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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο
θεατρικός
μονόλογος
«Εναλλακτικές Μορφές: Ενέργεια»
του ενεργού μέλους του συλλόγου
μας Χάρη Βεκρή προκρίθηκε στους
οκτώ καλύτερους μονόλογους
ανάμεσα στους 49 συνολικά που
υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό με
θέμα: «Το Θέατρο στο Βιομηχανικό
Μουσείο Φωταερίου». Τα έργα
που επιλέχθηκαν από την Επιτροπή
Αξιολόγησης του διαγωνισμού
Συγγραφής
&
Παράστασης
Θεατρικών
Μονολόγων
του
Βιομηχανικού
Μουσείου
Φωταερίου, θα παρουσιαστούν το
διήμερο 14/5 - 15/5/2014 στο
κτίριο των «Παλαιών Φούρνων»
και στο κτίριο «Αποθήκη» της
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων,
στο πλαίσιο του εορτασμού της
Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων
2014. Σύμφωνα με τους όρους του
διαγωνισμού, στο τέλος της κάθε
μέρας το κοινό θα ψηφίσει την
καλύτερη παράσταση της ημέρας,
ενώ η επιτροπή αξιολόγησης θα
κρίνει ποια από τις δύο καλύτερες
παραστάσεις που ψήφισε το κοινό
θα κερδίσει το 1ο βραβείο. Το
συριανό θεατρικό σχήμα που θα
ανεβάσει
την
παράσταση
αποτελούν,
εκτός
από
τον
συγγραφέα, οι:Ελένη Παπαδεράκη
(υποκριτική,σκηνοθεσία)
και
Ιωσήφ ΝΤΠ Πρίντεζης (μουσική
επένδυση).
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ
ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ.

Περισσότερα
διαγωνισμό:

για

Ο σύλλογός μας και η ΔΕΗ συνδιοργάνωσαν ημερίδα την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου
2014, στο Αμφιθέατρο «ΑΘΗΝΑ 9,84», στην Τεχνόπολις με θέμα «Η ιστορική
συνεισφορά της ΔΕΗ στην ανάπτυξη της χώρας και οι προοπτικές για το αύριο». Η
ημερίδα είχε ως σημείο αναφοράς την τεράστια προσφορά που σηματοδότησε για την
ανάπτυξη της χώρας μας η δημιουργία της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας
και του Ελληνικού λαού, καθώς και την επί 60 χρόνια σταθερή συμβολή και στήριξη της
εθνικής οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας.
Συζητήθηκαν διεξοδικά τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις από την εφαρμοζόμενη επί
15ετία πολιτική των απελευθερώσεων των αγορών και ειδικά της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, τόσο στην ίδια τη ΔΕΗ, στη δομή και στη λειτουργία της, όσο και στο σύνολο
της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα εν μέσω της βαθιάς κρίσης
που ξέσπασε τα τελευταία χρόνια.
Καταδείχθηκε ο εθνικός στρατηγικός ρόλος της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης
και αναγκαιότητα να παραμείνει ο Όμιλος ΔΕΗ εργαλείο δημόσιας αναπτυξιακής
πολιτικής ως κομβικός παράγοντας για οποιαδήποτε οικονομική ανάταξη και
αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και ΔΝΣ της ΔΕΗ
Α.Ε., ο κ. Ιωάννης Γιαρέντης Πρόεδρος και ΔΝΣ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο κ. Διαμαντής
Βαχτσιαβάνος ΔΝΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Παραβρέθηκαν
ακόμη οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Δ.Σ. της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, Πρόεδροι και
Γενικοί Γραμματείς Σωματείων του Ομίλου της ΔΕΗ και πλήθος στελεχών και
εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ.
Στην πρώτη ενότητα της ημερίδας με θέμα «Η 63χρονη διαδρομή της ΔΕΗ μέσα από το
ιστορικό αρχείο της ΔΕΗ και τους ανθρώπους της», κεντρικοί ομιλητές ήταν ο κ.
Γεώργιος Δαμάσκος, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων ΔΕΗ Α.Ε., ο κ. Δημήτρης
Καρέλης, MAEd Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΕΗ Α.Ε., ο κ. Άθως Κραβαρίτης, μηχανολόγοςηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ, τ. Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης ΔΕΗ Α.Ε. και η κ. Μαρία
Μαυροειδή, ιστορικός, Τομέας Αρχείων ΔΑΝΠΟ ΔΕΗ/ Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ.
Στην δεύτερη ενότητα με τίτλο «Ο στρατηγικός ρόλος του Ομίλου ΔΕΗ: Το παρόν και το
μέλλον», κεντρικοί ομιλητές ήταν ο κ. Γιάννης Ευσταθόπουλος (οικονομολόγος, ειδικός
σε θέματα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας), η κ. Φλώρα Παπαδέδε (οικονομολόγος,
Αναπλ. Γραμματέας ΣΕΠ/ΔΕΗ) και ο κ. Γεώργιος Ρωμανιάς (οικονομολόγος, πρώην
πρόεδρος του ΣΕΠ/ΔΕΗ και στέλεχος της ΔΕΗ).
Η εκδήλωση έκλεισε με βραβεύσεις διατελεσάντων προέδρων και Γενικών Γραμματέων
του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ/ΚΗΕ.
Το υλικό των παρουσιάσεων στην Ημερίδα βρίσκεται υπό τεχνική επεξεργασία και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΠ-ΔΕΗ/ΚΗΕ το αμέσως επόμενο διάστημα.

τον
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Ειδήσεις ,Άρθρα, Ανακοινώσεις
Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ταμίας
ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ Θ. Κάτσενος.
1)Βουλιάζουν τα Ασφαλιστικά
Ταμεία.
Σύμφωνα
με
δημοσιεύματα
του
ημερήσιου και του ηλεκτρονικού τύπου
συνολικό
έλλειμμα
1,750
δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχουν τα
Ταμεία στους κλάδους συντάξεων και
εφάπαξ σύμφωνα με τα τελικά κείμενα
Προϋπολογισμών
του
2014.Συγκεκριμένα
το
ΤΑΥΤΕΚΩ(Τομέας
Ασφάλισης
Εργαζομένων ΔΕΗ) αναμένει έλλειμμα
στον κλάδο του εφάπαξ της τάξης του 9,4 εκατομμυρίων ευρώ.
2)Οικονομικά αποτελέσματα Έτους
2013 της ΔΕΗ Α.Ε.
Στις 27.03.2014 ο Γ.Δ.Ο.Υ. και μέλος
του ΣΕΠ κ. Γ. Αγγελόπουλος μαζί με
τον Πρόεδρο της Εταιρίας κ. Αρθούρο
Ζερβό παρουσίασαν στους Αναλυτές τα
Οικονομικά αποτελέσματα του 2013.
Σύμφωνα με το σχολιασμό αυτών στο
2013, ο κύκλος εργασιών παρέμεινε
σταθερός καθώς οι αυξήσεις των
τιμολογίων αντισταθμίστηκαν από τη
μειωμένη ζήτηση και το χειρότερο
μείγμα
πωλήσεων.
Η
λειτουργική
κερδοφορία (EBITA), εξαιρουμένης της
εφάπαξ αρνητικής επίπτωσης σχετικά με
την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ το 2013 και της
εφάπαξ θετικής επίπτωσης σχετικά με
τη ΔΕΠΑ Α.Ε. το 2012,ανήλθε σε 987,1
εκατ. Ευρώ το 2013 έναντι 810,5 εκατ.
Ευρώ το 2012 βελτιωμένη κατά 21,8%
και το αντίστοιχο περιθώριο αυξήθηκε
σε 16,5% από 13,5%, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στη μείωση των
δαπανών για αγορά καυσίμων και
ενέργειας.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του
2013 δεν περιλαμβάνουν τη θετική
επίπτωση της αναδρομικής εφαρμογής
από 1.7.2013 της έκπτωσης στην τιμή
του
φυσικού
αερίου
η
οποία
συμφωνήθηκε
μεταξύ
ΔΕΠΑ
και
Gazprom,καθώς δεν έχουν ληφθεί
ακόμα από τη ΔΕΠΑ οι σχετικοί
υπολογισμοί. Η επίπτωση αυτή θα
αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του
πρώτου τριμήνου του 2014.
3) Help Desk της Διεύθυνσης
Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε.
Η ΔΠΛΡ στα πλαίσια της βελτίωσης των
υπηρεσιών προς τους χρήστες των
Πληροφοριακών Συστημάτων, προέβη
σε αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας
μεταξύ χρηστών και Help Desk της
Διεύθυνσης
Πληροφορικής,
καθώς
πέραν της τηλεφωνικής επικοινωνίας θα
υπάρχει
η
δυνατότητα
να
χρησιμοποιηθεί και η ηλεκτρονική, σε
24ωρη βάση.
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Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ δεν μυρίζει καλά …
Διαβιβάστηκε στη Βουλή (5 Μαρτίου) από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ το σχέδιο
πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 66%
των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Το σχέδιο ετοιμάστηκε από τον πωλητή (ΔΕΗ) σε
συνεργασία
με
νομικούς
(KLC
και
Norton
Rose
Fulbright)
και
χρηματοοικονομικούς συμβούλους (HSBC Bank) για την ενημέρωση της
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και τη διατύπωση προτάσεων
και παρατηρήσεων από αυτήν. Η σχετική συζήτηση της Επιτροπής έγινε στις 12
Μαρτίου 2014.
Η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης έγινε σχεδόν παράλληλα με τη
δημοσιοποίηση δύο άλλων σχεδίων νόμου : “Ρυθμίσεις για την Εξυγίανση του
Ειδικού Λογαριασμού του Άρθ. 40 Ν. 2773/1999” για την αναπροσαρμογή των
εγγυημένων τιμών ΑΠΕ και “Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας
Ηλεκτρισμού” (μικρή ΔΕΗ).
Και τα τρία παραπάνω νομοθετήματα, είναι αλληλένδετα και μεταβάλλουν
ριζικά το τοπίο στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Ύστερα από μια δεκαετία
αναλύσεων και κριτικών από Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς φορείς, ρυθμιστικές
αρχές και επιτροπές σχετικά με το ρόλο που παίζουν οι καθετοποιημένες
(δημόσιες …) επιχειρήσεις στον «περιορισμό του ανταγωνισμού» και στη
«χειραγώγηση της αγοράς», τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους :
δημιουργία ιδιωτικών καθετοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού στη
θέση των πρώην κρατικών μονοπωλίων.
Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί
Το κείμενο που υποβλήθηκε περιγράφει ένα διεθνή διαγωνισμό που θα γίνει
σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό στοιχείο του
διαγωνισμού είναι η δυνατότητα δημιουργίας συμπράξεων υποψήφιων
επενδυτών, (με τη συμμετοχή ακόμα και μη υποψηφίων – τρίτων μερών) σε
όλες τις φάσεις της διαδικασίας, εφόσον όλοι οι συμπραττόμενοι πληρούν μια
σειρά από προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις της προεπιλογής,
τελικής επιλογής καθώς και της συμμετοχής τρίτων μερών στο επενδυτικό
σχήμα, υπόκεινται στην έγκριση της ΔΕΗ ύστερα και από γνωμοδότηση των
νομικών (KLC και Norton Rose Fulbright) και χρηματοοικονομικών συμβούλων
(HSBC Bank).
Η διαγωνιστική διαδικασία χωρίζεται σε δύο κύριες φάσεις (Α και Β): στη φάση
Α θα γίνει προεπιλογή των Ενδιαφερομένων που διαθέτουν νομική,
χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα. Στη Φάση Β, θα γίνει η υποβολή
δεσμευτικών προσφορών, θα καθοριστούν οι συμβατικοί όροι της συναλλαγής
και η ΔΕΗ θα επιλέξει τον Προτιμητέο Επενδυτή.
Μετά την επιλογή του Προτιμητέου Επενδυτή, ο Πωλητής (ΔΕΗ) και ο
Προτιμητέος Επενδυτής θα συνάψουν Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών
(ΣΑΜ) ενώ το Ελληνικό Δημόσιο, του οποίου ο φορέας που θα το εκπροσωπεί
δεν κατονομάζεται, και ο Προτιμητέος Επενδυτής θα συνάψουν Σύμβαση
Μετόχων (ΣΜ).
Τα κριτήρια προεπιλογής (φάση Α) αφορούν τρεις τομείς: νομική κατάσταση,
χρηματοοικονομική ικανότητα και, τέλος, τεχνική ικανότητα.
Σε ότι αφορά τη νομική κατάσταση, ο Ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει
καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική
συμπεριφορά του (διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δωροδοκία, απάτη
κλπ), δε θα πρέπει να τελεί υπό πτώχευση, να έχει φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα και να μην έχει αποκλειστεί από δημόσιους
διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις παρακάτω χώρες: Κράτη-Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κράτη-Μέλη του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου,
Ελβετική Συνομοσπονδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Ιαπωνία,
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Ρωσική Ομοσπονδία και Αυστραλία.
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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Η τηλεφωνική αναγγελία γίνεται στο
τηλέφωνο 210-8807300 τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες και υπάρχει και η
δυνατότητα
να
υποβάλλονται
αιτήματα
ηλεκτρονικά(προβλήματα,
βλάβες) μέσω της εφαρμογής Service
Manager που υπάρχει στην αρχική
οθόνη του Intranet με την περιγραφή
Help
Desk.Οδηγίες
χρήσης
της
εφαρμογής αυτής υπάρχουν στο
Portal της ΔΕΗ με τον τίτλο ‘’Οδηγίες
χρήσης Service Manager’’. Το Service
Manager είναι Πληροφοριακό αγαθό
που διαχειρίζεται τα αιτήματα προς τη
Διεύθυνση Πληροφορικής. Τις οδηγίες
αυτές επιμελήθηκε η Προϊσταμένη του
Help Desk,Υποτομεάρχης ΤΛΥΚ/ΔΠΛΡ,
και μέλος του ΣΕΠ κα Φ. Γεωργαντά.
Συγχαίρουμε
τη
συνάδελφο
και
ευχόμαστε
η
Ιεραρχία
της
να
αναγνωρίσει έμπρακτα την προσφορά
του συγκεκριμένου Κέντρου και να
προβιβάσει τη θέση του Help Desk
Ιεραρχικά τουλάχιστον σε επίπεδο
Τομέα όπως έκανε και η Γ.Δ. Εμπορίας
στο αντίστοιχο Κέντρο.
4) Διακρίσεις και βραβεία
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης(ΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε.

της

Με χαρά πληροφορούμαστε ότι ο
Τομέας ΕΚΕ/ΔΣΤΡ της ΔΕΗ Α.Ε. το
τελευταίο δίμηνο δε σταματάει να
λαμβάνει
βραβεία
και
διακρίσεις
αυξάνοντας το προφίλ της Εταιρίας
στη δράση αυτή. Συγκεκριμένα το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιολόγησε, για
έκτη χρονιά ,τις ετήσιες Εκθέσεις ΕΚΕ,
τις οποίες δημοσίευσαν ελληνικές
επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της
οικονομικής
δραστηριότητας.
Ο
Απολογισμός
ΕΚΕ
και
Βιώσιμης
Ανάπτυξης 2012 της ΔΕΗ Α.Ε.
απέσπασε την 1η Τιμητική Διάκριση!
Επίσης και φέτος για δεύτερη συνεχή
χρονιά, η ΕΚΕ/ΔΕΗ απέσπασε το 3ο
Επιχειρηματικό
Βραβείο
στην
κατηγορία «Βραβείο ΕΚΕ»,στο πλαίσιο
των
«Επιχειρηματικών
Βραβείων
ΧΡΗΜΑ-Γεώργιος Ουζούνης». Στην
ηλεκτρονική αξιολόγηση συμμετείχαν
1.596 άτομα από το ευρύ επενδυτικό
κοινό και αξιολογήθηκε η έμφαση της
εταιρείας
μας
στο
γενικότερο
κοινωνικό της ρόλο.
Αξίζουν συγχαρητήρια στην άξια και
δοκιμασμένη συνάδελφο Προϊσταμένη
του Τομέα ΕΚΕ/ΔΕΗ και μέλους του
ΣΕΠ κα Λένα Σαρικάκη και της
ευχόμαστε μέσα από την ποιοτική
δουλειά της να συνεχίσει να λαμβάνει
βραβεία και διακρίσεις η Επιχείρησή
μας για πολλά χρόνια ακόμη.
5)
Ναοί και Παρεκκλήσια του
Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Διαβάστε
στην
Ιστοσελίδα
του
Συλλόγου μας (www.deisep.gr) την
πρωτότυπη μελέτη μας για τους Ναούς
και τα Παρεκκλήσια που βρίσκονται
στους χώρους του Ομίλου μας.

ΚΕΙΜΕΝΟ
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Σε ότι αφορά τη χρηματοοικονομική ικανότητα, ο μέσος όρος των ιδίων
κεφαλαίων ενός Ενδιαφερομένου ή μέλους Σύμπραξης με βάση τις ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών πιο πρόσφατων διαχειριστικών
ετών, πρέπει να είναι τουλάχιστον € 350 εκ.
Επιπλέον, ο Ενδιαφερόμενος (ή ένα μέλος σύμπραξης) μπορεί να βασιστεί στη
χρηματοοικονομική ικανότητα μίας Συνδεδεμένης Επιχείρησης προκειμένου να
αποδείξει ότι πληροί τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι ο
Ενδιαφερόμενος αποδεικνύει στον Πωλητή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, με την υποβολή δεσμευτικής δήλωσης από τη Συνδεδεμένη
Επιχείρηση ότι θα στηρίξει οικονομικά τον Ενδιαφερόμενο.
Σε ότι αφορά την τεχνική ικανότητα, ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να καταδείξει ότι
ο ίδιος (ή μια θυγατρική εταιρία του) διαθέτει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα:
i. εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών εντός των τελευταίων πέντε ετών στην
ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση περιουσιακών στοιχείων με
παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του ΑΔΜΗΕ (εμπειρία στη λειτουργία
Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας), ή
ii. εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών εντός των τελευταίων πέντε ετών στην
ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση υποδομών ενέργειας και/ή
συγκρίσιμων περιουσιακών στοιχείων ρυθμιζόμενων υποδομών.
Στην περίπτωση σύμπραξης, τα Τεχνικά Κριτήρια πρέπει να πληρούνται από ένα
μέλος (Τεχνικά Ικανό Μέλος), με συμμετοχή τουλάχιστον 10% στη σύμπραξη.
Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, ο Ενδιαφερόμενος δεν θα υποχρεούται να
πληροί τα Τεχνικά Κριτήρια που προβλέπονται σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι
ο εν λόγω Ενδιαφερόμενος θα δεσμευτεί να παραχωρήσει πλήρως τη διοίκηση
του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με τουλάχιστον 5
έτη.
Κενά, παραλήψεις, ασάφειες …
Στις 11 Μαρτίου, ο Υφυπουργός Μεταφορών και βουλευτής της ΝΔ Μιχάλης
Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας “γωνιακό μαγαζάκι
που δέχεται αιτήματα ιδιωτικών φορέων”. “Υπάρχουν θεσμικοί φορείς Έλληνες
και ξένοι, που περνάνε από την τρόικα και τους λένε κάντε και αυτό”. Η πώληση
του συστήματος μεταφοράς προσιδιάζει στην παραπάνω δήλωση, καθώς δεν
προβλέπονταν στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων της συγκυβέρνησης
(ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) ούτε επιβάλλεται από καμία Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η δημιουργία
ιδιωτικού μονοπωλίου είναι μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά και
της τρόικας.
Το κείμενο που υποβλήθηκε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά του
66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ έχει σωρεία κενών, παραλήψεων και ασαφειών.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:
 Η διαδικασία πώλησης του ΑΔΜΗΕ ανατέθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε νομικούς

(KLC και Norton Rose Fulbright) και χρηματοοικονομικούς συμβούλους (HSBC
Bank) χωρίς να είναι γνωστά ούτε η διαδικασία επιλογής τους, ούτε το πόσο
κοστολογήθηκαν οι υπηρεσίες τους και, κυρίως, χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί
σε κανέναν οι εκθέσεις ελέγχου που έχουν διενεργήσει σχετικά με την
αποτίμηση και την πώληση του ΑΔΜΗΕ.
 Το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση

του 66% του ΑΔΜΗΕ, δεν αναφέρει ποια μεθοδολογία θα ακολουθηθεί για την
αξιολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου και ποιο συντελεστή βαρύτητας θα έχει
το κάθε κριτήριο. Επιπλέον, δεν προβλέπει το ενδεχόμενο να κηρυχθεί ο
διαγωνισμός άκυρος σε περίπτωση που π.χ. εμφανιστεί μόνο ένας
ενδιαφερόμενος.
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 Στο άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4237/2014 για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, αναφέρεται

6)
Πρόσφατες Αναθέσεις
Καθηκόντων στη ΔΕΗ Α.Ε.
 Η κα Παλάσα Αμανατίδου
μέχρι πρότινος Διευθύντρια
Κλάδου Πωλήσεων Αττικής
/ΔΠΩΛ της Γ.Δ. Εμπορίας της
ΔΕΗ Α.Ε. και μέλος του ΣΕΠ
ανέλαβε
πρόσφατα
τα
καθήκοντα της Διευθύντριας
της Διεύθυνσης Πωλήσεων.
Της ευχόμαστε ολόψυχα κάθε
επιτυχία στα δύσκολα νέα της
καθήκοντα και ελπίζουμε να
προάγει
τα
μέλη
του
Συλλόγου μας στις αναθέσεις
καθηκόντων της Διεύθυνσής
της
κυρίως
τώρα
που
προκηρύχθηκαν 8 νέες θέσεις
.
 Η κα Σοφία Κουφοπούλου
Χημικός της ΔΥΑΕ/ΔΕΗ και
μέλος μας ανέλαβε από
31.03.2014 Υποτομεάρχης
Επικίνδυνων
και
μη
Αποβλήτων
Υλικών
της
Διεύθυνσης
Υγείας
και
Ασφάλειας Εργασίας της
ΔΕΗ Α.Ε. Της ευχόμαστε
συγχαρητήρια
και
καλή
επιτυχία στο νέο της έργο.
 Η κα Φανουρία Ξυδάκη της
ίδιας Διεύθυνσης ΔΥΑΕ/ΔΕΗ
και μέλος μας ανέλαβε και
αυτή
από
31.03.2014
καθήκοντα
Υποτομεάρχη
Διοικητικού και Οικονομικού
του αντίστοιχου Τομέα της
Διεύθυνσης. Ευχές και σ’
αυτήν για καλή επιτυχία

και κάθε καλό στην
επαγγελματική
της
σταδιοδρομία.
7)

Εμφάνιση Χορευτικού
Φυσιολάτρη.

Το Χορευτικό του Φυσιολάτρη
εμφανίστηκε
την
Κυριακή
06/04/2014 στον Πολυχώρο
του Δήμου Αθηναίων «Άννα &
Μαρία Καλουτά» λαμβάνοντας
μέρος στην εκδήλωση «Χορός
σημαίνει φως».
Παρουσιάστηκαν χοροί από
διάφορα μέρη της Ελλάδος.
Συγχαρητήρια
στους
συναδέλφους χορευτές, στη
δασκάλα τους και κυρίως στο
μέλος του συλλόγου μας και
χορευτή κ. Γρηγόρη Παπαδήμο
της ΔΕΕ /ΔΕΗ Α.Ε.

ότι το υπόλοιπο 34% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ θα διατεθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο
δημόσιο. Το τίμημα για την απόκτηση που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό
προσδιορίζεται με βάση την τελική προσφορά του επενδυτή που θα αποκτήσει τις
μετοχές που αντιστοιχούν στο 66% του ΑΔΜΗΕ και δύναται να εξοφληθεί δια
συμψηφισμού με οφειλόμενους φόρους, τέλη ή άλλες απαιτήσεις του ελληνικού
δημοσίου έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. Αν και η διαδικασία της πώλησης έχει ξεκινήσει, δεν
έχει καθοριστεί ποιος θα είναι ο φορέας του Δημοσίου που θα διαχειρίζεται το
εναπομένων 34% των μετοχών, ούτε ποιά θα είναι τα έσοδα της ΔΕΗ Α.Ε. από τη
διαδικασία συμψηφισμού, φόρων και απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου
απέναντι στη ΔΕΗ.
 Βασική επιχειρηματολογία της συγκυβέρνησης κατά τη συζήτηση πώλησης του

ΑΔΜΗΕ ήταν η αδυναμία εξασφάλισης των αναγκαίων κεφαλαίων από το Ελληνικό
Δημόσιο για επενδύσεις στρατηγικής σημασίας και ιδιαίτερα τη διασύνδεση των
νησιών. Επιπλέον, κρίνονταν σκόπιμο να δοθεί η διοίκηση της εταιρίας σε έναν
πολύ έμπειρο στρατηγικό επενδυτή που να γνωρίζει καλά το αντικείμενο του
Διαχειριστή και από άλλες χώρες. Αυτό, θα βοηθούσε στη μετατροπή της Ελλάδας
σε «ενεργειακό κόμβο» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές
διασυνοριακές συναλλαγές ενέργειας.
Η πρόταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος απορρίπτει τα παραπάνω επιχειρήματα,
καθώς διαφαίνονται τα ακόλουθα:
 Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως Ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να έχει προς
διάθεση κεφάλαια μόλις € 350 εκ. Δεν τεκμηριώνεται πουθενά από πού
προκύπτει αυτό το ποσό. Το φιλόδοξο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης που
έχει αναπτύξει ο ΑΔΜΗΕ και έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ απαιτεί επενδύσεις
δισεκατομμυρίων. Μόνο η διασύνδεση της Κρήτης προϋπολογίζεται στο
€1 δις!
 Ως Ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι εταιρείες που υφίστανται για λιγότερο
από 3 χρόνια. Αυτό από μόνο του, δημιουργεί αμφιβολίες για το ποιόν τους και
τη σε βάθος χρόνου απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκειά τους.
 Στη λογική του «όλοι οι καλοί χωράνε», δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο
δημιουργίας συμπράξεων υποψήφιων επενδυτών, (με τη συμμετοχή ακόμα και
μη υποψηφίων – τρίτων μερών) και μάλιστα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας
(Φάση Α και Β), ακόμα και αν κάποιος Ενδιαφερόμενος έχει απορριφθεί σε
κάποια φάση της αξιολόγησης!
 Η τεχνική ικανότητα του Ενδιαφερομένου μπορεί να είναι και
ανύπαρκτη! Αφενός, η συμμετοχή του “Τεχνικά Ικανού Μέλους” μπορεί και
να περιορίζεται στο 10% της Σύμπραξης, αφετέρου ο Ενδιαφερόμενος μπορεί
να είναι κάποιο χρηματοπιστωτικό fund που απλώς θα διαθέτει κεφάλαια και θα
αφήσει τη λειτουργία του συστήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για μια πενταετία.
 Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μην έχει ο ίδιος την απαιτούμενη
χρηματοοικονομική δυνατότητα, αλλά να βασιστεί στην χρηματοοικονομική
ικανότητα μίας Συνδεδεμένης με αυτόν Επιχείρησης. Αρκεί, απλά, η υποβολή
μιας δεσμευτικής δήλωσης από τη Συνδεδεμένη Επιχείρηση ότι θα στηρίξει
οικονομικά τον Ενδιαφερόμενο!
Για τη νομική κατάσταση του Ενδιαφερομένου, αρκεί μια Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν. 1599/1986. Για τη Χρηματοοικονομική ικανότητα οι οικονομικές καταστάσεις των
πιο πρόσφατων διαχειριστικών ετών (!) ενώ η τεχνική ικανότητα περιορίζεται σε
οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία (!) που μπορεί να την υποστηρίξει.
Τουλάχιστον για τη Φάση Α, δεν προβλέπονται ούτε παρουσιάσεις των
επιχειρηματικών σχημάτων, ούτε τεχνικές ή άλλες
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 συνεντεύξεις. Το νομικό, χρηματοοικονομικό και (κυρίως) το τεχνικό ποιόν

Εκείνοι που φεύγουν!
Αθανάσιος Γεωργ. Μπέμπης
–Ετών 63
Μεγάλο πλήγμα για τον Όμιλο
ΔΕΗ Α.Ε. και το ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
(που για 31 χρόνια υπήρξε
μέλος του) αποτελεί η εκδημία
του μακαριστού συναδέλφου
Αθανασίου Μπέμπη.
Ο αγαπητός Θανάσης από τις
18-02-2014 δεν υπάρχει στον
εφήμερο κόσμο μας καθώς
αναχώρησε για τους Ουρανούς,
σε ηλικία 63 ετών. Έχασε τη
ζωή του έπειτα από άνιση μάχη
,για ένα περίπου χρόνο, με την
επάρατη
νόσο
μη
προλαβαίνοντας καν να πάρει
τη
σύνταξή
του
και
να
συνεισφέρει τα μέγιστα στο
Ασφαλιστικό του Ομίλου μας
και
την
οικογένειά
του.
Αποτελεί έτσι το ένατο κατά
σειρά μέλος του ΣΕΠ που
έφυγαν τα τελευταία 15 χρόνια
πριν
προλάβουν
να
συνταξιοδοτηθούν.
Το έργο του όμως το επιτέλεσε
στο ακέραιο καθώς υπήρξε
εξαιρετικό Στέλεχος του Ομίλου
και κυρίως του Ασφαλιστικού
μας φορέα με απαράμιλλο ήθος
και ανθρωπιά καθώς και καλός
οικογενειάρχης αποκτώντας με
τη σύζυγό του δύο παιδιά.
Με την κοίμησή του « άνοιξε
πανιά» και ξεκίνησε το ταξίδι
των ψυχών και την πλεύση
προς
την
αιωνιότητα,
προσμένοντας τον ευλογημένο
τρυγητό της και ενισχυμένος
από την αγάπη της συζύγου και
των παιδιών του.
Το Δ.Σ. του ΣΕΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ με
την αναγγελία του συμβάντος
και σε έκτακτη συνεδρίασή του
αποφάσισε την κατάθεση στη
σωρό
του
συναδέλφου
στεφανιού και αντιπροσωπεία
του Δ.Σ. να παραστεί στη
νεκρώσιμη ακολουθία του. Η
νεκρώσιμος
ακολουθία
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγ.
Στυλιανού Γκύζη στις 19-022014 και η ταφή του αμέσως
μετά πραγματοποιήθηκε στην
ιδιαίτερη πατρίδα του την
Μουργιατάδα
Κυπαρισσίας.
Πλήθος
κόσμου
και
συναδέλφων του απ’ όλο τον
Όμιλο ΔΕΗ συνόδευσαν τον
εκλιπόντα στην τελευταία του
κατοικία. Πολλοί από αυτούς
κατέθεσαν
αντί
στεφάνου
χρήματα
σε
φιλανθρωπικά
ιδρύματα. Την Ιεραρχία του
ΤΑΥΤΕΚΩ
εκπροσώπησε
ο
Διευθυντής
Ανθρώπινου
Δυναμικού και η Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών κα
Αικ. Δροσάτου ενώ το Δ.Σ. του
ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ο Πρόεδρος κ.
Ιω. Μαρκουλής και η Γ.
Γραμματέας
κα
Ειρήνη
Γιαννικάκη.

του ενδιαφερομένου είναι έωλο …
 Ένα άλλο σημαντικό θέμα που εγείρεται είναι ότι δεν αναφέρεται πουθενά ότι ο
υποψήφιος επενδυτής δε θα πρέπει να έχει καμία σχέση με δραστηριότητες Παραγωγής
και Προμήθειας ΗΕ. Τούτο, ορίζεται σαφώς από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ και
το Ν. 4001/2001. Αντίθετα, στα κριτήρια τεχνικής Ικανότητας αναφέρεται ότι ο
υποψήφιος επενδυτής θα μπορεί εναλλακτικά να διαθέτει εμπειρία στη λειτουργία και τη
διαχείριση υποδομών ενέργειας και περιουσιακών στοιχείων ρυθμιζόμενων υποδομών,
όπως π.χ. συμβαίνει σε μια εταιρία που είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας.
 Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ότι με το νέο επιχειρηματικό σχήμα δε θα υπάρξουν
επιβαρύνσεις των καταναλωτών από την αναπροσαρμογή του μηχανισμού χρέωσης
χρηστών του συστήματος, που θα καλύπτουν τις ανάγκες των επενδύσεων. Αντίθετα, η
προς διαβούλευση πρόταση της ΡΑΕ «Για την τροποποίηση της μεθοδολογίας
υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας» αφήνει να διαφανεί ότι θα υπάρξει σημαντική αναπροσαρμογή της απόδοσης
κεφαλαίων (Rate of Return – RoR) από το 8% που είναι σήμερα. Σύμφωνα με όσα
διαρρέουν στον ημερήσιο και στον ηλεκτρονικό τύπο, η απόδοση κεφαλαίων θα
κυμανθεί γύρω στο 11% καθιστώντας την Ελλάδα ως τη χώρα με την
υψηλότερη χρέωση χρήσης συστήματος σε όλη την ΕΕ !
 Η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 66% του ΑΔΜΗΕ δεν
προβλέπει καμία ρήτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΑΔΜΗΕ θα συνεχίσει να
λειτουργεί, υπό το νέο καθεστώς, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για το δημόσιο
συμφέρον και για την εξυπηρέτηση του συστήματος. Δεν υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις
για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν από τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του
Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ), για τις διασυνδέσεις των νησιών, για την
βελτίωση της συντήρησης του δικτύου. Αυτό, υποτίθεται, ότι είναι αντικείμενο της ΡΑΕ
…
 Αντίθετα με ότι συνηθίζεται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, δεν υπάρχει
συνημμένο το σχέδιο σύμβασης ούτε ζητείται από τον υποψήφιο επενδυτή να προτείνει
οργανόγραμμα και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων.
Συνοψίζοντας
Η μόνη επιθυμία της συγκυβέρνησης είναι η πώληση μιας στρατηγικής υποδομής
όπως το σύστημα μεταφοράς στον οποιοδήποτε, ακόμα και σε άσχετο με το
αντικείμενο, για ένα υποτυπώδες χρηματικό αντίτιμο.
Η διαδικασία πώλησης του ΑΔΜΗΕ έχει πολλά σκοτεινά σημεία. Η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, είναι στην ουσία ένα συνονθύλευμα από φωτογραφικές διατάξεις
πρόσκλησης οποιονδήποτε επενδυτών που δεν έχουν χρηματοοικονομικά και τεχνικά
κριτήρια για να αναλάβουν αυτή την επένδυση και κινούνται στην ίδια λογική, που
κινήθηκε και η εκποίηση σοβαρών οργανισμών, όπως ήταν π.χ. η ΑΤΕ και ο ΟΠΑΠ.
Κινείται σε μια τυχοδιωκτική και κερδοσκοπική λογική.
Είναι πραγματικά προκλητικός ο τρόπος με τον οποίο η συγκυβέρνηση αναιρεί τα ίδια τα
επιχειρήματά της για την πώληση του ΑΔΜΗΕ: ο υποψήφιος επενδυτής όχι μόνο δε
χρειάζεται να έχει τα αναγκαία κεφάλαια αλλά ούτε τη στοιχειώδη τεχνική γνώση και
εμπειρία. Πως αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προβλέπει ακόμα και την παραχώρηση της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών;
Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που θέλουμε για τέτοιες στρατηγικές
δομές; Τι σημαίνει 5 έτη; Ότι τόσο θα χρειαστεί ο επενδυτής «για να μάθει τη
δουλειά» ή μήπως για να κάνει μια αρπαχτή και να αποχωρήσει; Αφήνοντας πίσω
του ποιο έργο, ποιες υποδομές και ποια τεχνογνωσία;
Ο ΑΔΜΗΕ με περιουσία 8 δισ. θα ξεπουληθεί έναντι «πινακίου φακής», της τάξεως των
€350 εκ. και αυτό θεωρείται από την κυβέρνηση ως ένα (ακόμα …) success story!
Οι πολλές ασάφειες του κειμένου (ειδικά σε ότι αφορά τη διακριτότητα του επενδυτή από
δραστηριότητες παραγωγής – προμήθειας, η απουσία ρητρών για την υλοποίηση του ΔΠΑ)
ενδέχεται να υπονοούν ακόμα και τους γνωστούς κρατικοδίαιτους «παίκτες», που ήδη
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις κατασκευές, στους δρόμους και στα διόδια, με έωλες
συμβάσεις αποικιοκρατικού χαρακτήρα. Τις ίδιες γνωστές οικογένειες, οι οποίες βρίσκονται
πάνω από τα πάντα σε αυτό τον τόπο.
Το μόνο σίγουρο, είναι ότι η παρούσα συγκυβέρνηση μοχθεί για τη μετατροπή ενός
κρατικού μονοπωλίου σε ιδιωτικό και μάλιστα με εγγυημένο κέρδος. Το εγγυημένο
κέρδος, προκύπτει από την απευθείας πληρωμή μέσω του τιμολογίων από τον καταναλωτή
στον ΑΔΜΗΕ. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ
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Το 40ήμερο μνημόσυνό του
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό
Ζωοδόχου
Πηγής
Μουργιατάδας Κυπαρισσίας στις
23.03.2014.
Ο
μακαριστός
συνάδελφος
Αθανάσιος
Γ.
Μπέμπης
γεννήθηκε το 1951 και μετά τις
εγκύκλιες
σπουδές
του
σπούδασε
Οικονομικά
στο
αντίστοιχο Τμήμα της Νομικής
Σχολής
του
Πανεπιστημίου
Αθηνών. Προσελήφθηκε στη
ΔΕΗ το 1981 και τοποθετήθηκε
στο
ΤΑΠ-ΗΕΑΠ-ΕΗΕ.
Τα
περισσότερα
χρόνια
της
εργασιακής του σταδιοδρομίας
τα πέρασε στο κτίριο της οδού
Μυλλέρου του πρ. ΟΑΠ όπου
κατείχε τη θέση του Τομεάρχου
Προϊσταμένου
Ανθρώπινου
Δυναμικού αρχικά και Γενικών
Υπηρεσιών αργότερα.
Στη
συνέχεια μετατέθηκε στο ΠΕΚΑ
Τρίπολης όπου κατείχε τη θέση
του Προϊσταμένου και τέλος
υπηρέτησε μέχρι την κοίμησή
του στο ΠΕΚΑ Μεγαλόπολης
κατέχοντας την Ιεραρχική θέση
του
Κλαδάρχη.
Έχαιρε
εκτίμησης τόσο από τους
συναδέλφους του όσο και από
την Ιεραρχία του.
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
συμμετείχε
στην
Ομάδα
Ποδοσφαίρου των Παλαιμάχων
ΔΕΗ, (μαζί με το άλλο μέλος
του ΣΕΠ Παπαδήμο Γρηγόρη
της ΔΕΕ), αγωνιζόμενος στη
θέση του τερματοφύλακα και
υπερασπιζόμενος κάτω από τα
γκολπόστ την εστία της ΔΕΗ.
Αγωνίστηκε στους αγώνες της
ΔΕΗ με τους Παλαιμάχους του
Πανιωνίου, της ΑΕΚ και του
Παναθηναϊκού.
Καλύτερη
εμφάνισή του ήταν αυτή στον
αγώνα με την ΑΕΚ, όπου οι
παίκτες της ΔΕΗ κατάφεραν να
αναδειχθούν ισόπαλοι 3-3 με
τις παλιές δόξες της ΑΕΚ και
του Ελληνικού Ποδοσφαίρου
αποσπώντας αυτό το πολύ
τιμητικό
αποτέλεσμα.
Ο
Θανάσης κάτω την εστία της
ΔΕΗ κατάφερε να «περιορίσει»
τα
αστέρια
της
ΑΕΚ
Αρδίζογλου, Μπατίστα και Μιχ.
Βλάχο.
Συμμετείχε στις δράσεις του
ΣΕΠ και δέχονταν πάντα στο
γραφείο του
φιλόξενα το
Προεδρείο του Συλλόγου όταν
τον επισκέπτονταν.
Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να
αναπαύει την ψυχή του και να
δυναμώνει τη σύζυγό του, τα
παιδιά και την εγγονή του.

Θεοδόσιος Α. Κάτσενος
Ταμίας ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
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ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ TH «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ»
Κύριε Υπουργέ,
Στο Σχέδιο Νόμου, που δώσατε σε διαβούλευση και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, για τη «Δημιουργία
νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας», έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
Το Σχέδιο Νόμου για την απόσχιση και την πώληση του 30% της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην
εκποίηση του δημόσιου πλούτου, των δημόσιων και στρατηγικότερων υποδομών της χώρας μας, που άρχισε
με τα λιμάνια, το ΔΕΣΦΑ, τη ΔΕΠΑ, τον ΑΔΜΗΕ.
Μοναδικός στόχος αποτελεί ο χωρισμός της ΔΕΗ σε «μικρή» - «καλή», που θα εκχωρηθεί – χωρίς καν να
αποτιμηθεί – σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
Οι μονάδες που εντάσσονται στο 30% (οι πιο σύγχρονοι και αποδοτικοί ΥΗΣ, ο πιο σύγχρονος λιγνιτικός
σταθμός Μελίτη Ι με ήδη κατασκευασμένο το 70% της υποδομής της Μελίτης ΙΙ, ο ΑΗΣ Κομοτηνής) και τα
φιλέτα των λιγνιτικών κοιτασμάτων (Αμύνταιο, Βεύη), αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε ανάπτυξη της
χώρας μας. Αντί για αξιοποίηση η Κυβέρνηση επιλέγει την εκποίηση, τη λεηλασία και τη διάλυση.
η

Με δεδομένη την ύφεση, που η πολιτική Τρόϊκας – Κυβέρνησης βυθίζει για 5 συνεχή χρονιά την οικονομία
και την κοινωνία μας, η διάλυση της ΔΕΗ και η εκποίηση των στρατηγικότερων και κρισιμότερων
δραστηριοτήτων και παγίων της, θα εξασφαλίσει μόνο ότι η Ελλάδα δεν θα ανακάμψει ποτέ.
Άρθρο 1
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ σε νέα εταιρία ηλεκτρισμού
Παρ 2.
Δεν κατανοούμε πώς, ενώ η Κυβέρνηση επικαλείται ως λόγο για την απόσχιση και την πώληση του 30% της
ΔΕΗ την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς, με το παρόν σχέδιο νόμου καταστρατηγεί την υποτιθέμενη
βασική αρχή των απελευθερωμένων αγορών, την ελευθερία του καταναλωτή να επιλέγει πάροχο. Πως
μεταφέρονται με απόφαση του Δ.Σ. μίας Α.Ε, συμβόλαια παροχής, δηλ. πελάτες, όταν μάλιστα στη Σύμβασή
τους με τη ΔΕΗ Εμπορίας δεν προβλέπεται τέτοιος όρος; Πώς αποκλείεται το ενδεχόμενο οι πελάτες να
σπεύσουν σε τρίτους παρόχους;
Δεν κατανοούμε επίσης πως εισφέρεται μέρος της ενσωματωμένης ασφαλιστικής περιουσίας στη νέα εταιρία
χωρίς καμιά αποτίμηση, χωρίς τη συναίνεση των φυσικών προσώπων και ασφαλώς χωρίς κανένα σεβασμό
στην προσφορά των ανθρώπων της ΔΕΗ στο κοινωνικό σύνολο, που μέσω του πρωτοποριακού ασφαλιστικού
μας συστήματος, που επί δεκαετίες μαζί με το λιγνίτη ήταν και εξακολουθεί να είναι η βάση για τη χαμηλή
τιμή της KWH.
Σύμφωνα με την από 31-12-2007 επικαιροποίηση της περιουσίας αυτής, που είχε δημιουργηθεί από το
άθροισμα της «προσωπικής» ασφαλιστικής περιουσίας από τις καταβολές των εργατικών εισφορών στην
επιχείρηση και παρέμεινε ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ, από την εταιρία PRUDENTIAL
υπολογίστηκε στο ύψος των 4,083 τρις δρχ δηλ.12 δις ευρώ.
Παρ.3
Όσον αφορά τα ορυχεία που εισφέρονται, αυτά δεν είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ αλλά έχει
παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή τους σε αυτή που είναι Δημόσια Επιχείρηση, προς όφελος της κοινωνίας, και
με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο, ο οποίος ισχύει και σήμερα. Ο Νόμος αυτός προβλέπει:
1.
Ιδρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν « Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων την
κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών έργων καθ΄άπασαν την χώραν, την
εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής.
Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον,
λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, (τας
μεθόδους της ιδιωτικής επιχειρηματικής οικονομίας) απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής
αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και έλεγχον του κράτους...
2.
...Αποφεύγει τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των
διαφόρων περιοχών της χώρας κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής
κατηγορίας.
3.
...Θερμικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην θέλει
χρησιμοποιή κατά προτίμησιν εγχωρίους καυσίμους ύλας.( Να εξασφαλίζει την παραγωγήν ηλεκτρικής
ενεργείας δι’ αποκλειστικής κατά το δυνατόν χρησιμοποιήσεως εγχωρίων πηγών ενεργείας όπως επεξηγείται
στο σχετικό Βασιλικό Διάταγμα).
Θα δεσμεύει ο ίδιος Νόμος ή άλλος με αντίστοιχες προβλέψεις και τη μικρή ΔΕΗ που θα είναι μια ιδιωτική
επιχείρηση;
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Ορισμένες επισημάνσεις για
την
Οργάνωση
που
Μαθαίνει. (B’ Μέρος)
[συνέχεια προηγούμενου]
Επίσης
οφείλουμε
να
διευκρινίσουμε ότι η οργάνωση
που μαθαίνει δεν συνιστά μόνο
«περισσότερη κατάρτιση». Ενώ
η κατάρτιση συμβάλλει στην
ανάπτυξη
συγκεκριμένων
τύπων
δεξιοτήτων,
η
οργάνωση
που
μαθαίνει
συνεπάγεται
την
ανάπτυξη
συγκεκριμένων
τύπων
δεξιοτήτων. Στο site του David
Skyrme αναφέρεται το εξής
μοντέλο 4 επιπέδων:


Επίπεδο
1:
Συμβάντα
μάθησης,
γνώση,
διεργασίες
και
διαδιακασίες. Εφαρμόζεται
σε οικείες καταστάσεις όπου
οι αλλαγές είναι έσωθεν.
 Επίπεδο 2: Μάθηση νέων
επαγγελματικών
δεξιοτήτων όπου οι νέες
επαγγελματικές
δεξιότητες
είναι
μεταβιβάσιμες σε άλλες
καταστάσεις. Εφαρμόζεται
σε νεότερες συνθήκες όπου
οι υπαρκτές αντιδράσεις
χρειάζεται να μεταβληθούν.
Το να εξωτερικεύεται η
έξωθεν πείρα συνιστά ένα
χρήσιμο εργαλείο.
 Επίπεδο 3: Μάθηση στην
προσαρμογή. Εφαρμόζεται
σε
πιο
δυναμικές
καταστάσεις όπου οι λύσεις
χρειάζονται ξεδίπλωμα. Ο
πειραματισμός
και
η
άντληση διδαγμάτων από
την επιτυχία και αποτυχία
είναι
ο τρόπος μάθησης
εδώ.
 Επίπεδο 4: Μάθηση να
μαθαίνουμε. Αφορά την
καινοτομία
και
δημιουργικότητα.
Περισσότερο σχεδιάζει το
μέλλον
παρά
προσαρμόζεται εν μέρει σε
αυτό. Είναι εκεί που οι
υποθέσεις αμφισβητούνται
και
η
γνώση
αναπλαισιώνεται.
Τα τρία πρώτα επίπεδα του
μοντέλου εφαρμόζονται στη
μάθηση ατόμων, ομάδων και
οργανισμών ενώ οι οργανισμοί
που κατορθώνουν να «μάθουν
πώς να μαθαίνουν» (επίπ. 4)
«θα επανεφευρίσκουν όχι μόνο
την οργάνωση τους αλλά και
τη βιομηχανία τους» (HAMEL
και PRAHALAD). Η συστημική
θεωρία ως ακρογωνιαίος
λίθος.
Θα ήταν παράλειψη να μην
αναφέρουμε ότι ο SENGE στο
“Fifth Discipline” βασιζόταν στη
συστημική προσέγγιση η οποία
είναι
μια
προσέγγιση
της
μελέτης
φυσικών
και
κοινωνικών συστημάτων που
μας επιτρέπει να κατανοήσουμε
σε γενικές γραμμές σύνθετες
και δυναμικές καταστάσεις και
η οποία στον τομέα διοίκησης
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Άρθρο 8
Έννομες συνέπειες της απόσχισης
Παρ. 6 Η μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρία της οποίας οι διαδικασίες αφήνονται στο Δ.Σ. της ΔΕΗ
γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής
Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Με τη διατύπωση αυτή
καταργούνται όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων.

Παρ. 7 Με την παράγραφο αυτή επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που είναι κατοχυρωμένη νομοθετικά. (Ν. 2472/1997).
Γενικότερα σε όλα τα Άρθρα νομοθετούνται παρεκκλίσεις της κείμενης γενικά νομοθεσίας, αλλά και βασικών
συνταγματικών διατάξεων, προκειμένου να υλοποιηθεί το Σχέδιο Απόσχισης και να εκποιηθεί το καλύτερο και
αποδοτικότερο τμήμα της ΔΕΗ Α.Ε..
Άρθρο 9
Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Παρ. 1 Οι μεταβιβάσεις των συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία προβλέπεται ότι γίνονται άνευ
συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Αποτελεί πρωτοτυπία σε Νόμο ο οποίος επαγγέλλεται την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να
καταργούνται οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς για να δημιουργηθεί μια νέα εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρ. 4 Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρονται στη νέα εταιρία δεν λύονται
μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης.
Συνεπώς οι πελάτες κρατούνται όμηροι ενώ η διακοπή Σύμβασης μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους
πλην αυτού της αλλαγής προμηθευτή.

Κύριε Υπουργέ,
Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο Σχέδιο Νόμου, το οποίο και σας
καλούμε να αποσύρετε.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ
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των επιχειρήσεων ασχολείται
με την ανάπτυξη και σταθερότητα
του συστήματος στην περίπτωση
ενός
φάσματος
ενδεχόμενων
μελλοντικών και απρόβλεπτων
διαταραχών, καθώς και με τον
σχεδιασμό
εναλλακτικών
πολιτικών (βλ. σχετικό λήμμα στο
ΛΕΞΙΚΟ).
Ο SENGE διατείνεται ότι ένα από
τα προβλήματα κλειδιά για τα
οποία η σχετική βιβλιογραφία του
μάνατζμεντ
βρίθει αναφορών,
είναι το γεγονός ότι απλοϊκά
πλαίσια
αντιστοιχίζονται
με
συστήματα που από τη φύση τους
είναι περίπλοκα. Τείνουμε να
εστιάζουμε στα μέρη περισσότερο
παρά να βλέπουμε την ολότητα
και
να
αποτυχαίνουμε
να
βλέπουμε τον οργανισμό ως
δυναμική
διεργασία.
Έτσι,
υποστηρίζει,
μια
καλύτερη
αντίληψη των συστημάτων θα μας
κατευθύνει
σε καταλληλότερη
δράση. «Μαθαίνουμε καλύτερα
από την εμπειρία μας, αλλά ποτέ
δεν
βιώνουμε
ευθέως
τις
επιπτώσεις
πολλών
από
τις
σημαντικότερες
αποφάσεις»
(SMITH, 2001).
Επίσης ο SENGE συμπεραίνει πως:

«Η σκοπιά των συστημάτων
είναι
γενικώς
προσανατολισμένη
σε
μακροπρόθεσμη προοπτική.
Να γιατί οι καθυστερήσεις
και
οι
βρόχοι
ανατροφοδότησης
(feedback-loops) είναι τόσο
σημαντικοί. Βραχυπρόθεσμα
συχνά δυνάμεθα να τα
αγνοήσουμε
γιατί
είναι
ασήμαντα.
Επιστρέφουν
μόνο
για
να
μας
στοιχειώσουν
σε
μακρά
περίοδο».
Εξάλλου
η
αποτυχία
να
κατανοηθεί
η
δυναμική των
συστημάτων
μπορεί
να
μας
οδηγήσει «σε κύκλους επιπλήξεων
και αυτοάμυνας: ο εχθρός είναι
πάντα εκεί έξω και τα προβλήματα
πάντα προξενούνται από κάποιον
άλλο» (SMITH 2001).
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Νίκος
Μιχαλόπουλος,
Η
Δημόσια
Διοίκηση
στην
εποχή των αποτελεσμάτων,
εκδ.
Παπαζήση,
2007,
κεφ.7.
 Arie de Geus, Εταιρία, ένας
ζωντανός οργανισμός, εκδ.
Κριτική, 2002.
 Peter
Senge,
The
Fifth
Discipline:
The
Art
&
Practice of the Learning
Organization,
εκδ.
Doubleday Business, 2006
(προσβάσιμο στο διαδίκτυο).
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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΠ/ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ θερμά που παραβρίσκεστε σήμερα εδώ, για να δώσουμε φως, στο ήδη
φωτισμένο έργο της πιο σημαντικής Επιχείρησης που έδρασε ποτέ στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ, τις τελευταίες 6 δεκαετίες προσπάθησε και πέτυχε την ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας και αποτέλεσε τη
βάση για την ανάπτυξη της χώρας σε όλους τους τομείς: στον οικονομικό, στο βιομηχανικό, στον οικιακό. Από τη
δεκαετία του ‘50 έως και σήμερα, παραμένει ο εθνικός πρωταγωνιστής στον τομέα της ενέργειας και η κινητήρια
δύναμη για την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Η ίδρυση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού,
τον Αύγουστο του 1950, άλλαξε την εικόνα του ενεργειακού τοπίου της Ελλάδας, καθώς εξυπηρετούσε τη χάραξη
και την εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση εγχώριων
ενεργειακών πηγών και τη διάθεσή της σε ολόκληρη την επικράτεια, υλοποιώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο εθνικά
έργο, τον εξηλεκτρισμό ολόκληρης της Ελλάδας. Μέσα σε έξι δεκαετίες η ΔΕΗ κατόρθωσε να εξασφαλίσει την
αυτοδυναμία της χώρας σε ηλεκτρισμό, να προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε πολίτες στο κέντρο και τις περιφέρειες
και να συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τόπου. Η ΔΕΗ με έργα αναπτυξιακά χρησιμοποιώντας και
αξιοποιώντας τα κοιτάσματα λιγνίτη της Δ. Μακεδονίας ,της Μεγαλόπολης αλλά και την δύναμη του νερού των
ποταμών ,του αέρα και του ήλιου κατόρθωσε στα χρόνια που ακολούθησαν να πετύχει το θαύμα …να πάει δηλαδή
το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, το ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε σπίτι σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ακόμη και
στο πιο απομακρυσμένο μέρος της πατρίδας μας. Αυτό το επίτευγμα δεν έγινε μόνο του με το πάτημα ενός
κουμπιού, αλλά με διαρκή μόχθο και αγώνα χιλιάδων συναδέλφων που δούλεψαν και δουλεύουν για να πετύχουν
το ακατόρθωτο πληρώνοντας με τίμημα την ίδια τους τη ζωή την προσήλωση στο καθήκον .Έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα
έφτασε και φτάνει 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο παντού.
Ας σκεφτούμε ότι είναι τόσο μεγάλη η σημασία του ηλεκτρισμού σήμερα, που αποτελεί δείκτη ανάπτυξης του
βιοτικού επιπέδου ενός λαού.
Σήμερα, η ΔΕΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι πλέον και εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Αθήνας και του Λονδίνου.
Πρωταγωνιστεί και πάλι στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού στην
Ευρώπη. Από το 2009 η ΔΕΗ άλλαξε μορφή και μετασχηματίστηκε σε Όμιλο με δύο Θυγατρικές τον ΑΔΜΗΕ και τον
ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζοντας το έργο της.
Όμως, θα ήταν μέγα ατόπημά μου και δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να μην πει δημόσια σήμερα, ότι ο επίσημα
δημοσιευμένος πίνακας που βλέπετε μας θλίβει βαθύτατα.

Γιατί τα νούμερα που βλέπετε να μειώνονται δεν είναι απλοί αριθμοί, δεν είναι ευρώ, αλλά είναι άνθρωποι, είναι
εργαζόμενοι Έλληνες πολίτες!
Η ΔΕΗ αγαπητοί συμπολίτες και συνάδελφοι δεν είναι μια επιχείρηση που επεδίωξε απλά και μόνον το κέρδος! Το
έργο που επιτελεί αυτή η Επιχείρηση ,η Ναυαρχίδα της Ελληνικής βιομηχανίας είναι πέρα για πέρα κοινωνικό ,
ιδιαίτερα σήμερα στηρίζει τους καταναλωτές που δοκιμάζονται από την πρωτοφανή οικονομική κρίση που όλοι μας
βιώνουμε.
Η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα που στήριξε όλους τους Έλληνες πολίτες (εύπορους, αλλά και
τους άπορους) στην μακρόχρονη διαδρομή της ,συντελώντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Πατρίδας μας.
Και έτσι θέλω εγώ να τη βλέπω πάντα! Είτε έχω το ρόλο του συνδικαλιστή, είτε του απλού εργαζόμενου, ή με
οποιοδήποτε άλλο ρόλο σε αυτή τη Μεγάλη Επιχείρηση του Ελληνικού λαού.
Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού είναι από τους παλαιότερους που ιδρύθηκαν στο χώρο της ΔΕΗ με μεγάλη
προσφορά σε όλη αυτή την πορεία της Επιχείρησης. Σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλους εκείνους που
έχουν κοινό στόχο με εμάς : Παραδειγματιζόμαστε και μαθαίνουμε από το παρελθόν , αγωνιζόμαστε στο παρόν και
οραματιζόμαστε στο μέλλον για να κρατήσουμε την ΔΕΗ όρθια και δυνατή.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΠ/ΔΕΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους

8

D.A .Garvin, Building a Learning
Organization, HBR, July-August
1993,
σελ.78-91.
D.A.Garvin,
Amy C. Endmondson και Francisco
Gino, Is Yours a Learning
Organization? HBR, March 08,
σελ.109-116
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LINKS
http://www.infed.org/,
(βλ.
λήμματα Peter Senge και Learning
Organization).
http://www.skyrme.com/ (David
Skyrme
Associates)
{βλέπε
Learning Organization}.
Λεξικό της Σύγχρονης Σκέψης/
επιμ. Allan Bullock, Stephen
Trombley, εκδ.Πατάκης, 2008.
Γιώργος Σιμόπουλος.
ΔΕΚΠ/ΔΕΗ, Μέλος ΣΕΠ/ΔΕΗΚΗΕ.

Καλή Ανάσταση
Το άγιο Φως της Ανάστασης
ας φωτίσει τις ψυχές
και τις ζωές όλων μας.
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