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Π
αρακολουθώντας κάποιος το

δημόσιο διάλογο περί του μέλ-

λοντος της ΔΕΗ, τις σχετικές

δηλώσεις και τις εξελίξεις στην αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας, μόνο σε απαισιό-

δοξα συμπεράσματα μπορεί να οδηγη-

θεί. 

Όλα τα παραπάνω περιστρέφονται

γύρω από αν το σενάριο της «αποεπέν-

δυσης» και της βίαιης απώλειας πελα-

τών είναι καλύτερο από εκείνο της «Μι-

κρής» ΔΕΗ. Διαφορές βεβαίως υπάρ-

χουν και μάλιστα ουσιαστικές, αλλά όλα

τα σενάρια οδηγούν στο ότι ο Όμιλος

ΔΕΗ θα «μικρύνει».

Το έχουν αντιληφθεί και άλλοι παρά-

γοντες (τοπικοί, πολιτικοί, οικονομικοί)

και προσπαθούν από την όλη διαδικασία να κερδίσουν τα πε-

ρισσότερα. 

Η ΔΕΗ ασφυκτιά υπό το βάρος χρηματοοικονομικών βαρών,

θεσμικών-ρυθμιστικών ρυθμίσεων και αδυναμίας είσπραξης των

ληξιπρόθεσμων χρεών. Ασφυκτιά επίσης από τις δημοπρασίες

ΝΟΜΕ, τις ευνοϊκές συμβάσεις προς ενεργοβόρες βιομηχανίες,

από τον υπολογισμό των ΥΚΩ, τις ρευματοκλοπές και άλλα πολ-

λά...

Αναλυτική για τα παραπάνω είναι η κατάσταση αποτελεσμά-

των που δημοσίευσε η ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2017 και

η πληθώρα ερωτή-

σεων που υποβάλλονται στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ε-

λέγχου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, επίσης, με την έλλειψη υλικών, την έλλειψη προ-

σωπικού και την τεράστια εξάρτηση από τους εργολάβους αδυνα-

τεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του ή ανταποκρίνεται με τεράστιες κα-

θυστερήσεις. Πόσους μήνες πρέπει να περιμένει ένας καταναλωτής

για έναν δέκτη νυκτερινού τιμολογίου;;; Άμεσα όμως, προχωρά, στο

δρόμο των «εθελοντικών» απολύσεων που χάραξε η ΔΕΗ!!!

Και ενώ οι Διοικήσεις αναγνωρίζουν την κρισιμότητα της κα-

τάστασης παρουσιάζεται το παράδοξο του «κοψίματος και ραψί-

ματος» των οργανογραμμάτων, της απαξίωσης στελεχών, της μη

έγκαιρης ανάθεσης καθηκόντων (8 μήνες χρειάστηκαν για τη θέ-

ση του Γεν. Διευθυντή Εμπορίας) κ.ά.

Και επειδή έγινε αναφορά σε αναθέσεις καθηκόντων, είναι ση-

μαντικό να συνειδητοποιήσουν οι «νεοφώτιστοι» και όχι μόνο,

ότι η τήρηση του γράμματος αλλά και του πνεύματος της εργα-

τικής νομοθεσίας, αλλά και του Κ.Κ.Π. ΔΕΗ, είναι από τα βασικά

προσόντα που πρέπει να επιδείξουν.

Παρεκκλίσεις εις βάρος των εργαζομένων δε θα γίνουν

ανεκτές!!! 

Στα θετικά πρέπει να αναφερθούν η ίδρυση ΙΕΚ από τη ΔΕΗ, η

διάθεση «Εγγυήσεων προέλευσης» ηλεκτρικής ενέργειας ως νέο

προϊόν, η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ιδιόκτητου κτη-

ρίου στην Καλλιθέα και η έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Κοι-

νωνικής Ευθύνης για το 2016, όπου μπορεί κανείς να βρει πολλά

και ενδιαφέροντα στοιχεία για τον Όμιλο και τη δράση του. 

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. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του

Συλλόγου μας Παναγιωτίδη Ευστράτιου και την απώλεια της μητέρας της τ. Προέδρου του Συλλόγου μας Βιδάλη Ρό-

ζας, καθώς και στους συναδέλφους-μέλη μας Κουράκη Εμμανουήλ για την απώλεια του γιού του, Μαργώνη Πανα-

γιώτη για την απώλεια της μητέρας του, Γκικοπούλου Κωνσταντίνα για την απώλεια του πατέρα της και Σαββόγλου

Χρυσή για την απώλεια του πατέρα της. 

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η μεγάλη συμμετοχή αιμοδοτών στην Εθελοντική Αιμο-

δοσία που πραγματοποίησε ο ΠΑΣΥΠ την 21/09/2017, στην αίθουσα “ΞΕΝΙΑ” στα κε-

ντρικά γραφεία της ΔΕΗ.

Η παραπάνω Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε εκτά-

κτως, έπειτα από επιθυμία πολλών αιμοδοτών που

δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην προηγούμε-

νη.

Η συμμετοχή των συναδέλφων αποδεικνύει την

ευαισθητοποίησή τους πάνω στο θέμα της αιμο-

δοσίας αλλά και την αναγνώρισή τους στην οργά-

νωση και τη χρηστή διαχείριση της Τράπεζας Αί-

ματος του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ.

Κάθε συμμετοχή μπορεί να σώσει μια ζωή!

Η διάδοση της Αιμοδοσίας,
ελπίδα για το μέλλον

ΔΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ,

ΔΙΝΕΙΣ ΖΩΗ
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Σε υπηρεσιακή απαξίωση οδηγούνται ολόκληρες κατηγορίες μισθωτών. Η Διοίκηση της ΔΕΗ με κάθε ευκαιρία προσπαθεί

να απαξιώσει και να περιθωριοποιήσει κυρίως τους συναδέλφους των κατηγοριών ΔΟ2 και Τ4, αλλά και τους συναδέλφους

που ανήκουν στις κατηγορίες Τ3, ΔΟ3, Υ3 και Υ2.

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

➢ Ο αποκλεισμός των μισθωτών των κατηγοριών ΔΟ2, Υ2 και Τ4 από το θεσμό των Ειδικών στελεχών. Παράλληλα με

την απαξίωση των παραπάνω συναδέλφων, παραγνωρίζεται ο ρόλος και η προσφορά τους και χάνεται σημαντική

τεχνογνωσία για την Επιχείρηση. Η εμπειρία και η γνώση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, οι ικανότητες-δεξιότητες που

έχουν αναπτύξει, η μετεκπαίδευση ή ακόμα και το πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν αποτελούν για τη Δι-

οίκηση επαρκή προσόντα παρ’ ότι λαμβάνονται υπ’όψη (τουλάχιστον τυπικά) για την ανάθεση θέσεων ευθύνης.

➢ Ο αποκλεισμός μισθωτών ολόκληρων κατηγοριών από τις προκηρύξεις θέσεων ευθύνης κατά την υποκειμενική γνώ-

μη της Διοίκησης. Παρουσιάζεται έτσι το φαινόμενο για θέσεις ευθύνης με ίδιο περιεχόμενο και ίδιες ουσιαστικά αρ-

μοδιότητες να απαιτούνται διαφορετικά τυπικά προσόντα, αποκλείοντας από τη συμμετοχή, ολόκληρες κατηγορίες

εργαζομένων. Πλήττονται κυρίως οι κατηγορίες ΔΟ2,Υ2 και Τ4, οι κατηγορίες Τ3, ΔΟ3 και Υ3 και σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις η κατηγορία Τ2. 

Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης

και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μει-

ώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπει-

ροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών.

Αναμφίβολα, οι αναφερόμενες διακρίσεις πηγάζουν από στερεότυπα και νοοτροπίες περασμένων δεκαετιών, παραγνωρί-

ζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ανάπτυξης μιας Επιχείρησης. Παραγνωρίζοντας ακό-

μη, ότι ο εργαζόμενος επιμορφώνεται, αναπτύσσεται, βελτιώνεται.

Είναι αναγκαίο να συνειδητοποιηθεί από τη διοίκηση ότι στην ανάπτυξη της Επιχείρησης μπορούν να έχουν ρόλο όλοι.

Η συμμετοχή της κάθε κατηγορίας/ειδικότητας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο υποκειμενικής κρίσης, αλλά είναι ανα-

γκαίο να προβλέπεται και να θωρακίζεται θεσμικά. 

Οι Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ (99/2016 και 101/2016), που ρυθμίζουν τη διαδικασία αναθέσεων, απο-

τελούν ένα πλαίσιο που όμως διακρίνεται από μεγάλη ευχέρεια και ως προς το δικαίωμα συμμετοχής και ως προς τα κρι-

τήρια επιλογής.

Η Διοίκηση αδυνατεί να προβάλει επιχειρήματα υπέρ των παραπάνω διαχωρισμών και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήμα-

τα όπως:

• Γιατί ακολουθείται διαφορετική πολιτική για θέσεις ευθύνης με ουσιαστικά ίδιο περιεχόμενο και ίδιες αρμοδιότητες; 

• Γιατί αποκλείονται μισθωτοί που είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η μετά-

ταξή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες;

• Γιατί μισθωτοί κατηγοριών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ως ειδικά στελέ-

χη ενώ μπορούν ως διοικητικά στελέχη; 

Τα παραπάνω ενδεικτικά αναπάντητα ερωτήματα, καθιστούν επιβεβλημένη πλέον την ανάγκη θέσπισης ενός σύγχρο-

νου Κανονισμού Ανάθεσης Καθηκόντων, που θα θωρακίζει το δικαίωμα συμμετοχής των μισθωτών στις προκηρύξεις,

θα ελαχιστοποιεί τις ανισότητες μεταξύ των Κατηγοριών και γιατί όχι να μεγιστοποιεί την αντικειμενικότητα της επιλογής

και την αξιοκρατία χωρίς φυσικά να παραγνωρίζει τις ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες, άδειες κ.α. που απαιτούν κάποιες

θέσεις ευθύνης. 

Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες (γραπτές και προφορικές) του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, η Διοίκηση εγκλωβισμένη σε συντε-

χνιακές λογικές και ξεπερασμένες νοοτροπίες, στρουθοκαμηλίζει.

Τα όρια ανοχής των εργαζομένων έχουν εξαντληθεί!!!

Διεκδικούν το αυτονόητο: το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ! 

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ρόλο
&

προοπτική



Όταν οι Διοικήσεις ακούνε…

Χαιρετίζουμε την Απόφαση του Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου του ΔΕΔ-
ΔΗΕ ως προς την καταβολή των διατακτικών σίτισης στους εργαζόμενους του
ΔΕΔΔΗΕ, για το χρονικό διάστημα από 01-05-2015 έως 31/08/2015.

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ είχε εξωδίκως διαμαρτυρηθεί για τη καταβολή των διατακτι-
κών αυτών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλώνοντας παράλληλα τη
διεκδίκησή τους, αφού αποτελούσε μια εκκρεμότητα στην υλοποίηση της ΕΣΣΕ
2015. 

Παρά την μη καταβολή του μέγιστου ποσού που προέβλεπε η ΕΣΣΕ 2015, η
Απόφαση αποτελεί ένδειξη καλής πρόθεσης και σεβασμού των συλλογικών συμ-
βάσεων από τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια των νομοθετικών περιορι-
σμών και συμβάλλει αναμφίβολα στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με-
ταξύ εργαζομένων και Διοίκησης, απορρίπτοντας ταυτόχρονα πατερναλιστικές
νοοτροπίες και εκδικητικές συμπεριφορές προς τους εργαζόμενους, που δίνουν
καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη Απόφαση αποτελεί μήνυμα αλλά και μάθημα προς πολ-
λές κατευθύνσεις!!!

Τα αναδρομικά αφορούν σε ποσό ύψους 2 ευρώ ανά ημέρα και θα χορηγη-
θούν σε δύο διαδοχικές μηνιαίες δόσεις από τον Ιανουάριο 2018. 
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Το δρόμο των "εθελοντικών" αποχωρήσεων κατά την πρακτική της ΔΕΗ, αποφάσισε να ακο-

λουθήσει και ο ΔΕΔΔΗΕ. 

Τη λύση σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συντα-

ξιοδότησης και όριο ηλικίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικότερα αποφάσισε: 

1) Τη λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

και όριο ηλικίας μέχρι 31.12.2017 όπως:

Α) Το 60ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα με ασφάλιση ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ,

Β) Το 62ο έτος ηλικίας το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Στελεχών

του 3ου και 4ου ιεραρχικού 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

Κανονισμού Λειτουργίας.

2) Στους εργαζόμενους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποχωρήσουν με συναίνεσή

τους συνταξιοδοτούμενοι, το αργότερο μέχρι τις 28.02.2018, θα καταβληθεί το καθαρό ποσό των

δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 31.01.2018.

Τυχόν οφειλές τους προς την εταιρεία θα συμψηφιστούν με το παραπάνω ποσό.

3) Για τους εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.1 και δεν θα αποδεχθούν να απο-

χωρήσουν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονο-

μερούς καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας των ως άνω εργαζο-

μένων θα λυθούν σταδιακά, αρχής γενομένης από τις 31 Μαρτίου 2018 και σύμφωνα με την ημε-

ρομηνία συμπλήρωσης του αντίστοιχου ηλιακού ορίου, με σκοπό ολοκλήρωσης της.  

4) Στην εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης εμπίπτει και το αποσπασμένο, σε διάφορους Φορείς εκτός

αυτού, προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Απολύσεις και στον ΔΕΔΔΗΕ 

Μετ' εμποδίων

η ενοποίηση

των ταμείων
Η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμεί-

ων είχε πολλά και ποικίλα αποτελέσματα.

Ένα από αυτά ήταν η «εξαφάνιση» των έμ-

μεσα ασφαλισμένων από την Υγειονομική

κάλυψη. Επίσης για να προσθέσεις ή να

αφαιρέσεις έμμεσα ασφαλισμένο πρέπει να

αποτανθείς ΜΟΝΟ στα γραφεία της Αθήνας.

Αυτές τις δυσλειτουργίες του συστή-

ματος έχουν καλεστεί να διορθώσουν συ-

νάδελφοι μας, αποσπασμένοι στον ΕΦΚΑ.

Ο όγκος εργασίας τους είναι τεράστιος

αν σκεφτούμε ότι πρέπει να επανεντά-

ξουν στο σύστημα το μεγαλύτερο μέρος

των έμμεσα ασφαλισμένων 18.000 συνα-

δέλφων και αρκετών χιλιάδων συνταξιού-

χων, συνάμα δε να εντάσσουν νέα μέλη ή

να διαγράφουν υπάρχοντα.

Στο τεράστιο αυτό έργο, προσπαθούν οι

συνάδελφοι να ανταποκριθούν και αναμ-

φίβολα αξίζουν συγχαρητηρίων. 

Νέος Γενικός
Διευθυντής
Εμπορίας

Περισσότερους από 8 μή-

νες χρειάστηκαν για να επι-

λεγεί ο νέος Γενικός Διευ-

θυντής Εμπορίας.

Μια Γενική Διεύθυνση

που με τις μεταβολές της

αγοράς ενέργειας αποκτά

ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία

για τη ΔΕΗ. 

Ο κ. Ιωάννης Κατάκης

θα αναλάβει καθήκοντα Γε-

νικού Διευθυντή Εμπορίας

από 20-11-2017.

Οι «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ»

του εύχονται καλή επιτυχία

στο δύσκολο έργο που ανα-

λαμβάνει. 
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ΔΙΗΜΕΡΟ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ

ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ

ΠΕΜΠΤΗ
23/11/2017, 9.30-13.00

Δ Ε Δ Δ Η Ε
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 &
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ
22/11/2017, 9.30-13.00

Δ Ε Η
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 28

ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΞΕΝΙΑ»
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Την αποδόμηση της πολιτικής της Ν.Δ. για τη ΔΕΗ προσπάθησε ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, απαντώντας
στην επίκαιρη Επερώτηση που υπέβαλαν 39 βουλευτές της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης.

«Μέχρι τώρα», τόνισε ο Υπουργός, «υπήρχε η εντύπωση, έτσι όπως
την έδινε η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ότι η
«μικρή ΔΕΗ» ήταν κάποια μικρού τύπου παρέμβαση, η οποία θα είχε
λύσει όλα τα προβλήματα και δεν θα υπήρχε θέμα συζήτησης σήμε-
ρα. Αποδείξαμε ότι η «μικρή ΔΕΗ» ήταν μικρή-μεγάλη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ
έχει το 50% της παραγωγής της χώρας και όταν φύγει το 30% (περί-
που το 1/3) σημαίνει ότι η εταιρία θα έμενε ένας παραγωγός του 35%
στο εθνικό ηλεκτρικό σύστημα. Κι ό,τι απέμενε όδευε προς ιδιωτικο-
ποίηση, με την πώληση του 17%».

Το σημαντικότερο πρόβλημα του σχεδίου για τη «μικρή ΔΕΗ» ήταν
ότι αφορούσε και πώληση υδροηλεκτρικών, που είναι ο πιο κερδο-
φόρος τομέας της ΔΕΗ. «Τα υδροηλεκτρικά είναι ένα θέμα που εκ-
πορεύεται από την αναγκαιότητα να τα διατηρήσει η ΔΕΗ και να μπο-
ρεί να εξισορροπεί τη δέσμευση της για τη στήριξη του βιομηχανικού
συστήματος της χώρας».

Επιπλέον, η «μικρή ΔΕΗ» δεν έμπαινε σε αντιδιαστολή με τα ΝΟΜΕ,
τα οποία ήταν συμπληρωματικά, γιατί, όπως αποκάλυψε ο κ. Σταθά-
κης, περιλαμβάνονταν στο δεύτερο Μνημόνιο, τον Απρίλιο του 2014,
μαζί με το συγκεκριμένο σχέδιο της τότε κυβέρνησης. «Αποκαταστάθηκε
μια στοιχειώδης αλήθεια απέναντι σε αυτούς που ακόμη και τώρα υπε-
ρασπίζονται τη «μικρή ΔΕΗ», το δήθεν μεγάλο σχέδιο, το οποίο τελι-
κά θα την κατέστρεφε».

Η πολιτική της ΝΔ περιελάμβανε ακόμη την πλήρη ιδιωτικοποίη-
ση του ΑΔΜΗΕ και απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στο πρότυ-
πο που είχε επιχειρήσει κατά την περίοδο των εταιριών Energa και
Hellas Power. «Εάν αγωνιάτε για τη μείωση των κερδών της ΔΕΗ φέ-
τος, σας θυμίζω ότι αυτό είναι ένα “φέσι” που ακόμα πληρώνουμε».

Η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά είναι μια ανα-
πόδραστη εξέλιξη, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς,
ανέφερε ο Υπουργός, που θα ολοκληρωθεί το 2018 με την εισαγωγή
του μοντέλου-στόχου (target model).

Σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά μέτρα για τους λιγνίτες, σε εφαρμογή

της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρθηκε ότι κατα-

βάλλεται προσπάθεια να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. «Θα

προχωρήσουμε παρά τα όσα ακούγονται. Η διαδικασία αυτή θα ολο-

κληρωθεί ομαλά και θα αποφέρει οφέλη στη ΔΕΗ, με την προσέλκυ-

ση ικανοποιητικού τιμήματος».

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι διττός: να διατηρηθεί το 50% της

παραγωγής της ΔΕΗ για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού συστή-

ματος της χώρας και να αναπτυχθεί η εταιρία σε νέους τομείς. «Η δυ-

ναμική της ΔΕΗ δεν επηρεάζεται. Θα προσαρμοστεί σε μια πραγματι-

κότητα που αίρει τη μονοπωλιακή θέση που είχε στο παρελθόν και θα

διατηρηθεί ως βασικός πυλώνας του Συστήματος». Στο πλαίσιο αυτό

η εταιρία καταρτίζει στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και μελετά επιπρό-

σθετες ενέργειες για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας της.

Αναφερόμενος, εξάλλου, ο Υπουργός στους εργαζόμενους της ΔΕΗ

ανέφερε ότι είναι διασφαλισμένα τα εργασιακά δικαιώματα τους, όπως

έγινε και στον ΑΔΜΗΕ, μετά την είσοδο του στρατηγικού εταίρου του

δημοσίου, την κινεζική StateGrid.

«Είμαστε εξαρχής σε διαρκή διάλογο με όλους. Δεν υπάρχει τίποτε

εν κρυπτώ. Τα έχω πει όλα δημόσια». Η Ν.Δ. επιλέγει να κρατά την ίδια

καταστροφολογική στάση που είχε και για την οικονομία. «Στα θέμα-

τα της οικονομίας τα σενάρια της αποδείχθηκε ότι δεν είχαν υπόστα-

ση. Δεν τους ακούει κανείς. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι θεσμοί,

όλοι λένε άλλα πράγματα. Η ίδια στρατηγική και στην περίπτωση της

ΔΕΗ είναι υπερβολική, γιατί η εταιρία έχει αποτελέσματα που απέχουν

πολύ από την κατάρρευση της, την ικανότητα της να δανείζεται, τη μεί-

ωση της χρηματιστηριακής αξίας, από το αν θα έχει να πληρώσει μι-

σθού και ούτω καθεξής».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η ΔΕΗ πρέ-

πει να σωθεί και θα σωθεί. Θα είναι ο πυρήνας του Συστήματος για πολ-

λά χρόνια. Θα στηρίζεται στους εργαζομένους της. Πρέπει να κάνου-

με τα απαραίτητα βήματα για να αλλάξει ο ενεργειακός τομέας, προς

όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας και ταυτόχρονα να ξε-

περάσουμε προβλήματα που είναι υπαρκτά».

Αθήνα, 29-9-2017

Η απάντηση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη στην Επερώτηση 39 βουλευτών της Ν.Δ. για τη ΔΕΗ
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Με την 12η/1.8.2017
συνεδρίαση συμβουλίου δι-
εύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε.
ανατέθηκε σε ιδιώτη το
έργο «Εκσκαφή – φόρτω-
ση, μεταφορά, απόθεση και
διάστρωση 3,8 x 106 Μ3 στ.

υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων
σχηματισμών και ενδιαμέσων αγόνων και 960.000
τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς» (Σύμβαση
2017.016/ΛΚΔΜ) χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού με
ανοικτή διαδικασία. Το εργολαβικό αντάλλαγμα για το
εν λόγω έργο ανέρχεται σε 4.961.456 Ευρώ.

Από την ίδια συνεδρίαση του συμβουλίου διεύ-
θυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ανατέθηκε, επίσης, το έργο «Εκ-
σκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διά-
στρωση 2,5 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από
την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου»
(Σύμβαση 2017.017/ΛΚΔΜ) χωρίς προκήρυξη δια-
γωνισμού με ανοικτή διαδικασία σε ιδιώτη με εργο-
λαβικό αντάλλαγμα 2.235.075 Ευρώ.

Η δυσχερής οικονομική συγκυρία των τελευταίων
ετών έχει προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στον ιδιωτι-
κό τομέα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πασχί-
ζουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να δια-
σφαλίσουν τις θέσεις εργασίας του εργατικού δυνα-
μικού που απασχολούν. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, η
τήρηση ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών, που
εξασφαλίζουν την αξιοκρατία και προασπίζουν τα συμ-

φέροντα του κράτους, είναι ζωτικής σημασίας.
Ως εκ τούτου, η επιλογή της διαδικασίας απευ-

θείας ανάθεσης έργων – και μάλιστα με υψηλούς προ-
ϋπολογισμούς – οφείλει να είναι η ύστατη λύση σε πε-
ριστάσεις που απαιτούν κατεπείγουσα αντιμετώπιση.

Η κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου ήταν
ένα καταστροφικό φαινόμενο με ανυπολόγιστες συ-
νέπειες τόσο για τη ΔΕΗ Α.Ε., όσο και για την περιοχή
και τους κατοίκους της. Γι αυτό και η άμεση αντιμε-
τώπιση των ζητημάτων που προέκυψαν είναι ζωτι-
κής σημασίας και οφείλει να ολοκληρωθεί άμεσα,
ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία του ορυχείου με
ασφαλείς συνθήκες αλλά και να διασφαλιστεί η
ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Η άμεση αντιμετώπιση, ωστόσο, εξαιρετικών συν-
θηκών – όπως η κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου
– δε μπορεί να λειτουργεί ως πρόσχημα για την πα-
ράκαμψη των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορ-
θολογική διαχείριση των οικονομικών του κράτους
με απόλυτη διαφάνεια.

Γι αυτό και προκαλεί εντύπωση η απευθείας ανά-
θεση έργου στο ορυχείο Λακκιάς, στο οποίο δεν προ-
κλήθηκαν ζημιές από την κατολίσθηση του Ιουνίου,
αλλά και το ύψος του προϋπολογισμού των εν
λόγω απευθείας αναθέσεων. Προκύπτουν ερωτήματα
για το αν θα μπορούσε η άμεση αντιμετώπιση του φαι-
νομένου μέσω απευθείας ανάθεσης να αφορά σε μι-
κρότερο τμήμα των έργων, τα οποία θα μπορούσαν
να ολοκληρωθούν μέσω πρόχειρων διαγωνισμών,

που διεκπεραιώνονται άμεσα και παρέχουν το δι-
καίωμα συμμετοχής στις εταιρείες, που μπορούν να
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου, με δια-
φάνεια, χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίζοντας
τους καλύτερους δυνατούς οικονομικούς όρους
για το Κράτος.

Κατόπιν αυτών,
Ερωτάται, ο κ. Υπουργός:

α) Γιατί η ΔΕΗ Α.Ε. δεν προχώρησε στην προκήρυξη
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των
παραπάνω έργων;

β) Γιατί η ΔΕΗ Α.Ε. προχώρησε σε απευθείας ανά-
θεση σε έργα τόσο μεγάλου προϋπολογισμού; Δε
θα μπορούσε ένας πρόχειρος διαγωνισμός να δια-
σφαλίσει τόσο τη διαφάνεια της διαδικασίας όσο
και την ανάγκη αποπεράτωσης των έργων σε συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα;

γ) Ποια είναι η ακριβής αιτιολογία για την απευθεί-
ας ανάθεση των έργων;

δ) Γιατί αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση έργου
στο ορυχείο Λακκιάς, το οποίο δεν έχει πληγεί από
τις κατολισθήσεις; Σχετίζεται με την ενεργειακή
επάρκεια της χώρας, και αν ναι, ποιά ήταν τα λι-
γνιτικά αποθέματα την περίοδο της κατολίσθη-
σης;

ε) Ζητήθηκε επιπλέον έκπτωση από τις εργολή-
πτριες εταιρείες για τα εν λόγω έργα; Αν ναι, οι
εταιρείες την αποδέχθηκαν και ποιο ήταν το πο-
σοστό αυτής;

ΕΡΩΤΗΣΗ  Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη
του Κ. Βλάση και 22 βουλευτών της Ν.Δ.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017 Α.Π.: 767/30-10-2017

ΘΕΜΑ: Απευθείας αναθέσεις από τη ΔΕΗ. Α.Ε. για εργασίες στα ορυχεία Αμυνταίου και Λακκιάς

ΕΡΩΤΗΣΗ  Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
8286/29/08/2017

ΘΕΜΑ: 250 εκατ. € τα διαφυγόντα έσοδα της ΔΕΗ από τις ρευματοκλοπές

Άνω των 250 εκατ.
€ το χρόνο χάνει η ΔΕΗ
από τις ρευματοκλοπές.
Η ίδια η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
έχει προσδιορίσει σε
ποσοστό 3,2% επί της

συνολικά εγχεόμενης ενέργειας στο Δίκτυο της
ηπειρωτικής χώρας, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που δεν τιμολογείται λόγω των ρευματο-
κλοπών, όταν το ποσοστό σε προηγμένες χώρες εί-
ναι της τάξης του 1%. Το κόστος αυτό βαρύνει το
Δίκτυο Διανομής και ανακτάται μέσω των λογα-
ριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών
ως μέρος του κονδυλίου «Χρέωση Χρήσης Δικτύ-
ου».

Λαμβάνοντας υπόψη το ίδιο ποσοστό και για τα
νησιά, σε συνολική εγχεόμενη ενέργεια στο Δίκτυο
Διανομής που ανήλθε το 2016 σε 47.665.372
MWh, το σύνολο των ρευματοκλοπών εκτιμάται σε
1.525.292 MWh.

Στην πραγματικότητα όμως το μέγεθος των ρευ-

ματοκλοπών είναι αρκετά μεγαλύτερο και επιβα-
ρύνει κατά κύριο λόγο τη ΔΕΗ. Ωστόσο, παίρνοντας
ως δεδομένη την ποσότητα, που αναγνωρίζει η
ΡΑΕ, τα έσοδα που διαφεύγουν κάθε χρόνο λόγω
των ρευματοκλοπών με βάση τις μοναδιαίες τιμές
του 2016 έχουν ως εξής:

- ΔΕΗ: 120–125 εκατ. €
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): 21 εκατ. €
- ΕΤΜΕΑΡ: 32 εκατ. €
- ΑΔΜΗΕ: 7,3 εκατ. €
- ΔΕΔΔΗΕ: 26,5 εκατ. €
Σύνολο: 206,8 έως 211,8 εκατ €
Από τα στοιχεία προκύπτει, ότι τα διαφυγόντα έσο-

δα της ΔΕΗ από τις ρευματοκλοπές είναι της τάξης
των 170 εκατ. €. Υπολογίζοντας, ότι τα ποσά των ΥΚΩ
αποτελούν κατά 98% περίπου έσοδο της ΔΕΗ και τα
ποσά του ΕΤΜΕΑΡ είναι μέρος των εσόδων του Ει-
δικού Λογαριασμού ΑΠΕ (το έλλειμμα του οποίου κα-
λύπτεται κατά 85% έως 90% από τη ΔΕΗ).

Πέραν αυτών υπάρχουν και διαφυγόντα έσο-
δα του Δημοσίου, λόγω μη είσπραξης ΦΠΑ και ΕΦΚ
της τάξης των 35 εκατ. € τουλάχιστον, και ένα επί

πλέον ποσό λόγω της μη επιβολής φόρου εισοδή-
ματος επί των κερδών της μη τιμολογηθείσας
ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, τα συ-
νολικά διαφυγόντα έσοδα, λόγω των ρευματο-
κλοπών, εμφανίζονται να είναι της τάξης των 250
εκατ. €, ενώ στην πραγματικότητα είναι σημαντι-
κά μεγαλύτερα.

Πρόκειται για μείζονος σημασίας πρόβλημα, η
αντιμετώπιση του οποίου είναι πρώτης προτεραι-
ότητας. Πέρα από την τεράστια οικονομική έχει και
εξαιρετικά σοβαρή κοινωνική διάσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
- Ποια η θέση του υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας για την αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου της ρευματοκλοπής;

- Ποια η αντιμετώπιση των διαστάσεων της οι-
κονομικής αποτίμησης αυτού του φαινομένου;

- Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση ώστε να
μπει ένα τέλος στην παράνομη αυτή δραστηριότη-
τα;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β' Αθήνας
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Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
Κυρίες και Κύριοι 
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι 

Είναι για την εταιρεία μας, τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ύψιστη τι-
μή η παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωσή μας για την επέτειο της θρυλι-
κής Μάχης της Ηλεκτρικής. Μάχη με την οποία στις 12 και 13 Οκτωβρίου
1944 οι Μονάδες του 6ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Πειραιά μαζί με τους ερ-
γαζόμενους του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο
που βρισκόμαστε σήμερα, στον όρμο του Αγ. Γεωργίου, έσωσαν το εργο-
στάσιο από την ανατίναξη που είχαν ετοιμάσει και αποπειράθηκαν να πραγ-
ματοποιήσουν τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής κατά την αποχώρησή τους. 

Τη 12η Οκτωβρίου 1944 ενώ η Αθήνα ζούσε ξέφρενα την απελευθέρω-
σή της, ο Πειραιάς βίωνε ζοφερά την καταστροφή του. Ένας σύντομος αλλά
δραματικός αγώνας για την υπεράσπιση των ζωτικών για τη χώρα υποδο-
μών μεταξύ των οποίων το εργοστάσιο του Αγ. Γεωργίου, είχε ξεκινήσει. 

Τι πραγματικά συνέβη περιγράφεται με τον πιο αυθεντικό τρόπο στην έκ-
θεση του Διοικητή του 6ου Συντάγματος ΕΛΑΣ Πειραιά Σωτήρη Κυβέλου και
στην έκθεση του Διοικητή Πέτρου Ευσταθόπουλου (Νώντα) και του Καπε-
τάνιου Αλέκου Βαρυτιμίδη του 1ου τάγματος του ΕΛΑΣ Ταμπουρίων, στην α-
νέκδοτη χειρόγραφη μαρτυρία του Νίκου Γαλανόπουλου εργαζόμενου και υ-
περασπιστή του εργοστασίου και στα γραπτά του καπετάνιου του Συντάγμα-
τος Νίκανδρου Κεπέση. 

Η πρώτη αιματηρή συμπλοκή έγινε στις 12 Οκτωβρίου όταν ομάδα 30 ο-
πλισμένων Γερμανών στρατιωτών προερχομένων από το εργοστάσιο της
Κοπής που επίσης σχεδίαζαν να ανατινάξουν, κατευθύνονταν προς το εργο-
στάσιο πυροβολώντας πάνω σε ποδήλατα. Η επίθεση αυτή αποκρούστηκε α-
πό τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ. Τότε έπεσαν οι πρώτοι νεκροί, Παναγιώτης Κο-
σμίδης, Παναγιώτης Μαυρομμάτης και Συρίγος Παπάζογλου. Από τους Γερ-
μανούς υπήρξαν 3 νεκροί, 2 τραυματίες, 1 αιχμάλωτος. 

Τα ξημερώματα της 13ης Οκτωβρίου στις 4.30 το ειδικό τμήμα ανατινά-
ξεων του Γερμανικού Στρατού από 56 άνδρες ανατίναξε τις εγκαταστάσεις της
SHELL στο Πέραμα και στη συνέχεια με τρία φορτηγά και δύο επιβατικά αυ-
τοκίνητα κατευθύνθηκε στο εργοστάσιο του Αγ. Γεωργίου όπου έφθασε στις
5.30. Εκεί αποκρούστηκε από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ και τη φρουρά των ερ-
γαζομένων του εργοστασίου, και ύστερα από 3ωρη σκληρή μάχη, και αφού
προηγουμένως οι Έλληνες αγωνιστές τους περικύκλωσαν οι Γερμανοί ανα-
γκάστηκαν να παραδοθούν Στη μάχη αυτή έπεσαν άλλοι 8 αγωνιστές οι Α-

ντώνης Καλαποθάκος, Ανδρέας Κούνουπας, Γεώργιος Γκιόρδας, Ιωάννης
Ηλιόπουλος, Γρηγόρης Μεγγίσογλου, Ακρίτας Τοροσιάδης, Νίκος Γεωργιά-
δης, Δημήτρης Μαργαρώνης. 

Παραθέτουμε σχετικά σχόλια από την έκθεση των Ευσταθόπουλου – Βα-
ρυτιμίδη. 

«Οι περισσότεροι δεν είχαν παρά πιστόλια και καμμιά χειροβομβίδα, αλ-
λά η λύσσα των και ο φανατισμός ήτο άνευ περιγραφής. Ερρίπτοντο μέσα
στα λυσσασμένα πυρά των Γερμανών μ΄ έναν νεανικό ενθουσιασμό ζητω-
κραυγάζοντας σαν τρελλοί». 

και ακόμη 
«Ο θρυλικός μαχητής Γεώργιος Γκιόρδας, στην πρώτη γραμμή πυρός πριν

ξεψυχήσει αναφώνησε Ζήτω η Ελλάς». 
Αναφέρουμε τέλος την ακόλουθη αφήγηση του Ευσταθόπουλου: «Με το

τέλος της μάχης ο λαός των γύρω περιοχών κατέβηκε προς το Κερατσίνι ε-
ξαγριωμένος για να λυντσάρει τους Γερμανούς. Τότε αναγκάστηκα και ανέ-
βηκα σ΄ ένα μαντρότοιχο και μίλησα στο λαό να σταματήσει τις βιαιότητες,
γιατί τώρα οι Γερμανοί είναι αιχμάλωτοι κι εμείς λαός πολιτισμένος. 

Έτσι συνεχίστηκε η πορεία των αιχμαλώτων προς την έδρα του τάγματος….
Μετά από λίγες μέρες τους παραδώσαμε στην τότε Εθνική Κυβέρνηση». 

Οι νεκροί ετάφησαν στις 16 Οκτωβρίου 1944 στον τόπο της Μάχης, μέσα
στο εργοστάσιο, με τη συμμετοχή μεγάλου πλήθους λαού. 

Στις 18 Οκτωβρίου 1944 η Διοίκηση της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών Πει-
ραιώς (ΗΕΑΠ) με βασικό μέτοχο την Αγγλική POWER, εκφράζοντας την ευ-
γνωμοσύνη της έγραψε στον Διοικητή του ΕΛΑΣ Πειραιά ανάμεσα στα άλλα: 

«Η λαμπρή νίκη που στεφάνωσε τα όπλα σας χαιρετίστηκε από το Πα-
νελλήνιο σαν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι τα παιδιά της Αθάνατης Ελλάδας
ουδέποτε θα σκύψουν κάτω από βάρβαρο και τυρανικό ζυγό. Και η συναί-
σθηση ότι εκάματε το καθήκον σας προς την πατρίδα είναι η μόνη ικανοποί-
ησή σας. Κλαίμε μαζί σας τους ένδοξους νεκρούς κι η μνήμη τους, ας είστε
βέβαιοι, δεν θα σβυστεί από το χρόνο που φθείρει τους θνητούς». 

Στη συνέχεια η διοίκηση της ΗΕΑΠ ανέθεσε στο γλύπτη Χρήστο Καπράλο
τη δημιουργία του Μνημείου Πεσόντων στη Μάχη της Ηλεκτρικής, το οποίο
τοποθετήθηκε το 1948 στον τόπο της μάχης όπου βρίσκεται και σήμερα. 

Αλλά τι έγινε με τη μνήμη των «ένδοξων νεκρών»; 
Τα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια μέχρι και την πτώση της δικτατορίας, η

Μάχη και οι νεκροί αγωνιστές παρέμεναν στη σκιά. Το μνημείο καλύφθηκε
με τον καιρό από τσουκνίδες και άλλα αγριόχορτα. Έγινε αυτό που αναφέρει
ο μεγάλος ιστορικός Χάγκεν Φλάϊσερ: 

«Οι αμηχανίες, τα ατομικά και παραταξιακά «άβολα», έπρεπε να κλειδω-
θούν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Πολλοί γαντζώθηκαν από αυτήν τη
σιωπή για να αποφύγουν την επίπονη επεξεργασία του παρελθόντος». 

Όμως, όπως ένα αγριολούλουδο φυτρώνει μέσα στα κατσάβραχα, καθώς
η φύση διεκδικεί και κερδίζει τα δικαιώματά της, έτσι και η ιστορία διεκδικεί
τα δικά της δικαιώματα και την κατάλληλη στιγμή τα γεγονότα από την αφά-
νεια βγαίνουν στο ξέφωτο. 

Αυτή την επιταγή εκπλήρωσαν οι απλοί εργαζόμενοι του εργοστασίου. 
Στις 13 Οκτωβρίου 1975, 5-6 εργαζόμενοι της ΔΕΗ μέλη και φίλοι του

Κ.Κ.Ε, στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου με έναν παπά πραγματοποίησαν το πρώτο
μνημόσυνο μπροστά στο χορταριασμένο μνημείο. Οι άλλοι, εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι, αμήχανοι και φοβισμένοι απέφευγαν να πλησιάσουν. 

Στις 13 Οκτωβρίου του 1976 η εκδήλωση πήρε μεγαλύτερη διάσταση, τό-
σο με τη συμμετοχή των εργαζομένων, όσο και με τη συμμετοχή των συγ-
γενών των πεσόντων. 

Από το 1977 και ύστερα, με την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, οι ετήσιες εκδηλώσεις για την επέτειο πήραν άλλη διάσταση, αντάξια της

Ομιλία του Προέδρου & Δ/ντος Συμ       

Στο εργοστάσιο της ΔΕΗ Αγ. Γεω      

Από αριστερά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος, ο βουλευτής
Ά  Πειραιώς Θ. Δρίτσας εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, ο Υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Π.Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ

Εμμ.Παναγιωτάκης,ο βουλευτής Β́  Πειραιώς Κ. Κατσαφάδος εκπροσωπώντας τον
Πρόεδρο της Ν.Δ, ο Π. Κουκουλόπουλος εκπροσωπώντας την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 



Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017
9

Μάχης, με την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων, συγγενών αντιστα-
σιακών οργανώσεων, βουλευτών και εκπροσώπων των ΟΤΑ. Ο Νίκανδρος
Κεπέσης, βουλευτής του ΚΚΕ στον Πειραιά μίλησε επανειλημμένα για τη μά-
χη αναλύοντας το σχέδιο του ΕΛΑΣ για τη νίκη. 

Σ ΄ ένα βαθμό επαληθεύτηκε η ρήση του Φλάϊσερ: «Η δεύτερη ζωή των
ιστορικών γεγονότων είναι ιδιαίτερα ισχυρή εκεί όπου η επίσημη, θεσμο-
ποιημένη μνήμη έχει εξοστρακίσει την αυτούσια συλλογική μνήμη στη χει-
μερία νάρκη των αποσιωπήσεων». 

Ωστόσο αν και σήμερα, στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, ως επίση-
μη έκφραση της ΔΕΗ, διαδόχου της ΗΕΑΠ και αντικειμενικού θεματοφύλα-
κα της ιστορίας της, εξακολουθούσαμε να παραμένουμε αποστασιοποιημέ-
νοι ή και αμήχανοι, δέσμιοι τραυματικών εμπειριών και προκαταλήψεων, θα
είμαστε αναντίστοιχοι με τη δημοκρατική συνείδηση και ωριμότητα που έχει
με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη καταχτήσει ο λαός μας και οι νε-
ώτερες γενιές. Μια συνείδηση με την οποία δεν φοβάται και δεν αποφεύγει
να εξετάσει, και σε τελευταία ανάλυση να αναμετρηθεί με την ιστορία του, για
να αντλήσει τα αναγκαία διδάγματα για το παρόν και το μέλλον. 

Αυτή την εκκρεμότητα επιδιώκουμε να τερματίσουμε με τη σημερινή μας
εκδήλωση, με την έκθεση των ιστορικών ντοκουμέντων που εγκαινιάζουμε
και την καθιέρωση της 13ης Οκτωβρίου σαν την επίσημη γιορτή της ΔΕΗ. 

Ως διοίκηση της ΔΕΗ οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες προς τους ερ-
γαζόμενους που κράτησαν άσβεστη τη μνήμη της ιστορικής επετείου, σαν τη
φλόγα ενός κεριού, και κάποτε λαμπάδας στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή τη
φλόγα θέλουμε να την κάνουμε προβολέα που με τη λάμψη του θα περι-
λούσει τη θρυλική επέτειο με άπλετο φως, «φως ιλαρόν» όπως έγραψε στις
27 Σεπτεμβρίου 1945 επέτειο της ίδρυσης του ΕΑΜ ο Γιάννης Σκαρίμπας
στην εφημερίδα «Λεφτεριά». 

Με τη μάχη της Ηλεκτρικής, κορυφαία πράξη υπεράσπισης των ζωτικών
υποδομών της χώρας, διασφαλίστηκε η ηλεκτροδότηση του ήδη σκληρά δο-
κιμαζόμενου λαού της Πρωτεύουσας, και ακόμη η λειτουργία των βιομηχα-
νιών και του σιδηροδρόμου. Επί πλέον, με την αιχμαλωσία του γερμανικού σώ-
ματος ανατινάξεων αποσοβήθηκε το ενδεχόμενο αλυσιδωτών καταστροφών
άλλων βασικών υποδομών και εργοστασίων. Αυτή είναι η απτή, η άμεση ση-
μασία αυτής της ηρωικής πράξης αντίστασης τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Ωστόσο, ως πράξη υπεράσπισης μιας υποδομής εθνικής σημασίας από
τους ίδιους του εργαζόμενους συνιστά μια πολυσήμαντη ενέργεια, κορυφαία
εκδήλωση πατριωτισμού και κοινωνικής υπευθυνότητας. Μια πράξη από ε-
κείνες που διδάσκουν πως ό,τι έχουμε καταχτήσει σήμερα, παρά τις πρό-
σκαιρες δυσκολίες και προβλήματα, δεν ήταν ούτε νομοτελειακά δεδομένο
ούτε αυτονόητο. 

Χρειάστηκαν τεράστιες προσπάθειες, αγώνες και κάποτε θυσίες των ερ-
γαζομένων και όλου του λαού. 

Έτσι η Μάχη αποτελεί ένα ανεκτίμητο ιστορικό κληροδότημα για τη ΔΕΗ,
και ως τέτοιο το επαναφέρουμε σήμερα στη συλλογική μνήμη, το αποδί-
δουμε στην επιστημονική κοινότητα και εν τέλει το προσφέρουμε στην κοι-
νωνία ως ένα κοινό πολιτισμικό αγαθό. 

Για το σκοπό αυτό οργανώσαμε την σημερινή εκδήλωση μνήμης στον ι-
στορικό χώρο του εργοστασίου, με υψηλού επιπέδου και ανάλογου συμβο-
λισμού καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο οργανώνου-
με την έκθεση με την επιμέλεια του Ιστορικού Αρχείου της ΔΕΗ, εμπεριστα-
τωμένη τεκμηρίωση του σημαντικού αυτού γεγονότος με σπάνια αρχειακά
και εικονογραφικά τεκμήρια που δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Έτσι συμ-
βάλλουμε στη διερεύνηση της ιστορικής αλήθειας, στην ανάδειξη των πρω-
ταγωνιστών και εν τέλει στην προαγωγή του επιστημονικού και δημόσιου
διαλόγου για τη Μάχη αλλά και γενικότερα. 

Όλη αυτή η προσπάθεια να φωτίσουμε την ιστορία μας εγγράφεται στη
σταθερή πεποίθηση μας, ότι μια εταιρεία σαν τη ΔΕΗ, δεν πρέπει μόνο να πα-
ράγει και να διαθέτει το προϊόν του ηλεκτρισμού. Στα πλαίσια της Εταιρικής
Κοινωνικής της Υπευθυνότητας οφείλουμε παράλληλα να παράγουμε γνώ-
ση, πολιτισμό και παιδεία. Αυτά ακριβώς τα αγαθά διαμορφώνουν τις αξίες
μας, πολύτιμα εφόδια στις αποσκευές μας για το αύριο, που προδιαγράφεται
εντελώς διαφορετικό από το χθες και από το σήμερα. Ένα αύριο που μας κα-
λεί και μας προκαλεί να ανταποκριθούμε όχι μόνο στις ανάγκες της χώρας
μας αλλά να επιβιώσουμε και να ισχυροποιηθούμε παραπέρα στα πλαίσια
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά προσδιορίζουν
το καθήκον μας ως Διοίκηση της Εταιρείας και τις δεσμεύσεις μας. 

Αυτό είναι το προσκλητήριο για όλους μας, Διοίκηση και εργαζομένους:
να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό με την επίγνωση ότι έτσι θα συμβάλουμε
στο ξεπέρασμα της κρίσης, στην ανάπτυξη της χώρας μας, στην ευημερία
του λαού μας. Αυτό το μήνυμα θα στέλνουν από σήμερα και εφεξής οι ερ-
γαζόμενοι της ΔΕΗ τη μέρα της επετείου της Μάχης. 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 
Η παρουσία σας σήμερα στην εκδήλωσή μας την οποία έχετε θέσει υπό

την αιγίδα σας, πέρα από ύψιστη τιμή για τη ΔΕΗ και τους εργαζομένους της,
προσδίδει στην επέτειο την εθνική διάσταση που της αρμόζει. 

Στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η χώρα μας ιστορικά γεγονότα
αυταπάρνησης για υψηλούς σκοπούς και ιδανικά όπως η Μάχη της Ηλε-
κτρικής, εκπέμπουν ισχυρά παιδαγωγικά μηνύματα στις νέες γενιές. Μηνύ-
ματα αισιοδοξίας και ελπίδας για ένα μέλλον με αξίες και οράματα, αντάξιο των
θυσιών του λαού μας. Αποτελούν πηγή έμπνευσης και συνάμα οδηγό για τις
πολύμορφες μάχες που καλούμαστε να δώσουμε ενωμένοι, με δημοκρατία
μέσα από τη διαφορετικότητα μας και την πολυχρωμία των απόψεων και ι-
δεολογιών μας. Άλλωστε ο λαός μας και τις πιο τραγικές στιγμές της ιστορίας
του, όπως ο εμφύλιος πόλεμος, εκδήλωνε ορατά και χειροπιαστά δείγματα
ενότητας και αδελφοσύνης. Χαρακτηριστικό το περιστατικό που περιγράφει
ο Τάκης Ψημένος στο βιβλίο του «Αντάρτες στ΄ Άγραφα» όταν στο καταχεί-
μωνο αντάμωσαν τυχαία στις βουνοκορφές της Αργιθέας ένα απόσπασμα
του Δημοκρατικού μ΄ένα απόσπασμα του Εθνικού Στρατού και πέρασαν πλάϊ
– πλάϊ τη νύχτα σε μια σπηλιά για να προστατευθούν από το κρύο. 

Ή το άλλο περιστατικό σε μια μάχη στο Καρπενήσι όταν ένας από τον Ε-
θνικό Στρατό φώναξε τον ξάδελφό του στο Δημοκρατικό Στρατό, και του α-
νακοίνωσε πως η γυναίκα του γέννησε αγόρι, οπότε και οι δυο μεριές ξέ-
σπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. 

Σε κάθε περίπτωση η Μάχη της Ηλεκτρικής συνιστά μια διαρκή ασάλευ-
τη υπόμνηση ότι πάντοτε η απάντηση ήταν και παραμένει στο «εμείς». Μ΄αυ-
τή την παρακαταθήκη οφείλουμε αποφασιστικά να πορευτούμε. 

     μβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμ. Παναγιωτάκη

     ωργίου για τη «Μάχη της Ηλεκτρικής»
11/10/2017 

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυ-
λόπουλος, σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, κατέλη-
ξε λέγοντας: «Εμείς οι Έλληνες, στο όνομα όλων εκείνων που
έπεσαν σε όλους τους αγώνες, στους αγώνες της ελευθερίας,
στους αγώνες της αντίστασης, εδώ, από τούτον τον ιερό χώρο
και στη μνήμη εκείνων που έπεσαν στη Μάχη της Ηλεκτρικής,
δηλώνουμε διαρκώς και στο διηνεκές παρόντες σε αυτήν τη
μάχη. Τη μάχη της ιστορίας μας, τη μάχη της Ευρώπης. Και όσο
γίνονται κρισιμότεροι οι καιροί, τόσο θα βρισκόμαστε σε εγρή-
γορση. Και δεν θα υποστείλουμε ποτέ αυτήν τη σημαία, που εί-
ναι πριν απ’ όλα σημαία ειρήνης και ελευθερίας».
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Μακράς Πνοής Συνεργασία μεταξύ ΔΕΗ και SHENHUA GROUP

Το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και SHENHUA που

υπογράφηκε στις 10/09/0217 στα πλαίσια της ΔΕΘ είναι ο πρώ-

τος σταθμός-κορύφωση μίας εντατικής δραστηριότητας που

προηγήθηκε μεταξύ των δύο εταιριών, οι επαφές των οποίων

είχαν ήδη ξεκινήσει εδώ και μήνες με την επίσκεψη της SHEN-

HUA GROUP τον χειμώνα στον σταθμό του Αμυνταίου.

Οι επαφές συνεχίστηκαν με την επίσκεψη του Προέδρου της

ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις της SHENHUA GROUP κατά το ταξί-

δι του Πρωθυπουργού στην Κίνα το Μάιο.

Στη συνέχεια τον Ιούνιο του 2017 στα γραφεία της ΔΕΗ πο-

λυπληθής αντιπροσωπεία της SHENHUA GROUP με επικεφα-

λής τον Αντιπρόεδρο κ. Li Dong συναντήθηκε με κλιμάκιο της

Ανώτατης Διοίκησης της ΔΕΗ, όπου τέθηκαν οι βάσεις για τη σύ-

ναψη του MoU.

Στις 8/9 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου ανωτέρων

τεχνικών στελεχών της SHENHUA GROUP στον ΑΗΣ Μελίτης

στη Φλώρινα, όπου μελέτησαν τις εγκαταστάσεις και τον τρό-

πο λειτουργίας του σταθμού για τρεις ώρες.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της υπογραφής του μνημο-

νίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ πρότεινε στον Πρόεδρο της SHEN-

HUA GROUP τις παρακάτω συγκεκριμένες δράσεις:

1) Εγκαθίδρυση επικοινωνίας μεταξύ του ΚΔΕΠ της ΔΕΗ και του

ερευνητικού κέντρου της SHENHUA GROUP.

2) Συμμετοχή της SHENHUA GROUP στη ΔΕΗ Solar Solutions

που έχει συστήσει η ΔΕΗ με τον Όμιλο Κοπελούζου από το

2012.

3) Πρόσκληση συμμετοχής της SHENHUA GROUP να συμμε-

τάσχει στη διαδικασία αποεπένδυσης της λιγνιτικής παρα-

γωγής.

Σε όλες αυτές τις προτάσεις ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-

βουλος της SHENHUA GROUP Dr. Ling Wen ήταν ιδιαίτερα θε-

τικός προσθέτοντας ότι πρέπει «να μη μείνουμε στα λόγια αλλά

να κάνουμε πράξεις».

Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κατά την υπογραφή του

Μνημονίου Συνεργασίας σε ειδική τελετή στο Μακεδονία Παλ-

λάς στις 10/9 είπε:

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την εταιρεία μας, γιατί

υπογράφουμε το MoU με τη SHENHUA, την οποία ο Πρέσβης

της Κίνας, ο κ. Zou Xiaoli, έχει χαρακτηρίσει σαν το θρύλο της

χώρας.

Όταν μου το είπε, νόμισα ότι η SHENHUA είναι μια πολύ πα-

λιά, παραδοσιακή εταιρεία. Όταν όμως τη γνώρισα στο Πεκίνο,

είδα ότι εννοούσε πως είναι ίσως η πιο προηγμένη εταιρεία της

Κίνας τεχνολογικά και μια από τις πιο προηγμένες εταιρείες στον

κόσμο και μάλιστα σε τομείς που ενδιαφέρουν άμεσα τη ΔΕΗ.

Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η προσήλωσή τους στο πε-

ριβάλλον και στην ασφάλεια στην εργασία. Μάλιστα, μετά τη συγ-

χώνευσή της με την άλλη εταιρεία, είναι μια γιγαντιαία πια εται-

ρεία, η μεγαλύτερη στον κόσμο σε πολλούς τομείς.

Από την πλευρά μας μπορώ να πω ότι εμείς μπορεί να μην

έχουμε το μέγεθος το δικό τους, αλλά και η ΔΕΗ είναι μια εμ-

βληματική εταιρεία για την Ελλάδα, η μεγαλύτερη στη χώρα, και

φιλοδοξούμε να γίνει ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή μας, πράγ-

μα για το οποίο έχουμε όλες τις προϋποθέσεις.

Γι’ αυτό, εγκαινιάζοντας σήμερα τη συνεργασία μας, θεωρούμε

ότι θα είναι μια μακράς πνοής από την οποία θα κερδίσουμε και

οι δυο εταιρείες, και οι δύο χώρες.

Θέλω προσωπικά τελειώνοντας, να ευχαριστήσω το Dr. Ling

για τη συμβολή του στη συνεργασία και να τονίσω ότι η προ-

σωπικότητά του και η συμπεριφορά του απέναντί μας, μας έκα-

νε εξαιρετική εντύπωση».

Οι επαφές κορυφώθηκαν μέσα σε μια ιδιαίτερα θερμή

ατμόσφαιρα και διατυπώθηκαν με εμφατικό τρόπο απόψεις και

προτάσεις για το άμεσο μέλλον, στο Forum που διοργάνωσε η

SHENHUA GROUP τη Κυριακή 10/09 στο οποίο ο Πρόεδρος της

ΔΕΗ ήταν από του κύριους ομιλητές και το οποίο παρακολού-

θησε πολυπληθής ομάδα στελεχών της ΔΕΗ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η παρουσία της ΔΕΗ στις εγκατα-

στάσεις της SHENHUA GROUP στο Πεκίνο, είχε περίοπτη θέση

στο περίπτερο της Κινέζικης εταιρείας στη ΔΕΘ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο εν λόγω φόρουμ, ο Κι-

νέζος Πρέσβης μίλησε για τη στρατηγική ανάπτυξης των σχέ-

σεων μεταξύ των δυο χωρών στον τομέα της ενέργειας και τό-

νισε πως προϋπόθεση για αυτό είναι η εμπέδωση κλίματος εμπι-

στοσύνης. Στο ίδιο πνεύμα μίλησαν o πρόεδρος της ΔΕΗ, ο Πρό-

εδρος της SHENHUA GROUP, αλλά και ο Έλληνας Υπουργός

Ενέργειας.

Το επόμενο διάστημα στελέχη της ΔΕΗ θα επισκεφτούν εγκα-

ταστάσεις της SHENHUA GROUP στην Κίνα, αλλά και εκτός Κί-

νας όπως στην Ινδονησία, για να μελετήσουν επιτόπου τις με-

θόδους εργασίας αλλά και προόδου που έχει γίνει στην αντιρ-

ρυπαντική τεχνολογία άνθρακα.
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Μνημόνιο Συνεργασίας

ΔΕΗ - Archirodon Group NV
Η ΔΕΗ Α.Ε. και η Archirodon Group NV ανακοινώνουν την υπο-

γραφή Μνημονίου Συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, με σκοπό

να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους στην κατασκευή

Ενεργειακών Έργων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και περαιτέ-

ρω σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές τα μέρη θα συμφωνήσουν.

Σχετικά με την Archirodon Group NV
Η Archirodon Group NV είναι ένας μεγάλος διεθνής Όμιλος

Εταιρειών με έδρα το Dordrecηt στην Ολλανδία, κυρίως Ελλη-

νικών συμφερόντων, με σημαντική παρουσία για 60 περίπου χρό-

νια σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένης της γε-

ωγραφικής περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρι-

κής. Το πεδίο δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει μια ευρεία γκά-

μα υπηρεσιών σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα τύπου EPC (En-

gineering, Procurement and Construction). Ειδικότερα στον το-

μέα της Ενέργειας, η εμπειρία της περιλαμβάνει κατασκευές Σταθ-

μών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεων αφα-

λάτωσης και πετρελαϊκά έργα.

Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΗ – ΕΑΒ
Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΕΑΒ ανακοινώνουν την υπογραφή μνημο-

νίου συνεργασίας, με σκοπό να εξετάσουν από κοινού τη δυνα-

τότητα και βιωσιμότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στον τομέα

της εξειδικευμένης συντήρησης αεριοστρόβιλων και εν γένει συ-

ντήρησης εξοπλισμού μονάδων ηλεκτροπαραγωγής καθώς και

βοηθητικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας Μονάδων diesel.

Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διά-

στημα με αντικείμενο τη σύνταξη σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

Σχετικά με την ΕΑΒ
Η ΕΑΒ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη αεροναυπηγική και αμυντική εται-

ρία της χώρας. Κύρια αποστολή της είναι η παροχή υπηρεσιών και

προϊόντων για την υποστήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμε-

ων ενώ παράλληλα, εφαρμόζοντας τα τελευταία χρόνια μία

στρατηγική εξωστρέφειας, δημιούργησε μία διευρυμένη πελατει-

ακή βάση και αποτελεί σήμερα αξιόπιστο συνεργάτη των διεθνώς

πρωτοστατούντων εταιρειών του βιομηχανικού κλάδου της αε-

ροναυπηγικής. Η ΕΑΒ διαθέτει μακρά και εξειδικευμένη εμπειρία

(την πιο σημαντική στον ελληνικό χώρο) στους τομείς συντήρησης

– επισκευής Αεριοστρόβιλων αεροσκαφών και παρελκόμενων τους.

Σύμφωνο συνεργασίας Forthnet – ΔΕΗ
Η ΔΕΗ και η Forthnet ανακοινώνουν την υπογραφή συμφώ-

νου συνεργασίας, με σκοπό τη διερεύνηση ανάπτυξης και προώ-

θησης συνδυαστικών υπηρεσιών καθώς και ευρύτερων εμπορικών

συνεργειών.

Η ΔΕΗ και η Forthnet θα συνεργαστούν το αμέσως επόμενο χρο-

νικό διάστημα για να αναζητήσουν πιθανούς τρόπους ανάπτυξης

και προώθησης νέων συνδυαστικών υπηρεσιών που θα καλύπτουν

τις ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών σε ενέργεια, ψυχαγωγία

και επικοινωνία.

Η συνεργασία θα είναι μη αποκλειστική και θα αφορά καταρ-

χάς περιορισμένο αριθμό πελατών με στόχο την συνεκτίμηση της

δυνατότητας κλιμάκωσης των συνεργειών στο νέο ανταγωνιστι-

κό περιβάλλον της αγοράς ενέργειας αλλά και το ιδιαίτερα αντα-

γωνιστικό περιβάλλον της αγοράς τηλεπικοινωνιών και συνδρο-

μητικής τηλεόρασης.

Σχετικά με τη Forthnet
Η Forthnet είναι η εταιρία που έφερε το internet και τη συν-

δρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα. Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο

πάροχο καινοτόμων υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας

στη χώρα. Με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και εκμεταλλευόμενη

πλήρως την τεχνογνωσία των έμπειρων στελεχών της, η Forthnet

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, ευ-

ρυζωνικού internet και τηλεοπτικού περιεχομένου υπό την εμπορι-

κό σήμα “Nova”, σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Ι.Ε.Κ. από τη ΔΕΗ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) της ΔΕΗ, με διακριτικό τίτλο "Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ".

Το Ι.Ε.Κ. σε πρώτη φάση θα λειτουργεί σε δομές στο νομό Κοζάνης δυναμικότητας 1158 ατόμων. 

Αποτελεί το επιστέγασμα προσπαθειών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΔΕΚΠ) της ΔΕΗ, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια, τη δια-

τήρηση και διάδοση τεχνογνωσίας και στη δημιουργία προοπτικών, αφού διά της αναφερόμενης άδειας δίνεται η δυνατότητα εγ-

γραφής στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης.
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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, η τελετή απονομής των Facilities Management Awards 2017. Τα βραβεία, που
διοργανώνει η Boussias Communications, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστά-
σεων από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους σχετικών υπηρεσιών. Στην απονομή παρευρέθηκαν 250 υψηλόβαθμα
στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών και φορέων του κλάδου Facilities Management στη χώρα μας. Οι βραβευμένοι απέδειξαν
τη σημαντική συνεισφορά της αποτελεσματικής διαχείρισης εγκαταστάσεων στην αειφορία και την ανταγωνιστικότητα των επι-
χειρήσεων, αλλά και στην εθνική οικονομία. 

Με “χρυσό” βραβεύθηκε, στην εκδήλωση, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης της ΔΕΗ, για την “ανακαίνιση και ενεργειακή ανα-
βάθμιση” του κτηρίου της επί των οδών Σκίπη & Αραπάκη στην Καλλιθέα. 

Πρόκειται για οικοδομή που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1970 και η οποία λόγω της παλαιότητας είχε καταστεί απαρά-
δεκτα ενεργοβόρα.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν τόσο δομικής μορφής (θερμομόνωση κατακόρυφου κελύφους και οροφής, αντικατάσταση
κουφωμάτων, τοποθέτηση περσίδων, διαμόρφωση όψεων), όσο και ηλεκτρομηχανολογικές (σύστημα BMS ελέγχου των εγκα-
ταστάσεων, σύγχρονος κλιματισμός, ελεγχόμενος φωτισμός, ανελκυστήρες με βαθμό απόδοσης πάνω από 90%, φωτοβολταϊκό
10 kw).

Η εξοικονόμηση ενέργειας που μετρήθηκε με βάση τον ΚΕΝΑΚ ήταν 67%.  Ήτοι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας μειώθηκε από τις 223,00 kwh/m² στις 73,80 kwh/m² (ενεργειακή κλάση Α).

Το συγκεκριμένο κτήριο, μαζί με ακόμα ένα κτήριο στο Παγκράτι όπου στεγαζόταν το Κατάστημα Παγκρατίου, έχουν ενταχθεί
σε πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής αναβάθμισης από το 2010 και είχε παρουσιασθεί στις «ΕΠΙ-
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Τεύχος 55».

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, εντός του 2018, θα είναι έτοιμο και το κτήριο στο Παγκράτι. 

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗ ΔΥΣ-ΔΕΗ

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της ΔΕΗ ο Διευθυντής της ΔΥΣ κ. Μ. Τσερέκλας

Αριστερά η εξωτερική άποψη του κτηρίου και δεξιά το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ

Ένα προϊόν προς εκμετάλευση για τη ΔΕΗ ή
μία φαντασίωση;;

Σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, οι καταναλωτές επαναπροσδιο-
ρίζουν τις συνήθειες τους που σχετίζονται τόσο με την προμήθεια αγαθών και υπηρε-

σιών όσο και με την καθημερινή διαχείριση των λειτουργιών στο νοικοκυριό
τους, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από τη συμ-
μετοχή τους στην γενικότερη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Η αίσθηση της συνεισφοράς σε έναν κοινό σκοπό που θα επηρεά-
σει την ποιότητα ζωής και των επόμενων γενεών κατευθύνει τις κατανα-
λωτικές τους συνήθειες σε προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται από ε-
ταιρίες που έχουν αποδεδειγμένα εντάξει στην πολιτική τους την βιώσιμη
ανάπτυξη και την φροντίδα για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Πολλές

λοιπόν επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας την τάση αυτή της αγοράς αλλά και συ-
νειδητοποιώντας το μερίδιο της ευθύνης που τους ανήκει στην γενι-

κότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος εντάσσουν στην εσω-
τερική τους διακυβέρνηση πρακτικές που οδηγούν στην μείω-

ση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, αποκομίζοντας οικονομι-
κά και επικοινωνιακά οφέλη.

Ανάμεσα στις δράσεις που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης τους σε θέ-
ματα περιβάλλοντος είναι η προώθηση της χρήσηs «της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας» στο εσωτερικό τους,
αλλά και η προσπάθεια για ενίσχυση της παραγωγής της. Τι εννοούμε όμως με τον όρο Πράσινη Ηλεκτρική
Ενέργεια αφού ως γνωστό η ενέργεια που καταναλώνουμε δεν έχει χρώμα γιατί από όποια πηγή και εάν προ-
έρχεται διαχέεται στο ίδιο σύστημα που αποτελείται από τα Δίκτυα Υψηλής Τάσης και ακολούθως από τα Δί-
κτυα Διανομής που φέρνουν το ρεύμα στον τελικό καταναλωτή; Έτσι λοιπόν η «πράσινη ηλεκτρι-
κή ενέργεια» έχει σχέση με την ενέργεια που παράγεται πιστοποιημένα από έναν Σταθμό
ΑΠΕ και αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας Επιχείρησης και δεσμεύ-
εται στο όνομα της. Αυτή η δέσμευση βεβαιώνεται με ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που
ονομάζεται Εγγύηση Προέλευσης. 

Η Εγγύηση προέλευσης είναι άυλο προϊόν, αντιστοιχεί σε 1 MWh παραγωγής από Ανανε-
ώσιμες Πηγές και στην ουσία αποτελεί την πιστοποίηση για την παραγωγή αυτή. Η ΔΕΗ δια-
θέτει περίπου 3,5 εκατ. Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) από τους Πιστοποιημένους ΥΗΣ της και
2,5 εκατ. ακόμη από τους μη πιστοποιημένους. Έτσι λοιπόν με αυτό το πλούσιο χαρτοφυλάκιο
η ΔΕΗ αποφάσισε να προχωρήσει σε μία πιλοτική περίοδο 2 ετών και να διαθέσει μέρος των ΕΠ
σε μεγάλους, συνεπείς πελάτες της, ως μία επί πλέον παροχή. Οι ΕΠ στις χώρες της ΕΕ κινούνται
χρηματιστηριακά και από κράτος σε κράτος και η τιμή τους εξαρτάται από την εκάστοτε προσφορά
και ζήτηση. Στην Ελλάδα ο ΛΑΓΗΕ δεν έχει συνδεθεί με το διεθνές σύστημα διακίνησης ΕΠ οπότε
οι Ελληνικές ΕΠ δεν μπορούν να διακινηθούν εκτός χώρας ούτε είναι δυνατή η εισαγωγή ΕΠ από
άλλες χώρες. 

Οι ΕΠ της ΔΕΗ έχουν όνομα, ονομάσθηκαν Greenpass και απέκτησαν και δικό τους λογότυπο, για
να είναι αναγνωρίσιμες και να μπορεί κάποιος να τις θυμάται. Έτσι οι πελάτες μας που έχουν υποχρέ-
ωση, βάσει της συμπληρωματικής σύμβασης που υπογράφουν, να προωθήσουν το Greenpass στις ε-
γκαταστάσεις τους και στο κοινό τους, έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με το κοινό κάτι που
θα είναι σηματοδοτημένο και θα παραπέμπει άμεσα στη ΔΕΗ. 

Ο πρώην Κλάδος Ενεργειακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη ΔΕΣΕ δημιούργησε ένα
πλούσιο επικοινωνιακό υλικό, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από πολλούς πελάτες στους
οποίους έχει παραχωρηθεί το Greenpass και έχει δεχτεί θετικότατα σχόλια. Μέχρι
τώρα η συνεργασία αυτή έχει προχωρήσει με COSMOTE, ALPHA BANK, ΜΑ-
ΣΟΥΤΗΣ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, BIC VIOLEX, Air Liquide, ΜΕΓΑ, YOULA που
έχουν κατανάλωση πάνω από 50 GWh ετησίως. 
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Απίστευτη ταλαιπωρία περιμένει όσους ασθενήσουν για να

δικαιολογήσουν τις ημέρες ασθενείας τους.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική σειρά οδηγιών που εκδίδει η

Γεν. Διεύθυνση Ανθ. Πόρων και Οργάνωσης της ΔΕΗ. Αναλυτι-

κότερα:

1) Για τις περιπτώσεις απουσίας από την Υπηρεσία λόγω ασθέ-

νειας, κάθε μισθωτός οφείλει:

Με την επάνοδό του στην υπηρεσία, να καταθέτει την πρώ-

τη ημέρα της επιστροφής του ή για το μισθωτό βάρδιας το

αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επι-

στροφή του, προσωπικό έγγραφο/αίτηση στην Γραμματεία της

Μονάδας του στο οποίο θα αναγράφονται:

– η ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας

– τα τηλέφωνα επικοινωνίας κατοικίας του (σταθερό-κινη-

τό)

– ο ΑΜΚΑ

– οι ημέρες ασθένειας που απουσίασε.

Επιπλέον, στο ως άνω προσωπικό έγγραφο/αίτηση θα επι-

συνάπτεται σε κλειστό φάκελο, το παραστατικό της πρωτό-

τυπης σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, η προσκόμιση της
οποίας είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως των ημερών
απουσίας αυτού.
Εφόσον ο μισθωτός πρόκειται, λόγω ασθενείας και βάσει ια-

τρικής γνωμάτευσης, να απουσιάσει πέραν των πέντε (5) συ-

νεχόμενων ημερολογιακών ημερών, οφείλει να αποστείλει άμε-

σα και όχι μετά την επάνοδό του στην υπηρεσία, τα προα-

ναφερόμενα παραστατικά της ασθενείας του (προσωπικό έγ-

γραφο/αίτηση και ιατρική γνωμάτευση σε επισυναπτόμενο

κλειστό φάκελο). 

Για τον εκτός έδρας απασχολούμενο μισθωτό, τα ανάλογα πα-

ραστατικά θα κατατίθενται στη Μονάδα που απασχολείται, η

οποία και θα τα διαβιβάζει υπηρεσιακά στην Μονάδα που υπά-

γεται. 

Διευκρινίζεται ότι για την έγκριση των ημερών ασθενείας για

νοσηλεία κατ’ οίκον, οι ιατρικές γνωματεύσεις που θα γίνο-

νται αποδεκτές, θα χορηγούνται από ιατρό κρατικού φορέα

(ιατρό ΠΕΔΥ, Ε.Σ.Υ.) ή από ιατρό συμβεβλημένο με τον

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως επίσης και από όλους του ιατρούς των κατά

τόπους Κέντρων Υγείας και των αγροτικών ιατρών ανεξαρ-

τήτως ειδικότητας. 

Για απουσία λόγω νοσηλείας σε Δημόσια Νοσοκομεία, θε-

ραπευτήρια συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε ιδιωτικές

κλινικές, θα γίνονται αποδεκτά:

• Το εξιτήριο που χορηγείται για το χρόνο νοσηλείας του μι-

σθωτού εντός του νοσοκομείου, του θεραπευτηρίου ή της κλι-

νικής, με το οποίο θα θεωρείται δικαιολογημένη και η ημέ-

ρα εξόδου από τα ως άνω νοσηλευτήρια. 

• Η ιατρική γνωμάτευση που αφορά αναρρωτική άδεια πέ-

ραν του ανωτέρω χρόνου νοσηλείας στο Δημόσιο Νοσοκο-

μείο, η οποία μπορεί να χορηγείται από τον, κατά τον Οργα-

νισμό του νοσοκομείου, υπεύθυνο του οικείου Τμήματος και

να φέρει έγκριση του ελεγκτή ιατρού του ΕΟΠΥΥ.

• Η ιατρική γνωμάτευση που αφορά αναρρωτική άδεια πέ-

ραν του χρόνου νοσηλείας σε συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές, η οποία μπορεί να χο-

ρηγείται με υπογραφή του θεράποντα γιατρού και του Δι-

ευθυντή του θεραπευτηρίου ή της κλινικής και να φέρει έγκρι-

ση του ελεγκτή ιατρού του ΕΟΠΥΥ.

2) Σε περίπτωση που ο μισθωτός πρέπει, βάσει των οριζομένων

στο Ν. 4491/66 και στον ΚΑΠ/ΔΕΗ, να παραπεμφθεί προς κρί-

ση στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή [για πάνω από

τριάντα (30) συνεχόμενες ή διακεκομμένες ημέρες νοσηλεί-

ας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, για πάνω από (3)

μήνες νοσηλείας για υπηρεσία μέχρι (1) έτος, (6) μήνες νο-

σηλείας για υπηρεσία μέχρι (3) έτη και (9) μήνες νοσηλείας

για υπηρεσία πάνω από(3) έτη, στο σύνολο του υπηρεσιακού

του βίου και από την πρώτη ημέρα αναρρωτικής άδειας], το

Γραφείο της ΔΥΑΕ διαβιβάζει το προσωπικό έγγραφο του μι-

σθωτού με την επισυναπτόμενη σε κλειστό φάκελο ιατρική

γνωμάτευση, στη Μονάδα Υγείας/ΠΕΔΥ στην οποία λειτουργεί

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή και εξυπηρετεί το Δήμο

της μόνιμης κατοικίας του μισθωτού.

3) Ο αρμόδιος υπάλληλος της Υγειονομικής Επιτροπής ενημερώνει

τηλεφωνικώς τον υπεύθυνο της Υπηρεσιακής Μονάδας του

μισθωτού για την ημερομηνία εξέτασης αυτού από την Υγει-

ονομική Επιτροπή και ακολούθως ο υπεύθυνος της Μονάδας

του μισθωτού θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως, με απο-

δεικτικό παραλαβής, το μισθωτό για την ως άνω ημερομηνία,

κατά την οποία και θα πρέπει υποχρεωτικά ο μισθωτός να
παραστεί στην Επιτροπή. Σε περίπτωση κωλύματος προ-

σέλευσης και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι υγεί-

ας), ο μισθωτός θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα την υπη-

ρεσιακή του Μονάδα, προκειμένου να ενημερωθεί η Υγειο-

νομική Επιτροπή για ορισμό νέας ημερομηνίας. Στη νέα ημε-

ρομηνία που θα οριστεί προς εξέταση, ο μισθωτός υποχρεούται

να καταθέσει στην Επιτροπή τα σχετικά παραστατικά που απο-

δεικνύουν το κώλυμά του εξ’ αιτίας του οποίου αδυνατούσε

να παραστεί στην προηγούμενη κλήση της Επιτροπής.

Ο μισθωτός οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία του
το παραστατικό που θα εκδοθεί από την Επιτροπή. 

Αντίγραφο του ως άνω εκδοθέντος παραστατικού της Υγει-

ονομικής Επιτροπής θα αποστέλλεται από την υπηρεσιακή Μο-

νάδα στο οικείο Γραφείο της ΔΥΑΕ. 

Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί άδεια ασθενείας από την

Υγειονομική Επιτροπή, η υπηρεσιακή Μονάδα οφείλει να ενη-

μερώσει το μισθωτό προκειμένου ο χρόνος απουσίας του από την

υπηρεσία να δικαιολογηθεί άλλως (κανονική άδεια ή οφειλόμενη

ανάπαυση ή άδεια άνευ αποδοχών).

Τέλος, σημειώνεται ότι, η απουσία μισθωτού από την υπηρε-

σία του λόγω παραπομπής του προς κρίση σε Υγειονομική Επιτροπή,

δεν καλύπτεται με τη χορήγηση οποιασδήποτε ειδικής άδειας με

αποδοχές, παρά μόνον εάν πρόκειται για ολιγόωρη απουσία (βρα-

δεία προσέλευση, ενδιάμεση απουσία, πρόωρη αποχώρηση). 

Επιπλέον, δεν καταβάλλεται στο μισθωτό οποιαδήποτε τυχόν

δαπάνη (έξοδα μετακίνησης, διόδια κ.λ.π.). 

Παρατηρήσεις:
– Πώς θα αποστείλει άμεσα ο μισθωτός τα απαραίτητα δι-

καιολογητικά ενώ είναι ασθενής;;;

– Πώς θα παραστεί ο μισθωτός στην αρμόδια Υγειονομική Επι-

τροπή χωρίς να καλύπτεται από οποιαδήποτε ειδική άδεια,

ειδικά στην Περιφέρεια;;;

Όλα της ασθένειας δύσκολα…
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Η έκθεση Αποτελεσμάτων που δημοσίευσε η ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2017, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Μείωση εσόδων, μείωση κερδών, αδυναμία είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών, αύξηση ρευματοκλοπών κ.α.
Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα για το Α΄ Εξάμηνο του 2017 έχουν ως εξής:

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμ-
μανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε: 
«Στο β΄ τρίμηνο του 2017 σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη της
λειτουργικής κερδοφορίας της Μητρικής Εταιρείας με το EBIT-
DA να διαμορφώνεται στα € 110,4 εκατ. έναντι € 56,1 εκατ. το α΄
τρίμηνο και το αντίστοιχο περιθώριο σε 10,2% από 4,2%. Η ανά-
καμψη αυτή αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, τις δράσεις της Εται-
ρείας για αντιμετώπιση των εκ συστήματος μη συνεπών πελατών.
Έτσι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στο β’ τρίμηνο μη-
δενίστηκαν. 
Αντίθετα, σημαντική πίεση στην κερδοφορία της Εταιρείας συ-
νεχίζουν να ασκούν εξωγενείς παράγοντες, όπως η χρέωση για
την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ και οι δημοπρασίες ηλε-
κτρικής ενέργειας. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες το EBITDA του

β΄ τριμήνου θα διαμορφωνόταν σε € 188 εκατ. και το αντίστοι-
χο περιθώριο σε 17,4%. Τονίζεται ακόμη ότι η επιβάρυνση των
προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ έχει
αρνητική επίδραση στο άνοιγμα της αγοράς. 
Τον Απρίλιο εξοφλήθηκε ομόλογο ύψους € 200 εκατ., ενώ τον Ιού-
λιο ολοκληρώθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από
τη ΔΕΗ και η εταιρεία εισέπραξε τα προβλεπόμενα τιμήματα από
τη State Grid και το Ελληνικό Δημόσιο. Σε σχέση με το τέλος του
2016 το καθαρό χρέος της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 501,3 εκατ. 
Σε ότι αφορά στην εισπραξιμότητα οι εισπράξεις του 7μήνου του
2017 εκπέμπουν ορισμένα θετικά μηνύματα καθώς υπολείπονται
μόλις 1,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016, οπότε το
μερίδιο της επιχείρησης στην αγορά ήταν περίπου 6% μεγαλύ-
τερο και παράλληλα δεν υπήρχε η έκπτωση συνέπειας κατά 15%.
Παρά ταύτα το πρόβλημα παραμένει, και χρειάζεται περισσότε-
ρο δραστική αντιμετώπιση. Τις προσεχείς ημέρες θα προσληφθεί
ο εξειδικευμένος σύμβουλος, με κάποια καθυστέρηση έναντι των
αρχικών χρονικών προβλέψεων λόγω της εξ αντικειμένου σύν-
θετης διαδικασίας επιλογής. 
Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της λιανικής αγοράς διαπιστώνεται, παρά
τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ, στασιμότητα το τελευταίο 3μηνο.
Παρατηρείται μάλιστα αξιοσημείωτη εμφάνιση του φαινομένου
των επισφαλειών και στους άλλους προμηθευτές παρά το γεγο-
νός ότι είχαν την ευχέρεια επιλογής της πελατείας τους. Το γεγονός
αυτό καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης του προϊ-
όντος της ΗΕ, η οποία απαιτεί επενδύσεις, στρατηγική και ανά-
ληψη κινδύνου και βέβαια κάθε άλλο παρά για επιχειρηματική δρα-
στηριότητα εύκολου κέρδους και βασισμένου σε παρεμβάσεις που
στρεβλώνουν την αγορά προσφέρεται. Για το σωστό άνοιγμα της
αγοράς η ΔΕΗ έχει ήδη καταρτίσει χαρτοφυλάκιο πελατών προς
διάθεση και αναμένει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις προ-
κειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία. 
Για την ανάκτηση από την εταιρεία των ποσών που έχει δαπανήσει
τα προηγούμενα χρόνια (μετά το 2011) για ΥΚΩ η γνωμοδότηση
της ΡΑΕ για ποσό της τάξης των € 360 εκατ. δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα. Ήδη έχουν υποβληθεί οι απόψεις της ΔΕΗ,
με την επιδίωξη επίλυσης της διαφοράς με διάλογο ή έστω με προ-
σφυγή σε διαιτησία. 
Από τον Ιούλιο έχει αρχίσει η εκπόνηση του Στρατηγικού και Επι-
χειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ, στα πλαίσια του οποίου εκτός των
άλλων θα καθοριστεί το βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο και ο
οδικός χάρτης εταιρικού μετασχηματισμού. 
Στο μεταξύ ήδη εφαρμόζονται μέτρα βέλτιστης αξιοποίησης του
Προσωπικού, και ενίσχυσης της διοικητικής λειτουργίας μεταξύ
άλλων με το νέο σύστημα αξιολόγησης. 
Η ΔΕΗ ετοιμάζεται εντατικά και ενεργεί για την αντιμετώπιση των
σοβαρών προκλήσεων που απορρέουν αφενός από την επικεί-
μενη αλλαγή του μοντέλου αγοράς ΗΕ στη χώρα μας και αφετέ-
ρου την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Ταυτόχρονα θα αξιο-
ποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των ΑΠΕ
και των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενώ εντείνει τις
προσπάθειες για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό».

Οικονομικά Αποτελέσματα Μητρικής Εταιρείας

(ΔΕΗ Α.Ε.) 

Α΄ εξάμηνο
2017

Α΄ εξάμηνο
2016

Κύκλος εργασιών € 2.416,1 εκατ. € 2.605,0 εκατ.

EBITDA € 166,5 εκατ. € 407,6 εκατ.

Περιθώριο EBITDA 6,9% 15,6%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων € 6,9 εκατ. € 38,6 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 0,5 εκατ. € 25,9 εκατ.

Οικονομικά Αποτελέσματα Θυγατρικών Εταιρειών 

• Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Α΄ εξάμηνο
2017

Α΄ εξάμηνο
2016

Κύκλος εργασιών € 388,5 εκατ. € 365,4 εκατ.

EBITDA € 28,8 εκατ. € 17,6 εκατ.

Περιθώριο EBITDA 7,4% 4,8%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων € 25,6 εκατ. € 14,1 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 18,4 εκατ. € 9,3 εκατ.

• ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

Α΄ εξάμηνο
2017

Α΄ εξάμηνο
2016

Κύκλος εργασιών € 11,5 εκατ. € 11,5 εκατ.

EBITDA € 6,6 εκατ. € 7,5 εκατ.

Περιθώριο EBITDA 57,5 % 64,9%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων € 2,9 εκατ. € 5,9 εκατ.

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους € 1,5 εκατ. € 4,3 εκατ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ Εξαμήνου 2017
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