21 του

νόμου 3144/2003 αυξήθηκε σε 15.000 ευρώ ως

ισχύει και σήμερα.

Β. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σήμερα και μετά την ψήφιση των μνημονίων κυ-

ρίως όμως του Εφαρμοοτικού Νόμου 4387/2016

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρ-

ρύθμιση Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού Συστή-

ματος - Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Τυ-

χερών Παιγνίων και άλλες διατάξεις» έχουν ανα-

τραπεί πλήρως τα δεδομένα αφού:

α) Για να λάβει ο εργαζόμενος - ασφαλισμένος

δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με ποσοστό

αναπλήρωσης 46,8% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 8 του Ν.4387/16, απαιτούνται 42 χρόνια ερ-

γασίας. Θυμίζω ότι πριν απαιτούνταν 35 χρόνια για

τις κοινές διατάξεις και 30 χρόνια αντίστοιχα για

όσους ασφαλισμένους ήταν ενταγμένοι στο καθε-

στώς των Βαρέων και Υπερβαρέων για να λάβουν

πλήρη σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 80% επί

των αποδοχών του τελευταίου μήνα.

β) Στις περιπτώσεις που κάποιος σήμερα απο-

χωρήσει με 35 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης

σύμφωνα πάντα με το άρθρο 8 του Ν. 4387/16 θα

είναι 33,81% επί των συντάξιμων αποδοχών του συ-

νόλου του εργασιακού βίου ενώ για τις περιπτώσεις

των Βαρέων και Υπερβαρέων με 30 χρόνια υπη-

ρεσίας, το ποσοστό αναπλήρωσης είναι μόλις

26,37%. Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν

εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι για τον υπολογισμό

της κύριας σύνταξης.

γ) Η επίκληση της υπ’αριθμ 30/2009 απόφασης

του Αρείου Πάγου που έκρινε αβάσιμη την προ-

σφυγή του μισθωτού αντιλαμβάνεστε ότι έγινε

κάτω από τελείως διαφορετικά δεδομένα, αφού ανα-

φέρεται ρητά ότι «οι διατάξεις του Ν.3198/55, όπως

διαμορφώθηκε μετά την αντικατάσταση της από το άρ-

θρο 5 παρ.1 του Ν.435/1976, έχει αναμφισβήτητα

εφαρμογή στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, στις οποί-

ες για τη διευκόλυνση της ανανεώσεως του προσω-

πικού των επιχειρήσεων, εισάγει ως κίνητρο τη μεί-

ωση της οφειλόμενης αποζημιώσεως σε περίπτωση

καταγγελίας της συμβάσεως από τον εργοδότη και

ιδρύει για πρώτη φορά δικαίωμα λήψεως της ίδιας

αποζημιώσεως από το μισθωτό όταν αυτός αποχω-

ρεί οικειοθελώς από την υπηρεσία του, μετά τη συ-

μπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους

συντάξεως γήρατος. Η εν λόγω διάταξη, όμως είναι

δυνατό να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις που η σχέ-

ση εργασίας του υπαλλήλου έχει τη νομική μορφή της

συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως συμ-

βαίνει και στην περίπτωση που η λύση αυτής επέρ-

χεται αυτοδικαίως λόγω συμπληρώσεως του οριζό-

μενου στο νόμο ή το κανονισμό της επιχειρήσεως ορί-

ου ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα

καταγγείλει τη σύμβαση ή ο μισθωτός θα αποχωρή-

σει εκούσια από την υπηρεσία του, λόγω πλήρους συ-

νταξιοδοτήσεως πριν συμπληρώσει ο τελευταίος το

προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Και τούτο διότι στην πε-

ρίπτωση αυτής η σύμβαση ορισμένου χρόνου τελεί

υπό την διαλυτική αίρεση της μη καταγγελίας της από

τον εργοδότη ή το μισθωτό, λόγω πλήρους συντα-

ξιοδοτήσεως, με την πλήρωση δε της αιρέσεως αυ-

τής, η σύμβαση καθίσταται αορίστου χρόνου και μπο-

ρεί έτσι να εφαρμοσθεί και επ’ αυτής η ανωτέρω διά-

ταξη του άρθρου 8 εδ. β’ του Ν.3198/1955 (ΟλΑΠ

1110/1986)».

δ) Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 35 του

ίδιου Νόμου 4387/16 καθορίζεται ο τρόπος υπο-

λογισμού του εφάπαξ βοηθήματος από το οποίο

προκύπτει ότι λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι εισφο-

ρές των εργαζομένων. Ενώ με το άρθρο 74 δημι-

ουργείται το «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) στο οποίο

εντάσσονται όλα τα ταμεία πρόνοιας. Συνεπώς

κατά την άποψη μας και για τους λόγους που προ-

αναφέραμε, είναι αδύνατον να κατισχύει του Νόμου

4387/16 ΜΟΝΟ η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του

Νόμου 4491/66 περί συμψηφισμού του εφάπαξ βοη-

θήματος με την αποζημίωση των 15.000 ευρώ, αφού

πρακτικώς η παρ 1 και 2 του άρθρου 25 του ιδίου

νόμου που όριζαν τον τρόπο υπολογισμού του εφά-

παξ έχουν καταργηθεί.

Εν κατακλείδι και για την ομαλότερη αποχώρηση

των εργαζομένων θεωρούμε ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ

Α.Ε. από κοινού με το Υπουργείο Ενέργειας & Πε-

ριβάλλοντος πρέπει να προχωρήσουν άμεσα:
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Απολύσεις
Έως το 2012 τα σχετικά με τη λύση σύμ-

βασης εργασίας των μισθωτών της ΔΕΗ,

περιγράφονταν στο άρθρο 34 του ΚΚΠ- ΔΕΗ.

Έτσι η σύμβαση εργασίας λυόταν ΑΥΤΟ-

ΔΙΚΑΙΩΣ χωρίς καταβολή αποζημίωσης, μό-

λις ο μισθωτός συμπλήρωνε:

I. Το 65ο έτος για το προσωπικό των μι-

σθολογικών κλιμακίων Τ, Α & Β,

II. Το 62ο έτος για το προσωπικό των μι-

σθολογικών κλιμακίων Β1 έως 7 και

III. Το 60ο έτος για το προσωπικό των μι-

σθολογικών κλιμακίων 8 έως 12.

Με το άρθρο 5 της ΠΥΣ 6/28-2-2012, η

οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.

6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012, οι σχετικές

ρυθμίσεις του ΚΚΠ-ΔΕΗ καταργήθηκαν. 

Ουσιαστικά δηλ. καταργήθηκε η ρύθμιση

περί ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ λύσης της σύμβασης ερ-

γασίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. 

Έτσι η Διοίκηση της ΔΕΗ, αποβάλλοντας το

φιλεργατικό, κοινωνικό προσωπείο που προ-

σπαθεί να εμφανίζει, αποφάσισε να προχω-

ρήσει στην απόλυση εργαζομένων που έχουν

συμπληρώσει συγκεκριμένα όρια ηλικίας.

Αναλυτικά το Δ.Σ. της Επιχείρησης απο-

φάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Την κίνηση της διαδικασίας λύσης σύμ-

βασης εργασίας του απασχολούμενου

προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αο-

ρίστου χρόνου, το οποίο μέχρι 31.12.2016

έχει θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύντα-

ξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και

επιπλέον, την ίδια ως άνω ημερομηνία έχει

συμπληρώσει τα ακόλουθα όρια ηλικίας: 

α) το 60ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κα-

θήκοντα με ασφάλιση ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ,

β) το 62ο έτος ηλικίας το λοιπό προσωπι-

κό, συμπεριλαμβανομένων των Διοι-

κητικών Στελεχών του 3ου και 4ου ιε-

ραρχικού επιπέδου και των Ειδικών

Στελεχών όλων των ιεραρχικών επι-

πέδων ή βαθμίδων και 

γ) το 65ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι

σε καθήκοντα Διοικητικών Στελεχών

του 1ου και 2ου ιεραρχικού επιπέδου

και των Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης

της παρ. 4, του άρθρου 11 του Κανονι-

σμού Λειτουργίας.

2. Στους εργαζόμενους που πληρούν τις

παραπάνω προϋποθέσεις και αποχωρή-

σουν με τη συναίνεσή τους συνταξιοδο-

τούμενοι, το αργότερο μέχρι την

31.5.2017, θα καταβληθεί το καθαρό ποσό

των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ,

εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι

την 30.4.2017.

Τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση

θα συμψηφιστούν με το παραπάνω ποσό.

3. Για τους εργαζόμενους που πληρούν τις

προϋποθέσεις της παρ. 1 και δεν θα απο-

δεχθούν να αποχωρήσουν σύμφωνα με τα

διαλαμβανόμενα στην παρ. 2, η Εταιρεία

διατηρεί δικαίωμα μονομερούς καταγγε-

λίας της σύμβασης εργασίας τους. Η σύμ-

βαση των ως άνω εργαζομένων θα λυθεί

σταδιακά, αρχής γενομένης από την 30η

Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με την ημε-

ρομηνία συμπλήρωσης του αντίστοιχου

ηλικιακού ορίου, με σκοπό ολοκλήρωσης

της διαδικασίας εντός του τρέχοντος

έτους, λαμβανομένων υπόψη των διατά-

ξεων του ν. 1387/1983, όπως εκάστοτε

ισχύει. 

Η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργα-

ζομένων λύεται χωρίς καταβολή αποζη-

μίωσης, εφόσον δικαιούνται κατά περί-

πτωση εφάπαξ βοήθημα από τον οικείο

ασφαλιστικό φορέα, το οποίο υπερβαίνει

το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)

Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-

θρο 25 του ν. 4491/1966 ( περί ασφαλί-

σεως του προσωπικού της ΔΕΗ ), στις σχε-

τικές διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ και όπως

έχει γίνει δεκτό και από την υπ΄ αριθ.

30/2009 Απόφαση της Ολομέλειας του

Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση που το

ποσό του εφάπαξ είναι μικρότερο από την

παραπάνω αποζημίωση, τους καταβάλ-

λεται η διαφορά που θα προκύψει.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιο-

λογημένης κοινής πρότασης του εκάστο-

τε αρμοδίου Διευθυντή ΒΟΚ και του οι-

κείου Γενικού Διευθυντή, δύναται να απο-

φασίσει, μετά από σχετική εισήγηση του

ΓΔ/ΑΝΠΟ, την εξαίρεση εργαζομένων

από την εφαρμογή της παρ. 3 της παρού-

σας ρύθμισης για μέχρι ένα (1) επιπλέον

έτος από τη λήξη του προβλεπόμενου

έτους αποχώρησης, ήτοι, μέχρι την

31.12.2018 και μέχρι ποσοστού 7% επί του

συνόλου των αποχωρούντων βάσει της

παρούσας Απόφασης. 

Για όλως ειδικές περιπτώσεις, το Διοικη-

τικό Συμβούλιο δύναται με την ως άνω

διαδικασία να αποφασίζει την περαιτέρω

μη λύση των συμβάσεων των ως άνω ερ-

γαζομένων μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.

5. Στην εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης

εμπίπτει και το αποσπασμένο προσωπικό

της ΔΕΗ Α.Ε. σε διάφορους Φορείς εκτός

αυτής, ενώ δεν εμπίπτει το προσωπικό των

θυγατρικών της ΔΕΗ Α.Ε., για τις οποίες

θα ισχύσουν τυχόν ρυθμίσεις με αποφά-

σεις των αρμοδίων οργάνων τους.

Με λίγα λόγια, ή υποβάλλουν παραίτηση

έως 30-04-2017 και λαμβάνουν 15.000€ ή

απολύονται σταδιακά. 

Βέβαια, προβλέπονται και οι εξαιρέσεις

που εμπίπτουν στη διακριτική ευχέρεια του Δι-

ευθύνοντος Συμβούλου.

• Σε νομοθετική ρύθμιση (για την οποία συμφω-

νεί και ο Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος)

κατάργησης του άρθρου 25 του νόμου 4491/66

περί συμψηφισμού εφάπαξ έτσι όπως αναφέρετε

και στην εισήγηση σας.

• Να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης με ανα-

προσαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 21 του

ν.3144/03 που ορίζει ανώτατο περιοριστικό

όριο αποζημίωσης για τις Επιχειρήσεις Κοινής

Ωφέλειας τα 15.000 ευρώ.

• Η δυνατότητα κινήτρων αποχώρησης ή εθε-

λουσίας εξόδου όπως η ΔΕΗ Α.Ε. πραγματο-

ποίησε κατά τα έτη 2006 και 2007 και τέλος

• Για λόγους ίσης μεταχείρισης η εφαρμογή της εν

λόγω ρύθμισης να καταλαμβάνει και όσους μι-

σθωτούς επιθυμούν να αποχωρήσουν έχο-

ντας τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Σε διαφορετική περίπτωση για τους λόγους που

προαναφέρθηκαν η εισήγηση της Διοίκησης της ΔΕΗ

Α.Ε περί «λύσης σύμβασης εργασίας εργαζομένων

που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιο-

δότησης και όριο ηλικίας» επικαλούμενη την ανα-

γκαιότητα εισροής νεότερων ηλικιακά ανθρώπων

στην Επιχείρηση, θα εγείρει αντιδράσεις αναδει-

κνύοντας ηθικής τάξεως ζητήματα με δεδομένο το

γεγονός ότι η Εταιρεία σήμερα προσέλαβε μέσω του

διαγωνισμού 3Κ/2015 του ΑΣΕΠ εργαζόμενους

που έχουν συμπληρώσει το 62° και το 64° έτος της

ηλικίας τους.

Αντιλαμβάνεστε την αντιφατικότητα που προ-

κύπτει αφού την ώρα που η Εταιρεία θέλει να κα-

ταγγείλει τη σύμβαση ενός μισθωτού που έχει συ-

μπληρώσει το 60° έτος της ηλικίας του, την ίδια ώρα

και για λόγους «ανανέωσης» όπως επικαλείται η ει-

σήγηση του προσωπικού, προσλαμβάνει άλλον

στη θέση του, που συμπλήρωσε το 64° !! έτος της

ηλικίας του.

Κύριε Πρόεδρε,

Εκτίμηση μας είναι ότι η προτεινόμενη εισήγη-

ση της Διοίκησης δεν θα έχει τα προσδοκώμενα απο-

τελέσματα για την Εταιρεία διότι οι μισθωτοί θα προ-

σφύγουν με ένδικα μέσα καταθέτοντας ασφαλιστι-

κά μέτρα, αξιοποιώντας την ρητή δέσμευση της Εται-

ρείας, έτσι όπως προκύπτει από τις ΕΣΣΕ 2012 και

2015 αντίστοιχα προσωπικού ΔΕΗ η οποία στο κε-

φάλαιο Γ της παρ. 4 αναφέρει « Η εταιρεία δεσμεύεται

να μην προχωρήσει σε καταγγελία συμβάσεων για

οικονομοτεχνικούς λόγους, παρά μόνο εφόσον

συντρέχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στο άρθρο 35 του ΚΚΠ/ΔΕΗ όπως αντικα-

ταστάθηκε και ισχύει με την από 07.06.2012 ΕΣΣΕ

Προσωπικού ΔΕΗ-Α.Ε.».

Τούτων δοθέντων και με δεδομένο ότι η εισα-

γωγή του εν λόγω θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για

λήψη απόφασης αφορά θεμελιώδη αλλαγή στο

status quo της ΔΕΗ από την ίδρυση της και ανατρέπει

τόσο τον ΚΚΠ/ΔΕΗ όσο και τις ΕΣΣΕ, θεωρούμε ότι

δεν μπορεί να εξαντληθεί μόνο σε μια συνεδρίαση

του Δ.Σ της Εταιρείας, την στιγμή μάλιστα που πρό-

θεση όλων είναι να θεσπιστούν εκείνες οι νομοθε-

τικές ρυθμίσεις που θα άρουν τις αντιφατικότητες που

κατά την άποψη μας προκύπτουν από 1.1.2017, ημε-

ρομηνία που ο νόμος 4387/16 τέθηκε σε ισχύ.

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Αδαμίδης Α. Καρράς
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι οι μεταβολές που εμφανίστηκαν στα εκ-

καθαριστικά μισθοδοσίας (μειώσεις ή αυξήσεις στο καθαρό ποσό) έχει

να κάνει με το γεγονός ότι όλοι οι ασφαλισμένοι (παλαιοί και νέοι) με

βάση το νόμο 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) από 1.1.2017 θα κα-

ταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης σε

ποσοστό 6,67%.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Για τους μισθωτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από

1.1.1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) δεν υπάρχει καμία

ουσιαστική μεταβολή, αφού το ποσοστό εισφοράς που κα-

ταβάλλουν από την πρόσληψή τους έως σήμερα είναι 6,67%

(άρθρο 44 ν.2084/1992).

2. Για όλους τους μισθωτούς που είναι ενταγμένοι στο κα-

θεστώς ΒΑΕ-ΥΒΑΕ μετά και την παρέμβαση της ΓΕ-

ΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ δεν υπάρχει καμία μεταβολή, αφού

εξαιρέθηκαν με δεδομένο ότι καταβάλλουν επιπλέον

ασφαλιστικές εισφορές. 

3. Στους μισθωτούς της κατηγορίας Τ1 (Μηχανικοί) εμφανίζεται μια

σχετική αύξηση του μισθού λόγω της κατάργησης της παρα-

κράτησης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ.

4. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους (πριν 1.1.1993) που δεν είναι

ενταγμένοι στα ΒΑΕ – ΥΒΑΕ, το ποσοστό ασφαλιστικών εισφο-

ρών στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ήταν 11% αν και μειώθηκε στο

9,92% από 1.1.2017, εμφανίζονται μικρές μειώσεις γιατί η πα-

ρακράτηση γίνεται πλέον στις πάσης φύσεως αποδοχές.

Στους συγκεκριμένους μισθωτούς από 1.1.2018 και μετά θα εμ-

φανίζονται μικρές αυξήσεις στο μισθό με δεδομένο ότι τα ποσοστά ασφα-

λιστικών εισφορών θα αναπροσαρμόζονται ως εξής:

από 1.1.2018 σε 8,84%

από 1.1.2019 σε 7,75% και

από 1.1.2020 σε 6,67%

Τέλος υπάρχουν και ορισμένοι μισθωτοί στους οποίους εμφανί-

στηκαν μικρές αυξήσεις και αφορά: α) μόνο παλαιούς μισθωτούς (ασφα-

λισμένους πριν την 1.1.1993) στους οποίους δεν χορηγείται κανένα επί-

δομα και άρα τα μειωμένα ποσοστά κρατήσεων που αναφέρονται πα-

ραπάνω, προκαλούν την αύξηση των μισθών και β) στους μισθωτούς

που πριν την έναρξη ισχύος του νόμου οι ασφαλιστικές εισφορές πα-

ρακρατούνταν στο ύψος του Ανώτατου Ορίου Αποδοχών (πλαφόν).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για τις μεταβολές
στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας

Σημαντικές μετακινήσεις και αναθέσεις θέσεων στελεχών απο-

φασίσθηκαν από τον Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο κο Παναγιω-

τάκη Εμμ..

Συγκεκριμένα, ο Γεν. Διευθυντής Παραγωγής Ι. Κοπανάκης ανέ-

λαβε καθήκοντα Γεν. Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης και στη θέση

του ανέλαβε ο Δημ. Μετικάνης ως Γεν. Διευθυντής Παραγωγής και

επικεφαλής στη Γεν. Διεύθυνση Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

ανέλαβε ο Λαζ. Καραλάζος.

Οι "ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ" εύχονται σε όλους καλή επιτυχία στο

έργο τους! 

Μετικάνης Δημήτριος, Γενικός Δι-

ευθυντής Παραγωγής

Ο κ. Δημήτριος Μετικάνης είναι Γε-

νικός Διευθυντής Παραγωγής από τις

10 Ιανουαρίου 2017. 

Στο δυναμικό της ΔΕΗ Α.Ε. εντά-

χθηκε το 1986, οπότε και ξεκίνησε

την επαγγελματική του σταδιοδρομία

από τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, στον οποίο

παρέμεινε πέραν της πενταετίας και

απέκτησε εμπειρία σε θέματα λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών

Σταθμών. Στη συνέχεια μετακινήθηκε αρχικά στις κεντρικές Υπη-

ρεσίες της Παραγωγής όπου υπηρέτησε στη Διεύθυνση Εκμετάλ-

λευσης Παραγωγής και στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων και Προ-

μηθειών Παραγωγής (1992 – 2007) και στη συνέχεια στη Διεύθυνση

Υλικού, Καυσίμων, Προμηθειών και Μεταφορών της Γενικής Δι-

εύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών (2007 – 2008). Στις εν λόγω

Διευθύνσεις εργάσθηκε σε διάφορες θέσεις τεχνικής και διοικη-

τικής ευθύνης με αντικείμενο σχετικό, μεταξύ άλλων, με την πα-

ραγωγική διαδικασία και τα περιβαλλοντικά θέματα των Θερμικών

Σταθμών Παραγωγής, αλλά και με τη διαχείριση και την προμήθεια

των καυσίμων των Σταθμών Παραγωγής (λιγνίτης, λιθάνθρακας,

υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο). 

Από το Μάιο του 2008 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή της

Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής, με αρμοδιό-

τητες, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση του Στρατηγικού και Επι-

χειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, το

λειτουργικό σχεδιασμό των συμβατικών Μονάδων Παραγωγής και

την παρακολούθηση της λειτουργικής και οικονομικής απόδοσής

τους. Πριν την ένταξη του στη ΔΕΗ Α.Ε. εργάσθηκε στη φαρμα-

κευτική βιομηχανία. 

Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος τίτλου MBA.

ΑΝΑΘEΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚOΝΤΩΝ

ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016 - Ιανουάριος 2017
13

Σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016

Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο

στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και έχει την έδρα του στην Αθήνα.

Από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια

οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης και ο Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.

Ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι πα-

ρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, ως εξής:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)

α. Κλάδος κύριας σύνταξης. αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ. γγ. Λογαριασμός

Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ). β. Κλάδος ασθένειας. αα. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα. γ. Τομέας Ασφαλισμέ-

νων Δημοσίου. δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οι-

κοδόμων (ΕΛΔΕΟ).

Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).

α. Κλάδος Υγείας. αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.−Ο.Τ.Ε.). ββ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.Η.Σ.Α.Π.).

γγ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.ΗΛΠΑΠ). δδ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.−ΔΕΗ). εε. Τομέας Ασθέ-

νειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.ΕΤΒΑ). στστ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. Ε.Τ.Ε.). ζζ. Το-

μέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως,

Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως

αποδοχών των εργαζομένων και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών. 

Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδό-

τη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και

εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.

Σύμφωνα με την αριθ.  Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 υπουργική απόφαση από 1-1-2017 τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφο-

ρών κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ, αναπροσαρμόζονται ως εξής: 

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργο-

δοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθω-

τού του άνω των 25 ετών.

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται

στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορί-

ζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου

2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βα-

ρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α

ΤΑΠ-ΔΕΗ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

11% μέχρι 31/12/2016 22% μέχρι 31/12/2016

ΑΡ. 38 παρ. 1 και 4 ν. 4387/2016

9,92% από 1/1/2017 19,83% από 1/1/2017

8,84% από 1/1/2018 17,67% από 1/1/2018

7,75% από 1/1/2019 15,5% από 1/1/2019

6,67% από 1/1/2020 13,33% από 1/1/2020
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Περιπτώσεις χορήγησης Δικαιολογητικά

Δαπάνες υγείας

α) Για αποδεδειγμένες δαπάνες που

αφορούν σε έξοδα ιατρικής και

νοσοκομειακής περίθαλψης για την

αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του

μισθωτού ή του/της συζύγου ή τέκνων

αυτών έως 4.500€.

α) Ιατρική βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται το είδος της πάθησης και η ενδεδειγμένη αντιμετώπισή

της.

β) Πρωτότυπα παραστατικά εξόδων τελευταίου έτους ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που

σχετίζονται με τη διαγνωσθείσα πάθηση.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του μισθωτού, τελευταίου τριμήνου. 

β) Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και

μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και

βαρέων χειρουργικών επεμβάσεων του

μισθωτού ή του/της συζύγου ή τέκνων

αυτών έως 3.000€.

α) Βεβαίωση ΚΕΠΑ στην οποία να αναγράφεται το  είδος της πάθησης από τις αναφερόμενες παθήσεις

του Πίνακα της με αρ. Φ. 11321/οικ.31102/1870/ 31.10.2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013) Υπουργικής

Απόφασης (επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση).

β) Εφόσον πρόκειται για χειρουργική επέμβαση:

- Βεβαίωση του νοσοκομείου ότι διεξήχθη χειρουργική επέμβαση, σε περίπτωση που αυτή έχει

πραγματοποιηθεί και ως γεγονός δεν υπερβαίνει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου ή

- Βεβαίωση από νοσηλευτικό ίδρυμα ότι η πάθηση χρήζει χειρουργικής επέμβασης και υπεύθυνη

δήλωση του μισθωτού ότι έχει προγραμματιστεί χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της

πάθησης, εντός του επόμενου εξαμήνου. Μετά τη χορήγηση δανείου και εντός επτά (7) μηνών από τη

λήψη του δανείου, ο μισθωτός υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος ότι

διεξήχθη η χειρουργική επέμβαση.

Δαπάνες πρώτης

κατοικίας

γ) Για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή

ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης

κατοικίας στο όνομα του μισθωτού ή

του/της συζύγου, το οποίο καταβάλλεται

άπαξ έως 10.000€.

1) Για αγορά οικοπέδου ή αγορά πρώτης κατοικίας:
α) Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου ή κατοικίας, του οποίου η ημερομηνία υπογραφής δεν υπερβαίνει τους

τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου, σε φωτοαντίγραφο

επικυρωμένο από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται απαλλαγή από

φόρο μεταβίβασης, λόγω πρώτης κατοικίας, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

β) Βεβαίωση μηχανικού ότι το εν λόγω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

γ) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης με ημερομηνία εκδόσεως που να συμπίπτει με την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το δάνειο αφορά σε πρώτη κατοικία. 

2) Για ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας:
α) Πρόσφατα επικυρωμένο, από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής

η οποία να είναι σε ισχύ.

β) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης με ημερομηνία εκδόσεως που να συμπίπτει με την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το δάνειο αφορά σε πρώτη κατοικία. 

δ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής

πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του

μισθωτού ή του συζύγου που καθίσταται

αναγκαία εξαιτίας ζημιών που

προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές

(σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα) έως
4.500€

1) Για σεισμό :
α) Φωτοαντίγραφο εγγράφου αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία του μισθωτού

ή του/της συζύγου έχει χαρακτηριστεί «προσωρινά ακατάλληλη για χρήση – με σοβαρές βλάβες –

επισκευάσιμη – κίτρινη.»

β) Άδεια επισκευής και αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών .

γ) Αποδείξεις λιανικής πώλησης, εκδοθείσες είτε μηχανογραφικά είτε με τη χρήση φορολογικής

ταμειακής μηχανής, αξίας τουλάχιστον 20 ευρώ εκάστη, από όπου να προκύπτει η αγορά οικοδομικών

και λοιπών σχετικών υλικών. 

δ) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης με ημερομηνία εκδόσεως που να συμπίπτει με την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

ε) Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου από όπου να προκύπτει πως έχει τύχει απαλλαγής από φόρο

μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το δάνειο αφορά σε πρώτη κατοικία. 

Σημειώνεται ότι τα (β) και (γ) δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί σε χρονικό διάστημα που δεν

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου. 

Δάνεια Προσωπικού ΔΕΗ
Με το νέο πλαίσιο των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων, που ισχύει ΜΟΝΟ στη ΔΕΗ και ΟΧΙ στις θυγατρικές στις οποίες ισχύει
το παλαιότερο πλαίσιο:
α) Καταργείται μία ολόκληρη κατηγορία δανείων που αφορούσε στην αγορά ηλεκτρικών ειδών, επίπλων κ.τ.λ., στην επισκευή αυτο-

κινήτου και σε μετακόμιση!
β) Αυξάνεται το επιτόκιο έως και 33,3% με παράλληλη μείωση των δόσεων, σε κάποιες περιπτώσεις! 
γ) Μειώνονται τα όρια των χορηγούμενων ποσών έως και 44,4% σε κάποιες περιπτώσεις!
δ) Καταργούνται οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους πολύτεκνους και τους συναδέλφους που υπηρετούν σε παραμεθόριες πε-

ριοχές!
ε) Προβλέπεται η μη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου σε συναδέλφους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή θεμε-

λιώνουν εντός της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του!
στ) Προβλέπεται η χορήγηση για αγορά αυτοκινήτου μόνο μία φορά και όχι από συγγενή έως και β΄ βαθμού!
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Περιπτώσεις χορήγησης Δικαιολογητικά

2) Για πυρκαγιά ή πλημμύρα:
α) Βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Αρχή (Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.λ.π.) όπου να αναγράφονται οι

ζημιές-φθορές.

β) Άδεια επισκευής και αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών. 

γ) Αποδείξεις λιανικής πώλησης, εκδοθείσες είτε μηχανογραφικά είτε με τη χρήση φορολογικής

ταμειακής μηχανής, αξίας τουλάχιστον 20 ευρώ εκάστη, από όπου να προκύπτει η αγορά οικοδομικών

και λοιπών σχετικών υλικών.

δ) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης με ημερομηνία εκδόσεως που να συμπίπτει με την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

ε) Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου από όπου να προκύπτει πως έχει τύχει απαλλαγής από φόρο

μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το δάνειο αφορά σε πρώτη κατοικία.

Σημειώνεται ότι τα (β) και (γ) δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί σε χρονικό διάστημα που δεν

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου.

Δαπάνες πρώτης

κατοικίας

ε) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής

πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του

μισθωτού ή του συζύγου για οποιαδήποτε

άλλη αιτία έως 3.000€

α) Τεχνική έκθεση από πιστοποιημένο επαγγελματία του είδους όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες,

το ονοματεπώνυμο του μισθωτού ή του/της συζύγου και η διεύθυνση της επισκευαζόμενης κατοικίας,

εκδοθείσα σε χρόνο που δεν υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου.

β) Αποδείξεις λιανικής πώλησης, εκδοθείσες είτε μηχανογραφικά είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής

μηχανής, αξίας τουλάχιστον 20 ευρώ εκάστη, από όπου να προκύπτει η αγορά οικοδομικών και λοιπών

σχετικών υλικών ή νόμιμο φορολογικό παραστατικό για την εκτέλεση εργασιών στο όνομα του μισθωτού

ή του/της συζύγου, αξίας τουλάχιστον 20 ευρώ έκαστο. Η ημερομηνία έκδοσης των παραπάνω

παραστατικών (αποδείξεις λιανικής πώλησης και εν γένει φορολογικά παραστατικά) δεν πρέπει να

υπερβαίνει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου.

γ) Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου από όπου να προκύπτει πως έχει τύχει απαλλαγής από φόρο

μεταβίβασης, λόγω πρώτης κατοικίας.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το δάνειο αφορά σε πρώτη κατοικία.

Δαπάνες για αγορά Ι.Χ.

αυτοκινήτου

στ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες για αγορά

Ι.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του μισθωτού,

το οποίο καταβάλλεται άπαξ έως 4.500€

1) Σε περίπτωση αγοράς καινούργιου Ι.Χ. αυτοκινήτου: 
α) Τιμολόγιο αγοράς στο όνομα του μισθωτού που να αποδεικνύει την πλήρη εξόφλησή του ή

παραστατικό που να αποδεικνύει την καταβολή τιμήματος, κατ΄ ελάχιστον ποσού ίσου με το ποσό του

αιτούμενου δανείου.

β) Οριστική άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του μισθωτού. 

Όλα τα παραπάνω παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6)

τελευταίους μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου. 

2) Σε περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου:
α) Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς στο όνομα του μισθωτού που να αποδεικνύει την πλήρη εξόφλησή του

ή, ελλείψει αυτού:

- υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη πωλητή για το τίμημα και την πράξη μεταβίβασης, αρμοδίως θεωρημένη για

το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να επισυνάπτεται η άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του πωλητή και 

- παραστατικό τράπεζας που να αποδεικνύει την καταβολή τιμήματος, κατ΄ ελάχιστον ποσού ίσου με το

ποσό του αιτούμενου δανείου, σε τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. 

β) Φωτοαντίγραφο της οριστικής άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του μισθωτού, που να έχει εκδοθεί το

αργότερο ένα εξάμηνο πριν την υποβολή του αιτήματος χορήγησης δανείου και επιπλέον εκτύπωση του

ιστορικού του οχήματος από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ( που

θα περιλαμβάνει και την τελευταία μεταβίβαση του οχήματος).

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή μισθωτού, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του,

ότι το Ι.Χ. δεν του μεταβιβάστηκε από συγγενή α΄ή β΄ βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας. 

Όλα τα παραπάνω παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6)

τελευταίους μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου. 

Δαπάνες φοίτησης
τέκνων

ζ) Για δαπάνες που αφορούν σε

προπτυχιακές ή/ και μεταπτυχιακές

σπουδές τέκνων σε Ιδρύματα

Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης σε άλλη χώρα ή πόλη από

αυτήν που διαμένει ο μισθωτός,

καταβαλλόμενο για κάθε περίπτωση ανά

παιδί άπαξ έως 4.500€

α) Πιστοποιητικό σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο του

μισθωτού βρίσκεται εντός των βασικών ετών φοίτησης. Σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό επίσημη

μετάφραση του ανωτέρω πιστοποιητικού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του μισθωτού/ής τελευταίου τριμήνου.

γ) Σε περίπτωση φοίτησης στην Ελλάδα, υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,

στην οποία ο μισθωτός θα δηλώνει τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, συνοδευόμενη από

αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).

δ) Σε περίπτωση φοίτησης σε ίδρυμα που εδρεύει σε άλλη πόλη αλλά στον ίδιο νομό με την μόνιμη κατοικία

του μισθωτού, απαιτείται επιπρόσθετα αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα του μισθωτού ή του

τέκνου του και αποδεικτικό υποβολής του εν λόγω μισθωτηρίου συμβολαίου στο TAXISnet. 

Δαπάνες που αφορούν 
σε ιδιαίτερα κοινωνικά
γεγονότα

η) Για δαπάνες που αφορούν σε γάμο,

τοκετό ή θάνατο συζύγου, τέκνων ή

γονέων έως 2.500€

α) Για γάμο: Ληξιαρχική πράξη γάμου σε φωτοαντίγραφο.

β) Για τοκετό: Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου σε φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση γιατρού περί κύησης

τουλάχιστον 27 εβδομάδων.

γ) Για θάνατο: Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε φωτοαντίγραφο.

Όλα τα παραπάνω παραστατικά πρέπει να βεβαιώνουν γεγονός που έχει συμβεί κατ΄ ανώτατο ένα

εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης του δανείου.
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