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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΗ 

 κ. ΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 

14 Ιανουαρίου 2009  

 

 

Προς όλους τους Εργαζόµενους της ∆ΕΗ 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
 
Εύχοµαι στον καθέναν από σας προσωπικά και στις οικογένειές σας το 2009 να είναι 
µια καλή χρονιά, γεµάτη υγεία και επιτυχίες! 
 
Με την επιστολή µου αυτή θέλω να µοιραστώ µαζί σας σκέψεις για το πώς θα πρέπει 
να δραστηριοποιηθούµε το 2009 προκειµένου η ∆ΕΗ να είναι σε θέση να υλοποιήσει 
τη φιλόδοξη επενδυτική της στρατηγική, όπως περιγράφεται στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο της περιόδου 2009-2014.  
 
Όπως είναι γνωστό, η εξέλιξη των οικονοµικών συνθηκών λειτουργίας της 
Επιχείρησής µας στη διάρκεια του 2008 υπήρξε ιδιαίτερα δυσµενής και είχε ως τελικό 
αποτέλεσµα να καταγραφούν σηµαντικά αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Αυτό 
συνέβη παρά το γεγονός ότι η χρονιά είχε αρχίσει µε τις καλλίτερες προοπτικές 
καθώς είχαµε επιτύχει ένα σηµαντικό βήµα εξορθολογισµού των τιµολογίων µε την 
έγκριση αύξησης 7% από 1/12/2007 και 7% από 1/7/2008, που θα κάλυπτε την 
αύξηση του κόστους της Επιχείρησης στα προηγούµενα χρόνια.  Επίσης είχαµε 
δροµολογήσει προγράµµατα εξοικονόµησης δαπανών και οι συνθήκες της 
οικονοµίας ήσαν ευνοϊκές, καθώς οι τιµές των καυσίµων φαίνονταν ότι θα 
κυµαίνονταν στα επίπεδα του 2006-7. Έτσι, στα τέλη του 2007, είχαµε προβλέψει για 
το 2008 µια κερδοφορία της τάξης των €540 εκατοµµυρίων. Όµως, από τις αρχές της 
νέας χρονιάς έγινε φανερό ότι οι προσδοκίες µας δεν θα επαληθεύονταν, επειδή τα 
δεδοµένα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλον της Επιχείρησης άλλαξαν 
δραστικά. Σηµειώνονται επιγραµµατικά οι γνωστοί σε όλους κυριότεροι παράγοντες 
που επηρέασαν αρνητικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα: οι πρωτοφανείς αυξήσεις 
των τιµών των εισαγόµενων καυσίµων και –συνεπακόλουθα– των 
αγορών/εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και των Οριακών Τιµών του Συστήµατος, η 
για πρώτη φορά επιβάρυνση της κάλυψης του ελλείµµατος εκποµπών CO2, η 
απεργία του Μαρτίου, η κατάληψη των ταινιόδροµων του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου, η 
καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράµµατος συντηρήσεων/ επισκευών των 
Σταθµών Παραγωγής και η για δεύτερη συνεχή χρονιά παρατεταµένη ανοµβρία.  
 
Τα παραπάνω καταδεικνύουν το σηµαντικό βαθµό στον οποίο η ∆ΕΗ είναι ευάλωτη 
σε εξωγενείς παράγοντες που την ζηµιώνουν και σε παράγοντες που οφείλονται στη 
µη αποτελεσµατική διαχείριση των λειτουργιών της.  
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 2008 η Επιχείρηση να κλείνει µε ζηµιές, οι οποίες, σε 
συνδυασµό µε την απόκλιση από τα αρχικά προβλεπόµενα κέρδη για το εννεάµηνο 
2008, σηµαίνουν µια απώλεια κερδοφορίας περίπου της τάξης των €800 
εκατοµµυρίων.  
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Έτσι, ενώ το 2008 ξεκίνησε θετικά, η µη υλοποίηση του προγράµµατος που είχαµε 
ανακοινώσει αλλά και οι ραγδαίες ανατιµήσεις των καυσίµων έφεραν τη ∆ΕΗ σε 
δυσµενή οικονοµική θέση. Όλα αυτά σηµατοδοτούν την απόλυτη ανάγκη 
αναθεώρησης του κόστους παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών µας σε όλα τα 
επίπεδα.  
 
Η ανησυχία και ευθύνη για το µέλλον της ∆ΕΗ κορυφώθηκε µε τον σχεδιασµό του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την περίοδο 2009-2014.  
 
Κύριος άξονας δράσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η υλοποίηση ενός 
µοναδικού και φιλόδοξου επενδυτικού προγράµµατος, απολύτως απαραίτητου για τη 
βιωσιµότητα της Επιχείρησης και την ικανότητά της να συνεχίσει να επιτελεί µε 
επιτυχία το σηµαντικό έργο της. Το πρόγραµµα αυτό προβλέπει τη δηµιουργία νέων 
µονάδων σε αντικατάσταση παλαιών, ρυπογόνων και αντιοικονοµικών µονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τον εκσυγχρονισµό των δικτύων µεταφοράς και 
διανοµής και γενικότερα τη βελτίωση των υπηρεσιών της σε όλα τα επίπεδα, καθώς 
επίσης και την ανάπτυξη Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Το επενδυτικό πρόγραµµά 
µας ανέρχεται στα €13,5 δισεκατοµµύρια. Για να συνειδητοποιήσουµε το µέγεθος 
αυτής της επένδυσης, αρκεί να σκεφτούµε ότι ισοδυναµεί µε περίπου 4,5 φορές τη 
σηµερινή χρηµατιστηριακή αξία της ∆ΕΗ! Το ερώτηµα, λοιπόν, που εγείρεται είναι 
πώς θα µπορέσει η ∆ΕΗ  να χρηµατοδοτήσει ένα επενδυτικό πρόγραµµα που 

ξεπερνά την χρηµατιστηριακή της αξία σε τόσο µεγάλο βαθµό. 

 
Η εξεύρεση και εξοικονόµηση των απαιτούµενων κεφαλαίων για την  χρηµατοδότηση 
των επενδύσεων, και µάλιστα  στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη. Οι πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαραίτητα για την 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος κεφάλαια –πέραν των αποσβέσεων– είναι τρεις:  
 

• Πρώτον, η κερδοφορία της Επιχείρησης, η οποία θα ενισχυθεί εφόσον 
ενεργοποιήσουµε διαφορετικές προσεγγίσεις στη λειτουργία των µονάδων 
παραγωγής, όπως, για παράδειγµα, η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από 
πηγές ενέργειας υψηλού κόστους, η αξιοποίηση χαµηλού κόστους και από 
διαφορετικές πηγές καυσίµων και η αύξηση της διαθεσιµότητας των µονάδων. 
Είναι θετικό το γεγονός ότι το νέο έτος ξεκινά µε τη σηµαντική αντιστροφή της 
ανοδικής πορείας των τιµών των καυσίµων και τη διαµόρφωσή τους σε χαµηλά 
επίπεδα, παρόµοια µε αυτά του 2005.  

 Η πτώση των τιµών του πετρελαίου Brent και η συνεπακόλουθη πτώση των 
τιµών του φυσικού αερίου δηµιουργούν ευοίωνες προοπτικές για τη διαµόρφωση 
του κόστους του ενεργειακού ισοζυγίου το 2009, καθώς, αν παραµείνουν σε 
αυτά τα επίπεδα,  θα απελευθερωθούν εσωτερικοί πόροι για τη χρηµατοδότηση 
των επενδύσεων, µε προοπτική σηµαντικής βελτίωσης της κερδοφορίας της 
∆ΕΗ.  

• ∆εύτερον, η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Επιχείρησης 
θα επιτρέψει την εξοικονόµηση πόρων και τη µείωση δαπανών, έτσι ώστε η 
Επιχείρηση σταδιακά και µέχρι το 2014 να λειτουργεί µε €500 εκατοµµύρια 
κόστος λιγότερο ετησίως (σε τιµές 2008). Οι πόροι που θα εξασφαλιστούν µέσω 
του αυστηρού ελέγχου των δαπανών θα δηµιουργήσουν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις έτσι ώστε η ∆ΕΗ να µπορέσει να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις 
της. 
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• Τρίτον, η κερδοφορία της Επιχείρησης σε συνδυασµό µε τη µείωση του κόστους, 
θα καταστήσουν  δυνατή  την  άντληση  των  απαιτούµενων κεφαλαίων    υπό  τη  

 
 
 

µορφή δανεισµού από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, προκειµένου να ολοκληρωθεί η χρηµατοδότηση του επενδυτικού 
σχεδίου. Βασικό πρόβληµα στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία αποτελεί η 
πρωτοφανής έλλειψη ρευστότητας και η συνακόλουθη απροθυµία-αδυναµία των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να δανείζουν, πράγµα που οδηγεί σε εκτίναξη 
του κόστους χρήµατος. Έτσι, λοιπόν, η κερδοφορία µας και η χρηµατοδότηση 
από εξοικονόµηση εσωτερικών πόρων είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την 
ικανότητα της ∆ΕΗ να δανείζεται.  

 
Η επιχειρηµατική ορθότητα του Επιχειρησιακού Σχεδίου έχει γίνει ήδη εµφανής από 
την πορεία της µετοχής µετά την ανακοίνωσή του, παρ’όλη τη διεθνή και εγχώρια 
οικονοµική κρίση. Αυτό που τώρα αποµένει είναι η ∆ΕΗ να εντείνει τις προσπάθειές 
της για αυτοχρηµατοδότηση και αυτός ο στόχος είναι άµεσα και απόλυτα 
συνδεδεµένος µε την ικανότητά της να µειώσει τις δαπάνες της και να αυξήσει την 
κερδοφορία της. Όσο πιο λιτή, σύγχρονη και αποδοτική επιχείρηση κάνουµε τη 

∆ΕΗ, τόσο περισσότερο µπορούµε να επιτύχουµε τη δυναµική ανάπτυξή της µε 
την αποτελεσµατική υλοποίηση του επενδυτικού µας σχεδίου. 

 
Ο προϋπολογισµός του 2009, το πρώτο έτος εφαρµογής του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου, έχει συνταχθεί σύµφωνα µε αυτό και ενσωµατώνει τους απαιτητικούς του 
στόχους. Αυτό πρακτικά σηµαίνει λεπτοµερή προσδιορισµό κάθε επιµέρους κόστους 
και επανεκτίµηση της αναγκαιότητας υλοποίησης των δαπανών, που αφορούν, 
µεταξύ άλλων, εργολαβίες, προµήθεια υλικών, έλεγχο αποθεµάτων, υλοποίηση 
συµβάσεων σε εξέλιξη, υπερωρίες, βάρδιες, συµβάσεις έργου, πραγµατοποίηση 
ταξιδιών, έγκριση χορηγιών, κλπ.  Επίσης, αφορά όλους µας, από αυτούς που 

εισηγούνται ή εγκρίνουν την κάθε, µικρή ή µεγάλη, δαπάνη µέχρι αυτούς που 

την υλοποιούν.  
 
Θα πρέπει κάθε φορά που οι αποφάσεις µας αφορούν δαπάνη πόρων να 
αναρωτιόµαστε: Είναι απολύτως απαραίτητη η δαπάνη; Εάν δεν την υλοποιήσω, τί 
ζηµιά µπορεί να προκληθεί; Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος να φτάσω στο 

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα µε λιγότερο κόστος; Πώς µπορώ να ανασχεδιάσω τον 
τρόπο δουλειάς µου έτσι ώστε να µειώσω ή να αποφύγω το κόστος; Εάν ήταν η 

Εταιρεία δική µου, θα έκανα αυτή τη δαπάνη;  
 
Οπωσδήποτε, η Επιχείρηση θα προχωρήσει και σε διοικητικές ρυθµίσεις που θα 
εξασφαλίσουν την σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξοικονόµηση πόρων µέσα 
από σχετικές δράσεις. Όµως, ο καθένας θα πρέπει να ελέγχει µε τα ίδια κριτήρια και 
αυστηρότητα την δική του περιοχή δράσης και ευθύνης. Η ευθύνη ανήκει σε όλους 
εµάς και στον καθένα ξεχωριστά.  

 
Παράλληλα, ως ∆ιοίκηση θα συνεχίσουµε να αναδεικνύουµε τα προβλήµατα του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, προτείνοντας ρυθµίσεις στους αρµόδιους φορείς, έτσι 
ώστε να αρθούν οι όποιες στρεβλώσεις της αγοράς, οι οποίες δεν επιτρέπουν ακόµα 
την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
επηρεάζουν δυσµενώς την Επιχείρηση.  
 
∆εν επιτρέπεται κανένας εφησυχασµός από τη διαφαινόµενη ανάκαµψη των 
οικονοµικών επιδόσεων της Εταιρίας µας, ενόψει των σηµαντικών επενδύσεων που 
πρέπει να υλοποιήσουµε για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς της και της ανάπτυξής 
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της. Είναι απολύτως αναγκαία η βέλτιστη και µέγιστη αξιοποίηση των 
εσωτερικών πόρων για την εξασφάλιση των απαιτούµενων δανειακών 
κεφαλαίων.   
 
 
Αν το έτος 2008 µπορεί να χαρακτηρισθεί ως έτος εκτίναξης του ενεργειακού 
κόστους, το 2009 εξελίσσεται σε έτος εκτίναξης του κόστους χρήµατος και έλλειψης 
ρευστότητας.  
 
Ζητώ, λοιπόν, από όλους εσάς να συµβάλλετε αποφασιστικά και µε ζήλο στην 
επίτευξη των στόχων εξοικονόµησης δαπανών και ενίσχυσης της κερδοφορίας για το 
2009, βάζοντας έτσι τις βάσεις για µια δυναµική ∆ΕΗ που θα µπορέσει να υλοποιήσει 
το επενδυτικό της πρόγραµµα, προς όφελος όλων των ενδιαφερόµενων µερών, 
δηλαδή, τους εργαζόµενους, τους καταναλωτές, τους µετόχους, το περιβάλλον, την 
επιχειρηµατική κοινότητα και την αγορά, τις τοπικές κοινωνίες.  
 
Προσβλέπω στην έµπρακτη απόδειξη από όλους της κατανόησης της αναγκαιότητας 
υλοποίησης του Σχεδίου και των στόχων µας. Απαιτείται η εγκατάλειψη παγιωµένων 
αντιπαραγωγικών πρακτικών και συνηθειών.  
 
Χρειάζεται προσήλωση στο στόχο, υπέρβαση του «εγώ» και αφοσίωση στο «εµείς», 
ακόµα και κάποιες προσωπικές θυσίες. Αυτό που είναι απόλυτα βέβαιο ότι 
χρειαζόµαστε σήµερα είναι η ανάδειξη του καλύτερου εαυτού µας.  
 

Η ∆ΕΗ το αξίζει αυτό!  

 
 
Με εκτίµηση,  
 
 
 
 
 
Παναγιώτης Ι. Αθανασόπουλος  
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 


