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ΔΑθόνα 

Αθόνα 13 Φεβρουαρύου 2017 

 

Ερώτηςη προσ τον Υπουργό Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ 

 

Θέμα: «Διορισμός των Προσφάτως Παραιτηθέντων Στελεχών Διοίκησης του 

ΑΔΜΗΕ ως Ειδικών Συμβούλων του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ»  

 
Πρόςφατα δημοςιεύματα ςτον ημερόςιο ϋντυπο και ηλεκτρονικό τύπο επανϋρχονται 
ςτην προκλητικό υπόθεςη των αυξόςεων των αμοιβών του Προϋδρου και του 
Διευθύνοντοσ Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ. Τα δημοςιεύματα αναφϋρουν πωσ μετϊ την 
απομϊκρυνςό τουσ από τισ διοικητικϋσ τουσ θϋςεισ τα εν λόγω ςτελϋχη προςλόφθηκαν 
ωσ ειδικού ςύμβουλοι υπαγόμενοι ςτον Διευθύνοντα Σύμβουλο τησ ΔΕΗ. Σημειώνουν δε 
πωσ οι αμοιβϋσ για τισ εν λόγω θϋςεισ κυμαύνονται ςτα 7000 ευρώ. Αυτό κατϋςτη 
δυνατό μϋςω τησ επικαιροπούηςησ του κανονιςμού λειτουργύασ τησ ΔΕΗ ςτισ 
09/01/2017, όπου προβλϋπεται πωσ «Διευθύνων Σύμβουλοσ τησ ΔΕΗ και 
των  θυγατρικών τησ  που έληξε η θητεία του ή ανακλήθηκαν τα καθήκοντα του, εκτόσ 
από την περίπτωςη τέλεςησ αξιόποινησ πράξησ, απαςχολείται ςτην επιχείρηςη ωσ ειδικόσ 
ςύμβουλοσ, υπαγόμενοσ άμεςα ςτον Διευθύνων Σύμβουλο τησ ΔΕΗ και λαμβάνει αμοιβή».  
 
Αποτελεύ ακόμα μεγαλύτερη πρόκληςη το γεγονόσ πωσ τα ςτελϋχη τα οπούα 
πριμοδότηςαν τουσ εαυτούσ τουσ με 20.000 ευρώ μηνιαύουσ μιςθούσ και 250.000 ευρώ 
αναδρομικϊ, εκμεταλλευόμενοι το νόμο 4354/2015 για κατϊργηςη του πλαφόν ςτισ 
αποδοχϋσ των ςτελεχών των ΔΕΚΟ, ανταμεύβονται αμϋςωσ μετϊ από την απομϊκρυνςό 
τουσ με πρόςληψη ωσ ειδικού ςύμβουλοι.  
 
Σε μια περύοδο που τα οικονομικϊ προβλόματα τησ ΔΕΗ ϋχουν γιγαντωθεύ ςε τϋτοιο 
βαθμό ώςτε η εταιρεύα να ϋχει μετατραπεύ ςε παρϊγοντα ςυςτημικού κινδύνου για την 
εθνικό οικονομύα, οι προκλόςεισ, οι ςπατϊλεσ και η μη επαγγελματικό ςυμπεριφορϊ 
των διοικούντων τησ δημιουργούν εύλογα ερωτόματα όςον αφορϊ τη δυνατότητϊ 
αποτελεςματικόσ διαχεύριςησ των προκλόςεων που καλεύται να αντιμετωπύςει ο 
όμιλοσ.  
 
Την ύδια ςτιγμό, η αδιαφορύα και η ελαςτικότητα με την οπούα αντιμετωπύζει η ηγεςύα 
του Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ τα αλλεπϊλληλα κρούςματα διαςπϊθιςησ 
των οικονομικών πόρων τησ επιχεύρηςησ δημιουργούν εύλογεσ ανηςυχύεσ ωσ προσ την 
αποτελεςματικό εποπτεύα τησ διούκηςησ τησ εταιρεύασ από τον βαςικό μϋτοχο αυτόσ, 
δηλαδό από το Ελληνικό Δημόςιο.  
 
Επειδό ο διοριςμόσ των πρώην Στελεχών Διούκηςησ του ΑΔΜΗΕ ωσ Ειδικών Συμβούλων 
του Διευθύνοντοσ Συμβούλου τησ ΔΕΗ, αν όντωσ αληθεύει, αποτελεύ περύπτωςη 
«χρυςού αλεξιπτώτου» για την οπούα θα πρϋπει να ελεγχθεύ η διούκηςη τησ εταιρεύασ 
 



Επειδό η αδιαφορύα εκ μϋρουσ του ελληνικού δημοςύου, ωσ βαςικού μετόχου τησ ΔΕΗ, 
νομιμοποιεύ ηθικϊ αντιεπαγγελματικϋσ ςυμπεριφορϋσ παρϋχοντασ ϋμμεςη ςτόριξη ςε 
καθεςτωτικϋσ πρακτικϋσ αναξιοκρατύασ 
 
  
 
 Ερωτϊται ο αρμόδιοσ υπουργόσ: 
 

- Ιςχύουν τα δημοςιεύματα περύ διοριςμού των πρώην ςτελεχών ωσ ειδικών 

ςυμβούλων του Διευθύνοντοσ Συμβούλου τησ ΔΕΗ; Εϊν ναι, ποια η αμοιβό 

αυτών; Εύχε προηγηθεύ ενημϋρωςη τησ ηγεςύασ του Υπουργεύου για τουσ εν λόγω 

διοριςμούσ; 

 

- Ιςχύουν οι αναφορϋσ των δημοςιευμϊτων για την πρόβλεψη ςτον κανονιςμό 

λειτουργύασ τησ ΔΕΗ με την οπούα διευθύνων ςύμβουλοσ τησ ΔΕΗ και 

των  θυγατρικών τησ  που ϋληξε η θητεύα του ό ανακλόθηκαν τα καθόκοντα του 

απαςχολεύται ςτην επιχεύρηςη ωσ ειδικόσ ςύμβουλοσ, υπαγόμενοσ ϊμεςα ςτον 

Διευθύνων Σύμβουλο τησ ΔΕΗ και λαμβϊνει αμοιβό; Εϊν ναι,  πότε ειςόχθη η 

ςυγκεκριμϋνη πρόβλεψη ςτον κανονιςμό; Εύχε γνώςη η ηγεςύα του Υπουργεύου 

για την προαναφερθεύςα αλλαγό ςτον κανονιςμό λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ; 

 

- Τι προτύθεται να πρϊξει το Υπουργεύο ώςτε να παύςουν τα ςυνεχόμενα 

κρούςματα διαςπϊθιςησ οικονομικών πόρων, αναξιοκρατύασ και 

αντιεπαγγελματικόσ ςυμπεριφορϊσ ςτελεχών τόςο ςτη ΔΕΗ όςο και τισ 

θυγατρικϋσ τησ;   

 

 

Ο ερωτών Βουλευτόσ 

 

Θεοχϊρησ (Χϊρησ) Θεοχϊρησ 


