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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ‐ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
 

Α.1. Αρκτικόλεξα                                                                                                             

 

 Γ.Ε.Δ.Δ. : Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

 ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.:  Γενική Ομοσπονδία  Προσωπικού  Δ.Ε.Η.‐Κλάδου 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 Δ.Ε.Η.: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

 Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.Ο.:  Διεύθυνση  Ανθρωπίνων  Πόρων  &  Οργάνωσης  της 
Δ.Ε.Η. 

 Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε.: Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της Δ.Ε.Η.  

 Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ.: Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών της Δ.Ε.Η. 

 Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Δ.Ε.:  Διεύθυνση  Οικονομικού  &  Διοικητικού  Ελέγχου  της 
Δ.Ε.Η. 

 Δ.Ε.Η./Δ.Υ.Σ.: Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης της Δ.Ε.Η. 

 Δ.Ε.Κ.: Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο  

 Ε.Σ.Σ.Ε.: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

 Ο.Α.Π.‐Δ.Ε.Η.: Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. 

 Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.:  Οργανισμός  Κοινωνικών  Δραστηριοτήτων 
Εργαζομένων Δ.Ε.Η.‐Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 Πλέον  Α.Σ.Ο.Π.:  Πλέον  Αντιπροσωπευτική  Συνδικαλιστική  Οργάνωση 
Προσωπικού 

 Σ.Δ.Ο.Ε.: Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

 Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.:  Σώμα  Επιθεωρητών‐Ελεγκτών  Υπουργείου  Μεταφορών  & 
Επικοινωνιών  

 Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 
 

 

Α.2. Νομικό πλαίσιο ελέγχου               

 
Ο  Γενικός  Επιθεωρητής  Δημόσιας  Διοίκησης  (Γ.Ε.Δ.Δ.)  προχώρησε  στον 

εν  λόγω  έλεγχο  με  την  συγκρότηση  Κλιμακίου  Ελέγχου  στο  πλαίσιο  των 
αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1: 
«Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση 
της  εύρυθμης  και  αποτελεσματικής  λειτουργίας  της  διοίκησης,  την 
παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  του  έργου  των  ελεγκτικών  σωμάτων  της 
δημόσιας  διοίκησης  και  τον  εντοπισμό  των  φαινομένων  διαφθοράς  και  της 
κακοδιοίκησης»,  
τη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 2. δ. του ιδίου νόμου : 
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 «Διεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ.,  τους Ο.Τ.Α.  πρώτου  και  δεύτερου βαθμού,  τις  επιχειρήσεις  τους,  τα 
κρατικά  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  και  τις  δημόσιες  επιχειρήσεις  ή 
επιχειρήσεις,  τη  διοίκηση  των  οποίων  ορίζει  άμεσα  ή  έμμεσα  το  Δημόσιο  με 
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος»   
και τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΠΔ 77/05:  
«Η  διερεύνηση  των  υποθέσεων  αυτών  γίνεται  κατόπιν  εντολής  του  Γενικού 
Επιθεωρητή  Δημόσιας  Διοίκησης  με  ελέγχους  που  πραγματοποιούνται  ή  από 
τους Βοηθούς του ή από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και 
Ελέγχου και Επιθεωρήσεων των δημοσίων υπηρεσιών» και παρ.2: «Οι έλεγχοι, 
οι  επανέλεγχοι  και  οι  επιθεωρήσεις  ως  μηχανισμοί  διασφάλισης  της 
νομιμότητας  της  διοικητικής  δράσης  στοχεύουν  στην  αποτελεσματική 
καταπολέμηση  της  διαφθοράς  και  στον  καταμερισμό  τυχόν  ευθυνών,  στον 
έλεγχο της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και στον εντοπισμό των τομέων 
της  δημόσιας  διοίκησης  που  χρειάζονται  βελτίωση  με  σκοπό  την  αναβάθμιση 
των παρεχομένων υπηρεσιών». 
 
 

Α.3. Αίτημα της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
       Αλλαγής  

 
Με  το  ΑΠ  892/3.2.2011  έγγραφό  της  (αρ.  πρ.  εισ.  Γ.Ε.Δ.Δ. 

1762/19.01.2010)  η  αρμόδια  Υπουργός  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και 
Κλιματικής  Αλλαγής  κα  Τ.  Μπιρμπίλη,  δια  του  ιδιαίτερου  Γραφείου  της, 
διαβίβασε στον Γ.Ε.Δ.Δ. φάκελο με στοιχεία που είχε ζητήσει και λάβει από τη 
Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  (αφορώντα  την  εκταμίευση  διαφόρων  ποσών  κατά  την  τελευταία 
δωδεκαετία από την εν λόγω εταιρεία προς τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και προς 
τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. για την κάλυψη κυρίως δαπανών δραστηριοτήτων της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  του  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  πραγματοποίησης 
κοινωνικών προγραμμάτων των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., συνδιοργάνωσης 
από  τη  Δ.Ε.Η.  Α.Ε  και  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  ημερίδων,  συνεδρίων, 
εκδηλώσεων  κ.λ.π.)  και  ζήτησε  τη  διερεύνηση  του  θέματος  ως  προς  τη 
νομιμότητα ή μη των πράξεων αυτών.  

Όπως  μνημονεύεται  ειδικότερα  στο  ως  άνω  έγγραφο,  η  Υπουργός 
Π.Ε.Κ.Α.  ζήτησε από τη Δ.Ε.Η., με την 10989/25‐11‐2010 επιστολή της, τα εξής 
στοιχεία: 

 Πλήρη κατάλογο με τις καταβολές προς τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., 
από το 1999 μέχρι σήμερα (ανάλυση καταβολών κατ΄έτος που να 
συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση κάθε καταβολής). 

 Κατάλογο  δαπανών  που  αφορούν  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και 
έχουν  καλυφθεί  από  τη  Δ.Ε.Η.,  από  το  1999  μέχρι  σήμερα 
(ανάλυση  καταβολών  κατ΄έτος που  να  συνοδεύεται από σχετική 
αιτιολόγηση κάθε καταβολής). 
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 Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της εταιρείας, όσον αφορά 
τη νομιμότητα των καταβολών αυτών και 

 Ενημέρωση όσον αφορά τις εκταμιεύσεις που έχουν γίνει σχετικά 
με το δάνειο των 500.000€. 

Ως  απάντηση  στο  ανωτέρω αίτημα,  η  Υπουργός Π.Ε.Κ.Α.  έλαβε από  τη 
Δ.Ε.Η.  και  μας  διαβίβασε  (συνημμένα  στην  παραγγελία  της)  τα  με  αριθμ. 
5320/24‐11‐2010,  5358/26‐11‐2010,  5423/1‐12‐2010  και  Ε‐11/1‐12‐2010 
έγγραφα της Δ.Ε.Η. Α.Ε.  

 
 

Α.4. Αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης                         

 
  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  1,  παρ.  2.δ.  του  ν.  3074/2002  ο  Γ.Ε.Δ.Δ. 
«Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ.,  τους Ο.Τ.Α.  πρώτου  και  δεύτερου βαθμού,  τις  επιχειρήσεις  τους,  τα 
κρατικά  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  και  τις  δημόσιες  επιχειρήσεις  ή 
επιχειρήσεις,  τη  διοίκηση  των  οποίων  ορίζει  άμεσα  ή  έμμεσα  το  Δημόσιο  με 
διοικητική πράξη ή ως μέτοχος».   
  Δεδομένου  ότι  η  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  αποτελεί  δημόσια  επιχείρηση,  σε  κάθε 
περίπτωση,  δε,  η  πλειοψηφία  των  μετοχών  της  ως  εταιρείας  ανήκει  στο 
ελληνικό  δημόσιο  (άρθρο  8  παράγρ.  1  του  π.δ.  333/2000),  το  οποίο, 
τοιουτοτρόπως,  ορίζει  την  πλειοψηφία  των  μελών  του  Δ.Σ.  και,  εμμέσως,  τη 
διοίκησή  του,  προκύπτει  ότι  ο  έλεγχος  στην  εν  λόγω  Α.Ε.  εμπίπτει  στην 
αρμοδιότητα του ΓΕΔΔ. 
 
 

Α.5.  Κλιμάκιο Ελέγχου                                                                                            

 
Το Κλιμάκιο Ελέγχου συγκροτήθηκε με τη ΓΕΔΔ/Φ.194/2011/1883/07‐02‐

2011 εντολή του Γ.Ε.Δ.Δ. και τροποποιήθηκε με τη  ΓΕΔΔ/Φ.194/2011/4660/24‐
3‐2011 όμοια, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το π.δ. 
77/05  (ΦΕΚ  118/Α΄/  20‐5‐2005)  «Προϋποθέσεις  και  τρόπος  διενέργειας  του 
ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του ΓΕΔΔ». 
 

Το Κλιμάκιο Ελέγχου αποτελείται από τους : 
 

 …  Ειδικό  Επιθεωρητή  στο  Γραφείο  του  Γενικού  Επιθεωρητή  Δημόσιας 
Διοίκησης και  

 …,  Ειδικό  Επιθεωρητή  στο  Γραφείο  του  Γενικού  Επιθεωρητή  Δημόσιας 
Διοίκησης,  

επικουρούμενους  από  την  υπάλληλο  του  Γραφείου  του  Γ.Ε.Δ.Δ.  …..,  ως 
εμπειρογνώμονα επί οικονομικών‐διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων. 
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Στο Κλιμάκιο Ελέγχου ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., με 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  νομιμότητας  των  υπό  οιανδήποτε  αιτιολογία 
πάσης  μορφής  οικονομικών  ενισχύσεων/επιχορηγήσεων  από  τη  Δ.Ε.Η.  Α.Ε. 
προς τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και προς τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., από το 1999 
έως σήμερα.  
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Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ.Ε.Η. – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
 
Β.1. Η Δ.Ε.Η. λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από 1‐1‐2001 σε εφαρμογή του ν. 
2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286/1999) και του π.δ. 333/2000 (ΦΕΚ Α΄278/2000). Από το 
2001  έχει  εισαχθεί  στα  Χρηματιστήρια  Αθηνών  και  Λονδίνου,  ανήκοντας 
ιδιοκτησιακά  κατά πλειοψηφία στο  ελληνικό Δημόσιο. Ως Α.Ε.  λειτουργεί στο 
πλαίσιο του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. 
 
Β.2. Με το άρθρο 15 του ν. 3429/2005, ορίστηκε ότι οι ανώνυμες εταιρείες της 
παρ. 5 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται 
και  η  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.,  ευρίσκονται  εκτός  του,  κατά  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά 
διατάξεις,  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα.  Ειδικότερα  η  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  ανήκει  στις 
εταιρίες  του  Κεφαλαίου  Β΄  του  ν.  3429/2005,  ως  εκ  τούτου  δεν  έχει  εκ  της 
μετατροπής της σε Α.Ε. τεθεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Διυπουργικής 
Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.), η οποία και 
εποπτεύει τις δημόσιες επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει το Κεφ. Α του εν λόγω 
νόμου  (παρ.  4  του  άρθρου  1  του  ν.  3429/2005).  Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 16 του εν λόγω νόμου, επί των ανωνύμων εταιρειών του 
Κεφ. Β΄ αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002 
και  οι  λοιπές  διατάξεις  που  εφαρμόζονται  σε  κάθε  άλλη  εισηγμένη  σε 
οργανωμένη αγορά, ανώνυμη εταιρεία, η δε κρατική εποπτεία ασκείται επί της 
λειτουργίας  και  των  δραστηριοτήτων  των  εταιρειών  αυτών,  όπως  επί  κάθε 
άλλης ανώνυμης εταιρείας. 
 
Β.3.  Το  εργασιακό  καθεστώς  των  μισθωτών  της  Επιχείρησης,  καθώς  και  το 
εργασιακό  θεσμικό  πλαίσιο  της  εταιρίας,  καθορίζονται  από  τον  Κανονισμό 
Καταστάσεως Προσωπικού Δ.Ε.Η.  (Κ.Κ.Π./Δ.Ε.Η.), που έχει κυρωθεί με  το Ν.Δ. 
210/1974 και έχει  ισχύ νόμου, ο οποίος εκάστοτε τροποποιείται και  ισχύει με 
Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε./Δ.Ε.Η.) που αποτελούν 
μέρος του εσωτερικού δικαίου της εταιρίας. 
    
Β.4. Ο ν. 1264/82 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού  Κινήματος και 
την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών  ελευθεριών των εργαζομένων» ρυθμίζει 
την  ίδρυση,  οργάνωση,  λειτουργία  και  δράση  των  συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση, επομένως και στη Δ.Ε.Η. 
 
Β.5.  Τα  πρωτοβάθμια  Σωματεία  των  εργαζομένων  στη  Δ.Ε.Η.  και  οι  ενώσεις 
(ομοσπονδίες) των Σωματείων αυτών κατά τον Μάρτιο του 2011, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που μας έδωσε η Δ.Ε.Η., φαίνονται στον επόμενο Πίνακα: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Προσωπικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε.   

και του αριθμού των μελών τους τον Μάρτιο του 2011  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΛΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ  
     ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  
     ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ) 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

18267 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

1034 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

661 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ‐ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΗ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

1105 

4. ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
    & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

2474 

5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ 
    ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ‐ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΗ  

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
 104 32 ΑΘΗΝΑ 

324 

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
    ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΕΗ 

Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 107 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

98 

7. ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ  
    (ΕΤΕ/ΔΕΗ) 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

5625 

8. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ 
    ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΡΗΤΗΣ  

ΔΕΗ/ΑΗΣ 
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 
711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

202 

9.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
     ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΕΗ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

246 

10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ  
      ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ  
      ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
      " Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ " 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  
11‐15 

104 32 ΑΘΗΝΑ 
63 

11. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
      ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ‐  
      ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

444 

12. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

210 

13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 
      ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΗ 

ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 70 
122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ 

24 

14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
      ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ ΔΕΗ 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73‐75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

184 
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15. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
      ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ  
      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  
      ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Η.Ε)  "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ" 

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 4 
502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

2475 

16. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
      ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

1331 

17. ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
      ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 
      ΔΕΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ‐ ΘΡΑΚΗΣ 

ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΣ 17 
546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

34 

18. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
      ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ  
      ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΕΗ/ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ 
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
731 00 ΧΑΝΙΑ 

88 

19. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
      ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ  

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73 ‐ 75 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

180 

20. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  &  
      ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 19 
222 00 ΜΕΓ/ΛΗ 

169 

21. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ‐ 
      ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓ/ΛΗΣ  

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 
222 00 ΜΕΓ/ΛΗ 

317 

22. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
      ΔΕΣΜΗΕ ΔΕΗ Α.Ε. 
      " Η ΕΝΩΣΗ " 

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 4 &  
Ν. ΠΛΑΚΟΠΙΤΗ 
501 00 ΚΟΖΑΝΗ 

542 

23. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ  
      Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ" 

ΤΑΓΜ. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ 18 
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ 

234 

24. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
      ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ 
      Α.Ε. (ΣΕΜΕΝ/ΔΕΗ) 

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ
104 43 ΑΘΗΝΑ 

147 

25. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ‐ 
      ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΔΕΗ  

ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 
104 36 ΑΘΗΝΑ 

56 

Β. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
     ΔΕΗ (ΟΜΕ/ΔΕΗ) 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

645 

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

582 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ &  
    ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕΗ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

18 

3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ 
    "ΔΙΑΣ" 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

45 
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Γ. ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΝΕΟΠ/ΔΕΗ) 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79‐81 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

26 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ‐ 
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79‐81 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

26 

Δ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ     

1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕΗ 
    ΛΚΠ‐Α‐Φ 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 50 
502 00 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

126 

2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  
    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  
    ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΕΗ  
    (ΣΤΜΕΝ/ΔΕΗ) 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ  

502 00 ΠΤΟΛ/ΔΑ 
25 

3. ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ  
    ΝΗΣΙΩΝ "ΚΑΝΑΡΗΣ" 

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 
117 41 ΑΘΗΝΑ 

100 

4. ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
    ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
   "Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 

ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
1  

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ 
20 

5. ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
    ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
   "ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" 

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 4  
501 00 ΚΟΖΑΝΗ 

170 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ  
    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΛΚΔΜ ‐ ΔΕΗ Α.Ε.   
   

Αγ. Τριάδος 27 
502 00 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

ΤΘ  212 
247 
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Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

 
 

Γ.1. Αναζήτηση στοιχείων ‐ Επιτόπιες  Συνεργασίες  

   
Γ.1.1. Πριν από το αίτημα της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και ευθύς μετά την ενημέρωση 
του  Γ.Ε.Δ.Δ.  για  δημοσιεύματα  στον  Τύπο  που  αναφέρονταν  σε  χορήγηση 
δανείου 500.000 € από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., ζητήθηκε με το 
έγγραφο ΓΕΔΔ Φ.1667/10/18628/25‐11‐10 από την Εταιρεία η κοινοποίηση της 
δανειακής σύμβασης και η ενημέρωση του Γ.Ε.Δ.Δ. για τη διαδικασία έγκρισης 
και χορήγησης του δανείου, για τη νομική βάση της έγκρισης αυτής και για το 
εάν έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις. Για το 
θέμα  αυτό  χρειάστηκε  να  αποσταλεί  το  υπενθυμιστικό  έγγραφο  ΓΕΔΔ  Φ. 
1667/10/1348/27‐1‐11.  
  Η  Δ.Ε.Η.  απάντησε  με  το  ΑΡ./ΗΜ./ΓρΔ/624/11‐2‐11,  στο  οποίο 
επισυνάπτονται  το αίτημα  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  εγκριτικό  σημείωμα, 
υπογραφόμενο  από  τον  Γραμματέα  του  Συμβουλίου  Διεύθυνσης 
Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων.  

Επανήλθαμε με το έγγραφο ΓΕΔΔ Φ.1667/10/2573/17‐2‐2011, στο οποίο 
επισημαίνεται ότι στο απαντητικό έγγραφο της Δ.Ε.Η. δεν γίνεται αναφορά στη 
νομιμοποιητική  βάση  χορήγησης  του  δανείου,  δεν  αναφέρεται,  δηλαδή, 
ισχύουσα διάταξη η οποία να επιτρέπει στη Δ.Ε.Η. τη χορήγηση (εντόκων ή μη) 
δανείων.  Επίσης,  ότι  δεν  τεκμηριώνεται  η  αρμοδιότητα  του  Συμβουλίου 
Διεύθυνσης  Ανταγωνιστικών  και  Επιτελικών  Δραστηριοτήτων  για  την  έγκριση 
χορήγησης  του  δανείου,  ενώ  τίθεται  ο  προβληματισμός  κατά  πόσον  η 
χορήγηση  του  εν  λόγω  δανείου  δημιουργεί  ή  όχι  προηγούμενο  για  την 
ικανοποίηση και άλλων παρομοίων αιτημάτων. 

Η Δ.Ε.Η. ανταπάντησε με το έγγραφο ΑΡ./ΗΜ./ΓρΔ/873/28‐2‐2011. 
 

Γ.1.2. Ομοίως πριν από την λήψη του αιτήματος της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και για 
το σκοπό διερεύνησης καταγγελίας που κατατέθηκε στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., 
απεστάλη στη Δνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της Δ.Ε.Η.  το έγγραφο 
ΓΕΔΔ  Φ.168/11/1709/3‐2‐2011,  με  το  οποίο  ζητήθηκαν  στοιχεία  για  τις 
ενισχύσεις/  επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί  κατά  τα  τελευταία 5  έτη από  την 
Εταιρεία  σε  ενώσεις‐σωματεία  εργαζομένων  με  οποιαδήποτε  αιτιολογία. 
Συγκεκριμένα,  ζητήθηκαν  παραστατικά  για  την  προβολή  του  αιτήματος,  την 
εισήγηση, αιτιολόγηση και έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης, τη γνωμάτευση 
των  νομικών  Υπηρεσιών  (αν  υπάρχει)  και  αντίγραφο  τιμολογίου  ή  απόδειξης 
της καταβληθείσας δαπάνης. 

Η  Δνση  Εταιρικών  Σχέσεων  &  Επικοινωνίας  της  Δ.Ε.Η.  με  το  έγγραφο 
ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΣΕ/638/14‐2‐2011  εξέφρασε  επιφύλαξη  κατά  πόσον  μπορούν  να 
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μας  δοθούν  τα  τιμολόγια,  καθόσον  αυτά  αποτελούν  απόρρητα  φορολογικά 
στοιχεία κατά το άρθρο 31 του Κώδικα Βιβλίων‐Στοιχείων.  

Mε  το  έγγραφο  ΓΕΔΔ  Φ.194/11/2419/15‐2‐2011  δόθηκε  απάντηση  ότι 
δεν  υφίσταται  θέμα  απορρήτου,  καθόσον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που 
διέπουν  τη  λειτουργία  του  Γ.Ε.Δ.Δ.,  ο  έλεγχος  από  τον  Γενικό  Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης δεν περιορίζεται ή εμποδίζεται από καμία διάταξη. Πλέον 
τούτου,  ο  Γ.Ε.Δ.Δ.,  σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  14  παρ.  3  του  ν. 
3345/2005,  έχει  αυτοτελώς  το  δικαίωμα  άρσης  του  τραπεζικού, 
χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.  

Η  Δνση  Εταιρικών  Σχέσεων &  Επικοινωνίας  της  Δ.Ε.Η.,  μετά  από  αυτό, 
μας  διαβίβασε  με  το  έγγραφο  ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΣΕ/708/18‐2‐2011  τα  αιτηθέντα 
στοιχεία, καθώς και πρόσφατη γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Η. 
για  τις  οικονομικές  ενισχύσεις  προς  τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις, 
συνοδευόμενη από γνωμοδότηση του αναπληρωτή καθηγητή Κ. Π.  

Με  το  έγγραφο  ΓΕΔΔ  Φ.194/11/2918/23‐2‐2011  ζητήθηκε  ενημέρωση 
κατά πόσον στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας προβλέπεται διαδικασία 
Εισήγησης‐Έγκρισης  Οικονομικών  Ενισχύσεων/Χορηγιών  και,  σε  καταφατική 
περίπτωση,  να  μας  κοινοποιηθεί.  Επίσης,  να  διευκρινισθεί  αν  η  εταιρεία 
ελέγχει  (επαληθεύει)  και  με  ποιό  τρόπο  ότι  πραγματοποιήθηκε  μια  δαπάνη 
Σωματείου την οποία ενίσχυσε/επιχορήγησε.  

Η  Δνση  Εταιρικών  Σχέσεων &  Επικοινωνίας  της  Δ.Ε.Η.  απήντησε  με  το 
έγγραφο ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΣΕ/841/24‐2‐2011.  

Με το έγγραφο ΓΕΔΔ Φ.194/11/5053/31‐3‐2011 ζητήθηκε Πίνακας με τις 
εγκριθείσες επικοινωνιακές δαπάνες συνδικαλιστικών ενώσεων και σωματείων 
της Δ.Ε.Η. από το 1999 έως σήμερα ανά έτος και ένωση/σωματείο. 

Η  Δνση  Εταιρικών  Σχέσεων &  Επικοινωνίας  της  Δ.Ε.Η.  απήντησε  με  το 
έγγραφο  ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΣΕ/1278/4‐4‐2011,  στο  οποίο  υπάρχει  ανάλυση  των 
δαπανών ανά έτος, όχι όμως και ανά σωματείο. Μετά από αυτό, απαιτήθηκε η 
αναζήτηση στοιχείων από το αρχείο της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε., πράγμα που έγινε την 
12‐4‐2010, από την επικουρούσα το Κλιμάκιο Εμπειρογνώμονα και μια ακόμη 
υπάλληλο του Γ.Ε.Δ.Δ. Παραδόθηκαν παραστατικά για τις χρηματοδοτήσεις των 
ετών  2008  έως  και  2010,  καθώς  και  καταστάσεις  από  το  εσωτερικό  
πληροφορικό  σύστημα της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε., οι οποίες περιέχουν το σύνολο του 
λογαριασμού  «έξοδα  προβολής  και  διαφημίσεως  6402»,  το  εξ΄  αυτού 
υποσύνολο  που  αφορά  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  το  σύνολο  του 
λογαριασμού «οικονομικές ενισχύσεις προς Α΄βάθμια σωματεία και τρίτους 64‐
06‐00000» για τα έτη 1999 έως και 2010.  

Επειδή  μας  γνωστοποιήθηκε  ότι  οι  πληρωμές  της  Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε. 
διενεργούνται  μέσω  της  Διεύθυνσης  Υπηρεσιών  Στέγασης  (Δ.Ε.Η./Δ.Υ.Σ.), 
ζητήθηκε  η  σχετική  διαδικασία  ελέγχου  και  διακίνησης  των  παραστατικών 
πληρωμών.  Σύμφωνα  με  το  έγγραφο  ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΣ/2553/13‐4‐2011  της 
Δ.Ε.Η./Δ.Υ.Σ.,  ακολουθείται  η  διαδικασία  του  Υπηρεσιακού  Σημειώματος 
8295/11‐10‐2004 της Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. 



 15

 
Γ.1.3.  Μετά  τη  συγκρότηση  του  Κλιμακίου  Ελέγχου,  απεστάλη  στη  Δ/νση 
Ανθρωπίνων Πόρων της Δ.Ε.Η. το έγγραφο ΓΕΔΔ Φ.194/11/2457/15‐2‐2011, με 
το οποίο ζητήθηκαν συγκεντρωτικές καταστάσεις των ετών 1999 έως και 2010, 
που αφορούν  την  κάλυψη από  τη Δ.Ε.Η.  δαπανών  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., 
άλλων ενώσεων/σωματείων, καθώς και  του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε, στο πλαίσιο 
των υπογραφεισών Ε.Σ.Σ.Ε. ή και εκτός του πλαισίου αυτού. Ειδικότερα, για τις 
δαπάνες  που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  την  τελευταία  τριετία  (ήτοι  από 
1/1/2008  έως  την αποστολή του εγγράφου),  ζητήθηκαν επιπροσθέτως όλα τα 
παραστατικά και στοιχεία προβολής του αιτήματος, έγκρισης και πληρωμής της 
δαπάνης, ήτοι: 

 Προβολή αιτήματος 

 Εισήγηση, Αιτιολόγηση και Έγκριση της δαπάνης 

 Γνωμάτευση των Νομικών Υπηρεσιών (εάν υπάρχει) 

 Αντίγραφο Τιμολογίου ή Απόδειξης της καταβληθείσας δαπάνης 

 Ανάλυση της δαπάνης, ήτοι: 
o σκοπός (π.χ. συνέδριο, κατασκήνωση, ταξίδι κλπ) 
o συμμετέχοντες (αριθμός, ονοματεπώνυμα) 
o ημερομηνία πραγματοποίησης της δαπάνης 
o διαδικασία επιλογής προμηθευτή 

Για το τελευταίο στοιχείο (επιλογή προμηθευτή), στην περίπτωση που αυτή δεν 
διενεργήθηκε  από  τη  ΔΕΗ,  ζητήθηκε  να  μας  γνωστοποιηθεί  αν  και  με  ποιό 
τρόπο ελέγχθηκε από την εταιρεία. 
  Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. μας 
διαβίβασε,  με  το  έγγραφο  ΑΡ./ΗΜ.:ΔΑΝΠ/52260/14‐3‐2011,  τα  αιτηθέντα 
στοιχεία.  [Σε  αυτά  δεν  περιλαμβάνεται  ανάλυση/δικαιολόγηση  της  δαπάνης.  
Τα αντίγραφα  τιμολογίων ή αποδείξεις  είσπραξης  ,  τέθηκαν στη διάθεσή μας 
κατά τις επισκέψεις μας στην Εταιρεία]. 
 
Γ.1.4. Με αφορμή δημοσίευμα σε ηλεκτρονική  εφημερίδα,  το οποίο ανέφερε 
ότι «όποιος αποκτά την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. και ανήκε κατά τον ορισμό του 
στο Δ.Σ. στο προσωπικό της εταιρείας, εντάσσεται αυτοδίκαια στο καταληκτικό 
μισθολογικό  κλιμάκιο  της  κατηγορίας  του,  λαμβάνει  επίδομα  ευδόκιμης 
παραμονής, απασχολείται ως ειδικός σύμβουλος υπαγόμενος στο Διευθύνοντα 
Σύμβουλο  και  λαμβάνει  ειδικό  προσωπικό  επίδομα»,  απεστάλη  το  έγγραφο 
ΓΕΔΔ Φ.194/11/338/2‐3‐2011  στη  Δνση  Ανθρωπίνων  Πόρων  της  Δ.Ε.Η.,  με  το 
οποίο ζητήθηκε η επαλήθευση ή διάψευση του δημοσιεύματος, σε περίπτωση, 
δε,  που  αυτό  αληθεύει,  η  γνωστοποίηση  της  νομιμοποιητικής  βάσεως  των 
παροχών αυτών. 
  Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. μας 
απάντησε με το έγγραφο ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ/ΑΝΠΟ/ 1134/29‐3‐2011.  
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Γ.1.5.  Με  αφορμή  δημοσιεύματα  που  έκαναν  λόγο  για  αγορά  και 
δωρεά/παραχώρηση από  τη Δ.Ε.Η.  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.του  κτηρίου στο 
οποίο  στεγάζονται  τα  γραφεία  της Ομοσπονδίας,  απεστάλη  το  έγγραφο  ΓΕΔΔ 
Φ.194/11/3470/3‐3‐2011  στη  Γενική Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών  της Δ.Ε.Η., 
με το οποίο ζητήσαμε να πληροφορηθούμε αν αληθεύει το γεγονός αυτό και, 
σε  καταφατική  περίπτωση,  να  ενημερωθούμε  για  το  ιδιοκτησιακό  και 
λειτουργικό καθεστώς του εν λόγω κτηρίου και ειδικότερα: 

  α) Να μας παρασχεθεί το συμβόλαιο αγοράς  
  β)  Να  μας  παρασχεθεί  το  συμβόλαιο  δωρεάς/παραχώρησης  στη 

ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  
  γ)  Να  μας  γνωστοποιηθεί  η  τυχόν  κάλυψη  λειτουργικών  εξόδων 

(καθαρισμού, τηλεφώνου, φύλαξης κ.λ.π.) από την εταιρεία και (σε καταφατική 
περίπτωση) να μας παρασχεθούν τα σχετικά παραστατικά πληρωμής για το 2ο 
εξάμηνο του 2010 και για το πρώτο δίμηνο του 2011.  

Ο  Γενικός  Δντής  Ανθρωπίνων  Πόρων  &  Οργάνωσης  της  Δ.Ε.Η.,  μας 
απάντησε με το έγγραφο ΑΡ./ΗΜ.:ΔΑΝΠ/52536/23‐3‐2011. 

 
Γ.1.6.  Την  17‐3‐2011  πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη  στη  Δνση  Εσωτερικού 
Ελέγχου  της  Δ.Ε.Η.  Όπως  ενημερωθήκαμε  από  τον  Προϊστάμενο  της 
νεοσύστατης Διεύθυνσης,  δεν προβλέπεται από τις εσωτερικές διαδικασίες της 
Δ.Ε.Η.  οποιοσδήποτε  ουσιαστικός  έλεγχος,  ει  μη  μόνον  τυπικός  έλεγχος 
νομιμότητος  των  δαπανών  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  των  άλλων  σωματείων 
και του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε, τις οποίες καλύπτει η εταιρεία.  

 
Γ.1.7.  Την  21  και  22‐3‐2011  πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη  στη  Γενική  Δνση 
Ανθρωπίνων  Πόρων  &  Οργάνωσης  της  Δ.Ε.Η.  και  συνεργασία  με  τον 
Προϊστάμενο και στελέχη της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια, διενεργήθηκε εξέταση 
των  αντιγράφων  παραστατικών  (τιμολογίων  κλπ)  που  τηρούνται  εκεί  και 
ελήφθησαν ορισμένα αντίγραφα παραστατικών.   

Ζητήθηκαν  (προφορικά)  συμπληρωματικά  στοιχεία  αφενός  για  τις 
εισφορές  υπέρ  Συνδικαλιστικών  Σωματείων  που  παρακρατεί  η  Δ.Ε.Η.  από  τη 
μισθοδοσία  των  εργαζομένων  και  αποδίδει  σε  αυτά,  και  αφετέρου  για  τις 
δαπάνες λειτουργίας των ιδιόκτητων κατασκηνώσεων της Δ.Ε.Η.  

Ο  Γενικός  Διευθυντής  Ανθρωπίνων  Πόρων &  Οργάνωσης  της  εταιρείας, 
μας  απάντησε  με  τα  έγγραφα  ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ/  ΑΝΠΟ/1116/24‐3‐2011  και 
ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ/ΑΝΠΟ/1115/24‐3‐2011 αντιστοίχως. 

 
Γ.1.8. Στο περιθώριο του ελέγχου, εντοπίστηκε φορολογική εκκρεμότητα όσον 
αφορά  την  παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας  με  μειωμένο  τιμολόγιο  στους 
εργαζόμενους  και  τους  συνταξιούχους  της  εταιρείας.  Συγκεκριμένα,  το  Δ.Ε.Κ. 
Αθηνών,  Υπηρεσία  διενεργήσασα  φορολογικό  έλεγχο  στη  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.,  με  το 
359/16‐1‐2009  έγγραφό  του  ζήτησε  διευκρινήσεις  από  τη  Δνση  Φορολογίας 
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Εισοδήματος (Δ12) και τη Δνση ΦΠΑ (Δ14) του Υπουργείου Οικονομικών, για τα 
εξής θέματα αντίστοιχα: 

(1)  Για  το  φορολογικό  χειρισμό  στη  φορολογία  εισοδήματος  της 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο στους εργαζόμενους και 
στους συνταξιούχους της Δ.Ε.Η. και 

(2) Αν η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο στους 
εργαζόμενους και στους συνταξιούχους  της Δ.Ε.Η.  είναι πράξη υποκείμενη σε 
ΦΠΑ. 

Επί του δευτέρου ερωτήματος έχει απαντήσει η Δνση Δ14 με το έγγραφο 
1078855/336/88/Α0014/31‐7‐2009  ότι  «εφόσον  υπάρχει  τίμημα  σύμφωνα  με 
τα  όρια  κατανάλωσης  (KWH)  ανά  περιοχή,  όπως  η  σχετική  απόφαση  το 
επιτρέπει  στην  πώληση  από  τη  Δ.Ε.Η.  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  στους 
υπαλλήλους  και  τους  συνταξιούχους  της,  θεωρείται  αυτό  το  τίμημα  ως 
φορολογητέα αξία και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αυτοπαράδοση η διαφορά 
μεταξύ της αξίας που τιμολογήθηκε και της «κανονικής» αξίας που τιμολογείται 
το ρεύμα από τη Δ.Ε.Η. στους υπόλοιπους καταναλωτές». 

Επί του πρώτου ερωτήματος, ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη, δύο και πλέον έτη 
μετά,  η  απάντηση  της  Δνσης  Δ12.  Για  το  λόγο  αυτό,  απευθυνθήκαμε  στον 
Υφυπουργό  Οικονομικών  με  το  έγγραφο  ΓΕΔΔ  Φ.194/11/4470/21‐3‐2011,  με 
αίτημα  να  δοθούν  οδηγίες  στην  αρμόδια  Υπηρεσία  για  άμεση  απάντηση, 
κοινοποιούμενη στον Γ.Ε.Δ.Δ. Μέχρι τη συγγραφή της παρούσας Έκθεσης, δεν 
είχε  περιέλθει  σε  γνώση  του  Γ.Ε.Δ.Δ.,  αλλά  ούτε  και  της  Δ.Ε.Η.,  οποιαδήποτε 
απάντηση της εν λόγω Υπηρεσίας.  

 
Γ.1.9. Την 29‐3‐2011  και  την 5‐4‐2011  έγινε  επίσκεψη  στη  Δνση Οικονομικών 
Λειτουργιών  της  Δ.Ε.Η.,  συνεργασία  με  τον  Προϊστάμενο  και  στελέχη  της 
Υπηρεσίας  και  έλεγχος  πρωτοτύπων  τιμολογίων,  τα  οποία  τηρούνται  στην  εν 
λόγω  Υπηρεσία.  Επιπροσθέτως,  ζητήθηκε  να  μας  παρασχεθούν  τα  εξής 
στοιχεία: 

(1) Εσωτερική Διαδικασία έγκρισης ‐ πληρωμής δαπανών. 
(2) Διαδικασία  απόδοσης  στη    ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  των  συνδρομών 

των  εργαζομένων‐μελών  Α΄βάθμιων  σωματείων  που  ανήκουν  σ΄ 
αυτήν.  

(3) Σύνολο  παρακρατηθεισών  από  τους  εργαζόμενους  και 
αποδοθεισών  συνδρομών  στη    ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  για  τα  έτη 
1999 έως και 2010. 

(4) Αναλυτικά  καθολικά  των  πιστωτών  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και 
Ο.Κ.Δ.Ε ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. των ετών 2008, 2009 και 2010. 

Τα ανωτέρω στοιχεία παραδόθηκαν στα Γραφεία  του Γ.Ε.Δ.Δ., με εξαίρεση τα 
σύνολα  συνδρομών  προς  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  των  ετών  1999  έως  και 
2004, λόγω δυσκολίας άμεσης άντλησης των στοιχείων από το μηχανογραφικό 
τους σύστημα. 
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Γ.1.10. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε η χρηματοδότηση της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.  από  τη  Δ.Ε.Η.  το Νοέμβριο  του 2008  με  το  ποσό  των 300.000€,  για  τη 
σύνταξη μελέτης επί της εταιρικής δομής της Επιχείρησης. Με το έγγραφο ΓΕΔΔ 
Φ.194/11/4807/28‐3‐2011, ζητήθηκε από τη Γενική Δνση Ανθρωπίνων Πόρων & 
Οργάνωσης  της  Δ.Ε.Η.  να  μας  ενημερώσει  αν  έχει  παραδοθεί  στη  Δ.Ε.Η. 
Πόρισμα της εν λόγω μελέτης από τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  

Η  Γενική  Δνση  Ανθρωπίνων  Πόρων  &  Οργάνωσης  της  Δ.Ε.Η.  μας 
απάντησε με το έγγραφο ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ/ΑΝΠΟ/1299/11‐4‐2011. 
 
Γ.1.11. Μετά την γνωστοποίηση από το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. (βλ. επόμενο υποκεφάλαιο 
Γ.2.2.)  των ονομάτων  των κατόχων  των αυτοκινήτων,  οι αριθμοί  κυκλοφορίας 
των  οποίων  βρέθηκαν  σε  τιμολόγια  parking  και  αγοράς  καυσίμων  της  
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  ζητήθηκε  με  το  έγγραφο 
ΓΕΔΔ  Φ.194/11/5626/8‐4‐2011  από  τη  Γενική  Δνση  Ανθρωπίνων  Πόρων  & 
Οργάνωσης  της  Δ.Ε.Η.  να  μας  ενημερώσει  αν  τα  άτομα  αυτά  ανήκουν  στο 
προσωπικό της Δ.Ε.Η. και αν έχουν θεσμική ιδιότητα. 

Η  Γενική  Δνση  Ανθρωπίνων  Πόρων  &  Οργάνωσης  της  Δ.Ε.Η.  μας 
απάντησε με το έγγραφο ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ/ΑΝΠΟ/1282/8‐4‐2011.  

 
   

Γ.2. Συνεργασίες με άλλους Φορείς 

 
Γ.2.1. Επειδή κατά τον εν έλεγχο των στοιχείων προέκυψε ότι ιδιαίτερα μεγάλο 
ποσοστό  των  ενισχύσεων/επιχορηγήσεων  για  μετακινήσεις  μελών  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  στο  εξωτερικό  και  για  την  ανάπτυξη  κοινωνικών 
προγραμμάτων  κατευθύνεται  στην  εταιρεία  A…  S...C…  C…  LTD  και  επειδή 
υπήρξαν καταγγελίες για πιθανή έκδοση εικονικών τιμολογίων, με το έγγραφο 
ΓΕΔΔ  Φ.194/11/2981/24‐2‐2011  ζητήθηκε  η  συνδρομή  του  Σ.Δ.Ο.Ε.  για  τον 
έλεγχο  της  εν  λόγω  εταιρείας.  Πέραν  του  ελέγχου,  ζητήθηκε,  επίσης,  η 
κοινοποίηση  στον  Γ.Ε.Δ.Δ.  δειγματοληπτικά  (2  ανά  έτος  και  κατηγορία 
δαπάνης)  των  ονοματεπωνύμων  των  προσώπων  που  πραγματοποίησαν  τη 
δαπάνη,  προκειμένου  να  εξακριβωθεί  ότι  πρόκειται  για  μέλη  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 

Το  Σ.Δ.Ο.Ε.,  μας  ενημέρωσε  για  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  με  το 
έγγραφο ΕΜΠ.1001/23‐3‐2011.   

 
Γ.2.2.  Επειδή  κατά  τον  έλεγχο  ανευρέθησαν  αρκετά  τιμολόγια  που  έχει 
προσκομίσει  για  εξόφληση  στη  Δ.Ε.Η.  η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  ο  
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και αφορούν parking αυτοκινήτων και αγορά καυσίμων, 
με το έγγραφο ΓΕΔΔ Φ.194/11/5054/31‐3‐2011 ζητήθηκε από το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. να 
μας δώσει στοιχεία για τους κατόχους των αυτοκινήτων, των οποίων οι αριθμοί 
κυκλοφορίας  εφαίνοντο  στα  τιμολόγια.  Συγκεκριμένα,  ζητήθηκαν  στοιχεία 
κατόχων των αυτοκινήτων με τους αριθμούς κυκλοφορίας ZΗΖ 7…,  ΙΚΙ 2…,  ΙΚΕ 
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1…, ΙΜΙ 6…, ΙΕΚ 7…, ΙΕΖ 8…, ΙΒΕ 9…, ΥΖΕ 5…, ΙΚΒ 1…, ΖΗΝ 3…, ΥΗΙ 8…, ΖΚΧ 8…, ΖΚΧ 
2…, ΙΕΜ 5…, ΖΗΜ 7…, ΙΜΚ 2…, ΝΕΥ 3…, ZXB 4…, ΚΖΝ 2…, ΥΗΤ 1…, ΗΝΑ 7…, ΥΝΒ 
4…, ΖΖΚ 3…, ΙΗΙ 6…, ΜΙΡ 2… και ΖΧΗ 7…. 

Το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. μας απάντησε με το έγγραφο Φ. 251/358/4‐4‐2011.  
 
 

Γ.3. Επεξεργασία των Στοιχείων – Αποτίμηση Συνεργασιών 

 
α.  Για τη διερεύνηση της νομιμότητας, σύμφωνα με την εντολή ελέγχου, 

των  υπό  οιανδήποτε  αιτιολογία  πάσης  μορφής  οικονομικών 
ενισχύσεων/επιχορηγήσεων  από  τη  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  προς  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
και  προς  τον  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  από  το  1999  έως  σήμερα,  ζητήθηκαν  και 
ελήφθησαν οι θέσεις της Δ.Ε.Η., καθώς και συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 
των  ετών 1999  έως  και 2010,  όπως  αναφέρεται  αναλυτικά  στο  υποκεφάλαιο 
Γ.1.  ανωτέρω.  Για  τα  τελευταία  τρία  έτη  (2008,  2009  και  2010)  ειδικότερα, 
αναζητήθηκαν  επιπλέον αναλυτικά στοιχεία  και  παραστατικά που σχετίζονται 
με το διαχειριστικό και λογιστικό σκέλος της υπόθεσης. 

 
β.  Έγινε  μελέτη  και  ανάλυση  των  θεσμικών  κειμένων,  επεξεργασία  των 

παρασχεθέντων στοιχείων και, όπου απαιτήθηκε, ζητήθηκαν διευκρινήσεις από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. 
 

γ.  Η  όλη  συνεργασία  των  Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Η.  με  το  Κλιμάκιο  Ελέγχου 
υπήρξε  υποδειγματική.  Ατυχές  θεωρείται  το  περιστατικό  της  αφαίρεσης  από 
αγνώστους  ορισμένων  στοιχείων  (που,  ωστόσο,  δεν  επηρέασαν  τον  έλεγχο), 
σημειώσεων  και  προσωπικών  εγγράφων  της  επικουρούσας  το  Κλιμάκιο 
Εμπειρογνώμονα,  κατά  την  αναζήτηση  παραστατικών  στη  Δνση  Εταιρικών 
Σχέσεων & Επικοινωνίας της Δ.Ε.Η., την 12‐4‐2011. Για το γεγονός κατατέθηκε 
από  την  παθούσα  μήνυση  κατά  αγνώστων  στο  Α.Τ.  Ομονοίας,  ενώ  η  Δ.Ε.Η. 
διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Πειθαρχικής Ανάκρισης. 

 
δ.  Η  συνεργασία  με  το  Σ.Δ.Ο.Ε.  υπήρξε  πολύ  καλή.  Λόγω,  όμως,  του 

περιορισμένου χρόνου του ελέγχου και  του  γεγονότος  ότι  τα  περισσότερα 
λογιστήρια  των  υπό  έλεγχον  ξενοδοχείων  κατά  τη  συγκεκριμένη  χρονική 
περίοδο  ήσαν  κλειστά,  δεν  κατέστη  δυνατή  η  εξαγωγή  ασφαλών 
συμπερασμάτων. 

 
ε. Άμεση και αποτελεσματική υπήρξε η ανταπόκριση του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. για 

τη χορήγηση των αιτηθέντων στοιχείων. 
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Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 
 

Δ.1. Χαρτογράφηση των Χρηματικών Ροών ‐  Συνολικά ποσά  

     
α. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στον έλεγχο η Δ.Ε.Η., η εταιρεία παρέχει 
ενισχύσεις/επιχορηγήσεις  προς  τα  Σωματεία  Εργαζομένων  της  και  τον 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  ενώ  παρακρατεί  από  τη  μισθοδοσία  και  αποδίδει  στα 
Σωματεία  τις  συνδρομές  προς  αυτά  των  εργαζομένων.  Με  βάση  τη 
νομιμοποιητική βάση των καταβολών και τη νομική υπόσταση των Σωματείων,  
οι οικονομικές ροές (αποδίδονται με βέλη) από τη Δ.Ε.Η προς τα Σωματεία και 
τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. μπορούν σχηματικά να αποδοθούν ως εξής:  
 

 
Σημείωση: Η οικονομική ροή μέσω της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε. προς την ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. αφορά 
πληρωμές απευθείας σε διοργανωτές εκδηλώσεων της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  

Δ. Ε. Η.   Α.Ε.

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ  ΟΚΔΕ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ

   Α’ ΒΑΘΜΙΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
   Α’ ΒΑΘΜΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  Α’ ΒΑΘΜΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  Α’ ΒΑΘΜΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΛΛΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

   Α’ ΒΑΘΜΙΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ε.Σ.Σ.Ε.‐ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ/ΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΣΩ Δ.Ε.Σ.Ε. 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ. Ε. Η. 



β. Τα συνολικά αποδοθέντα από τη Δ.Ε.Η. ποσά στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.   
     κατά το ελεγχόμενο διάστημα 1999‐2010 παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα και Διάγραμμα. 
   

 

Έτος  Σε ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, 
βάσει ΕΣΣΕ & 
αποφάσεων Δ.Σ. 
               (1) 

Χρηματοδότηση 
Μελέτης 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  
          (1) 

Για προβολή και 
διαφήμιση σε 
συνδιοργανώσεις 
 με ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  
(μέσω Δ.Ε.Σ.Ε.) 
            (2) 

Παρακράτηση υπέρ 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 4‰ επί 
της μισθοδοσίας 
του επόμενου μήνα 
υπογραφής ΕΣΣΕ  
              (1) 

Μηνιαία 
Παρακρατούμενη 
συνδρομή υπέρ  
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ από 
Εργαζομένους‐μέλη 
(0,53€) 
                 (3) 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  

Σε ΟΚΔΕ/ΔΕΗ  
βάσει ΕΣΣΕ  

ΣΥΝΟΛΑ 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ & 
ΟΚΔΕ/ΔΕΗ 

1999  315.582,73 €     20.747,00 €  203.971,00 €  116.130,00 €  656.430,73 €     656.430,73 € 

2000  522.180,60 €     11.099,00 €  210.962,00 €  116.130,00 €  860.371,60 €     860.371,60 € 

2001  362.829,27 €     107.720,00 €  219.270,00 €  116.130,00 €  805.949,27 €     805.949,27 € 

2002  1.011.841,10 €     128.525,99 €  232.760,00 €  116.130,00 €  1.489.257,09 €     1.489.257,09 € 

2003  1.036.539,12 €     220.929,52 €  308.511,00 €  116.130,00 €  1.682.109,64 €     1.682.109,64 € 

2004  1.070.234,15 €     68.977,52 €  236.955,00 €  116.130,00 €  1.492.296,67 €     1.492.296,67 € 

2005  3.586.101,94 €     124.177,13 €  243.353,31 €  116.130,00 €  4.069.762,38 €     4.069.762,38 € 

2006  3.161.228,10 €     10.206,71 €  259.656,32 €  116.130,00 €  3.547.221,13 €  1.538.971,35 €  5.086.192,48 € 

2007  740.996,70 €     11.681,20 €  280.238,64 €  116.130,00 €  1.149.046,54 €  2.349.933,47 €  3.498.980,01 € 

2008  788.071,29 €     85.532,75 €  292.159,87 €  116.130,00 €  1.281.893,91 €  2.390.783,81 €  3.672.677,72 € 

2009  810.679,32 €  300.000,00 €  26.860,05 €  301.850,02 €  116.130,00 €  1.555.519,39 €  2.454.373,65 €  4.009.893,04 € 

2010  781.752,54 €     526.358,28 €             ‐    116.130,00 €  1.424.240,82 €  2.545.468,76 €  3.969.709,58 € 

Σύνολα  14.188.036,86 €  300.000,00 €  1.342.815,15 €  2.789.687,16 €  1.393.560,00 €  20.014.099,17 €  11.279.531,04 €  31.293.630,21 € 

        4.183.247,16€       

               
(1) Πηγή: Έγγραφο α.π. 5423/01‐12‐2010 Δ.Ε.Η. Α.Ε. & Στοιχεία από Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. & Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. 

(2) Πηγή : Εσωτερικό πληροφορικό σύστημα της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε. 
(3) Εκτίμηση: Βάση υπολογισμού:18.260 μέλη Χ 0,53€ Χ 12 μήνες   
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Συνολικά Ποσά σε ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε. & Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε. 

ΟΚΔΕ
ΓΕΝΟΠ



 

Δ.2. Κάλυψη Δαπανών της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., στο πλαίσιο Ε.Σ.Σ.Ε.  
       & Αποφάσεων Δ.Σ. της Δ.Ε.Η.  

 
 

Δ.2.1. Ιστορικό Καταβολών                                                    

 
Το  ιστορικό  των  καταβολών  προς  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  ταξινομημένων  βάσει 
Ε.Σ.Σ.Ε. και αποφάσεων Δ.Σ., καθώς και ανά έτος, για τα έτη 1999‐2010, έχει ως εξής: 

 

Έτος 
ΕΣΣΕ 2004, 

κεφ.Β, παρ.3   
( 0,7‰) 

245/21‐12‐2004 
Απόφαση ΔΣ 
(Έκτακτη 
Παροχή) 

ΕΣΣΕ 1999 
κεφ.Β‐5, 
εδάφιο 2  

(70 εκατ. Δρχ) 

ΕΣΣΕ 2001, 
κεφ.Β‐3 

 (95 εκατ. Δρχ) 

8/04‐01‐
2005 

Απόφαση ΔΣ 
(0,2‰) 

[105/1995 
Απόφαση 
Γεν. Δντή] 

Σύνολα 

1999        315.582,73 €  315.582,73 € 

2000        522.180,60 €  522.180,60 € 

2001        362.829,27 €  362.829,27 € 

2002        1.011.841,10 €  1.011.841,10 € 

2003        1.036.539,12 €  1.036.539,12 € 

2004        1.070.234,15 €  1.070.234,15 € 

2005  452.852,70 €  2.499.380,94 €  239.464,49 €  310.560,25 €  83.843,56 €  3.586.101,94 € 

2006     2.498.700,00 €  246.938,59 €  295.064,61 €  120.524,90 €  3.161.228,10 € 

2007        243.763,86 €  330.030,84 €  167.202,00 €  740.996,70 € 

2008        262.944,19 €  340.915,60 €  184.211,50 €  788.071,29 € 

2009        270.807,30 €  351.151,02 €  188.721,00 €  810.679,32 € 

2010        270.806,72 €  330.511,09 €  180.434,73 €  781.752,54 € 

Σύνολα  14.188.036,86 € 

Πηγή: Έγγραφα Δ.Ε.Η. /Δ.ΑΝ.Π. 

 
 

Δ.2.2. Νομιμοποιητική βάση, κατά την άποψη της Δ.Ε.Η.                                        

     
  α. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέσχε η Δ.Ε.Η., η κάλυψη δαπανών 
της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης προσωπικού Δ.Ε.Η. 
(Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.) δηλ. της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., θεσπίζεται από το έτος 1990 ‐
μέσω  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  ’90‐  με  την  πρόβλεψη  διάθεσης  ποσού  10.000.000  δρχ. 
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(29.347,03  €)  «προκειμένου  να  δοθεί  δυνατότητα  διεύρυνσης  των 
προγραμμάτων ανταλλαγών των εργαζομένων στη ΔΕΗ με εργαζόμενους άλλων 
χωρών, για ενημέρωση, πολιτιστικούς λόγους κ.λ.π., στα πλαίσια των σχέσεων 
της  πλέον  Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  με  αντίστοιχες  Οργανώσεις  άλλων  χωρών»  και 
συνεχίστηκε  τον  επόμενο  χρόνο  ‐με  την  ΕΣΣΕ  1991‐  με  τη  διάθεση  ποσού 
15.000.000 δρχ. (44.020,54 €) «για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων 
ανταλλαγής  εργαζομένων,  συνδικαλιστικής  επιμόρφωσης  και  πολιτιστικών 
σχέσεων».  
 
  β. Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 1994 ορίστηκε ότι, «για την ανάπτυξη των σχέσεων των 
εργαζομένων της Δ.Ε.Η. με τους συναδέλφους τους των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  και  τη  συμμετοχή  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  σε  ομοειδείς  Διεθνείς 
Οργανώσεις,  η  Δ.Ε.Η.  καλύπτει  αιτιολογημένες  δαπάνες  που 
πραγματοποιούνται  για  τους  σκοπούς  αυτούς,  μετά  από  συνεννόηση  με  τη 
Γενική  Δ/νση  Διοικητικού  της  ΔΕΗ  και  σχετική  έγκριση».  Σε  εφαρμογή  των 
ρυθμίσεων  αυτών,  εξεδόθη  η  Απόφαση 105/1995  του  Γενικού  Διευθυντή  της 
Δ.Ε.Η.,  στην  οποία  αναφέρεται:  «Εγκρίνουμε  να  καλύπτονται  από  την 
Επιχείρηση  οσάκις  μετακινούνται  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζομένων της ΔΕΗ με τους 
συναδέλφους  τους  των  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τη συμμετοχή  της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε ομοειδείς Διεθνείς Οργανώσεις, οι παρακάτω δαπάνες…». 
 
  γ. Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 1995 ορίστηκε ότι η Δ.Ε.Η. αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να  προχωρήσει  σταδιακά  στη  δημιουργία  κέντρων  αναψυχής  και 
παραθερισμού  ή  να  συμβληθεί  με  ξενοδοχειακές  μονάδες  για  την  ανάπτυξη 
κοινωνικών  προγραμμάτων  για  το  προσωπικό  της.  Η  δαπάνη  αυτή 
συμφωνήθηκε  να  καταβάλλεται  κατά  τα 2/3  από  την  Επιχείρηση  και  κατά  το 
1/3 από τους συμμετέχοντες μισθωτούς. 
 
  δ.  Με  την  Ε.Σ.Σ.Ε.  1998  ορίστηκε  ότι  στην  πλέον  Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  θα 
καταβληθεί  το  έτος  1998,  ποσόν  που  δεν  θα  υπερβαίνει  τα  80.000.000  δρχ. 
(234.776,23€)  για  κάλυψη,  απολογιστικά,  αιτιολογημένων  δαπανών  που  θα 
αφορούν  θέματα  Απελευθέρωσης  Αγοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας, 
αναδιοργάνωσης  της  Επιχείρησης,  αντιμετώπισης  του  προβλήματος  της 
κοινωνικής  ασφάλισης  του  Προσωπικού,  καθώς  και  άλλες  συναφείς 
δραστηριότητες  της  Ομοσπονδίας,  μετά  από  έγκριση  του  Βοηθού  Γενικού 
Διευθυντή Διοικητικού.  
 
  ε.  Με  την  Ε.Σ.Σ.Ε.  1999  ορίστηκε  ότι  α)  στην  πλέον  Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  θα 
χορηγηθεί  για  τη  διετία  1999–2000  και  μέχρι  υπογραφής  της  επόμενης 
Ε.Σ.Σ.Ε./Δ.Ε.Η., ποσόν που δεν θα υπερβαίνει τα 150.000.000 δρχ. (440.205,43€) 
για κάλυψη απολογιστικά, αιτιολογημένων δαπανών που θα αφορούν θέματα 
Απελευθέρωσης  Αγοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  Αναδιοργάνωσης  της 
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Επιχείρησης,  αντιμετώπισης  του προβλήματος  της  Κοινωνικής Ασφάλισης  του 
Προσωπικού,  καθώς  και  άλλες  συναφείς  δραστηριότητες  της  Ομοσπονδίας, 
μετά από  έγκριση  του Βοηθού  Γενικού Διευθυντή Διοικητικού  και  β)  από  τον 
εκάστοτε  ετήσιο  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  η  Δ.Ε.Η. 
αναλαμβάνει  να  καλύπτει  ετήσιες  δαπάνες,  μέχρι  ποσού  70.000.000  δρχ. 
(205.429,20€),  αναπροσαρμοζόμενου  με  το  ποσοστό  αυξήσεων  της  εκάστοτε 
Ε.Σ.Σ.Ε., με διαδικασία που θα καθοριστεί με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.  
  Την  ως  άνω  ρύθμιση  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  1999,  εδάφιο  β,  θεωρεί  η  Δ.Ε.Η.  ως 
νομιμοποιητική βάση της κάλυψης των ετησίων δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. 
 
  στ.  Με  την  Ε.Σ.Σ.Ε.  2001  ορίστηκε  ότι  στην  πλέον  Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  θα 
καλύπτονται  δαπάνες,  ποσού  που  δεν  θα  υπερβαίνει  τα  95.000.000  δρχ. 
(278.796,77€)  ετησίως,  αναπροσαρμοζόμενο  με  το  ποσοστό  αυξήσεων  των 
εκάστοτε  ΕΣΣΕ  για  κάλυψη,  απολογιστικά  αιτιολογημένων  δαπανών  που  θα 
αφορούν  θέματα  Απελευθερωμένης  Αγοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας, 
Αναμόρφωση Κανονισμών Προσωπικού,  αντιμετώπισης προβλημάτων που θα 
προκύψουν  κατά  την  πρώτη  λειτουργία  του  ΟΑΠ‐ΔΕΗ,  καθώς  και  άλλες 
συναφείς  δραστηριότητες  της  Ομοσπονδίας,  μετά  από  έγκριση  του  Γενικού 
Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (Γ.Δ./ΑΝ.Π.Ο.).  
  Την  ως  άνω  ρύθμιση  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  2001  θεωρεί  η  Δ.Ε.Η.  ως  νομιμοποιητική 
βάση  της  κάλυψης  των  ετησίων δαπανών  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  για θέματα  και 
δραστηριότητες  θεμάτων  που  αφορούν  τη  Δ.Ε.Η.  ή/και  την  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε. 
 
  ζ. Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2003 ορίστηκε ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά στην 
ανάπτυξη  κοινωνικών  προγραμμάτων  των  μισθωτών  της  Επιχείρησης, 
σύμφωνα με την παράγρ. 3 του Κεφαλαίου Β’ της Ε.Σ.Σ.Ε. 1995, που διατέθηκε 
κατά  το  έτος  2002  προσαυξημένο  κατά  4%  για  τα  έτη  2003  και  2004,  θα 
διατεθεί σωρευτικά κατά το έτος 2003. 
 
  η. Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2004 ορίστηκε ότι: 

a. η παράγραφος 5 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1994 αντικαθίσταται ως εξής “για την 
ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζομένων της ΔΕΗ με τους συναδέλφους 
τους  των  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τη  συμμετοχή  της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  σε  ομοειδείς  Διεθνείς  Οργανώσεις,  η  ΔΕΗ  καλύπτει,  μέχρι 
ποσοστού  0,7 ‰  της  ετήσιας  τακτικής  μισθοδοσίας  του  προσωπικού, 
όπως αυτή διαμορφώνεται στο τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
έτους,  αιτιολογημένες  δαπάνες  που  πραγματοποιούνται  για  τους 
σκοπούς  αυτούς  με  διαδικασία  που  θα  καθοριστεί  με  απόφαση  του 
Διευθύνοντα Συμβούλου”.  

b. Το δεύτερο  εδάφιο  της παραγρ. 3  του Κεφαλαίου Β’  της  Ε.Σ.Σ.Ε. 
1995  αντικαθίσταται  ως  εξής:  “Η  δαπάνη  των  προγραμμάτων  αυτών 
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συμφωνείται να καταβάλλεται κατά τα 2/3 από την Επιχείρηση και κατά 
το  1/3  από  τους  συμμετέχοντες  μισθωτούς  με  διαδικασία  που  θα 
καθορισθεί  με  απόφαση  του  Διευθύνοντα  Συμβούλου.  Η  από  την 
Επιχείρηση καταβαλλόμενη κατ’ έτος δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το  0,7  ‰  της  ετήσιας  μισθοδοσίας  των  τακτικών  αποδοχών  του 
προσωπικού,  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  στο  τέλος  Δεκεμβρίου  του 
προηγούμενου έτους”. 

  Τα του παραπάνω εδαφίου (a) θεωρεί η Δ.Ε.Η. ως νομιμοποιητική βάση της 
κάλυψης  των  δαπανών  για  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  των  εργαζομένων  της 
Δ.Ε.Η.  με  τους συναδέλφους  τους  των  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τη 
συμμετοχή  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  σε  ομοειδείς  Διεθνείς  Οργανώσεις  και  τα  του 
εδαφίου (b) ότι αποτελούν τη νομιμοποιητική βάση της κάλυψης των δαπανών 
κοινωνικών προγραμμάτων των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.  
  Οι  ως  άνω  καταβαλλόμενες  δαπάνες  στη  συνέχεια,  με  την  Ε.Σ.Σ.Ε.  2006, 
μεταφέρθηκαν στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
 
  θ. Με την υπ’ αριθ. 245/21.12.2004 Απόφασή του, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
ενέκρινε, πέρα και πάνω από τις προβλέψεις των Ε.Σ.Σ.Ε.,  την καταβολή στη 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  μέχρι  του  ποσού  των  2.500.000,00€  για  το  2005  και 
μέχρι  του  ποσού  των  2.500.000,00  €  για  το  2006,  ως  έκτακτη  παροχή,  για 
προγράμματα Κοινωνικού και Αγροτικού Τουρισμού, στα οποία θα συμμετείχε 
το  προσωπικό  της  Επιχείρησης.  Επίσης  εξουσιοδότησε,  τον  Διευθύνοντα 
Σύμβουλο  όπως  καθορίσει  με  απόφασή  του  τις  προϋποθέσεις  και  την 
διαδικασία  υλοποίησης  της  υπόψη  ρύθμισης,  καθώς  και  τη  διαδικασία 
άντλησης  της  σχετικής  πίστωσης  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.  
  Η Δ.Ε.Η. θεωρεί ότι η εν λόγω εφάπαξ παροχή δόθηκε «από ελευθεριότητα 
της  Επιχείρησης»  Η  εισήγηση  (ΔΑΝΠ  59207/12‐11‐2004)  προς  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  για  την  «Χορήγηση  έκτακτης  παροχή  στο  προσωπικό  της 
Επιχείρησης», αναφέρει την πρόσθετη παροχή ως ανταμοιβή του προσωπικού 
για  την  συμβολή  του  στην  επιτυχή  διεξαγωγή  των Ολυμπιακών Αγώνων,  υπό 
την  μορφή  κάλυψης  δαπανών  για  υλοποίηση  Προγραμμάτων  Τουρισμού  και 
ιδία  Αγροτικού  Τουρισμού,  προκειμένου  να  συμβάλλει  η  Επιχείρηση  στην 
επιτυχή  υλοποίηση  των  Περιφερειακών  Έργων  Τουριστικής  και  Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Οι δαπάνες αυτές θα ανέρχονται μέχρι του ποσού των 2.500.000€ 
για το έτος 2005 και των 2.500.000€ για το έτος 2006.  
  Η  υπόψη  διαδικασία  υλοποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  25/2005  Απόφαση 
Διευθύνοντος  Συμβούλου  και  σύμφωνα  με  αυτή  α)  στα  προγράμματα 
κοινωνικού  και  αγροτικού  τουρισμού  προηγούνται  οι  μισθωτοί  που  έλαβαν 
μέρος  στην  προετοιμασία  και  διεξαγωγή  των  Ολυμπιακών  και 
Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 β) η παρακολούθηση της άντλησης 
των  πιστώσεων  που  προβλέπονται  στον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  της 
Επιχείρησης  θα  γίνεται,  αφενός  από  εξουσιοδοτημένο,  με  απόφαση  του  Δ.Σ. 
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της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  μέλος  του  Προεδρείου  της  και  αφετέρου  από 
εξουσιοδοτημένο  προς  τούτο  μισθωτό  της  Δ.ΑΝ.Π.,  και  γ)  τα  δικαιολογητικά 
πληρωμών  (τιμολόγια,  δελτία  παροχής  υπηρεσιών  κ.λ.π.)  θα  εκδίδονται  στο 
όνομα της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, 
θα  είναι  θεωρημένα  από  τον  Πρόεδρο,  τον  Γραμματέα  και  τον  Ταμία  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. και θα διαβιβάζονται με κατάσταση στον αρμόδιο μισθωτό της 
Δ.ΑΝ.Π.,  ο οποίος θα  τα υποβάλλει  ιεραρχικά στον  Γενικό Δ/ντή Ανθρωπίνων 
Πόρων  και  Οργάνωσης  (Γ.Δ./ΑΝ.Π.Ο.)  προς  έγκριση  και  στη  συνέχεια  θα 
προωθούνται στη Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών (Δ.Ο.Λ.) για πληρωμή.  
  Την  ανωτέρω  ρύθμιση  θεωρεί  η  Δ.Ε.Η.  ως  νομιμοποιητική  βάση  των 
καταβολών  για προγράμματα Κοινωνικού  και Αγροτικού  Τουρισμού  των  ετών 
2005‐2006. 
 
  ι.  Με  την  υπ’  αριθ.  8/4.1.2005  Απόφασή  του,  το  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  
ενέκρινε  τη  χορήγηση  από  την  Επιχείρηση  εφεξής,  ποσού  που  δεν  θα 
υπερβαίνει  το  0,2‰  της  ετήσιας  τακτικής  μισθοδοσίας  του  προσωπικού  της, 
για  την  κάλυψη  των  δαπανών  που  αφορούν  τις  μετακινήσεις  μελών  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  στο  εξωτερικό,  για  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  των 
εργαζομένων  της  ΔΕΗ  με  τους  συναδέλφους  τους  των  χωρών  της  Ε.Ε.  και  τη 
συμμετοχή  των  μελών  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  σε  εκδηλώσεις  και  εκπαιδευτικά 
προγράμματα  ομοειδών  Οργανώσεων.  Ειδικότερα,  η  ίδια  Απόφαση  του  Δ.Σ. 
καθορίζει την εγκριτική διαδικασία και τον τρόπο εκταμίευσης των ποσών που 
αφορούν την υπόψη δαπάνη.  
  Την εν λόγω ρύθμιση θεωρεί η Δ.Ε.Η. ως νομιμοποιητική βάση της κάλυψης 
των  ετησίων  δαπανών  για  μετακινήσεις  μελών  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  στο 
εξωτερικό. 
 
  ια.  Με  το  έγγραφο  Φ.34/2138/5‐10‐2008  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., 
υπογραφόμενο  από  τον  Πρόεδρο  και  τον  Γραμματέα  της  Ομοσπονδίας, 
ζητήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. η έγκριση ποσού 300.000€, 
προκειμένου να καλυφθεί δαπάνη για τη σύνταξη μελέτης από την πλευρά της  
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  η  οποία  θα  αφορούσε  την  εταιρική  δομή  της 
Επιχείρησης. Με  το  έγγραφο  Αρ.ΓΔΝΣ:5203/6‐11‐08,  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος 
της  Δ.Ε.Η.  ενέκρινε  την  αιτούμενη  δαπάνη  και  δήλωσε  ότι  αναμένει  την 
ολοκλήρωση της μελέτης «εντός των προσεχών τριών μηνών». Την ίδια ημέρα 
κατατέθηκε  από  τη  Δ.Ε.Η.  στο  λογαριασμό  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  στην 
Εθνική  Τράπεζα  το  ποσό    των  300.000€  με  αιτιολογία  στο  καταθετήριο: 
«Συμμετοχή  της  ΔΕΗ  στη  μελέτη  της  ΓΕΝΟΠ  για  την  Εταιρική  Δομή  της 
Επιχείρησης». 
  [Όπως μας ενημέρωσε η Γενική Δνση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της 
Δ.Ε.Η.  με  το  έγγραφο  ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ/ΑΝΠΟ/1299/11‐4‐2011,  ουδέποτε 
παραδόθηκε  Πόρισμα  τέτοιας  μελέτης  από  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  στη 
Δ.Ε.Η.] 
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  ιβ.  Η  Δ.Ε.Η.  υποστηρίζει  ότι  όλα  τα  ανωτέρω  ήταν  σε  γνώση  και  της 
πολιτείας,  είτε  διότι  κατά  την  υπογραφή  των  Συμβάσεων  αυτών  παρίσταντο 
παράγοντες  αυτής,  όπως  προκύπτει  από  τις  Ε.Σ.Σ.Ε.  έως  το  1990 
(καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ στην εισαγωγή κάθε κειμένου Ε.Σ.Σ.Ε.), στις 
οποίες  παρίστατο  ο  εποπτεύων  Υπουργός  ή/και  ο  Υπουργός  Εργασίας,  είτε 
κατατίθεντο ενώπιον Δικαστικών Αρχών (Ειρηνοδικείο Αθηνών) όπως οριζόταν 
από  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  (Ν.  3239/1955  και  Ν.Δ.  186/1969),  είτε 
κατατίθεντο στην Επιθεώρηση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε. από 1991 έως το 2008) όπως ο 
νόμος  1876/1990  ορίζει.  Επίσης,  η  Δ.Ε.Η.  ανέφερε,  προσκομίζοντας  και  τα 
σχετικά  διαβιβαστικά,  ότι  τα  στοιχεία  των  Ε.Σ.Σ.Ε.  αποστέλλονταν  και  στο 
ΥΠ.ΕΘ.Ο.  κατόπιν  εντολής  του,  αφού  αφορούσαν  θέματα  εισοδηματικής 
πολιτικής  για  την  άσκηση  της  θεσμοθετημένης  εποπτείας  του,  χωρίς  ποτέ  να 
υπάρξει καμία παρατήρηση ή σχόλιο ή άλλη άποψη επί των διαλαμβανομένων 
στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 
 
  ιγ. Στην Ε‐11/1‐12‐2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Η. 
κ.  Α.  Ο.  με  θέμα «Οικονομικές  ενισχύσεις  προς  συνδικαλιστικές  οργανώσεις» 
απαντώνται μια σειρά θεμάτων που άπτονται της νομιμότητας των ενεργειών 
της Δ.Ε.Η. για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων προς την ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.,  οι  οποίες  καλύπτουν  ένα  σύνολο  απολογιστικά  αιτιολογημένων 
δαπανών  για  διάφορα  θέματα,  σύμφωνα  με  όσα  έχουν  συνομολογηθεί  στις 
Ε.Σ.Σ.Ε.  1998‐99‐01,  κάλυψη  δαπανών  που  αφορούν  τον  προϋπολογισμό  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., μετακινήσεις μελών της στο εξωτερικό για τη συμμετοχή 
τους  σε  εκδηλώσεις  και  εκπαιδευτικά  προγράμματα,  έξοδα  διενέργειας 
εκλογών  και  άλλα  διάφορα  θέματα.  Ο  νομικός  σύμβουλος  της  Επιχείρησης 
σημειώνει, επίσης, ότι πέραν των ανωτέρω, η Δ.Ε.Η. καλύπτει και δαπάνες του 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  σε  τακτική  ετήσια  βάση  (Ε.Σ.Σ.Ε.  2004  και  2006)  και, 
περιστασιακά, προς τα πρωτοβάθμια σωματεία.  

Συνεχίζοντας,  αναφέρει  ότι  νομική  βάση  για  το  επιτρεπτό  των  παραπάνω 
παροχών  αποτελεί  η  διάταξη  του  άρθρου  5,  παρ.  4  του  ν.  1264/82,  με  την 
οποία  εισάγεται  εξαίρεση  στην  γενική  απαγόρευση  χρηματοδότησης  των 
συνδικαλιστικών  οργανώσεων  μόνο  για  παροχές  του  εργοδότη  που  αφορούν 
την  εξυπηρέτηση  κοινωφελών  σκοπών  της  μοναδικής  πρωτοβάθμιας 
συνδικαλιστικής  οργάνωσης  των  εργαζομένων  ή,  εφόσον  υπάρχουν 
περισσότερες, ισομερώς όλων.   

Για  τον  εννοιολογικό  προσδιορισμό  της  έννοιας  «παροχές»,  ο  νομικός 
σύμβουλος  της  Δ.Ε.Η.  αναφέρει  ότι  ισοδυναμεί  με  οικειοθελούς  χαρακτήρα 
αποδόσεις που δεν προκύπτουν ως υποχρέωση από διάταξη νόμου, συλλογική 
σύμβαση  ή  δικαστική  απόφαση.  Θέτει,  βεβαίως,  το  ερώτημα  (για  το  οποίο 
προσέφυγε στη νομική αρωγή  του κ.  Κ. Π., Αν.  Καθηγητή  της Νομικής Σχολής 
Αθηνών),  τί  συμβαίνει  στην  περίπτωση  που  ένας  τέτοιος  όρος,  ο  οποίος 
αντιβαίνει το νόμο, έχει περιληφθεί στο κείμενο Ε.Σ.Σ.Ε. και με ποιόν τρόπο οι 
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εκάστοτε Διοικήσεις της ΔΕΗ θα μπορούσαν να αρνηθούν την εκπλήρωσή του. 
Επικαλείται,  επίσης,  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΟΙΚ.,  η  οποία  θεωρεί  ως  εκπιπτόμενες 
δαπάνες  τις  οικονομικές  ενισχύσεις  σε  σύλλογο  του  προσωπικού  μιας 
επιχείρησης, χωρίς να προβαίνει σε περαιτέρω διάκριση.   

Υποστηρίζει  ακόμη  ότι  η  έννοια  του  «κοινωφελούς  σκοπού»  που  θέτει  ο 
νόμος,  για το επιτρεπτό των παροχών προς τους εργαζόμενους, περιλαμβάνει 
εκείνες  τις  δραστηριότητες  που  απευθύνονται  στις  ανάγκες  ενός  ευρύτερου 
κοινωνικού  συνόλου  και,  επομένως,  εντάσσονται  σε  αυτές  ενημερωτικές 
ημερίδες  και  συνέδρια  με  θέμα  το  περιβάλλον,  αιμοδοσίες,  πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  και  συνέδρια  με  θέμα  ασφάλεια  και  υγιεινή  στο  χώρο  της 
εργασίας,  ασχέτως  του  φορέα  που  τις  διοργανώνει  και  δεν  συνιστούν 
συνδικαλιστική δράση ή έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Συμπερασματικά, ο νομικός σύμβουλος της Επιχείρησης καταλήγει στα εξής :  
1.  Οι  δαπάνες  προς  τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  δεν  εμπίπτουν  στην  παραπάνω 
απαγόρευση  του  άρθρου  5,  παρ.  4  του  ν.1264/82,  εφόσον  ο  εν  λόγω 
Οργανισμός  δεν  αποτελεί  συνδικαλιστική  οργάνωση,  επιπρόσθετα,  δε,  οι 
συγκεκριμένες  δαπάνες  θα  μπορούσαν  να  θεωρηθούν  κοινωφελούς  σκοπού. 
Διατυπώνει όμως ρητή επιφύλαξη για τις δαπάνες της Ε.Σ.Σ.Ε. 2006, οι οποίες 
προέρχονται  από  την  Ε.Σ.Σ.Ε. 2004  και  αφορούν  συνδικαλιστικές  δράσεις  της 
ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., καταβάλλονται στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., εξυπηρετούν 
όμως συνδικαλιστικές επιδιώξεις.  
2. Η απευθείας οικονομική ενίσχυση  των πρωτοβαθμίων σωματείων  εμπίπτει  
γενικά στην απαγόρευση του νόμου, εκτός εάν αυτές έχουν κοινωφελή σκοπό, 
ενημερωτικό,  επιμορφωτικό  και  μη  συνδικαλιστικό  περιεχόμενο,  οπότε 
υπάγονται στο πεδίο της εξαίρεσης του ν.1264/82. 
3.  Οι  δαπάνες  που  αφορούν  καταβολές  προς  την  ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  δεν 
μπορούν να υπαχθούν στην εξαίρεση του ν.1264/82, επειδή αυτή αναφέρεται 
σε  πρωτοβάθμιες  συνδικαλιστικές  οργανώσεις,  ενώ  η  ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
αποτελεί  δευτεροβάθμια  τοιαύτη.  Στο  σημείο  αυτό,  δέχεται  την  αναλογική 
εφαρμογή  της  διάταξης  ειδικά  στην  περίπτωση  που  η  δευτεροβάθμια 
οργάνωση  έχει  χαρακτηριστικά  επιχειρησιακής  οργάνωσης.  Δεν  είναι  γνωστή 
θεωρητική  ή  νομολογιακή  αντιμετώπιση  τέτοιας  περίπτωσης  και  για  το  λόγο 
αυτό  προτίθεται  να  συμπεριλάβει  σχετικό  ερώτημα  προς    τον  κ.  Κ.  Π.,  Αν. 
Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών. 

Σημειώνει  ακόμη  ότι  κατά  τη  σύνταξη  των  εισηγήσεων  προς  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δ.Ε.Η. για την έγκριση των Ε.Σ.Σ.Ε. 1998, 1999 και 2001, η νομική 
υπηρεσία  είχε  εκφράσει  αντιρρήσεις  και  επιφυλάξεις  για  το  ζήτημα αυτό,  τις 
οποίες  δεν  υιοθέτησαν  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  της  Δ.Ε.Η.  των  αντιστοίχων 
περιόδων.  Συμμερίζεται  τις  απόψεις  της  νομικής  υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Η.  στο 
σκέλος  της  νομιμότητας  συνομολόγησης  των  αναφερομένων  ρυθμίσεων, 
απολύτως δε, στο σκέλος του άρθρου 14, παρ.2 του ν.1264/82, η δε τήρηση της 
ισομέρειας που απαιτεί ο νόμος για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις είναι ζήτημα 
πραγματικό και όχι νομικό.  
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Περαιτέρω, συμφωνεί με τις απόψεις του τότε νομικού συμβούλου για την 
κατ’  άρθρο  5,  παρ.  4  νομιμότητα  της  απευθείας  οικονομικής  ενίσχυσης  της 
ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  όπως  αναφέρει  και  η  Ε.Σ.Σ.Ε.  2001,  χρειάζεται  όμως 
διευκρινίσεις η δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής της εξαίρεσης που θέτει ο 
νόμος. Όσον αφορά  το  ζήτημα  της  καταβολής ποσών απευθείας σε  εταιρείες 
διοργάνωσης  εκδηλώσεων,  σύμφωνα  με  την  πρόβλεψη  των  Ε.Σ.Σ.Ε.,  για 
κάλυψη  απολογιστικά  αιτιολογημένων  δαπανών,  διαφωνεί  με  την  τότε 
διατυπωθείσα γνώμη του νομικού συμβούλου ως γενική και την κρίνει νόμιμη. 

Επίσης,  νόμιμες  κρίνει  τις  δαπάνες  τις  οποίες  κάλυψε  η  Δ.Ε.Η.  σε 
συνδιοργανούμενες  με  την  ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  εκδηλώσεις,  σχετικά  με 
θέματα όπως η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. 

Το  ζήτημα,  κάτω  από  ποιές  προϋποθέσεις  θα  μπορούσαν  οι  εκάστοτε 
διοικήσεις  της  Επιχείρησης  να  μην  ακολουθήσουν  τα  συμφωνηθέντα  στις 
Ε.Σ.Σ.Ε., αποτελεί και αυτό μέρος της γνωμοδότησης που προτίθεται να ζητήσει 
από καθηγητή του Εργατικού Δικαίου. 

Επίσης, σημειώνεται ότι η κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις των μελών της 
ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα ομοειδών 
οργανώσεων στο εξωτερικό, καταρχήν εμπίπτει στον απαγορευτικό κανόνα του 
άρθρου 5,  παρ.4  του ν. 1264/82,  σημειώνει όμως ότι  τα φυσικά πρόσωπα  τα 
οποία  καλύπτονται  από  την  Ε.Σ.Σ.Ε.  1994  αντιμετωπίζονται  όπως  οι  λοιποί 
εργαζόμενοι  που  μετακινούνται  για  λόγους  εκπαιδευτικούς.  Η  φύση  των 
δαπανών  αυτών  ταυτίζεται  με  όσες  άλλες  δεν  εμπίπτουν  στις  εξεταζόμενες 
κατηγορίες δαπανών που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως συνιστώσες έμμεση 
οικονομική ενίσχυση της ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  

Τέλος,  όσον  αφορά  στις  δαπάνες  για  την  ανάδειξη  των  μελών  της 
ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Επιχείρησης,  δεν  του 
γεννάται αμφιβολία ότι είναι νόμιμες, αποτελεί δε πρακτική της Δ.Ε.Η. η οποία 
ακολουθείται επί 25ετία. 

 
ιδ. Επί των τεθέντων, ως ανωτέρω, ερωτημάτων από τον νομικό σύμβουλο 

της Δ.Ε.Η.,  ζητήθηκε γνωμοδότηση του κ. Κ. Δ. Π., Αναπληρωτή Καθηγητή της 
Νομικής  Σχολής  Αθηνών,  Δικηγόρου,  η  οποία  συντάχθηκε  την  1η  Δεκεμβρίου 
2010 και απαντά συνολικά σε τρία ερωτήματα ως εξής :  
1.  Στο  ζήτημα  των  δαπανών  εν  γένει,  θεωρεί  ότι  η  διάταξη  του  ν.1264/82 
διατυπώνει  την  επιτρεπόμενη  εξαίρεση  της  οικονομικής  ενίσχυσης  των 
συνδικαλιστικών  οργανώσεων  με  τον  όρο  «κοινωφελείς  σκοποί»,  ο  οποίος 
είναι  ευρύτερος  προηγούμενου  όρου  (ν.330/76,  «παροχές  υπέρ  κοινωνικών 
σκοπών»)  και  έτσι  είναι  δυνατόν  να  χρηματοδοτούνται  εκδηλώσεις  της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης με ευρύτερο μορφωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. 
Το αυτό ισχύει και για τις παροχές του εργοδότη προς συνδικαλιστικά στελέχη, 
οι  οποίες,  όταν  εξυπηρετούν  συγκεκριμένο  νόμιμο  σκοπό,  είναι  επιτρεπτές, 
βάσει  και  του  άρθρου  18,  του  ν.1264/82,  το  οποίο  ορίζει  ότι  οι  παραπάνω 
ρυθμίσεις αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα.  Για  το λόγο αυτό, 
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δαπάνες  που  αφορούν  μετακινήσεις,  διαμονές,  κόστος  συμμετοχής  σε 
συνέδρια κλπ, είναι νόμιμες με την επιφύλαξη της τήρησης του κοινού μέτρου. 
Αντίστοιχα,  και  οι  δαπάνες  για  την  διενέργεια  αρχαιρεσιών  είναι  επιτρεπτές. 
Σημειώνει, όμως, ότι δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 5, παρ. 4 του ν. 
1264/82 οι ευθείς χρηματοδοτήσεις του προϋπολογισμού της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης.  
2. Στο ζήτημα του εάν είναι νόμιμη η χρηματοδότηση για κοινωφελείς σκοπούς 
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων,  δέχεται ότι η  ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.  αποτελεί  επιχειρησιακή  ομοσπονδία  και  ότι  η  στενή  γραμματική 
ερμηνεία  του  άρθρου  2,  παρ.  3  του  ν.1264/82  αφορά  πράγματι  μόνο  τις 
πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Συμπληρώνει, όμως, ότι η ερμηνεία αυτή αντίκειται 
στο  σκοπό  του  νόμου,  ο  οποίος  είναι  να  αποτραπεί  χρηματοδότηση  τρίτων 
οργανώσεων  και  όχι  της  ιδίας  επιχείρησης  και  ότι  ο  νομοθέτης  εκφράστηκε 
στενότερα απ΄ ό,τι ήθελε, μια τέτοια δε στενή ερμηνεία δεν συμβαδίζει με τις 
αρχές της συνδικαλιστικής ελευθερίας.  
3.  Τέλος,  όσον  αφορά  στο  ζήτημα  του  εάν,  είναι  εκτελεστές  ρήτρες  που 
συνομολογήθηκαν  παρά  την  απαγόρευση  του  νόμου,  δέχεται  ότι  αυτές  είναι 
άκυρες ως ευθέως αντίθετες με διάταξη νόμου. Κατά συνέπεια, ακόμη και εάν 
οι ρήτρες αυτές εισάγονταν στο κείμενο συλλογικής σύμβασης, δεν προκύπτει 
υποχρέωση  συμμόρφωσης  με  αυτές,  γεγονός  που  σημαίνει  ότι  οι  διοικήσεις 
της Επιχείρησης δεν ήταν υποχρεωμένες να τις εφαρμόσουν, ανεξαρτήτως των 
προβλημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στις εργασιακές σχέσεις 
των εργαζομένων.  
    
 

Δ.2.3.  Θέσεις του Κλιμακίου Ελέγχου για τη  νομιμοποιητική βάση                 

 
  α.  Στην  Εισήγηση ΑΡ.ΗΜ.ΔΠΡΣ/56733/11‐6‐98  προς  το Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Η.  με 
θέμα την παροχή εξουσιοδότησης στο Γενικό Διευθυντή για την υπογραφή, με 
τους  εκπροσώπους  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  1998,  ο  εκ  των 
υπογραφόντων  την  Εισήγηση,  τότε  Προϊστάμενος  του  Τομέα  Θεμάτων 
Προσωπικού  Δικηγόρος  Α.  Χ.,  παραπέμπει  σε  συνημμένο  φύλλο 
Παρατηρήσεων,  επιγραφόμενο  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΔ»  και  υπογραφόμενο  από 
τον  ίδιο,  στο  οποίο  αναφέρονται  τα  εξής:  «Η  παρ.  1  του  Κεφ.  Β  (Θεσμικές 
Ρυθμίσεις)  αντιβαίνει  στην  απαγορευτική  διάταξη  που  θεσπίζεται  με  το 
άρθρο  5  παρ.  4  του  Ν.1264/1982.  Η  αντίθεση  προς  την  άνω  διάταξη  θα 
μπορούσε κατά την γνώμη μας να καμφθεί δια της χορηγήσεως ποσού σε όλες 
τις ομοσπονδίες κατ΄αναλογία της δυνάμεως εκάστης…». 
   
  β. Στην εισήγηση ΑΡ.ΗΜ.ΔΠΡΣ/Φ. 54577/8‐6‐99 προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. με 
θέμα την παροχή εξουσιοδότησης στο Γενικό Διευθυντή για την υπογραφή, με 
τους  εκπροσώπους  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  1999‐2000,  ο  εκ  των 
υπογραφόντων  την  Εισήγηση,  τότε  προϊστάμενος  του  Τομέα  Θεμάτων 
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Προσωπικού/Δ.Δ.  Μ.  Χ.,  παραπέμπει  σε  συνημμένο  φύλλο  Παρατηρήσεων, 
επιγραφόμενο  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Δ.Δ.»  και  υπογραφόμενο  από  τον  ίδιο  (με  το 
οποίο  συμφωνεί  και  ο  τότε  Νομικός  Σύμβουλος  της  Δ.Ε.Η. Μ.  Δ.),  στο  οποίο 
αναφέρονται  τα εξής: «Η παρ. 5  του Κεφ. Β  (Θεσμικές Ρυθμίσεις) αντιβαίνει 
στην  απαγορευτική  διάταξη  που  θεσπίζεται  με  το  άρθρο  5  παρ.  4  του  Ν. 
1264/1982. Η αντίθεση προς  την ως άνω διάταξη θα μπορούσε,  κατά  κάποιο 
τρόπο,  να  καμφθεί,  δια  της  χορηγήσεως  ποσού  σε  όλες  τις  ομοσπονδίες, 
κατ΄αναλογία της δυνάμεως εκάστης». 
 
  γ. Στην εισήγηση ΑΡ./ΗΜ.ΓΔ/ΑΝΠΟ/1888/3‐7‐01 προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. με 
θέμα  την  παροχή  εξουσιοδότησης  στο  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  για  την 
υπογραφή, με τους εκπροσώπους της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η., της Ε.Σ.Σ.Ε. 2001‐2002, ο 
εκ των υπογραφόντων την Εισήγηση, τότε Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ε.Η. Μ. Δ., 
παραπέμπει  σε  συνημμένο  φύλλο  Παρατηρήσεων,  επιγραφόμενο 
«Παρατηρήσεις  Νομικού  Συμβούλου»  και  υπογραφόμενο  από  τον  ίδιο,  στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: «Η παρ. 3 του Κεφαλαίου Β (Θεσμικές Ρυθμίσεις) 
του  σχεδίου  ΕΣΣΕ  των  ετών  2001  και  2002  αντιβαίνει,  κατά  τη  γνώμη  μου, 
στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4  του ν. 1264/1982, η οποία 
ορίζει  ότι  “Απαγορεύεται  να  δέχονται  οι  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  εισφορές  κι 
ενισχύσεις,  από  εργοδότες  ή  οργανώσεις  τους,  καθώς  και  από  κομματικούς 
οργανισμούς  ή  άλλες  πολιτικές  οργανώσεις.  Από  την  παραπάνω  απαγόρευση 
εξαιρούνται  παροχές  του  εργοδότη  για  την  εξυπηρέτηση  κοινωφελών  σκοπών  της 
μοναδικής  πρωτοβάθμιας  συνδικαλιστικής  οργάνωσης,  στην  οποία  ανήκουν  οι 

εργαζόμενοι  σ΄αυτόν,  ή,  εφόσον  υπάρχουν  περισσότερες,  ισομερώς  σε  όλες”,  η  δε 
διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 ορίζει ότι: “Απαγορεύεται στους εργοδότες…α)…δ) 
να  υποστηρίζουν  ορισμένη  συνδικαλιστική  οργάνωση  ή  με  οικονομικά  ή  με  άλλα 

μέσα…”. Τις ποινικές συνέπεις της εν λόγω παράβασης ορίζει το άρθρο 23 του 
ίδιου ως άνω νόμου». 
 
  δ. Η βασική διάταξη που διέπει τις εξεταζόμενες σχέσεις μεταξύ Δ.Ε.Η. και 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  είναι  αυτή  του  άρθρου 5  παράγρ. 4  του  ν. 1264/1982, 
σύμφωνα  με  την  οποία  «Απαγορεύεται  να  δέχονται  οι  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις τους καθώς 
και  από  κομματικούς  οργανισμούς  ή  άλλες  πολιτικές  οργανώσεις.  Από  την 
παραπάνω  απαγόρευση  εξαιρούνται  παροχές  του  εργοδότη  για  την 
εξυπηρέτηση  κοινωφελών  σκοπών  της  μοναδικής  πρωτοβάθμιας 
συνδικαλιστικής  οργάνωσης,  στην  οποία ανήκουν  οι  εργαζόμενοι  σ΄αυτόν,  ή, 
εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισομερώς σε όλες.». Ωσαύτως, η διάταξη του 
άρθρου  14  παράγρ.  2  του  ίδιου  νόμου  ορίζει  ότι  «Απαγορεύεται  στους 
εργοδότες…δ)  να  υποστηρίζουν  ορισμένη  συνδικαλιστική  οργάνωση  ή  με 
οικονομικά ή με άλλα μέσα…», ενώ η διάταξη του άρθρου 23 παράγρ. 1 ορίζει 
ότι  «Ο  εργοδότης  και  οι  εκπρόσωποί  του,  ως  και  οποιοσδήποτε  τρίτος,  που 
παραβαίνει  τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  παρ.  2  και  3  του  νόμου  αυτού, 
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τιμωρούνται με φυλάκιση ή και με χρηματική ποινή μέχρι 5.000.000 δραχμών, 
και εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη».  
 
  ε. Όπως  ευκρινώς συνάγεται από  τη  γραμματική  ερμηνεία  των ανωτέρω 
διατάξεων, η γενική απαγόρευση εισφορών και ενισχύσεων από εργοδότη σε 
συνδικαλιστική  οργάνωση  μπορεί  νομίμως  να  καμφθεί  μόνο  εφόσον 
συντρέχουν αθροιστικά δύο προϋποθέσεις: Οι παροχές να απευθύνονται σε 
πρωτοβάθμια  συνδικαλιστική  οργάνωση  και  να  εξυπηρετούν  κοινωφελείς 
σκοπούς. Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις αυτές συνιστούν αναγκαστικό δίκαιο, 
το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί με αντίθετες ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ 
των  εμπλεκομένων  μερών  (π.χ.  Ε.Σ.Σ.Ε.),  όπως  συνάγεται  τόσο  από  την 
πρόβλεψη του άρθρου 18 του ίδιου νόμου (όπου ορίζονται ρητώς οι διατάξεις 
του  νόμου  αυτού,  οι  οποίες  μπορούν  να  υπερκεραστούν  από  ευνοϊκότερες 
ρυθμίσεις  και  στις  οποίες  δεν  περιλαμβάνονται  οι  αναφερόμενες  διατάξεις), 
όσο και από τον ειδικό νομοθετικό σκοπό (ratio) που οδήγησε στη θέσπιση του 
νόμου αυτού. 
 
  στ.  Η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  όπως σαφώς αναφέρεται  στο 2ο  άρθρο  του 
Καταστατικού  της,  αποτελεί  δευτεροβάθμια  συνδικαλιστική  οργάνωση 
(Ομοσπονδία) των επαγγελματικών σωματείων που μετέχουν σ΄ αυτήν 1.  
Εξ΄ αυτού του λόγου και μόνον, η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο οικονομική ενίσχυσή 
της  από  τη  Δ.Ε.Η.  είναι,  κατά  την  άποψή  μας,  παράνομη,  οι  δε  σχετικές 
προβλέψεις στις υπογραφείσες Ε.Σ.Σ.Ε. είναι άκυρες και μη εφαρμοστέες από 
τις Διοικήσεις που υπέγραψαν τις Ε.Σ.Σ.Ε., καθώς και από τις μεταγενέστερες.
   Στις  ίδιες,  ως  άνω,  διατάξεις  του  ν.  1264/1982  προσκρούουν  και  οι 
Αποφάσεις  του Δ.Σ.  της Δ.Ε.Η. 245/21‐12‐2004  και   8/4‐1‐2005, καθώς και η 
Απόφαση Αρ.ΓΔΝΣ:5203/6‐11‐08 του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. και, 
επομένως, είναι επίσης, κατά την άποψή μας, παράνομες.  
 
  ζ.  Με  την  υπ’  αριθ.  245/21.12.2004  Απόφαση  του,  το  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Η 
ενέκρινε,  «από  ελευθεριότητα  της  Επιχείρησης»,  πέρα  και  πάνω  από  τις 
προβλέψεις  των Ε.Σ.Σ.Ε.,  την καταβολή στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. ποσού έως 
2.500.000,00€  για  το  2005  και  έως  2.500.000,00€  για  το  2006,  ως  έκτακτη 
παροχή,  για  προγράμματα  Κοινωνικού  και  Αγροτικού  Τουρισμού  του 
προσωπικού,  με  αιτιολογία  την  συμβολή  του  στην  επιτυχή  διεξαγωγή  των 
Ολυμπιακών Αγώνων.  
  Η  διαδικασία  υλοποίησης  της  παροχής  αυτής,  μέσω  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.,  με  δικαιολογητικά  πληρωμών  (τιμολόγια,  δελτία  παροχής  υπηρεσιών 

                                                 
1 Βλέπε και «Εργατικό Δίκαιο»  Ι. Δ. Κουκιάδης, Τόμος 1, σελ 115: «Ακόμη δεν τίθεται από το 
νόμο περιορισμός ως προς τη γεωγραφική εμβέλεια των ομοσπονδιών.  Έτσι αυτές, μπορούν 
να  έχουν  όχι  μόνο  εθνικό  αλλά  και  τοπικό  χαρακτήρα  ή  ακόμη  και  επιχειρησιακό  (ΓΕΝΟΠ 
ΔΕΗ)» 
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κ.λ.π.) που εκδόθηκαν στο όνομα της Ομοσπονδίας, παραπέμπει, ανεξαρτήτως 
του τελικού σκοπού, σε οικονομική παροχή προς τη   ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., η 
οποία, όπως προαναφέρθηκε, αντιβαίνει, κατά την άποψή μας, στις διατάξεις 
του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1264/1982. 
  Εφόσον  η  Εταιρεία  αποφάσισε  να  προσφέρει  στο  προσωπικό  της  ως 
ανταμοιβή  για  υπερβάλλουσες  υπηρεσίες  (όπως  για  τη  συμμετοχή  στη 
διοργάνωση  των  Ολυμπιακών  Αγώνων)  τα  εν  λόγω  ποσά,  όφειλε,  κατά  την 
άποψή  μας,  να  τα  διαχειριστεί  η  ίδια,  με  σαφή  και  αντικειμενικά  κριτήρια, 
πέραν  του  κριτηρίου  της  συμμετοχής  στην  προετοιμασία  και  διεξαγωγή  των 
Ολυμπιακών Αγώνων (π.χ. χρόνος υπηρεσίας, κοινωνικά κριτήρια κ.λ.π.) και όχι 
να  χρήσει ως αποκλειστικό διαχειριστή  ένα Β΄βάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, 
το  οποίο,  παρά  τη  δεσπόζουσα  θέση  του,  δεν  εκπροσωπεί  το  σύνολο  των 
εργαζομένων. 
 
  η. Η 8/4.1.2005 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε 
η χορήγηση από την Επιχείρηση εφεξής ποσού έως 0,2‰ της ετήσιας τακτικής 
μισθοδοσίας του προσωπικού της, για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν 
τις  μετακινήσεις  μελών  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  στο  εξωτερικό,  για  την  ανάπτυξη 
των  σχέσεων  των  εργαζομένων  της  Δ.Ε.Η.  με  τους  συναδέλφους  τους  των 
χωρών της Ε.Ε. και τη συμμετοχή των μελών της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. σε εκδηλώσεις 
και  εκπαιδευτικά  προγράμματα  ομοειδών  Οργανώσεων,  πέραν  του  ότι 
παραβαίνει τις διατάξεις του ν. 1264/82, είναι καθ΄ υπέρβαση και αυτών των 
προβλέψεων  των  Ε.Σ.Σ.Ε.,  καθόσον  για  τον  ίδιο  ακριβώς  σκοπό  είχε 
θεσμοθετηθεί  κονδύλιο  με  την  Ε.Σ.Σ.Ε.  94,  το  οποίο  προσδιορίστηκε  με  την 
Ε.Σ.Σ.Ε.  2004  σε  ποσό  έως  0,7‰  της  ετήσιας  τακτικής  μισθοδοσίας  του 
προσωπικού της Εταιρείας και με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 η διαχείρισή του περιήλθε 
στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. Τοιουτοτρόπως, από το 2005 και εφεξής, οι εν λόγω 
δαπάνες  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  καλύπτονται  από  δύο  κατευθύνσεις,  τα 
κονδύλια,  δε,  που  χορηγούνται  ανέρχονται  αθροιστικά  σε  0,2+0,7=0,9‰  της 
ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας. 
 
  θ. Η χρηματοδότηση της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. με το ποσό των 300.000€ 
δια  της  Αποφάσεως  Αρ.ΓΔΝΣ:5203/6‐11‐08  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  της 
Δ.Ε.Η.,  προκειμένου  να  εκπονήσει  μελέτη  για  την  εταιρική  δομή  της 
Επιχείρησης, αποτελεί, ωσαύτως, ενίσχυση Β΄θμιου σωματείου και έρχεται σε 
αντίθεση,  κατά  την  άποψή  μας,  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 5  παρ. 4  του  ν. 
1264/82.  Επιπροσθέτως,  γεννάται  και  θέμα  μη  άσκησης  ελέγχου  από  την 
Επιχείρηση,  για  το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός  της δαπάνης 
και,  παρά  ταύτα,  δεν  αναζητήθηκε  το  παραπάνω  ποσό  ως  αχρεωστήτως 
καταβληθέν (βλ. ανωτέρω υποκεφάλαιο Δ.2.2.ια).   
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Δ.2.4. Διαδικασία Έγκρισης και Καταβολής των Δαπανών                                

     
  α. Με βάση τις διατάξεις της Ε.Σ.Σ.Ε. 1994, ορίστηκε ως εγκριτικό όργανο 
των  καταβαλλόμενων  μέσω  Ε.Σ.Σ.Ε.  δαπανών  ο  Βοηθός  Γενικός  Διευθυντής 
Διοικητικού (ΒΓΔ/ΔΙ). 
 
  β. Στις Ε.Σ.Σ.Ε. 1999 Κεφάλαιο Β’ § 5, Ε.Σ.Σ.Ε. 2001 Κεφάλαιο Β΄ § 3 και την 
Ε.Σ.Σ.Ε.  2004  Κεφάλαιο  Β΄  §  3  και  §  4.,  παρέχεται  εξουσιοδότηση  στον 
Διευθύνοντα  Σύμβουλο  όπως  με  απόφασή  του  καθορίσει  τη  διαδικασία 
κάλυψης των δαπανών της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. που αναφέρονται σε αυτές. 
   Με  βάση  την  εν  λόγω  εξουσιοδότηση,  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμ.  10/2005 
Απόφαση Διευθύνοντος  Συμβούλου,  η  οποία  όριζε  ότι  α)  η  παρακολούθηση 
της  άντλησης  των  πιστώσεων  που  προβλέπονται  στον  εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Επιχείρησης θα γίνεται, αφενός από εξουσιοδοτημένο, με 
απόφαση του Δ.Σ. της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η., μέλος του Προεδρείου της και αφετέρου 
από  εξουσιοδοτημένο  προς  τούτο  μισθωτό  της  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.,  και  β)  τα 
δικαιολογητικά  πληρωμών  (τιμολόγια,  δελτία  παροχής  υπηρεσιών  κ.λ.π.)  θα 
εκδίδονται  στο  όνομα  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα 
φορολογική νομοθεσία, θα είναι θεωρημένα από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα 
και  τον  Ταμία  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  ‐θεώρηση  που  πιστοποιεί  την  υλοποίηση 
της  συγκεκριμένης  δαπάνης  από  την  Ομοσπονδία‐  και  θα  διαβιβάζονται  με 
κατάσταση  στον  αρμόδιο  μισθωτό  της  Δ.ΑΝ.Π.,  ο  οποίος  θα  τα  υποβάλλει 
ιεραρχικά στον Γενικό Δ/ντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης  (ΓΔ/ΑΝ.Π.Ο.) 
προς  έγκριση  και  στη  συνέχεια θα προωθούνται  στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Λειτουργιών (Δ.Ο.Λ.) για πληρωμή. 
 
  γ.  Όσον  αφορά  την  8/4.1.2005  Απόφαση,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της 
Εταιρίας όρισε τη διαδικασία κάλυψης των υπόψη δαπανών, σύμφωνα με την 
οποία  α)  η  παρακολούθηση  της  άντλησης  των  πιστώσεων  που προβλέπονται 
στον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  της  Επιχείρησης  θα  γίνεται,  αφενός  από 
εξουσιοδοτημένο,  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  μέλος  του 
Προεδρείου της και αφετέρου από εξουσιοδοτημένο προς  τούτο μισθωτό  της 
Δ.ΑΝ.Π.,  και  β)  τα  δικαιολογητικά  πληρωμών  (τιμολόγια,  δελτία  παροχής 
υπηρεσιών  κ.λ.π.)  θα  εκδίδονται  στο  όνομα  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  θα  είναι 
θεωρημένα  από  τον  Πρόεδρο,  τον  Γραμματέα  και  τον  Ταμία  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  φορολογική  νομοθεσία  και  θα 
διαβιβάζονται με κατάσταση στον αρμόδιο μισθωτό της ΔΑΝΠ, ο οποίος θα τα 
υποβάλλει  ιεραρχικά  στον  Γενικό  Δ/ντή  Ανθρωπίνων  Πόρων  και  Οργάνωσης 
προς  έγκριση  και  στη  συνέχεια θα προωθούνται  στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Λειτουργιών για πληρωμή. 
 
  δ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέσχε η Δνση Ανθρωπίνων Πόρων 
της  Δ.Ε.Η.,  η  επιλογή  των  προμηθευτών  και  η  διενέργεια  των  σχετικών 
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προμηθειών διενεργείται από τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., η οποία έχει και την 
αποκλειστική  ευθύνη  της  διαχείρισης  των  σχετικών  πόρων.  Η  εταιρεία 
αρκείται  σε  έλεγχο  τυπικής  νομιμότητας  των  παραστατικών  που  της 
προσκομίζει  η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  (δηλαδή  ότι  οι  δαπάνες  εμπίπτουν  στην 
προβλεπόμενη  θεματολογία,  ότι  βρίσκονται  εντός  των  ορίων  του 
προϋπολογισμού που προβλέπεται από τις ΕΣΣΕ και τις αποφάσεις Δ.Σ. και ότι 
τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στα  παραστατικά  είναι  σύμφωνα  με  τη 
φορολογική νομοθεσία). 
 
  ε.  Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι δεν  προβλέπεται  από  την  εσωτερική 
διαδικασία  και,  επομένως,  δεν  διενεργείται  από  τη  Δ.Ε.Η.  ουσιαστικός 
έλεγχος των δαπανών που η Εταιρεία πληρώνει στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. Η 
Εταιρεία  δεν  παρεμβαίνει  στη  διαδικασία  απορρόφησης  των  κονδυλίων 
(επιλογή προμηθευτή, διενέργεια προμηθειών). 
 
     

Δ.2.5. Έλεγχος Δαπανών από το Κλιμάκιο Ελέγχου                                               

 

Στο  πλαίσιο  της  εντολής  ελέγχου  και  ανεξαρτήτως  του  κεντρικού  ζητήματος 
νομιμότητας  που  τέθηκε  στο  προηγούμενο  υποκεφάλαιο  Δ.2.1.3., 
επαληθεύσαμε τα παρακάτω για τις δαπάνες των ετών 2008, 2009 και 2010: 

1. αν τηρείται η παρακολούθηση της άντλησης των πιστώσεων που 
προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Επιχείρησης 
από την Δ.Ε.Η./ Δ.ΑΝ.Π.,  

2. αν τηρείται η διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
της Δ.Ε.Η., όπως σχετικά ορίζονται από τη σχετική απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και  

3.  αν η φύση των δαπανών συνάδει με αυτά που προβλέπονται από 
τις Ε.Σ.Σ.Ε. και την υπ’ αρ. 8/04‐01‐2005 Απόφαση του Δ.Σ.  

 
 

Δ.2.5.1. Έλεγχος της Διαδικασίας Παρακολούθησης της Άντλησης των 
               Πιστώσεων 

 
α.  Κατόπιν  σχετικού  αιτήματος,  η  Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ.  γνωρίζει  στη 

Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  το ύψος της ετήσιας μισθοδοσίας των τακτικών αποδοχών του 
προσωπικού  του  προηγούμενου  έτους,  ώστε  να  χρησιμοποιηθεί  στον 
υπολογισμό του ύψους των προϋπολογιζομένων δαπανών. 
 

β.  Η  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.,  βάσει  των  προβλέψεων  των  Ε.Σ.Σ.Ε.,  υπολογίζει  το 
ύψος  των  προϋπολογιζομένων  δαπανών,  τις  οποίες  γνωστοποιεί  εγγράφως 
στην ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  



 37

Συγκεκριμένα, για τα έτη 2008, 2009 & 2010, το ύψος των προϋπολογισθεισών 
δαπανών είχε ως εξής: 
 

Πλαίσιο Αναφοράς 
Προϋπ/σες 

2008 
Προϋπ/σες 

2009 
Προϋπ/σες 

2010 

Ε.Σ.Σ.Ε. 1999.Β.5.2  262.959,18€ 270.810,39€ 270.810,39€ 

Ε.Σ.Σ.Ε. 2001.Β.3  340,971,05€ 351.151,47€ 351.151,47€ 

ΔΣ 08/04‐01‐2005   184.347,48€ 188.800,00€ 198.591,20€ 

Σύνολα  788.277,71€ 810.761,86 € 820.553,06€ 

Πηγή: Έγγραφα  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. προς ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 

 

Σημείωση: Για το 2010, επειδή δεν είχε υπογραφεί Ε.Σ.Σ.Ε., προϋπολογίσθηκαν 
οι δαπάνες βάσει της Ε.Σ.Σ.Ε. 2008‐2009, με την επιφύλαξη αναμόρφωσής τους. 
 

γ. Οι συνολικές πραγματοποιηθείσες δαπάνες για τα έτη 2008 έως 2010, 
κατανεμημένες  σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς τους, έχουν ως εξής: 
 

Πλαίσιο Αναφοράς 
Πραγμ/σες 

2008 
Πραγμ/σες 

2009 
Πραγμ/σες 

2010 

Ε.Σ.Σ.Ε. 1999   Β.5.2  262.944,19€   270.807,30€   270.806,72€  

Ε.Σ.Σ.Ε. 2001   Β.3  340.915,60€   351.151,02€   330.511,09€  

Ε.Σ.Σ.Ε. 2004   Β.3. (ΔΣ 
08/04‐01‐05)  

184.211,50€   188.721,00€   180.434,73€  

Σύνολα  788.071,29 € 810.679,32€   781.752,54€  

Πηγή: Έγγραφα Δ.Ε.Η /Δ.ΑΝ.Π. 

 

δ.  Η παρακολούθηση  της άντλησης  των πιστώσεων,  έως  την οροφή  των 
προϋπολογισθεισών, διενεργείται από την τη Δ.Ε.Η./ Δ.ΑΝ.Π.  
 

 Διαπιστώσεις 
Δεν  προέκυψαν  ευρήματα  από  την  επαλήθευση  του  υπολογισμού  των 
προϋπολογισθεισών δαπανών. 
Δεν προέκυψαν υπερβάσεις των προϋπολογισθεισών δαπανών για τα έτη 2008, 
2009 και 2010. 
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Δ.2.5.2.  Έλεγχος της Διαδικασίας Έγκρισης των Δαπανών από τις αρμόδιες 
                Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η.  

 

  α. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέσχε η Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., η εταιρεία 
αρκείται  σε  έλεγχο  τυπικής  νομιμότητας  των  παραστατικών  που  της 
προσκομίζει  η  ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  ελέγχει  όσα  προβλέπονται  από  τη 
σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου (10/2005 ). 
 
  β. Για τον έλεγχο της διαδικασίας επαληθεύσαμε ότι: 

 τα  δικαιολογητικά  πληρωμών  (τιμολόγια,  δελτία  παροχής  υπηρεσιών 
κ.λ.π.)  εκδίδονται  στο  όνομα  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  σύμφωνα  με 
την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,  

 είναι  θεωρημένα από  τον Πρόεδρο,  τον  Γραμματέα  και  τον  Ταμία  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  

 έχουν  διαβιβαστεί  με  κατάσταση  στον  αρμόδιο  μισθωτό  της 
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 

 έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από όλη την ιεραρχία της Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 
(Τομεάρχη, Βοηθό Δ/ντή, Διευθυντή και  Γενικό Δ/ντή),   

 έχουν προωθηθεί  στη Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. για την καταβολή της δαπάνης, 

 έχουν  λογιστικοποιηθεί  και  διαβιβαστεί  στον  Τομέα  Οικονομικού 
Ελέγχου  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης  (σήμερα  Διεύθυνση  Σχεδιασμού & 
Απόδοσης – Δ.Σ.Α.,   παλαιότερα Διεύθυνση Οικονομικού & Διοικητικού 
Ελέγχου – Δ.Ο.Δ.Ε.) για τον τελικό έλεγχο και τη θεώρηση ‐ έγκριση της 
πληρωμής, 

 έχουν  ελεγθεί  από  την  Δ.Ε.Η./Δ.Σ.Α.,  και  επαναδιαβιβαστεί  στη 
Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ., 

 έχει  εκδοθεί  σχετική  επιταγή  από  τη  Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ.  σε  διαταγή 
Γ.ΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.  και  έχει  κατατεθεί  το  ποσό  στον  τραπεζικό 
λογαριασμό του δικαιούχου. 

 
 Διαπιστώσεις‐Παρατηρήσεις 

Δεν  διαπιστώθηκαν  ευρήματα  από  τον  έλεγχο  που  διενεργήσαμε  στη 
διαδικασία έγκρισης των δαπανών.  
 

Δ.2.5.3. Έλεγχος της φύσης των Δαπανών, σε σχέση με τις προβλέψεις των 
               Ε.Σ.Σ.Ε. και την Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η.  

 

Ι. Δαπάνες που αφορούν την Ε.Σ.Σ.Ε. 1999 Κεφ.Β, παρ. 5, εδάφιο 2 
 
Η  εν  λόγω  Ε.Σ.Σ.Ε.  ορίζει  ότι  από  τον  εκάστοτε  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό 
της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., η Δ.Ε.Η. αναλαμβάνει να καλύπτει ετήσιες δαπάνες, 
μέχρι ποσού 70 εκατ. δρχ, αναπροσαρμοζόμενου με το ποσοστό αυξήσεων της 
εκάστοτε Ε.Σ.Σ.Ε. 
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Η  ανάλυση  των  δαπανών  (όπως  προέκυψε  από  την  κατηγοριοποίηση  των 
αιτημάτων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ για την πληρωμή δαπάνης) έχει ως εξής: 
 

Ανάλυση Δαπάνης 
Διαπί‐
στωση 

2008  2009  2010 

Ανακοινώσεις ‐ Αφίσες  (1)  47.979,14 € 49.876,50 €  68.684,22 €

Φύλαξη Κτηρίου    43.496,88 € 45.667,44 €  58.953,86 €

Κινητοποιήσεις‐ Περιοδείες   (2)  37.804,27 € 46.623,45 €  30.700,92 €

Μετακινήσεις Στελεχών  (2)  7.887,81 € 782,44 €  15.962,88 €

Γενικά Απρόβλεπτα   (3)  17.398,40 € 10.077,36 €  21.360,02 €

Τακτικά Συνέδρια‐Ημερίδες     ‐ 3.284,40 €  16.550,75 €

Διεθνείς‐Δημόσιες Σχέσεις  (4)  4.365,16 € 1.749,00 €  14.587,16 €

Έξοδα ΔΣ‐ΕΕ  (5)  75.690,47 € 14.978,90 €  10.309,10 €

ΟΤΕ    8.735,76 € 2.716,00 €  9.967,00 €

Δικαστικά έξοδα  (6)  770,00 € 7.602,00 €  8.900,00 €

Έκδοση περιοδικού ΠΑΛΜΟΣ 
& ΕΚΦΡΑΣΗ 

(7)  4.500,00 € 48.149,14 €   ‐

Διακίνηση Εντύπων  (7)  979,96 € 2.938,39 €  7.067,42 €

Εξοπλισμός Γραφείων    5.574,72 € 28.694,22 €  4.950,00 €

Γραφική ύλη‐ Αναλώσιμα    7.047,62 € 5.338,65 €  1.747,91 €

Αγορά Εντύπων‐Συνδρομές    714,00 € 2.329,41 €  1.065,48 €

Σύνολα    262.944,19€ 270.807,30 €  270.806,72 €
Πηγή: Έγγραφα ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προς Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝΠ.  
  
 Διαπιστώσεις 

Δεν κατατίθεται εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
στην αρμόδια Διεύθυνση  της Δ.Ε.Η.,  όπως προβλέπεται  στην  Ε.Σ.Σ.Ε. Ωστόσο, 
φαίνεται ότι το σύνολο των καλυπτομένων δαπανών στο πλαίσιο της εν λόγω 
Ε.Σ.Σ.Ε.  υπολείπεται  αισθητά  των  συνολικών  καλυπτομένων  από  τη  Δ.Ε.Η. 
δαπανών της ΓΕΝ.ΟΠ./ Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
Από τον έλεγχο των δαπανών προέκυψαν τα παρακάτω: 
 
(1) Δαπάνες για Ανακοινώσεις ‐ Αφίσες 
Πρόκειται  για  δαπάνες  που  πληρώνονται  για  την  κατασκευή  πανώ,  αφισών, 
έκδοση ανακοινώσεων κλπ. 
Δεν  αναφέρονταν  αν  οι  δαπάνες  αφορούσαν  συνέδρια  και  ποιά,  ή  αν 
αφορούσαν  απεργιακές  κινητοποιήσεις,  στρεφόμενες  κατά  της  Εταιρείας. 
Δεν υπήρχε δείγμα των ανακοινώσεων, επισυναπτόμενο στα τιμολόγια. 
 

(2) Δαπάνες για Κινητοποιήσεις‐Περιοδείες & Μετακινήσεις Στελεχών 
Στην  κατηγορία  Κινητοποιήσεις‐Περιοδείες,  καθώς  και  στην  κατηγορία 
Μετακινήσεις Στελεχών, διαπιστώσαμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
αναφέρονταν  στα  τιμολόγια  των  ξενοδοχείων  τα  ονόματα  των 
συμμετεχόντων,  ούτε  στα  τιμολόγια  γευμάτων  τα  ονόματα  των 
παρευρισκομένων    και  ο  σκοπός  που  παρατέθηκε  το  γεύμα.  Δεν  κατέστη 



 40

δυνατόν  να  διαπιστωθεί  αν    οι  δαπάνες  της  κατηγορίας  αυτής  στρέφονται 
κατά της Εταιρείας. 
 

(3) Δαπάνες για Γενικά‐Απρόβλεπτα  
Τα γενικά και απρόβλεπτα αφορούσαν κυρίως δαπάνες για μηνιαία στάθμευση 
αυτοκινήτων.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  οι  αριθμοί  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων 
που βρέθηκαν καταγεγραμμένοι σε τιμολόγια: ZΗΖ 7…,  ΙΚΙ 2…,  ΙΕΚ 1…,  ΙΜΙ 6…, 
ΙΕΚ 7…,  ΙΕΖ 8…, ΖΖΚ 3…,  ΙΒΕ 9…, ΥΖΕ 5…,  ΙΚΒ 1…, ΖΗΝ 3…, ΥΗΙ 8…, ΖΚΧ 8…, ΖΚΥ 
2…, ΙΕΜ 5…, ΖΗΜ 7…, ΙΜΚ 2….  
Δεν  υπήρχε  αιτιολόγηση  του  σκοπού  της  δαπάνης,  και  είναι  ελεγκτέο  αν 
τέτοιες δαπάνες προβλέπονται από την Ε.Σ.Σ.Ε. Επίσης δεν υπήρχε αναφορά 
αν αυτά τα αυτοκίνητα ανήκουν σε μέλη του Δ.Σ. της Γ.ΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
Μετά  τη  διασταύρωση  των  στοιχείων  (μέσω  του  Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.  και  του 
μηχανογραφικού  συστήματος  της  Δ.Ε.Η.,  όπως  αναφέρεται  στα  υποκεφάλαια 
Γ.2.2.  και  Γ.1.11.,  προέκυψε  ότι  τα  εν  λόγω  αυτοκίνητα  ανήκουν  στα  εξής 
πρόσωπα: 
 

Αρ. Κυκλ. 
Αυτ/του 

Ονοματεπώνυμο  Υπάλληλος ΔΕΗ 
Θεσμική ή 

Συνδικαλιστική 
ιδιότητα 

ΖΗΖ 7…  Γ. Γ.  ΝΑΙ 
… ΓΕΝΟΠ 

ΙΚΙ 2…  Μ. Π.   ΝΑΙ 
… ΕΔΟΠ 

ΙΕΚ 1…  Σ. Δ.   ΝΑΙ 
− 

ΙΜΙ 6…  Κ. Κ.  ΝΑΙ  … ΓΕΝΟΠ 

ΙΕΚ 7…  Α. Ε.   ΟΧΙ 
 

ΙΕΚ 7…  Γ.  Κ.   ΟΧΙ 
 

ΙΕΖ 8…  Ρ. Ι.   ΟΧΙ 
 

ΖΖΚ 3…  Β. Π.   Πρώην υπάλληλος 
… ΓΕΝΟΠ 

YZE 5…  Κ.  Κ.  ΝΑΙ 
… ΓΕΝΟΠ 

IKB 1…  Σ. Α.  Τέκνο υπαλλήλου 

− 
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ZHN 3…  Κ. Μ.  Τέκνο υπαλλήλου 
− 

YHI 8…  Χ. Δ.  ΟΧΙ 
− 

YHI 8…  Χ. Γ.   ΟΧΙ 
− 

ZKX 8…  Ρ. Σ.  ΝΑΙ 
… ΓΕΝΟΠ 

ZKY 2…  Π. Β.  Πρώην υπάλληλος  …. ΓΕΝΟΠ 

IEM 5…  Σ. Θ.   ΟΧΙ 
 

ZHM 7…  Κ. Ε.   Πρώην υπάλληλος  … ΓΕΝΟΠ 

IMK 2…  Σ. Δ.   ΝΑΙ 
… ΓΕΝΟΠ 

IMK 2…  Λ. Φ.  ΝΑΙ 

… ΕΔΟΠ 

 
Παρατηρείται  ότι  ορισμένα  από  τα  προσκομισθέντα  στη  Δ.Ε.Η.  από  τη 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  εξοφληθέντα  από  την  Εταιρεία  τιμολόγια  παροχής 
υπηρεσιών  μηνιαίας  στάθμευσης  αυτοκινήτων  αφορούν  αυτοκίνητα,  των 
οποίων  οι  κάτοχοι  δεν  ανήκουν  στο  προσωπικό  της  Δ.Ε.Η.,  ή  είναι  τέκνα 
υπαλλήλων της Εταιρείας. 
 
(4) Δαπάνες για Διεθνείς‐Δημόσιες Σχέσεις  
Υπάρχουν  τιμολόγια δώρων,  στα οποία δεν αναγράφονται  τα ονόματα  των 
παραληπτών και ο σκοπός του δώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΓΕΝΟΠ, Α/Α Εγκριτικού 
σημειώματος  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. 
προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία 
Ποσά 
σε € 

492/07‐01‐08 Σ. Μ. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 1266/29‐02‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 593/18‐03‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 52529/19‐03‐2008 

Καλάθια Πλεκτά 5 
τεμάχια (με ανάλυση 
ποτών) 

509,28

339/03‐02‐10  
Τ. Ι.& ΣΙΑ ΟΕ 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 155/26‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 568/09‐03‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 51888/12‐03‐2010 

Συσκευασίες Δώρου 
8 τεμάχια  

861,80
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86/04‐02‐10 
Τ. Κ. –Εμπορία Τροφίμων και Ποτών 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 155/26‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 568/09‐03‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 51888/12‐03‐2010 

Μπαουλάκι δώρου 
(περιέχει κρασιά, 
φιάλη ουίσκι special, 
έξοδα αποστολής, 
διακοσμητικά 

177,71

91/04‐02‐10 
Τ.Κ. –Εμπορία Τροφίμων και Ποτών 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 155/26‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 568/09‐03‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 51888/12‐03‐2010 

Μπαουλάκι δώρου 
(περιέχει ουίσκι, 
κρασιά,  έξοδα 
αποστολής, 
διακοσμητικά 

181,59

87/04‐02‐10 
Τ.Κ. –Εμπορία Τροφίμων και Ποτών 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 155/26‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 568/09‐03‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 51888/12‐03‐2010 

Μπαουλάκι δώρου 
(περιέχει  φιάλες 
ουίσκι, κρασιά,  
έξοδα αποστολής, 
διακοσμητικά 

130,89

88/04‐02‐10 
Τ.Κ. –Εμπορία Τροφίμων και Ποτών 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 155/26‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 568/09‐03‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 51888/12‐03‐2010 

Μπαουλάκι δώρου 
(περιέχει  ουίσκι, 
κρασιά,  έξοδα 
αποστολής, 
διακοσμητικά 

114,89

89/04‐02‐10 
Τ.Κ. –Εμπορία Τροφίμων και Ποτών 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 155/26‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 568/09‐03‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 51888/12‐03‐2010 

Μπαουλάκι δώρου 
(περιέχει  ουίσκι, 
κρασιά,  έξοδα 
αποστολής, 
διακοσμητικά 

110,69

90/04‐02‐10 
Τ.Κ. –Εμπορία Τροφίμων και Ποτών 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 155/26‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 568/09‐03‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 51888/12‐03‐2010 

Μπαουλάκι δώρου 
(περιέχει  ουίσκι, 
κρασιά,  έξοδα 
αποστολής, 
διακοσμητικά 

185,29

 

(5) Έξοδα Δ.Σ.‐Ε.Ε.  
Αφορούν  κυρίως  αμοιβές  στον  κ.  Ν.  Τ.  για  μαγνητοφώνηση, 
απομαγνητοφώνηση και αντίγραφα συνεδρίων ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
Υπάρχουν  τιμολόγια που αφορούν  ξενοδοχεία  (πχ.  ενοικίαση αίθουσας)  και 
γεύματα,  χωρίς  να  αναφέρονται  τα  ονόματα  των  συμμετεχόντων  και  ο 
σκοπός.  
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΓΕΝΟΠ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία 
Ποσά 
σε € 

147/24‐04‐09 
Α. S. C.C. LTD 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 567/09‐06‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1416/25‐06‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54149/08‐07‐2009 

Διανυκτερεύσεις‐Μεταφορές‐
Φαγητά Μελών Δ.Σ. 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ‐ ΚΗΕ. HOTEL GR… 
A.., HOTEL S… I… 

9.409,00
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163/29‐04‐09 
Α. S. C.C. LTD 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 567/09‐06‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1416/25‐06‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54149/08‐07‐2009 

Γεύματα Μελών Δ.Σ. 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ. ΑΧΑ‐Α GR… 

442,90

132297/04‐06‐09 
C…  A…. I…  5* 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 567/09‐06‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1416/25‐06‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54149/08‐07‐2009 

Conference Rental Ενοίκιο 
Αίθουσας, 
Banquet/Εκδηλώσεις 

900,70

 

(6) Δικαστικά έξοδα   
Τα δικαστικά έξοδα περιλαμβάνουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών δικηγόρων 
για νομικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΓΕΝΟΠ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. 
προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία 
Ποσά 
σε € 

34/19‐01‐2009 Ι. Ρ.  
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 94/05‐02‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 335/18‐02‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
51005/23‐02‐2009 

Νομικές υπηρεσίες  450,00

48/10‐02‐2010 Κ. Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 477/07‐06‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1537/16‐06‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
55903/21‐06‐2010 

Αμοιβή για διερεύνηση 
υπόθεσης σύμβασης ΔΜΚΟ..& 
ΑΗΣ  Αλιβερίου, Παροχή 
Νομικών Συμβούλων και 
Σύνταξη…εξώδικης δήλωσης 

1.500,00

1092/24‐03‐2010 
Μ. Σ. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 353/26‐04‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1106/06‐05‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
53811/12‐05‐2010 

Δικαιώματα επιδοτών ..(12) 
από 04‐02‐2010 εξώδικης 
διαμαρτυρίας  προς ΔΕΗ 

300,00

 
Από την αιτιολογία των παραστατικών δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί αν  
οι περιγραφόμενες νομικές υπηρεσίες στρέφονται κατά της Εταιρείας. 
 
(7)  Έκδοση & Διακίνηση Εντύπων   
Τα σημαντικότερα κονδύλια αφορούν την διακίνηση του περιοδικού «ΠΑΛΜΟΣ 
&  ΕΚΦΡΑΣΗ».  Η  δαπάνη  αυτή,  καθώς  και  η  δαπάνη  της  έκδοσης  του 
περιοδικού,  κατά  πάγια  πρακτική  συμπεριλαμβάνονται  στην  κατηγορία  των 
δαπανών  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  2001  Κεφ.  Β,  Παρ.3.  Οι  διαπιστώσεις  σχετικά  με  την 
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έκδοση  του περιοδικού αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο:  ΙΙ  Δαπάνες 
που αφορούν την Ε.Σ.Σ.Ε. 2001 Κεφ.Β, Παρ.3. 
 

ΙΙ. Δαπάνες που αφορούν την Ε.Σ.Σ.Ε. 2001 Κεφ.Β, Παρ.3                                      
 
Η  σχετική  Ε.Σ.Σ.Ε.  ορίζει  ότι  στην  πλέον  αντιπροσωπευτική  οργάνωση 
προσωπικού  Δ.Ε.Η.  (ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η‐Κ.Η.Ε.)  θα  χορηγείται  ποσό  που  δεν  θα 
υπερβαίνει τα 95 εκατ. δρχ ετησίως, αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό των 
αυξήσεων  των  εκάστοτε  Ε.Σ.Σ.Ε.,  για  κάλυψη  απολογιστικά  αιτιολογημένων 
δαπανών  που  θα  αφορούν  θέματα  Απελευθερωμένης    Αγοράς  Ηλεκτρικής 
Ενέργειας,  Αναμόρφωσης  Κανονισμών  Προσωπικού,  αντιμετώπισης 
προβλημάτων  που  θα  προκύψουν  κατά  την  πρώτη  λειτουργία  του ΟΑΠ/ΔΕΗ, 
καθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, μετά από έγκριση 
του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης. 
Η  ανάλυση  των  δαπανών  (όπως  προέκυψε  από  την  απόπειρα 
κατηγοριοποίησης που κάναμε  στα αιτήματα της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. για την 
πληρωμή δαπάνης) έχει ως εξής: 
 

Ανάλυση 
Διαπί‐
στωση 

2008  2009  2010 

Έκδοση "ΠΑΛΜΟΣ & 
ΕΚΦΡΑΣΗ"  (1) 

150.688,20 € 51.414,00 €  125.185,00 €

Ταχυδρομικά έξοδα (κυρίως 
διακίνηση "ΠΑΛΜΟΣ & 
ΕΚΦΡΑΣΗ")  (1) 

35.164,59 € 23.681,98 €  35.314,75 €

Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο  (2)  ‐ 196.887,00 €  68.890,50 €

Νομικές Υπηρεσίες  (3)  24.800,00 € 27.500,00 €  70.005,54 €

Αμοιβή σε δημοσιογράφους & 
Συγγραφείς για συνεργασία   

9.000,00 € 16.000,00 €  22.127,80 €

Λογιστικές Υπηρεσίες    14.304,00 € 3.876,00 €  7.687,50 €

Εξοπλισμός Η/Υ  (4)   ‐ 31.792,04 €   ‐

Ημερίδες  (5)  58.000,00 €  ‐   ‐

Αμοιβές σε ΜΜΕ     46.221,81 €  ‐   ‐

Λοιπά     2.737,00 €  ‐  1.300,00 €

Σύνολα     340.915,60 € 351.151,02 €  330.511,09 €

Πηγή: Έγγραφα ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προς Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. & Αντίγραφα Τιμολογίων  

  
 Διαπιστώσεις 

 
(1) Δαπάνες για την έκδοση του περιοδικού "ΠΑΛΜΟΣ & ΕΚΦΡΑΣΗ"  & 
      Ταχυδρομικά έξοδα 
Ιδιοκτήτης  του  περιοδικού  «ΠΑΛΜΟΣ  &  ΕΚΦΡΑΣΗ»  είναι  η  ΓΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.  Το  περιοδικό  εκδίδεται  κάθε  δίμηνο  και  αποστέλλεται  ταχυδρομικά 
στους  εργαζομένους  της  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  Η  εκτύπωση  και  έκδοση  του  περιοδικού 
διενεργείται  από  την  «ΕΙΔΙΚΗ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΑΕΕΒΕ».  Κατά  τον  έλεγχο  των 
τιμολογίων  διαπιστώθηκε  ότι  το  περιοδικό  εκδίδεται  (σύμφωνα  με  τα 
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τιμολόγια) κατά μέσο όρο σε 60.000 αντίτυπα,  ενώ το σύνολο των τευχών που 
αποστέλλονται, όπως προκύπτει από τα τιμολόγια των ΕΛ.ΤΑ., ανέρχεται κατά 
μέσο όρο στα 20.000. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
 
  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΕΛ.ΤΑ. (1) 

Τεύχος  Ημ/νία  Τεμάχια  Δαπάνη  Ημ/νία  Τεμάχια  Δαπάνη 

           

99  04/08/08  60.000 21.945,00€  18/08/08  14.000  2.762,00€ 

      18/08/08  8.652  5.837,42€ 

      Σύνολο  22.652   

Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ:  
57358/07‐10‐2008 

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
58107/12‐11‐2008 

           

103  23/03/2009  60.000 26.334,00€  24/03/2009 13.500  4.287,00€ 

      26/03/2009 7.900  6.367,00€ 

      Σύνολο  21.400   

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ:  52310/13‐04‐
2009 

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
53385/02‐06‐2009 

           

108  04/01/10  60.000 25.080,00€  11/01/10  14.000  2.762,00€ 

      11/01/10  5.841  4.184,49€ 

      Σύνολο  19.841   

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ:  50841/08‐02‐
2010 

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
50841/08‐02‐2010 

           

109  27/04/2010  60.000 25.200,00€  30/04/10  14.000  2.762,00€ 

      30/04/10  6.733  4.823,52€ 

      Σύνολο  20.733   

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ:  53812/12‐05‐
2010 

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
53812/12‐05‐2010 

           

112  10/09/2010  60.000 25.320,00€  16/09/10  14.000  2.762,00€ 

      16/09/10  4.645  4.737,90€ 

      Σύνολο  18.645   

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ:  60112/.1‐10‐
2010 

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
60384/11‐10‐2010 

           

113  31/12/2010  50.000 24.265,00€  16/09/10  14.000  2.762,00€ 

      16/09/10  4.645  4.737,90€ 

      Σύνολο  18.645   

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ:  50672/25‐01‐
2011 

Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
50672/25‐01‐2011 

(1):  Στα  δελτία  ομαδικής  κατάθεσης  των  ΕΛ.ΤΑ.,  στα  στοιχεία  πελάτη  αναφέρεται:  «ΠΑΛΜΟΣ  & 
ΕΚΦΡΑΣΗ» 

 

(2) Δαπάνες για Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο  
Τα έξοδα εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου για τα έτη 2009 και 2010, αφορούν 
τα έξοδα των 32ου και 33ου    συνεδρίων αντίστοιχα. Στα τιμολόγια δεν υπήρχε 
ανάλυση  της  δαπάνης.  Συγκεκριμένα,  δεν  αναφέρονταν  τα  ονόματα  και  ο 
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αριθμός συμμετεχόντων, δεν υπήρχε αναλυτική κατάσταση διανυκτερεύσεων 
και γευμάτων κλπ., ώστε να μπορεί να αιτιολογηθεί και ελεγχθεί το ύψος της 
δαπάνης. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 

Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΓΕΝΟΠ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό 
Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

99/16‐02‐09, Δ…  Ε.Π.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/246/19‐03‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 799/09‐04‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
52534/27‐04‐2009 

Οργάνωση 32ου προγραμματικού 
απολογιστικού συμβουλίου ΓΕΝΟΠ/ 
ΔΕΗ, 12‐15/02/09, υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης, χώροι 
συνεδριάσεων, οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός, γεύματα, δείπνα κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων, 
έντυπο υλικό ως το συμφωνητικό 
από 15‐01‐2009. 

39.720,00

100/09‐03‐09, Δ… Ε.Π.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/246/19‐03‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 799/09‐04‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
52534/27‐04‐2009 

Οργάνωση 32ου προγραμματικού 
απολογιστικού συμβουλίου ΓΕΝΟΠ/ 
ΔΕΗ, 12‐15/02/09, υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης, χώροι 
συνεδριάσεων, οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός, γεύματα, δείπνα κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων, 
έντυπο υλικό ως το συμφωνητικό 
από 15‐01‐2009. 

20.280,00

18/12‐02‐09 
M… S… ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/246/19‐03‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 799/09‐04‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
52534/27‐04‐2009 

Οργάνωση 32ου προγραμματικού 
απολογιστικού συμβουλίου ΓΕΝΟΠ/ 
ΔΕΗ, 12‐15/02/09, υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης, χώροι 
συνεδριάσεων, οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός, γεύματα, δείπνα κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων, 
διανυκτερεύσεις ως το 
συμφωνητικό από 15‐01‐2009. 

29.980,00

19/16‐02‐09 
M… S… ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/246/19‐03‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 799/09‐04‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
52534/27‐04‐2009 

Οργάνωση 32ου προγραμματικού 
απολογιστικού συμβουλίου ΓΕΝΟΠ/ 
ΔΕΗ, 12‐15/02/09, υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης, χώροι 
συνεδριάσεων, οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός, γεύματα, δείπνα κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων, 
διανυκτερεύσεις ως το 
συμφωνητικό από 15‐01‐2009. 

35.690,00
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20/20‐02‐09 
M… S… ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/246/19‐03‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 799/09‐04‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
52534/27‐04‐2009 

Οργάνωση 32ου προγραμματικού 
απολογιστικού συμβουλίου ΓΕΝΟΠ/ 
ΔΕΗ, 12‐15/02/09, υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης, χώροι 
συνεδριάσεων, οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός, γεύματα, δείπνα κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων, 
διανυκτερεύσεις ως το 
συμφωνητικό από 15‐01‐2009. 

26.350,00

21/05‐03‐09 
M… S…  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/246/19‐03‐2009 
Α/Α Εγκριτικού σημ.: 799/09‐04‐2009
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
52534/27‐04‐2009 

Οργάνωση 32ου προγραμματικού 
απολογιστικού συμβουλίου ΓΕΝΟΠ/ 
ΔΕΗ, 12‐15/02/09, υπηρεσίες 
γραμματειακής υπο‐στήριξης, 
χώροι συνεδριάσεων, 
διανυκτερεύσεις ως το 
συμφωνητικό από 15‐01‐2009. 

14.980,00

22/01/2010 
Ε… Ε…  ΑΕΕΒΕ 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/128/17‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτικού σημ.: 430/22‐02‐2010
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
51891/12‐03‐2010 

Έκδοση 1500 βιβλίων 
«απολογισμός  δράσης» , 1500 
βιβλίων «βασικές θέσεις & στόχοι 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ» (33ο 
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο) (1)  

31.298,00

22/01/2010 
Ε… Ε…  ΑΕΕΒΕ 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/128/17‐02‐2010 
Α/Α Εγκριτικού σημ.: 430/22‐02‐2010
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
51891/12‐03‐2010 

Αφίσες Συνεδρίου, προσκλήσεις, 
κάρτες, φάκελοι κλπ (33ο 
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο) (1)  

23.491,00

(1): Σύμφωνα με το  α.π. 34/128/17‐02‐2010 έγγραφο της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
        προς τη Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  
 

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  ανάλυσης  των  δαπανών  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  2001, 
παρατηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ  των δαπανών που αφορούν  το 32ο 
και  το  33ο  εκλογοαπολογιστικό  συνέδριο  (196.887,00€  και  68.890,50€ 
αντίστοιχα). Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο ότι το 33ο συνέδριο επιδοτήθηκε 
και από τη Διεύθυνση Τύπου & ΜΜΕ της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΓρΔ 
1255/10‐03‐2010  εισήγησής  της,  η  οποία  εγκρίθηκε από  τον Δ/ντα  Σύμβουλο 
της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή ποσού ύψους 149.700,00€ 
στην  εταιρία  Α…  Μ…  &  ΣΙΑ  ΕΕ,  για  την  οργάνωση  του  33ου  συνεδρίου  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., με συμμετοχή 540 ατόμων. Ούτε σε αυτό το τιμολόγιο 
επισυνάπτεται κατάσταση των συμμετεχόντων και ανάλυση των εξόδων. 
 (3) Νομικές Υπηρεσίες    
Στις δαπάνες για νομικές υπηρεσίες περιέχονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 
δικηγόρων  για  νομικές  υπηρεσίες  κυρίως  επί  ασφαλιστικών‐εργατικών 
θεμάτων, καθώς και παραστάσεις.  
Ενδεικτικά  αναφέρεται  η  περίπτωση  όπου,  με  το  α.π.34/687/23‐09‐2010 
έγγραφό της, η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. αιτείται  την έγκριση της πληρωμής των 
παρακάτω δύο τιμολογίων νομικών υπηρεσιών: 
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Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΓΕΝΟΠ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία 
(όπως αναγράφεται στην απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών) 

Ποσά 
σε € 

244/30‐06‐2010 
Κ. Χ.  
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/687/23‐09‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2431/01‐10‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
60385/11‐10‐2010 

Κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο 
ΣΤΕ και αγωγής στα αστικά 
δικαστήρια.  

7.500,00

129/30‐08‐2010 
Λ. Α. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/687/23‐09‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2431/01‐10‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
60385/11‐10‐2010 

Κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο 
ΣΤΕ και αγωγής στα αστικά 
δικαστήρια. 

7.500,00

 

Στο  α.π.  34/713/01‐10‐2010    έγγραφό  της  η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  κατόπιν 
προφορικής  αίτησης  της  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π,  αναφέρει  ότι  τα  παραστατικά  (του 
προηγούμενου πίνακα) που απέστειλε με το έγγραφο α.π. 34/687/23‐09‐2010 
αφορούν  μελέτες  για  θέματα  προσωπικού.  Η  αναφορά  αυτή  δεν  είναι 
σύμφωνη  με  την  αιτιολογία  που  αναγράφεται  στις  αποδείξεις  παροχής 
υπηρεσιών των δικηγόρων.  
Παρά ταύτα, τα τιμολόγια προωθήθηκαν στη Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. για πληρωμή με το 
α.π.60384/11‐10‐2010 έγγραφο της Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  
  
(4) Εξοπλισμός Η/Υ 
Η  δαπάνη  «εξοπλισμός  Η/Υ»  για  το  έτος  2009  αφορά  ένα  τιμολόγιο  ποσού 
31.792,04€  του προμηθευτή “E… A.E.”,  για 50 υπολογιστές notebooks  και μία 
μονάδα Η/Υ  με  οθόνη.  Δεν αναφέρονται  ούτε  ο  σκοπός  της  αγοράς  των 50 
notebooks,  ούτε  τα  ονόματα  των  μελών  της    ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.    που 
χρεώθηκαν τους συγκεκριμένους υπολογιστές. 
 

(5) Ημερίδες   
Η δαπάνη για ημερίδες αφορά ένα τιμολόγιο το οποίο κατατέθηκε για έγκριση 
πληρωμής  στη  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  με  το  α.π.  34/1675/04‐06‐2008  έγγραφο  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  με τα εξής στοιχεία: 
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Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΓΕΝΟΠ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσό σε € 

78/26‐05‐2008 
Α. Μ.  & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/1675/04‐06‐2008 
Α/Α Εγκριτικού σημ.: 1188/09‐06‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
55647/04‐07‐2008 

Διοργάνωση διημερίδας 
γραμ/κή υποστήριξη, 
διαμονή, διατροφή κλπ. 390 
άτομα  

58.000,00

 
Με το α.π.34/1759/24‐06‐2009 έγγραφό της, κατόπιν προφορικής αίτησης της 
Δ.Ε./Δ.ΑΝ.Π.  η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  ενημέρωσε  τη  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  ότι  το 
υπ’αρ. 78/26‐05‐2008 Τ.Π.Υ αφορά διοργάνωση διημερίδας στο ξενοδοχείο A… 
I…  την  18‐19/02/2008  με  θέμα:  Ενημέρωση  και  Αντιμετώπιση  προβλημάτων 
σχετικά  με  την  ένταξη  του  ΟΑΠ/ΔΕΗ  στο  ΙΚΑ,  χωρίς  να  επισυνάπτεται 
κατάσταση  των  συμμετεχόντων,  αναλυτική  κατάσταση  διανυκτερεύσεων  και 
γευμάτων κλπ., ώστε να μπορεί να αιτιολογηθεί και ελεγχθεί η δαπάνη. 
Το τιμολόγιο προωθήθηκε για πληρωμή στη Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. με το α.π.55647/04‐
07‐2008 έγγραφο της Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  
 

ΙΙΙ. Απόφαση 8/04.01.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου  
  

Στο πλαίσιο της εν λόγω Απόφασης, δικαιολογήθηκαν μετακινήσεις μελών της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  στο  εξωτερικό,  το ύψος δαπάνης  των οποίων ανά  έτος 
έχει ως εξής: 
 

Ανάλυση  2008  2009  2010 

Μετακινήσεις Μελών ΓΕΝ.Ο.Π./ Δ.Ε.Η.‐ 
Κ.Η.Ε. στο εξωτερικό   184.211,50€ 188.721,00€  180.434,73€

Πηγή: Έγγραφα ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προς Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. 
 

Όπως  έχει  αναφερθεί  στο  υποκεφάλαιο  Γ.2.1.  ανωτέρω,  το  Σ.Δ.Ο.Ε.  μας 
ενημέρωσε  για  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  του  με  το  έγγραφο 
ΕΜΠ.1001/23‐3‐2011, το οποίο αναφέρει τα εξής,  όσον αφορά την δαπάνη για 
μετακινήσεις μελών της ΓΕΝ.Ο.Π./ Δ.Ε.Η.‐ Κ.Η.Ε. στο εξωτερικό: 

 Ζητήθηκαν και προσκομίσθηκαν, για έξι τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 
τα  ιδιωτικά  συμφωνητικά  μεταξύ  του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  της 
Γ.ΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  

 Ζητήθηκαν  και  προσκομίσθηκαν  τα  αναλυτικά  καθολικά  του  πελάτη 
Γ.ΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  για  τις  χρήσεις 2008, 2009  και 2010,  στα  οποία 
εμφανίζονται  αναλυτικά  όλες  οι  κινήσεις  –  συναλλαγές  των  δύο 
αντισυμβαλλόμενων. 

 Ελέγχθηκαν  μόνο  δύο  τιμολόγια  και  οι    επισυναπτόμενες  καταστάσεις 
συμμετεχόντων. 
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Λόγω  του  περιορισμένου  χρόνου  του  ελέγχου  και  του  μικρού  δείγματος,  δεν 
μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 
 

Κατά  τον  έλεγχο  των  δαπανών  ανευρέθηκαν  τιμολόγια  ταξιδιωτικών 
γραφείων, τα οποία αναφέρουν μόνο τον προορισμό και τη χρονική διάρκεια 
της  δαπάνης,  χωρίς  να  επισυνάπτεται  η  λίστα  των  συμμετεχόντων  και  ο 
σκοπός της αποστολής, ώστε να μπορεί να επαληθευτεί ότι η δαπάνη συνάδει 
με τα οριζόμενα στην Απόφαση 8/2005 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου 
Προμηθευτής, Αίτηση ΓΕΝΟΠ Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. 
προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία 
(όπως αναγράφεται στα τιμολόγια) 

Ποσά 
σε € 

95/06‐10‐2008  
Δ… Ε.Π.Ε 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/2076/15‐10‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2505/10‐11‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
58566/25‐11‐2008 

Group 30 ατόμων 29/09 έως 
06/10/08. Πλήρης διατροφή και 
ποτά κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων‐δείπνων‐μεταφορές‐
ξεναγήσεις‐είσοδοι σε 
αρχαιολογικούς χώρους  (1) 
Προορισμός: δεν αναγράφεται 

57.000,00

372/12‐11‐08, Α. S. C.C. LTD 
 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/2224/27‐11‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2792/08‐12‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
59435/23‐12‐2008 

Ταξίδι στην Πράγα: Αεροπορικά 
εισιτήρια, μεταφορές, διαμονή 
Hotel M… Pr… 14‐17/11/08  
μελών ΔΣ 

10.850,00

95/06‐12‐08 
Α.  Μ.  & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/2274/15‐12‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2876/16‐12‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
50043/08‐01‐2009 

Γύρος Ιταλίας 28/11‐5/12/08  
24 αερ/κά εισιτήρια Αθήνα‐Ρώμη 
και Μιλάνο‐Αθήνα πολυτελή 
ξενοδοχεία, πλήρης διατροφή, 
πούλμαν, ξεναγός αρχηγός, 
είσοδοι κλπ. 

57.360,00

123/31‐03‐09 
Α. S. C.C. LTD  
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/336/08‐04‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 857/16‐04‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
52763/07‐05‐2009 

Ταξίδι μελών Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε. Πράγα 12‐15/03/09 (2) 

9.080,00

124/18‐03‐09 
Δ… Ε.Π.Ε 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/821/12‐10‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2170/16‐10‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
56150/20‐10‐2009 

Group 23 ατόμων για 8ήμερο 
ταξίδι Ιταλία 21‐28/08 για 
εκπαιδευτικούς λόγους για τα 
μέλη του ΔΣ της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. ‐ 
Κ.Η.Ε.  

54.500,00
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501/24‐12‐09 
Α. S. C.C. LTD  
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/1053/31‐12‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 88/18‐01‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
50416/25‐01‐2010 

Συμμετοχή συνδικαλιστικών 
στελεχών ΓΕΝΟΠ/Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε σε 
διεθνή ημερίδα στην Πράγα  

18.000,00

142/25‐10‐2010 
Α.  Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/778/02‐11‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2785/04‐11‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
61642/11‐11‐2010 

Ταξίδι Στελεχών στην Ισπανία   33.820,00

146/16‐12‐10 
Δ.  Ε.Π.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/996/17‐01‐2011 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 108/25‐01‐2011 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
50675/25‐01‐2011 

Group 20 ατόμων στη 
Βουδαπέστη από 15/11/10 
συνάντηση συνδικαλιστικών 
στελεχών με ουγγρική 
ομοσπονδία εργαζομένων (3) 

21.600,00

147/22‐12‐10 
Δ.  Ε.Π.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/996/17‐01‐2011 
Α/Α Εγκριτικού σημ.: 108/25‐01‐2011 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
50675/25‐01‐2011 

Group 15 ατόμων στη Γενεύη από 
15/11/10 Συμμετοχή νομικών 
συμβούλων για την παρέμβαση 
στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας. 
(3) 

38.900,00

148/22‐12‐10 
Δ. Ε.Π.Ε. 
Αίτηση ΓΕΝΟΠ: 34/996/17‐01‐2011 
Α/Α Εγκριτικού σημ.: 108/25‐01‐2011 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
50675/25‐01‐2011 

Group 30 ατόμων στη Γενεύη 
Παρέμβαση στο Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας. (3) 

30.500,00

 

Η  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  φαίνεται  να  έχει  καταβάλει,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις, 
κάποιες προσπάθειες  για αιτιολόγηση  των δαπανών.  Ενδεικτικά αναφέρονται 
τα παρακάτω: 
(1)  Για  το  α.α.  95/06‐10‐2008  τιμολόγιο  του  προμηθευτή  ΔΙΑΚΟΠΕΣ  ΕΠΕ,  η 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  με  το  α.π.  34/2135/05‐11‐2008  έγγραφό  της 
πληροφόρησε τη Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. ότι σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, το 
εν  λόγω  τιμολόγιο  αφορά  μετάβαση  μελών  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  στο 
εξωτερικό. 
(2) Το α.α. 123/13‐08‐2009 τιμολόγιο του προμηθευτή Α. S. C.C. LTD, με αρχική 
αιτιολογία  :  «Group  23  ατόμων  για  8ήμερο  εκδρομή    Ιταλία  21‐28/08  για 
εκπαιδευτικούς λόγους ως μεταξύ μας  ιδιωτικό συμφωνητικό για  τα μέλη του 
ΔΣ  της  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ»,  επιστράφηκε  με  το  α.π.55743/05‐10‐2009  έγγραφο  της 
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  με  την  ένδειξη  ότι  το  συγκεκριμένο 
τιμολόγιο δεν εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης Δ.Σ. 
Το  τιμολόγιο  επανυποβλήθηκε  με  διαγραμμένη  την  λέξη  «εκδρομή»  και 
αντικατεστημένη  με  τη  λέξη «ταξίδι». Τελικά  προωθήθηκε  για  πληρωμή στη 
Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. με το α.π. 56150/20‐10‐2009 έγγραφο της Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. 
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(3)  Για  τα  α.α.  146/16‐12‐2010,  147/22‐12‐2010  και  148/22‐12‐2010 
τιμολόγια  του  προμηθευτή  Δ…  ΕΠΕ,  η  Γ.ΕΝ.ΟΠ./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  διευκρίνισε  στη 
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., με το α.π. 34/1001/21‐01‐2011 έγγραφό της, ότι αυτά αφορούν 
συνάντηση  συνδικαλιστικών  στελεχών  με  Ουγγρική  Αντιπροσωπεία 
εργαζομένων, συμμετοχή νομικών συμβούλων και μελών της Ομοσπονδίας στο 
Διεθνές  Γραφείο  Εργασίας  και  την  μετάβαση  αποστολής  για  παρέμβαση  στο 
Διεθνές  Γραφείο  Εργασίας,  αντίστοιχα.  Παρά  ταύτα  και  πάλι  δεν 
επισυνάφθηκε η κατάσταση των συμμετεχόντων.     
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Δ.3. Κάλυψη Δαπανών του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., στο πλαίσιο Ε.Σ.Σ.Ε.       

 
 

Δ.3.1. Ιστορικό καταβολών                                                                                

 

Το  ιστορικό  των  καταβολών    προς  τoν  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.,  ταξινομημένων 
βάσει  Ε.Σ.Σ.Ε.  και  ανά  έτος,  για  τα  έτη 2006  έως  και 2010  (ο Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–
Κ.Η.Ε. δραστηριοποιείται από το 2006 και εντεύθεν), έχει ως εξής: 
 

Έτος 
ΕΣΣΕ 2006 κεφ.Β, 
παρ.1 (0,7‰) 

ΕΣΣΕ 2006 κεφ.Β, 
παρ.1 (1,2‰‐1,9‰) 

Σύνολα 

2006  568.538,85 € 970.432,50 € 1.538.971,35 €

2007  631.555,99 € 1.718.377,48 € 2.349.933,47 €

2008  644.977,37 € 1.745.806,44 € 2.390.783,81 €

2009  660.785,73 € 1.793.587,92 € 2.454.373,65 €

2010  659.462,28 € 1.886.006,48 € 2.545.468,76 €

Σύνολα  3.165.320,22 € 8.114.210,82 € 11.279.531,04 €

Πηγή: Έγγραφα Δ.Ε.Η /Δ.ΑΝ.Π.  

  
 

Δ.3.2. Νομιμοποιητική βάση, κατά την άποψη της Δ.Ε.Η. 

 
  α.  Με  την  Ε.Σ.Σ.Ε.  2001  ορίστηκε  ότι  οι  συμβαλλόμενοι  συμφωνούν  να 
συγκροτήσουν  πενταμελή  Επιτροπή  Εργασίας,  αποτελούμενη  από  δύο  (2) 
στελέχη  της  Δ.Ε.Η.  και  τρεις  (3)  εκπροσώπους  που  θα  υποδείξει  η  πλέον 
Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η., η οποία Επιτροπή θα μελετήσει από κοινού τους όρους και τις 
προϋποθέσεις  σύστασης  “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΕΗ”  (Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.),  με  τη  μορφή  Αστικής  Εταιρείας 
Οικονομικού  Σκοπού,  μη  Κερδοσκοπικού  Χαρακτήρα,  με  βάση  το  άρθρο  784 
του Α.Κ. Ο υπόψη οργανισμός θα αναλάβει να υλοποιήσει όλες τις κοινωνικές 
δραστηριότητες  που  προβλέπονται  σε  προηγούμενες  Ε.Σ.Σ.Ε.  και  ιδία  των 
Ε.Σ.Σ.Ε. 1994  και 1995,  καθώς  και  την  ανάπτυξη  κοινωνικών  και  πολιτιστικών 
προγραμμάτων για το Προσωπικό της Επιχείρησης. 
 

β. Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2006, σε υλοποίηση της Ε.Σ.Σ.Ε. 2001, μεταφέρθηκαν οι 
δαπάνες της Ε.Σ.Σ.Ε. 2004 στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., ως ακολούθως: 

a. Η Επιχείρηση καλύπτει στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.– Κ.Η.Ε.   δαπάνη που 
δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό 1,2‰ για το έτος 2006 και το 1,9‰ για 
το  έτος  2007  και  εφεξής,  επί  της  ετήσιας  μισθοδοσίας  των  τακτικών 
αποδοχών  του  προσωπικού,  όπως  αυτή  διαμορφώνεται  στο  τέλος 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους,  για την ενίσχυση πολιτιστικών, 
ψυχαγωγικών  και  αθλητικών  δραστηριοτήτων,  την  ανάπτυξη 
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κοινωνικών  δραστηριοτήτων  και  προγραμμάτων  και  τη  δημιουργία 
κέντρων  αναψυχής  και  παραθερισμού  και  την  αντιμετώπιση  των 
λειτουργικών εξόδων του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.  
b. Η  δαπάνη  για  την  ανάπτυξη  των  κοινωνικών  προγραμμάτων 
αναψυχής του προσωπικού συμφωνείται να καταβάλλεται κατά τα 2/3 
από τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. και κατά το 1/3 από τους συμμετέχοντες 
μισθωτούς. 
c. Το  προς  διάθεση  ποσό,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  καθώς  και 
αυτό που προκύπτει από την παράγρ. 3  του Κεφαλαίου Β της Ε.Σ.Σ.Ε. 
2004  [για  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  των  εργαζομένων  της  ΔΕΗ  με  τους 
συναδέλφους  τους  των  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τη  συμμετοχή  της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε  ομοειδείς  Διεθνείς Οργανώσεις, η  ΔΕΗ  καλύπτει,  μέχρι  ποσοστού 
0,7‰  της  ετήσιας  μισθοδοσίας  των  τακτικών  αποδοχών  του  προσωπικού,  όπως 
αυτή  διαμορφώνεται  στο  τέλος  Δεκεμβρίου  του  προηγούμενου  έτους, 
αιτιολογημένες  δαπάνες  που  πραγματοποιούνται  για  τους  σκοπούς  αυτούς  με 

διαδικασία  που  θα  καθοριστεί  με  απόφαση  του  Διευθύνοντα  Συμβούλου],  το 
οποίο επίσης θα καταβάλλεται εφεξής στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε., θα 
γνωστοποιείται στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. εντός του τρίτου 10ημέρου 
του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. 
d. Η  διαδικασία  καταβολής  των  υπόψη  δαπανών  στον 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.  θα  καθοριστεί  με  Απόφαση  του  Διευθύνοντος 
Συμβούλου,  κατ’  αναλογία  με  τα  προβλεπόμενα  στην  με  αριθ. 
10/2005  Απόφαση Δ.Ν.Σ.,  εντός 15νθημέρου  από  την  υπογραφή  της 
Ε.Σ.Σ.Ε. 
e. Οι διατάξεις της παραγρ. 4  του Κεφαλαίου Β’ της Ε.Σ.Σ.Ε. 2004 και 
της παραγρ. 3 του Κεφαλαίου Β’ της Ε.Σ.Σ.Ε. ’95 καταργούνται. 

Η Δ.Ε.Η.  θεωρεί  ότι  τα αναφερόμενα στο ανωτέρω  εδάφιο  (a)  αποτελούν  τη 
νομιμοποιητική  βάση  κάλυψης  των  δαπανών  του  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.,  για 
την ενίσχυση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, την 
ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων και  τη δημιουργία 
κέντρων αναψυχής και παραθερισμού και την αντιμετώπιση των λειτουργικών 
εξόδων  του,  τα  δε  αναφερόμενα  στο  εδάφιο  (c)  ότι  αποτελούν  τη 
νομιμοποιητική  βάση  των  καταβολών  προς  τον  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  που 
αφορούν  στην  κάλυψη  των  δαπανών  για  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  των 
εργαζομένων  της  Δ.Ε.Η.  με  τους  συναδέλφους  τους  των  χωρών  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τη  συμμετοχή  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  σε  ομοειδείς 
Διεθνείς  Οργανώσεις  (ρύθμιση  που  προέρχεται  από  την  παράγρ.  3  του 
Κεφαλαίου  Β’  της  ΕΣΣΕ  2004).  Συμπερασματικώς,  η  Δ.Ε.Η.  θεωρεί  ότι  οι 
διατάξεις των Ε.Σ.Σ.Ε. 2001, 2004 και 2006 αποτελούν τη νομιμοποιητική βάση 
των καταβολών προς τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
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Δ.3.3. Θέσεις του Κλιμακίου Ελέγχου για τη νομιμοποιητική βάση                                               

   
  α. Ο «Οργανισμός Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Εργαζομένων στη Δ.Ε.Η. 
στον Κλάδο Ηλεκτρικής Ενέργειας»  (Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.)  ιδρύθηκε το 2007 
ως  «αστική  εταιρεία  οικονομικού,  κοινωνικού  και  εκπαιδευτικού  σκοπού,  μη 
κερδοσκοπικού  χαρακτήρα»,  με  συμβαλλόμενους  αφενός  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. 
και αφετέρου τους Ρ. Ρ. και Σ. Δ., κατοίκους Αθηνών, των δύο συμβαλλομένων 
μερών συνεισφερόντων εξ ημισείας στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Όπως 
αναφέρεται  στην  εισαγωγή  του  Εταιρικού,  «Αμφότεροι  οι  εταίροι,  που 
αποτελούν το εκάστοτε επιλεγμένο προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ …».  
  Ως  οικονομικοί  πόροι  της  εταιρείας  αναφέρονται  στο  Κεφάλαιο  6  του 
Εταιρικού:  «1.  Η  ετήσια  τακτική  επιχορήγηση  από  το  σχετικό  κεφάλαιο  του 
προϋπολογισμού  της  “Γενικής  Ομοσπονδίας  Προσωπικού  Δ.Ε.Η. 
(ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.)”.  2.  Οι  πρόσοδοι  από  την  περιουσία  της  Εταιρείας,  τις 
επιχορηγήσεις,  τις  δωρεές,  κληροδοσίες  και  κάθε  είδους  εισφορές  ημεδαπών 
και  αλλοδαπών  νομικών  προσώπων.  3.  Τα  έσοδα  από  την  πώληση  των 
υπηρεσιών  κατάρτισης,  των  εκδόσεών  του,  του  μελετητικού  και  ερευνητικού 
του  έργου.  4.  Τα  έσοδα  από  την  υλοποίηση  προγραμμάτων  κατάρτισης  και 
συναφών  προς  την  κατάρτιση  δραστηριοτήτων  που  προέρχονται  από  εθνικές 
και κοινοτικές επιδοτήσεις». 
  Για τη διοίκηση της εταιρείας, αναφέρεται στο άρθρο 7 του Εταιρικού: «1. Ο 
ΟΚΔΕ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ διοικείται από 7μελές Δ.Σ. με τριετή θητεία. Η θητεία των μελών 
του Δ.Σ. ανανεώνεται κάθε φορά εντός 3μήνου το αργότερο από την ανανέωση 
της  θητείας  του  Δ.Σ.  της  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.  Το  εν  λόγω  Διοικητικό  Συμβούλιο 
συγκροτείται  για  τρία  ημερολογιακά  έτη  και  απαρτίζεται  από  εφτά  (7)  μέλη 
όπως ήδη αναφέρθηκε,  τα οποία μέλη ορίζονται από  την  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. 2. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται οποτεδήποτε αιτιολογημένα 
από τον εταίρο που τα όρισε και στη θέση τους ορίζονται συγχρόνως άλλα για 
το  υπόλοιπο  της  θητείας  του  Δ.Σ.  και  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  1  του 
παρόντος  άρθρου.  Εάν  το  ανακαλούμενο  μέλος  κατέχει  θέση  στο  Προεδρείο, 
τότε στην πρώτη συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΟΚΔΕ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ 
συμπληρούται η θέση αυτή..». 
  Στο εν ισχύι τροποποιημένο Εταιρικό του Οργανισμού, με ημερομηνία 17‐5‐
2010  και  αριθμό  Πρωτοδικείου  Αθηνών  8799/2010,  ως  συμβαλλόμενοι 
εμφανίζονται αφενός η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. και αφετέρου οι κάτοικοι Αθηνών Ρ. Ρ. 
και Χ. Ν. 
   
  β.  Από  τα  ανωτέρω  παρατιθέμενα  στοιχεία  προκύπτει  ότι  ο 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. αποτελεί μια εταιρεία αστικού χαρακτήρα, η  ιδιοκτησία, 
καθώς  και  η  διοίκηση  της  οποίας,  ανήκει  εξ  ολοκλήρου  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.  Συνεπώς, ως    αυτοτελές «νομικό  κατασκεύασμα»  και,  τηρουμένου μεν 
του  οργανικού  κριτηρίου,  η  διαφοροποίησή  του  από  την  Ομοσπονδία  είναι 
δεδομένη,  ταυτόχρονα  όμως  η  διοίκησή  του  ελέγχεται  πλήρως  από  τη 
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ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  ο  επιδιωκόμενος  σκοπός  ταυτίζεται  (σε  σημαντικό 
μέρος τουλάχιστον) με της τελευταίας.   
 
  γ. Σε ενίσχυση των παραπάνω έρχεται το γεγονός ότι με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 
περιήλθε από τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. η διαχείριση 
του  κονδυλίου  ύψους  μέχρι  ποσοστού  0,7‰  της  ετήσιας  μισθοδοσίας  των 
τακτικών  αποδοχών  του  προσωπικού,  για  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  των 
εργαζομένων της Δ.Ε.Η. με τους συναδέλφους τους των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  και  τη  συμμετοχή  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  σε  ομοειδείς  Διεθνείς 
Οργανώσεις.  
  Έτσι,  φαίνεται  να  επιχειρείται  η  χρηματοοικονομική  ενίσχυση  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. μέσω του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., ώστε να παρακαμφθεί η 
ρυθμιστική απαγόρευση  του άρθρου 5, παρ. 4 του ν. 1264/82, του οποίου το 
πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει συνδικαλιστικές οργανώσεις.  
 
  δ. Παρόμοιες επισημάνσεις έχει κάνει και ο Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ε.Η. 
Α.Ε., κ. Α. Ο. στο έγγραφό του με αρ. πρωτ. Ε‐11/01.12.2010 (σελ.5, παρ.1) προς 
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο  της Επιχείρησης,  όπου αναφέρει  για 
τις δαπάνες προς τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. ρητά ότι διατηρεί επιφυλάξεις για 
εκείνες τις δαπάνες της Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 που έλκουν την καταγωγή τους από την 
Ε.Σ.Σ.Ε.  2004,  στην  έκταση  που  αφορούν  συνδικαλιστικές  δράσεις  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  αφού,  μολονότι  η  καταβολή  γίνεται  σε  μη 
συνδικαλιστική οργάνωση, στην πραγματικότητα φαίνεται να καταλήγουν να 
εξυπηρετούν συνδικαλιστικές επιδιώξεις.    
 
  ε.  Εκτιμούμε,  επομένως,  ότι  τουλάχιστον  οι  παραπάνω  επιχορηγήσεις 
(0,7‰)  αποτελούν  ευθεία  ενίσχυση  της    ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  με 
παράκαμψη/καταστρατήγηση  της  οικείας  νομοθετικής  διάταξης  (άρθρο  5, 
παρ.  4  του  ν.1264/82).  Σε  κάθε  περίπτωση,  τίθεται  ζήτημα  διαφάνειας  και 
λογοδοσίας του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. για όλες τις ενισχύσεις του από τη Δ.Ε.Η., 
καθόσον αυτός δεν συνιστά συνδικαλιστική οργάνωση και, επομένως, η όποια, 
επιβεβλημένη μάλλον,  ελεγκτική  διαδικασία από  τη Δ.Ε.Η.,  επουδενί  δύναται 
να εκληφθεί ως παρέμβαση ή περιορισμός της «συνδικαλιστικής ελευθερίας».    
 
 

Δ.3.4. Διαδικασία Έγκρισης και Καταβολής των Δαπανών                                    

     
  α.  Στην  Ε.Σ.Σ.Ε.  2006,  Κεφάλαιο  Β΄  §  1    ορίστηκε  ότι  “η  διαδικασία 
καταβολής των υπόψη δαπανών στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. θα καθοριστεί με 
Απόφαση  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου,  κατ’  αναλογία  με  τα  προβλεπόμενα 
στην  10/2005  Απόφαση  ΔΝΣ,  εντός  15νθημέρου  από  την  υπογραφή  της 
παρούσας  Ε.Σ.Σ.Ε.”.  Σε  υλοποίηση  της  υπόψη  Ε.Σ.Σ.Ε.  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμ. 
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173/2006  Απόφαση  Διευθύνοντος  Συμβούλου,  με  ρυθμίσεις  ανάλογες  της 
Απόφασης 10/2005 ΔΝΣ.   
 
  β. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέσχε η Δνση Ανθρωπίνων Πόρων 
της  Δ.Ε.Η.,  η  επιλογή  των  προμηθευτών  και  η  διενέργεια  των  σχετικών 
προμηθειών διενεργείται από τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., ο οποίος έχει και  την 
αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών πόρων. Η εταιρεία αρκείται 
σε  έλεγχο  τυπικής  νομιμότητας  των  παραστατικών  που  της  προσκομίζει  ο 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  (δηλαδή  ότι  οι  δαπάνες  εμπίπτουν  στην  προβλεπόμενη 
θεματολογία,  ότι  βρίσκονται  εντός  των  ορίων  του  προϋπολογισμού  που 
προβλέπεται  από  τις  ΕΣΣΕ  και  τις  αποφάσεις  Δ.Σ.  και  ότι  τα  στοιχεία  που 
αναφέρονται στα παραστατικά είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία) 
 
  γ.  Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι δεν  προβλέπεται  από  την  εσωτερική 
διαδικασία  και  δεν  διενεργείται  από  τη  Δ.Ε.Η.  ουσιαστικός  έλεγχος  των 
δαπανών που η Εταιρεία πληρώνει στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. Η Εταιρεία δεν 
παρεμβαίνει  στη  διαδικασία  απορρόφησης  των  κονδυλίων  (επιλογή 
προμηθευτή, διενέργεια προμηθειών). 
 
 

Δ.3.5.  Έλεγχος Δαπανών από το Κλιμάκιο Ελέγχου                                            

     
Στο  πλαίσιο  της  εντολής  ελέγχου,  και  ανεξαρτήτως  του  κεντρικού  ζητήματος 
νομιμότητας  που  τέθηκε  στο  προηγούμενο  υποκεφάλαιο  Δ.3.3.,  
επαληθεύσαμε τα παρακάτω για τις δαπάνες των ετών 2008, 2009 και 2010: 
 

1. αν  τηρείται  η  παρακολούθηση  της  άντλησης  των  πιστώσεων  που 
προβλέπονται  στον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  της  Επιχείρησης  από 
την Δ.Ε.Η./ Δ.ΑΝ.Π.  

2. αν  τηρείται  η  διαδικασία  έγκρισης  από  τις  αρμόδιες  Διευθύνσεις  της 
Δ.Ε.Η.,  όπως  ορίζεται  στη  σχετική  Απόφαση  του  Διευθύνοντος 
Συμβούλου (173/2006) και 

3. αν η φύση των δαπανών συνάδει με αυτά που προβλέπονται στις Ε.Σ.Σ.Ε.  
 

Δ.3.5.1. Έλεγχος της Διαδικασίας Παρακολούθησης της Άντλησης  
               των Πιστώσεων 

 
α.  Κατόπιν  σχετικού  αιτήματος,  η  Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ.  γνωρίζει  στη 

Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  το ύψος της ετήσιας μισθοδοσίας των τακτικών αποδοχών του 
προσωπικού  του  προηγούμενου  έτους,  ώστε  να  χρησιμοποιηθεί  στον 
υπολογισμό του ύψους των προϋπολογιζομένων δαπανών. 
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β.  Η  Δ.Ε.Η./Δ.Α.Ν.Π.  βάσει  των  Ε.Σ.Σ.Ε.  υπολογίζει  το  ύψος  των 
προϋπολογιζομένων  δαπανών,  τις  οποίες  γνωστοποιεί  εγγράφως  στον 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. 
Συγκεκριμένα  για  τα  έτη  2008  έως  2010  το  ύψος  των  προϋπολογισθεισών 
δαπανών είχε ως εξής: 
 

Πλαίσιο Αναφοράς 
Προϋπ/σες 

2008 
Προϋπ/σες 

2009 
Προϋπ/σες 

2010 

Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 (Ε.Σ.Σ.Ε. 
2004.Β.3)  645.216,18€ 660.799,33€ 695.069,20€

Ε.Σ.Σ.Ε. 2006.Β.1  1.751.301,06€ 1.793.598,18€ 1.886.616,40€

Σύνολα  2.396.517,24 € 2.454.397,51 € 2.581.685,60 €

Πηγή: Έγγραφα Δ.Ε.Η /Δ.ΑΝ.Π. προς Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η. – Κ.Η.Ε. 

 

Σημείωση:  Για  το  2010,  επειδή  δεν  είχε  υπογραφεί  Ε.Σ.Σ.Ε.,  οι  δαπάνες 
προϋπολογίσθηκαν  βάσει  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  2008‐2009,  με  την  επιφύλαξη 
αναμόρφωσής τους. 
 

γ.  Οι  συνολικές πραγματοποιηθείσες  δαπάνες  για  έτη 2008  έως 2010, 
κατανεμημένες σύμφωνα με την Ε.Σ.Σ.Ε. αναφοράς τους, έχουν ως εξής: 
 

Πλαίσιο Αναφοράς 
Πραγμ/σες 

2008 
Πραγμ/σες 

2009 
Πραγμ/σες 

2010 

Ε.Σ.Σ.Ε. 2006  (Ε.Σ.Σ.Ε. 
2004.Β.3)  644.977,37€   660.785,73€   659.462,28€  

Ε.Σ.Σ.Ε. 2006.Β.1  1.745.806,44€   1.793.587,92€   1.886.006,48€  

Σύνολα  2.390.783,81€   2.454.373,65€   2.545.468,76€  

Πηγή: Έγγραφα Δ.Ε.Η./Δ.ΑΠ.Ν. 

 
δ. Η παρακολούθηση της άντλησης των πιστώσεων, έως την οροφή των 

προϋπολογισθεισών, διενεργείται από την τη Δ.Ε.Η./ Δ.ΑΝ.Π.  
 

 Διαπιστώσεις 
Δεν  προέκυψαν  ευρήματα  από  την  επαλήθευση  των  προϋπολογισθεισών 
δαπανών. 
Δεν προέκυψαν υπερβάσεις των προϋπολογισθεισών δαπανών για τα έτη 2008, 
2009 και 2010. 
 

Δ.3.5.2. Έλεγχος της Διαδικασίας Έγκρισης των Δαπανών από τις Αρμόδιες  
               Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η.  

 
  α. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέσχε η Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., η εταιρεία 
αρκείται  σε  έλεγχο  τυπικής  νομιμότητας  των  παραστατικών  που  της 
προσκομίζει  ο  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.  –  Κ.Η.Ε.  και  ελέγχει  όσα  προβλέπονται  από  τη 
σχετική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου (173/2006). 
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  β. Για τον έλεγχο της διαδικασίας επαληθεύσαμε ότι: 

 τα  δικαιολογητικά  πληρωμών  (τιμολόγια,  δελτία  παροχής  υπηρεσιών 
κ.λ.π.) εκδίδονται στο όνομα του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. σύμφωνα με την 
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,  

 είναι θεωρημένα από  τον Πρόεδρο,  τον  Γραμματέα  και  τον  Ταμία  του 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε..  

 έχουν διαβιβαστεί με κατάσταση στον αρμόδιο μισθωτό της Δ.ΑΝ.Π., 

 έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από όλη την ιεραρχία της Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 
(Τομεάρχη, Βοηθό Δ/ντή, Διευθυντή και  Γενικό Δ/ντή),   

 έχουν προωθηθεί  στη Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. για την καταβολή της δαπάνης, 

 έχουν  λογιστικοποιηθεί  και  διαβιβαστεί  στον  Τομέα  Οικονομικού 
Ελέγχου  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης  (σήμερα  Διεύθυνση  Σχεδιασμού & 
Απόδοσης – Δ.Σ.Α.,   παλαιότερα Διεύθυνση Οικονομικού & Διοικητικού 
Ελέγχου – Δ.Ο.Δ.Ε.) για τον τελικό έλεγχο και τη θεώρηση ‐ έγκριση της 
πληρωμής, 

 έχουν  ελεγχθεί  από  την  Δ.Ε.Η./Δ.Σ.Α.,  και  επαναδιαβιβαστεί  στη 
Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ., 

 Έχει  εκδοθεί  σχετική  επιταγή  από  τη  Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ.  σε  διαταγή 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.,  και  έχει  κατατεθεί  το  ποσό  στον  τραπεζικό 
λογαριασμό του δικαιούχου. 

 
 Διαπιστώσεις‐Παρατηρήσεις 

Δεν  διαπιστώθηκαν  ευρήματα  από  τον  έλεγχο  που  διενεργήσαμε  στη 
διαδικασία έγκρισης των δαπανών.  
 

Δ.3.5.3. Έλεγχος της φύσης των Δαπανών, σε σχέση με τις προβλέψεις των 
               Ε.Σ.Σ.Ε. 

 
Ι. Δαπάνες που αφορούν την Ε.Σ.Σ.Ε. του 2006 (Ε.Σ.Σ.Ε. 2004 Κεφ.Β, παρ.3) 
 
Η  ανάλυση  των  δαπανών,  (όπως  προέκυψε  από  την  απόπειρα 
κατηγοριοποίησης που κάναμε  στα αιτήματα του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. για την 
πληρωμή δαπάνης), έχει ως εξής: 
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Ανάλυση  Διαπίστωση
 

2008 
 

 
2009 

 

 
2010 

 

Φιλοξενία ατόμων 
από χώρες εκτός ΕΕ  (1)  307.381,00€ 68.290,00 € 0,00 € 

Ταξίδια σε χώρες 
εκτός ΕΕ  (2)  93.895,60€ 15.198,55 € 142.630,00 € 

Φιλοξενία ατόμων 
από χώρες ΕΕ  (3)  102.859,00€ 169.437,00 € 169.169,50 € 

Ταξίδια σε χώρες ΕΕ  (4)  63.570,00 390.434,00 € 297.937,00 € 

Ξενοδοχεία & 
Γεύματα εντός 
Ελλάδος  (5)  48.882,31€ 3.255,00 € 13.255,50 € 

Διάφορα (Δώρα, 
Ημερολόγια κλπ)    2.021,96€ 610,87 € 1.900,28 € 

Διερμηνείες ‐
Μεταφράσεις‐ 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη    21.000,60€ 13.560,31 € 34.570,00 € 

Καθαριότητα    5.366,90€  0,00 € 0,00 € 

Σύνολα    644.977,37€ 660.785,73 € 659.462,28€ 

Πηγή: Έγγραφα Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η. – Κ.Η.Ε  προς Δ.Ε.Η./ Δ.ΑN.Π.  

 

 Διαπιστώσεις 
 
(1) Φιλοξενία ατόμων από χώρες εκτός Ε.Ε. 
Σημαντικά  κονδύλια  έχουν  δαπανηθεί  για  τη  φιλοξενία  ατόμων  από  χώρες 
εκτός  Ε.Ε.  (πχ.  Μαρόκο,  Τυνησία),  γεγονός  που  δεν  είναι  σύμφωνο  με  τα 
οριζόμενα στην Ε.Σ.Σ.Ε. 2004 Κεφ.Β παρ.3 δηλαδή ότι  τα προς διάθεση   ποσά 
παρέχονται για την ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. με τους 
συναδέλφους τους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. σε ομοειδείς Διεθνείς Οργανώσεις.  

Η  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  έχει  εντοπίσει  τη  μη  συμβατότητα  και  φαίνεται  να  έχει 
ενημερώσει  εγγράφως  τον  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  (όπως  προκύπτει  από  την 
απάντηση  του  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.),  ότι  για  να  πραγματοποιούνται 
ανταλλαγές  με  χώρες  εκτός  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  πρέπει  να  υπάρξει 
τροποποίηση  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  Στο  α.π.  11/03‐03‐2010  απαντητικό  έγγραφό  του,  ο 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. αιτείται να συμπεριληφθεί η τροποποίηση αυτή στη νέα 
Ε.Σ.Σ.Ε. του 2010. 

Στο  υπ΄αριθμ.  2071/26‐09‐2008  εγκριτικό  σημείωμα  της  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 
αναγράφεται ότι  ένα  τιμολόγιο ποσού 115.400,00€,  το οποίο αφορά διαμονή 
κ.λ.π.  Καναδών,  δεν  μπορεί  να  επιχορηγηθεί.  Τελικά,  ωστόσο,  το  τιμολόγιο 
εγκρίθηκε και προωθήθηκε για πληρωμή στη Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. μετά από 2 μήνες, 
με το απ.58111/12‐11‐2008 έγγραφο της Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. 
Διαπιστώθηκε  ότι  τα  τιμολόγια  δεν  συνοδεύονται  από  καταστάσεις  
συμμετεχόντων και σωματεία στα οποία ανήκουν, όπου απαιτείται. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά σε € 

82/04‐07‐2008 
Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 133/28‐07‐2008, 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1770/08‐08‐2008 
Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
56771/11‐09‐2008 

Διαμονή‐Διατροφή‐Εκδρομές‐
Ξενάγηση, Ξενοδ. 
Υπερπολυτελής Δίκλινες 
Καμπίνες,  Μαροκινών 37 
άτομα, 16 έως 30/06/08 

101.121,00

86/20‐07‐2008 
Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 133/28‐07‐2008, 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1770/08‐08‐2008 
Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
56771/11‐09‐2008 

Διαμονή –Γεύματα‐Ποτά‐
Εκδρομές‐ Ξενάγηση 
Τυνήσιων, Διαμονή σε 
υπερπολυτελή ξενοδοχεία 
δίκλινες καμπίνες, 36 άτομα 
01 έως 10/07/08 

85.320,00

90/09‐2008 
Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 169/22‐09‐2008, 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2071/26‐09‐2008 
Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
58111/12‐11‐2008 

Διαμονή – Γεύματα Ποτά‐
Εκδρομές, Ξεναγήσεις 
Καναδών σε υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία. Δίκλινες 
εσωτερικές Καμπίνες. Άτομα 
37, από 01 έως 15‐09‐08 

115.400,00

112/20‐06‐2009 
Δ…  ΕΠΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 81/10‐07‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1594/16‐07‐2009 
Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
54769/04‐08‐2009 

Οργάνωση φιλοξενίας Group  
Σέρβων 32) αναχ. 21/6‐28/6, 
Μεταφορές, διαμονή, 
φαγητά, είσοδοι. 

39.360,00

115/20‐06‐2009 
Δ… ΕΠΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 81/10‐07‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1594/16‐07‐2009 
Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
54769/04‐08‐2009 
 

Οργάνωση φιλοξενίας Group 
22 Βόσνιων αναχ. 24/6‐01/07, 
Μεταφορές, διαμονή, 
φαγητά, είσοδοι. 

28.390,00

 
(2) Ταξίδια σε χώρες εκτός Ε.Ε. 
Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην    Ε.Σ.Σ.Ε. 2004  Κεφ.Β  παρ.3,  τα  προς  διάθεση  
ποσά  παρέχονται  και  τη  συμμετοχή  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  σε  ομοειδείς 
Διεθνείς Οργανώσεις. 
Διαπιστώθηκε ότι στα τιμολόγια αυτά δεν αναγράφονταν  ούτε ο σκοπός των 
ταξιδιών  (πχ. αν συμμετέχουν και σε ποιά συνέδρια ή αν επισκέπτονται και 
ποιές  Διεθνείς  Οργανώσεις),  ούτε  τα  ονοματεπώνυμα  αυτών  που 
πραγματοποιούν  τα  ταξίδια,  ώστε  να  μπορεί  να  επιβεβαιωθεί  ότι  η  δαπάνη 
συνάδει με τα οριζόμενα από την Ε.Σ.Σ.Ε.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις: 
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Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

81/13‐06‐2008, Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 120/24‐06‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1319/….2008 
Διαβιβαστικό  Δ.ΑΝ.Π.  προς  Δ.Ο.Λ: 
55642/04‐07‐2008 
 

Αποστολή στο Μαρόκο 
Προεδρείο Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η. – 
Κ.Η.Ε. εισ/ρια. ΙΒ 075 
5769669956/902/903, Α3 390 
5769669900, ΟΑ 050 
5769669901 Διερμηνεία ‐ 
Ξενοδοχεία 

12.140,00

239/15‐06‐2009, Α. S. C.C. LTD Αίτηση ΟΚΔΕ: 
77/25‐06‐2009,  Α/Α  Εγκριτ.  σημ.:  1438/29‐
06‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54383/17‐07‐2009 

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα‐
Βελιγράδι‐Αθήνα 15/06‐
22/06/2009 CA 387/CA 388, 
αριθμός συμμετ. Μητρώων: 
(δεν αναγράφεται) 

4.642,00

251/26‐06‐2009,  Α.  S.  C.C.  LTD,  Αίτηση 
ΟΚΔΕ:  81/10‐07‐2009,  Α/Α  Εγκριτ.  σημ.: 
1594/16‐07‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54769/04‐08‐2009 

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα‐
Βελιγράδι‐Αθήνα 01/07‐
08/07/2009 CA 387/CA 388, 
αριθμός συμμετ. Μητρώων 16 

6.752,00

122/01‐08‐2009, Δ… Ε.Π.Ε 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 88/05‐08‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1763/05‐08‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
55503/22‐09‐2009 

Group 40 ατόμων σε 8ήμερη 
εκδρομή με Μόσχα‐
Αγ.Πετρούπολη 23/08‐30/08/09  

115.400,00

137/05‐10‐2010 (*) 
Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 69/11‐10‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2685/22‐10‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
61329/04‐11‐2010 

Ταξίδι Ρωσία 34 ατόμων – 
Αεροπορικά εισιτήρια, 
Ξενοδοχεία, εκδρομές πλήρης 
διατροφή, μεταφορές, είσοδοι, 
ξεναγοί, υπηρεσίες γραφείου, 
έντυπα, ασφάλεια 

82.280,00

140/06‐10‐2010, Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 72/15‐10‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2676/22‐10‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
61328/04‐11‐2010 

Συμμετοχή προεδρείου 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η. – Κ.Η.Ε. στον 
ΚΑΝΑΔΑ, αεροπορικά εισιτήρια  

10.550,00

146/19‐11‐2010, Α. Μ.  & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 79/25‐11‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 3057/30‐11‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
62927/13‐12‐2010 

Συμμετοχή 30 ατόμων της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε ομοειδείς 
διεθνείς οργανώσεις (Τουρκία) 
Ε.Σ.Σ.Ε. 2004. Κάλυψη 
αεροπορικών εισιτηρίων, 
ξενοδοχείων, πλήρους 
διατροφής, εκδρομές, συνοδοί, 
μουσεία, υπηρεσίες γραφείου, 
έντυπα, ασφάλεια 

49.800,00

(*) Το τιμολόγιο 137/05‐10‐2010 είχε  αρχικά υποβληθεί με την α/α 69/11‐10‐2010 αίτηση του 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  μαζί  με  το  138/05‐10‐2010.  Το  τιμολόγιο  αυτό  επιστράφηκε  στο 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  σε  μια  προσπάθεια  της  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  για  αιτιολόγηση  της  δαπάνης, 
ενώ  το  138/05‐10‐2010  προχώρησε  για  έγκριση.  Το  τιμολόγιο  137/05‐10‐2010  εγκρίθηκε 
τελικά και διαβιβάστηκε για πληρωμή. 
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(3) Φιλοξενία ατόμων από χώρες Ε.Ε. 
Σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην Ε.Σ.Σ.Ε.  του 2004 Κεφ.Β παρ.3,  τα προς 
διάθεση    ποσά  παρέχονται  και  για  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  των 
εργαζομένων της ΔΕΗ με τους συναδέλφους τους των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Διαπιστώσαμε  ότι  στα  τιμολόγια  αυτά  δεν  αναγράφονταν  ούτε  το 
ονοματεπώνυμο  των  φιλοξενούμενων,  ούτε  σε  ποιά  εταιρία  ή  οργανισμό 
ανήκουν,  ώστε  να  μπορεί  να  επιβεβαιωθεί  ότι  η  δαπάνη  συνάδει  με  τα 
οριζόμενα από την Ε.Σ.Σ.Ε. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. 
προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

101/2‐06‐09 
Α.  Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 67/09‐06‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1351/12‐06‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
53652/17‐06‐2009 

Διαμονή, διατροφή, εκδρομές, 
ξεναγήσεις Γάλλων 17/05‐
28/05/09, άτομα 30 

78.690,00

110/16‐06‐2009 
Δ…  ΕΠΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 81/10‐07‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1594/16‐07‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54769/04‐08‐2009 

Οργάνωση φιλοξενίας Group 
Ρουμάνων 32  16/06‐23/06 
μεταφορές, διαμονή, φαγητά, 
είσοδοι  

39.360,00

122/25‐05‐10 
Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 37/31‐05‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1395/01‐06‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
55122/04‐06‐2010 

Διαμονή, διατροφή, εκδρομές, 
ξεναγήσεις Γάλλων 16/5‐
27/5/10 & εισιτήρια πλοίων 
άτομα 32 

79.380,00

131/07‐09‐2010 
Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 68/08‐09‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2240/09‐09‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
59491/17‐09‐2010 

Διαμονή, διατροφή, εκδρομές, 
ξεναγήσεις Κυπρίων 30/08‐
05/09/10. Άτομα 50 

51.800,00

 

(4) Ταξίδια σε χώρες εντός Ε.Ε. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Σ.Ε. του 2004 Κεφ.Β παρ.3, τα προς διάθεση  
ποσά παρέχονται  για  την ανάπτυξη  των σχέσεων  των εργαζομένων  της Δ.Ε.Η. 
με  τους  συναδέλφους  τους  των  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τη 
συμμετοχή της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. σε ομοειδείς Διεθνείς Οργανώσεις. 
Διαπιστώθηκε ότι στα τιμολόγια αυτά δεν αναγράφονταν  ούτε ο σκοπός των 
ταξιδιών  (πχ. αν συμμετέχουν και σε ποιά συνέδρια ή αν επισκέπτονται και 
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ποιούς  συναδέλφους  αντίστοιχης  εταιρείας/φορέα  χωρών  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Διεθνών Οργανώσεων κ.λ.π.), ούτε το ονοματεπώνυμο αυτών που 
πραγματοποίησαν τα ταξίδια, ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι η δαπάνη 
συνάδει με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Σ.Ε. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. 
προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

116/25‐06‐2009, Δ… ΕΠΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 82/13‐07‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1594/16‐07‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54769/04‐08‐2009 

Group 30 ατόμων σε 8ήμερη 
εκδρομή σε Βιέννη‐
Βουδαπέστη 02‐09/07/09  

95.542,00

117/25‐06‐2009, Δ… ΕΠΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 82/13‐07‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1594/16‐07‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54769/04‐08‐2009 

Group 30 ατόμων σε 8ήμερη 
εκδρομή σε Βερολίνο – Πράγα 
05/07‐12/07/09  

80.445,00

123/01‐08‐2009, Δ… ΕΠΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 88/05‐08‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1763/05‐08‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
55503/22‐09‐2009 

Group 23 ατόμων σε 8ήμερη 
εκδρομή Ιταλίας 21 έως 28‐08  

54.500,00

126/02‐07‐2010,  Α. Μ. &  ΣΙΑ  ΕΕ,  Αίτηση 
ΟΚΔΕ: 53/14‐07‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1847/19‐07‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
57930/26‐07‐2010 

Ουγγαρία – Αυστρία 32 άτομα 
αεροπορικά εισιτήρια – 
κεντρικά ξενοδοχεία 4* ‐ 
πλήρης διατροφή, μεταφορές 
& εκδρομές με κλιματιζόμενο 
πούλμαν, είσοδοι στα 
μουσεία, ελληνόφωνος 
ξεναγός‐συνοδός, υπηρεσίες 
γραφείου μας έντυπα, 
ασφάλεια  

63.360,00

5394/07‐09‐2010 
Α. Α. Τουριστικές –Εμπορικές 
Επιχειρήσεις 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 68/08‐09‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2240/09‐09‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
59491/17‐09‐2010 

19 Αεροπορικά Εισιτήρια 
Αθήνα‐Ρουμανία‐Αθήνα 20‐
28/08/10 

5.130,00

138/05‐10‐2010,  Α. Μ. &  ΣΙΑ  ΕΕ,  Αίτηση 
ΟΚΔΕ: 69/11‐10‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2593/18‐10‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
61119/26‐10‐2010 

Εκδρομή Ιταλία 40 ατόμων – 
Αεροπορικά εισιτήρια – 
Διαμονή – Ξενοδοχεία, 
εκδρομή‐ πλήρης διατροφή – 
είσοδοι σε αρχαιολογικούς 
χώρους‐ υπηρεσίες γραφείου 
– ασφάλεια & έντυπα  

79.600,00
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144/17‐11‐2010 
Α. Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 77/19‐11‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2998/24‐11‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
62643/03‐12‐2010 

Γύρος Ισπανίας 30 άτομα‐ 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα‐ 
Βαρκελώνη‐Μαδρίτη, 
Μαδρίτη‐Αθήνα. Ξενοδοχεία 
πλήρης διατροφή, μεταφορές, 
εκδρομές, είσοδοι σε μουσεία 
– ξεναγός, συνοδός, 
υπηρεσίες γραφείου, έντυπα, 
ασφάλεια. 

73.800,00

 
(5) Ξενοδοχεία & Γεύματα εντός Ελλάδος 
Διαπιστώθηκε  ότι  δεν  αναγραφόταν  ο  σκοπός  της  διαμονής,  ο  σκοπός 
παροχής  γευμάτων  και  τα  ονοματεπώνυμα  των  συμμετεχόντων,  ώστε  να 
μπορεί επιβεβαιωθεί ότι η δαπάνη συνάδει με τα οριζόμενα από την Ε.Σ.Σ.Ε. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε : 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. 
προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

94403/21‐03‐2008 
A… I… 5* 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 47/26‐03‐2008 
Α/Α Εγκριτικού σημ.: 718/04‐04‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
53689/23‐04‐2008 

Χρέωση Δωματίου 9%, Άφιξη 
21‐03‐2008, αναχώρηση 21‐03‐
2008 

7.085,00

 
ΙΙ. Δαπάνες που αφορούν την Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 Κεφ.Β, Παρ.1 
 
Η  Ε.Σ.Σ.Ε.  2006  Κεφ.Β  παρ.1  ορίζει  ότι  η  Επιχείρηση  καλύπτει  στον 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. δαπάνη που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό 1,2‰ για το 
έτος  2006  και  το  1,9‰  για  το  έτος  2007  και  εφεξής,  επί  της  ετήσιας 
μισθοδοσίας  των  τακτικών  αποδοχών  του  προσωπικού,  όπως  αυτή 
διαμορφώνεται  στο  τέλος  Δεκεμβρίου  του  προηγούμενου  έτους,  για  την 
ενίσχυση  πολιτιστικών,  ψυχαγωγικών  και  αθλητικών  δραστηριοτήτων,  την 
ανάπτυξη  κοινωνικών  δραστηριοτήτων  και  προγραμμάτων  και  τη  δημιουργία 
κέντρων αναψυχής και παραθερισμού και την αντιμετώπιση των λειτουργικών 
εξόδων του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. Η δαπάνη για την ανάπτυξη των κοινωνικών 
προγραμμάτων  αναψυχής  του  προσωπικού  συμφωνείται  να  καταβάλλεται 
κατά  τα  2/3  από  τον  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.  και  κατά  το  1/3  από  τους 
συμμετέχοντες μισθωτούς. 
Η  ανάλυση  των  δαπανών  (όπως  προέκυψε  από  την  απόπειρα 
κατηγοριοποίησης που κάναμε  στα αιτήματα του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. για την 
πληρωμή δαπάνης) έχει ως εξής: 
 



 66

Ανάλυση  Διαπίστωση 2008  2009  2010 

Κοινωνική Αναψυχή  (1)  1.661.154,50 € 1.709.780,00 € 1.815.296,20 €

Νομικές & 
Λογιστικές 
Υπηρεσίες    15.287,00 € 12.301,00 € 15.803,80 €

Στάθμευση 
αυτοκινήτων & 
Καύσιμα  (2)  14.250,92 € 10.118,55 € 9.586,20 €

Γεύματα  (3)  10.781,15 € 3.371,76 € 1.027,70 €

Διαμονή & 
αεροπορικά 
εισιτήρια  (4)  1.973,00 € 11.185,66 € 5.134,30 €

Διάφορες Δαπάνες 
(Δώρα, Χαρτικά, 
Η/Υ, καθαριότητα, 
ΟΤΕ, ταχυδρομικά 
κλπ)  (5)  7.390,08 € 10.307,26 € 8.154,52 €

Εκτυπώσεις 
φακέλων & 
Ταχυδρομικά  (6)  34.969,79 € 31.168,69 € 31.005,76 €

Διερμηνείες, 
υπηρεσίες 
μετάφρασης    0,00 € 5.355,00 € 0,00 €

Σύνολα    1.745.806,44 € 1.793.587,92 € 1.886.006,48 €
Πηγή: Έγγραφα Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η. – Κ.Η.Ε  προς Δ.Ε.Η./ Δ.ΑN.Π. & Αντίγραφα Τιμολογίων 

 
 Διαπιστώσεις 

 
(1) Κοινωνική Αναψυχή 

Επισημαίνεται  ότι  η  Δ.Ε.Η.  δαπανά  ένα  σημαντικό  κονδύλι  ετησίως  για  τη 
χρηματοδότηση  κατασκηνώσεων  των  τέκνων  των  εργαζομένων  της,  όπως 
προκύπτει  από  το  έγγραφο  ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ/ΑΝΠΟ/1115/24‐3‐2011  του  Γενικού 
Δντή Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. Το κονδύλι, επομένως, που 
έχει  προβλεφθεί  στην  Ε.Σ.Σ.Ε.  2006  προς  τον  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  «για  την 
ανάπτυξη  κοινωνικών  προγραμμάτων  αναψυχής  των  εργαζομένων»  αφορά 
μόνο  τον  παραθερισμό  των  εργαζομένων  (με  συμμετοχή  1/3  από  τον 
εργαζόμενο και 2/3 από τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.).  

Σε  κανένα  τιμολόγιο  δεν  ήταν  επισυναπτόμενη  η  κατάσταση  των 
συμμετεχόντων, ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι οι συμμετέχοντες  είναι 
μισθωτοί της Δ.Ε.Η. Α.Ε.  

Η  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.,  με  το  α.π.  59400/22‐12‐2008  έγγραφό  της,  έχει  ζητήσει 
από  τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.  τα από 01‐01‐2009  παραστατικά που αφορούν 
την  ανάπτυξη  κοινωνικών  προγραμμάτων  να  συνοδεύονται  από  καταστάσεις 
με  τους συμμετέχοντες μισθωτούς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναψυχής. 
Στη  συνέχεια,  με  το  α.π.  50646/09‐02‐2009  έγγραφό  της,  η  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. 
πληροφόρησε  τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.  ότι  για  να  εγκρίνει  το αίτημά  του με 
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α.π.  5/02‐02‐2009  (ποσού  72.160,00€)  θα  πρέπει  να  της  προσκομίσει  το 
συντομότερο δυνατόν τις ονομαστικές καταστάσεις των συμμετεχόντων. 
Τελικά, ωστόσο, η συγκεκριμένη δαπάνη εγκρίθηκε ‐ χωρίς να έχει επισυναφθεί 
η κατάσταση συμμετεχόντων ‐   με το α.α.409/25‐02‐2009 εγκριτικό σημείωμα 
και προωθήθηκε για πληρωμή στη Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. με  το α.π. 51469/11‐03‐2009 
έγγραφο της Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. 

Όπως  έχει  αναφερθεί  στο  υποκεφάλαιο  Γ.2.1.  ανωτέρω,  το  Σ.Δ.Ο.Ε.,  μας 
ενημέρωσε  για  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  του,  με  το  έγγραφο 
ΕΜΠ.1001/23‐3‐2011, το οποίο αναφέρει τα εξής,  όσον αφορά τη δαπάνη για 
την κοινωνική αναψυχή των εργαζομένων: 

 Ζητήθηκαν και προσκομίσθηκαν οι δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
(Ιανουάριο 2008  έως  και Δεκέμβριο 2009,  και Δεκέμβριο 2009  έως  και 
Δεκέμβριο  2010)  μεταξύ  του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  του 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 

 Ζητήθηκαν  και  προσκομίσθηκαν  τρεις  αποδείξεις  αξιογράφων,  με  τις 
αντίστοιχες  δίγραμμες  επιταγές  για  την  εξόφληση  των  τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών. 

 Δειγματοληπτικά  ελέγχθηκαν  έξι  τιμολόγια  και  οι    επισυναπτόμενες 
καταστάσεις  συμμετεχόντων  και    οκτώ  τιμολόγια  με  επισυναπτόμενες 
καταστάσεις  συμμετεχόντων,  στις  οποίες  συμπεριλαμβάνονται  οι 
προορισμοί‐ξενοδοχεία  των  συμμετεχόντων  και  τα  φορολογικά 
παραστατικά των ξενοδοχείων προς το ελεγχόμενο ταξιδιωτικό γραφείο. 

 Ζητήθηκαν  και  προσκομίσθηκαν  τα  αναλυτικά  καθολικά  του  πελάτη 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  για  τις  χρήσεις  2008,  2009  και  2010,  όπου 
εμφανίζονται  αναλυτικά  όλες  οι  κινήσεις  –  συναλλαγές  των  δύο 
αντισυμβαλλόμενων. 

 Για  την  τεκμηρίωση  της  πραγμάτωσης  ή  μη  των  δαπανών  ζητήθηκαν 
δειγματοληπτικά  και προσκομίσθηκαν από δύο  ξενοδοχειακές μονάδες 
ακριβή  φωτοαντίγραφα  των  τηρουμένων  βιβλίων  κίνησης  πελατών  – 
πόρτας  (άρθρο  10  παρ.5  του  Π.Δ.186/92  Κ.Β.Σ.)  από  ένα  τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί η  καταχώρηση ή όχι 
στο  ανωτέρω  βιβλίο  των  ονοματεπωνύμων  που  αναφέρονται  στην 
αντίστοιχη  κατάσταση  συμμετεχόντων  και  αφορούν  το  αντίστοιχο 
τιμολόγιο.  Επίσης,  ζητήθηκαν  και  προσκομίσθηκαν  από  το  ταξιδιωτικό 
γραφείο τα κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ. ιδιωτικά συμφωνητικά  με τα δύο 
ως άνω ξενοδοχεία. 

Λόγω του επείγοντος του ελέγχου και της χρονικής περιόδου που διενεργήθηκε 
αυτός  (τα  περισσότερα  λογιστήρια  των  ξενοδοχείων  δεν  λειτουργούσαν)  το 
δείγμα δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε 
ασφαλή συμπεράσματα.  

Από το δείγμα των επισυναπτομένων καταστάσεων των συμμετεχόντων στα 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών  του  ταξιδιωτικού γραφείου,  ζητήσαμε από  την 
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π.  να  μας  επιβεβαιώσει  για  πέντε  τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών 



 68

(τα  79/28‐03‐2008,  216/10‐07‐2008,  176/14‐05‐2009,  362/11‐08‐2009,  και 
231/17‐05‐2010), ότι οι συμμετέχοντες ανήκουν στο προσωπικό της Δ.Ε.Η. Δεν 
προέκυψε κάποια εξαίρεση.   
 
(2) Δαπάνες Στάθμευσης αυτοκινήτων & Αγοράς Καυσίμων  
Εντοπίστηκαν  πολλά  τιμολόγια  τα  οποία  αφορούν  δαπάνες  για  στάθμευση 
αυτοκινήτων  και  αγορά  καυσίμων.  Αυτή  η  κατηγορία  δαπανών  εκτιμάται  ότι 
δεν συνάδει με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 Κεφ.Β παρ.1, αφού δεν αφορά 
κοινωνική  δραστηριότητα  εργαζομένων  και  θα  πρέπει  να  εξετασθεί  και 
αιτιολογηθεί  πλήρως  ότι  μπορεί  να  ενταχθούν  στα  λειτουργικά  έξοδα  του 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε.,  καθόσον λειτουργική δαπάνη θεωρείται η δαπάνη που 
γίνεται για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού.  
Επιπροσθέτως, σε κανένα τιμολόγιο των δαπανών αυτών δεν αναγραφόταν ο 
σκοπός της δαπάνης. 
Ενδεικτικά  αναφέρουμε  τους  αριθμούς  κυκλοφορίας  των  αυτοκινήτων,  οι 
οποίοι αναγράφονταν στα τιμολόγια των δαπανών α) για στάθμευση και αγορά 
καυσίμων: ΜΙΡ 2…,  ΙΗΙ 6…, ΖΧΒ 4…, ΖΧΗ 7…,   και β) για αγορά καυσίμων: ΚΖΝ 
2…, ΝΕΥ 3…, ZXB 4…, ΝΕΥ 3…, ΥΗΤ 1…, ΗΝΑ 7…, ΥΝΒ 4…, ΖΖΚ 3…  
Σε  πολλά  άλλα  τιμολόγια  αγοράς  καυσίμων  δεν  αναγράφονταν  ο  αριθμός 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.  
Μετά  τη  διασταύρωση  των  στοιχείων  (μέσω  του  Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.  και  του 
μηχανογραφικού  συστήματος  της  Δ.Ε.Η.,  όπως  αναφέρεται  στα  υποκεφάλαια 
Γ.2.2  και  Γ.1.11.),  προέκυψε  ότι  τα  εν  λόγω  αυτοκίνητα  ανήκουν  στα  εξής 
πρόσωπα: 
 

Αρ. Κυκλ. 
Αυτ/του 

Ονοματεπώνυμο 
Υπάλληλος 

ΔΕΗ 
Θεσμική ή 

Συνδικαλιστική ιδιότητα 

ΝΕΥ 3…  Σ. Δ.  ΝΑΙ  … ΓΕΝΟΠ  

ΖΧΒ 4…  Π. A.  
Πρώην 

υπάλληλος 
… ΟΚΔΕ 

ΚΖΝ 2…  Τ. Δ.   ΝΑΙ  … ΟΚΔΕ 

ΥΗΤ 1…  Ρ. Ρ.   ΝΑΙ  … ΓΕΝΟΠ 

ΗΝΑ 7…  Τ. Δ.  ΟΧΙ   

ΥΝΒ 4…  Δ. Ι.   ΟΧΙ   

ΖΖΚ 3…  Β. Π. 
Πρώην 

υπάλληλος 
… ΓΕΝΟΠ 
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ΙΗΙ 6…  Κ. Β.   ΟΧΙ   

ΜΙΡ 2…  Κ. Ι.   ΝΑΙ  … Γ.Σ.Ε.Ε. 

ΖΧΗ 7…  Π. Ε. 
Τέκνο 

υπαλλήλου 
 

 
Παρατηρείται  ότι  ορισμένα  από  τα  προσκομισθέντα  στη  Δ.Ε.Η.  από  τον 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  εξοφληθέντα  από  την  Εταιρεία  τιμολόγια  παροχής 
υπηρεσιών  μηνιαίας  στάθμευσης  αυτοκινήτων  ή/και  αγοράς  καυσίμων 
αφορούν αυτοκίνητα, των οποίων οι κάτοχοι δεν ανήκουν στο προσωπικό της 
Δ.Ε.Η., ή (σε μια περίπτωση) είναι τέκνα μισθωτών της Εταιρείας. 
 
(3) Δαπάνες Γευμάτων 
Εντοπίστηκαν  τιμολόγια  τα  οποία  αφορούν  δαπάνες  γευμάτων.  Αυτή  η 
κατηγορία δαπανών εκτιμάται ότι δεν συνάδει με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Σ.Ε. 
2006  Κεφ.Β  παρ.1,  αφού  δεν  αφορά  κοινωνική  δραστηριότητα  εργαζομένων 
και θα πρέπει να εξετασθεί και αιτιολογηθεί πλήρως ότι μπορούν να ενταχθούν 
στα λειτουργικά έξοδα του Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε., καθόσον λειτουργική δαπάνη 
θεωρείται η δαπάνη που γίνεται για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού.  
Σε  κανένα  τιμολόγιο  δεν  αναφέρονταν  ο  σκοπός  του  γεύματος  (εκτός 
κάποιων  περιπτώσεων  που  αφορούσαν  γεύματα  Δ.Σ.)  ούτε  και  τα 
ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α Εγκριτικού 
σημειώματος  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. 
προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

83/08‐02‐2008, Δ. Π. Κυλικείο‐….‐ Αθήνα 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 73/22‐04‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 940/08‐05‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 54231/16‐05‐2008 

Γεύματα Στελεχών  563,38

319/04‐04‐2008,  Κ.  Π.  ΑΕ  Ξενοδοχείο–  Πλαταμώνας 
Πιερίας 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 143/26‐08‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1841/27‐08‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 56766/..09/2008 

Γεύμα (ανάλυση των 
ειδών που 
παραγγέλθηκαν) 

183,50

5347/16‐04‐2008,  Α&Μ Μ.  Ο.Ε.  Ακτή Θεμιστοκλέους 
214, Πειραϊκή 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 91/23‐05‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1102/30‐05‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 55641/04‐07‐2008 

Γεύμα 2 ατόμων  84,50
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1881/17‐04‐2008 
Σ. Λ. – Ψαροταβερνάκι‐ … – Αθήνα 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 73/22‐04‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 940/08‐05‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 54231/16‐05‐2008 

Γεύμα εργασίας  228,40

22764/22‐05‐2008 
«Τ…»‐Ε.  Λ.‐Καισαριανή 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 121/24‐06‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1320/25‐07‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 55639/04‐07‐2008 

Γεύμα 2 ατόμων  172,20

22922/22‐06‐2008 
«Τ…»‐Ε.  Λ.‐Καισαριανή 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 127/24‐07‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1699/31‐07‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 56768/11‐09‐2008 

Γεύμα 3 ατόμων  153,95

5010/07‐08‐2008 
Π.Γ. &Σια ΟΕ‐ Ψάρι θαλασσινά‐Καλαμαριά Θες/κης, 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 165/17‐09‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2073/26‐09‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 57435/09‐10‐2008 

Γεύμα (ανάλυση των 
ειδών που 
παραγγέλθηκαν) 

191,07

95/11‐08‐2008 
Π. Α.  – Νάουσα Πάρου 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 165/17‐09‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2073/26‐09‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 57435/09‐10‐2008 

Γεύμα  232,00

237/13‐09‐2008 
Μ. Γ.‐Δελφοί Φωκίδος 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 165/17‐09‐2008 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2073/26‐09‐2008 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 57435/09‐10‐2008 

Δείπνο  110,00

158/06‐04‐2009 
Τ… –Ψαροταβερνάκι‐ … – Αθήνα, Αίτηση ΟΚΔΕ: 
37/05‐05‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 970/08‐05‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 53162/21‐05‐2009 

Γεύμα (3 ατόμων 
ανάλυση ειδών που 
παραγγέλθηκαν) 

122,46

3/31‐07‐2009 
Π. Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.‐ … – Αθήνα 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 95/10‐09‐2009,  
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1963/15‐09‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 55506/22‐09‐2009 

Γεύμα (ανάλυση των 
ειδών που 
παραγγέλθηκαν) 

336,80

254/16‐08‐2009 
Ε. Π. Ταβέρνα – Καρβουνάρι Αρκαδίας, Αίτηση ΟΚΔΕ: 
110/18‐12‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2953/24‐12‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 50222/18‐01‐2010 

Γεύμα (ανάλυση των 
ειδών που 
παραγγέλθηκαν) 

213,04

3450/15‐04‐2010 
Ψαροταβέρνα – Ουζερί Αφοι Ρ. Ο.Ε. ‐…‐,  Αίτηση 
ΟΚΔΕ: 30/17‐05‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1289/21‐05‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 54389/27‐05‐2010 

Γεύμα (ανάλυση των 
ειδών που 
παραγγέλθηκαν) 

75,10
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(4) Δαπάνες Διαμονής & Αεροπορικά Εισιτήρια 
Η  συγκεκριμένη  κατηγορία  δαπανών  εκτιμάται  ότι  δεν  συνάδει  με  τα 
οριζόμενα  στην  Ε.Σ.Σ.Ε.  2006  Κεφ.Β  παρ.1,  αφού  δεν  αφορά  κοινωνική 
δραστηριότητα  εργαζομένων  και  θα  πρέπει  να  εξετασθεί  και  αιτιολογηθεί 
πλήρως ότι μπορεί να ενταχθούν στα λειτουργικά έξοδα του   Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–
Κ.Η.Ε.,  αφού  λειτουργική  δαπάνη  θεωρείται  η  δαπάνη  που  γίνεται  για  την 
επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού.  
Σε κανένα τιμολόγιο δεν αναφερόταν ο σκοπός της δαπάνης και, σε ορισμένα 
τιμολόγια, δεν αναφερόταν ούτε τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α Εγκριτικού 
σημειώματος  Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό 
Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

144/23‐04‐2009, A. S. C. C. LTD, Αίτηση ΟΚΔΕ: 
38/04‐05‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 970/08‐05‐2009 
Διαβιβαστ. Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 53162/21‐05‐2009 

Διαμονή – Ακτοπλοϊκά P. 
A.Corfu 13‐15/04 C… P…., 
Zakynthos 15‐17/04 P... 
Hotel 

845,50

241/25‐06‐2009, A. S. C. C. LTD, Αίτηση ΟΚΔΕ: 
89/05‐08‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1764/05‐08‐2009 
Διαβιβαστ. Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 55388/15‐09‐20.. 

Αεροπορικά Εισιτήρια 
Αθήνα‐Θεσ/κη‐Αθήνα, 
διαμονή στο ξενοδοχείο 
E… R…/RMR 

1.050,00

5390/26‐05‐2010, Α. Κ.,  
Αίτηση ΟΚΔΕ: 36/31‐05‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1394/01‐06‐2010 
Διαβιβαστ. Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 55124/……. 

Διαμονή, εισιτήρια πλοίου 
σε καμπίνα, διατροφή, 
μετακινήσεις, ταξί 
Προεδρείου 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε. 21 
έως 22/05/2010 

1.854,00

323/15‐07‐2010, A. S. C. C. LTD Αίτηση ΟΚΔΕ: 57/06‐
08‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2017/13‐08‐2010 
Διαβιβαστ. Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 58515/18‐08‐2010 

Hotel Accommodation, 
Μεταφορές Costa & P… 
Hotel, Mr R… 

1.881,00

343/02‐08‐2010,  A.  S.  C.  C.  LTD,  Αίτηση  ΟΚΔΕ: 
58/06‐08‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2016/13‐08‐2010 
Διαβιβαστ. Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 58516/18‐08‐2010 

Hotel Accommodation, C… 
Hotel, R… RMR 

1.227,00

 
(5) Διάφορες Δαπάνες  (Δώρα, Χαρτικά, Η/Υ, καθαριότητα, ΟΤΕ κλπ) 
Οι  Διάφορες  Δαπάνες  περιλαμβάνουν  δαπάνες  για  προμήθεια  Χαρτικών, 
Καθαριότητας,  Τηλεπικοινωνίες,    για  Ηλεκτρονικούς  Υπολογιστές,  είδη  Super 
Market,  κλπ. 
Οι  περισσότερες  από αυτές  τις  δαπάνες,  εκτιμάται  ότι  μπορεί  να  ενταχθούν 
στην  κατηγορία  των  λειτουργικών  εξόδων  του  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.–Κ.Η.Ε,  όπως 
προβλέπονται στην Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 Κεφ.Β παρ.1.  
Διαπιστώθηκαν, ωστόσο, τιμολόγια τα οποία αφορούν δαπάνες πχ. για άνθη ή 
αρώματα,  τα  οποία  (παρά  το  μικρό  ύψος  δαπάνης)  δεν  μπορούν  να 
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ενταχθούν  στις  δαπάνες  που  ορίζονται  στην  Ε.Σ.Σ.Ε.  2006  Κεφ.Β  παρ.1  . 
Επίσης σε κανένα τιμολόγιο των δαπανών αυτών δεν αναγραφόταν ο σκοπός 
και το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής τιμολόγια: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α Εγκριτικού σημειώματος  
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

72/30‐08‐2008, Α. Κ. Ανθοπωλείο – Θεσ/κη, Αίτηση ΟΚΔΕ: 164/17‐
09‐2008, Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2073/26‐09‐2008, Διαβιβαστικό 
Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 57435/09‐10‐2008 

Μπουκέτο με άνθη  40,00 

286/16‐09‐2008, Μ… Α.Ε.Ε. (S…),  
Αίτηση ΟΚΔΕ: 196/24‐11‐2008, Α/Α Εγκριτ. σημ.: 2785/..‐12‐2008, 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 59457/24‐12‐2008 

Essenza Del Tempo 
EDT 50 ml, Incredible 
Me EDP VP 30 ml 

92,40 

 
(6) Εκτυπώσεις φακέλων & Ταχυδρομικά 
Διαπιστώσαμε  ότι  στα  τιμολόγια  εκτυπώσεων  φακέλων  δεν  υπήρχε  ούτε  ο 
σκοπός,  ούτε δείγμα  των  εκτυπώσεων, ώστε  να πιστοποιήσουμε αν συνάδει 
με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 Κεφ.Β παρ.1, δηλαδή ότι προορίζονται για 
κοινωνική δραστηριότητα των εργαζομένων ή για λειτουργικά έξοδα. 
Τα σημαντικότερα τιμολόγια είναι τα εξής: 
 
Αριθμός & Ημερομηνία 
Τιμολογίου, 
Προμηθευτής, Αίτηση ΟΚΔΕ, Α/Α 
Εγκριτικού σημειώματος  
Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π., Διαβιβαστικό 
Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ. 

Αιτιολογία  Ποσά 
σε € 

227/13‐05‐2009 
Ε… Ε…. ΑΕΕΒΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 55/28‐05‐2009 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1206/01‐06‐2009 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
53655/17‐06‐2009 

Προμήθεια και εκτύπωση 53.000 φακέλων με 
επικόλληση ετικετών, εκτύπωση 6.000 επιστολών 
Α4 λευκές διπλωμένες στη μέση με 
διεκπεραίωση ανά ταχυδρομικό κωδικό. 
Εκτύπωση 60.000 επιστολών Α4 κίτρινων 
διπλωμένων στη μέση με διεκπεραίωση ανά 
ταχυδρομικό κωδικό  

21.658,00 

1170/05‐05‐2010 
Ε… Ε… ΑΕΕΒΕ 
Αίτηση ΟΚΔΕ: 26/10‐05‐2010 
Α/Α Εγκριτ. σημ.: 1151/11‐05‐2010 
Διαβιβαστικό Δ.ΑΝ.Π. προς Δ.Ο.Λ: 
54032/18‐05‐2010 

Προμήθεια και εκτύπωση 56.000 τετράχρωμων 
φακέλων με επικόλληση ετικετών και 
διεκπεραίωση ανά ταχυδρομικό κωδικό, 
εκτύπωση 56.000 επιστολών τετράχρωμων 
λευκών Α4  διπλωμένων στη μέση και 
τοποθέτηση σε φακέλους. Εκτύπωση56.000 
επιστολών τετράχρωμων κίτρινων διπλωμένων 
στη μέση και τοποθέτηση σε φακέλους. 

24.321,00 
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Δ.4. Κάλυψη Δαπανών της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. μέσω της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε. 
        (Έγκριση, κατά περίπτωση, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο)   

 
 

Δ.4.1. Ιστορικό Καταβολών 

   
  Μέσω  της  Δνσης  Εταιρικών  Σχέσεων  &  Επικοινωνίας  της  Δ.Ε.Η. 
(Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε.)  επιχορηγούνται  εκδηλώσεις  (ημερίδες,  σεμινάρια,  συνέδρια 
κ.λ.π.)  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  Α΄βαθμίων  Σωματείων  της  Δ.Ε.Η.  Στον 
επόμενο  Πίνακα  παρουσιάζονται  τα  συνολικά  ποσά  για  έξοδα  προβολής  και 
διαφημίσεως  της  Δ.Ε.Η.,  καθώς  και  τα  υποσύνολα  αυτών  που  αφορούν 
συνδιοργανώσεις  εκδηλώσεων με  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  κατά  τα  έτη 1999 
έως και 2010. Στην τελευταία στήλη, παρουσιάζονται οι δωρεές της Εταιρείας 
για κοινωφελείς σκοπούς και οικονομικές ενισχύσεις προς Α΄βάθμια Σωματεία 
και τρίτους Φορείς. 
 

Λογαριασμός "64.02  Έξοδα προβολής και 
διαφημίσεως" 

Έτος 

Γενικό Σύνολο  Εκ των οποίων 
αφορούν 

συνδιοργανώσεις με 
τη  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ 

Λογαριασμός 64‐06‐00000 ‐ 
Δωρεές για κοινωφελείς 
σκοπούς ‐ Οικονομικές 

ενισχύσεις προς Α΄βάθμια 
σωματεία και τρίτους 

1999  938.567,53 €  20.747,00 €  60.314,01 € 

2000  648.492,52 €  11.099,00 €  59.486,43 € 

2001  3.822.815,11 €  107.720,00 €  98.659,07 € 

2002  4.778.721,12 €  128.525,99 €  145.988,11 € 

2003  5.202.205,33 €  220.929,52 €  258.787,15 € 

2004  2.934.411,72 €  68.977,52 €  401.944,83 € 

2005  1.577.570,41 €  124.177,13 €  208.910,59 € 

2006  1.504.663,11 €  10.206,71 €  490.929,38 € 

2007  1.267.635,94 €  11.681,20 €  213.730,00 € 

2008  1.574.243,13 €  85.532,75 €  257.107,21 € 

2009  1.992.962,77 €  26.860,05 €  385.812,29 € 

2010  2.812.718,73 €  526.358,28 €  449.169,51 € 

Σύνολα  29.055.007,42 €  1.342.815,15 €  3.030.838,58 € 

Πηγή: Από το εσωτερικό πληροφορικό σύστημα της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων 
           & Επικοινωνίας 

 
 

Δ.4.2. Νομιμοποιητική βάση, κατά την άποψη της Δ.Ε.Η.                              

   
  α.  Η  θέση  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Η.,  όπως  αποτυπώνεται  στο 
έγγραφο  ΑΡ.ΗΜ.ΔΕΣΕ/841/24‐2‐2011,    είναι  ότι  στην  Ε.Σ.Σ.Ε.  ‐  η  οποία 
υπεγράφη  στις  27.9.83  ενώπιον  των  αρμοδίων  υπουργών  και  δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 657/18.11.83  τ. 8΄  ‐  και συγκεκριμένα στο ΚΕΦ. Θ, παράγρ. 1 αυτής, 
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προβλέπεται ως υποχρέωση της Εταιρείας η πραγματοποίηση σεμιναρίων κλπ 
για  την  επιμόρφωση  του  προσωπικού,  «προκειμένου  να  βελτιωθούν  η 
παραγωγικότητα  της  Επιχείρησης  και  οι  παρεχόμενες  προς  το  κοινωνικό 
σύνολο  υπηρεσίες».  Ωσαύτως,  ότι  στην  ΕΣΣΕ  Προσωπικού  της  ΔΕΗ  ‐  η  οποία 
υπεγράφη  στις  11.4.95  από  τους  εξουσιοδοτημένους    εκπροσώπους  της 
Επιχείρησης,  ύστερα  από  σχετική  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
ΔΕΗ  ΑΕ  και    η  οποία  κατατέθηκε  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας  Αθηνών  στις 
12.4.95  –  και  συγκεκριμένα  στο  Κεφάλαιο  Β  παράγρ. 6  αυτής,  ορίζεται  ότι  η 
Διοίκηση  οφείλει  να μεριμνά  για  την «ενίσχυση  των  πολιτιστικών,  αθλητικών 
και  κοινωνικών  δραστηριοτήτων  του  προσωπικού»  που  αναπτύσσονται  μέσα 
από τη ΓΕΝΟΠ κλπ.  
 

β.  Προς  τούτοις,  η  Δ.Ε.Η.  μας  απέστειλε  πρόσφατη  Γνωμοδότηση  του 
Νομικού  της  Συμβούλου  (βλέπε  υποκεφάλαιο  Δ.2.2.ιγ  ανωτέρω),  που  αφορά 
οικονομικές ενισχύσεις προς συνδικαλιστικές οργανώσεις, η οποία καλύπτει και 
θέματα  επικοινωνιακών  δράσεων  που  εμπίπτουν  στις  αρμοδιότητες  της 
Διεύθυνσης  Εταιρικών  Σχέσεων  &  Επικοινωνίας  (Δ.Ε.Σ.Ε.),  καθώς  και  τη 
Γνωμοδότηση  του  κ.  Κ.  Π.,  Αναπλ.  Καθηγητή  Νομικής  Αθηνών  (βλέπε 
υποκεφάλαιο  Δ.2.2.ιδ  ανωτέρω),  σχετική  με  τα  ανωτέρω  θέματα,  με  την 
επισήμανση  ότι,  όπως  αναφέρεται  στις  δύο  ανωτέρω  Γνωμοδοτήσεις,  
επικοινωνιακές  δαπάνες  που  αποσκοπούν  στη  διοργάνωση  συνεδρίων, 
ημερίδων  κλπ,  με  ενημερωτικό,  επιμορφωτικό  και  ευρύτερο 
κοινωνικοοικονομικό  περιεχόμενο  (πχ  για  το  μέλλον  της  χρήσης  λιγνίτη  στην 
ηλεκτροπαραγωγή,  απελευθέρωση  της  αγοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  κλπ), 
αφενός  μεν  εξυπηρετούν  κοινωφελείς  σκοπούς  –  και,  επομένως,  εμπίπτουν 
στις επιτρεπόμενες από το ν. 1264/82 οικονομικές ενισχύσεις συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ‐ αφετέρου δε υποβοηθούν την ομαλή λειτουργία της ΔΕΗ. 
 
 

Δ.4.3. Θέσεις του Κλιμακίου Ελέγχου για τη νομιμοποιητική βάση  

     
  α.  Τον  Απρίλιο  του  2005,  η  (τότε)  Δ/νση  Επικοινωνίας  της  Δ.Ε.Η.,  με  το 
ΑΡ./ΗΜ./Δ.Ε./1720/13‐4‐2005 έγγραφό της προς τη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών 
ανέφερε  ότι  «Όπως  γνωρίζετε  η  Επιχείρηση  προβαίνει:  α)  σε  διαφημιστικές 
καταχωρήσεις  σε  έντυπα  των  Συνδικαλιστικών Οργανώσεων  εργαζομένων  της 
ΔΕΗ Α.Ε. (Παλμός κλπ) β) σε πληρωμή μέρους της παραγωγής της τηλεοπτικής 
εκπομπής της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τίτλο “Ενεργειακό Πεδίο”, που προβάλλεται στην 
ΕΤ3.  γ)  συνδιοργανώνει  με  άλλες  Δ/νσεις  της  ΔΕΗ  και  με  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις (ΓΕΝΟΠ, ΕΤΕ, ΕΔΟΠ κλπ) διάφορες ημερίδες και συνέδρια, για την 
ενημέρωση  των  εργαζομένων  ή  την  εκπαίδευση  επιτροπών  υγιεινής  και 
ασφάλειας,  καταβάλλοντας  τμήμα ή  το σύνολο  της σχετικής δαπάνης. Όλα  τα 
παραπάνω  γίνονται  με  αποφάσεις  του  Συμβουλίου  Διεύθυνσης  και  με  την 
έγκριση  της  Διεύθυνσης  Νομικών  Υπηρεσιών  (παράλληλοι  φορείς)  και  του 
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Νομικού Συμβούλου στο γαλάζιο αντίγραφο της σχετικής εισήγησης. Σύμφωνα 
όμως, με τη συνημμένη γνωμάτευση της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών, η ΔΕΗ Α.Ε, 
απαγορεύεται  να  ενισχύει  τους  συνδικαλιστικούς  φορείς  των  εργαζομένων. 
Παρακαλούμε  να  μας  γνωρίσετε  ποιες  από  τις  παραπάνω  (α,β,γ)  δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων ή συνεργασίες με την ΓΕΝΟΠ και τις άλλες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1264/1982».  

Η συνημμένη γνωμάτευση (σημείωμα) της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών, στην 
οποία  γίνεται  αναφορά,  έχει  ως  εξής:  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΔΝΥ.  Σύμφωνα  με  το 
άρθρ.  5  παρ.  4  του  Ν.  1264/1982:  “Απαγορεύεται  να  δέχονται  οι 
συνδικαλιστικές  οργανώσεις  εισφορές  και  ενισχύσεις,  από  εργοδότες  ή 
οργανώσεις  τους…”  Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  το  άρθρ.  14  παρ.  2  εδ.  δ΄  του 
ίδιου  νόμου:    “Απαγορεύεται  στους  εργοδότες…  να  προβαίνουν  σε 
οποιαδήποτε  πράξη  ή  παράλειψη  που  κατατείνει  στην  παρακώλυση  της 
άσκησης  των  συνδικαλιστικών  δικαιωμάτων  των  εργαζομένων  και  ιδιαίτερα: 
α)…β)…γ)…δ)  να  υποστηρίζουν  ορισμένη  συνδικαλιστική  οργάνωση  ή  με 
οικονομικά ή με άλλα μέσα…”  Τέλος,  σύμφωνα με  το άρθρ. 23  του αυτού ως 
άνω νόμου: “Ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του, ως και οποιοσδήποτε τρίτος, 
που  παραβαίνει  τις  διατάξεις  του  άρθρου 14  παρ. 2  και 3  του  νόμου  αυτού, 
τιμωρούνται με φυλάκιση ή και με χρηματική ποινή μέχρι 5.000.000 δραχμών 
και  εφόσον  δεν  προβλέπεται  βαρύτερη  ποινή  από  άλλη  διάταξη”  Από  το 
συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, συνάγεται, κατά τη γνώμη μας, ότι η 
έγκριση εκ μέρους της Επιχείρησης της προμήθειας υλικού για τις ανάγκες της 
ΕΤΕ‐ΔΕΗ,  αντιβαίνει  στις  προαναφερθείσες  απαγορευτικές  διατάξεις  του  Ν. 
1264/1982 με τις εντεύθεν συνέπειες». 
 
  β.  Η  από  16‐6‐2005  απάντηση  της  Δ/νσης  Νομικών  Υπηρεσιών, 
υπογραφόμενη από τον δικηγόρο Μ. Χ., αναφέρει τα εξής: «1. Καθώς σκοπός 
των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  –όπως  καθορίζεται  στο  άρθρο  4  του  ν. 
1264/1982‐  είναι  η  διαφύλαξη  και  προαγωγή  των  εργασιακών,  οικονομικών, 
ασφαλιστικών,  κοινωνικών  και  συνδικαλιστικών  συμφερόντων  των 
εργαζομένων,  ο  νομοθέτης  έκρινε  σκόπιμο  να  θεσμοθετήσει  ορισμένες 
ασφαλιστικές δικλείδες ικανές –κατά τεκμήριο τουλάχιστον‐ να κατοχυρώσουν 
την ανεξαρτησία τους έναντι εξωγενών παραγόντων, άσχετων με τη δράση και 
τους  σκοπούς  του  συνδικαλιστικού  κινήματος,  προστατεύοντάς  τις  από  τον 
κίνδυνο  να  καταστούν  “οχήματα”  για  την  εξυπηρέτηση  αλλότριων  με  το 
συνδικαλιστικό κίνημα σκοπών και ακόμα να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη –
όσο το δυνατόν‐ λειτουργία τους. Μέσα στα ανωτέρω πλαίσια εντάσσονται και 
οι ρυθμίσεις των άρθρων 5 παρ. 4 και 14 παρ. 2 εδαφ. δ΄ του ιδίου νόμου, οι 
οποίες  σαφώς συνιστούν αναγκαστικό  δίκαιο,  μη  δυνάμενο  να  τροποποιηθεί 
με  αντίθετες  ιδιωτικές  συμφωνίες  μεταξύ  των  εμπλεκομένων  μερών  (π.χ. 
εργοδοσίας‐συνδικαλιστικής οργάνωσης), γεγονός που συνάγεται τόσο από την 
πρόβλεψη  του άρθρου 18  παρ. 1  του  εν  λόγω νόμου,  όσο  και από  τον  ειδικό 
νομοθετικό σκοπό (ratio), που οδήγησε στη θέσπιση του ανωτέρω νόμου. 2. Με 
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βάση  το  ανωτέρω  πνεύμα,  θα  πρέπει  να  διακρίνουμε  ανάμεσα  σε  σαφώς 
απαγορευμένες οικονομικές εισφορές ή άλλου τύπου ενισχύσεις του εργοδότη 
ευθέως  προς  τη  συνδικαλιστική  οργάνωση  και  σε  περιπτώσεις 
συνδιοργάνωσης  κάποιων  εκδηλώσεων  (τηλεοπτικών  παραγωγών, 
ενημερωτικών  συνεδρίων  κ.λ.π.),  όπου  όμως  η  ΔΕΗ  θα  πρέπει  να  έχει 
αυτόνομη  και  διακριτή παρουσία ως  Επιχείρηση‐εργοδότης  δικαιολογώντας, 
κατ΄αυτό  τον  τρόπο  την  εξυπηρέτηση  δικών  της  σκοπών  (επικοινωνιακών, 
ενημερωτικών κ.λ.π.), έτσι ώστε να δικαιολογείται και η αντίστοιχη συμμετοχή 
της στην κάλυψη του οικονομικού κόστους των εκάστοτε εκδηλώσεων, που σε 
καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να  οδηγεί  σε  αποκλειστική  ανάληψη  της 
οικονομικής  επιβάρυνσης  εκ  μέρους  της.  3.  Κάτω  απ΄αυτό  το  πρίσμα  θα 
πρέπει  ‐κατά  τη  γνώμη  μας‐  να  επαναξιολογηθεί  κάθε  συναλλαγή 
οικονομικής φύσης  της  Επιχείρησης  με  τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  έτσι 
ώστε  να  αποφευχθούν  περιπτώσεις  παραβίασης  ή  έστω  και 
καταστρατήγησης  των  ως  άνω  νομοθετικών  απαγορεύσεων…».  Οι 
επισημάνσεις  αυτές  της  Νομικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Η.,  δεν  φαίνεται  να 
ελήφθησαν υπόψη από την Εταιρεία. 
 
   γ.   Οι θέσεις  του Κλιμακίου Ελέγχου βρίσκονται σε μερική συμφωνία με 
τις ως άνω γνωμοδοτήσεις της Δνσης Νομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Η. και έχουν 
ως εξής:  
      (1) Είναι κρίσιμο, στο σημείο αυτό, να γίνει διάκριση μεταξύ  δράσεων 
της  Επιχείρησης  για  την  διαφημιστική  προβολή  της  ιδίας,  στο  πλαίσιο 
εκδηλώσεων  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  δράσεων  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.,  τις  οποίες  χρηματοδοτεί  η  Επιχείρηση.  Οι  πρώτες  δεν  θα  πρέπει  να 
αντιμετωπίζονται  ως  επιχορηγήσεις  ή  οικονομικές  ενισχύσεις  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  αλλά  ως  διαφημιστική  δαπάνη  της  Δ.Ε.Η.,  εφόσον 
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ οι δεύτερες υπάγονται     στο πεδίο 
εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 5, παρ. 4 του ν. 1264/82. Συγκεκριμένα : 

 Εάν  οι  δαπάνες  αφορούν  την  διαφημιστική  προβολή  της  Επιχείρησης, 
στο  πλαίσιο  εκδηλώσεων  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  (π.χ.  τηλεοπτικών 
παραγωγών, ενημερωτικών ημερίδων κλπ), μέσω δράσεων της αρμόδιας 
Δ/νσης  (Δ.Ε.Σ.Ε.),  όπως  υπονοεί  η  ένταξη  των  δαπανών  στον  κωδικό 
επικοινωνίας  και  προβολής  (και  όχι  οικονομικής  ενίσχυσης‐χορηγιών, 
όπως  συμβαίνει  με  τα  Α΄θμια  σωματεία),  τότε  η  πρωτοβουλία,  η 
έγκριση, η κοστολόγηση και η ανάθεση της αναπτυσσόμενης δράσης θα 
έπρεπε  να  ανήκει  στην  Επιχείρηση  και  όχι  στην  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
Επιπλέον, η Δ.Ε.Η. θα πρέπει να έχει αυτόνομη και διακριτή παρουσία 
ως  Επιχείρηση‐εργοδότης,  δικαιολογώντας  κατ΄  αυτό  τον  τρόπο  την 
εξυπηρέτηση  δικών  της  σκοπών  (επικοινωνιακών,  ενημερωτικών  κλπ). 
Έτσι  μόνο  μπορεί  να  δικαιολογηθεί  η  συμμετοχή  της  στην  κάλυψη 
μέρους  του  οικονομικού  κόστους  των  εκάστοτε  εκδηλώσεων  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  που σε  καμία περίπτωση δεν πρέπει  να οδηγεί 



 77

σε αποκλειστική ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης εκ μέρους της, 
αλλά  σε  χρηματοδότηση  μόνο  της  δικής  της  αυτόνομης  συμμετοχής.      
Ωστόσο, η ακολουθούμενη διαδικασία, είναι εντελώς διάφορη της μόλις 
περιγραφείσας: Η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προβάλλει στη Δ.Ε.Η. το αίτημα 
χρηματοδότησης  της  εκδήλωσης,  αναφέροντας  το  κόστος  της  δαπάνης 
και  τον  προμηθευτή/πάροχο  των  υπηρεσιών.  Το  αιτούμενο  ποσόν 
καταβάλλεται  από  την  Επιχείρηση,  χωρίς  να  κοστολογείται  η  δαπάνη, 
απευθείας  στον  πάροχο  της  υπηρεσίας,  χωρίς  ουσιαστική  αιτιολόγηση 
της  αυτόνομης  και  διακριτής  παρουσίας  της.  Η  διαδικασία  αυτή 
παραπέμπει  κατ΄  ουσίαν  σε  ενίσχυση  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και 
προσκρούει, κατά την άποψή μας, στις διατάξεις  του άρθρου 5, παρ. 4 
του  ν.  1264/82,  που  απαγορεύουν  την  ενίσχυση  Β΄θμιων 
συνδικαλιστικών  οργανώσεων. 

 Εφόσον οι  χρηματοδοτήσεις, μέσω της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε.,  εκδηλώσεων  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  ήθελε  ακολουθούν  την  πρόβλεψη  της  Ε.Σ.Σ.Ε. 
1995,  Κεφ.  Β,  παρ.  6  (γεγονός  που  επικαλείται  η  Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε.  ως 
νομιμοποιητική  βάση,  βλ.  υποκεφάλαιο  Δ.4.2.α  ανωτέρω),  τότε  αυτές 
χαρακτηρίζονται  ως  οικονομικές  ενισχύσεις  προς  το  συνδικαλιστικό 
όργανο (ασχέτως αν δεν πληρώνεται απευθείας η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., 
αλλά  οι  διοργανώνουσες  τις  εκδηλώσεις  εταιρείες)  και  είναι,  κατά  την 
άποψή μας,  παράνομες, ως  ενδοτικού δικαίου ρήτρες,  αντικείμενες σε 
διατάξεις  αναγκαστικού  δικαίου,  αυτές  δηλαδή  του  άρθρου  5,  παρ.  4 
του  ν.  1264/82,  που  απαγορεύουν  την  ενίσχυση  Β΄θμιων 
συνδικαλιστικών    οργάνων  (Ομοσπονδιών),  σύμφωνα με  τα  όσα  έχουν 
αναφερθεί  ανωτέρω.  Πέραν  τούτου,  χρηματοδοτηθείσες    από  τη 
Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε. δράσεις (όπως το 33ο Συνέδριο της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.) 
δεν μπορούν,  χωρίς επαρκή αιτιολογία, να περιληφθούν καν στο πεδίο 
των  προβλέψεων  του  Κεφ.  Β,  παρ.  6  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  1995,  καθόσον  δεν 
αποτελούν  πολιτιστικές,  αθλητικές  ή  κοινωνικές  δραστηριότητες  του 
προσωπικού. 

      (2)  Ενίσχυση  πρωτοβαθμίων  σωματείων  χωρεί  νομίμως,  πέραν  της 
συνδιοργάνωσης  εκδηλώσεων  κατά  την  έννοια  του  ανωτέρω  εδαφίου 
Δ.4.3.γ(1), για δραστηριότητες που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς και σε 
αναλογία  με  τη  δύναμη  ενός  εκάστου.  Έτσι,    επικοινωνιακές  δαπάνες 
πρωτοβαθμίων  σωματείων  που  αποσκοπούν  στη  διοργάνωση  συνεδρίων, 
ημερίδων  κλπ,  με  ενημερωτικό,  επιμορφωτικό  και  ευρύτερο 
κοινωνικοοικονομικό περιεχόμενο  (π.χ.  για το μέλλον της χρήσης λιγνίτη στην 
ηλεκτροπαραγωγή,  απελευθέρωση  της  αγοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  κ.λ.π.) 
εξυπηρετούν  κοινωφελείς  σκοπούς  και,  επομένως,  εμπίπτουν  στις 
επιτρεπόμενες  από  το  ν.  1264/82  οικονομικές  ενισχύσεις  πρωτοβαθμίων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων.     Σημειώνεται  ότι  η  κάλυψη  δαπανών  των 
πρωτοβαθμίων σωματείων της Δ.Ε.Η. μέσω της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε. βρίσκεται εκτός 
του πλαισίου της εντολής ελέγχου του κλιμακίου.      
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      (3) Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της 
διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ικανοποίησης του εταιρικού σκοπού. 
 
 

Δ.4.4. Διαδικασία Έγκρισης και Καταβολής των Δαπανών                                 

     
  α. Όπως μας ανέφερε με το έγγραφο ΑΡ.ΗΜ.ΔΕΣΕ/841/24‐2‐2011 η Δνση 
Εταιρικών  Σχέσεων  και  Επικοινωνίας  της  Δ.Ε.Η.  «Σύμφωνα  με  τις  γενικές 
εγκριτικές  διαδικασίες  των  Οργάνων  της  ΔΕΗ  και  κατά  πάγια  πρακτική  που 
ακολουθείται  επί  πολλά  έτη,  τα  αιτήματα  για  χορηγίες  προκειμένου  να 
συνδιοργανωθούν  συνέδρια,  ημερίδες  κλπ,  εγκρίνονται  από  τον  εκάστοτε 
Διευθύνοντα  Σύμβουλο  της  Επιχείρησης.  Ειδικότερα,  η  Δ.Ε.Σ.Ε.  (πρώην 
Διεύθυνση Επικοινωνίας πριν από το Μάιο 2010) εφαρμόζει τα προβλεπόμενα 
από  το  αναθεωρημένο  κατά  το  1991  Σύστημα  Οικονομικών  και  Διοικητικών 
Δικαιοδοσιών  (Σ.Ο.Δ.Ι.Δ.)  VI  και  ειδικότερα  το  άρθρο  110,  παράγρ.  1,  που 
αφορούν  τα  όρια  των  εγκρίσεων  του  εκάστοτε  Διευθύνοντος  Συμβούλου,  τα 
οποία βρίσκονται στο ύψος των 150.000,00 ευρώ, ενώ, με βάση την Απόφαση 
3/10.2006 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. και την Απόφαση ΓΔΣ/12/11.1.2006, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος  της  Εταιρείας  είναι  εξουσιοδοτημένος  να  υπογράφει  συμβάσεις 
μέχρι του ποσού των 800.000,00 Ευρώ». 
 
  β. Όσον αφορά την επαλήθευση της δαπάνης, η ίδια Δνση της Δ.Ε.Η. μας 
ανέφερε  στο  ίδιο  έγγραφο  ότι  «Στο  σύνολο  των  ημερίδων  και  διαφόρων 
εκδηλώσεων  που  πραγματοποιούν  τα  Σωματεία  εργαζομένων  και  η 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐τα  οποία  αποσκοπούν  στην  ενημέρωση,  κατάρτιση, 
εκπαίδευση  κλπ  προσωπικού‐  συμμετέχουν  εντεταλμένα  υπηρεσιακά  στελέχη 
της Επιχείρησης, τα οποία έχουν ενεργό ρόλο (πχ ενημερώσεις προσωπικού για 
διάφορα θέματα  της  Επιχείρησης,  όπως θέματα ασφάλειας  και  υγιεινής  κατά 
την εργασία,  ενεργειακές  τεχνολογίες,  επιπτώσεις από τον νομικό διαχωρισμό 
της  Επιχείρησης).Σε  εκδηλώσεις  που  γίνονται  από  τα  Σωματεία  και  είναι 
ανοιχτές προς τρίτους με προσκλήσεις που διατίθενται μερίμνη αυτών  (πχ για 
θέματα  μείζονος  σημασίας  που  αφορούν  το  μέλλον  της  Ενέργειας,  Τοπικών 
Κοινωνιών)  συμμετέχουν‐πέραν  των  ανώτατων  και  ανώτερων  στελεχών  της 
Δ.Ε.Η.,  με  ομιλίες  κλπ‐και  εκπρόσωποι  κομμάτων,  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κλπ. Συνεπώς, στις δύο ανωτέρω 
μορφές  συνδιοργανώσεων  εκδηλώσεων  από  τη  ΔΕΗ  και  τα  Σωματεία, 
διαπιστώνεται άμεσα από τα παρευρισκόμενα υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΗ 
ή/και  της  ΔΕΣΕ  η  πραγματοποίηση  αυτών  των  εκδηλώσεων,  καλύπτοντας 
πλήρως  τους  σκοπούς  των  εγκριθεισών  από  την  Επιχείρηση  οικονομικών 
ενισχύσεων,  που  εκταμιεύονται  είτε  σε  Σωματεία  είτε  σε  εταιρείες,  οι  οποίες 
έχουν αναλάβει την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Πέραν 
της  διαπίστωσης  της  υλοποίησης  προγραμματισμένων  συνδιοργανώσεων 
εκδηλώσεων από τη ΔΕΗ και Σωματεία‐μέσω της άμεσης συμμετοχής σε αυτές 
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στελεχών  της  ΔΕΗ  η/και  της  ΔΕΣΕ‐η  Επιχείρηση  δεν  προβαίνει  σε  έλεγχο 
σκοπιμότητας  ή  έλεγχο  ύψους  δαπανών  των  Σωματείων,  προσπαθώντας  να 
αποφύγει  ό,τιδήποτε  θα  μπορούσε  να  εκληφθεί  ως  απόπειρα  ελέγχου  και 
χειραγώγησης της αυτόνομης λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων». 
 
  γ. Από τα παραπάνω, γίνονται αντιληπτά τα εξής: 
    (1)  Απουσιάζουν  τα  κριτήρια  και  η  διαδικασία,  βάσει  των  οποίων 
αποφασίζει η Εταιρεία τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις αυτές. 
    (2) Δεν  υπάρχει  συγκεκριμένη  εσωτερική  διαδικασία  για  την  έγκριση 
και  καταβολή  των  συγκεκριμένων  δαπανών.  Ακολουθούνται  οι  γενικές 
εγκριτικές διαδικασίες και η πάγια πρακτική. 
    (3)  Η  Δ.Ε.Η.  δεν  προβαίνει  σε  έλεγχο  του  ύψους  δαπάνης  των 
εκδηλώσεων,  όπως  αναφέρει,  για  να  μην  εκληφθεί  η  ενέργειά  της  αυτή,  ως 
απόπειρα  ελέγχου  και  χειραγώγησης  της  αυτόνομης  λειτουργίας  των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Είναι, και στο στάδιο αυτό, διακριτή η απουσία 
κριτηρίων   βάσει  των οποίων η Εταιρεία προσδιορίζει  τη δική  της οικονομική 
συμμετοχή. 
    (4)  Ο  τρόπος  επαλήθευσης  της  δαπάνης,  ότι  δηλαδή  διαπιστώνεται 
άμεσα  από  τα  παρευρισκόμενα  υπηρεσιακά  στελέχη  της  Δ.Ε.Η.  ή/και  της 
Δ.Ε.Σ.Ε.  η  πραγματοποίηση  αυτών  των  εκδηλώσεων, κρίνεται  ανεπαρκής και 
μη συστηματικός. Η διαπίστωση ότι απλώς πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση δεν 
συνεπάγεται  και  επαλήθευση  του  σκοπού  και  του  ύψους  της  οικονομικής 
συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτήν. 
 
 

Δ.4.5. Έλεγχος Δαπανών από το Κλιμάκιο Ελέγχου                                        

      
α.  Στο  πλαίσιο  της  εντολής  ελέγχου,  ελέγξαμε  τα  παραστατικά  των 

σημαντικότερων  δαπανών  που  αφορούν  εκδηλώσεις  διοργανωθείσες  από  τη 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  επαληθεύσαμε  τη  διαδικασία  έγκρισης,  όπως  αυτή 
προβλέπεται  στο  αναθεωρημένο  κατά  το  1991  Σύστημα  Οικονομικών  και 
Διοικητικών Δικαιοδοσιών  (Σ.Ο.Δ.Ι.Δ.) VI και ειδικότερα στο άρθρο 110, για τα 
έτη  2008, 2009 και 2010. 
 

β.  Η  Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε.  μας  προσκόμισε  καταστάσεις  από  το  εσωτερικό 
πληροφορικό  της  σύστημα,  με  τις  δαπάνες  που  αφορούν  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.  Οι  δαπάνες  αυτές  έχουν  κατηγοριοποιηθεί  ως  δαπάνες  προβολής  και 
διαφημίσεως,  επειδή,  σύμφωνα  με  τις  εξηγήσεις  που  λάβαμε  από  τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, οι δαπάνες αυτές αφορούν συμμετοχή της Δ.Ε.Η. 
σε  εκδηλώσεις  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  αλλά  η  καταβολή  τους  γίνεται 
απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει  την εκδήλωση,  βάσει  τιμολογίου  το 
οποίο  έχει  εκδοθεί  στο  όνομα  της  Δ.Ε.Η.  Δεν  έχει  γίνει  καμία  καταβολή  
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κατευθείαν  στην  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  όπως  και  εγγράφως  μας 
διαβεβαίωσε η Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε.  
 
Οι δαπάνες για τα έτη 2008, 2009 και 2010 έχουν ως εξής: 
 
 Έξοδα του Λογαριασμού "64.02  Έξοδα προβολής και 
διαφημίσεως", που αφορούν συνδιοργανώσεις με τη 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ‐ΚΗΕ 

2008  2009  2010 

ΠΟΣΟ  85.532,75€  26.860,05€  526.358,28€ 

Πηγή: Από το εσωτερικό πληροφορικό σύστημα της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων 
           & Επικοινωνίας 

Παρατηρείται μια ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της συγκεκριμένης δαπάνης για 
το 2010, ανάλυση της οποίας παρατίθεται στην επόμενη παράγραφο. 
 

γ. Οι σημαντικότερες δαπάνες είναι οι εξής: 
        

Αριθμός & 
Ημερομηνία 
Τιμολογίου 

Προμηθευτής  Αιτιολογία  Ποσά σε € 

423/22‐12‐2008  Α. S.C. C. LTD 
Διοργάνωση ημερίδας 350 ατόμων 

Hotel I..l 18‐12‐2008 
78.540,00 

 
Για την δαπάνη αυτή υπήρχε η πρόσκληση,  το πρόγραμμα της εκδήλωσης, προϋπολογισμός 
εξόδων της διοργάνωσης, η αίτηση (Φ.34/2258/11‐12‐08) της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προς την 
Δ.Ε.Η./Δ.Ε., η έγκριση της δαπάνης (α.π.56/09‐01‐2009, υπογεγραμμένη από τον Γενικό Δ/ντή 
Δ.Ε.Η./Επιτελικών  Υπηρεσιών,  τον  Διευθυντή  της  Δ.Ε.Η./Δ.Ε.  και  τον  Βοηθό  Δ/ντή  της 
Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Δ.Ε.),  και  το  τιμολόγιο  της  δαπάνης  (υπογεγραμμένο  από  τον  Διευθυντή  της 
Δ.Ε.Η./Δ.Ε, τον Γενικό Δ/ντή Δ.Ε.Η./Επιτελικών Υπηρεσιών και τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο 
της Δ.Ε.Η. Α.Ε.) 

 
Αριθμός & 
Ημερομηνία 
Τιμολογίου 

Προμηθευτής  Αιτιολογία  Ποσά σε € 

120/05‐03‐2010  Α… Μ… & Σια Ε.Ε.  Διοργάνωση 33ου συνεδρίου 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με την συμμετοχή 
540 ατόμων 

149.700,00 

 
Για την δαπάνη αυτή υπήρχε η  αίτηση (Φ34/04/05‐01‐2010) της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προς 
την Δ.Ε.Η./Διεύθυνση Τύπου & ΜΜΕ, η εισήγηση – έγκριση της δαπάνης (ΓρΔ 1255/10‐03‐10 
υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Δ.Ε.Η./ Διεύθυνση Τύπου & ΜΜΕ, την Αναπληρώτρια 
Δ/σα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και 
το τιμολόγιο της δαπάνης (υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της Δ.Ε.Η./ Διεύθυνση Τύπου & 
ΜΜΕ και  την Αναπληρώτρια Δ/σα Σύμβουλο). 
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Αριθμός & 
Ημερομηνία 
Τιμολογίου 

Προμηθευτής  Αιτιολογία  Ποσά σε € 

128/15‐07‐2010  Α… Μ… & Σια Ε.Ε.  Συνδιοργάνωση 1 διημέρου 28 – 
29/06/2010 προγράμματος επικοινωνίας 
δράσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής 
επικοινωνίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

167.000,00 

 
Για  την  δαπάνη  αυτή  υπήρχε  η  αίτηση  (Φ34/483Β/14‐06‐2010)  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
προς  τον  Πρόεδρο &  Δ/ντα  Σύμβουλο  της    Δ.Ε.Η  Α.Ε.,  η  εισήγηση  ‐  έγκριση  της  δαπάνης 
(ΓρΔ/310/25‐06‐2010,  υπογεγραμμένη  από  τον  Διευθυντή  της  Δ.Ε.Η./  Διεύθυνση  Τύπου  & 
ΜΜΕ, τον Γενικό Δ/ντή Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε., την Αναπληρώτρια 
Δ/σα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και 
το τιμολόγιο της δαπάνης (υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της Δ.Ε.Η./ Διεύθυνση Τύπου & 
ΜΜΕ και  την Αναπληρώτρια Δ/σα Σύμβουλο). 

 
Αριθμός & 
Ημερομηνία 
Τιμολογίου 

Προμηθευτής  Αιτιολογία  Ποσά σε € 

132/07‐09‐2010  Α… Μ… & Σια Ε.Ε.  Διοργάνωση Ημερίδας με 
Συμμετοχή Συνδικαλιστικών 
Στελεχών με θέμα ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 72/2009 του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου η 
οποία περιλαμβάνει μετακίνηση‐
γεύμα‐δείπνο‐coffee break‐ 
Διαμονή – Διανυκτέρευση‐ 
Γραμματειακή Υποστήριξη DVD‐ 
Αμοιβές Νομικών Συμβούλων ‐ 
Αίθουσες 

94.800,00 

 
Για  την  δαπάνη  αυτή  υπήρχε  η    αίτηση  (Φ34/517Β/24‐06‐2010)  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
προς  τον  Πρόεδρο &  Δ/ντα  Σύμβουλο  της    Δ.Ε.Η  Α.Ε.,  η  εισήγηση  ‐  έγκριση  της  δαπάνης 
(ΓρΔ/3415/13‐07‐2010  υπογεγραμμένη  από  τον  Διευθυντή  της  Δ.Ε.Η./  Διεύθυνση  Τύπου & 
ΜΜΕ, τον Γενικό Δ/ντή Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε., την Αναπληρώτρια 
Δ/σα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και 
το  τιμολόγιο  της  δαπάνης  (υπογεγραμμένο  από  τον  Τομεάρχη  Διοικητικής  &  Οικονομικής 
Υποστήριξης Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε., τον Αναπληρωτή Διευθυντή Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε. και την Αναπληρώτρια 
Δ/σα Σύμβουλο). 

 
Αριθμός & 
Ημερομηνία 
Τιμολογίου 

Προμηθευτής  Αιτιολογία  Ποσά σε € 

139/19‐10‐2010  Δ… Ε.Π.Ε  Διανυκτέρευση HTL I… A…, 2 
FASHION HOUSE 220 ROOMS 8‐
10/10/2010, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑ, COFFEE BREAKS, 
ΓΕΥΜΑΤΑ ΔΕΙΠΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, 
ΒΑΝΝΕRS, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

109.200,00 
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Για την δαπάνη αυτή υπήρχε η  αίτηση (Φ34/694/27‐09‐2010) της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προς 
τον  Πρόεδρο  &  Δ/ντα  Σύμβουλο  της    Δ.Ε.Η  Α.Ε.,  η  εισήγηση  ‐  έγκριση  της  δαπάνης 
(ΓρΔ/4849/21‐10‐10 υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Δ.Ε.Η./ Δ.Ε.Σ.Ε., τον Γενικό Δ/ντή 
Ανθρωπίνων  Πόρων &  Οργάνωσης  της  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.,  την  Αναπληρώτρια  Δ/σα  Σύμβουλο  της 
Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και το τιμολόγιο της 
δαπάνης (υπογεγραμμένο από τον Αναπληρωτή Διευθυντή ΔΕΗ/ΔΕΣΕ και  την Αναπληρώτρια 
Δ/σα Σύμβουλο). 

 
δ. Διαπιστώσεις: 

(1)  Σε  κανένα  από  τα  παραπάνω  τιμολόγια  δεν  υπήρχε  πλήρης 
αιτιολόγηση  της  δαπάνης,  δηλαδή  κατάσταση  των  συμμετεχόντων,  ανάλυση 
των εξόδων ξενοδοχείων, γευμάτων κλπ. 
  (2)  Δεν  υπήρχε  πλήρης  αιτιολόγηση  της  συμμετοχής  της  Δ.Ε.Η.  Α.Ε. 
στις  παραπάνω  δαπάνες,  ώστε  να  μπορεί  να  διαπιστωθεί  αν  ικανοποιείται  ο 
σκοπός της προβολής και διαφήμισης της Εταιρείας.  
  (3)  Ειδικά  η  χρηματοδότηση  της  δαπάνης  για  το  33ο  συνέδριο  της  
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  δεν φαίνεται  ότι  μπορεί  να  ενταχθεί  στην  κατηγορία 
«προβολή  και  διαφήμιση  της  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.»,  αλλά,  μάλλον,  εντάσσεται  στην 
κατηγορία των οικονομικών ενισχύσεων των σωματείων. 
 
  ε. Πληρωμή της δαπάνης. 
Μετά  την  διακοπή  λειτουργίας  της  διαχείρισης  της  Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ.  από  τη 
Χαλκοκονδύλη  30,  η  οποία  εξυπηρετούσε  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης 
Επικοινωνίας  της Δ.Ε.Η., με το υπ΄αριθμ. ΓΔ/ΕΥ/2305/24‐12‐2009 έγγραφο της 
Δ.Ε.Η./Γενικής Διεύθυνσης  Επιτελικών  Υπηρεσιών,  ανατέθηκε  στην Διαχείριση 
Χρηματικού της Δ.Ε.Η./Δ.Υ.Σ. η λογιστικοποίηση όλων των τιμολογίων και η εν 
γένει υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας.   
Με  το  υπ΄αριθμ.  ΔΥΣ/2553/13‐04‐2011  έγγραφό  της,  η  Δ.Ε.Η./Δ.Υ.Σ.  μας 
ενημέρωσε ότι η Διαχείριση Χρηματικού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης, 
διενεργεί της πληρωμές της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Σ.Ε. από 27/12/2009 έως 30/04/2011 και 
ακολουθεί  τη  διαδικασία  ελέγχου  και  διακίνησης  παραστατικών  πληρωμών, 
σύμφωνα  με  το  α.π. 8295/11‐10‐2004  Υπηρεσιακό  Σημείωμα  της  Διεύθυνσης 
Οικονομικών λειτουργιών.  
Δεν  κατέστη  δυνατόν  να  επιβεβαιώσουμε  την  διαδικασία  καταβολής  της 
δαπάνης  των  παραπάνω  τεσσάρων  παραστατικών,  λόγω  του  μειωμένου  
χρόνου που διαθέταμε και επειδή, όταν αυτά αναζητήθηκαν, είχαν αποσταλεί 
στην Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Δ.Ε.  
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Δ.5. Παρακρατούμενες Συνδρομές Εργαζομένων της Δ.Ε.Η. υπέρ της 
        ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 

        
α. Στο Καταστατικό της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. (άρθρο 58) αναφέρονται ως 

πόροι της Ομοσπονδίας «Η τακτική μηνιαία συνδρομή που καταβάλλεται στην 
Ομοσπονδία  από  κάθε  φυσικό  μέλος,  δια  μέσου  των  εργοδοτών  (ΔΕΗ  Α.Ε. 
κ.λ.π.)  αντιστοιχούσα  στο  3,5‰  του  9ου  Μ.Κ.  της  ΔΕΗ  Α.Ε.  όπως  αυτό 
αναπροσαρμόζεται  κάθε  φορά».  Στο  έγγραφο  φ34/743/13‐8‐92  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. προς τη Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. αναφέρεται ότι «Με απόφαση  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  και  με  βάση  το  καταστατικό  της 
Ομοσπονδίας, διπλασιάζεται η μηνιαία εισφορά κάθε φυσικού μέλους. Έτσι η κράτηση 
που γίνεται από εσάς και αποδίδεται στο λογαριασμό όψεως της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πρέπει 
να  φθάσει  στο  ύψος  των  180  δρχ.  κατά  μέλος  το  μήνα.  Παράκληση  μας  όπως  ο 

διπλασιασμός της εισφοράς γίνει από τη κράτηση του Αυγούστου». 
 
β. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέσχε η Γενική Δνση Ανθρωπίνων 

Πόρων & Οργάνωσης Δ.Ε.Η. (έγγραφο ΑΡ./ΗΜ:ΓΔ/ΑΝΠΟ/1116/24‐3‐2011): 
 (1)  Στην  Ε.Σ.Σ.Ε.  1995  (παράγρ.  Α.13)  έχει  συνομολογηθεί  ότι  «Με  την 

υπογραφή  κάθε  ΕΣΣΕ  με  οικονομικό  περιεχόμενο  θα  παρακρατείται  εφεξής  εφάπαξ 
υπέρ  της  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  ποσοστό  δύο  τοις  χιλίοις  (2‰)  στις  συνολικές  αποδοχές  τον 
πρώτο μήνα κάθε μισθωτού, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την ολοκλήρωση της 
εφαρμογής κάθε ΕΣΣΕ, για την αντιμετώπιση θεμάτων επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών  δραστηριοτήτων  και  για  λόγους  ίσης  μεταχείρισης  και  συμμετοχής  των 

εργαζομένων στα οφέλη που προκύπτουν από τις σχετικές ΕΣΣΕ». 
 (2) Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 1996  (παράγρ. Α3), η Δ.Ε.Η. ανέλαβε την υποχρέωση 

να  παρακρατεί  από  τη  μισθοδοσία  του  προσωπικού  υπέρ  της  πλέον 
Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. (δηλαδή της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.) το αναπροσαρμοζόμενο σε 
τέσσερα τοις  χιλίοις  (4‰) ποσοστό επί  των αποδοχών του, σύμφωνα με  τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.13 της ΕΣΣΕ 1995). 

 (3) Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2003, η κράτηση 4‰ θα γίνεται μόνο από τα μέλη των 
Συλλόγων μελών της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
 

 γ.  Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  μας  παρέσχε  η  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.,  η  εταιρεία 
παρακρατεί από τη μισθοδοσία των εργαζομένων και αποδίδει απευθείας στη 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. τα εξής ποσά: 
   (1) 0,53 € ανά μήνα και ανά εργαζόμενο‐μέλος πρωτοβαθμίων σωματείων 

που ανήκουν στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., σύμφωνα με το έγγραφο φ34/743/13‐
8‐92  της  Ομοσπονδίας.  Οι  (κατ΄  εκτίμηση,  με  βάση  το  σημερινό  αριθμό 
εργαζομένων‐μελών  Σωματείων  τα  οποία  υπάγονται  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.)  παρακρατηθείσες  και  αποδοθείσες  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
συνδρομές εργαζομένων κατά τα έτη 1999 έως και 2010 έχουν ως εξής: 
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Έτος  Εκτίμηση(1) σε ετήσια βάση της μηνιαίας 
παρακρατούμενης εισφοράς εργαζομένων 

(0,53€) υπέρ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

1999  116.130,00€ 

2000  116.130,00€ 

2001  116.130,00€ 

2002  116.130,00€ 

2003  116.130,00€ 

2004  116.130,00€ 

2005  116.130,00€ 

2006  116.130,00€ 

2007  116.130,00€ 

2008  116.130,00€ 

2009  116.130,00€ 

2010  116.130,00€ 

Σύνολα  1.393.560,00€   
                                 (1) Βάση υπολογισμού: 18.260 μέλη Χ 0,53€ Χ 12 μήνες 
 

[Αντίστοιχα,  στη  «ΝΕΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ»  και  στην  «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΕΗ»  παρακρατείται  και  αποδίδεται  ανά  μήνα  ποσό  που 
αντιστοιχεί σε 0,29€ ανά εργαζόμενο‐μέλος Α΄βάθμιου Σωματείου που ανήκει 
σε αυτές]. 
   (2) Εφάπαξ, μετά από κάθε υπογραφή νέας Ε.Σ.Σ.Ε., ποσοστό 4‰ επί του 

μισθού  του  επόμενου  μήνα  κάθε  εργαζόμενου‐μέλους  πρωτοβαθμίων 
σωματείων  που  ανήκουν  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  Τα  παρακρατηθέντα  και 
αποδοθέντα  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  ποσά  κατά  τα  έτη 1999  έως  και 2009  
(το 2010 δεν υπεγράφη Ε.Σ.Σ.Ε.) έχουν ως εξής: 
 

Έτος  Παρακράτηση υπέρ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 4‰  
επί του μισθού του επόμενου μήνα  
μετά την υπογραφή κάθε Ε.Σ.Σ.Ε. 

1999      203.971,00 €  

               2000      210.962,00 €  

2001      219.270,00 €  

2002      232.760,00 €  

2003      308.511,00 €  

2004      236.955,00 €  

2005      243.353,31 €  

2006      259.656,32 €  

2007      280.238,64 €  

2008      292.159,87 €  

2009      301.850,02 €  

2010             ‐   

Σύνολα   2.789.687,16 €  

                 Πηγή : Έγγραφο α.π. 5423/01‐12‐2010 ΔΕΗ Α.Ε.  
                                  & Στοιχεία από Δ.Ε.Η./Δ.Ο.Λ. & Δ.Ε.Η./Δ.ΑΝ.Π. 
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  δ.  Η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  όπως  σαφώς  αναφέρεται  στο  2ο  άρθρο  του 
Καταστατικού  της  και  έχει  ήδη  επισημανθεί  ανωτέρω,  αποτελεί 
δευτεροβάθμια  συνδικαλιστική  οργάνωση  των  επαγγελματικών  σωματείων 
που μετέχουν σ΄ αυτήν. 
 

ε. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του ν. 1264/1982 
(ΦΕΚ Α΄79/82) όπως ισχύει «1. Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τα δικαιώματα εγγραφής τις συνδρομές και 
γενικά τις εισφορές των μελών τους και μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου 
απασχόλησης,    ο  χρόνος  αυτός  είναι  εκείνος  που  στη  διάρκειά  του  ο 
εργαζόμενος δεν οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη. 2. Οι 
συνδικαλιστικές  οργανώσεις  έχουν  δικαίωμα  να  εισπράττουν  τις  συνδρομές 
των μελών  τους με σύστημα παρακράτησης  και απόδοσης από  τον  εργοδότη, 
του οποίου οι λεπτομέρειες καθορίζονται με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας  ή  όμοιας  έκτασης  απόφαση  διαιτησίας.  Η    καθοριζόμενη    να  
παρακρατείται    συνδρομή    καθώς    και    ο    τρόπος  κατανομής  της  μεταξύ  των 
συνδικαλιστικών  οργανώσεων,  όλων  των    βαθμών,  καθορίζεται    από    τις  
οικείες  γενικές  συνελεύσεις  ή  τα διοικητικά συμβούλια, κατά τους ορισμούς 
των  καταστατικών.    Για    την    παρακράτηση  της    συνδρομής    απαιτείται    η  
κατάθεση  έγγραφης,  θετικής  δηλώσεως  του  μισθωτού    στον    εργοδότη,  
ελεύθερα    ανακαλουμένης.    Η      απόδοση      των  παρακρατούμενων    από  τον 
εργοδότη  συνδρομών  θα  γίνεται  στο  πρωτοβάθμιο  επιχειρησιακό  σωματείο, 
που θα  έχει  και  την  ευθύνη  της  κατανομής τους». 

 
  στ.  Σύμφωνα  με  το  σκεπτικό  της  Απόφασης  4441/1999  του  Εφετείου 
Αθηνών,  η  οποία  ερμηνεύει  τις  σχετικές  διατάξεις  των  άρθρων  5  παρ.  1,  12 
παρ. 1, 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του Συντάγματος και αποτελεί νομολογία για το 
υπόψη  ζήτημα,  «..Από  τις  παραπάνω  συνταγματικές  διατάξεις,  με  τις  οποίες 
προστατεύεται  το  δικαίωμα  της  εργασίας  και  το  δικαίωμα  της  ελευθερίας  να 
μετέχει κάποιος σε σωματείο της εκλογής του, προκύπτει, εκτός των άλλων, και 
ότι, α) παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής του θεσμού της παρακράτησης της 
συνδικαλιστικής  συνδρομής  από  τον  εργοδότη  με  κανονιστικής  ισχύος  ρήτρες 
συλλογικών  συμβάσεων  εργασίας  και  με  αποφάσεις  διαιτησίας,  β)  η 
παρακράτηση δεν μπορεί παρά να αφορά συνδρομές μελών και όχι άλλες τυχόν 
οφειλές  ή  εισφορές  των  μισθωτών  προς  τα  σωματεία  τους  και  δ)  η 
παρακράτηση  μπορεί  να  αφορά  μόνον  συνδρομές  των  μισθωτών  προς  τις 
πρωτοβάθμιες  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  των  οποίων  είναι  μέλη  και 
μάλιστα μόνο κατά το ποσό που προβλέπεται στα οικεία καταστατικά, πράγμα 
που σημαίνει αφενός ότι  το ύψος  της συνδικαλιστικής συνδρομής δεν μπορεί 
να  καθοριστεί  με  συλλογική  ρύθμιση  και  αφετέρου  ότι  δεν  μπορούν  να 
επιβληθούν  συνδρομές  σε  φυσικά  πρόσωπα  μέλη  πρωτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών  οργανώσεων  υπέρ  δευτεροβαθμίων  και  τριτοβαθμίων 
συνδικαλιστικών  οργανώσεων  (βλ.  Ι.  Ληξουριώτη  “Η  παρακράτηση 
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συνδικαλιστικών  συνδρομών  από  τον  εργοδότη  ως  αντικείμενο  συλλογικής 
διαφοράς”Ε.Ε.Δ.  53,  σελ.  94  επ.,  Α.  Καραλή  “Συνδικαλιστικές  Συνδρομές  και 
εισφορές” ΔΕΝ 47, σελ. 1057 επ., σχ. υπό το κράτος ισχύος του Συντ. του 1952, 
Ολ. ΣτΕ 1340/1963). 
Εξ  άλλου  με  το  άρθρο  6  του  ν.  1264/1982  παρέχεται  στις  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις  το  δικαίωμα  να  εισπράττουν  τις  συνδρομές  των  μελών  τους  στο 
χώρο εργασίας με το σύστημα παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη, 
του  οποίου  οι  λεπτομέρειες  καθορίζονται  αποκλειστικά  με  εθνική  γενική 
συλλογική σύμβαση εργασίας ή όμοιας έκτασης απόφαση διαιτησίας και με το 
άρθρο 2 του ν. 1876/1990 “Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες 
διατάξεις” ορίζεται ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να ρυθμίζει: “1. 
Ζητήματα  σχετικά  με  τη  σύναψη,  τους  όρους  λειτουργίας  και  τη  λήξη  των 
ατομικών  συμβάσεων  εργασίας  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  ισχύος  της.  2. 
Ζητήματα  που  αφορούν  την  άσκηση  του  συνδικαλιστικού  δικαιώματος  στην 
επιχείρηση,  την  παροχή  συνδικαλιστικών  διευκολύνσεων  και  τον  τρόπο 
παρακρατήσεως  των  συνδικαλιστικών  εισφορών  και  της  απόδοσής  τους  στις 
δικαιούχες οργανώσεις”. Από το τελευταίο άρθρο προκύπτει ότι η περιεχόμενη 
σε  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  ρήτρα  περί  παρακρατήσεως 
συνδικαλιστικών συνδρομών, δεν μπορεί παρά να αναφέρεται σε συνδρομές 
που  οφείλουν  οι  μισθωτοί  προς  τις  πρωτοβάθμιες  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των οποίων είναι μέλη, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά και ότι 
δικαιούχος  απόληψης  των  παρακρατηθέντων  ποσών  μπορεί  να  είναι  μόνο 
πρωτοβάθμια  συνδικαλιστική  οργάνωση,  η  οποία  στη  συνέχεια,  με 
ενδοσυνδικαλιστικές  διαδικασίες,  έχει  την  ευθύνη  να  καταβάλει  με  τη  σειρά 
της  προς  την  ή  τις  υπερκείμενες  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  τις  οφειλόμενες 
συνδικαλιστικές  της  συνδρομές.  Τέλος,  από  το  άρθρο  8  του  ν.  1915/1990 
(μ΄αυτό προστέθηκε εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982) που 
ορίζει  ότι: “η καθοριζόμενη να παρακρατείται συνδρομή,  καθώς και ο  τρόπος 
κατανομής  της  μεταξύ  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  όλων  των  βαθμών, 
καθορίζεται  από  τις  οικείες  γενικές  συνελεύσεις  ή  τα  διοικητικά  συμβούλια, 
κατά  τους  ορισμούς  των  καταστατικών.  Για  την  παρακράτηση  της  συνδρομής 
απαιτείται  η  κατάθεση  έγγραφης  θετικής  δηλώσεως  του  μισθωτού  στον 
εργοδότη,  ελεύθερα  ανακαλούμενης.  Η  απόδοση  των  παρακρατουμένων  από 
τον  εργοδότη  συνδρομών  θα  γίνεται  στο  πρωτοβάθμιο  επιχειρησιακό 
σωματείο,  που  θα  έχει  την  ευθύνη  της  κατανομής  τους”,  προκύπτει  ότι,  α)  η 
συνδικαλιστική  συνδρομή  και  ο  τρόπος  κατανομής  της  μεταξύ  των 
συνδικαλιστικών  οργανώσεων  όλων  των  βαθμών  καθορίζεται  από  τις  οικείες 
γενικές  συνελεύσεις  ή  τα  διοικητικά  συμβούλια  κατά  τους  ορισμούς  των 
καταστατικών,  β)  η  θετική  δήλωση  του  μέλους  προκειμένου  να  υπαχθεί  στο 
σύστημα  παρακράτησης  της  συνδικαλιστικής  συνδρομής,  η  οποία  μπορεί  να 
ανακληθεί ελεύθερα, αποτελεί sine qua non προϋπόθεση για τη μη παραβίαση 
της συνδικαλιστικής ελευθερίας και γ) η απόδοση των παρακρατουμένων από 
τον  εργοδότη  συνδρομών  πρέπει  να  γίνεται  στην  πρωτοβάθμια 
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συνδικαλιστική  οργάνωση,  αφού  οι  μισθωτοί,  από  τον  μισθό  των  οποίων 
γίνεται η παρακράτηση, οφείλουν την συνδρομή τους αυτή στις πρωτοβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων είναι μέλη (βλ. Ι. Ληξουριώτη ο.π. σελ 
103). Συνεπώς, είναι αντισυνταγματική, ως παραβιάζουσα τη συνδικαλιστική 
ελευθερία,  οποιαδήποτε  διάταξη  νόμου  ή  ρήτρα  συλλογικής  σύμβασης 
εργασίας  (τη  νομιμότητα  της  οποίας  μπορούν  να  ελέγξουν  τα  πολιτικά 
δικαστήρια),  καθό  μέρος  α)  καθιερώνεται  υποχρέωση  παρακρατήσεως 
συνδικαλιστικής συνδρομής και από μη μέλη συνδικαλιστικής οργανώσεως, β) 
καθιερώνεται  υποχρέωση  παρακρατήσεως  οποιασδήποτε  συνδρομής  σε 
βάρος  φυσικών  προσώπων,  μελών  πρωτοβαθμίων  συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και υπέρ δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων και γ) 
αναφέρεται  σε  συνδρομή  διαφορετικού  ύψους  από  τη  συνδρομή  που 
προβλέπεται  από  το  καταστατικό  της  πρωτοβάθμιας  συνδικαλιστικής 
οργανώσεως ή καθιερώνεται,  επιπλέον και ανεξάρτητα από τη βαρύνουσα τα 
μέλη κάποιας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργανώσεως συνδρομή και άλλη 
παρακράτηση υπέρ συνδικαλιστικής οργανώσεως». 
 
    ζ. Την ανωτέρω Απόφαση του Εφετείου Αθηνών μνημονεύει και υιοθετεί 
στο  σκεπτικό  της  η  Απόφαση  798/2003  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  η 
οποία αναφέρει: «…Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις του ν. 1264/1982, όπως 
ισχύουν μετά τον ν. 1915/1990, σε συνδυασμό με  τις διατάξεις  του άρθρου 2 
παρ. 2 του ν. 1876/1990, ερμηνευόμενες υπό το πνεύμα του ανωτέρω άρθρου 
22 παρ. 2 του Συντάγματος και της ερμηνευτικής του δηλώσεως, προκύπτει ότι 
με  Σ.Σ.Ε.  (ή  Δ.Α.)  μπορεί  να  ορισθεί  ότι  ο  εργοδότης  είναι  υποχρεωμένος  να 
παρακρατεί,  από  τις  αποδοχές  των  μισθωτών  του, μόνον  τις  συνδρομές  που 
αυτοί  οφείλουν  στις  πρωτοβάθμιες  συνδικαλιστικές  ενώσεις,  όχι  δε  και  τις 
συνδρομές  των ενώσεων αυτών προς τις δευτεροβάθμιες ενώσεις,  έστω και 
αν  οι  τελευταίες  αυτές  συνδρομές  υπολογίζονται  σε  ποσοστό  επί  των 
αποδοχών των μισθωτών» . 
 
  η. Από τα ανωτέρω, ευθέως συνάγεται ότι η παρακράτηση από τον μισθό 
των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. οιωνδήποτε συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  η  απόδοσή  τους  απευθείας  σε  αυτήν  είναι 
αντισυνταγματική,  παράνομη  και  καταχρηστική.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τις 
λοιπές Ομοσπονδίες. 
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Δ.6. Χορήγηση Δανείου 500.000 € από τη Δ.Ε.Η. στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 

   
  α.  Οι  θέσεις  της  Δ.Ε.Η.,  όπως  αυτές  διατυπώθηκαν  στο  έγγραφο 
ΑΡ./ΗΜ:/ΓρΔ/624/11‐2‐11 του Δντος Συμβούλου της εταιρείας, έχουν ως εξής: 
    (1) Το δάνειο, ύψους 500.000 € και αποπληρωμής του σε 5 έτη, αιτήθηκε 
η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. με το Φ32/567/20‐7‐2010 έγγραφό της προς τον Γεν. 
Δντή  Ανθρωπίνων  Πόρων  της  Δ.Ε.Η.,    επικαλούμενη  οικονομικό  πρόβλημα, 
λόγω μη υπογραφής Ε.Σ.Σ.Ε. κατά το έτος 2010. 
    (2)  Το  δάνειο  χορηγήθηκε  με  απόφαση  του  αρμοδίου  συλλογικού 
οργάνου διεύθυνσης της Επιχείρησης (Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών 
&  Επιτελικών  Δραστηριοτήτων),  κατόπιν  και  της  σχετικής  εισήγησης  των 
οικείων Υπηρεσιών. 
    (3)  Το  δάνειο  είναι  έντοκο  και  έχει  συναφθεί  τηρώντας  όλες  τις 
διαδικασίες  και  τις  διατάξεις  που  προβλέπονται  από  τη  νομοθεσία,  ο  δε 
δανειολήπτης  (ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.)  υπόκειται,  πέραν  της  καταβολής  τόκων 
και σε όλες τις επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία. Η 
αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε 5 έτη και οι τόκοι θα καταβάλλονται κάθε 
ημερολογιακό  εξάμηνο  και  συγκεκριμένα  κάθε 30  Ιουνίου  και 31  Δεκεμβρίου 
εκάστου έτους. Ο υπολογισμός δε αυτών γίνεται για μεν την περίοδο 1/1‐30/06 
εκάστου έτους με βάση το μεσοσταθμικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της 
Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  του  προηγουμένου  έτους,  ενώ  για  την 
περίοδο 1/7‐31/12  με  το μεσοσταθμικό  κόστος  εξυπηρέτησης  του  χρέους  της 
Δ.Ε.Η. Α.Ε. που θα ισχύει κατά την 30η Ιουνίου του ιδίου έτους. Ήδη κατεβλήθη 
από  τον δανειολήπτη η πρώτη δόση  των  τόκων που αφορούσε στην περίοδο 
από της εκταμίευσης του δανείου έως την 31‐12‐2010. 
  (4)  Περαιτέρω  και  προς  εξασφάλιση  των  απαραιτήτων  εγγυήσεων 
συμφωνήθηκε ότι, στην περίπτωση που δεν καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά 
για την πλήρη αποπληρωμή του υπόψη δανείου, τα ποσά αυτά θα αντληθούν 
από  τις  ετήσιες  επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  βάσει 
των  οριζομένων  στις  Ε.Σ.Σ.Ε.  του 1999  και  του  2001,  καθώς  και  την  υπ΄αριθ. 
8/2005 Απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
  (5)  Η  συγκεκριμένη  ταμειακή  και  μόνον  διευκόλυνση,  δεν  συνιστά 
«χρηματοδότηση»  κατά  την  έννοια  του  ν.  1264/82,  δηλαδή  δεν  συνιστά 
κεφαλαιακή επιχορήγηση της ΓΕΝ.Ο.Π., δεν επηρεάζει την αυτοτελή λειτουργία 
και  δράση  της  συνδικαλιστικής  οργάνωσης,  λόγω  δε  της  τοκοφορίας  της, 
ουδεμία οικονομική ζημία επιφέρει στην Επιχείρηση. 
  (6)  Η  Εταιρεία  δεν  έχει  χορηγήσει  μέχρι  τούδε  άλλο  δάνειο  σε  κανένα 
συνδικαλιστικό φορέα εργαζομένων της. 
 
  β. Οι (συμπληρωματικές) θέσεις της Δ.Ε.Η., όπως αυτές διατυπώθηκαν στο 
έγγραφο  ΑΡ./ΗΜ:/ΓρΔ/873/28‐2‐11 του Δντος Συμβούλου της εταιρείας, έχουν 
ως εξής: 
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  (1) Όπως προκύπτει και από τη γνωμοδότηση του καθηγητή κ. Κ. Π.,   η 
παροχή  συνδικαλιστικών  διευκολύνσεων  προβλέπεται  από  το  υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο  (άρθρα 16, 17, 18  του ν. 1264/82), προσδιορίζοντάς  τις ως  τα 
ελάχιστα  συνδικαλιστικά  δικαιώματα,  μη  αποκλειομένων  ευνοϊκοτέρων 
ρυθμίσεων εντός των ορίων που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει. 
  (2)  Η  Δ.Ε.Η.  δεν  έχει  υπόψη  της  διάταξη  νόμου  που  να  απαγορεύει 
τέτοιου  είδους  ταμειακές  διευκολύνσεις,  οι  οποίες  αποτελούν  δράσεις 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έναντι ενός εκ των σημαντικότερων κοινωνικών 
εταίρων της Εταιρείας. Αντίστοιχες  ταμειακές διευκολύνσεις η Δ.Ε.Η. Α.Ε.  έχει 
παράσχει και σε σειρά άλλων φορέων, όπως ΟΤΑ, Αρχαιολογικές Οργανώσεις, 
Συλλόγους, ΜΚΟ,  εργαζόμενους  και  συνταξιούχους,  καθώς  και  σε πελάτες με 
πρόσκαιρη  ή  μονιμότερη  αδυναμία  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεών  τους,  μη 
εξαιρουμένου και  του  ιδίου του Δημοσίου. Οι  ταμειακές αυτές διευκολύνσεις 
άλλοτε  παίρνουν  τη  μορφή  χορηγιών  και  βοηθημάτων,  άλλοτε  (ιδίως  έναντι 
των εργαζομένων) παροχής χαμηλότοκων ή και άτοκων ακόμη δανείων, άλλοτε 
(έναντι  των  πελατών  της)  επίδειξη  ανοχής  στη  μη  έγκαιρη  εξόφληση 
λογαριασμών.  Έως  σήμερα  δεν  είχε  παρατηρηθεί  αμφισβήτηση  του 
δικαιολογητικού λόγου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών 
που θεωρούσε και θεωρεί (η Δ.Ε.Η.) πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
  (3)  Η  αρμοδιότητα  του  εγκρίνοντος  εταιρικού  οργάνου  (Συμβούλιο 
Διεύθυνσης  Ανταγωνιστικών  και  Επιτελικών  Δραστηριοτήτων‐ΣΔΑΕΔ) 
προκύπτει  από  τη  γενική  καθ΄  ύλη  αρμοδιότητα  του  εν  λόγω  οργάνου,  όπως 
αυτή  ορίζεται  ρητώς  στο  Καταστατικό  και  στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  της 
Επιχείρησης, καθώς και στο Σύστημα Οικονομικών Δικαιοδοσιών. Στο τελευταίο 
καθορίζεται  ειδικότερα  το  εγκριτικό  όργανο,  ανάλογα  του  ύψους  του  προς 
έγκριση ποσού που εν προκειμένω ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος. Πλην όμως, 
στην περίπτωσή μας, η σχετική απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από το ανώτερο 
όργανο  ‐ΣΔΑΕΔ‐  για  λόγους  μείζονος  διαφάνειας.  Ο  Γραμματέας  του  υπόψη 
Οργάνου  έχει  παγίως  εξουσιοδοτηθεί  και  άρα  νομιμοποιείται  να  υπογράφει 
όλα τα εκτελεστικά και διαβιβαστικά έγγραφα προς εκτέλεση των αποφάσεων 
του ΣΔΑΕΔ. 
  (4)  Θεωρεί  (η  Δ.Ε.Η.)  ότι  το  ερώτημα  για  το  εάν  η  υπόψη  ταμειακή 
διευκόλυνση  δημιουργεί  προηγούμενο  για  την  ικανοποίηση  παρομοίων 
αιτημάτων  από  τρίτους  στερείται  βάσης,  πλην  της  πιθανής  περίπτωσης 
προβολής  αντιστοίχων  αιτημάτων  από  τις  δύο  άλλες  Ομοσπονδίες 
Προσωπικού,  δυναμικότητας  200  ατόμων  της  μίας  και  36  της  άλλης,  που‐αν 
προβληθούν‐ θα ικανοποιηθούν βάσει της αρχής της αναλογικότητας. 
  (5)  Κάνει  λόγο  (η  Δ.Ε.Η.)  για  το  μετασχηματισμό  της  εταιρείας,  στο 
πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων στο χώρο της ενέργειας, και σημειώνει  ότι για 
κάθε  Επιχείρηση,  κατά  μείζονα  δε  λόγο  για  τη  ΔΕΗ  Α.Ε.  τη  μεγαλύτερη 
βιομηχανική  Εταιρεία  της  χώρας  (22.000  εργαζόμενοι),  η  μέριμνα  για  τη 
διατήρηση  της  εργασιακής  ειρήνης θεωρείται  και  είναι  προϋπόθεση  για  την 
ευόδωση των επιχειρησιακών της στόχων και ότι αν λάβει κανείς υπόψη αυτό 
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το στοιχείο,  εύκολα φτάνει στο συμπέρασμα ότι η  ταμειακή διευκόλυνση  της 
Ομοσπονδίας  (ΓΕΝ.Ο.Π.‐Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.)  για  την  πραγματοποίηση  σειράς 
εκδηλώσεων  και  παραστάσεων  στους  χώρους  δουλειάς  ανά  την  Ελλάδα  με 
σκοπό  την  ενημέρωση  του  προσωπικού,  είναι  μια  ευνόητη αν  όχι  αυτονόητη 
επιλογή. 
  (6)  Επειδή  μια  τέτοια  επιλογή  δεν  θα  έπρεπε  να  γίνεται  επί  ζημία  της 
Επιχείρησης, για αυτό και το υπόψη δάνειο προς την Ομοσπονδία είναι έντοκο, 
η δε αποπληρωμή  του είναι βεβαία και  εξασφαλισμένη για  την Εταιρεία,  μια 
και  μπορεί  να  διασφαλιστεί  από  μέλλουσες  οικονομικές  ενισχύσεις  της 
Ομοσπονδίας, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Νόμου 1264/82.  

 
γ.  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  σύναψης  δανείου  δεν  έχει  θεωρηθεί  στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  επειδή η Δ.Ε.Η.  Α.Ε. ως  επιχείρηση  του  ευρύτερου δημόσιου 
τομέα  εξαιρείται  (άρθρο 8  του  ν.1882/1990  όπως  ισχύει).  Επί  του ποσού  του 
δανείου  και  των  τόκων  έχουν  αποδοθεί  τα  τέλη  χαρτοσήμου   από  την  Δ.Ε.Η. 
Α.Ε. στην Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών. 

 
  δ.  Οι  παρατηρήσεις  μας  επί  των  θέσεων  της  Δ.Ε.Η.,  όπως  αυτές 
διατυπώνονται  ανωτέρω,  καθώς  και  οι  απόψεις  μας  για  το  εν  λόγω  ζήτημα, 
έχουν ως εξής: 
    (1) Παρότι, όπως αναφέρει η Δ.Ε.Η., δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να 
απαγορεύει  τέτοιου  είδους  ταμειακές  διευκολύνσεις,  ωστόσο,  αυτές 
εκφεύγουν των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 
3 του Καταστατικού της (π.δ. 333/2000). 
    (2) Η «δανειακή διευκόλυνση» στη ΓΕΝ.Ο.Π.‐Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. συνιστά, κατά 
την  άποψή  μας,  έμμεσο  τρόπο  οικονομικής  ενίσχυσης  δευτεροβάθμιας 
συνδικαλιστικής  οργάνωσης  και,  ως  τοιαύτη,  έρχεται  σε  αντίθεση,  όπως 
προαναφέρθηκε,  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  5  παράγρ.  4  του  ν.  1264/1982, 
σύμφωνα  με  την  οποία  «Απαγορεύεται  να  δέχονται  οι  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις τους καθώς 
και  από  κομματικούς  οργανισμούς  ή  άλλες  πολιτικές  οργανώσεις.  Από  την 
παραπάνω  απαγόρευση  εξαιρούνται  παροχές  του  εργοδότη  για  την 
εξυπηρέτηση  κοινωφελών  σκοπών  της  μοναδικής  πρωτοβάθμιας 
συνδικαλιστικής  οργάνωσης,  στην  οποία  ανήκουν  οι  εργαζόμενοι  σ΄αυτόν,  ή, 
εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισομερώς σε όλες.», καθώς και με τη διάταξη 
του  άρθρου  14  παράγρ.  2  του  ίδιου  νόμου,  σύμφωνα  με  την  οποία 
«Απαγορεύεται  στους  εργοδότες…δ)  να  υποστηρίζουν  ορισμένη 
συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα…». 
Η  επίκληση  των  διατάξεων  των  άρθρων  16,  17  και  18  του  ν.  1264/82  για  τη 
δικαιολόγηση ευνοϊκοτέρων ρυθμίσεων προς τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. από τις 
ελάχιστες που θέτει ο  νόμος είναι,  κατά  την άποψή μας,  άστοχη,  καθόσον οι 
διατάξεις των άρθρων 5 παράγρ. 4 και 14 παράγρ. 2 του ίδιου νόμου, οι οποίες 
διέπουν  τις  οικονομικές  ενισχύσεις  προς  τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις, 
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συνιστούν  αναγκαστικό  δίκαιο,  το  οποίο  δεν  μπορεί  να  τροποποιηθεί  με 
αντίθετες  ιδιωτικές  συμφωνίες  μεταξύ  των  εμπλεκομένων  μερών,  όπως 
συνάγεται  τόσο  από  την  πρόβλεψη  του  άρθρου  18  του  ίδιου  νόμου  (όπου 
ορίζονται  ρητώς  οι  διατάξεις  του  νόμου  αυτού,  οι  οποίες  μπορούν  να 
υπερκεραστούν  από  ευνοϊκότερες  ρυθμίσεις  και  στις  οποίες  δεν 
περιλαμβάνονται  οι  αναφερόμενες  διατάξεις),  όσο  και  από  τον  ειδικό 
νομοθετικό σκοπό (ratio) που οδήγησε στη θέσπιση του νόμου αυτού. 
    (3)  Η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  εάν  αντιμετώπιζε  οικονομικό  πρόβλημα, 
είχε  τη  δυνατότητα,  ως  αυτοτελές  νομικό  πρόσωπο,  να  συνάψει  δανειακή 
σύμβαση με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα με τους όρους της αγοράς και να 
εξασφαλίσει  την  οικονομική  της  βιωσιμότητα,  ταυτόχρονα,  όμως,  και  την 
ανεξαρτησία της απέναντι στον εργοδότη. 
    (4) Η συνομολόγηση του δανείου γίνεται με Ιδιωτικό Συμφωνητικό, από 
το οποίο απορρέουν απλώς ενοχικές υποχρεώσεις των συμβεβλημένων μερών, 
δεν  παρέχονται,  ωστόσο,  επαρκείς  εγγυήσεις  και,  σε  καμία  περίπτωση, 
εμπράγματες. 
    (5)    Η Δ.Ε.Η.  θεωρεί ότι «η αποπληρωμή  του δανείου  είναι  βεβαία  και 
εξασφαλισμένη,  μια  και  μπορεί  να  διασφαλιστεί  από  μέλλουσες  οικονομικές 
ενισχύσεις  της  Ομοσπονδίας,  σύμφωνα  και  με  τις  προβλέψεις  του  Νόμου 
1264/82». Στο Συμφωνητικό αναφέρεται προς τούτο ότι «Προς εξασφάλιση της 
επιστροφής του συναπτομένου δανείου, εφόσον ο Οφειλέτης δεν αποπληρώσει 
πλήρως το συναπτόμενο δάνειο αλλά και τους προκύπτοντες τόκους και τυχόν 
έξοδα, το οφειλόμενο ποσό θα αντληθεί από τις ετήσιες επιχορηγήσεις που του 
καταβάλλονται  μέσω  της  ΕΣΣΕ  1999  αναπροσαρμοζόμενες  με  το  ποσοστό 
αυξήσεων  των  εκάστοτε  ΕΣΣΕ,  της  ΕΣΣΕ  2001  αναπροσαρμοζόμενες  με  το 
ποσοστό  αυξήσεων  της  εκάστοτε  ΕΣΣΕ,  καθώς  και  της  υπ΄  αριθμ.  8/2005 
Απόφασης  Δ.Σ.»  Ωστόσο,  οι  οικονομικές  αυτές  ενισχύσεις,  όπως  έχει  ήδη 
αναφερθεί,  είναι,  κατά  την  άποψή  μας,  παράνομες,  ως  αντιβαίνουσες  στις 
διατάξεις  ακριβώς  του  αναφερόμενου  νόμου  και  ειδικότερα  του  άρθρου  5 
παράγρ. 4  και  του άρθρου 14 παράγρ. 2   αυτού.  Εκτιμούμε,  λοιπόν,  ότι  κάθε 
άλλο παρά είναι διασφαλισμένη η αποπληρωμή του δανείου, τουλάχιστον από 
τους  πόρους  που  επικαλείται  η  Δ.Ε.Η.  και  αναφέρονται  στο  Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό ως εξασφάλιση. 
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Δ.7. Πρόσθετες Παροχές σε Εργαζόμενους‐Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η.            

   
Το  δημοσίευμα  περί  χορήγησης  καταληκτικού  κλιμακίου,  επιδόματος 

ευδόκιμης  παραμονής  και  ειδικού  προσωπικού  επιδόματος  σε  μέλη  του  Δ.Σ. 
προερχόμενα από το προσωπικό της Επιχείρησης δεν επαληθεύεται, καθόσον, 
όπως μας ενημέρωσε ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης 
της  Δ.Ε.Η.,  με  το  έγγραφο  ΑΡ./ΗΜ.:ΓΔ/ΑΝΠΟ/1134/29‐3‐2011,  μέχρι  σήμερα 
δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση της Επιχείρησης.  
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Δ.8. Κτήριο Γραφείων της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.                                                   

   
  α.  Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  μας  παρέσχε  η  Δ.Ε.Η.  με  το  έγγραφο 
ΑΡ./ΗΜ.:ΔΑΝΠ/52536/23‐3‐2011:  
    (1) Η Δ.Ε.Η. υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 
16  παρ.  5  του  ν.  1264/82)  να  διαθέτει  κατάλληλο  χώρο  για  γραφείο  στη 
συνδικαλιστική οργάνωση της Επιχείρησης που έχει τα περισσότερα μέλη, για 
την  εξυπηρέτηση  των  συνδικαλιστικών  σκοπών  της.  Στο  πλάισιο  της 
υποχρέωσης  αυτής,  η  Επιχείρηση  είχε  διαθέσει  από  το  1983  στη  ΓΕΝ.Ο.Π.‐
Δ.Ε.Η.,  ως  την  πλέον  αντιπροσωπευτική  συνδικαλιστική  οργάνωση  του 
προσωπικού  της  (Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.,  με  18.230  μέλη  σε  σύνολο  21.527 
εργαζομένων)  μισθωμένους  από  τη  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  χώρους,  συνολικής  ωφέλιμης 
επιφάνειας  1.300  τμ  περίπου,  στα  ακίνητα  επί  της  οδού  Μάρνη  33  και 
Αριστοτέλους 11‐15.  
    (2) Με την από 25‐4‐1991 Ε.Σ.Σ.Ε. Προσωπικού Δ.Ε.Η., τα συμβαλλόμενα 
μέρη  συμφώνησαν  στην  εξεύρεση  κτηρίου  για  τη  μεταστέγαση  της  πλέον 
Α.Σ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. και των Σωματείων‐Μελών της. 
    (3) Μετά τη σταδιακή απελευθέρωση των ενοικίων και  τα προβλήματα 
που αντιμετώπιζε η Επιχείρηση από την απελευθέρωση αυτή, δεδομένου ότι οι 
Υπηρεσίες της στεγάζονταν κατά κύριο λόγο σε μισθωμένα κτήρια, ακολούθησε 
νέα πολιτική  στέγασής  τους  σε  ιδιόκτητα  κτήρια.  Στο  πλαίσιο  της  νέας αυτής 
στρατηγικής,  η  Επιχείρηση,  κατόπιν  σύνταξης  σχετικής  οικονομοτεχνικής 
μελέτης σκοπιμότητας – από τις διαπιστώσεις/εκτιμήσεις της οποίας προέκυψε 
ότι η αγορά ακινήτου ήταν, κατά το χρόνο υπογραφής της μελέτης, σαφώς πιο 
συμφέρουσα  από  τη  συνέχιση  κάλυψης  των  στεγαστικών  αναγκών  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  σε  μισθωμένα  κτήρια  –  προχώρησε  στην  αναζήτηση 
αγοράς κτηρίου για τη στέγαση των γραφείων της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  
    (4) Κατόπιν λήψης των αποφάσεων 99/1‐6‐99 και 47/29‐2‐2000 από το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Επιχείρησης,  αγοράστηκε  το  κτήριο  επί  της  οδού 
Στουρνάρη  73‐75.  Το  εν  λόγω  κτήριο,  ιδιοκτησίας  Δ.Ε.Η.,  παραχωρήθηκε  και 
χρησιμοποιείται  από  τη    ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  τα  υπαγόμενα  σε  αυτήν 
Σωματεία.  Το  εν  λόγω  κτήριο  αποτελεί  περιουσία  της  Δ.Ε.Η.  κατά  δικαίωμα 
πλήρους κυριότητας. 
    (5)  Τα  λειτουργικά  έξοδα  του  εν  λόγω  κτηρίου  καλύπτονται  από  την 
Δ.Ε.Η. (όπως αναφέρεται στο ΔΑΝΠ/52536/23‐03‐2011 έγγραφο της εταιρείας), 
για  μεν  την  περίοδο  2000‐2005  σύμφωνα  με  την  Απόφαση 
ΑΡ./ΗΜ./ΔΥΣ/512/11‐2‐2000  του  Γενικού Διευθυντή,  για δε  την περίοδο 2005 
έως σήμερα  με την Απόφαση 50662/27‐1‐2005 του Διευθύνοντος Συμβούλου.  
Στο  εν  λόγω  έγγραφο  της  Δ.Ε.Η.  δεν  επισυνάπτεται  (όπως  ζητήθηκε)  το 
συμβόλαιο παραχώρησης του κτηρίου στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., ενώ δεν μας 
γνωστοποιήθηκε  το  ύψος  των  λειτουργικών  εξόδων  του  κτηρίου  τα  οποία 
καλύπτει  η  Δ.Ε.Η.  (θέρμανση,  συντήρηση  κλπ.)  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι 
εφικτή η εκτίμηση του συνολικού ύψους της δαπάνης. 
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  β.    Με  βάση  τα  παρατεθέντα  από  τη  Δ.Ε.Η.  στοιχεία,  εκτιμούμε  ότι  δεν 
τίθεται κατ΄αρχήν θέμα με τη χρήση του εν λόγω κτηρίου για τη στέγαση των 
γραφείων  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  υπαγομένων  σε  αυτήν  Α΄βαθμίων 
σωματείων.  Προβλέπεται,  πράγματι,  από  τις  κείμενες  διατάξεις  η  παροχή 
εγκαταστάσεων‐γραφείων  στα  σωματεία  εργαζομένων,  στο  πλαίσιο  των 
λεγόμενων  συνδικαλιστικών  διευκολύνσεων,  για  την  ελεύθερη  άσκηση  των 
δραστηριοτήτων  τους.  Ζήτημα  τίθεται,  εν  προκειμένω,  για  εξέταση  από  τη 
Δ.Ε.Η.,  κατά  πόσον  το  μέγεθος  της  εν  λόγω  παροχής  αντιστοιχεί  ή 
υπερκαλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των στεγαζομένων σωματείων. 
 
  γ.  Δεν  υφίσταται,  εξ’  όσων  μας  γνωστοποίησε  η  Δ.Ε.Η.,  συμβόλαιο 
παραχώρησης του εν λόγω κτηρίου.  
 



 95

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
1. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, από το 1990 και εντεύθεν η Δ.Ε.Η. ενισχύει 
τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  με  σημαντικά  ποσά,  στο  πλαίσιο  ρητρών  των 
υπογραφεισών  Ε.Σ.Σ.Ε.  και  των  Αποφάσεων  245/21.12.2004  και  8/4.1.2005 
του Δ.Σ. της Εταιρείας (μνημονεύονται ιδιαίτερα στις επόμενες παραγράφους). 
Τα  ποσά  αυτά,  κατά  το  ελεγχόμενο  διάστημα  1999  έως  2010,  ανέρχονται 
αθροιστικά σε   14.188.036,86 €. 

Οι  πάσης  φύσεως  ενισχύσεις/επιχορηγήσεις  της  δευτεροβάθμιας 
συνδικαλιστικής  οργάνωσης  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  από  τη  Δ.Ε.Η.,  είτε  αυτές 
έχουν  προβλεφθεί  σε  Ε.Σ.Σ.Ε.,  είτε  διενεργούνται  με  Αποφάσεις  του  Δ.Σ.  της 
Εταιρείας  ή  Οργάνων  της  Διοίκησης,  προσκρούουν  ευθέως,  κατά  την  άποψή 
μας,  στη  διάταξη  του  άρθρου  5  παράγρ.  4  του  ν.  1264/1982,  η  οποία 
απαγορεύει  την  ενίσχυση  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  από  εργοδότες, 
επιτρέπει δε, κατ΄ εξαίρεση παροχές μόνο σε πρωτοβάθμια σωματεία και για 
κοινωφελείς  σκοπούς.  Επομένως,  εκτιμούμε  ότι  οι  σχετικές  προβλέψεις  στις 
υπογραφείσες Ε.Σ.Σ.Ε. καθίστανται άκυρες και μη εφαρμοστέες, οι δε σχετικές 
Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης της Δ.Ε.Η.  είναι παράνομες. 

Σύμφωνα  με  την  Εισηγητική  Έκθεση  του  νόμου  1264/1982  «για  τον 
εκδημοκρατισμό  του  Συνδικαλιστικού  Κινήματος  και  την  κατοχύρωση  των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», τα άρθρα 5 και 6 αυτού είναι 
αφιερωμένα  στην  οικονομική  αυτοτέλεια  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων. 
Συγκεκριμένα,  με  το  άρθρο  5  ο  νομοθέτης  φανερώνει  τις  πραγματικές  και 
γνήσιες  διαθέσεις  του  για  τη  θεμελίωση  ελεύθερου,  ακηδεμόνευτου  και 
ανεξάρτητου  συνδικαλισμού,  ιδιαίτερα  δε  μέσω  της  οικονομικής  του 
αυτοτέλειας  και  αυτοδυναμίας.  Τούτο  επιτυγχάνεται  θετικά,  με  την αναφορά 
των  πόρων  οι  οποίοι  νόμιμα  μπορεί  να  αποτελούν  χρηματοδότηση  ενός 
σωματείου,  αρνητικά  με  την  απαγόρευση  να  δέχονται  οι  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις  ενισχύσεις  από  εργοδότες  ή  άλλους  εξωγενείς  φορείς.  Η 
γραμματική  ερμηνεία  της  ανωτέρω  διάταξης,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  2 
παρ. 3, κατά την άποψή μας, μάλλον συντείνει στην πραγμάτωση του σκοπού 
του νόμου (ratio) υπό την έννοια ότι εμποδίζει την συγκέντρωση οικονομικής ‐ 
διαχειριστικής  δύναμης  και  επιρροής  σε  μια  Ομοσπονδία  και  τηρείται  η 
κατανομή  των  πόρων  στα  Α΄θμια  σωματεία,  σύμφωνα  με  την  αρχή  της 
ισομέρειας, αναλόγως της δύναμης εκάστου, όπως ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, 
σε αντίθεση με τις ερμηνείες που δόθηκαν από την Επιχείρηση για το επιτρεπτό 
της οικονομικής ενίσχυσης των Β΄θμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.  
  Περαιτέρω,  όσον  αφορά  το  διαχειριστικό  σκέλος  των  ενισχύσεων  αυτών, 
διαπιστώθηκε  ότι  η  Δ.Ε.Η.,  εφαρμόζοντας  τα  οριζόμενα  στην  υπ’  αριθμ. 
10/2005  Απόφαση  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου,  δεν  προβαίνει  σε 
ουσιαστικό έλεγχο των δαπανών που καλύπτει. Η επιλογή των προμηθευτών 
και  η  διενέργεια  των  σχετικών  προμηθειών  διενεργείται  από  τη 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  η  οποία  έχει  και  την  αποκλειστική  ευθύνη  της 
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διαχείρισης  των  σχετικών  πόρων.  Η  εταιρεία  αρκείται  σε  έλεγχο  τυπικής 
νομιμότητας  των παραστατικών που  της  προσκομίζει  η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
(δηλαδή  ότι  οι  δαπάνες  εμπίπτουν  στην  προβλεπόμενη  θεματολογία,  ότι 
βρίσκονται  εντός  των  ορίων  του  προϋπολογισμού  που  προβλέπεται  από  τις 
Ε.Σ.Σ.Ε.  και  τις  αποφάσεις  Δ.Σ.  και  ότι  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στα 
παραστατικά είναι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία).  
  Από  τον  έλεγχο  παραστατικών  των  δαπανών  των  ετών  2008  έως  και 2010 
που  πραγματοποιήσαμε,  διαπιστώθηκε  ότι  σε  πολλές  περιπτώσεις  τα 
υποβληθέντα  τιμολόγια  αναφέρονται  σε    κάλυψη  κινητοποιήσεων  ή  νομικών 
υπηρεσιών, πιθανώς στρεφομένων κατά της Εταιρείας.  
  Υπάρχουν,  επίσης,  περιπτώσεις,  όπου  τα  υποβληθέντα  τιμολόγια 
αναφέρονται  σε  δαπάνες  πολυτελών  ταξιδίων,  δώρων  κ.λ.π.  ή  σε  χρήση 
υπηρεσιών από μη δικαιούχους (π.χ. στάθμευση αυτοκινήτων από τρίτους). 
  Στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν αναγράφονταν επί των παραστατικών ο 
σκοπός  (του  ταξιδίου,  του  γεύματος  κ.λ.π.)  ούτε  τα  ονόματα  των 
συμμετεχόντων,  ώστε  να  καθίσταται  εφικτός  ο  ουσιαστικός  έλεγχος  της 
δαπάνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να υπήρξε κατ΄ αρχάς αντίρρηση 
έγκρισης  της  δαπάνης  από  τους  αρμόδιους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  της 
Εταιρείας, αντίρρηση, όμως, που κάμφθηκε στη συνέχεια, με επακόλουθο την 
πληρωμή της δαπάνης.  
   
2.  Το  έτος 2004,  το  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Η.  ενέκρινε  με  την 245/21.12.2004  Απόφασή 
του, ως έκτακτη παροχή, πέρα και πάνω από τις προβλέψεις  των Ε.Σ.Σ.Ε.,  την 
καταβολή στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. του ποσού των 2.500.000,00€ για το 2005 
και  2.500.000,00€  για  το  2006,  για  προγράμματα  Κοινωνικού  και  Αγροτικού 
Τουρισμού,  στα  οποία  θα  συμμετείχε  το  προσωπικό  της  Επιχείρησης,  ως 
επιβράβευση  των  εργαζομένων  της  Εταιρείας  για  τη  συνεισφορά  τους  στη 
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.  
  Η  διαδικασία  υλοποίησης  της  παροχής  αυτής,  μέσω  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.,  με  δικαιολογητικά  πληρωμών  (τιμολόγια,  δελτία  παροχής  υπηρεσιών 
κ.λ.π.) που εκδόθηκαν στο όνομα της Ομοσπονδίας, παραπέμπει, ανεξαρτήτως 
του τελικού σκοπού, σε οικονομική παροχή προς τη   ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., η 
οποία, όπως προαναφέρθηκε, αντιβαίνει, κατά την άποψή μας, στις διατάξεις 
του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1264/1982. 

 
3. Με την 8/4.1.2005 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. εγκρίθηκε, κατά παράβαση 
των διατάξεων του ν. 1264/82, όπως εκτιμούμε, αλλά και καθ΄ υπέρβαση και 
αυτών  των  προβλέψεων  των  Ε.Σ.Σ.Ε.,  η  χορήγηση  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
από την Επιχείρηση εφεξής ποσού έως 0,2‰ της ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας 
του  προσωπικού  της,  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  που  αφορούν  τις 
μετακινήσεις  μελών  της  στο  εξωτερικό,  για  την  ανάπτυξη  των  σχέσεων  των 
εργαζομένων της Δ.Ε.Η. με τους συναδέλφους τους των χωρών της Ε.Ε. και τη 
συμμετοχή  των  μελών  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  σε  εκδηλώσεις  και  εκπαιδευτικά 
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προγράμματα  ομοειδών  Οργανώσεων.  Για  τον  ίδιο  ακριβώς  σκοπό,  ωστόσο, 
είχε θεσμοθετηθεί κονδύλιο με την Ε.Σ.Σ.Ε. 94, το οποίο προσδιορίστηκε με την 
Ε.Σ.Σ.Ε.  2004  σε  ποσό  έως  0,7‰  της  ετήσιας  τακτικής  μισθοδοσίας  του 
προσωπικού της Εταιρείας και με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 η διαχείρισή του περιήλθε 
στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. Τοιουτοτρόπως, από το 2005 και εφεξής, οι εν λόγω 
δαπάνες  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  καλύπτονται  από  δύο  κατευθύνσεις,  τα 
κονδύλια,  δε,  που  χορηγούνται  ανέρχονται  αθροιστικά  σε  0,2+0,7=0,9‰  της 
ετήσιας τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας. 
 
4.  Η  Δ.Ε.Η.,  με  την  Απόφαση  Αρ.ΓΔΝΣ:5203/6‐11‐08  του  Διευθύνοντος 
Συμβούλου  της,  χρηματοδότησε  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  το  Νοέμβριο  του 
2008 με το ποσό των 300.000 €, για τη σύνταξη μελέτης επί της εταιρικής δομής 
της  Επιχείρησης.  Πόρισμα  της  μελέτης  αυτής,  ουδέποτε  παραδόθηκε  στη 
Δ.Ε.Η. από τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., χωρίς, ωστόσο, να επιστραφεί το σχετικό 
κονδύλι στην Εταιρεία.  

Για  την  απορρόφηση  του  κονδυλίου  αυτού  από  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., 
πέραν  του  ότι  αυτή  αποτελεί  ευθεία  ενίσχυση  Β΄θμιου  Σωματείου,  κατά 
παράβαση  των  διατάξεων  του  ν.  1264/82,  όπως  εκτιμούμε,  τίθεται  και  το 
ζήτημα  της  μη  άσκησης  ελέγχου  από  την  Επιχείρηση,  για  το  γεγονός  ότι  δεν 
πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της δαπάνης και, παρά ταύτα, δεν αναζητήθηκε 
το παραπάνω ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 
 
5. Από  το 2006  και  μετά,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  κονδυλίων  κατευθύνεται 
προς  τον  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  στο  πλαίσιο  προβλέψεων  της  Ε.Σ.Σ.Ε.  του 
2006. Τα ποσά αυτά, κατά το διάστημα 2006 έως 2010, ανέρχονται αθροιστικά 
σε 11.279.531,04 €.  
  Η  εκτίμηση  του  κλιμακίου  είναι  ότι  ο  παραπάνω οργανισμός αποτελεί  ένα 
νομικό  κατασκεύασμα,  η  αυτοτέλεια  του  οποίου  επιτρέπει  την  απευθείας 
χρηματοδότησή του από την Επιχείρηση, καταστρατηγώντας την απαγορευτική 
διάταξη του ν.1264/82, ο οποίος αναφέρεται σε παροχές προς συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. Τούτο ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε.  συστήθηκε  από  την  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  διοικείται  αποκλειστικά 
από  αυτήν,  επιδιώκοντας  δράσεις  που  επικαλύπτονται  με  την  εν  γένει 
δραστηριότητα  της  τελευταίας.  Ειδικότερα,  φαίνεται  ότι,  τουλάχιστον  οι 
επιχορηγήσεις του κεφαλαίου Β΄, παρ.3 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2004, όπως μεταφέρθηκαν 
στον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2006 (0,7‰ της ετήσιας μισθοδοσίας 
του προσωπικού), αποτελούν ευθεία ενίσχυση της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., κατά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1264/82.  
  Περαιτέρω,  όσον  αφορά  το  διαχειριστικό  σκέλος  των  ενισχύσεων  αυτών, 
διαπιστώθηκε,  ομοίως,  ότι η  επιλογή  των προμηθευτών και η διενέργεια  των 
σχετικών προμηθειών διενεργείται από τον Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., ο οποίος έχει 
και  την  αποκλειστική  ευθύνη  της  διαχείρισης  των  σχετικών  πόρων,  καθώς 
επίσης  ότι  δεν  υπάρχει  πλήρης  αιτιολόγηση  της  δαπάνης,    δηλαδή  ανάλυση 
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των  συμμετεχόντων,  του  σκοπού  κλπ.  Η  Δ.Ε.Η.,  εφαρμόζοντας  τα  οριζόμενα 
στην  173/2006  Απόφαση  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου,  δεν  προβαίνει  σε 
ουσιαστικό  έλεγχο  των  δαπανών  που  καλύπτει, αρκείται  δηλαδή  σε  έλεγχο 
τυπικής νομιμότητας των παραστατικών που της προσκομίζει ο Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐
Κ.Η.Ε. (δηλαδή ότι οι δαπάνες εμπίπτουν στην προβλεπόμενη θεματολογία, ότι 
βρίσκονται  εντός  των  ορίων  του  προϋπολογισμού  που  προβλέπεται  από  τις 
Ε.Σ.Σ.Ε. και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα παραστατικά είναι σύμφωνα 
με τη φορολογική νομοθεσία). 
  Από  τον  έλεγχο  των  παραστατικών  των  δαπανών  των  ετών  2008  έως  και 
2010  που  πραγματοποιήσαμε,  διαπιστώθηκε  σε  πολλές  περιπτώσεις 
καταστρατήγηση  και  αυτών  των  προβλέψεων  των  Ε.Σ.Σ.Ε.,  καθόσον 
υποβλήθηκαν  για  πληρωμή  από  τον  Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  εξοφλήθηκαν 
από  τη  Δ.Ε.Η.  δαπάνες  που  δεν  συνάδουν  με  τις  εν  λόγω  προβλέψεις  (π.χ. 
έξοδα φιλοξενίας ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ). 
  Σε  ορισμένες  από  αυτές  τις  περιπτώσεις,  φαίνεται  να  υπήρξε  κατ΄αρχάς 
αντίρρηση  έγκρισης  της  δαπάνης  από  τους  αρμόδιους  υπηρεσιακούς 
παράγοντες  της  Εταιρείας,  αντίρρηση,  όμως,  που  κάμφθηκε στη συνέχεια,  με 
επακόλουθο την πληρωμή της δαπάνης.  
  Σε  ορισμένες  από  αυτές  τις  περιπτώσεις,  τα  υποβληθέντα  τιμολόγια 
αναφέρονται  σε  δαπάνες  που  παραπέμπουν  σε  πολυτελή  ταξίδια,  ακριβά 
γεύματα,  δώρα  κ.λ.π.,  ή  σε  χρήση από μη δικαιούχους  (π.χ.  αγορά  καυσίμων 
και στάθμευση αυτοκινήτων από τρίτους). 
  Στις πλείστες των περιπτώσεων δεν αναγράφονταν επί των παραστατικών ο 
σκοπός  (του  ταξιδίου,  του  γεύματος  κ.λ.π.)  ούτε  τα  ονόματα  των 
συμμετεχόντων, ώστε να καταστεί εφικτός ο ουσιαστικός έλεγχος της δαπάνης. 
  Σε  κάθε  περίπτωση,  τίθεται  ζήτημα  διαφάνειας  και  λογοδοσίας  του 
Ο.Κ.Δ.Ε./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. για όλες τις ενισχύσεις του από τη Δ.Ε.Η., καθόσον αυτός 
δεν συνιστά συνδικαλιστική οργάνωση και, επομένως, η όποια, επιβεβλημένη 
μάλλον, ελεγκτική διαδικασία από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., επουδενί δύναται να εκληφθεί 
ως παρέμβαση ή περιορισμός της «συνδικαλιστικής ελευθερίας».    
 
6.  Η  Δ.Ε.Η.,  επιπλέον,  με  ad  hoc  Αποφάσεις  του  Δ/ντος  Συμβούλου  της, 
χρηματοδοτεί  μέσω  της  Δ.Ε.Σ.Ε.  δράσεις  δημοσίων  σχέσεων,  προβολής  και 
επικοινωνίας,  σε  εκδηλώσεις  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  και  Α΄βάθμιων 
Σωματείων  Εργαζομένων  της  Εταιρείας.  Τα  ποσά  που  αφορούν  τη 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  κατά  το  ελεγχόμενο  διάστημα  1999  έως  2010, 
ανέρχονται αθροιστικά σε 1.342.815,15 €.   
  Παρά  το  ότι  η  Δ.Ε.Η.  επικαλείται  ως  νομιμοποιητική  βάση  των  δαπανών 
αυτών την Ε.Σ.Σ.Ε. 1995,  κεφ. Β΄, παρ.6  (βάση, η οποία,  κατά την άποψή μας, 
αντιβαίνει  στις  διατάξεις  του  άρθρου  5,  παρ.  4  του  ν.  1264/82),  ωστόσο,    η 
ακολουθούμενη  προς  τη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  διαδικασία  δεν  παραπέμπει 
στην  εφαρμογή  των  προβλέψεων  αυτών.  Συγκεκριμένα,  η  Δ.Ε.Η.  θεωρεί  τις 
δράσεις  αυτές  ως  διαφημιστική  προβολή  της  Εταιρείας  και  τις  χρηματοδοτεί 
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από  τον  οικείο  κωδικό,  χωρίς,  ωστόσο,  να  έχει  την  πρωτοβουλία  για  την 
πραγματοποίησή τους και να διασφαλίζει την αυτόνομη και διακριτή παρουσία 
της  σε  συνδιοργανούμενες  με  την  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  εκδηλώσεις. 
Αντιθέτως,  η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  προβάλλει  στη  Δ.Ε.Η.  το  αίτημα 
χρηματοδότησης της εκδήλωσης, αναφέροντας το κόστος της δαπάνης και τον 
προμηθευτή/πάροχο  των  υπηρεσιών.  Το  αιτούμενο  ποσόν  καταβάλλεται  από 
την  Επιχείρηση  απευθείας  στον  πάροχο  της  υπηρεσίας,  χωρίς  ουσιαστική 
αιτιολόγηση και διασφάλιση της αυτόνομης και διακριτής παρουσίας της.   Τα 
πιο  πάνω  φαίνεται  να  παραπέμπουν  κατ’  ουσίαν  σε  ενίσχυση  της 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. και καταστρατηγούν, κατά την άποψή μας, τις διατάξεις  
του άρθρου 5, παρ. 4 του ν. 1264/82. 
  Η  ενίσχυση  των  Α΄βαθμίων  σωματείων  είναι  επιτρεπτή,  είτε  για 
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με αυτόνομη, ωστόσο, και διακριτή την παρουσία 
της Εταιρείας, είτε για δραστηριότητες που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς.  
  
7.  Η  Δ.Ε.Η.  παρακρατεί  από  τη  μισθοδοσία  των  εργαζομένων  της  τις 
συνδρομές υπέρ των Α΄θμίων Σωματείων των οποίων αυτοί είναι μέλη και τις 
αποδίδει  στα  Σωματεία.  Για  τους  εργαζόμενους  που  είναι  μέλη  Α΄βαθμίων 
Σωματείων  τα  οποία  υπάγονται  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.,  μέρος  των 
συνδρομών αυτών, που αντιστοιχεί σε 0,53€ ανά εργαζόμενο, αποδίδεται από 
την Εταιρεία στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. [Αντίστοιχα, στη «ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και 
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ» αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί σε 0,29€ ανά 

εργαζόμενο‐μέλος Α΄βάθμιου Σωματείου που ανήκει σε αυτές].  
Επίσης,  μετά  από  κάθε  υπογραφή  νέας  Ε.Σ.Σ.Ε.,  η  Δ.Ε.Η.  παρακρατεί  και 

αποδίδει  στη  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  εφάπαξ  ποσό  σε  ποσοστό  4‰  επί  του 
μισθού  του  επόμενου  μήνα  κάθε  εργαζόμενου‐μέλους  πρωτοβαθμίων 
σωματείων που ανήκουν στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 

Τα  παρακρατηθέντα  τοιουτοτρόπως  από  τους  μισθωτούς  και  αποδοθέντα 
στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. ποσά κατά το ελεγχόμενο διάστημα 1999 έως 2010, 
ανέρχονται αθροιστικά σε 1.393.560,00€  + 2.789.687,16€ = 4.183.247,16€.                       

Από το συνδυασμό διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1, 12 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 
23  παρ.  1  του  Συντάγματος,  αυτών  του  άρθρου  6  παρ.  2  του  ν.  1264/1982, 
όπως  ισχύουν  μετά  τον  ν.  1915/1990,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1876/1990, ερμηνευομένων υπό το πνεύμα του άρθρου 
22  παρ.  2  του  Συντάγματος  και  της  ερμηνευτικής  του  δηλώσεως,  αλλά  και 
σύμφωνα με την Απόφαση 798/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας και την 
Απόφαση 4441/1999 του Εφετείου Αθηνών, συνάγεται ότι η παρακράτηση από 
τον  μισθό  των  εργαζομένων  της  Δ.Ε.Η.  οιωνδήποτε  συνδικαλιστικών 
εισφορών  υπέρ  της  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.  (και  των  λοιπών  Ομοσπονδιών)  και  η 
απόδοσή  τους  απευθείας  σε  αυτές  είναι  αντισυνταγματική,  παράνομη  και 
καταχρηστική. 
 
8. Η χορήγηση δανείου 500.000€ από τη Δ.Ε.Η. στη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. τον 
Σεπτέμβριο  του  2010,  εκφεύγει,  κατά  την  άποψή  μας,  των  σκοπών  της 
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εταιρείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της (π.δ. 
333/2000), δεν συνάδει με τον ρόλο Δ.Ε.Η., συνιστά έμμεσο τρόπο οικονομικής 
ενίσχυσης  δευτεροβάθμιας  συνδικαλιστικής  οργάνωσης  και,  ως  τοιαύτη, 
προσκρούει  στη διάταξη  του άρθρου 5  παράγρ. 4  του  ν. 1264/1982,  ενώ δεν 
είναι  διασφαλισμένη  η  αποπληρωμή  του  από  τις  ενισχύσεις  που  λαμβάνει  η 
ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε., καθόσον αυτές θεωρούνται παράνομες. 
 
9.  Για  το  χειρισμό    στη  φορολογία  εισοδήματος  της  παροχής  ηλεκτρικής 
ενέργειας  με  μειωμένο  τιμολόγιο  στους  εργαζόμενους  και  στους 
συνταξιούχους της Δ.Ε.Η., εκκρεμεί επί δύο και πλέον έτη η ζητηθείσα από τα 
όργανα  του  φορολογικού  ελέγχου  θέση  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του 
Υπουργείου Οικονομικών. Για το λόγο αυτό, απευθυνθήκαμε στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, με αίτημα να δοθούν οδηγίες στην αρμόδια Υπηρεσία για άμεση 
απάντηση, η οποία, ωστόσο, δεν είχε περιέλθει ακόμη σε γνώση του Γ.Ε.Δ.Δ. ή 
της Δ.Ε.Η. μέχρι τη συγγραφή της παρούσας. 
 
10. Το δημοσίευμα περί προσθέτων παροχών στα Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. τα 
οποία προέρχονται από το προσωπικό της Επιχείρησης δεν επαληθεύεται. 
 
11. Τα  δημοσιεύματα  περί  δωρεάς  από  τη  Δ.Ε.Η.  του  κτηρίου  στο  οποίο 
στεγάζεται  η  ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε.  δεν  επαληθεύονται,  καθόσον  το  κτήριο 
έχει παραχωρηθεί για χρήση και στεγάζονται σε αυτό η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.‐Κ.Η.Ε. 
και  11  εκ  των  25  πρωτοβάθμιων  σωματείων  που  ανήκουν  σε  αυτήν.  Δεν 
υφίσταται, ωστόσο, παραχωρητήριο συμβόλαιο.   
 
12. Επισημαίνεται, εν κατακλείδι, ότι η Δ.Ε.Η. αποτελεί μεν Ανώνυμη Εταιρεία, 
υπαγόμενη  στις  διατάξεις  του  ν.  2190/1920,  διατηρεί,  ωστόσο,  δημόσιο 
χαρακτήρα, καθόσον κύριος μέτοχός της είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Το γεγονός 
αυτό επιβάλλει την τήρηση κανόνων δεοντολογίας και των γενικών αρχών της 
διαφάνειας,  της  λογοδοσίας  και  της  υπευθυνότητας  στη  διαχείριση  των 
εταιρικών υποθέσεων. 

  
 
 
 

 
Ο Γενικός Επιθεωρητής 
Δημόσιας Διοίκησης 

 
Λέανδρος Ρακιντζής 
Αρεοπαγίτης ε.τ.                  


