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O
Όμιλος ΔΕΗ με την έννοια που

γνωρίζαμε, είναι παρελθόν. Αυ-

τό ουσιαστικά ξεκαθάρισε ο

Πρωθυπουργός στο Περιφερειακό συ-

νέδριο στη Δυτ. Μακεδονία. Ήδη ο ΑΔ-

ΜΗΕ αποκόπηκε από τον Όμιλο και κα-

τέλαβαν τις θέσεις τους οι Κινέζοι.

Η ΔΕΗ αποτελεί το μεγάλο θύμα.

Έχασε τον ΑΔΜΗΕ, θα υποστεί την «α-

ποεπένδυση» στη λιγνιτική παραγωγή,

τη συρρίκνωση στη λιανική αγορά, με

συνέπειες στο βαθμό ενεργειακής εξάρ-

τησης της Χώρας, στους καταναλωτές,

στους εργαζόμενους. 

Το όραμα της «μικρότερης, αλλά ι-

σχυρότερης» ΔΕΗ, μόνο παραπλανητικά

μπορεί να λειτουργήσει.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οι-

κονομίας, των καταναλωτών και των εργαζομένων. Η έλλειψη

προσωπικού, η έλλειψη υλικών, η μεγάλη εξάρτηση των έργων

από τους εργολάβους, τον διασύρουν καθημερινά. 

Απαξιώνονται οι εταιρείες του Ομίλου, ανοίγοντας την «όρε-

ξη» σε διάφορα κερδοσκοπικά και καιροσκοπικά συμφέροντα. 

Η Διοίκηση της ΔΕΗ τρέχει λαχανιασμένα να μαζέψει τα λη-

ξιπρόθεσμα, να αντιμετωπίζει δηλ. το πρόβλημα ρευστότητας και

να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, σημειώνοντας

όμως ζημιές για το 1ο τρίμηνο του 2017. Οφείλονται, υποστηρί-

ζει, σε εξωγενείς πα-

ράγοντες και βέβαια

δεν αναφέρεται στις

ευνοϊκές συμβάσεις

παροχής ηλεκτρικής

ενέργειας σε ενεργο-

βόρες βιομηχανίες.

Οι «εθελοντικές»

αποχωρήσεις πραγ-

ματοποιήθηκαν στη

ΔΕΗ. Ακολουθεί και

ο ΔΕΔΔΗΕ;

Όλα τα παραπά-

νω έχουν προκαλέ-

σει σωρεία Ερωτήσε-

ων στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού έλεγχου, προειδοποιώντας

για τα αδιέξοδα που δημιουργούν τα αναποτελεσματικά και επι-

κίνδυνα μέτρα τα οποία λαμβάνουν, άλλα η Κυβέρνηση και άλ-

λα η διοίκηση του Ομίλου. 

Η παραπλάνηση, ο εμπαιγμός και σε πολλές περιπτώσεις ο

αιφνιδιασμός του Συνδικάτου από τη Διοίκηση του Ομίλου συ-

νεχίζονται και γίνονται έντονα πλέον φαινόμενα. 

Ο νέος Κανονισμός Αξιολόγησης της ΔΕΗ, Eπιχειρησιακός

Σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ, ο Κανονισμός Προσωπικού στη ΔΕΗ Α-

νανεώσιμες, που δεν έτυχαν συστηματικού και εμπεριστατωμέ-

νου διαλόγου είναι ενδεικτικά της νοοτροπίας που διακατέχει τη

Διοίκηση του Ομίλου και αποτελούν προσπάθειες απαξίωσης του

συνδικάτου. 

Καλή ανάγνωση!
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editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

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

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων-μελών μας Σπυρο-

πούλου Κωνσταντίνα, Κοτσαυτάκη Μαρίνα και Φασούλα Θεόδωρο. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια

στους συναδέλφους- μέλη μας Σεβεντεκίδου Βαλασία για την απώλεια του πατέρα της και Λιάσκου Ναυσικά για την

απώλεια της μητέρας της. 

Στην τελευταία του κατοικία συνόδευσε τον Αναπληρωτή Διευθύνων
Σύμβουλο της ΔΕΗ, Κώστα Δόλογλου, πλήθος συναδέλφων,

φίλων και συνεργατών. Πολιτικοί, Στελέχη του Ομίλου,
απλοί εργαζόμενοι και φίλοι, συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός

θέλησαν να του απευθύνουν το ύστατο αντίο.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στην οικογένεια του. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας του ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η. θα ήθελε να σας

συγχαρεί και να σας ευχαριστήσει για τη μαζική προσέλευσή σας

στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκο-

κονδύλη 28 - ΑΘΗΝΑ αίθουσα «ΞΕΝΙΑ» την 12/07/2017 και στα

κεντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5

- ΑΘΗΝΑ την 13/07/2017. 

Η συμμετοχή σας αποτελεί πράξη αλτρουϊσμού και ανθρωπισμού

και μας ενθαρρύνει να συ-

νεχίσουμε την προσπάθεια

διάδοσης της εθελοντικής

αιμοδοσίας.

Η ανάπτυξη της Τράπεζας

Αίματος ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.,

είναι δικό σας επίτευγμα

και μας δίνει τη δυνατό-

τητα να βρισκόμαστε κο-

ντά στους συναδέλφους

αποτελεσματικότερα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ,

ΔΙΝΕΙΣ ΖΩΗ



Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2017
3

Με�επιστολή�του�προς�όλους�τους�συναδέλφους,�αναγκάστηκε�ο�Πρόεδρος�και�ΔΝΣ�της�ΔΕΗ,�κος�Εμμ.�Παναγιωτάκης,

να�υπερασπιστεί�το�Νέο�Σύστημα�Αξιολόγησης,�για�να�παραβλεφθούν�η�προχειρότητα�και�η�αποσπασματικότητα�που�το�δια-

κρίνουν.

Στην�προσπάθεια�αυτή�επιστρατεύθηκαν�"οράματα",�"εκσυγχρονισμοί",�"αξιοκρατίες",�ωστόσο�δεν�κατέστη�δυνατή�η�α-

πόκρυφη�των�αδύνατων�σημείων�του�Κανονισμού.�

Οι�δύο�προβαλλόμενες�βασικές�μεταρρυθμίσεις,�που�αφορούν�στην�άμεση�γνώση�του�αξιολογούμενου�για�την�αξιολό-

γησή�του�κάθε�έτος�και�στην�ανάθεση�της�αξιολόγησης�σε�στελέχη�έως�τη�στάθμη�του�εργοδηγού�ή�υπεύθυνου�δραστηριό-

τητας�δεν�αναφέρονται�στο�αρχικό�κείμενο�της�απόφασης,�αποδεχόμενος�ουσιαστικά�ότι�ο�Κανονισμός�δεν�παρουσιάσθηκε

ολοκληρωμένος.

Αποδέχεται�ότι�ένα�αξιόπιστο�Σύστημα�Αξιολόγησης�είναι�το�θεμέλιο�για�τη�σταδιοδρομία�στην�Επιχείρηση,�για�τη�μισθο-

λογική�προαγωγή,�την�ανάληψη�καθηκόντων�διοικητικής�ευθύνης�και�την�εξέλιξη�του�καθενός,�αλλά�δεν�αναφέρει�τον�τρό-

πο�που�θα�συνδέεται�ο�Κανονισμός�Αξιολόγησης�με�όλα�τα�παραπάνω.

Με�δεδομένο�ακόμα,�την�απαξίωση�στελεχών,�τη�"ψυγειοποίησή�τους"�και�τις�επικείμενες�αλλαγές�των�οργανογραμμά-

των,�η�επιστολή�στερείται�πειστικότητας.�

Το�"καλύτερο"�βέβαια�αναφέρεται�στο�τέλος�της�επιστολής:�"Για�ένα�λαμπρό�μέλλον�της�Επιχείρησής�μας,�στην�οποία�ο

καθένας�θα�αναπτύσσεται,�θα�συμβάλλει�όσο�μπορεί�και�θα�ανταμείβεται�ανάλογα".�Μια�πρόταση�που�παραβλέπει�τον�ΚΚΠ-

ΔΕΗ�και�τους�περιορισμούς�που�θέτει�η�νομοθεσία!!!

Τέλος,�πρέπει�να�επισημανθεί�ότι�το�σχέδιο�του�νέου�Κανονισμού�Αξιολόγησης�στάλθηκε�μεν�στη�ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,�χωρίς�ό-

μως�να�δοθεί�ο�αναγκαίος�χρόνος�για�συζήτηση�αυτού!

Προηγήθηκε�της�επιστολής,�η�συγκρότηση�ομάδας�στελεχών�(�Διευθυντές�Βοηθούς�Διευθυντές�και�Τομεάρχες�),�που�κα-

λείται�ουσιαστικά�να�"βγάλει�τα�κάστανα�απ’�τη�φωτιά",�με�έργο�την�επικοινωνία,�την�πιλοτική�εφαρμογή�και�υποστήριξη�του

Νέου�Κανονισμού�Αξιολόγησης.�Ουσιαστικά�επιστρατεύτηκε�το�"βαρύ�πυροβολικό"�για�να�καλύψει�τα�κενά�και�τις�ελλείψεις

του�κανονισμού,�πιθανότατα�χωρίς�οι�περισσότεροι�από�τους�συμμετέχοντες�να�έχουν�συμμετάσχει�κατά�τη�διαδικασία�σύ-

νταξής�του!�

Χαστούκι�στη�ΡΑΕ�αποτελεί�η�Απόφαση�του�Διοικητικού�Εφετείου�Αθηνών�σχετικά�με�την�απόφαση�της�ΡΑΕ�περί�της�Έγκρισης

του�ετήσιου�κόστους�και�των�χρεώσεων�χρήσης�2014�για�το�Ελληνικό�Δίκτυο�Διανομής�Ηλεκτρικής�Ενέργειας.

Με�τη�Δικαστική�Απόφαση�ακυρώνεται�η�παραπάνω�απόφαση�της�ΡΑΕ�κατά�το�μέρος�που�αυτή�δεν�συμπεριέλαβε�στο�κόστος�λει-

τουργίας�του�ΕΔΔΗΕ�τη�δαπάνη�της�παροχής�από�τη�ΔΕΗ�ηλεκτρικής�ενέργειας�στους�υπαλλήλους�του�ΔΕΔΔΗΕ�βάσει�μειωμέ-

νου�τιμολογίου.

Πρόκειται�για�βαρύνουσας�σημασίας�απόφαση�αφού�ουσιαστικά:

→� Αναφέρει�τη�ΔΕΔΔΗΕ�Α.Ε.�ως�καθολικό�διάδοχο�της�ΔΕΗ�Α.Ε.�στον�Κλάδο�Διανομής�Ηλεκτρικής�Ενέργειας.

→� Αναγνωρίζει�τη�συγκεκριμένη�δαπάνη�ως�μία�υποχρέωση�σύμφυτη�με�την�ιδιότητά�της�ως�εργοδότριας�εταιρείας�προσωπι-

κού�μεταφερθέντος�σε�αυτήν�από�τη�ΔΕΗ.�Υποχρέωση�που�υφίσταται�αδιαφόρως�της�φύσεως�ή�του�νομικού�χαρακτηρισμού

της�παροχής�ως�μισθολογικής�ή�περιοδικής�ή�αμοιβής�σε�είδος�ή�εξ�ελευθεριότητας�χορηγουμένης�και

→� Τέλος,�αναγνωρίζει�ότι�η�παραπάνω�παροχή�συνιστά�αναγκαία�(εκ�του�νόμου)�και�εύλογη�(�ως�μέρος�των�εν�γένει�απολαβών

του�προσωπικού�)�δαπάνη�για�τη�λειτουργία�του�Διαχειριστή�και�εμπίπτει�στις�δαπάνες�που�λαμβάνονται�υπόψη�κατά�την�έγκρι-

ση�των�τιμολογίων�χρέωσης.�

Την�προσφυγή�είχε�κάνει�ο�ΔΕΔΔΗΕ�το�2014,�το�αποτέλεσμα�της�οποίας�δικαιώνει�ουσιαστικά�τους�εργαζόμενους�αλλά�και�την

τότε�Διοίκηση�του�ΔΕΔΔΗΕ.�

Χαστούκι στη ΡΑΕ από τη Δικαιοσύνη

"Επιστράτευση" για τον Νέο Κανονισμό Αξιολόγησης
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Μιλώντας� στο� συνέδριο� για� την

παραγωγική�ανασυγκρότηση�της�Πε-

ριφέρειας� Δυτικής� Μακεδονίας,

ο� πρόεδρος� και� διευθύνων� σύμ-

βουλος� της� ΔΕΗ,� Μανώλης� Πανα-

γιωτάκης,� αναφέρθηκε� στο� εργο-

στάσιο� «έξυπνων� μετρητών»� της

ΔΕΗ,�που�ο�ανάδοχος�συμφώνησε�να

κατασκευαστεί�στην�περιοχή�της�Δυ-

τικής� Μακεδονίας,� δημιουργώντας

400�νέες�θέσεις�εργασίας.�Η�ΔΕΗ,�κα-

τέληξε�ο�κ.�Παναγιωτάκης,�«επιθυμεί

σχέσεις�συνεργασίας�και�αμοιβαίου

οφέλους�με�τους�κατοίκους�και�τους

φορείς�της�περιοχής».

Η�ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ,�τα�Σωματεία�Μέλη�της�και�οι�εργαζόμενοι�δια-

δήλωσαν� έξω�από� �την�αίθουσα�όπου�μίλησε�ο�πρωθυπουρ-

γός�στην�Κοζάνη,�την� ξεκάθαρη αντίθεσή τους στην πώλη-

ση των λιγνιτικών μονάδων και�τις�καταστροφικές�συνέπειες

που�θα�έχει�για�ολόκληρη�την�Περιφέρεια�Δυτικής�Μακεδονίας.

Κατά�τη�συνάντηση�του�Συντονιστικού�Οργάνου�για�τη�ΔΕΗ

με�τον�κ.Τσίπρα,�η�ΓΕΝΟΠ�έκανε�σαφή�με�απόλυτο�τρόπο�την�αντί-

θεσή�της�σε�αυτό�το�εφιαλτικό�σενάριο�που� εκτυλίσσεται κατ΄εντο-

λήν των δανειστών και σε βάρος των πολιτών της περιοχής και υπενθύμισε στον

πρωθυπουργό το χαρακτηρισμό «εθνικό έγκλημα»,�που�ο�ίδιος�είχε�χρησιμοποιήσει

για�τη�διάλυση�του�Ομίλου�ΔΕΗ.

Στο�πλαίσιο�της�ειδικής�συνεδρίασης�του�Αναπτυξιακού�Συνεδρίου�για�την�Ενέργεια�,

στο�οποίο�συμμετείχε�ο�αρμόδιος�υπουργός,�η�ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ�επανέλαβε�ότι� η εκποίηση

λιγνιτικών μονάδων θα σημάνει την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας και

θα οδηγήσει σε αποσάθρωση και μαρασμό την τοπική οικονομία.

Για�τη�ΓΕΝΟΠ� μονάδες βάσης θα πρέπει να είναι οι λιγνιτικές και�όχι�οι�μονάδες

που�χρησιμοποιούν�εισαγόμενο�φυσικό�αέριο.�Διαφορετικά�,� είναι ξεκάθαρο το υψη-

λό κόστος αλλά και η ενεργειακή εξάρτηση για τη χώρα μας. Ακόμη�τονίστηκε�πως

υπάρχουν�νέες�τεχνολογίες�που�μπορούν�να�δώσουν� περαιτέρω διάρκεια στην αξιο-

ποίηση των�εγχώριων�καυσίμων.

Η�ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ�για�μια�ακόμη�φορά�επισημαίνει�ότι� η αξιοποίηση των λιγνιτών μπο-

ρεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στην Εθνική Οικονομία και ζητά από τον πρω-

θυπουργό να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Επιπλέον, «Την κρίσιμη

ώρα θα συγκρουστούμε γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια απόφαση με αυ-

τές τις βαρύτατες συνέπειες για την περιοχή και τους καταναλωτές».

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  

Νέο Παραγωγικό Μοντέλο           

Σε�συνέδριο�για�την�παραγωγική�ανασυγκρότηση�που�πραγματοποιήθηκε�στην�Κοζάνη,�την�12-7-2017,�ο�Πρωθυπουργός�Αλ.

Τσίπρας,�έβαλε�τη�ταφόπλακα�στη�ΔΕΗ.

Αυτό�ήταν�το�συμπέρασμα�από�την�πολυσέλιδη�ομιλία�του�στην�οποία�προανήγγειλε�από�μία�τη�σταδιακή�μείωση�της�παραγωγής

και�καύσης�λιγνίτη�στα�πλαίσια�ενός�νέου�ενεργειακού�σχεδιασμού�και�από�την�άλλη�εξήγγειλε�τα�πάντα:

– Ανάπτυξη�των�Ανανεώσιμων�Πηγών�Ενέργειας.

– Ανάπτυξη�τεχνολογιών�αποθήκευσης�ενέργειας.

– Ανάπτυξη�αποθήκευσης�CO2.

– Ανάπτυξη�Ενεργειακών�Κοινοτήτων.

– Ενίσχυση�του�δικτύου�τηλεθέρμανσης�και�προέτρεψε�τους�πολίτες�να�επιστρέψουν�στις�ρίζες�της�γεωργίας�και�της�κτηνο-

τροφίας�και�να�στραφούν�στον�εναλλακτικό�τουρισμό.

Πρόσθεσε�επίσης:

– Την�ενίσχυση�των�αερολιμενικών�υποδομών�της�Καστοριάς�με�τη�δημιουργία�ενδεικτικά�ενός�“λιμανιού�ξηράς”

– Τη�Δημιουργία�της�Σιδηροδρομικής�Εγνατίας�και

– Την�εφαρμογή�Ειδικού�Τιμολογίου�Ρεύματος�για�Επιχειρήσεις�και�νοικοκυριά�της�Περιφέρειας�Δυτικής�Μακεδονίας.

Για�τη�συρρίκνωση�της�ΔΕΗ�ούτε�κουβέντα.

Για�την�“αποεπένδυση”�κατά�40%�παραχώρηση�σε�ιδιωτικά�συμφέροντα�της�λιγνιτικής�παραγωγής�ούτε�φράση.

Για�τον�κίνδυνο�αύξησης�των�τιμών�Ηλεκτρικής�Ενέργειας�από�τη�χρήση�Ανανεώσιμων�Πηγών�Ενέργειας�ούτε�πρόταση.

Για�τον�κίνδυνο�αύξησης�της�εξάρτησης�από�εισαγόμενα�καύσιμα�ούτε�αναφορά.�
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Την�ολοκλήρωση�μέχρι� το� τέλος� του

έτους�του�ενεργειακού�σχεδιασμού�της�χώ-

ρας�ανήγγειλε�ο�Υπουργός�Ενέργειας�και

Περιβάλλοντος,� Γιώργος� Σταθάκης,� μι-

λώντας�στο�συνέδριο�για�την�παραγωγική

ανασυγκρότηση�της�Περιφέρειας�Δυτικής

Μακεδονίας.�Ο�Υπουργός�έθεσε�ως�στόχο

την�ενίσχυση�του�μεριδίου�των�Ανανεώ-

σιμων�Πηγών�Ενέργειας�στο�ενεργειακό

μείγμα,�με�παράλληλη�διατήρηση�σημα-

ντικού� μεριδίου� και� για� τον� λιγνίτη,� στο

πλαίσιο�που�επιτρέπει�η�Συνθήκη�των�Παρισίων.

Ο�κ.�Σταθάκης υποστήριξε�ότι�ο�λιγνίτης�θα�παραμείνει�το�στρατηγικό

καύσιμο�της�χώρας�και�επανέλαβε�την�πάγια�θέση�της�κυβέρνησης�να

διατηρηθεί�η�ΔΕΗ�ως�ισχυρός�πυλώνας�του�ενεργειακού�συστήματος.

Δήλωσε�έτοιμος�να�αποστείλει�στην�Ευρωπαϊκή�Επιτροπή�την�ελλη-

νική�πρόταση,�σχετικά�με�τον�τρόπο�που�θα�προχωρήσει�η�διαδικα-

σία�αποεπένδυσης της�ΔΕΗ�στην�αγορά�λιγνίτη.�Υπογράμμισε�ότι�η�πρό-

ταση�έχει�καταρτιστεί�σε�στενή�συνεργασία�με�τη�ΔΕΗ�και�ότι�η�όποια

συμφωνία�προκύψει�με�την�Επιτροπή�θα�προτάσσει�τη�διατήρηση�των

θέσεων�εργασίας.

Αναφερόμενος�στις�επενδυτικές�ευκαιρίες�που�ανοίγονται�στον�χώρο

της�ενέργειας,�ο�Υπουργός�στάθηκε�ιδιαίτερα�στη�σημασία�ύπαρξης�ενός

σαφούς�και�διαφανούς�θεσμικού�πλαισίου�και�ανήγγειλε�τη�θέσπιση

νέου�Ειδικού�Χωροταξικού�για�τις�ΑΠΕ.�Παρακίνησε,�δε,�τους�κατοί-

κους�της�Δυτικής�Μακεδονίας�να�εκμεταλλευτούν�τα�νέα�εργαλεία�που

δημιουργούνται,�όπως�ο�θεσμός�των�Ενεργειακών�Κοινοτήτων,�ο�οποίο

υποστήριξε�ότι�ανοίγει�δρόμο�προς�ένα�νέο�πεδίο�επενδύσεων.�Ειδι-

κή�αναφορά�έκανε�και�στις�πρωτοβουλίες�για�την�εξοικονόμηση�ενέρ-

γειας,�οι�οποίες�ανήγγειλε�ότι�εφεξής�δεν�θα�περιορίζονται�στα�κτίρια

αλλά�θα�καλύψουν�και�τις�μεταφορές.

Περιγράφοντας�τα�εργαλεία�χρηματοδότησης�των�επενδύσεων,

ο�Υπουργός�έκανε�ειδική�μνεία�στο�Ταμείο�Ανάπτυξης�Δυτικής�Μα-

κεδονίας,�η�συμφωνία�για�τη�σύσταση�του�οποίου�αναμένεται�να�υπο-

γραφεί�αργότερα�σήμερα,�παρουσία�του�Πρωθυπουργού.�Αναφέρ-

θηκε,�επίσης,�στο�Ταμείο�Δίκαιης�Μετάβασης�της�ΕΕ,�τη�δημιουργία

του�οποίου�αποφάσισε�το�Ευρωκοινοβούλιο,�με�στόχο�την�υποστή-

ριξη�περιοχών�όπου�ένα�μεγάλο�μέρος�του�ανθρώπινου�δυναμικού

απασχολείται�σε�κλάδους�που�εξαρτώνται�από�τον�άνθρακα.

Σχετικά�με�τα�προβλήματα�που�απασχολούν�την�τοπική�κοινω-

νία,�ο�κ.�Σταθάκης επανέλαβε�τη�δέσμευση�να�έρθει�άμεσα�στη�Βου-

λή�τροπολογία�για�τη�μετεγκατάσταση�του�οικισμού�των�Αγίων�Αναρ-

γύρων.� Αναφέρθηκε� στο� σχέδιο� αξιοποίησης� της� διέλευση� του

αγωγού�ΤΑΡ,�με�την�επέκταση�του�δικτύου�φυσικού�αερίου�στις�πό-

λεις�της�Δυτικής�Μακεδονίας.�Σε�πρώτη�φάση,�πρόσβαση�στο�φυσικό

αέριο�θα�αποκτήσουν�οι�πόλεις�της�Καστοριάς�και�του�Άργους�Ορε-

στικού.�Ο�Υπουργός�προανήγγειλε�επίσης�την�ανάληψη�νομοθετικής

πρωτοβουλίας,�ώστε�να�επεκταθεί�η�τηλεθέρμανση,�πέραν�της�οι-

κιακής�χρήσης,�και�σε�παραγωγικές�δραστηριότητες.

Ο�κ.�Σταθάκης αναφέρθηκε�στην�ολοκληρωμένη�Μονάδα�Επε-

ξεργασίας�Αποβλήτων,�που�εγκαινίασε�την�προηγούμενη�εβδομά-

δα�στην�Κοζάνη.�Χαρακτήρισε�το�έργο�πρότυπο�διαχείρισης�των�απο-

βλήτων�αλλά�και�συνεργασίας�των�τοπικών�φορέων.�Επαίνεσε,�επί-

σης,�τον�Δήμο�Κοζάνης�για�την�ολοκλήρωση�της�κτηματογράφησης

και�ανακοίνωσε�ότι�έχει�ολοκληρωθεί�η�ανάρτηση�δασικών�χαρτών

σχεδόν�για�το�σύνολο�της�Περιφερειακής�Ενότητας�Κοζάνης�και�ένα

μικρό�μέρος�της�Περιφερειακής�Ενότητας�Φλώρινας.

Τέλος,�ο�Υπουργός�αναφέρθηκε�εκτεταμένα�στις�προστατευόμε-

νες�περιοχές�της�Περιφέρειας�και�κυρίως�στο�Εθνικό�Πάρκο�Πρεσπών,

για�το�οποίο�υπενθύμισε�τη�διεθνή�συμφωνία�που�πρόσφατα�κύρωσε

η�Βουλή,�με�μεγάλη�πλειοψηφία.

Ομιλία Γ. Σταθάκη στο συνέδριο για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας

➢ Η�εξόρυξη�και�η�καύση�του�λιγνίτη�έχουν,�όπως�όλοι�γνωρί-

ζουμε�άλλωστε,�και�σημαντικότατες�αρνητικές�επιπτώσεις�στο

περιβάλλον,�αλλά�και�την�υγεία�των�κατοίκων�της�περιοχής.

➢ Σταδιακή�μείωση�της�παραγωγής�και�καύσης�λιγνίτη.

➢ Υπάρχουν�προοπτικές�για�παραγωγική�δραστηριότητα

που�σχετίζεται�με�τις�Ανανεώσιμες�Πηγές�Ενέργει-

ας�(ΑΠΕ),�τις�τεχνολογίες�αποθήκευσης�ενέργει-

ας,�καθώς�και�τις�τεχνολογίες�για�την�αποθήκευ-

ση�του�διοξειδίου�του�άνθρακα�(CO2).

➢ Οι�δυνατότητες�περαιτέρω�ανάπτυξης�της�αγροτι-

κής�παραγωγής,�τόσο�στη�γεωργία,�όσο�και�στην

κτηνοτροφία,�είναι�σημαντικές�στη�Δυτική�Μακεδονία.

➢ Το�πυκνό�δίκτυο�βυζαντινών�εκκλησιών,�οι�αθλητικές�δρα-

στηριότητες�στις�λίμνες�της�Περιφέρειας,�τα�χιονοδρομικά�κέ-

ντρα,�η�φυσική�ομορφιά�στις�ορεινές�και�παραλίμνιες�περιο-

χές,�οι�ιστορικές�πόλεις,�ο�ιστορικός�βιομηχανικός�ιστός,�αλλά

και�η�ανάδειξη�της�βιομηχανικής�κληρονομιάς,�μπορούν�να

αποτελέσουν�παράγοντες�αυξημένης�προσέλκυσης�επισκεπτών

από�την�Ευρώπη,�τα�Βαλκάνια,�αλλά�και�τη�Ρωσία.�Πα-

ράλληλα,�υπάρχουν�και�ιδιαίτερες�δυνατότητες�και

για�τον�ιαματικό�τουρισμό.

➢ Κρίνεται�αναγκαία�η�δημιουργία�στην�Καστο-

ριά�ενός�διαμετακομιστικού�κέντρου,�ας�μου

επιτραπεί� η� έκφραση,� ενός� «λιμανιού� ξη-

ράς».

➢ Είναι�απόφαση�της�κυβέρνησης�να�κάνει�πρά-

ξη�το�πάγιο�αίτημα�της�Περιφέρειας�Δυτικής�Μακε-

δονίας�και�είναι�το�Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για επι-

χειρήσεις και νοικοκυριά της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-

δονίας.

          . . .αλλά με  «μικρότερη» ΔΕΗ

Δηλώσεις του κ. Τσίπρα
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Ιδεοληψίες�και�κομματικές�αγκυλώσεις�από�την
Κυβέρνηση�ΣΥΡΙΖΑ�–�ΑΝΕΛ,� λαϊκισμός�σε�συν-
δυασμό� με� έλλειψη� στρατηγικής,� αδράνεια� και
κακοδιαχείριση,�έχουν�οδηγήσει�σε�αδιέξοδο�τον
κλάδο�της�ηλεκτρικής�ενέργειας�στη�χώρα�μας.�Χα-
ρακτηριστικό� παράδειγμα� καταστροφικής� ανε-
πάρκειας�και�αναποτελεσματικότητας�της�Κυβέρ-
νησης�αποτελούν�-για�μια�ακόμη�φορά-�οι�χειρισμοί
της�στο�θέμα�της�Δημόσιας�Επιχείρησης�Ηλεκτρι-
σμού�(ΔΕΗ�ΑΕ),�που�αποδεικνύεται�και�από�τις�ζη-

μιές�67,5�εκ.�ευρώ�που�καταγράφει�η�επιχείρηση�το�α΄�τρίμηνο�του�2017,�εξέ-
λιξη�για�την�οποία�επανειλημμένα�είχαμε�προειδοποιήσει�Κυβέρνηση�και�Διοί-
κηση�της�ΔΕΗ�.

Η�Δημόσια�Επιχείρηση�Ηλεκτρισμού�έχει�υποστεί�μια�δραματική�υποβάθμι-
ση�μέσα�σε�τρία�μόλις�χρόνια,�υπέστη�δραματική�χρηματιστηριακή�απαξίωση,�υπερ-
διπλασιασμό�των�ληξιπρόθεσμων�απαιτήσεων�στα�2,6�δις�ευρώ,�και�εκτίναξη�των
χρεών�της�σε�ΑΔΜΗΕ,�ΔΕΔΔΗΕ,�παραγωγούς�ΑΠΕ�και�προμηθευτές.

Ταυτόχρονα,�η�ματαίωση�του�σχεδίου�για�πώληση�του�66%�του�ΑΔΜΗΕ�και�η
ακύρωση�της�«Μικρής�ΔΕΗ»�από�την�Κυβέρνηση�ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,�καταδίκασαν�την
εταιρεία�σε�μια�πρωτόγνωρη�χρηματοοικονομική�ασφυξία.�Η�πώληση�της�μικρής
ΔΕΗ�–�που�νομοθετήθηκε�το�2014�από�την�Κυβέρνηση�της�Νέας�Δημοκρατίας–
θα�έδινε�στα�ταμεία�της�εταιρείας�άμεση�ρευστότητα�τουλάχιστον�1,5�δις�ευρώ,�θα
έλυνε�το�πρόβλημα�της�δεσπόζουσας�θέσης�στη�λιανική�και�στην�παραγωγή,�ενώ
θα�διασφάλιζε�και�ένα�επενδυτικό�πλάνο�από�τον�ανάδοχο�τουλάχιστον�1,5�δις�ευρώ
για�τη�«Μικρή�ΔΕΗ».�Από�την�άλλη�πλευρά,�η�πώληση�του�66%�του�ΑΔΜΗΕ,�θα
έδινε�έως�και�500�εκατομμύρια�περισσότερα�από�αυτά�που�θα�λάβει�από�το�ση-
μερινό�ζημιογόνο�σχέδιο�μετοχοποίησης�που�επέλεξε�ο�ΣΥΡΙΖΑ.

Με�αυτόν�τον�τρόπο�η�ΔΕΗ�θα�είχε�στα�ταμεία�της�περί�τα�2�δις�ευρώ,�θα�είχε
λύσει�το�πρόβλημα�της�δεσπόζουσας�θέσης�που�κατέχει�στην�αγορά,�και�βέβαια
θα�είχε�διασφαλιστεί�το�επενδυτικό�της�πλάνο,�αλλά�και�το�επενδυτικό�πρόγραμμα
του�ΑΔΜΗΕ�ύψους�2,5�δις�ευρώ.

Αντίθετα�η�Κυβέρνηση�συμφώνησε�με�τους�θεσμούς:
1.�Να�επιβληθεί�μείωση�του�μεριδίου�αγοράς�που�κατέχει�η�ΔΕΗ�σήμερα�από

το�87%�στο�50%�χωρίς�κανένα�χρηματικό�ή�άλλο�αντάλλαγμα,�δηλαδή�να�μει-
ώσει�τον�κύκλο�εργασιών�της�(τζίρος�από�την�ηλεκτρική�ενέργεια),�από�4,56�δις
στα�περίπου�2,53�δις�μέχρι�το�2020.

Συνέπεια�του�τελευταίου�-�και�αν�η�ΔΕΗ�δεν�καταφέρει�να�περιορίσει�του-
λάχιστον�στο�μισό�τα�σημερινά�λειτουργικά�της�έξοδα�-�το�2020�να�παρουσιά-
σει�ζημιές�που�θα�ξεπερνάνε�το�1,5�δις�ευρώ�ετησίως.

2.�Να�πωλήσει�παραγωγικές�λιγνιτικές�μονάδες�σε�ποσοστό�40%
3.�Ταυτόχρονα,�να�πουλά�ενέργεια�στη�χονδρική�αγορά�σε�τιμές�κάτω�του�συ-

νολικού�κόστους�παραγωγής�(σε�τιμές�μεταβλητού�κόστους)�μέσω�των�δημο-
πρασιών�ηλεκτρικής�ενέργειας�(ΝΟΜΕ),�μέχρι�η�ΔΕΗ�να�μείνει�μισή.�Ήδη�αυτό
φαίνεται�και�από�την�ανακοίνωση�της�εταιρείας�ότι�το�α΄�τρίμηνο�του�2017�ζη-
μιώθηκε�21,8�εκ.�ευρώ�από�τα�ΝΟΜΕ.

Ούτε�ο�μεγαλύτερος�εχθρός�της�ΔΕΗ�δε�θα�μπορούσε�να�σκαρφιστεί�ένα�τέ-
τοιο�εγκληματικό�σχέδιο�απαξίωσης�και�καταστροφής�της.

Ο�ίδιος�άλλωστε�ο�Πρόεδρος�της�ΔΕΗ�σε�συνέντευξή�του�δηλώνει�πως�δε
συμφωνεί�με�το�Κυβερνητικό�σχέδιο,�ζητώντας�«επαναδιαπραγμάτευση�χρο-
νοδιαγραμμάτων,�γιατί�δεν�είναι�εφικτό�να�μειωθεί�το�μερίδιο�της�ΔΕΗ�κάτω�από
50%�έως�το�τέλος�του�2019».

Η�ταραχή�δε�και�ο�πανικός�της�Κυβέρνησης�για�τους�εγκληματικούς�χειρι-
σμούς�της�στο�θέμα�της�ΔΕΗ,�φαίνονται�από�την�επείγουσα�επιστολή,�σύμφω-
να�με�πληροφορίες,�που�έστειλε�ο�αρμόδιος�Υπουργός�κ.�Σταθάκης�στα�τέλη�Απρι-
λίου�στη�διοίκηση�της�επιχείρησης,�για�εκπόνηση�ενός�επιχειρησιακού�σχεδίου
«προκειμένου�να�εξασφαλιστεί�η�βιωσιμότητα�και�προαγωγή�των�συμφερόντων

της�εταιρείας».�Δηλαδή�ο�αρμόδιος�υπουργός�παραδέχεται�ότι�η�ΔΕΗ�πορεύε-
ται�τα�δυόμιση�χρόνια�της�κυβέρνησης�ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ�χωρίς�κανένα�σχέδιο�και
ενώ�η�εταιρεία�έχει�ήδη�περιέλθει�ήδη�σε�κατάσταση�μερικής�στάσης�πληρωμών.

Την�ίδια�ώρα�-�στην�κατεύθυνση�του�ιδιότυπου�ανοίγματος�της�αγοράς�ηλε-
κτρικής�ενέργειας�που�επιχειρεί�η�Κυβέρνηση�–�ο�Πρόεδρος�και�πάλι�της�επι-
χείρησης�προανήγγειλε�πως�το�αργότερο�μέχρι�τον�Ιούλιο�του�2017,�η�ΔΕΗ�θα
είναι�έτοιμη�να�κάνει�διαγωνισμό�και�να�πουλήσει�«εταιρεία»�με�χαρτοφυλάκιο
πελατών�(λιανικής)�περίπου�7%�της�αγοράς,�που�αντιστοιχίζεται�σε�400-450�χι-
λιάδες�πελάτες.�Τόνισε�δε�πως�αυτή�είναι�μια�πρακτική�που�μπορεί�να�συνεχι-
στεί�από�εδώ�και�στο�εξής,�σημειώνοντας�πως�«αν�θεωρήσουμε�ότι�μένουν�στη
ΔΕΗ�οι�πελάτες�της�Υψηλής�Τάσης,�το�Δημόσιο�και�οι�ευάλωτοι�καταναλωτές,�τότε
για�να�επιτευχθούν�οι�δεσμεύσεις�της�χώρας�πρέπει�να�μετακινηθούν�4,7�εκατ.
ρολόγια�μέσα�σε�2,5�χρόνια».

Παράλληλα�το�Διοικητικό�Συμβούλιο�της�επιχείρησης�εξέδωσε�αποφάσεις
και�προχώρησε�σε�αλλαγές�στο�καταστατικό,�προκειμένου�να�«τακτοποιήσει»�ζη-
τήματα�λειτουργικών�εξόδων�σε�«ανενεργές»�μονάδες�παραγωγής,�να�διευκο-
λύνει�την�πρόσληψη�Συμβούλων�και�να�δημιουργήσει�θέσεις�Ειδικών�Συμβού-
λων�εντός�της�επιχείρησης.

Και�σε�όλα�αυτά�έρχεται�να�προστεθεί�και�η�καταστροφική�κατολίσθηση�στο
Ορυχείο�Αμυνταίου,�όπου�παγιδεύτηκαν�28�εκ�τόνοι�λιγνίτη,�που�είναι�άγνωστο
αν�θα�είναι�αξιοποιήσιμοι�μετά�την�αποκατάσταση�της�περιοχής�του�ορυχείου�από
τις�μετακινήσεις�εδαφών.�Το�συγκεκριμένο�ορυχείο�τροφοδοτεί�εξολοκλήρου�τον
ΑΗΣ�Αμυνταίου�και�κατά�50%�περίπου�τη�νέα�μονάδα�ΑΗΣ�Μελίτη,�συμβάλλο-
ντας�έτσι�ουσιαστικά�στο�ενεργειακό�ισοζύγιο�της�χώρας�με�συνολική�ισχύ�900
MW�περίπου.�Εκτός�όμως�από�τη�διατάραξη�της�ενεργειακής�ευστάθειας,�οι�ζη-
μιές�σε�υλικοτεχνικό�εξοπλισμό�εντός�τους�ορυχείου�είναι�ιδιαίτερα�εκτεταμέ-
νες�με�τρεις�ειδικούς�καδοφόρους�εκσκαφείς�καταπλακωμένους�από�όγκους�εδα-
φών�κι�έναν�τέταρτο�να�κρέμεται�στο�κενό.�Τόσο�οι�ζημιές�εντός�του�ορυχείου,
όσο�και�η�ανάγκη�για�άμεση�μετεγκατάσταση�των�Αναργύρων,�είναι�ζητήματα�που
προκαλούν�σημαντικές�οικονομικές�υποχρεώσεις�σε�μια�στιγμή�όπου�τα�οικο-
νομικά�της�επιχείρησης�κάθε�άλλο�παρά�ανθηρά�είναι�και�δυναμιτίζουν�τη�βιω-
σιμότητα�της�επιχείρησης.

Ως�εκ�τούτου,�Επερωτάται�ο�αρμόδιος�Υπουργός:
1.�Ποιο�είναι�το�σχέδιο�της�κυβέρνησης�για�τη�διάσωση�και�ανάπτυξη�της�ΔΕΗ;
2.�Ποιο�είναι�το�σχέδιο�πώλησης�του�40%�του�λιγνιτικού�δυναμικού�της�ΔΕΗ,

τί�χρήματα�εκτιμάτε�ότι�θα�εισπράξει�η�εταιρεία�και�ποια�η�αξία�των�επενδύσε-
ων�που�θα�κληθούν�να�υλοποιήσουν�οι�ιδιώτες�επενδυτές;

3.Πώς�θα�πληρωθούν�οι�εργαζόμενοι�της�ΔΕΗ�σε�δύο�χρόνια�όταν,�μετά�τη
δεσμευτική�σας�συμφωνία�με�τους�θεσμούς,�θα�έχει�μειωθεί�ο�τζίρος�της�εται-
ρείας�στο�μισό;�Πώς�θα�υλοποιηθεί�το�επενδυτικό�πλάνο�και�ο�εκσυγχρονισμός
-�συντηρήσεις�των�εργοστασίων;�Πώς�θα�εξυπηρετηθούν�τα�δάνεια�της�εταιρείας
που�θα�ανέρχονται�στο�διπλάσιο�του�εκτιμώμενου�τζίρου�της;

4.Πώς�και�πότε�θα�αποπληρώσει�τους�προμηθευτές�της,�πολλοί�από�τους�οποί-
ους�έχουν�απλήρωτους�για�μήνες�τους�εργαζομένους�τους;

5.Τί�θα�κάνετε�για�να�βελτιώσετε�την�εισπραξιμότητα�της�ΔΕΗ;
6.Ποια�είναι�τελικά�τα�καθαρά�έσοδα�που�θα�εισρεύσουν�στα�ταμεία�της�ΔΕΗ

από�την�μετοχοποίηση�του�ΑΔΜΗΕ,�μετά�την�πληρωμή�των�φόρων�και�χωρίς
να�περιλαμβάνεται�η�επιστροφή�του�κατατεθειμένου�κεφαλαίου�στη�ΔΕΗ�που�ού-
τως�ή�άλλως�είναι�χρήματα�του�μετόχου;

7.Στηρίζει�ο�Υπουργός�τη�σημερινή�διοίκηση�της�ΔΕΗ�η�οποία�σε�κάθε�ευ-
καιρία�εκφράζει�τη�διαφωνία�της�με�τους�προωθούμενους�κυβερνητικούς�σχε-
διασμούς;

8.Ποια�η�ζημιά�και�το�συνολικό�κόστος�για�τη�ΔΕΗ�από�την�κατολίσθηση�στο
ορυχείο�Αμυνταίου;�Σε�ποιες�ενέργειες�θα�προβεί�Υπουργείο�και�επιχείρηση�και
ποιο�το�χρονοδιάγραμμα�της�αποκατάστασης�της�πληγείσας�περιοχής�και�των�πλη-
γέντων�εργαζομένων�και�κατοίκων;

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

του Κ. Σκρέκα και 37 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

ΘΕΜΑ: Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συμφωνεί και εκτελεί τη χρεωκοπία της ΔΕΗ
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Η�εικόνα�των�οικονομικών�αποτελεσμάτων�που�ανακοίνωσε�προ
ημερών�η�ΔΕΗ�για�το�πρώτο�τρίμηνο�του�τρέχοντος�έτους�μόνο�για
χαρές�και�πανηγυρισμούς�δεν�είναι.

Όσο�κι�αν�ο�πρόεδρος�και�διευθύνων�σύμβουλος�της�ΔΕΗ,�κ.Μα-
νόλης�Παναγιωτάκης,�ισχυρίστηκε�ότι�τα�αποτελέσματα�α΄�τριμήνου
του�2017�του�ομίλου�«επιβαρύνθηκαν�από�εξωγενείς�μη�ελεγχόμενους
από�την�εταιρεία�παράγοντες».

Η�ΔΕΗ�«έγραψε»�μετά�φόρων�ζημίες�ύψους�67,5�εκατ.�ευρώ�ένα-
ντι�κερδών�85,6�εκατ.�ευρώ�το�αντίστοιχο�α΄�τρίμηνο�του�2016.

#� Μειώθηκαν� τα� κέρδη� προ� τόκων,� φόρων� και� αποσβέσεων
(ΕΒΙΤDA)�του�ομίλου�κατά�221,6�εκατ.�ευρώ,�συγκρινόμενα�με�το�πρώ-
το�τρίμηνο�του�2016.�Το�αντίστοιχο�περιθώριο�ΕΒΙΤDA�διαμορφώθη-
κε�σε�9%�έναντι�24,4%.

#�Μείωση�κατά�3,1%�υπέστη�και�ο�τζίρος�της�ΔΕΗ,�ο�οποίος�δια-
μορφώθηκε�στα�1.368,8�εκατ.�ευρώ�έναντι�1.412,6�εκατ.�ευρώ�το�α΄
τρίμηνο�της�προηγούμενης�χρονιάς.

#�Συρρικνωμένο�είναι�και�το�μερίδιο�της�ΔΕΗ�στην�αγορά�το�οποίο
«έκατσε»�στο�87,7%�τον�Μάρτιο�έναντι�του�μεριδίου�92,8%�που�είχε
η�επιχείρηση�τον�Μάρτιο�του�2016.�Σημαντική�είναι�και�η�μείωση�–άνω
του�10%,�από�το�80,7%�στο�70,6%–�του�μεριδίου�της�ΔΕΗ�στη�μέση
τάση,�κι�αυτό�έχει�τη�σημασία�του�καθώς�σε�αυτή�τη�κατηγορία�εμπε-
ριέχονται�και�τα�πιο�κερδοφόρα�τιμολόγια.

Οι� διαχρονικές� ευθύνες� των� κυβερνή-
σεων�που�από�την�μεταπολίτευση�και�μετά
χρησιμοποίησαν�την�επιχείρηση�ως�την�χρυ-
σοτόκο�όρνιθα,�ο�ετσιθελισμός�που�επιδεί-
κνυαν�αλλά�και�τα�γαλαντόμα�προνόμια�που
απολάμβαναν�κατά�καιρούς�οι�συνδικαλιστές,
καθώς�και�πολλές�επίσης�διαχρονικές�διοι-
κητικές�αστοχίες�(έλλειψη�επιχειρηματικής
εξωστρέφειας� στη� βαλκανική� αγορά,� δυ-
στοκία�εισόδου�στρατηγικού�επενδυτή�κ.ά.)
είναι�μόνο�μερικά�από�αυτά�που�οδήγησαν�τη�ΔΕΗ�στη�σημερινή�δει-
νή�οικονομική�κατάσταση.

Κατόπιν�τούτων�ερωτάται�ο�αρμόδιος�Υπουργός:
-�Τι�κάνετε�για�να�αναστρέφει�η�παραπάνω�τσαλακωμένη�εικόνα�του

άλλοτε�κρατικού�μονοπωλίου�που�σε�διάστημα�μόλις�τριών�ετών�έχει
υποστεί� δραματική� χρηματιστηριακή� απαξίωση,� υπερδιπλασιασμό
των�ληξιπρόθεσμων�απαιτήσεων�στα�2,6�δισ.�ευρώ�και�εκτίναξη�των
χρεών�της�σε�ΑΔΜΗΕ,�ΔΕΔΔΗΕ,�παραγωγούς�ΑΠΕ�και�προμηθευτές;

Ο�ερωτών�βουλευτής
Νίκος�Ι.�Νικολόπουλος

Πρόεδρος�του�Χριστιανοδημοκρατικού�Κόμματος�Ελλάδος

Θέμα: «Έχει πάρει την «κάτω βόλτα» η ΔΕΗ;»
Αρ.Πρ.:6870/3/7/2017

ΠΡΟΣ�ΤΟΝ�ΥΠΟΥΡΓΟ�ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�ΚΑΙ�ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα,�19-6-2017
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:�Τον�Υπουργό�Περιβάλλοντος�και�Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Προβληματισμός για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ
Προκλητικά�επιζήμια�για�το�Ελληνικό�Δημόσιο,�τη�ΔΕΗ�και�τον�ΑΔΜΗΕ�φαίνεται�τελικά�πως�είναι�η�είσοδος�στρατηγικού�επεν-

δυτή�με�ποσοστό�24%�στον�ΑΔΜΗΕ,�όπως�την�προκήρυξε,�διαπραγματεύτηκε�και�τελικά�μεθόδευσε�η�Κυβέρνηση�ΣΥΡΙΖΑ�–�ΑΝΕΛ.
Το�ενημερωτικό�δελτίο�για�την�εισαγωγή�232.000.000�κοινών�ονομαστικών�μετά�ψήφου�μετοχών�της�ανώνυμης�εταιρείας�με�την
επωνυμία�«ΑΝΩΝΥΜΗ�ΕΤΑΙΡΕΙΑ�ΑΔΜΗΕ�ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»�στην�κύρια�αγορά�του�Χρηματιστηρίου�Αθηνών,�προκαλεί�σοβαρά�ερω-
τηματικά,�τόσο�για�τη�νέα�εταιρεία,�όσο�και�για�τη�ΔΕΗ�στερούμενης�πλέον�ενός�σημαντικού�περιουσιακού�στοιχείου.

Αντίστοιχα�και�ο�ΑΔΜΗΕ�έχει�να�αντιμετωπίσει�την�πρόκληση�της�χρηματοδότησης�του�υφιστάμενου�επενδυτικού�προγράμμα-
τός�του,�την�εξυπηρέτηση�δανειακών�του�υποχρεώσεων,�την�τιμολογιακή�του�πολιτική,�αλλά�και�την�εξέλιξη�του�μετοχικού�σχή-
ματος�με�πιθανή�αύξηση�του�ποσοστού�του�προτιμητέου�επενδυτή.�Η�Συμφωνία�Μετόχων�του�ΑΔΜΗΕ�προβλέπει�απαγόρευση�με-
ταβίβασης�ή�επιβάρυνσης�μετοχών�του�ΑΔΜΗΕ,�χωρίς�την�προηγούμενη�έγγραφη�συναίνεση�των�λοιπών�μετόχων�του�ΑΔΜΗΕ,�για
χρονικό�διάστημα�24�μηνών�(lock-up period),�με�την�εξαίρεση�μεταβιβάσεων�σε�συνδεδεμένες�επιχειρήσεις�του�μετόχου.�Προβλέπει
επίσης�δικαίωμα�πρώτης�προσφοράς�(right of first offer)�υπέρ�των�λοιπών�μετόχων�σε�περίπτωση�σκοπούμενης�πώλησης�μετο-
χών�του�ΑΔΜΗΕ,�για�χρονικό�διάστημα�από�4�έως�10�χρόνια,�το�οποίο�θα�καθοριστεί�από�τον�προτιμητέο�επενδυτή�κατά�την�ορι-
στική�απόκτηση�των�μετοχών.�Κατ’�εξαίρεση,�σε�περίπτωση�αδυναμίας�λήψης�απόφασης�είτε�σε�επίπεδο�Δ.Σ.�είτε�σε�επίπεδο�Γ.Σ.,
παρέχεται�στη�State Grid ειδικό�δικαίωμα�μεταβίβασης�των�μετοχών�του�ΑΔΜΗΕ�που�κατέχει,�χωρίς�τους�περιορισμούς�της�Συμ-
φωνίας�Μετόχων�ΑΔΜΗΕ,�εντός�6�μηνών�από�την�πάροδο�της�προθεσμίας�των�30�ημερών�που�προβλέπεται�από�τη�Συμφωνία�Με-
τόχων�ΑΔΜΗΕ�για�τη�φιλική�διευθέτηση�ενός�αδιεξόδου.

Κοινώς,�με�320�εκ.�ευρώ�ο�προτιμητέος�επενδυτής�και�ποσοστό�24%�αποκτά�προνόμια�που�θα�αποκτούσε�ο�στρατηγικός�επεν-
δυτής�αν�η�διαδικασία�εξελισσόταν�όπως�είχε�σχεδιαστεί�από�την�προηγούμενη�Κυβέρνηση�της�ΝΔ�και�με�τίμημα�τουλάχιστον�900
εκ.�ευρώ.

Ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Ποιο�το�πραγματικό�όφελος�για�ΑΔΜΗΕ,�ΔΕΗ�και�Ελληνικό�Δημόσιο�από�την�είσοδο�στρατηγικού�επενδυτή�στον�ΑΔΜΗΕ;

Ο Ερωτών Βουλευτής της Ν.Δ.
Κώστας�Σκρέκας

Βουλευτής�Π.Ε.�Τρικάλων
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Κυρίες�και�Κύριοι,

Η�αξιολόγηση�της�χώρας�ολοκληρώθηκε�!

Η�συμφωνία�για�τα�ενεργειακά,�και�ειδικότερα�την�ηλεκτρική�ε-

νέργεια,�δεδομένη!

Υπάρχουν�βέβαια�ζητήματα�που�πρέπει�να�επανεξεταστούν,�στην

προοπτική�της�σωστής�λειτουργίας�της�αγοράς.�Ας�μου�επιτραπεί

να�πω,�και�για�την�αποκατάσταση�της�λογικής�!

Αλλά�δεν�θα�σταθώ�σ'αυτά.�Άλλωστε�τα�έχω�εκφράσει�και�προ-

βάλει�σε�διάφορες�ευκαιρίες.

Θέλω�δε�να�πιστεύω�ότι�οι�αρμόδιες�ευρωπαϊκές�αρχές,�μετά�τη

διαπραγμάτευση,�θα�έχουν�τη�δυνατότητα�να�ασχοληθούν�σε�συ-

νεργασία�με�τις�Ελληνικές�αρχές�με�νηφαλιότητα,�ψυχραιμία�και�ρε-

αλισμό�για�τη�διευθέτηση�όλων�των�ζητημάτων.

Κανείς�άλλωστε�δεν�επιθυμεί�την�απορρύθμιση�και�τα�αδιέξοδα.

Από�την�πλευρά�μας�δίνουμε�αλλεπάλληλες�εξετάσεις�με�επιτυ-

χία,�ακόμη�και�σε�ασφυχτικά�χρονικά�πλαίσια�και�με�κάθε�άλλο�πα-

ρά�ευνοϊκούς�όρους.

Χαρακτηριστικό�το�παράδειγμα�του�ΑΔΜΗΕ.�Οι�φίλοι�μας�της

Commission�θα�πρέπει�να�το�παραδεχτούν.�Η�ΔΕΗ�χρειάστηκε�λι-

γότερο�χρόνο�να�προετοιμάσει�και�να�ολοκληρώσει�την�πώληση�α-

πό�όσο�χρειάστηκαν�οι�άλλοι�θεσμοί,�εγχώριοι�και�κοινοτικοί�να�ε-

γκρίνουν�και�να�επικυρώσουν�το�αποτέλεσμα.�Σε�ποια�άλλη�χώρα

-�μέλος�έγινε�κάτι�παρόμοιο;

Αλλά�και�τα�ΝΟΜΕ�εφαρμόζονται�κανονικά.�Μάλιστα�η�νέα�Re-

serve�Price�αναμένεται�30-35%�μικρότερη�από�την�οριακή�-�χον-

δρική�τιμή�και�οι�προσφερόμενες�ποσότητες�θα�είναι�μεγαλύτερες.

Οι�συνθήκες�για�την�επιτάχυνση�του�ανοίγματος�της�λιανικής�αγο-

ράς�από�την�άποψη�του�περιθωρίου�κέρδους�των�ιδιωτών,�ιδανι-

κές.�Αναμένουμε�τα�αποτελέσματα.�Πάντως�η�ΔΕΗ�συνεχίζει�να�ερ-

γάζεται�και�σύντομα�θα�έχει�έτοιμο�το�προς�διάθεση�χαρτοφυλάκιο

πελατών�με�το�οποίο�πιστεύουμε�ότι�η�αγορά�θα�ανοίξει�με�μεγα-

λύτερους�ρυθμούς�και�μάλιστα�με�σωστότερο�τρόπο.�Όσο�για�τα

ΝΟΜΕ�ελπίζουμε�να�της�αναγνωρίζεται�το�δικαίωμα�της�διαμαρτυ-

ρίας�για�τη�ζημιά�που�υφίσταται.

Τέλος�η�προετοιμασία�για�την�πώληση�του�40%�του�λιγνιτικού

δυναμικού�της�ΔΕΗ�έστω�κι�αν�αυτό�δεν�είναι�προϊόν�επιχειρημα-

τικού�σχεδιασμού�προχωρεί�απολύτως�εντός�των�προθεσμιών.�Η

ζημιά�στο�Αμύνταιο,�δεν�πρόκειται�να�αποτελέσει�ανασταλτικό�πα-

ράγοντα,�ούτε�να�αλλάξει�τους�σχεδιασμούς�μας.�Η�Επιχείρηση�θα

εκπλήξει�και�πάλι.�Όσοι�προσβλέπουν�σε�αποτυχία�του�market�test,

εξαιτίας�των�όρων�που�περιορίζουν�το�διαγωνισμό,�τους�συμβου-

λεύω�να�αναθεωρήσουν�τη�στάση�τους�αν�δεν�θέλουν�να�μείνουν

εκτός�νυμφώνος.

Αλλά,�αγαπητοί�Κυρίες�και�Κύριοι

Η�ΔΕΗ�δεν�πρόκειται,�άλλωστε�δεν�της�επιτρέπεται,�να�κάνει�το

λάθος�να�μείνει�στην�άμυνα.

Παράλληλα�με�τα�πολλά�και�δύσκολα�καθήκοντα�για�τη�συμμόρ-

φωση�της�με�τη�συμφωνία�με�τους�δανειστές�εργάζεται�εντατικά

για�την�υλοποίηση�του�Στρατηγικού�της�Στόχου�:

«Μικρότερη�-�αλλά�πάντα�μεγάλη�και�πρωταγωνιστής�-�στην�εγ-

χώρια�αγορά�ως�εταιρεία�ηλεκτρισμού,�αλλά�μεγαλύτερη�ως�εται-

ρεία�με�διαφοροποίηση�και�επέκταση�σε�άλλες�αγορές».

Ταυτόχρονα�παρακολουθεί�και�συμμετέχει�στις�εξελίξεις�στον�το-

μέα�του�ηλεκτρισμού�και�στο�ρόλο�που�έχουν�προσδιορίσει�για�τον

εαυτό�τους�και�διεκδικούν�τα�utilities�σ'αυτό�το�γίγνεσθαι.

Η�ιστορία�είναι�οδηγός�!

Η�10ετία�του�'50,�στην�έκρηξη�της�κατανάλωσης�του�ηλεκτρι-

σμού�στη�μεταπολεμική�Ευρώπη,�ήταν�η�εποχή�των�μεγάλων�κρα-

τικών�μονοπωλίων�ηλεκτρικής�ενέργειας�που�στήριξαν�την�ανά-

πτυξη�των�χωρών.�Η�χώρα�μας�ανταποκρίθηκε�με�επιτυχία�δημι-

ουργώντας�τη�ΔΕΗ.

Ο�21ος�αιώνας,�με�την�κλιματική�αλλαγή,�την�ραγδαία�πρόοδο

της�τεχνολογίας�που�αφορά�όλη�την�αλυσίδα�της�διαχείρισης�του�η-

λεκτρισμού,�από�την�παραγωγή�μέχρι�τα�δίκτυα�και�τη�διάθεση�του

προϊόντος,�με�την�αναβάθμιση�του�ρόλου�των�καταναλωτών,�που

μετατρέπονται�σε�Prosumers,�με�τις�ΑΠΕ,�και�βέβαια�με�τις�ενο-

ποιήσεις�και�ολοκληρώσεις�των�αγορών,�απαιτεί�νέες�απαντήσεις.

Η�χώρα�μας�δεν�μπορεί�να�μείνει�εκτός.�Η�ΔΕΗ�είναι�το�ισχυρότε-

ρο�εργαλείο�που�διαθέτει�για�να�ανταποκριθεί�στις�νέες�προκλή-

σεις.

Για�το�λόγο�αυτό�εκφράζουμε�τη�βεβαιότητα�ότι�η�Πολιτεία�θα

μας�στηρίξει.�Από�την�πλευρά�μας�μπορούμε�και�πρέπει�να�τα�κα-

ταφέρουμε.

Στηριζόμενοι�στα�πλούσια�ανταγωνιστικά�μας�πλεονεκτήματα�και

κυρίως�στο�ανθρώπινο�δυναμικό�μας.

Έχουμε�όλες�τις�προϋποθέσεις�να�αναπτύξουμε�επιχειρηματική

δραστηριότητα�κατ'�αρχάς�σε�πεδία�σχετικά�με�το�σημερινό�πυρή-

να�της�δραστηριότητας�μας.�Τη�μελέτη,�οργάνωση�και�διεκπεραίω-

ση�μεγάλων�διαστάσεων�projects�παραγωγής.�Τη�λειτουργία�και�εν

γένει�εκμετάλλευση�συμβατικών�μονάδων�παραγωγής�όλων�των

καυσίμων.�Και�μάλιστα�να�αναπτύξουμε�αυτές�τις�δραστηριότητες

και�εκτός�συνόρων.�Δεν�θα�αργήσουν�οι�πρώτες�ανακοινώσεις�γι

αυτό.

Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντο     
στο 21h Roundtable with the gover      
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Ωστόσο�δεν�σκοπεύουμε�να�μείνουμε�σ'αυτά.

Στην�Ευρωπαϊκή�Ένωση,�και�προφανώς�και�στη�χώρα�μας�στο

πλαίσιο�της�απανθρακοποίησης�του�συνόλου,�το�τονίζω,�της�οικο-

νομίας�η�αύξηση�της�παραγωγής�και�κατανάλωσης�της�ηλεκτρικής

ενέργειας,�σε�συνδυασμό�με�τη�βέλτιση�χρήση�και�εξοικονόμηση�της

δημιουργεί�νέα�πεδία�επιχειρηματικής�δραστηριότητας�για�επιχει-

ρήσεις�όπως�η�ΔΕΗ.�Σκοπεύουμε�και�εργαζόμαστε,�με�τις�κατάλ-

ληλες�επιχειρηματικές�συνεργασίες�να�γίνουμε�leader�και�σ'αυτή

την�αγορά,�μετατρέποντας�την�εταιρεία�μας�σε�εταιρεία�παροχής�ε-

νεργειακών�υπηρεσιών.

Και�βέβαια�δεν�θα�παραλείψω�να�επαναλάβω�τη�δυναμική�στρο-

φή�μας�στην�ανάπτυξη�των�Ανανεώσιμων�Πηγών�Ενέργειας�ξε-

περνώντας�τις�απαράδεκτες�καθυστερήσεις�του�παρελθόντος,�με

βάση�συγκεκριμένο�business�plan�της�ΔΕΗ�Ανανεώσιμες,�στο�οποίο

σημαντική�θέση�έχει�η�αξιοποίηση�-�επί�τέλους�-�της�γεωθερμίας.

Η�ΔΕΗ�η�οποία�είναι�από�τις�πρώτες�εταιρείες�που�ασχολήθηκαν�με

τις�ΑΠΕ�δεν�επιτρέπεται�να�μην�είναι�ηγέτης�στην�ανάπτυξη�και�εκ-

μετάλλευση�των�ΑΠΕ�στη�χώρα�αλλά�και�στην�ευρύτερη�περιοχή.

Και�αυτό�αφορά�τόσο�την�ηπειρωτική�χώρα,�όπου�εκτός�των�άλλων

επιδιώκουμε�την�υλοποίηση�του�μεγάλου�Φ/Β�Σταθμού�των�200

MW�στην�Πτολεμάίδα�όσο�και�στη�νησιωτική�χώρα�σε�συνδυασμό

με�τις�διασυνδέσεις�και�την�αποθήκευση.

Θεωρούμε�μάλιστα�ότι�τα�διασυνδεδεμένα,�κατ'�αρχάς,�νησιά�αλ-

λά�και�τα�άλλα�σε�συνάρτηση�με�την�ανάπτυξη�της�αποθήκευσης

είναι�προνομιακοί�χώροι�για�την�ηλεκτροκίνηση�προοπτική�της�με-

τατροπής�τους�σε�πράσινα�νησιά.

Τονίζω�ακόμη�την�ενασχόληση�της�ΔΕΗ�με�το�Φυσικό�Αέριο�για

άμεση�χρήση,�σε�συνεργασία�με�τη�ΔΕΠΑ�και�όχι�μόνο,�σε�περιο-

χές�της�ηπειρωτικής�χώρας�αλλά�και�της�νησιωτικής�πράγμα,�που

μπορεί�να�αποφέρει�μείωση�του�κόστους�και�βελτίωση�του�περι-

βαλλοντικού�αποτυπώματος�υποκαθιστώντας�το�πετρέλαιο.

Κυρίες�και�Κύριοι,

Παράλληλα�με�την�εκπλήρωση,�αλλά�και�για�την�εκπλήρωση,�τό-

σο�σημαντικών�και�μεγάλου�όγκου�καθηκόντων,�η�ΔΕΗ�πρέπει�να

μετασχηματιστεί.�Να�καταστεί�εταιρεία�με�όλα�τα�χαρακτηριστικά

του�όρου.�Ανταγωνιστική,�με�πελατοκεντρική�αντίληψη,�στρατηγι-

κό�σχέδιο,�ευελιξία�και�ικανότητα�για�νέες�επιχειρηματικές�δρα-

στηριότητες.�Τα�παραδείγματα�αντίστοιχων�Ευρωπαϊκών�Επιχειρή-

σεων�είναι�πολλά�και�δείχνουν�το�δρόμο�και�σ'εμάς.

Σήμερα�είμαστε�στη�φάση�της�επεξεργασίας�της�στρατηγικής�και

του�στρατηγικού�μας�σχεδιασμού�με�ορίζοντα�το�2030,�και�ενδιά-

μεσο�σταθμό�κατ'αρχάς�το�2020,�οπότε�θα�έχουν�κατασταλάξει�τα

αποτελέσματα�από�τα�μέτρα�που�λαμβάνονται�σήμερα.

Περιμένουμε�από�τη�μελέτη,�μεταξύ�των�άλλων,�να�αναδείξει�ε-

πιστημονικά�και�μετρήσιμα�τα�βασικά�προβλήματα�αλλά�και�τα�ι-

σχυρά�μας�σημεία,�καθώς�και�το�κατάλληλο�επιχειρηματικό�μοντέ-

λο�για�την�αντιμετώπιση�των�αδυναμιών�και�την�αξιοποίηση�των

δυνατοτήτων.�Και�βέβαια�στη�στρατηγική�μας,�θα�συμπεριλάβουμε

και�την�αξιοποίηση�επιχειρηματικά�των�Δικτύων�Διανομής�της�ΔΕΗ,

η�λειτουργία�των�οποίων�έχει�ανατεθεί�στο�ΔΕΔΔΗΕ,�καθώς�και�τις

οικονομίες�κλίμακας�που�μπορεί�να�προκύψουν�σε�επίπεδο�Ομί-

λου.

Στο�μεταξύ�δεν�περιμένουμε�τη�μελέτη�για�να�δράσουμε�και�να

εκσυγχρονιστούμε.

Αναγνωρίζοντας�ότι�το�πολυτιμότερο�κεφάλαιο�της�ΔΕΗ�είναι�το

Ανθρώπινο�Δυναμικό�της,�και�συνεπώς�η�βέλτιστη�διαχείριση�και�α-

νάπτυξη�του�είναι�μείζονος�σημασίας,�επεξεργαστήκαμε�in�house

και�θέτουμε�σε�εφαρμογή�από�φέτος�το�νέο�σύστημα�αξιολόγησης

του�προσωπικού�και�των�στελεχών�μας,�και�παράλληλα�κάνουμε�τα

πρώτα�βήματα�για�τη�δημιουργία�πολιτικής�στελεχών.�Αυτά,�σε�συν-

δυασμό�με�την�αλλαγή�της�οργάνωσης�της�Επιχείρησης�που�βρί-

σκεται�επίσης�σε�εξέλιξη�θα�αναβαθμίσουν�τη�διοικητική�μας�λει-

τουργία�με�όλες�τις�ευεργετικές�επιπτώσεις�που�συνεπάγεται�αυτό.

Επαναλαμβάνω�το�όραμα�που�έχουμε�διατυπώσει�τα�τελευταία

χρόνια:�να�δημιουργήσουμε�μια�νέα�γενιά�επιστημόνων�μηχανικών

και�εν�γένει�τεχνικών,�που�μαθητεύοντας�με�τους�παλαιότερους

που�εργάζονται�ακόμη,�θα�πάρουν�τη�σκυτάλη�και�θα�αναπτύξουν

την�Επιχείρηση�στην�κατεύθυνση�που�περιγράφηκε�κάνοντας�ανά-

λογο�άλμα�με�αυτό�του�παρελθόντος.

Κυρίες�και�Κύριοι,

Τόνισα�προηγουμένως�την�έννοια�και�την�ιδιότητα�της�Εταιρείας

για�τη�ΔΕΗ.

Αυτό,�ως�γνωστόν,�δεν�αφορά�μόνο�την�ίδια�την�Επιχείρηση�μας

και�τις�εσωτερικές�της�αναδιαρθρώσεις,�εκσυγχρονισμούς�και�λει-

τουργίες.�Αφορά,�ίσως�πρωτίστως,�τις�σχέσεις�της�με�το�Κράτος.

Δεν�αναφέρομαι,�κάθε�άλλο,�στη�αλλαγή�του�ιδιοκτησιακού�κα-

θεστώτος.

Αναφέρομαι�στην�ριζική�αλλαγή�του�πλέγματος�των�σχέσεων�της

ΔΕΗ�και�των�θυγατρικών�της�με�το�Κράτος.�Επιβάλλεται�να�εξαλει-

φθεί�κάθε�διαδικασία�και�θεσμός�που�στραγγαλίζει�την�επιχειρημα-

τική�της�δραστηριότητα�και�διαστρεβλώνει�την�εταιρική�της�λει-

τουργία�με�τις�αρχές�της�εταιρικής�διακυβέρνησης.

Αν�θέλετε,�η�αντίληψη�και�πολιτική�που�πρεσβεύει�την�αναγκαι-

ότητα�του�κρατικού�ελέγχου�και�ιδιοκτησίας�σε�επιχειρήσεις�σαν�τη

ΔΕΗ�πρέπει�να�κερδίσει�το�στοίχημα:�Να�αποδείξει�ότι�κρατικός�έ-

λεγχος�και�ιδιοκτησία�δεν�συνεπάγεται�γραφειοκρατία,�δυσκινησία,

έλλειψη�ευελιξίας,�αναποτελεσματικότητα.

Πιστεύω�ότι�υπάρχουν�οι�αντικειμενικές�δυνατότητες�γι'αυτό.�Ας

θυμηθούμε�το�έπος�του�εξηλεκτρισμού�και�την�εξαγορά�και�ενσω-

μάτωση�των�400�και�πλέον�τοπικών�ιδιωτικών�επιχειρήσεων�ηλε-

κτρισμού�σε�ελάχιστο�χρόνο,�από�τη�ΔΕΗ�αν�και�ήταν�100%�κρατι-

κό�μονοπώλιο,�αλλά�βέβαια�είχε�τους�αναγκαίους�βαθμούς�ελευ-

θερίας.

Αυτή�είναι�μια�από�τις�μεγαλύτερες�και�σοβαρότερες�προκλή-

σεις.

Ευχαριστώ

   ς Συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη
     rnment of Greece - Economist 2017
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Συγκρότηση Δ.Σ. ΑΔΜΗΕ σε σώμα –
Ορισμός Γενικού Οικονομικού

Διευθυντή
Σε�συνέχεια�της�απόφασης�της�Γενικής�Συνέλευσης�των�μετόχων�της�Εται-

ρείας�περί�εκλογής�νέου�Διοικητικού�Συμβουλίου,�το�Διοικητικό�Συμβού-
λιο�της�Εταιρείας�συγκροτήθηκε�σε�σώμα�ως�ακολούθως:�
1. κ.�Μανούσος�Μανουσάκης�του�Γεωργίου Πρόεδρος�Δ.Σ.�και

Διευθύνων�Σύμβουλος
2. κ.�Ιωάννης�Μάργαρης�του�Διονυσίου Αντιπρόεδρος�Δ.Σ.

(εκτελεστικό�μέλος)
3. κ.�Xinghua�Shi�του�Laishui�Shi Μέλος,�Αναπληρωτής

Διευθύνων�Σύμβουλος
4. κα.�Ζωή�Βροντίση�του�Νικολάου Μέλος
5. κ.�Ιωάννης�Καμπούρης�του�Θεοχάρη Μέλος
6. κ.�Σπυρίδων�Πασβαλίδης�του�Νικολάου Μέλος
7. κ.�Hong�Li�του�Minlin�Li Μέλος
8. κ.�Yunpeng�He�του�Jin�He Μέλος
9. κ.�Νικολόπουλος�Φώτιος Μέλος,�Εκπρόσωπος

εργαζομένων
Επίσης,�το�Διοικητικό�Συμβούλιο�λαμβάνοντας�υπόψη�ότι�σύμφωνα�με

το�άρθρο�10�παρ.�1(γ)�του�Καταστατικού�της�Εταιρείας�ο�Γενικός�Οικονομι-
κός�Διευθυντής�αποτελεί�όργανο�Διοίκησης�της�Εταιρείας,�αποφάσισε:
α. τη�σύσταση�θέσης�Γενικού�Οικονομικού�Διευθυντή�και�Αναπληρωτή�Γε-

νικού�Οικονομικού�Διευθυντή�στο�υφιστάμενο�οργανόγραμμα�της�Εται-
ρείας�και�την�αντίστοιχη�τροποποίηση�του�οργανογράμματος.

β. Ο�Γενικός�Οικονομικός�Διευθυντής�θα�είναι�υπεύθυνος�για�τις�αρμο-
διότητες�και�τα�καθήκοντα�που�αναφέρονται�στο�άρθρο�13�παρ.�6�του
Καταστατικού�της�Εταιρείας.
Τέλος,�διόρισε�στη�θέση�του�Γενικού�Οικονομικού�Διευθυντή�τον�κ.�Day-

ong�Sun�του�Baolan�Sun.

Με τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ
συναντήθηκε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση γνωριμίας της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον νέο Πρόεδρο & ΔΝΣ του ΑΔΜΗΕ κ. Μανούσο Μα-
νουσάκη, τη Δευτέρα 10/7/2017.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κ. Ιω-
άννης Μάργαρης καθώς και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ συν.
Φώτης Νικολόπουλος.

Στη συνάντηση τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία
μετά τον ιδιοκτησιακό της διαχωρισμό από τον Όμιλο ΔΕΗ όπως:

• τα θέματα που αφορούν το προσωπικό,
• το επενδυτικό πρόγραμμα,
• η σχέση με τον Στρατηγικό Εταίρο State Grid.
Από την πλευρά του ο κ. Μανουσάκης κατέστησε σαφές ότι τίποτα δεν

αλλάζει στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων καθώς ισχύουν οι δια-
τάξεις του άρθρου 149 του Νόμου 4389/16 επίσης ισχυρίστηκε και ταυ-
τόχρονα δεσμεύτηκε ότι δεν είναι στις προθέσεις της Εταιρείας να προ-
χωρήσει σε καμία καταγγελία σύμβασης εργασίας, όχι μόνο για τα τρία
χρόνια που προβλέπεται από την σύμβαση πώλησης του 24% -για το οποίο
η ΓΕΝΟΠ διατήρησε τις επιφυλάξεις της- αλλά και στο μέλλον.

Τέλος, επανέλαβε πως η θέση του βασικού μετόχου είναι να παραμείνει
το 51% υπό Δημόσιο Έλεγχο και ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα
προχωρήσουμε στην υπογραφή ΕΣΣΕ με το σύνολο των προηγούμενων
ρυθμίσεων να είναι σε ισχύ.

Η ΓΕΝΟΠ και η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συμφώνησαν ότι η διαρ-
κής αλληλοενημέρωση και η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές εί-
ναι επιβεβλημένη.

Χώρισαν οι δρόμοι

ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ

Τ
ους διαφορετικούς δρόμους που θα ακολουθήσουν

στο ταμπλό η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ σηματοδότησε η

κήρυξη λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου

Αθηνών της 16/6/2017, από τον πρόεδρο και διευθύνο-

ντα σύμβουλο της εταιρείας, παρόντος και του υπουργού

Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη.

Με τον τρόπο αυτό έγινε η τελετή υποδοχής της

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία αποτελεί βασικό μέτοχο του

ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 51% και θα ξεκινήσει από τη Δευ-

τέρα να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο.

Πρόκειται για την πρώτη εταιρία δημόσιου χαρακτή-

ρα που εισάγεται μετά από έντεκα χρόνια στο ελληνικό

Χρηματιστήριο. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών

της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην Κύρια Αγορά πραγματο-

ποιήθηκε τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο υπουργός Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και ο πρόεδρος και

διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιάσων

Ρουσόπουλος, κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης του Χρη-

ματιστηρίου Αθηνών.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο υπουργός αναφέρθηκε

στα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την εισαγω-

γή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Πρώτον. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους επενδυτές

να συμμετέχουν στον ΑΔΜΗΕ, για να ενισχύσουν το νέο,

φιλόδοξο, στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του, που περι-

λαμβάνει σημαντικά έργα διασύνδεσης, εγχώριου και διε-

θνούς ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων, η διασύνδε-

ση των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Δεύτερον. Οι μέτοχοι της ΔΕΗ αποκτούν μετοχές στην

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Τρίτον. Ανοίγει μία ακόμη εταιρία στο επενδυτικό κοι-

νό.

Η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Σταθάκης, επέλεξε να δια-

τηρήσει τον δημόσιο έλεγχο στο ρυθμιζόμενο μονοπώ-

λιο δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, καθώς

αποτελεί εθνικής σημασίας κεφάλαιο για την Ελλάδα, με

στόχο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
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Σε τέλμα ο ΔΕΔΔΗΕ
Η�κατάσταση�στον�ΔΕΔΔΗΕ�καθημερινά�χειροτερεύει�σε�όλα�τα

επίπεδα.�Η�εξυπηρέτηση�των�πελατών,�οι�επενδύσεις,�η�συντήρη-
ση�του�δικτύου,�η�πρόοδος�των�στρατηγικών�έργων�που�έχει�εξαγ-
γείλει�ο�ΔΕΔΔΗΕ�είναι�οι�παράγοντες�που�αναδεικνύουν�την�ανα-
ποτελεσματικότητα�της�Διοίκησης�του�ΔΕΔΔΗΕ�και�αποτελούν�τις
αιτίες�διασυρμού�της�Εταιρείας�και�απαξίωσής�της�στη�συνείδηση
των�καταναλωτών.

Η�έλλειψη�υλικών,�η�έλλειψη�προσωπικού,�"εργολαβοποίηση"�των

δραστηριοτήτων�και�η�συνεπακόλουθη�εξάρτηση�από�τους�εργο-
λάβους�έχουν�βυθίσει�σε�τέλμα�τον�ΔΕΔΔΗΕ.

Ένας�γενικότερος�Επιχειρησιακός�Σχεδιασμός�για�το�2017�έως
το�2021,�που�δεν�συζητήθηκε�καν�με�το�συνδικάτο�και�οι�αθρόες�προ-
κηρύξεις�θέσεων�ευθύνης�συνδυασμό�με�τις�μεταβολές�των�οργα-
νογραμμάτων�δεν�είναι�αρκετά�για�να�εξωραΐσουν�την�κατάσταση.�

Ενδεικτικά� αναφέρονται� παρακάτω� τα� στρατηγικά� έργα� του
ΔΕΔΔΗΕ�και�η�πρόοδός�τους:

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΟΔΟΣ

Εκσυγχρονισμός�Κέντρου
Ελέγχου�δικτύων�Αττικής

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στον�εκσυγχρονισμό�του�Κέντρου�Ελέγχου�Δικτύων�Διανομής�(�ΚΕΔΔ)
της�Αττικής�μέσω�προμήθειας�και�εγκατάστασης�συστημάτων�Supervisory�Control�and�Data�Acqui-
sition�–�Data�Management�System�(SCADA�–�DMS),�συστημάτων�τηλεχειρισμών�(Remote�Transmit-
ter�Units�–�RTUs)�στους�Υποσταθμούς�(Υ/Σ)�Υψηλής�Τάσης�/�Μέσης�Τάσης�(ΥΤ/ΜΤ)�αλλά�κα�στην�ανα-
διοργάνωση�των�επιμέρους�μονάδων�του.�

Το�Έργο�αναμένεται�να�ολοκληρωθεί�στο�1ο�εξάμηνο�του�2019�και�το�ποσο-
στό�υλοποίησης�μέχρι�τον�8ο/2016�είναι�της�τάξης�του�70%.�Το�μεγαλύτερο
μέρος�των�SCADA�–�DMS�&�RTUs�βρίσκεται�σε�πλήρη�λειτουργία�και�εκμε-
τάλλευση,�ενώ�τα�πρώτα�οφέλη�είναι�ήδη�εμφανή.

Δημιουργία�Κέντρου�Ελέγχου
δικτύων�Νησιών

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στη�δημιουργία�ενός�νέου�Κέντρου�Ελέγχου�Δικτύων�Διανομής�(ΚΕΔΔ)
και�Μη�Διασυνδεδεμένων�Μησιών�(ΜΔΝ)�μέσω�προμήθειας�και�εγκατάσταση�νέων�συστημάτων�Su-
pervisory�Control�and�Data�Acquisition�–�Data�Management�System�(SCADA�–�DMS),�του�απαραίτη-
του�εξοπλισμού�τηλεχειρισμών�(Remote�Transmitter�Units�–�RTUs)�στους�Υποσταθμούς�(Υ/Σ)�Υψη-
λής�Τάσης�/�Μέσης�Τάσης�(ΥΤ/ΜΤ)�καθώς�επίσης�και�στη�δημιουργία�των�απαραίτητων�δομών�υπο-
στήριξης�του�νέου�ΚΕΔΔ.�

Το�Έργο�αναμένεται�να�ολοκληρωθεί�στο�1ο�εξάμηνο�του�2020.�Το�ποσοστό
υλοποίησης�μέχρι�τον�8ο/2016�είναι�της�τάξης�του�30%.�Το�σύστημα�SCADA
–�DMS�έχει�εγκατασταθεί�και�λειτουργεί,�ενώ�είναι�σε�εξέλιξη�οι�εργασίες�εγκα-
τάστασης�των�RTUs�στους�Υ/Δ�ΥΤ/ΜΤ.�Το�2017�θα�ξεκινήσει�η�ενημέρωση�των
ηλεκτρονικών�διαγραμμάτων�όλων�των�Δικτύων�ΜΤ�των�ΜΔΝ.

Εκσυγχρονισμός�ελέγχου
δικτύων�λοιπής�Χώρας

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στον�εκσυγχρονισμό�του�Κέντρου�Ελέγχου�Δικτύων�Διανομής�(�ΚΕΔΔ)
των�υπόλοιπων�τριών�Περιφερειών�(*),�μέσω�εγκατάστασης�νέων�συστημάτων�Supervisory�Control
and�Data�Acquisition�–�Data�Management�System�(SCADA�–�DMS)�και�επικοινωνίας�με�τους�εξοπλι-
σμούς�τηλεχειρισμών�(Remote�Transmitter�Units�–�RTUs)�στους�Υποσταθμούς�(Υ/Σ)�Υψηλής�Τάσης�/
Μέσης�Τάσης�(ΥΤ/ΜΤ)�καθώς�επίσης�και�στη�δημιουργία�των�απαραίτητων�υποδομών�υποστήριξης
των�τριών�ενιαίων�ΚΕΔΔ.
(*)�ΔΠΜ-Θ:�Διεύθυνση�Περιφέρειας�Μακεδονίας�–�Θράκης,�ΔΠΚΕ:�Διεύθυνση�Περιφέρειας�Κεντρικής
Ελλάδας,�ΔΠΠ-Η:�Διεύθυνση�Περιφέρειας�Πελοποννήσου�–�Ηπείρου.

Το�Έργο�αναμένεται�να�ολοκληρωθεί�το�1ο�εξάμηνο�του�2020.�Το�ποσοστό
υλοποίησης�μέχρι�τον�8ο/2016�είναι�της�τάξης�του�4%.�Ο�εξοπλισμός�του�SCA-
DA�έχει�ήδη�εγκατασταθεί�στις�τρεις�Περιφέρειες�της�ηπειρωτικής�χώρας�και
είναι�σε�εξέλιξη�οι�εργασίες�εγκατάστασης�και�παραλαβής�του�λογισμικού.�Εντός
του�2017�αναμένεται�να�ξεκινήσουν�οι�εργασίες�των�RTUs�των�Υ/Σ�ΥΤ/ΜΤ�στα
αντίστοιχα�Κέντρα�Ελέγχου�των�Περιφερειών.

Αναβάθμιση�περιφερειακού
εξοπλισμού�τηλεχειρισμών�στα
Δίκτυα

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στην�προμήθεια�και�εγκατάσταση�σύγχρονων�τηλεχειριζόμενων�στοι-
χείων�σε�εναέρια�Δίκτυα�Μέσης�Τάσης�(ΜΤ)�και�σε�Υποσταθμούς�(Υ/Σ)�Μέσης�Τάσης�/�Χαμηλής�Τάσης
(ΜΤ/ΧΤ)�,�τα�οποία�θα�συνδεθούν�με�τα�Περιφερειακά�Κέντρα�Ελέγχου�Δικτύων�και�θα�διαχειρίζονται
από�αυτά.�

Το�έργο�έχει�ήδη�ξεκινήσει�και�προβλέπεται�να�ολοκληρωθεί�το�2020.�Βάσει
του�σχεδίου�δράσης�του�Έργου,�για�κάθε�είδος�εξοπλισμού�προβλέπονται�αντί-
στοιχες�φάσεις�μελέτης�προδιαγραφών,�διαγωνισμού�προμήθειας�και�πα-
ραλαβής�καθώς�και�εγκαταστάσεων�στο�Δίκτυο.�Το�2017�αναμένεται�να�ξε-
κινήσουν�οι�διαγωνιστικές�διαδικασίες�για�το�σύνολο�των�συστημάτων�πε-
ριφερειακού�εξοπλισμού�τηλεχειρισμών.�

Εγκατάσταση�Συστήματος
Γεωγραφικών�Πληροφοριών

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στην�αποτύπωση�των�θέσεων�του�Δικτύου�με�γεωγραφικές�συντε-
ταγμένες,�στην�ψηφιοποίηση�ηλεκτρικών�σχεδίων�και�δεδομένων�των�Δικτύων�Μέσης�Τάσης�(ΜΤ)�&
Χαμηλής�Τάσης�(ΧΤ)�και�στην�εισαγωγή�τους�στο�σύστημα�Geographic�Information�System�(GIS)�που
έχει�εγκαταστήσει�η�εταιρεία�και�λειτουργεί�πιλοτικά�σε�δύο�περιοχές�της�χώρας.�Επίσης�περιλαμβά-
νεται�η�προμήθεια�και�εγκατάσταση�του�απαραίτητου�εξοπλισμού,�των�αδειών�χρήσης�και�των�γεω-
γραφικών�υποβάθρων�για�την�πανελλαδική�κάλυψη�των�αναγκών.�

Το�2016�ολοκληρώθηκε�το�σχέδιο�δράσης�και�έχει�αρχίσει�η�διαγωνιστική�δια-
δικασία� για� την� προμήθεια� εξοπλισμού,� αδειών� χρήσης� λογισμικού� και
υπηρεσιών�ψηφιοποίησης�των�Δικτύων�της�χώρας.�

Νέο�Πληροφοριακό�Σύστημα
Εξυπηρέτησης�Πελατών

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στον�εκσυγχρονισμό�του�Συστήματος�Εξυπηρέτησης�των�Πελατών
μέσω�της�εγκατάσταση�κατάλληλου�σύγχρονου�πληροφοριακού�συστήματος�καθώς�και�στην�ανα-
διοργάνωση�των�σχετιζόμενων�δομών,�διαδικασιών�και�μεθόδων�εργασίας.�

Έχει�ολοκληρωθεί�το�σχέδιο�δράσης�και�εντός�του�2017�θα�ξεκινήσει�η�δια-
γωνιστική�διαδικασία�για�την�προμήθεια�του�απαραίτητου�εξοπλισμού�και�λο-
γισμικού�των�εφαρμογών�εξυπηρέτησης�πελατών�μαζί�με�τις�απαιτούμενες
άδειες�χρήσης.�

Εγκατάσταση�Συστημάτων
Τηλε-εξυπηρέτησης�Πελατών

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στην�εγκατάσταση�Κέντρων�Τηλε-εξυπηρέτησης�(Call�Centers)�που
ια�παρέχουν�νέα�κανάλια�επικοινωνίας�για�εύκολη�και�ταχεία�εξυπηρέτηση�των�πελατών.�Έναρξη�με
Πιλοτικό�Κέντρο�στην�Αθήνα�και�στη�συνέχεια�προώθηση�επέκτασης�σε�όλη�τη�χώρα.�

Έχει�ολοκληρωθεί�το�σχέδιο�δράσης�και�εντός�του�2017�αναμένεται�η�έναρ-
ξη�και�ολοκλήρωση�του�σχεδιασμού�ανάπτυξης�και�λειτουργίας�του�κέντρου
Τηλε-εξυπηρέτησης�στην�Αθήνα.�

Αναβάθμιση�Προγραμματισμού
Ανάπτυξης�Δικτύων

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στον�ανασχεδιασμό�των�διαδικασιών,�στον�επανακαθορισμό�των�αρ-
μοδιοτήτων�και�κριτηρίων�καθώς�και�στην�προμήθεια�νέων�σύγχρονων�εργαλείων�λογισμικού�για�την
αξιολόγηση�και�το�βέλτιστο�προγραμματισμό�των�επενδυτικών�Έργων�(ενισχύσεων,�ανακαινίσεων�κλπ)
στο�Δίκτυο�Διανομής.�

Οι�εργασίες�μελέτης�και�αποτύπωσης�κριτηρίων�Προγραμματισμού�Ανάπτυξης
Δικτύων�είναι�σε�εξέλιξη,�ενώ�το�2017�αναμένεται�η�έναρξη�της�διαγωνιστι-
κής�διαδικασίας�για�την�προμήθεια�κατάλληλου�λογισμικού�μελετών�ανάπτυξης
Δικτύων�Μέσης�Τάσης�(ΜΤ)�&�Χαμηλής�Τάσης�(ΧΥ).�

Ανάπτυξη�Υποδομών�Μη
Διασυνδεδεμένων�Νησιών
(ΜΔΝ)�για�εφαρμογή�Κώδικα
ΜΔΝ

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στην�ανάπτυξη�και�υλοποίηση�των�αναγκαίων�υποδομών�στα�Μη�Δια-
συνδεδεμένα�Νησιά�(ΜΔΝ)�προς�πλήρη�εφαρμογή�των�διατάξεων�του�Κώδικα�ΜΔΝ.�Το�συνολικό�Έργο
περιλαμβάνει�τα�κάτωθι�υποέργα:
1o:�Υποδομές�Μέτρησης�
2ο:�Μεθοδολογικές�Υποδομές�
3ο:�Πληροφοριακό�σύστημα�ΜΔΝ
4ο:�Κέντρο�Ελέγχου�Ενέργειας�(ΚΕΕ)�στην�Αθήνα,�Κρήτη�και�Ρόδο.
5ο:�Κέντρο�Ελέγχου�Ενέργειας�(ΚΕΕ)�στα�υπόλοιπα�Ηλεκτρικά�συστήματα�των�ΜΔΝ.

Έχει�ολοκληρωθεί�κατά�80%�η�αναγκαία�προετοιμασία�προς�διακήρυξη�δια-
γωνισμών�στα�πλαίσια�υλοποίησης�του�1ου�Υποέργου,�που�αφορά�στις�υπο-
δομές�μέτρησης�ενέργειας.�Για�το�2ο�Υποέργο�αναμένεται�η�οριστικοποίηση
των�μεθοδολογιών�με�τη�συνεργασία�των�αρμοδίων�αρχών�(ΠΑΕ,�ΥΠΕΙΝ)�και
της�ΔΕΗ.�Στο�3ο�Υποέργο�έχει�ολοκληρωθεί�η�κατάρτιση�των�λειτουργικών
προδιαγραφών,�ενώ�έχει�ήδη�ξεκινήσει�η�υλοποίηση�του�λογισμικού.�Στο�4ο
Υποέργο�βρίσκεται�σε�εξέλιξη�η�διαγωνιστική�διαδικασία�για�την�επιλογή�ανα-
δόχου�υλοποίησης�του�κεντρικού�ΚΕΕ�στην�Αθήνα�και�των�Τοπικών�ΚΕΕ�σε
Κρήτη�και�Ρόδο,�ενώ�στο�5ο�Υποέργο�είναι�σε�εξέλιξη�η�διαγωνιστική�διαδι-
κασία�για�την�επιλογή�Αναδόχου�προμήθειας�και�εγκατάστασης�συστημάτων
Supervisory�Control�and�Data�Acquisition�–�Energy�Management�System�(SCA-
DA�–�EMS)�σε�27�Ηλεκτρικά�Συστήματα�ΜΔΝ.

Ανάπτυξη�«Έξυπνων�Νησιών»,
Πιλοτικό�και�προώθηση
επέκτασής�του

Πιλοτική�Ανάπτυξη�Υποδομών�Λειτουργίας�και�Διαχείρισης�σε�ένα�Ηλεκτρικό�σύστημα�Μη�Διασυν-
δεδεμένου�Νησιού,�με�σκοπό�τη�μεγιστοποίηση�της�διείσδυσης�ενέργειας�από�Σταθμούς�Ανανεώσι-
μων�Πηγών�ενέργειας�(ΑΠΕ)�και�τη�μέγιστη�δυνατή�μείωση�του�κόστους�λειτουργίας�του�Ηλεκτρικού
συστήματος,�διασφαλίζοντας�ταυτόχρονα�την�επάρκεια�κάλυψης�της�ζήτηση�με�αξιόπιστο,�ασφαλή�και
οικονομικό�τρόπο.�

Έχει�ολοκληρωθεί�το�βασικό�πλαίσιο�υλοποίησης�του�Πιλοτικού�Έργου�τον
4ο/2016�και,�σε�συνεργασία�με�τη�ΡΑΕ,�προωθούνται�οι�απαιτούμενες�ρυθ-
μιστικές�και�νομοθετικές�παρεμβάσεις�από�τους�αρμόδιους�Φορείς,�ώστε�να
ακολουθήσει�η�διαγωνιστική�διαδικασία.

Τηλεμέτρηση�Πελατών�Χαμηλής
Τάσης�(ΧΤ),�Πιλοτικό�και
προώθηση�επέκτασής�του

Το�έργο�στοχεύει�στη�δημιουργία�Πιλοτικού�συστήματος�Τηλεμέτρησης�και�διαχείρισης�περίπου�200.000
παροχών�μικρών�καταναλωτών,�με�την�αντικατάσταση�των�συμβατικών�μετρητών�με�τηλε-μετρού-
μενους�ηλεκτρονικούς�(�έξυπνους�μετρητές)�σε�συγκεκριμένες�περιοχές�(Ξάνθη,�Λέσβος,�Λήμνος,�Αγ.
Ευστράτιος)�και�σε�αντιπροσωπευτικά�δείγματα�Αθήνας�&�Θεσσαλονίκης.�Επίσης�στη�σχεδίαση�της�γε-
νικής�Τηλεμέτρησης�(πανελλαδική�επέκταση�έξυπνων�μετρητών�στο�σύνολο�των�καταναλωτών).�

Είναι�σε�εξέλιξη�η�διαγωνιστική�διαδικασία�για�την�επιλογή�αναδόχου�που�θα
αναλάβει�την�προμήθεια�του�εξοπλισμού�και�λογισμικού�του�κέντρου�Τηλε-
μέτρησης�καθώς�και�την�εγκατάσταση�περίπου�200.000�νέων�μετρητών�με
δυνατότητα�Τηλεμέτρησης,�η�οποία�αναμένεται�να�ολοκληρωθεί�στο�1ο�τρί-
μηνο�του�2017.�

Αναδιοργάνωση�της
εφοδιαστικής�αλυσίδας

Το�αντικείμενο�του�Έργου�αφορά�στην�επανεξέταση�όλων�των�θεμάτων�της�εφοδιαστικής�αλυσίδας�της�εται-
ρείας�και�στην�προώθηση�βελτίωσης�&�εκσυγχρονισμού�των�σχετικών�μεθόδων,�πρακτικών�και�διαδικα-
σιών.�Στα�ίδια�πλαίσια�θα�επιδιωχθεί�και�η�βέλτιστη�αξιοποίηση�του�υπάρχοντος�συστήματος�ERP/SAP.�

Έχει�ολοκληρωθεί�η�διαγωνιστική�διαδικασία�επιλογής�συμβούλου�μελέτης
αναδιοργάνωσης�της�εφοδιαστικής�αλυσίδας�και�έχει�ξεκινήσει�η�σχετική�με-
λέτη.�Αναμένεται�να�ολοκληρωθεί�το�1ο�τρίμηνο�του�2017.�
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Η ασαφής πολιτική της Κυβέρνησης από�τη�μία,�που�βασίζεται�κυρίως στις�διαψευσθείσες�προεκλογικές�υποσχέ-
σεις�και�στο�«όραμα»�για�την�ΔΕΗ�πριν�αναλάβουν�την�ευθύνη�της�και�η αδυναμία ανταπόκρισης της Διοίκησης
του Ομίλου ΔΕΗ από�την�άλλη,�στις σύγχρονες προκλήσεις,�μετέτρεψαν τη ΔΕΗ από γίγαντα σε νάνο.

Το�καμπανάκι�που�χτυπά�εδώ�και�καιρό�έγινε�εκκωφαντικό.

Με ζημιές 67,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2017 για τον όμιλο της ΔΕΗ, έναντι κερδών 85,6 εκατ.
ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Αυτό�απέδειξαν�τα�αποτελέσματα�του�Α’�τριμήνου�του�2017,�με�κύρια χαρακτηριστικά τις�ζημιές,�την�μείωση�των�επεν-
δύσεων,�την�έλλειψη�ρευστότητας�και�βέβαια�την�αδυναμία�είσπραξης�των�ληξιπρόθεσμων�οφειλών.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ,�με�την�συνηθισμένη�της�τακτική, προσπαθεί�να�επιρρίψει�τις�ευθύνες μόνο σε�έκτακτους�εξω-
γενείς�παράγοντες,�όπως�η κάλυψη�του�ελλείμματος�του�Ειδικού�Λογαριασμού�ΑΠΕ,�η�ενεργειακή�κρίση�και�οι�δη-
μοπρασίες�ΝΟΜΕ,�αλλά�αποκρύπτει επιμελώς τα καθοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα:

Την αδυναμία της να επιβάλλει την πολιτική της στο Υπουργείο, τόσο�στο�θέμα�της�είσπραξης�των�οφειλών�των�αποδεδειγμένα�ικανών να
πληρώσουν,�όσο�και�στην�αποφυγή�της�υπογραφής�των�καταστροφικών συμβάσεων�προμήθειας�ηλεκτρικής�ενέργειας�για�αυτήν�και�ευνοϊκών
προς�τις�μεγάλες�ενεργοβόρες�βιομηχανίες.

Η έλλειψη από την Κυβέρνηση οποιουδήποτε ενεργειακού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με την αδυναμία της να καθορίσει ένα πλαίσιο
υγιούς ανταγωνισμού στην Ενέργεια 

και η αδυναμία της Διοίκησης του Ομίλου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και των Επιχειρήσεων του Ομίλου,
οδηγούν τον Όμιλο σε αδιέξοδο. 

Το�«νέο�όραμα»�για�μια�ΔΕΗ που�θα�είναι�μικρότερη�στην�ενέργεια αλλά�μεγάλη�Επιχείρηση�στην�Ευρώπη ,που�υιοθετεί�ο�κ.Παναγιωτάκης,�εί-
ναι�μόνο�η�δικαιολογία�των�υπογραφών�του�3ου Μνημονίου.�

Η�ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ /�ΚΗΕ�σε�καμία�περίπτωση�δεν θα�συμβάλει�σ’�αυτήν�την�απαξίωση�και�καλεί�την�Ελληνική�κοινωνία�να�σταθεί, μαζί�της, εμπό-
διο�στην�προσχεδιασμένη�κατάρρευση�του�Ομίλου�ΔΕΗ.�

Αντ.�Καρράς�

Δήλωση Γεν. Γραμ. ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 

Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε

(σε�€�εκατ.) Α'�τρίμηνο�2017 Α'τρίμηνο�2016

Κύκλος�εργασιών 1.368,8 1.412,6

Λειτουργικές�δαπάνες�(προ�αποσβέσεων) 1.245,2 1.067,4

EBITDA 123,6 345,2

Περιθώριο�EBITDA 9,0% 24,4%

Αποσβέσεις,�καθαρές�χρηματοοικονομικές�δαπάνες,�κέρδη�από�συνδεδεμένες�εταιρείες 211,7 222,9

Κέρδη/(Ζημίες)�προ�φόρων (88,1) 122,3

Κέρδη/(Ζημίες)�μετά�από�φόρους (67,5) 85,6

Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) μη συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

(σε�€�εκατ.) Α'�τρίμηνο�2017 Α'�τρίμηνο�2016

Κύκλος�εργασιών 1.357,7 1.397,0

Λειτουργικές�δαπάνες�(προ�αποσβέσεων) 1.276,3 1.106.5

EBITDA 81,4 290,5

Περιθώριο�EBITDA 6,0% 20,8%

Αποσβέσεις,�καθαρές�χρηματοοικονομικές�δαπάνες,�κέρδη�από�συνδεδεμένες�εταιρείες 188,3 199,1

Κέρδη/(Ζημίες)�προ�φόρων (106,9) 91,4

Κέρδη/(Ζημίες)�μετά�από�φόρους (80,4) 61,6

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Οικονομικά αν…αποτελέσματα ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
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Σε�τιμή�ρεκόρ�για�τις�δημοπρασίες�NOME,�αφού�αυτή

έφτασε�τα�43,05�€�ανά�Μεγαβατώρα,�στη�δημοπρασία

που�πραγματοποιήθηκε�την�19-7-2017,�ενώ

προμηθεύτηκαν�ενέργεια�12�από�τους�συνολικά�18

συμμετέχοντες.�

Η�επόμενη�δημοπρασία,�που�θα�είναι�η�τελευταία�για�το

2017,�είναι�προγραμματισμένη�να�διεξαχθεί

στις�18�Οκτωβρίου.�

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΝΟΜΕ

Τι είναι οι ΥΚΩ;
Το ποσό που αναγράφεται στο λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας ως ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ) αποσκοπεί στην κάλυ-
ψη του κόστους της ειδικής τιμολόγησης ορισμένων κατηγοριών κα-
ταναλωτών όπως είναι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις σε νησιά μη
διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με την ηπειρωτική χώρα, οι δικαιούχοι τι-
μολογίου (ΚΟΤ) κ.λπ.

Το Κόστος αυτό το επωμίζεται διαχρονικά η ΔΕΗ καταβάλλοντας
τις σχετικές δαπάνες, ενώ το ύψος του ποσού σε κάθε λογαριασμό
προκύπτει με αποφάσεις της Πολιτείας.

Σήμερα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4067/2012 με αποτέλεσμα,
λόγω της μεταβολής των συνθηκών, τα ποσά που ανάκτησε η ΔΕΗ
μέχρι σήμερα να είναι σημαντικά μικρότερα από τις δαπάνες που
κατέβαλε. 

Όλα στο φως

(σε εκ. ευρώ)

Έτος Αντάλλαγμα
ΔΕΗ*

Ποσά που
τιμολογήθηκαν** Διαφορά

(βάσει Ν. 4067/2012)

2012 836,98 646,64 190,34

2013 879,92 619,27 260,65

2014 785,96 633,00 152,96

2015 726,84 595,70 131,14

Σύνολο: 735,09

Ανάλυση ανταλλάγματος ΔΕΗ
για ΥΚΩ 2012 – 2015

ΜΔΝ 2.890,2 εκ. ευρώ 89,49%

ΚΟΤ 161,4 εκ. ευρώ 5,00%

Πολύτεκνοι 43,5 εκ. ευρώ 1,35%

Διάφορα 134,6 εκ. ευρώ 4,16%

Σύνολο 3.229,7 εκ. ευρώ 100,00%

Κρατικά ΄Εσοδα 2012-2015

Φόρος Πετρελαίων Νησιών 511,3 εκ. ευρώ

ΦΠΑ ΥΚΩ 324,3 εκ. ευρώ

Σύνολο 835,6 εκ. ευρώ

Δαπάνες ΔΕΗ για καύσιμα ΜΔΝ 2.345,4 εκ. ευρώ

* Αφορά σε δαπάνες ΔΕΗ 
** Ποσά που τιμολογήθηκαν το επόμενο έτος μέσω των λογαριασμών ρεύματος για
την κάλυψη του ανταλλάγματος.

Είδος δαπανών ΥΚΩ
• Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ): η επιπλέον δαπάνη της ΔΕΗ

ώστε οι κάτοικοι και όλες οι επιχειρήσεις των ΜΝΔ να έχουν την
ίδια τιμή ηλεκτρικού ρεύματος με την υπόλοιπη Ελλάδα.

• Κοτ – Πολύτεκνοι: το κόστος της ΔΕΗ από τις εκπτώσεις των τι-
μολογίων αυτών των κατηγοριών.

• Διάφορα: Άλλα επιπλέον κόστη της ΔΕΗ για κοινωνικές παροχές
ηλεκτρικής ενέργειας.

Επενδύσεις ΔΕΗ στα ΜΔΝ ( 2011-2016)
281,3 εκ. ευρώ

Πιστοποίηση με ISO
9001:2015 των διαδικασιών

της ΔΕΗ Α.Ε. για τη
συμμετοχή της στην αγορά

Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Κλάδος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ
στο πλαίσιο του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001:2015, πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φο-
ρέα για το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει σε ότι α-
φορά τις διαδικασίες για:

• την ημερήσια πρόβλεψη της ζήτησης των πελα-
τών της ΔΕΗ ΑΕ και την υποβολή της προβλεπό-
μενης Δήλωσης Φορτίου, για τη συμμετοχή της
ΔΕΗ ΑΕ ως Προμηθευτής στην Αγορά Η/Ε και

• την παρακολούθηση των εξελίξεων του ρυθμιστι-
κού πλαισίου της Αγοράς Η/Ε, τη διαμόρφωση
των θέσεων της ΔΕΗ ως Προμηθευτής και την πα-
ρακολούθηση και γνωστοποίηση αρμοδίως των
μεταβολών που αφορούν την Άδεια Προμήθειας
Η/Ε.

Ο Κλάδος Αγοράς Η/Ε στο πλαίσιο των επιχειρησια-
κών δραστηριοτήτων του, συμμετέχει στη Αγορά Η/Ε
και στις Αγορές των Μη Διασυνδεδεμενων Νησιών για
λογαριασμό της Επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την προ-
μήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για το σύνολο των πελα-
τών της ΔΕΗ ΑΕ και των πελατών της Προμήθειας Κα-
θολικής Υπηρεσίας, σε όλη τη χώρα.

Η εμπορική αξία του συνόλου των συναλλαγών η-
λεκτρικής ενέργειας με τους αρμόδιους διαχειριστές α-
νέρχεται ετησίως στα 4,8 δισ. ευρώ.

Η ΔΕΗ ΑΕ συμμετέχοντας στην Αγορά Η/Ε και στο
πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής, καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών των πελατών
της, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην Προμήθεια
Η/Ε και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πό-
ρων της χώρας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
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Ενέργεια�σημαντικής�πολιτικής�και�νομικής�αξίας�αποτελεί
το�Ψήφισμα�της�Επιτροπής�Υπουργών�του�Συμβουλίου�της�Ευ-
ρώπης,�μετά�την�Συλλογική�Προσφυγή�που�είχε�ασκήσει�η�ΓΣΕΕ
στο�Συμβούλιο�της�Ευρώπης�και�συγκεκριμένα�στο�αρμόδιο�διε-
θνές�ελεγκτικό�όργανο,�την�Ευρωπαϊκή�Επιτροπή�Κοινωνικών
Δικαιωμάτων.�Η�Συλλογική�Προσφυγή�της�ΓΣΕΕ�ασκήθηκε�το
2014,�επικαιροποιήθηκε το�2016,�ενώ�λόγω�του�ιδιαίτερου�εν-
διαφέροντός� της� ζητήθηκε� και� παρουσιάσθηκε� σε� δημόσια
ακρόαση�ενώπιον�του�διεθνούς�ελεγκτικού�οργάνου�τον�Οκτώ-
βριο�του�2016.

Με την Απόφαση αυτή του Συμβουλίου Υπουργών και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων
διαπιστώνονται πολλαπλές, εκτεταμένες και επανειλημμέ-
νες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των
διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων από σειρά νομοθετικών μέ-
τρων της περιόδου 2010-2014, τα οποία είναι σε ισχύ μέ-
χρι και σήμερα, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι η κατάσταση
στην Ελλάδα απαιτεί επείγουσα προσοχή από όλα τα Κρά-
τη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Συμβούλιο Υπουργών με το Ψήφισμά του καλεί την
ελληνική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί το συντομότερο και
να άρει όλα τα νομοθετικά μέτρα που παραβιάζουν τον Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της
Ευρώπης.

Αιχμή�της�Προσφυγής�της�ΓΣΕΕ�αποτέλεσαν�συγκεκριμέ-
νες�νομοθετικές�παρεμβάσεις�και�προβλέψεις,�που�αγνοώντας
και�παραβιάζοντας�αλλεπάλληλα�το�θεμελιώδες�διεθνές�κείμε-
νο�του�Ευρωπαϊκού�Κοινωνικού�Χάρτη�για�την�προστασία�των
δικαιωμάτων� των� εργαζομένων,� εκμηδένισαν� το� εισόδημά
τους,�αποδόμησαν τις�εργασιακές�σχέσεις�και�τα�κοινωνικά�κε-
κτημένα,�υποβάθμισαν�δραματικά�το�βιοτικό�επίπεδο�του�λαού
και�διεύρυναν�το�κοινωνικό�χάσμα.�Με�την�Προσφυγή�ζητήθη-
κε�η�εξέταση�των�διατάξεων�που�επέβαλαν�τη�μείωση�του�κα-
τώτατου�μισθού�και�τις�δραματικές�επιπτώσεις�στο�επίπεδο�δια-
βίωσης�των�εργαζομένων,�τη�δυσμενέστερη�μεταχείριση�των
νέων�σε�ηλικία�εργαζομένων�αλλά�και�τη�διακινδύνευση�των�θέ-
σεων�εργασίας�των�μεγαλύτερων�σε�ηλικία�εργαζομένων,�την
κατάλυση�του�συστήματος�των�συλλογικών�συμβάσεων�και�την
εξουδετέρωση�του�προστατευτικού�ρόλου�τους�και�την�εμπέ-
δωση�των�ατομικών�συμβάσεων�εργασίας,�τις�αυθαίρετες�πε-
ρικοπές�μισθών�στο�δημόσιο�και�ιδιωτικό�τομέα,�τις�διαρκείς�μει-
ώσεις�των�συντάξεων,�το�πάγωμα/μείωση�αποδοχών�και�την�απα-
γόρευση�σύναψης�ΣΣΕ�στις�ΔΕΚΟ,�την�υπερενίσχυση του�διευ-
θυντικού�δικαιώματος�και�την�επιβολή�ευέλικτων�μορφών�ερ-
γασίας,�την�αύξηση�των�απολύσεων�και�τις�πολύμηνες�καθυ-
στερήσεις�μισθών.�Η�Συνομοσπονδία�με�τη�Νομική�της�Υπηρε-
σία�και�τη�σημαντική�υποστήριξη�του�Καθηγητή�Εργατικού�Δι-
καίου�του�ΑΠΘ�κ.�Άρι Καζάκου�τεκμηρίωσε�με�αδιάσειστα�στοι-
χεία,�όπως�και�με�τις�μελέτες�του�ΙΝΕ�ΓΣΕΕ,�την�προγραμματι-
σμένη�φτωχοποίηση�της�κοινωνίας,�τη�δραματική�ποιοτική�και
ποσοτική�επιδείνωση�της�θέσης�της�εργατικής�τάξης�στα�εφτά
χρόνια�εφαρμογής�των�μνημονίων�και�επιβολής�διαδοχικών�μέ-
τρων,�η�οποία�συνοδεύθηκε�και�από�διαρκείς�επεμβάσεις�στο�ρόλο
και�την�παρέμβαση�των�συνδικάτων.�Τονίστηκε�ο�μόνιμος�και�άνι-
σος�χαρακτήρας�των�αλλεπάλληλων�μνημονιακών�μέτρων�και
ο�μη�αναστρέψιμος�χαρακτήρας�τους,�που�καθιστούν�όχι�μόνο
διαρκή�αλλά�και�κατάφωρη�την�παραβίαση�σειράς�άρθρων�του
Ευρωπαϊκού�Κοινωνικού�Χάρτη.

Στο�αναλυτικό�και�εκτεταμένο�κείμενο�της�Απόφασης�που
περιέχει�την�εξέταση�των�καταγγελιών�της�ΓΣΕΕ�για�την�κατά-
φωρη�παραβίαση�του�Ευρωπαϊκού�Κοινωνικού�Χάρτη�από�σει-

ρά�αντεργατικών�μνημονιακών�μέτρων�διατυπώνονται βαρύ-
νουσες επισημάνσεις για την απαράδεκτη κατάσταση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα.

Το�ψήφισμα�των�Υπουργών�του�Συμβουλίου�της�Ευρώπης
αποτελεί�μια�μνημειώδη�καταδίκη�όσων�εμπνεύστηκαν�και�επέ-
βαλαν�στην�Ελληνική�Δημοκρατία�τα�μνημονιακάμέτρα�που�πλήτ-
τουν�βάναυσα�την�εργασία�και,�γενικά,�την�αξιοπρέπεια�των�ερ-
γαζομένων.�Κανένας�δικαιολογητικός�λόγος,�καμιά�δημοσιονο-
μική�κρίση�και�κρίση�δημόσιου�χρέους,�καμιά�πολιτική�εσωτε-
ρικής�υποτίμησης�με�τη�μείωση�των�μισθών�και�στόχο�τη�βελ-
τίωση�της�ανταγωνιστικότητας,�καμιά�εξαιρετική�περίσταση�δεν
μπορεί�να�δικαιολογήσει�τη�βαρβαρότητα�των�νομοθετικών�μέ-
τρων�με�θύματα�τους�εργαζομένους�αλλά�και�την�οικονομία�στο
σύνολό�της,�που�διαπιστώνει�η�Ευρωπαϊκή�Επιτροπή�Κοινωνι-
κών�Δικαιωμάτων.�Η�ανάγκη�προστασίας�της�αξιοπρέπειας�των
εργαζομένων,�μετά�και�την�απόφαση�της�Επιτροπής,�καθιστά�επι-
τακτική�την�άρση/κατάργηση�όλων�των�νομοθετικών�μέτρων�που
παραβιάζουν�τον�Ευρωπαϊκό�Κοινωνικό�Χάρτη.�Η�Απόφαση�ορ-
θώνει�συγχρόνως�ένα�τείχος�προστασίας�των�εργαζομένων�ένα-
ντι�της�απειλής�επιβολής�και�νέων�αντεργατικών�μέτρων.

Πέραν�από�τη�μεγάλη�πολιτική�της�σημασία,�η�Απόφαση�αυτή
αποτελεί�ένα�πολύ�χρήσιμο�εργαλείο,�που�προσφέρεται�για�αξιο-
ποίηση�ενώπιον�των�ελληνικών�και�των�διεθνών�δικαστηρίων,
για�τους�κοινωνικούς�αγώνες�που�διεξάγονται�με�τα�μέσα�του
δικαίου,�εναντίον�όλων�των�εμπλεκόμενων�μερών.

Μετά�την�ιστορική�αυτή�απόφαση�του�Συμβουλίου�της�Ευ-
ρώπης,�που�ακολουθεί�τις�αποφάσεις�της�Διεθνούς�Οργάνωσης
Εργασίας�και�την�απόφαση�2307/2014�του�Συμβουλίου�της�Επι-
κρατείας,�δικαιώνεται�η�αδιάκοπη�και�επίμονη�προσπάθεια�της
ΓΣΕΕ�για�την�ακύρωση�των�αντεργατικών�μνημονιακών�μέτρων
και�επιστρέφεται�η�λάσπη�πίσω�σε�όσους�προσπαθούν�να�συ-
κοφαντήσουν�τους�αγώνες�της.

Η�ΓΣΕΕ,�οι�οργανώσεις�μέλη�της,�τα�πρωτοβάθμια�σωμα-
τεία�θα�συνεχίσουν�και�θα�εντείνουν�τον�αγώνα�συνδικαλιστικά
και�νομικά�κατά των μνημονιακών μέτρων, που παρά τα όσα
διαχρονικά εξαγγέλονται, βρίσκονται όλα ακόμα σε ισχύ.

Καλούμε, για μια ακόμη φορά, το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να
προβεί άμεσα σε κατάργηση όλων των διατάξεων της νο-
μοθεσίας που κρίθηκαν ότι παραβιάζουν και τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη.

Πιστεύουμε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα αξιοποιήσει
το διεθνές αυτό νομολογιακό δεδομένο, θα αναγνωρίσει την
παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος και των θεμελιω-
δών Διεθνών Συμβάσεων για την προστασία των δικαιω-
μάτων των εργαζομένων, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη ακυρώνοντας τα μέτρα που θίγουν τα δικαιώματα και
την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1. Παραθέτουμε�κρίσιμα�σημεία�της�απόφασης�επί�της�Συλλλο-

γικής Προσφυγής�της�ΓΣΕΕ�(CC�111/2014)�όπως�αυτά�απο-
τελούν�μέρος�του�από�27/6/2017�Υπομνήματος�της�Συνομο-
σπονδίας�προς�την�Υπουργό�Εργασίας,�Κοινωνικής�Ασφάλι-
σης�και�Κοινωνικής�Πρόνοιας�με�την�οποία�ζητείται�η�άμεση
κατάργηση�των�διατάξεων�που�κρίθηκε�ότι�παραβιάζουν�τον
Ευρωπαϊκό�Κοινωνικό�Χάρτη.

2. Σημείωση:�Το�πλήρες�κείμενο�της�Απόφαση�επί�της�Συλ-
λογικής�Προσφυγής�της�ΓΣΕΕ,�παρατίθεται�στους�παρακά-
τω�συνδέσμους
http://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCDcIdentifier%22:[%22
cc-111-2014-dmerits-en%22]}
http://hudoc.esc.coe.int/eng#%20

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα E. Αχτσιόγλου

Κοινοποίηση:
Department of the European Social Charter – Collective

Complaints
Directorate General of Human Rights and Rule of Law

Θέμα: «Ανάκληση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων της
τετραετίας 2010-2014 οι οποίες, σύμφωνα με την απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης της 23ης Μαρτίου 2017, παρα-
βιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ΕΚΧ)»

Κυρία�Υπουργέ,
Όπως�γνωρίζετε,�η�ΓΣΕΕ�κατέθεσε�στην�Ευρωπαϊκή�Επι-

τροπή�Κοινωνικών�Δικαιωμάτων�του�Συμβουλίου�της�Ευρώπης
τη�με�αρ.�111/2014�προσφυγή�της�με�την�οποία�ζητήσαμε�να�δια-
πιστωθεί�ότι�με�σειρά�νομοθετικών�μέτρων�έχουν�λάβει�χώρα
από�την�Ελληνική�Δημοκρατία�επανειλημμένες�παραβιάσεις�του
Ευρωπαϊκού�Κοινωνικού�Χάρτη�(Ε.Κ.Χ.)�Επικεντρώσαμε�την�προ-
σφυγή�μας,�στις�πιο�καίριες�νομοθετικές�παρεμβάσεις�της�πε-
ριόδου�2010-2014�στα�εργασιακά�του�ιδιωτικού�τομέα�της�οι-
κονομίας,�που�περιλαμβάνει�και�τους�φορείς�και�επιχειρήσεις�που
ανήκουν�στον�ευρύτερο�δημόσιο�τομέα�και�λειτουργούν�με�τις
αρχές�της�ιδιωτικής�οικονομίας,�παρεμβάσεις�που�συνιστούν,
εκτός�όλων�των�άλλων,�παραβίαση�του�Ευρωπαϊκού�Κοινωνι-
κού�Χάρτη�(ΕΚΧ).

Η Επιτροπή με την απόφασή της, της 23ης Μαρτίου 2017,
κατέληξε όπως είναι γνωστό, στα εξής συμπεράσματα:

1) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 1§2 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμα�του�εργαζομένου�να
κερδίζει�τη�ζωή�του�με�εργασία�που�αναλαμβάνει�ελεύθερα).�Η
Επιτροπή�έκρινε�ότι�οι�διατάξεις�που�προβλέπουν�κατώτερο�μι-
σθό�για�τους�εργαζόμενους�κάτω�των�25�ετών�είναι�ασύμβατες
με�το�άρθρο�1§2�του�Χάρτη.�Παραπέμποντας�μάλιστα�στην�από-
φαση� της� ΓΕΝΟΠ� –ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ� κατά� της� Ελλάδας� με� αρ.
66/2011,�επεσήμανε�ότι�η�έκταση�των�μειώσεων�των�κατώτα-
των�μισθών�και�ο�τρόπος�που�αυτή�εφαρμόζεται�στους�εργα-
ζόμενους�κάτω�των�25�ετών�είναι�δυσανάλογος�ακόμη�και�αν�εκτι-
μηθεί�στο�πλαίσιο�της�κρατούσας�οικονομικής�κρίσης

2) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 2§1 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (λογική�διάρκεια�ημερήσιας�και
εβδομαδιαίας�εργασίας�με�σταδιακή�μείωση�της�τελευταίας).�Σύμ-
φωνα�με�την�απόφαση�της�Επιτροπής,�για�να�θεωρηθεί�ότι�οι�σχε-
τικές�με�το�χρόνο�εργασίας�ρυθμίσεις�είναι�σύμφωνες�με�τις�απαι-
τήσεις�του�Χάρτη�πρέπει�ο�ανώτατος�χρόνος�εργασίας�να�κα-
θορίζεται�στενά�από�ένα�ακριβές�νομικό�πλαίσιο,�ώστε�να�πε-
ριορίζεται�το�εύρος�που�καταλείπεται σε�εργαζόμενους�και�ερ-
γοδότες�να�τροποποιήσουν�με�συλλογικές�συμβάσεις�το�χρόνο
εργασίας.�Στην�περίπτωση�της�Ελλάδας�ο�νόμος�δεν�καθορίζει
τα�περιθώρια�που�διαθέτουν�οι�διαπραγματευόμενες�πλευρές.
Μετά�δε�την�κατάλυση�του�συστήματος�των�συλλογικών�δια-
πραγματεύσεων�δεν�υπάρχουν�προβλέψεις�ότι�οι�επόμενες�συλ-
λογικές�συμβάσεις�με�τους�εκάστοτε�εργοδότες�θα�καθορίζουν
κάποιον�ανώτατο�χρόνο�εργασίας�ενώ�δεν�υπάρχουν�ούτε�συ-
γκεκριμένες�εγγυήσεις�για�την�εφαρμογή�αυτών�των�συμφω-
νιών.

Κατά�συνέπεια�η�Επιτροπή�έκρινε�ότι�η�κατάσταση�των�ερ-
γαζομένων�σχετικά�με�το�χρόνο�εργασίας�συνιστά�παράβαση�του
Άρθρου�2§1�του�Χάρτη�εξ�αιτίας�των�υπερβολικών�επιτρεπόμενων
ορίων�εβδομαδιαίας�εργασίας�και�της�έλλειψης�επαρκών�εγ-
γυήσεων�για�τις�συλλογικές�διαπραγματεύσεις�(του�πλαισίου�εντός
του�οποίου�αυτές�θα�κινηθούν).

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ



3) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 4§1 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμα�για�αμοιβή�ικανή�να
εξασφαλίζει�στους�εργαζομένους�και�τις�οικογένειές�τους�ένα�αξιο-
πρεπές�επίπεδο�διαβίωσης).�Με�βάση�το�ότι�δεν�υπάρχει�εγγύηση
δίκαιης�αμοιβής,�η�μείωση�του�κατώτατου�μισθού�για�ηλικίες�κάτω
των�25�είναι�δυσανάλογη�και�συνιστά�διάκριση�με�βάση�την�ηλι-
κία.

Η�Επιτροπή�αποφάνθηκε�,�ειδικότερα,�ότι�για�να�θεωρηθεί
δίκαιη�η�αμοιβή�κατά�το�Άρθρο�4§1�του�Χάρτη,�ο�κατώτατος�μι-
σθός�δε�πρέπει�να�ανέρχεται�σε�ποσοστό�κάτω�από�το�60%�του
μέσου�μισθού.�Η�Επιτροπή�κατέληξε�ότι�ο�νομοθετημένος�κα-
τώτατος�μισθός�και�ο�κατώτατος�μισθός�για�ηλικίες�κάτω�των
25,�όπως�ορίστηκαν�από�την�Π.Υ.Σ.�6/2012�και�τον�Ν.�4093/2012,
είναι�απρόσφοροι�και�ότι�παραβιάζουν�τη�δίκαιη�αμοιβή,�όπως
αυτή�ορίζεται�από�το�Άρθρο�4§1�του�Χάρτη.�Επιπλέον�η�Επιτροπή
έκρινε�ότι�η�μειωμένες�αυξήσεις�λόγω�αρχαιότητας�στους�κα-
τώτατους�μισθούς�ηλικιών�άνω�των�25�που�είναι�μακροχρόνια
άνεργοι�(Παράγραφος�ΙΑ,�Υποπαράγραφος�IA.7�ν.�4254/2014)�πε-
ριέχει�ένα�στοιχείο�διάκρισης�που�επιδεινώνει�τη�κατάσταση�γι΄
αυτή�την�ομάδα�εργαζομένων.

Συνεπώς�η�Επιτροπή�κατέληξε�στο�συμπέρασμα�ότι�υπάρ-
χει�παράβαση�του�το�Άρθρου�4§1�του�Χάρτη,�αφού�δεν�υπάρ-
χει�εγγύηση�κατώτατης�αμοιβής.

Η�Επιτροπή�παρατήρησε�ακόμη�ότι�η�κατάσταση�σχετικά�με
τον�κατώτατο�μισθό�για�ηλικίες�κάτω�των�25�δεν�έχει�διορθω-
θεί�(μετά�την�απόφαση�ΓΕΝΟΠ�–ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ�κατά�της�Ελλάδας
με�αρ.�66/2011),�γι΄ αυτό�και�επανέλαβε�ότι�το�μέγεθος�των�μει-
ώσεων�του�κατώτατου�μισθού�και�ο�τρόπος�που�αυτές�εφαρ-
μόζονται�σε�όλους�τους�εργαζόμενους�κάτω�των�25�είναι�δυ-
σανάλογα�ως�προς�το�σκοπό�(της�αντιμετώπισης�της�κρίσης)�και
συνιστά�διάκριση�λόγω�ηλικίας.

Τα�ελληνικά�νομοθετικά�μέτρα�που�ελέγχθηκαν�από�την�Επι-
τροπή�για�τη�συμβατότητά�τους�με�τα�Άρθρα�1§2�,�2§1�,�4§1�του
ΕΚΧ�είναι,�μεταξύ�άλλων,�το�άρθρο�31�ν.�4024/2011�για�την�κα-
τάργηση�των�μισθολογικών�όρων�των�σσε στον�ευρύτερο�δη-
μόσιο�τομέα�κατά�το�μέρος�που�υπερβαίνουν�τα�καθοριζόμενα
ανώτατα�όρια�και�την�επιβολή�πλαφόν�αποδοχών,�το�άρθρο�37
ν.�4024/2011�για�τη�σύναψη�σσε από�ενώσεις�προσώπων�σε�όλες
τις�επιχειρήσεις�όπου�δεν�υπάρχουν�συνδικαλιστικές�οργανώ-
σεις,�κατά�προτεραιότητα�και�έναντι�των�κλαδικών�οργανώσε-
ων,�καθώς�και�την�αναστολή,�όσο�διαρκεί�η�εφαρμογή�του�Με-
σοπρόθεσμου�Πλαισίου�Δημοσιονομικής�Στρατηγικής,�της�αρ-
χής�της�ευνοϊκότερης�ρύθμισης�σε�περιπτώσεις�συρροής�επι-
χειρησιακής� και� κλαδικής� συλλογικής� σύμβασης� εργασίας,
πράγμα�που�συνεπάγεται�την�υπερίσχυση�σε�περίπτωση�συρροής
της�δυσμενέστερης�επιχειρησιακής�σσε.�Ελέγχθηκε�ακόμη�από
την�Επιτροπή�το�άρθρο�1�ΠΥΣ�6/2012�για�τη�μείωση�του�κατώ-
τατου�μισθού�και�ημερομισθίου�της�τότε�ισχύουσας�εθνικής�γε-
νικής�σσε κατά�22%�και�32%�για�τους�νέους�εργαζομένους�ηλι-
κίας�μέχρι�25�ετών,�όπως�και�το�άρθρο�2�παρ.�2,�3�και�5,�5�παρ.
1,2�ΠΥΣ�6/2012,�για�την�αναγκαστική�λήξη�σσε και�διαιτητικών
αποφάσεων�και�την�κατάργηση�της�ρήτρας�μονιμότητας�και�όλων
των�παρόμοιων�ρητρών�προστασίας�των�εργαζομένων�από�απο-
λύσεις.�Ελέγχθηκε�ακόμη�ο�ν.�4093/2012�για�τη�θέσπιση�νέου�συ-
στήματος�καθορισμού�του�κατώτατου�μισθού�και�ημερομισθί-
ου�από�το�ίδιο�το�κράτος�καθώς�επίσης�και�ο�ν.�4254/2014�(Πα-
ράγραφος�ΙΑ,�Υποπαράγραφος�ΙΑ.7)�για�τις�διακρίσεις�με�βάση
την�ηλικία.

4) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 4§4 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμα�όλων�των�εργαζο-
μένων�για�λογική�προθεσμία�προειδοποίησης�σε�περίπτωση�τερ-
ματισμού�της�απασχόλησης).�Η�επιτροπή�θεώρησε�ότι�υπάρχει
παραβίαση�του�άρθρου�4§4�του�Χάρτη,�λόγω�έλλειψης�περιό-
δων�προειδοποίησης�ή�αποζημίωσης�απόλυσης�σε�περίπτωση
απόλυσης�κατά�τη�δοκιμαστική�περίοδο.�Η�Επιτροπή�έλεγξε�εδώ
για�τη�συμβατότητά�τους�με�το�Άρθρο�4�παρ.�4�του�Χάρτη�εκτός
από� τα� νομοθετήματα� που� αναφέρονται� παραπάνω,� το� ν.
3899/2010�και�το�ν.�4093/2012.�Με�το�άρθρο�17�παρ.�5�του�ν.
3899/2010�ορίστηκε�ότι�«η�απασχόληση�με�σύμβαση�εργασίας

αορίστου�χρόνου�λογίζεται�ως�απασχόληση�δοκιμαστικής�πε-
ριόδου�για�τους�πρώτους�δώδεκα�μήνες»,�αντί�των�δύο�μηνών
που� οριζόταν� στο� προϊσχύσαν δίκαιο.� Ακολούθως� με� το� ν.
4093/2012�ορίστηκε�(Υποπ.�ΙΑ.12�περ.�1)�ότι�«η�καταγγελία�σύμ-
βασης�εργασίας�ιδιωτικού�υπαλλήλου�με�σχέση�εργασίας�αορίστου
χρόνου�διαρκείας�πέραν�των�δώδεκα�(12)�μηνών�δεν�μπορεί�να
πραγματοποιηθεί�χωρίς�προηγούμενη�έγγραφη�προειδοποίηση�του
εργοδότη…».

Η�Επιτροπή�εξετάζοντας�τη�με�αρ.�65/2011�προσφυγή�των
συνδικαλιστικών�οργανώσεων�ΑΔΕΔΥ�και�ΓΕΝΟΠ�ΔΕΗ�κατά�της
Ελλάδας,�είχε�ερευνήσει�το�ζήτημα�αν�η�επιμήκυνση�της�δοκι-
μαστικής�περιόδου�(εντός�της�οποίας�η�εργοδοτική�καταγγελία
είναι�ελεύθερη)�παραβιάζει�το�Χάρτη.�Η�Επιτροπή,�όπως�είναι�γνω-
στό,�ακολουθώντας�τη�νομολογία�της�αναφορικά�με�τη�διάταξη
αυτή�έκρινε�ότι�η�έννοια�της�δοκιμαστικής�περιόδου�δεν�είναι
ασύμβατη�με�τη�χορήγηση�της�δυνατότητας�στους�εργοδότες�να
διαπιστώσουν�την�καταλληλότητα�του�προσωπικού�που�προ-
σλαμβάνουν,�αλλά�δεν�πρέπει�να�εφαρμόζεται�με�τέτοια�ευρύ-
τητα,�ώστε�να�καθίστανται�ανεφάρμοστες�για�τον�εργαζόμενο�οι
εγγυήσεις�που�αφορούν�την�περίοδο�προειδοποίησης�και�την�απο-
ζημίωση.�Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την πα-
ραβίαση του Άρθρου 4 παρ. 4 του Χάρτη και έκρινε ότι το
δικαίωμα σε εύλογο χρόνο προειδοποίησης σε περίπτωση
λήξης της απασχόλησης εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγο-
ρίες των εργαζομένων ανεξάρτητα�από�το�status�ή�το�βαθμό
τους,�συμπεριλαμβανομένων�αυτών�που�απασχολούνται�σε�μη
τακτική�βάση.�Επίσης�εφαρμόζεται�κατά�τη�διάρκεια�της�δοκι-
μαστικής�περιόδου.�Η�εθνική�νομοθεσία�θα�πρέπει�να�είναι�τόσο
ευρεία,�ώστε�κανείς�εργαζόμενος�να�μην�μείνει�απροστάτευτος.
Ο�κύριος�λόγος�του�χρόνου�προειδοποίησης�είναι�να�δοθεί�η�δυ-
νατότητα�στον�εργαζόμενο�να�έχει�τον�κατάλληλο�χρόνο�για�εξεύ-
ρεση�άλλης�εργασίας�πριν�τη�λήξη�της�τρέχουσας�απασχόλησης
του�χωρίς�να�στερείται�τις�αποδοχές�της�εργασίας�του.�Στο�πλαί-
σιο�αυτό�χρόνος�προειδοποίησης�μικρότερος�του�μήνα�για�προ-
ϋπηρεσία�ενός�έτους�αντίκειται�στο�Χάρτη.

Η�Επιτροπή�επιβεβαίωσε�τη�συστηματική�μη�συμμόρφωση
του�Έλληνα�νομοθέτη�με�τις�υποχρεώσεις�που�απορρέουν�από
το�Άρθρο�4�παρ.�4�του�Χάρτη� ιδίως�από�το�γεγονός�ότι�ο ν.
4093/2012 ψηφίστηκε μετά την έκδοση της παραπάνω από-
φασης της Επιτροπής, που διαπίστωσε την ενλόγω παρά-
βαση.

5) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 7§5 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμα�των�νεαρών�εργα-
ζομένων�και�των�μαθητευομένων�για�δίκαιη�αμοιβή),�επειδή�ο
κατώτατος�μισθός�για�ανηλίκους�15-18�ετών�δεν�είναι�δίκαιος.
Στο�πλαίσιο�ελέγχου�των�νομοθετημάτων�που�αναφέρονται�πα-
ραπάνω,�η�Επιτροπή�παρέπεμψε�σε�προηγούμενη�απόφασή�της
(ΓΕΝΟΠ�–ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ�κατά�της�Ελλάδας�με�αρ.�65/2011)�στην
οποία�έλεγξε�ειδικότερα,�τη�συμβατότητα�και�του�άρθρου�74�παρ.
9�ν.�3863/2010�με�το�Άρθρο�7�παρ.�5�του�Χάρτη.�Με�το�άρθρο
74�παρ.�9�ν.�3863/2010�ορίζεται�ότι�εργαζόμενοι�από�15�έως�18
ετών�μπορούν�να�συνάπτουν�ειδικές�συμβάσεις�μαθητείας�με�ερ-
γοδότες�με�διάρκεια�μέχρι�ενός�έτους�για�την�απόκτηση�δεξιο-
τήτων�και�με�μισθό�το�70%�του�κατώτατου�ημερομισθίου�ή�μι-
σθού�της�ΕΓΣΣΕ.�Επιπλέον�ορίζεται,�μεταξύ�άλλων,�ότι�τα�πρό-
σωπα�αυτά�δεν�υπάγονται�στο�πεδίο�εφαρμογής�της�εργατικής
νομοθεσίας�με�εξαίρεση�τις�διατάξεις�για�την�υγεία�και�την�ασφά-
λεια.

Ο�«δίκαιος�και�κατάλληλος»�χαρακτήρας�του�μισθού,�σύμ-
φωνα�με�την�Επιτροπή,�εκτιμάται�με�βάση�τη�σύγκριση�των�αμοι-
βών�των�ανηλίκων�εργαζόμενων�με�τον�αρχικό�ή�τον�κατώτα-
το�μισθό�των�ενηλίκων�εργαζόμενων.�Σε�κάθε�περίπτωση�ο�μι-
σθός�αναφοράς/σύγκρισης�(ενηλίκων)�θα�πρέπει�να�είναι�αρκετός
ώστε�να�καλύπτει�τα�προβλεπόμενα�από�το�Άρθρο�4§1�του�Χάρ-
τη.�Εάν�ο�μισθός�αναφοράς/σύγκρισης�είναι�πολύ�χαμηλός�τότε
ο�μισθός�ανήλικου�ακόμα�και�αν�είναι�σύμφωνος�με�τα�ανώτε-
ρο�ποσοστά�δεν�θεωρείται�κατάλληλος.

Όταν�ο�κατώτατος�μισθός�πέφτει�κάτω�από�τα�θεσπισμένα
όρια�για�ενήλικους�εργαζόμενους,�η�Επιτροπή�θεωρεί�ότι�αυτά

τα�επίπεδα�αμοιβών�δεν�μπορούν�να�θεωρηθούν�δίκαια�ούτε�σε
συνάρτηση�με�την�ερμηνεία�του�Άρθρου�7§5�του�Χάρτη.

6) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 7§7 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμα�κανονικής�άδειας�με
αποδοχές�τουλάχιστον�3�εβδομάδων�για�εργαζομένους�κάτω�των
18�ετών).�Η�Επιτροπή�εξέτασε�τη�συμβατότητα�των�άρθρου�1�της
Π.Υ.Σ.�6/2012�και�της�Υποπαραγράφου�ΙΑ.�11�του�ν.�4093/2012
με�το�Άρθρο�7�παρ.�7�του�Χάρτη�,�ενώ�παρέπεμψε�στην�απόφα-
σή�της�ΓΕΝΟΠ�–ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ�κατά�της�Ελλάδας�με�αρ.�65/2011,
με�την�οποία�έλεγξε�τη�συμβατότητα�με�το�άρθρο�7�παρ.�7�του
Χάρτη�του�άρθρου�74�παρ.�9�ν.�3863/2010,

7) Με 9 ψήφους υπέρ και 3 κατά ότι υπάρχει παράβα-
ση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1988 (δικαίωμα�των�ερ-
γαζομένων�να�συμμετέχουν�στον�καθορισμό�και�τη�βελτίωση�των
όρων�και�των�συνθηκών�εργασίας�και�λήψη�μέτρων�από�τα�κρά-
τη�–�μέλη�για�τη�διασφάλιση�αυτού�του�δικαιώματος).�Η�ασυμ-
βατότητα�εδώ�με�το�Πρόσθετο�Πρωτόκολλο�αφορά�τα�άρθρα�31
και�37�ν.�4024/2011,�τα�άρθρα�1,�2�και�5�Π.Υ.Σ.�6/2012,�την�Υπο-
παρ.�ΙΑ�ν.�4093/2012�και�τον�ν.�4254/2014,�για�τις�διατάξεις�που
αναφέρονται�παραπάνω.

Η�Επιτροπή�αποφάνθηκε�ότι�το�Άρθρο�3�του�Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου�του�1988�υποχρεώνει�το�κράτος�να�εγγυηθεί�ότι
υπάρχουν�διαδικασίες�άλλες�και�εκτός�των�Άρθρων�5�και�6,�που
αποσκοπούν�στο�να�υπάρχει�αποτελεσματική�άσκηση�των�δι-
καιωμάτων�των�εργαζομένων�στον�καθορισμό�και�τη�βελτίω-
ση�των�συνθηκών�εργασίας.�Η�κατάργηση�του�προηγούμενου
καθεστώτος�συλλογικών�διαπραγματεύσεων�δεν�προσφέρει�μέ-
τρα�ισοδύναμα,�ικανά�να�εγγυηθούν�ότι�αυτές�οι�υποχρεώσεις
θα�εκπληρωθούν.�Γι΄ αυτό�η�Επιτροπή�συμπέρανε�ότι�υπάρχει
παράβαση�του�Άρθρου�3�του�Πρόσθετου�Πρωτοκόλλου�του
1988.

Κυρία�Υπουργέ,
Η�από�23-3-2017�απόφαση�της�Ευρωπαϊκής�Επιτροπής�Κοι-

νωνικών�Δικαιωμάτων�του�Συμβουλίου�της�Ευρώπης,�που�εκ-
δόθηκε�μετά�και�την�προφορική�ακρόαση�της�ΓΣΕΕ�και�της�Ελ-
ληνικής�Κυβέρνησης,�αποτελεί�μια�απερίφραστη�καταδίκη�των
νομοθετικών�μέτρων�που�παραβιάζουν�τον�Ευρωπαϊκό�Κοι-
νωνικό�Χάρτη,�απόσταγμα�της�ευρωπαϊκής�παράδοσης�για�την
προστασία�των�κοινωνικών�δικαιωμάτων.�Η�απόφαση�συγχρό-
νως�ορθώνει�ένα�τοίχο�προστασίας�των�εργαζομένων�έναντι�της
απειλής�επιβολής�και�νέων�αντεργατικών�μέτρων.

Εκτιμώντας�τη�σφοδρότητα�της�οικονομικής�κρίσης�που�υφί-
στανται�οι�Έλληνες,�κυρίως�οι�εργαζόμενοι,�η�Επιτροπή�έκρινε
ότι�οι�παραβάσεις�του�Χάρτη�του�1961�που�ήρθαν�στο�φως�έχουν
ιδιαίτερη�βαρύτητα�λόγω

α)�του�μεγάλου�αριθμού�των�σχετικών�ρυθμίσεων�και�των
αποτελεσμάτων�που�αυτές�οι�ρυθμίσεις�έχουν�για�τους�εργα-
ζόμενους

β)�του�μεγάλου�αριθμού�θιγομένων�πολιτών�και
γ)�της�συνέχισης�κάποιων�από�τις�παραβάσεις�που�διαπι-

στώθηκαν�με�προηγούμενες�αποφάσεις�της.
Είναι�σαφές�ότι�κανένας�δικαιολογητικός�λόγος,�καμιά�δη-

μοσιονομική�κρίση�και�κρίση�δημόσιου�χρέους,�καμιά�πολιτική
εσωτερικής�υποτίμησης�δια�της�μείωσης�των�μισθών�με�στόχο
τη�βελτίωση�της�ανταγωνιστικότητας,�καμιά�εξαιρετική�περίσταση
δεν�μπορεί�να�δικαιολογήσει�τη�βαρβαρότητα�των�νομοθετικών
μέτρων�με�θύματα�τους�εργαζομένους�αλλά�και�την�οικονομία
στο�σύνολό�της,�που�διαπίστωσε�η�Ευρωπαϊκή�Επιτροπή�Κοι-
νωνικών�Δικαιωμάτων.

Στο�πλαίσιο�αυτό,�μετά�και�την�απόφαση�της�Επιτροπής�της
23ης Μαρτίου�2017,�είναι�επιτακτική�η�κατάργηση�όλων�των�πα-
ραπάνω�νομοθετικών�μέτρων,�που�πλήττουν�βάναυσα�την�ερ-
γασία�και,�γενικά,�την�αξιοπρέπεια�των�εργαζομένων�και�παρα-
βιάζουν�κατάφωρα�τον�Ευρωπαϊκό�Κοινωνικό�Χάρτη.

Για�τη�ΓΣΕΕ
Ο�Πρόεδρος Ο�Γεν.�Γραμματέας
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