Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για τη 17η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 27/6/2019
ΘΕΜΑ

ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 έως
31.12.2018) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά
Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται
από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το
ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1η
Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι ετήσιες Εταιρικές και
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες
Οικονομικές Καταστάσεις, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και
του Καταστατικού και δημοσιοποιούνται από το Δ.Σ. πριν τη διεξαγωγή της Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις επ’ αυτών Σημειώσεις. Οι
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν στις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ οι
οποίες υφίσταντο κατά τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση.
Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής :
«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.»,
«ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε.», «SOLARLAB A.E.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Α.Ε.»,
«ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Α.Ε.», «ΦΟΙΒΗ Ενεργειακή
Φωτοβολταϊκά Α.Ε», «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.», «WINDARROW MOUZAKI
ENERGY Α.Ε», «PPC FINANCE PLC», «PPC BULGARIA JSCo», «PPC ELEKTRIK
TEDARIK VE TICARET Anonim Şirketi», «PPC ALBANIA», «EDS DOO SKOPJE»,
«EDS DOO BELGRADE», «EDS INTERNATIONAL SK SRO», «EDS INTERANTIONAL
KS LLC», «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» KAI «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.».
Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018,ακολουθούν τα βασικά
οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας ΔΕΗ.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και το κέρδος
από την πώλησή της για το 2017 και τα αποτελέσματα των εταιρειών Λιγνιτικής
Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και 2018) είναι τα εξής:
(σε € εκατ.)

2018

2017

Δ

Δ (%)

4.741,6

4.943,4

-201,8

-4,1%

EBITDA

216,5

828,8

-612,3

-73,9%

Περιθώριο EBITDA

4,6%

16,8%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

-509,1

145,3

-654,4

-450,4%

Κέρδη/(Ζημίες)
φόρους

-542,0

127,6

-669,6

-524,8%

Κύκλος εργασιών

μετά

από

1

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και το κέρδος
από την πώλησή της για το 2017 και τα αποτελέσματα των εταιρειών Λιγνιτικής
Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και 2018) και χωρίς τις
εφάπαξ επιπτώσεις είναι τα εξής:

(σε € εκατ.)

2018

2017

Δ

Δ (%)

4.741,6

4.943,4

-201,8

-4,1%

-148,8

-

105,2

-

-

359,8

EBITDA (χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις)

260,1

469,0

-208,9

-44,5%

Περιθώριο EBITDA

5,5%

9,5%

-465,5

-214,5

-251,0

117,0%

Εφάπαξ επιπτώσεις

Κύκλος εργασιών
Πρόβλεψη
προσωπικού

αποζημιώσεων

Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ
2013 και 2016)

(2012,

Έσοδα ΥΚΩ 2012-2016

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (χωρίς
εφάπαξ επιπτώσεις)

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του κέρδους από την πώλησή της για το 2017
και των αποτελεσμάτων των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής
Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και 2018 είναι τα εξής:

(σε € εκατ.)

2018

2017

Δ

Δ (%)

4.741,9

4.967,4

-225,5

-4,5%

EBITDA

-94,2

887,3

-981,5

-110,6%

Περιθώριο EBITDA

-2,0%

17,9%

-848,8

270,4

-1.119,2

-413,9%

-903,8

237,7

-1.141,5

-480,2%

Κύκλος εργασιών

Κέρδη/(Ζημίες)
φόρων

προ

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από
φόρους
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Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του κέρδους από την πώλησή της για το 2017
και των αποτελεσμάτων των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής
Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και 2018 χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις είναι τα
εξής:
(σε € εκατ.)

Εφάπαξ Επιπτώσεις

Κύκλος εργασιών
Πρόβλεψη
αποζημιώσεων
προσωπικού
Εκκαθάριση
ΕΤΜΕΑΡ
(2012, 2013 και 2016)
Έσοδα ΥΚΩ 2012-2016

Aπομείωση
αξίας
Λιγνιτικής Μελίτης ΑΕ
και
Λιγνιτικής
Μεγαλόπολης ΑΕ
Κέρδος από πώληση
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
EBITDA
(χωρίς
εφάπαξ
επιπτώσεις)
Περιθώριο EBITDA
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
(χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις και
κέρδος από πώληση ΑΔΜΗΕ)

2018

2017

Δ

Δ (%)

4.741,9

4.967,4

-225,5

-4,5%

-164,3

-

105,2

-

-

359,8

-242,7

-

-

172,2

207,6

527,5

-319,9

-60,6%

4,4%

10,6%

-547,0

-261,6

-285,4

109,1%

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
και το κέρδος από την πώλησή της για το 2017 και τα αποτελέσματα των
εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και
2018) είναι τα εξής:

(σε € εκατ.)

2018

2017

Δ

Δ (%)

4.593,2

4.846,6

-253,4

-5,2%

EBITDA

219,3

769,4

-550,1

-71,5%

Περιθώριο EBITDA

4,8%

15,9%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

-485,3

308,0

-793,3

-257,6%

Κέρδη/(Ζημίες)
φόρους

-529,0

297,6

-826,6

-277,8%

Κύκλος εργασιών

μετά

από

3

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
και το κέρδος από την πώλησή της για το 2017 και τα αποτελέσματα των
εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και
2018) και χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις είναι τα εξής:

(σε € εκατ.)

2018

2017

Δ

Δ (%)

4.593,2

4.846,6

-253,4

-5,2%

Πρόβλεψη αποζημιώσεων
προσωπικού

-90,7

-

Εκκαθάριση
ΕΤΜΕΑΡ
(2012, 2013 και 2016)

105,2

-

-

359,8

204,8

409,6

-204,8

-50,0%

4,5%

8,5%

-499,8

-250,4

-249,4

99,6%

Εφάπαξ επιπτώσεις

Κύκλος εργασιών

Έσοδα ΥΚΩ 2012-2016

EBITDA
(χωρίς
επιπτώσεις)

εφάπαξ

Περιθώριο EBITDA
Κέρδη/(Ζημίες)
προ
φόρων
(χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις και
κέρδος από πώληση της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε.)

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του κέρδους από την πώλησή της για το 2017
και των αποτελεσμάτων των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής
Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και 2018 είναι τα εξής:
(σε € εκατ.)

2018

2017

Δ

Δ (%)

4.593,5

4.847,0

-253,5

-5,2%

EBITDA

-68,8

745,4

-814,2

-109,2%

Περιθώριο EBITDA

-1,5%

15,4%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

-802,5

223,4

-1.025,9

-459,2%

Κέρδη/(Ζημίες)
φόρους

-874,7

215,9

-1.090,6

-505,1%

Κύκλος εργασιών

μετά

από

4

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Μητρικής Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του κέρδους από την πώλησή της για το 2017
και των αποτελεσμάτων των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής
Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και 2018 και χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις είναι τα
εξής:
(σε € εκατ.)

2018

2017

Δ

Δ (%)

4.593,5

4.847,0

-253,5

-5,2%

Πρόβλεψη
αποζημιώσεων
προσωπικού

-90,7

-

Εκκαθάριση
ΕΤΜΕΑΡ
(2012, 2013 και 2016)

105,2

-

Έσοδα ΥΚΩ 2012-2016

-

359,8

Κέρδος από πώληση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

-

198,6

-83,3

385,6

-468,9

-121,6%

Περιθώριο EBITDA

-1,8%

8,0%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
(χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις και
κέρδος από πώληση της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

-817,0

-335,0

-482,0

143,9%

Εφάπαξ επιπτώσεις

Κύκλος εργασιών

EBITDA
(χωρίς
επιπτώσεις)

εφάπαξ

Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,
οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση
Διαχείρισης του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της επεξηγηματικής έκθεσης του
Δ.Σ., όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην από 23.04.2019 συνεδρίασή του,
υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής
Ελέγχου της Εταιρείας.
Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου [ΕΕ] λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Σκοπός της, ως διαρκούς επιτροπής του ΔΣ, είναι
να συνδράμει το ΔΣ στην εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των
μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στις
διαδικασίες υποβολής οικονομικών αναφορών.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 7.6.2018, τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου αυξήθηκαν κατά ένα, δηλαδή σε τέσσερα, λαμβάνοντας υπόψη
το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και με προσανατολισμό στα θέματα
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Επελέγη για τη θέση του 4 ου μέλους
o κ.
Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Ε.Ε. από τις αρχές του 2018 υποστηρίζεται διοικητικά
από τη Γραμματεία της Ε.Ε., με την απαιτούμενη σχετική υποδομή.
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 17.12.2018 εξελέγη ο κ. Γ.
Βενιέρης, Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της
Εταιρείας και ως μέλος της Ε.Ε., λόγω λήξεως της θητείας του κ. Π. Αλεξάκη, ως
Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ στις 17.12.2018. Κατά συνέπεια
κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018 η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείτο από τους κ.κ.
Γεώργιο Ανδριώτη (Αντιπρόεδρο ΔΣ - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ),
Χρήστο Παπαγεωργίου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ), Νικόλαο
Φράγκο (Ανεξάρτητο μη μέλος Δ.Σ) και Γεώργιο Βενιέρη (Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ).
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., η ΕΕ πραγματοποίησε συναντήσεις μεταξύ των
Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης
Κινδύνων Σχεδιασμού & Ελέγχου και Λογιστικών Υπηρεσιών, καθώς όλες από
κοινού συνδέονται για τον αποτελεσματικό έλεγχο της Εταιρείας. Οι συναντήσεις
έγιναν προκειμένου να συζητηθούν και αναπτυχθούν όλα τα θέματα κοινού
ενδιαφέροντος και συνεργασίας, τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για έγκαιρη και
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και να καθοριστεί το
πλαίσιο τακτικής ανταλλαγής πληροφόρησης και συναντήσεων μεταξύ τους.
Στο
πλαίσιο
των
αρμοδιοτήτων
της
Επιτροπής
Ελέγχου,
το
2018
πραγματοποιήθηκαν 22 συνεδριάσεις, κατά τις οποίες τηρήθηκαν πρακτικά.. Οι
συνεδριάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως ανά κάτωθι κατηγορία (Εξωτερικός ή
Εσωτερικός Έλεγχος) σε:
Α. Εξωτερικός Έλεγχος / Διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
-

Το 2018 η ΕΕ προέβη σε εισήγηση προς το Δ.Σ για την επιλογή
εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών μετά από πρόχειρο διαγωνισμό
για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2018 της Εταιρείας. Η
εισήγηση αυτή προτάθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΓΣ της Εταιρείας.

-

Προκειμένου να προβεί σε αυτή την εισήγηση η ΕΕ ήλεγξε την ύπαρξη
της απαιτούμενης κατά το Νόμο ανεξαρτησίας της εταιρείας των
ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και της ομάδας ελέγχου σε σχέση με τη
ΔΕΗ ΑΕ και τις θυγατρικές της και δεν διαπίστωσε παρέκκλιση από τις
κείμενες διατάξεις.
Επίσης η Ε.Ε προέβη στις ακόλουθες ενέργειες :
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-

Στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των
ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
για τη χρήση του 2017.

-

Στην επισκόπηση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας για το Α’ Εξάμηνο 2018 από τους Ορκωτούς
Ελεγκτές – Λογιστές.

-

Σε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για θέματα
αναφορικά με τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας.

-

Στην παρακολούθηση της διαδικασίας των εσωτερικά καταρτιζόμενων
ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για
το Α΄ Τρίμηνο 2018 και το Εννεάμηνο 2018, καθώς και τα βασικά
λειτουργικά
και
οικονομικά
μεγέθη
της
Εταιρείας,
που
δημοσιοποιήθηκαν για τις αντίστοιχες περιόδους.

-

Στην ενημέρωσή της σχετικά με το ύψος των εγγυητικών επιστολών,
που είχαν εκδοθεί και παρέμεναν σε ισχύ για το Β’ εξάμηνο του 2017
και για το Α΄ εξάμηνο του 2018.

Β.Σύστημα
Εσωτερικού
Συμμόρφωση/Διαχείριση Κινδύνου

Ελέγχου/

Κανονιστική

-

Η Ε.Ε. επισκόπησε τα θέματα λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου, καθώς και την ελεγκτική δραστηριότητα της ΔΕΕ σε κρίσιμες
περιοχές ελεγκτικού ενδιαφέροντος, όπως η παρακολούθηση της
υλοποίησης Συμβάσεων, η διαχείριση αποθεμάτων, η λειτουργία των
Καταστημάτων Πωλήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, και η
ασφάλεια
των
Πληροφοριακών
Συστημάτων
της
Εταιρείας,
λαμβάνοντας γνώση επί των πορισμάτων και των ευρημάτων επί των
διενεργηθέντων ελέγχων από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
[ΔΕΕ].

-

Μετά από την παρουσίαση των ευρημάτων που προέκυψαν από τους
διενεργηθέντες εσωτερικούς ελέγχους της ΔΕΕ, καθώς και από τα
θέματα που τέθηκαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, η ΕΕ
πραγματοποίησε συναντήσεις με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις, για
αυτά που θεωρήθηκαν ως σημαντικά ευρήματα, με εστίαση στην
αντιμετώπισή τους και τη θεραπεία τους. Η ΔΕΕ παρακολουθεί την
εξέλιξη της θεραπείας των ευρημάτων, ενημερώνοντας την Ε.Ε. και το
Δ.Σ. της Εταιρείας.

-

Με το συντονισμό και την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κανονιστικής
Συμμόρφωσης, αντιμετωπίστηκε η ανάγκη συμμόρφωσης προς τον νέο
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – “GDPR”), του
οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε από την 25.5.2018.
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-

Αντλώντας από την παγκόσμια τάση αλλά και την ήδη συγκεντρωμένη
εμπειρία, σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, στόχος
των
προγραμμάτων
συμμόρφωσης
είναι
η
κατάρτιση
Κώδικα
Δεοντολογικής Συμπεριφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις
αρχές, τους κανόνες και τις αξίες που διαμορφώνουν/διέπουν το
πλαίσιο δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή ομίλου εταιρειών.


-

Σκοπός του Κώδικα
Δεοντολογικής Συμπεριφοράς είναι,
ενδεικτικά, η διασφάλιση ότι η συναλλακτική δράση της
Εταιρείας ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης
και Εταιρικής υπευθυνότητας, η προώθηση διαδικασιών
διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου εντός της επιχείρησης, η
διαφύλαξη της φήμης και πίστης της εταιρείας στις
συναλλαγές,
η
διευκόλυνση
της
εκπαίδευσης
του
προσωπικού
της
Εταιρείας
αλλά
και
των
τρίτων
συνεργαζόμενων με αυτήν, αναφορικά με τις απαιτήσεις της
Εταιρείας για την εδραίωση μιας κουλτούρας ηθικής και
δεοντολογίας. Στο ως άνω πλαίσιο, στις 20.11.2018
εγκρίθηκε από το Δ.Σ της Εταιρείας ο Κώδικας Δεοντολογικής
Συμπεριφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και στη συνέχεια αναρτήθηκε το
εγκεκριμένο κείμενο στην επιχειρησιακή πύλη συνεργασίας
και στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας τόσο στην
ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Η υιοθέτηση του
Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς σε συνδυασμό με μια
αποτελεσματική εφαρμογή του, συμβάλλει ώστε να
δημιουργηθεί μια ενιαία κουλτούρα συμπεριφοράς μεταξύ
των εργαζομένων στην επιχείρηση, βασισμένη σε κοινά
αποδεκτές αξίες.

Σχετικά με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου Σχεδιασμού και
Ελέγχου, στόχος της είναι να εκπονήσει και να προτείνει σύντομα στην
Διοίκηση της Εταιρείας έναν οδικό χάρτη για την εισαγωγή ενός
οργανωμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στην Επιχείρηση και μετά
την έγκρισή του να προχωρήσει στην προετοιμασία αυτού του
πλαισίου. Επιπροσθέτως, η ΕΕ έχει θέσει ως προτεραιότητα την
εγκαθίδρυση «κουλτούρας εσωτερικού ελέγχου» εντός της Εταιρείας, η
οποία αποτελεί τη μείζονα διασφάλιση για την τήρηση των διαδικασιών
εύρυθμης λειτουργίας.

Γεώργιος Βενιέρης
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
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