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ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η’ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ; 

Ώ ρες Αγωνίας περνά η κυβερ-
νητική παράταξη μετά την 
μεγαλειώδη κινητοποίηση 

του συνόλου της εργατικής τάξης της 
χαράς μας της 12 ΔΕΚ 2007.

Οι αλλαγές 
υπουργών 
στο επίμαχο 
Υπουργείο 
«κοινωνικής 
Ασφάλισης, 
συνεχίζονται. 
Ο δήθεν θεμα-
τοφύλακας 
των Ασφαλι-
στικών Υπο-
χρεώσεων των 
εργαζομένων 

αφού παρανόμησε «αποχώρησε» παρα-
δίδοντας την σκυτάλη της διαδοχής σε 
νέο προσωπο-υπουργό που υπόσχεται 
για μια ακόμη φορά ειλικρινή διάλογο;

Προεκλογικά ο κ. Πρωθυπουργός 
υποσχέθηκε αλλαγές στο Ασφαλιστικό 
σύστημα χωρίς να θίγουν «… τα όρια 
ηλικίας οι εισφορές και οι συντάξιμες 
αποδοχές…» υποσχέσεις όπου ο πρώην 
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης χαρα-
κτήρισε αδύνατο να τηρηθούν χαριτο-
λογώντας ακόμη ότι «αυτά τα θαύματα 
μπορεί να υποσχεθεί ΜΟΝΟ ο Ιησούς 
Χριστός».

Μέσα όμως από το υποκριτικό διάλο-
γο και με την διασπορά ειδήσεων θίγο-
νται με δόλιο τρόπο και οι τρείς υπεσχη-
μένοι όροι.

Αυξάνει εμμέσως τα όρια ηλικίας 
Γυναικών και Μητέρων με Ανήλικα 
τέκνα για να επέλθει λέει εξίσωση 
Ανδρών και Γυναικών .

Βασιζόμενη η κυβέρνηση πάνω στο 
Νομο Ρέππα (ΠΑΣΟΚ) μειώνει τον υπο-
λογισμό της σύνταξης σταδιακά από 
το 80% στο 70% προτείνοντας «εθελο-
ντική» παραμονή στην εργασία μέχρι το 
68ο έτος με πρόσχημα την αύξηση του 
70 στο 80% γεγονός που αποτελεί τον 
προάγγελο της Νομοθετικής επέκτασης 
του ορίου ηλικίας στο 68ο έτος.

Ο στόχος είναι φανερός. Επιδιώκουν 
όσο και λιγότερο προσδόκιμα χρονιά 
συνταξιοδότησης με την «μακάβρια 

ελπίδα» ότι όλο και κάποιοι ασφαλισμέ-
νοι θα αποχωρήσουν πρόωρα εγκατα-
λείποντας τούτο τον «Μάταιο κόσμο».

Υποκριτικά προτείνει δήθεν προστα-
σία της μητρότητας με την εφαρμογή 
ετήσιας γονικής άδειας με μισές απο-
δοχές και μισά ασφάλιστρα. Οι μητέρες 
όμως δεν πρέπει να ξεγελιούνται. Σήμε-
ρα μέσα από μια σειρά Συλλογικών Συμ-
βάσεων εφαρμόζοντας αθροιστικά την 
άδεια τοκετού το μειωμένο ωράριο (2 
ώρες + 1 ωρα) και την κανονική άδεια 
απουσιάζουν για 11 περίπου μήνες 
καλυπτόμενες ΠληΡωΣ με αποδοχές και 
Ασφαλιστικές καλύψεις).

Ο κ. Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως 
«αντιδημοκρατική συμπεριφορά» την 
άρνηση κομμάτων και συνδικάτων να 
προσέλθουν σ’ ένα προσχηματικό διάλο-
γο. Σε ποιο όμως διάλογο όμως να προ-
σέλθουν; Αφού δεν ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ από τις 

προτάσεις της κυβέρνησης η χρηματοδό-
τηση του Ασφαλιστικού Συστήματος και 
δεν εφαρμόζονται οι Νόμοι (3029/02) 
για την υποχρέωση του κράτους προς 
ασφαλιστικά ταμεία με το 1% του ΑΕΠ.

Οι προτάσεις της κυβέρνησης αφή-
νουν άθικτους τους μηχανισμούς που 
δημιούργησαν το πρόβλημα. η ανασφά-
λιστη «Μαύρη Εργασία» (1,5 εκατομ. 
Ανασφάλιστοι) η εκτεταμένη εισφο-
ροδιαφυγή, η κλοπή και υπεξαίρεση 
κερδών και προμηθειών από ύποπτες 
επενδύσεις (δομημένα ομόλογα) και η 
καταλήστευση των αποθεματικών και 
εργατικών εισφορών από τις ΑΤΟΚΕΣ 
καταθέσεις σε τράπεζες επί δεκάδες 
έτη δεν θίγονται ούτε και αναφέρονται 
από την κυβέρνηση.

η αναγνώριση αυτών των αιτίων και 
η επιστροφή από τράπεζες και Δημόσιο 
των καταληστευθέντων εισφορών είναι  
ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΙΤηΜΑ των εργαζομένων. 
Χωρίς την αναγκαία αυτή υποχρέωση 
προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΔΙΑλΟΓΟΣ ΜΕ ΤηΝ ΚΥΒΕΡΝηΣη ΔΕΝ  
ΕΧΕΙ ΝΟηΜΑ.

η ισοπέδωση συντάξεων και παροχών 
υγείας προ τα κάτω είναι ο στόχος της 
περιβόητης πρότασης της κυβέρνησης 
για συγχωνεύσεις ταμείων.

Στόχος είναι επίσης και ο φορέας της 
Ασφάλισης των εργαζομένων στην ΔΕη 
με τον επιδιωκόμενο τεμαχισμό της επι-
χείρησης σε 6 θυγατρικές ΑΕ. (σχέδιο Τ. 
Αθανασόπουλου) όπου παύει να υπάρ-
χει ως «εργοδότης» η ΔΕη που αποτελεί 
και τον αιμοδότη του ΟΑΠ, με αποτέ-
λεσμα να οδηγηθούμε υποχρεωτικά σε 
συγχώνευση με ομοειδή ελλειμματικά 
Ταμεία (ΟΤΕ-ΟΣΕ-ΕλΤΑ-ΠΕΤΡΕλΑΙΑ-ΙΚΑ).

Οι εργαζόμενοι προτείνουν:
1.  να επιστραφούν τ’ αποθεματικά των 

ταμείων που ατόκως χρησιμοποιήθη-
καν από τράπεζες (75δις €) μέσω της 
δημιουργίας ειδικού αποθεματικού 
ταμείου που οι πόροι του θα προέρχο-
νται από πρόσθετη φορολογία μεγά-
λων επιχειρήσεων και τις υπέρ-αξίες 
των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

2.  να εισπραχθούν οι εισφορές που 
επανειλημμένως χαρίσθηκαν σε 
εργοδότες (8,2 δις€). 

3.  το κράτος να καταβάλλει τις υπο-
χρεώσεις του από το 1992 και το 
1% του ΑΕΠ από το 2003.

Το σύστημα της κοινωνικής Ασφάλισης 
να προβλέπει σύνταξη στα 35 έτη (10.500 
ημερομίσθια) χωρίς μείωση του ποσοστού 
του 80% για υπολογισμό της σύνταξης. 
Συνταξιοδότηση στα 65 και 60 για τις γυναί-
κες. Κατώτερη σύνταξη ίση με 25 ημερομί-
σθια και βελτίωση των παροχών υγείας.

Μέχρι τότε κυβέρνηση και εργοδότες 
θα βρουν μπροστά τους το σύνολο της 
εργατικής τάξης.

Η 12η ΔΕΚ 2007 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ. 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΘΑ 
ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ

Επιδιώκουν όσο και  
λιγότερο προσδόκιμα χρο-
νιά συνταξιοδότησης με 

την «μακάβρια ελπίδα» ότι 
όλο και κάποιοι ασφαλι-
σμένοι θα αποχωρήσουν 
πρόωρα εγκαταλείποντας 
τούτο τον «Μάταιο κόσμο»
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Με τα πιο 
μελανά 

χρώματα κλεί-
νει για τη ΔΕΗ 
και για τους 
ε ρ γ α ζ ό μ ε -
νους ο χρόνος 
αυτός.

Κάθε μέρα 
που  περνά 

βιώνουμε την ανασφάλεια και την 
αβεβαιότητα του εργασιακού μας 
μέλλοντος, ενώ κάθε προσδοκία μας 
τίθεται σε επισφαλή θέση με την 
τακτική που ακολουθούν οι αρμόδιοι 
στην ΔΕΗ, αλλά και στην Κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα μια κερδοφό-
ρα επιχείρηση των 400 εκατ. Ευρώ 
το 2004 την κατάντησαν να κλεί-
νει με 20 εκατ. κέρδη το 2006, ενώ 
οι προβλέψεις για κέρδη στο τέλος 
του 2007 είναι ελάχιστες, αφού στο 
9μηνο παρουσίασε πτώση της τάξης 
του 15% δηλ. από 115 εκατ. ευρώ 
στο εξάμηνο έπεσαν τα κέρδη στο 77 
εκατ. ευρώ.

Γιατί άραγε; Ποιοι επιδιώκουν την 
συντριβή της ΔΕΗ; Ποιοι ήρθαν ως ατζέ-
ντηδες των ιδιωτικών συμφερόντων και 
επιδιώκουν να κάνουν βορά την επιχεί-
ρηση στους αεριτζήδες επενδυτές.

Γιατί θέλουν τον διαμελισμό της; 
Μήπως για το καλό της; Γιατί επιτρέ-
πουν να αγοράσει με 75€/MW και να 
την πουλά 45€ στην κατανάλωση!!! 
Γιατί η Διοίκηση στην περίπτωση αυτή 
ποιεί την νησσαν και δεν αντιδρά;

Γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στο 
δημόσιο χρήμα και κατασπαταλάται 
αφειδώς σε αύξηση του μισθού τους 
και σε αλόγιστη πρόσληψη μυστι-
κοσυμβούλων με αποδοχές έως και 
140χιλ.€ το χρόνο απαξιώνοντας το 
επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΗ; 
Άραγε οι εργαζόμενοι πόση αύξηση 
θα πάρουν για φέτος;

Μήπως μηδέν αφού δεν έχει κέρδη 
η επιχείρηση;

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Οι τελευταίες ενέργειες της Διοί-

κησης της ΔΕΗ, όσον αφορά τις επι-
χειρούμενες προσπάθειες διάσπα-
σης της οργανωτικής μορφής, πέραν 
όλων των άλλων, απέδειξαν ότι οι 
εργαζόμενοι ενωμένοι μπορούν να 
καταφέρουν πολλά και να ανατρέ-
ψουν κάθε σχέδιο που επιβουλεύεται 
την ενιαία μορφή της επιχείρησης.

Η αποφασιστικότητα, η ομοθυμία 
και η αταλάντευτη στάση των παρα-
τάξεων, έφερε πίσω τις προαναφε-
ρόμενες εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να 
εφησυχάζουμε γιατί οι πληροφορίες 
θέλουν την Διοίκηση να λειτουργεί 
και να ενεργεί λές και έγινε ο διαμε-
λισμός της επιχείρησης… Επιπλέον 
στα σχέδια του κ.Αθανασόπουλου, 
παραμένει η υπογραφή μνημόνιου 
συνεργασίας με τη γερμανική R.W.E. 
(μελλοντική παραχώρηση της ΔΕΗ 
στους Γερμανούς) και μάλιστα η συμ-
μετοχή της ΔΕΗ στο κοινοπρακτικό 
σχήμα να είναι μόλις το 49% έναντι 
51% των γερμανών.

Γι’ αυτό απαιτείται παρακολούθηση 
των γεγονότων αμφίδρομη σχέση, 
ενότητα, ετοιμότητα και αταλάντευ-
τη στάση αντίδρασης σε επόμενο 
στάδιο που θα επιχειρήσουν πάλι τον 
διαμελισμό ή το ξεπούλημα της ΔΕΗ.

Παράλληλα ως εργαζόμενοι στη 
ΔΕΗ έχουμε τις δικές μας ανάγκες και 
δυσβάστακτες υποχρεώσεις γιαυτό 
διεκδικούμε:

• Συλλογική Σύμβαση Εργασί-
ας που θα οδηγεί στην οικονομική 
αναβάθμιση των κατηγοριών που 
εκπροσωπούμε. Δηλαδή θέλουμε 
αυξήσεις 10%, ώστε να είναι ίσες με 
αυτές των γενικών διευθυντών που 
απλόχερα χορήγησε προσφάτως ο 
κ.Αθανασόπουλος.

• Χορήγηση του επιδόματος των 
Η/Υ σύμφωνα με τα όσα ορίζει η 
ελληνική νομοθεσία και η κοινοτική 
οδηγία της Ε.Ε.

• Άμεση χορήγηση της διαφο-
ράς των 10 μονάδων στο επίδο-
μα στάθμης σπουδών, σε όλες τις 
κατηγορίες του προσωπικού που 
θίγονται από την απόφαση της 
Διοίκησης να αυξήσει επιλεκτικά 
το επίδομα σε ορισμένες κατηγο-
ρίες του προσωπικού.

• Σεβασμός της προσφοράς μας 
με ανθρώπινες συνθήκες εργασίες 
και όχι υποταγή στην δουλεία.

• Άμεσες προσλήψεις στα πρα-
κτορεία πελατών.

• Άμεση αναγνώριση του έκτα-
κτου χρόνου εργασίας στη μισθολο-
γική εξέλιξη των μισθωτών, σύμφω-
να με τη Σ.Σ.Ε. και με τις αποφάσεις 
του Αρείου Πάγου.

Γι’ αυτό καλούμε τη Διοίκηση να 
πάψει πλέον να κωλυσιεργεί στο θέ-
μα αυτό και να δώσει άμεση λύση, 
αφού για χρόνια τώρα οι συνάδελφοι 
μας αδικούνται, ενώ ορισμένοι ήδη 
συνταξιοδοτούνται χωρίς την αποκα-
τάσταση της αδικίας.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε να 
αγωνιστούμε για ένα καλύτερο 
μέλλον.

Προσδοκούμε με την στήριξη των 
συναδέλφων το 2008 να είναι έτος 
ικανοποίησης των αιτημάτων μας, 
δίδοντας προοπτική σε κάθε προσδο-
κία που γεννιέται καθημερινά, εξαιτίας 
των αναγκών και των προβλημάτων 
που μας προσφέρει η ασυδοσία της 
ελεύθερης αγοράς, χωρίς να υπάρχει 
μια κυβερνητική παρέμβαση.

Υ.Γ. Τις πιο θερμές ευχές μου για το 
2008, με προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία σε όλους και ειρήνη σε όλο 
τον κόσμο. ■
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Ανοίγοντας 
κανείς τον 
κύκλο μιας 
συζήτησης 

που επιγράφεται: «Η μέχρι σήμερα απελευ-
θέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στην Ελλάδα, οι διαφαινόμενες εξελίξεις, 
η πορεία της ΔΕΗ Α.Ε. και η σχεδιαζόμενη 
μεταβολή της εταιρικής της δομής» δε μπο-
ρεί παρά να εντοπίσει τα εξής:

1.  Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει το 
θεσμικό και νομικό πλαίσιο με το 
οποίο εναρμονίζεται η χώρα μας πλή-
ρως και με το παραπάνω με τις οδηγί-
ες για την απελευθέρωση της αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας δηλαδή με τις 
οδηγίες 96/92 και 2003/54. 

2.  Παρ΄ ότι υπάρχει το νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο υπήρξε πλήρης απροθυμία και 
απραξία από τους ιδιώτες επενδυτές 
παρότι είχαν σπεύσει να πάρουν άδει-
ες κατασκευής νέων εργοστασίων από 
το 2001. Τις άδειες αυτές τις κράτησαν 
στα συρτάρια τους επί αρκετά χρόνια 
χωρίς η πολιτική ηγεσία να εγείρει 
ποτέ κανένα θέμα. Οι κύριοι αυτοί δεν 
επένδυαν γιατί προκλητικά ζητούσαν 
περισσότερες διασφαλίσεις και αύξη-
ση των τιμολογίων ώστε η επένδυση 
τους να είναι αποδοτική.

3.  Επίσης εκείνο που μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει είναι η κατάφωρη στρέ-
βλωση κάθε έννοιας ελεύθερου και 
υγιούς ανταγωνισμού. 

Η στρέβλωση αποδεικνύεται με το ότι: 
• Δεν αφαιρέθηκαν οι άδειες από τους 

κρατικοδίαιτους ιδιώτες παρότι τόσα χρό-
νια τις κρατάνε στο συρτάρι.

• Δεν λειτούργησε ποτέ στην πράξη το 
άρθρο 3 του Ν.2773 περί μακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασμού.

•  Δεν υπήρξε ποτέ ούτε σήμερα σοβα-
ρός ενεργειακός σχεδιασμός από την 
ΡΑΕ και το ΥΠΑΝ που έχει και την 
τελική ευθύνη.

•  Απαγορεύτηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. αρχι-
κώς με το Ν. 3175 και κατόπιν με 

τον Ν.3426 να συμμετάσχει στους 
διαγωνισμούς για την κατασκευή 
νέας ισχύος

•  Αποφασίστηκε η αδιανόητη και προ-
κλητική επιδότηση των ιδιωτών για 
την κατασκευή των εργοστασίων 
τους στα πλαίσια του διαγωνισμού 
του ΔΕΣΜΗΕ.

•  Με την αλχημιστική ΟΤΣ επιδοτήθη-
καν και επιδοτούνται κατά τον πλέ-
ον απαράδεκτο τρόπο, που συνιστά 
οικονομικό έγκλημα σε βάρος της 
ΔΕΗ Α.Ε. οι ανταγωνιστές της, παρα-
γωγοί, αλλά και οι εισαγωγείς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας από το εξωτερικό.

Πέραν τούτων των πραγματικά προ-
κλητικών και απαράδεκτων επιπρόσθετα 
επιφυλάχθη στη ΔΕΗ Α.Ε. μια αντιμετώ-
πιση από τη μεριά του κράτους σε σχέση 
με τα οφειλόμενα από αυτό λίαν επιεικώς 
απαράδεκτη. 

Το κράτος παρανομεί απέναντι στη ΔΕΗ 
Α.Ε. και σε σχέση με το ότι είναι ο χειρό-
τερος κακοπληρωτής (μόνο το ΥΠΕΧΩΔΕ 
χρωστάει 25εκ.€) και σε σχέση με το ότι 
δεν αποδίδει τα οφειλόμενα και από τις 
ανενεργές επενδύσεις (stranded costs) 
που σύμφωνα με την μελέτη της Mc Kinsey 
που έγινε από το Υπουργείο ανέρχονται σε 
1,4 δις € αλλά και σε σχέση με τις Υπηρεσί-
ες Δημοσίου Συμφέροντος (Public Service 
Obligations) που σύμφωνα με τον πρώην 
Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Μανιατάκη 
στα τέλη του 2006 τα οφειλόμενα ανέρ-
χονταν σε πάνω από 1δις €.

Σήμερα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 
1,5 δις €.

Όλα αυτά, δηλαδή η κατάφορη στρέ-
βλωση των κανόνων ανταγωνισμού σε 
βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. και η μη απόδοση σε 
αυτή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
καθώς και οι υποχρεώσεις που φορτώθηκε 
η ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας της αδράνειας των ιδι-
ωτών επενδυτών είχαν σαν αποτέλεσμα 
να εξαφανιστούν κέρδη της τάξης των 
290εκ. €, μέσα σε λίγα χρόνια και η Επιχεί-
ρηση να βρίσκεται μια ανάσα πριν παρου-

σιάσει ζημιές ή αλλιώς όπως συνηθίζεται 
να λέμε πριν χτυπήσει κόκκινο.

Η πρώτη επισήμανση που θέλουμε να 
κάνουμε ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ είναι η παρά-
βαση των όσων προβλέπει η νομοθεσία 
περί εταιρικής διαβούλευσης από τη μεριά 
της Διοίκησης. Θεωρούμε ως απαράδεκτο 
το γεγονός ότι για τόσο σοβαρά ζητήματα 
(που κανονικά θα έπρεπε να έχει προη-
γηθεί διεξοδική συζήτηση και γόνιμος και 
ουσιαστικός διάλογος όπως στο παρελθόν 
επί αρκετό χρονικό διάστημα) η Διοίκηση 
της ΔΕΗ Α.Ε. όχι μόνο αγνόησε τους κοι-
νωνικούς εταίρους αλλά και επιπροσθέ-
τως επιδίωξε να τους αιφνιδιάσει.

Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ θεωρούμε αδιανόη-
το για όσους ενδιαφέρονται να γίνει ουσι-
αστικός διάλογος να πιστεύουν ότι κάτι 
τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 2-3 
εβδομάδες. Λυπούμαστε βαθύτατα που ο 
κύριος Διευθύνων Σύμβουλος δε μπορεί 
να το αντιληφθεί αυτό και ερμηνεύουμε 
τη στάση του να αρνηθεί τον καθορισμό 
ικανού χρόνου συζήτησης για τόσο σοβα-
ρά ζητήματα ως άρνηση στο διάλογο.

Από το βήμα αυτό ρωτάμε τον κύριο 
Πρόεδρο,

• Πόσο χρόνο έδωσε στη συζήτηση ;
• Τι στοιχεία μας έδωσε;
•  Πότε μας παρουσίασε έστω και μια 

μελέτη σκοπιμότητας;
•  Η απάντηση είναι μια και μόνη: κανέ-

να και καμία.
Αντί αυτού στην μοναδική συζήτηση 

παρουσίαση των όσων μεθοδεύει η Διοί-
κηση της ΔΕΗ Α.Ε. τα μόνα επιχειρήματα 
που ακούσαμε για την κατάτμηση της Επι-
χείρησης ήταν: πότε ότι επιβάλλεται από 
τις υπάρχουσες οδηγίες και πότε από την 
υπό διαμόρφωση πρόταση που η Διοίκηση 
δε δίστασε να μας την παρουσιάσει (λες 
και ήταν ψηφισμένη) ως τρίτη Οδηγία. 
Έχουμε καλέσει λοιπόν εδώ σήμερα τη 
Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. να παρουσιάσει την 
πρόταση της και να αναπτύξει τα επιχειρή-
ματά της. Ευχόμαστε βεβαίως το ίδιο να 
είχε κάνει και η Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. ■

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
τ ο υ  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς  Γ Ε Ν Ο Π / Δ Ε Η  
Νίκου Φωτόπουλου

«Η μέχρι τώρα απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στην Ελλάδα, οι διαφαινόμενες εξελίξεις, η πορεία της ΔΕΗ 

και η σχεδιαζόμενη μεταβολή της εταιρικής δομής»
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Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Η ΔΕΗ με απασχόληση 26.000 εργα-
ζομένων υψηλής εξειδίκευσης και 
σύνολο Ενεργητικού 13.193,9 δις ευρώ 
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επι-
χειρήσεις όχι μόνο της χώρας μας αλλά 
θα έλεγα και των Βαλκανίων παρά το 
γεγονός της συρρίκνωσης του πάγιου 
κεφαλαίου και της σταδιακής μείωσης 
των κερδών της εξαιτίας της επενδυ-
τικής απραξίας και της αποτυχημένης 
πολιτικής των Διοικήσεών της.

Σήμερα υποστηρίζεται ότι η ΔΕΗ έχει 
υποστεί μία «κόπωση» και ως εκ τούτου 
χρειάζεται όπως λέγεται, να απελευθε-
ρωθούν οι παραγωγικές της δυνάμεις 
(κεφάλαιο και εργασία», προκειμένου 
η επιχείρηση να γίνει πιο αποτελεσμα-
τική και πιο ανταγωνιστική στις συν-
θήκες απελευθέρωσης της αγοράς 
ενέργειας υπέρ των συμφερόντων των 
εργαζομένων, της επιχείρησης και των 
καταναλωτών.

Όμως στην άποψη αυτή η ΓΣΕΕ έχει 
σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις. 
Καταρχήν ποιος επέφερε την «κόπω-
ση» στην επιχείρηση; Οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές ή οι Διοικήσεις που 
στέγνωσαν επενδυτικά και τεχνολο-
γικά την επιχείρηση; Εμείς απαντάμε 
οι Διοικήσεις και αυτές θα πρέπει να 
αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες 
και όχι ως θύτες να ψάχνουν να βρουν 
θύματα τους εργαζόμενους και τους 
καταναλωτές για να τους φορτώσουν 
το κόστος της αναποτελεσματικότητάς 
τους καθώς και αυτό της κατάτμησης 
και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.

Όπως αντιλαμβάνεσθε, το ενδια-
φέρον της ΓΣΕΕ για την ΔΕΗ επικε-
ντρώνεται σε τέσσερις χαρακτηριστι-
κές πλευρές: η πρώτη πλευρά αγορά 
το μοντέλο εκσυγχρονισμού αυτής 
καθαυτής της επιχείρησης. Η δεύτε-
ρη πλευρά αφορά τη αναβάθμιση του 
ρόλου της ΔΕΗ στην ανάπτυξη της 
χώρας. Η τρίτη πλευρά αφορά την 
βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων 
στην ΔΕΗ από άποψη εργασιακών σχέ-
σεων, κοινωνικής ασφάλισης, συνθη-

κών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας 
εισοδημάτων κλπ. Η τέταρτη πλευρά 
αφορά την προώθηση των συμφερό-
ντων και την βελτίωση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ πρέπει να αντι-
ληφθεί ότι ο συνδικαλιστικός και αγω-
νιστικός πολιτισμός των εργαζομέ-
νων δεν συνάδει με αιφνιδιασμούς, 
με απειλές και με αυθαιρεσίες στην 
λήψη των αποφάσεων, είτε σε γενικό, 
είτε σε ειδικό πολιτικό επίπεδο. Μας 
προβληματίζει σοβαρά η διαφορά της 
δημοκρατικής ταχύτητας που παρατη-
ρείται ανάμεσα στον αιφνιδιασμό και 
στο πνεύμα συνεννόησης και διαλό-
γου που διαπνέει την σχετική Κοινοτι-
κή Οδηγία.

Το ίδιο και περισσότερο μας προβλη-
ματίζει και μας ανησυχεί η πρόταση 
κατάτμησης της ενιαίας καθετοποιη-
μένης ΔΕΗ με την δημιουργία έξι (6) 
θυγατρικών: εμπορίας, μεταφοράς, 
διανομής, ορυχείων, παραγωγής, κλπ. 
με το επιχείρημα ότι αυτό το μοντέ-
λο αποτελεί το εναλλακτικό μοντέλο 
ανάπτυξης της επιχείρησης στις νέες 
συνθήκες της απελευθέρωσης της 
αγοράς ενέργειας.

Εμείς, φίλες και φίλοι, θεωρούμε 
ότι αυτό το μοντέλο αποτελεί μοντέ-
λο διάλυσης και ελαχιστοποίησης του 
στρατηγικού χαρακτήρα της ΔΕΗ στην 
ανάπτυξη της χώρας καθώς και απορ-
ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και 
υποβάθμισης της κοινωνικής ασφάλι-
σης. Γι’ αυτούς τους λόγους εκφρά-
ζουμε κατηγορηματικά την διαφωνία 
μας, αφού ως εργαζόμενοι ενδιαφερό-
μαστε για την δυναμική ανάπτυξη της 
συγκεκριμένης επιχείρησης και γενικό-
τερα της ελληνικής οικονομίας, καθώς 
και για την βελτίωση του επιπέδου 
εργασιακών σχέσεων και της κοινωνι-
κής ασφάλισης.

Όμως, φίλες και φίλοι, εκτός από τα 
επιχειρησιακά, αναπτυξιακά, εργασι-
ακά και κοινωνικο-ασφαλιστικά ζητή-
ματα της ΔΕΗ, έχουν μεγάλη επίσης 
σημασία για την ΓΣΕΕ και τα συνδι-

κάτα στην χώρα μας, τα ζητήματα 
του ηθικού βάρους της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, του διαλόγου, της 
διαβούλευσης και της συνεννόησης. 
Θέλουμε με την αναφορά αυτή να 
υπογραμμίσουμε το έλλειμμα ηθι-
κού βάρους που παρατηρείται στην 
διαβούλευση της ΔΕΗ με τα συνδικά-
τα όχι μόνο για λόγους αιφνιδιασμού 
και αδιαφάνειας αλλά και για τους 
λόγους που έχουν σχέση με την πρό-
σφατη εισήγηση για αύξηση 10% των 
αμοιβών των Γενικών Διευθυντών, σε 
μία επιχείρηση που οι Διοικήσεις των 
τελευταίων ετών συμβάλλουν με την 
επενδυτική τους απραξία στην συρρί-
κνωση του παγίου κεφαλαίου της και 
στην μείωση των κερδών της. Ταυτό-
χρονα, ως αναγνώριση της αποτυχη-
μένης πολιτικής, η Διοίκηση της ΔΕΗ 
προτείνει μία επίθεση στο εισόδημα 
των καταναλωτών με αύξηση κατά 
μέσο όρο 22% την επόμενη τριετία 
των τιμολογίων της με ρήτρα αύξη-
σης της τιμής του πετρελαίου.

Αυτές και μόνο οι συμπεριφορές, 
εκτός των άλλων, υπονομεύουν τις 
συνθήκες διαβούλευσης και συνεν-
νόησης για την προοπτική ανάπτυξης 
της ΔΕΗ προς όφελος της ελληνικής 
οικονομίας, των εργαζομένων, της επι-
χείρησης και των καταναλωτών και γι’ 
αυτό καλούμε την Κυβέρνηση και την 
Διοίκηση της ΔΕΗ να ανέλθουν στο 
ύψος των περιστάσεων με την άμεση 
απόσυρση κάθε σχεδίου συρρίκνωσης 
και υπονόμευσης της δυναμικής ανά-
πτυξης της επιχείρησης και να αποκα-
ταστήσουν με τις αναγκαίες πρωτο-
βουλίες τους το δημοκρατικό κλίμα 
διαβούλευσης και συνεννόησης με τα 

συνδικάτα. ■

Το παρόν και το μέλλον της ΔΕΗ
τ ο υ  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς  Γ Σ Ε Ε  Γ. Παναγόπουλου

ΗΜΕΡΙΔΑ
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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Θεώρησα υποχρέωσή μου να συμ-

μετάσχω στην ημερίδα σας, όχι για να  
βοηθήσω με τυχόν ειδικές γνώσεις 
για τα της επιχείρησης της ΔΕΗ που 
φυσικά δεν κατέχω, όσο για να δηλώ-
σω με την παρουσία μου, μέσα από 
τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγ-
γίσεις που μπορεί να έχουμε με ορι-
σμένους από εσάς, ότι βρισκόμαστε 
δίπλα στους εργαζόμενους της ΔΕΗ 
και τα προβλήματά τους.

Δίπλα στη διοίκηση συνολικά της 
ομοσπονδίας, όταν προσπαθεί με 
ομόφωνες αποφάσεις να προστατέ-
ψει τα δικαιώματα των εργαζομένων 
στην επιχείρηση, που την ανέδειξαν 
σε ένα σημείο να αποτελεί με τις 
υπηρεσίες που παρέχει μια από τις 
πρώτες αναγκαιότητες στους Έλλη-
νες πολίτες. 

 Και ως παράταξη θέλω να τονί-
σω ότι θα είμαστε και δίπλα στους 
συνεργάτες μας, στα 14 μέλη της 
ΔΑΚΕ στην διοίκηση της ομοσπονδίας 
σας που αποτελούν και τη μεγαλύτε-
ρη δύναμη στο χώρο σας για τα οποία 
όσον αφορά τις θέσεις και τους αγώ-
νες τους αισθανόμαστε υπερήφανοι.

Θεωρώ τώρα για όσα τυχόν λέγο-
νται, ότι είναι μύθος που εκφράζει 
σκοπιμότητες, ότι τάχα, οι εργαζόμε-
νοι δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον 
της επιχείρησης τους.

Και ενδιαφέρονται, και θέλουν να 
επιζήσει, είναι άμεσα συνδεδεμένοι 
με αυτήν, με την ίδια τη ζωή τους. 
Ποιος άλλος μπορεί να ενδιαφερθεί 
άραγε περισσότερο από αυτούς;

Είναι γνωστές οι θέσεις μας για 
όλες της επιχειρήσεις κοινής ωφέ-
λειας.

Ότι προκειμένου να επιζήσουν 
στον παγκόσμιο πλέον ανταγωνισμό 
χρειάζεται να υπάρξει αναδιοργάνω-
ση, νέες πολιτικές, ευελιξία, όσον 
αφορά τις στρατηγικές, λειτουργία 
αν και δημόσια σε κάθε περίπτωση-
με ιδιωτικοοικονομικά όμως κριτή-
ρια, ξεφεύγοντας από τις εποχές της 
δημοσιουπαλληλίστικης νοοτροπίας. 
Δεν μπορώ να ξέρω αν  η δημιουρ-
γία θυγατρικών που έχει δοκιμαστεί 
αλλού με αρκετές ίσως αποτυχίες, 
είναι και η καλύτερη περίπτωση…. Και 
αν  είναι καλή περίπτωση, γιατί εμείς 
πιστεύουμε στην ενιαία οργανωτικά 
ΔΕΗ, εδώ είμαστε όλοι, ας υπάρξει 
διάλογος εκ των προτέρων και όχι εκ 
των υστέρων των αποφάσεων, ουσι-
αστικός και όχι προσχηματικός διά-
λογος, και εδώ είμαστε, δεν έχουμε 
παρωπίδες, με πλήρη αποκλειστικά 
ιδιοκτησία της ΔΕΗ, ας έρθουν να μας  
πείσουν.

Η όποια μεταρρύθμιση όμως μπο-
ρεί μόνο να συμβεί  αν είναι όλοι 
αποφασισμένοι, το αρμόδιο υπουρ-
γείο, η διορισμένη διοίκηση και οι 
εργαζόμενοι να δουλέψουν σε αυτήν 
την κατεύθυνση.

Δε φτάνει να  το σχεδιάζει κάποια 
διοίκηση -κανένας δεν είναι Μεσσίας-
που επισκέπτης είναι σήμερα-αύριο 
δεν είναι, που και αν αποτύχει στις 
επιλογές της όπως μέχρι σήμερα βλέ-
πουμε, θα πάρει μία χρυσή  αποζημί-
ωση και θα φύγει χωρίς να πληρώσει 
οποιεσδήποτε συνέπειες… ούτε αυτή 
ούτε οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παρά-
γοντες που την  διόρισαν…. Την πλη-
ρώνει σε κάθε περίπτωση ο ελληνι-
κός λαός όλοι μας.

Η συγκεκριμένη νέα διοίκηση της 
ΔΕΗ πιθανόν να μην έχει καταλάβει:

Ούτε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί 
μόνη της την περιουσία της ΔΕΗ αφού 
στην περιουσία της είναι και χρήματα 
των ασφαλισμένων, αποθεματικά των 

ταμείων τους που τους ανήκουν.

Ούτε ότι προκαλεί με τις υπέρογκες 
αυξήσεις στον διευθύνοντα σύμβου-
λο μόλις ανέλαβε, όσο και με 10% 
σήμερα στους γενικούς διευθυντές. 
Ας περίμενε να αποδώσουν, να ολο-
κληρωθεί η μεταρρύθμιση και τότε 
στο πλαίσιο μπόνους, πριμ, σύνδε-
σης αμοιβής με παραγωγικότητα ας 
τους έδινε ότι εκ του αποτελέσματος 
δικαιούνται.

Αλλά αυτοί που θα βοηθήσουν 
στον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ  δεν 
είναι μόνο οι γενικοί διευθυντές κύριε 
Αθανασόπουλε, είναι και οι τμημα-
τάρχες, και οι προϊστάμενοι , και οι 
εργαζόμενοι στα φρεάτια, στα δίκτυα 
στα ορυχεία, στα γραφεία. Γιατί τότε 
δεν δώσατε και σ’ αυτούς το 10% της 
αύξησης; 

Όσον αφορά το σχεδιασμό για αύξη-
ση των τιμολογίων, αυτό αποτελεί 
την πιο εύκολη λύση για να καταστεί 
κερδοφόρα μια επιχείρηση. Μπορώ 
να το κάνω και εγώ και ο κάθε ανίδε-
ος. Όμως τέτοιες υπέρογκες αυξήσεις 
σε μια εποχή ακρίβειας, φτώχειας, 
ανόδου πετρελαίου και τόσα άλλα, 
δε νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγμα-
τα. Και ας αφήσουμε τις συγκρίσεις με 
τις Ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις 
συγκρίσεις των τιμολογίων του ηλε-
κτρισμού. Γιατί δεν κάνετε σύγκρι-
ση ταυτόχρονα και των μισθών των 
εργαζομένων με τις άλλες Ευρωπαϊ-
κές χώρες της ευρωζώνης;

Η πορεία και ανάπτυξη της ΔΕΗ 
μέχρι σήμερα ήταν υπόθεση και έργο 
των εργαζομένων. Και το μέλλον της 
πρέπει να χαραχτεί με τη συμμετο-
χή των εργαζομένων. Όλοι μαζί για 
μία επιχείρηση που θα εγγυάται το 
δημόσιο συμφέρον, αξιοπιστία, φτη-
νό ρεύμα για τον καταναλωτή και θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. 
Οποιαδήποτε άλλη τακτική δεν θα 
περάσει, θα μας βρει όλους αντιμέ-

τωπους, όπου και αν χρειαστεί. ■

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα 
της ΓΣΕΕ, κ. Κ. Πουπάκη

ΗΜΕΡΙΔΑ



�
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

Στο Σχέδιο Εισήγησης του Προέδρου 
του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβού-

λου, προς το Δ.Σ, με θέμα «Στρατηγική 
κατεύθυνση νέας εταιρικής διάρθρωσης 
της ΔΕΗ Α.Ε., αναφέρεται, ότι:
«Αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές θα υλο-
ποιηθούν κατά τρόπο ώστε να μη δια-
ταραχθεί η συνεχής και αποτελεσματική 
λειτουργία της Επιχείρησης. Στην κατεύ-
θυνση αυτή, πέραν της αυτονόητης, 
σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, διατή-
ρησης των ασφαλιστικών και εργασι-
ακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, 
το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει τις εργασιακές σχέσεις του προσω-
πικού της ΔΕΗ θα επεκταθεί και θα ισχύει 
αυτούσιο και στις θυγατρικές εταιρείες».
Η διατύπωση του κειμένου έχει περισσό-
τερο ευχολογικό παρά ουσιαστικό χαρα-
κτήρα, αφού περιορίζεται σε μια γενική 
(και πάντως, αόριστη) θέση χωρίς επί 
μέρους αναλυτικότερες εξειδικεύσεις, σε 
σχέση με τις συγκεκριμένες διασφαλίσεις 
των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαι-
ωμάτων του προσωπικού.
Οι προτεινόμενες αλλαγές, όμως, δημι-
ουργούν, με το διαχωρισμό και τη διάσπα-
ση της ΔΕΗ Α.Ε., νέο τοπίο, στα πλαίσια 
του οποίου τα ασφαλιστικά και εργασιακά 
δικαιώματα του προσωπικού θα αντιμετω-
πίσουν σοβαρούς κινδύνους συρρίκνωσης.
Παρά τη θετικότητα των διατυπούμενων 
ως άνω προθέσεων, η τελική έκφρασή 
τους παραμένει αβέβαιη και επισφαλής. 
Συνεπώς, μέχρι της οριστικής κατάστρω-
σής τους, ουδεμία ασφάλεια μπορεί να 
προκύψει από την απλή καταγραφή τους 
στην πιο πάνω παράγραφο. Ούτε και είναι 
δυνατή η προεξόφληση της τελικής μορ-
φής που θα πάρουν. 
Βασική ρύθμιση εγγύησης των ασφαλιστι-
κών δικαιωμάτων αποτελεί η διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 7 σε συνδυασμό με τη 
διάταξη του άρθρου 35 του Ν. 4491/1966.
Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν τη νομι-
κή αλλά και την ουσιαστική βάση και 
των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του Ν. 
2773/1999.
Επισημαίνεται, ότι, με το διαχωρισμό της 
ΔΕΗ από τον ΟΑΠ (παρ. 5 της Συμφωνίας 
μεταξύ Υπουργού Ανάπτυξης και ΓΕΝΟΠ-

ΔΕΗ που κυρώθηκε με την παρ. 12 του 
άρθρου 34 του Ν. 2773/1999):
•  ο νέος ασφαλιστικός φορέας ανέλα-

βε να καλύπτει, να εξασφαλίζει και να 
προστατεύει εις το ακέραιο όλες τις 
κάθε είδους ασφαλιστικές παροχές 
και υποχρεώσεις του ασφαλιστικού 
φορέα της ΔΕΗ αλλά και

•  να καλύπτει την αντιμετώπιση έκτα-
κτων γεγονότων που δημιουργούν 
έκτακτες ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Επιβάλλεται να τονισθεί, ότι, με την 
ψήφιση του Ν. 2773/1999 δεν έπαυσε 
ισχύουσα η εγγύηση της ΔΕη. 
Σε κάθε πιθανή περίπτωση, μη εκπλήρω-
σης η πλημμελούς εκπλήρωσης από το 
κράτος, των ως άνω υποχρεώσεών του, 
ενεργοποιείται η εγγυητική λειτουργία της 
ΔΕΗ που οφείλει να καλύψει την ελλιπή η 
ολοσχερώς ελλείπουσα κρατική μέριμνα.
Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούμεθα και 
από άλλο δρόμο.
Σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΚ C-147/95-
ΔΕΗ (υπόθεση Εβρενόπουλου) το Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο έχει κρίνει, ότι, το σύστημα 
ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ, όπως 
το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί με το Ν. 
4491/1966, αποτελεί περίπτωση συστήμα-
τος επαγγελματικής ασφάλισης.
Επισημαίνεται, βέβαια, ότι η συγκεκριμέ-
νη κρίση του Δικαστηρίου είχε ως αντι-
κείμενο την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
(λήψη σύνταξης εκ μεταβιβάσεως από 
άνδρα εύπορο και υγιή σύζυγο θανούσης 
υπαλλήλου της ΔΕΗ), το σκεπτικό, όμως, 
της απόφασης του Δικαστηρίου, οδηγεί 
σε γενικότερα και ευρύτερης έκτασης 
συμπεράσματα.
Εξάλλου, σύμφωνα με την πάγια νομο-
λογία του ευρωπαϊκού Δικαστηρίου:
•  Η χρηματοδότηση των συστημάτων 

επαγγελματικής ασφάλισης εξασφα-
λίζεται πλήρως από τον εργοδότη η 
από κοινού από αυτόν και τους εργα-
ζόμενους.

•  Τα επαγγελματικά συστήματα δεν 
έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε 
γενικές κατηγορίες εργαζομένων 
αλλά αφορούν μόνο τους μισθωτούς 
ορισμένων επιχειρήσεων, με απο-

τέλεσμα η ασφάλιση στα ανωτέρω 
συστήματα να απορρέει υποχρεωτι-
κώς από την εργασιακή σχέση με το 
συγκεκριμένο εργοδότη και παρόλο 
ότι έχουν συσταθεί σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, διέπονται από ιδι-
αίτερες από το καθένα ρυθμίσεις.

•  Οι εισφορές των μισθωτών αντιστοι-
χούν σε ποσοστό επί του μισθού 
αλλά οι εργοδοτικές εισφορές πρέπει 
να είναι επαρκείς ώστε να καλύπτουν 
το εκάστοτε άνοιγμα των σχετικών 
λογαριασμών για την πλήρη κάλυψη 
των προβλεπόμενων παροχών. 

Με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση 
της Επιχείρησης ανατρέπονται και οι δύο 
επισημανθείσες στην προηγούμενη ενό-
τητα μορφές εγγυήσεων του ύψους των 
παρεχόμενων καλύψεων από το σύστη-
μα ασφάλισης του προσωπικού και των 
συνταξιούχων της Επιχείρησης.
Η ανατροπή αυτή οφείλεται:
Πρώτον, στη διάσπαση της ενιαίας και 
υπόχρεης Επιχείρησης σε περισσότερες 
νομικές οντότητες χωρίς σαφή προσδι-
ορισμό των εξουσιών και υποχρεώσεων 
των θυγατρικών αυτών επιχειρήσεων και 
την εξ αυτού προκύπτουσα σύγχυση.
Δεύτερον, στο διαγραφόμενο κίνδυνο 
συγχώνευσης του ΟΑΠ-ΔΕΗ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
(αλλά και της επικουρικής σύνταξης στο 
ΕΤΕΑΜ) που μπορεί να μεγιστοποιηθεί σε 
περίπτωση σμίκρυνσης της υπόχρεης ΔΕΗ.
Τρίτον, στη διάχυση της υφιστάμενης 
σήμερα εγγυητικής ευθύνης σε περισσό-
τερες νομικές οντότητες με συνέπεια την 
άμβλυνση μέχρι βαθμού εξαφάνισής της.

Ο κ. Γ. Ρωμανιάς είναι επιστημονικός 
σύμβουλος ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και εμπει-
ρογνώμονας της Ευρωπαϊκής & Ελληνι-
κής ΟΚΕ.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Οι κίνδυνοι για το ασφαλιστικό 
από την διάσπαση της ΔΕΗ

ΤΟΥ   Γ. ΡΩΜΑΝΙΑ
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Επιτρέψτε μου με την παρέμβαση αυτή να 
προσπαθήσω με λίγα και ελπίζω σε όλους 
κατανοητά λόγια, να αναφερθώ στο τι 
σημαίνει διαδικασία διαβούλευσης, ποιοι 
λόγοι νομικοί και ουσιαστικοί επιβάλουν 
τη διαδικασία αυτή, ποιος είναι ο κρίσιμος 
χρόνος διεξαγωγής της, ποια ζητήματα 
πρέπει να αφορά και ποιες οι συνέπειες 
από τη μη τήρηση των σχετικών υποχρε-
ώσεων.
Η βασική καινοτομία, με την οποία 
εμπλουτίστηκε το νομικό καθεστώς δια-
τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων κατά τη μεταβίβαση και 
τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων στη 
χώρα μας υπό την επιρροή του κοινοτι-
κού δικαίου έγκειται στην καθιέρωση των 
λεγόμενων συμμετοχικών δικαιωμάτων.
Πρόκειται ειδικότερα για την αναγνώριση 
δικαιωμάτων πληροφόρησης και συμμετο-
χής σε διαβουλεύσεις με στόχο την σύνα-
ψη συμφωνίας για την απάλυνση, ελαχι-
στοποίηση ή και αποτροπή των δυσμε-
νών για τους εργαζόμενους συνεπειών 
και μεταβολών της εργασίας τους που ο 
εργοδότης μονομερώς, θα μπορούσε να 
επιφέρει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της 
εργοδοτικής επιχείρησης να επιφέρει.
Η κατηγορηματική άποψή μας είναι ότι 
σε κάθε περίπτωση ο πρωτεύον, εκπρο-
σωπευτικός και ρυθμιστικός, ρόλος ανή-
κει στο επιχειρησιακό συνδικάτο.
Ο ρόλος δε αυτός αναγνωρίζεται πανη-
γυρικά από το ισχύον δίκαιο σε πλήθος 
περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα όταν 
αναθέτει τη συμμετοχική προτεραιότητα 
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις όχι μόνο 
στις περιπτώσεις των ομαδικών απολύσε-
ων αλλά και σε κάθε περίπτωση που προ-
βλέπονται διαβουλεύσεις βάσει γενικού 
ή ειδικού νόμου όπως ακόμη και αυτός ο 
πρόσφατος για την καθιέρωση προθεσμί-
ας κατάρτισης ΣΣΕ στις ΔΕΚΟ Ν. 3429/05.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και 

της απόφασης για αναδιάρθρωση, μόνος 
δυνατός αποδέκτης των συμμετοχικών 
δικαιωμάτων είναι ο αρχικός εργοδότης, η 
μητρική εταιρεία.
Από τα προαναφερθέντα με ευχέρεια μπο-
ρούμε να συνάγουμε ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην 
παρούσα φάση του σχεδιασμού της αναδι-
άρθρωσης, εφόσον υπάρχει ασάφεια για το 
τελικό σχήμα της αναδιάρθρωσης κα την 
ταυτότητα των νέων υπό σχηματισμό εργο-
δοτών- δηλαδή των θυγατρικών εταιρειών, 
έχει ως φυσικό αποδέκτη των δικαιωμάτων 
πληροφόρησης και διαβουλεύσεων τη ΔΕΗ.
Από τις προηγηθείσες σκέψεις, κατέστη 
ήδη σαφής η ιδιαίτερη σημασία που έχει 
για την πραγμάτωση ενός καλόπιστου και 
εποικοδομητικού διαλόγου με τον αρχικό 
εργοδότη η γνωστοποίηση στους εκπρο-
σώπους των εργαζομένων του επιλεχθέ-
ντος από αυτόν νομικού-οικονομικού σχή-
ματος αναδιάρθρωσης και συνακόλουθα 
του διαδόχου εργοδοτικού φορέα.
Θεμελιακή προϋπόθεση για την αποτελε-
σματική άσκηση ενός δικαιώματος πληρο-
φόρησης και διαβουλεύσεων, ανεξαρτήτως 
επιπέδου λειτουργίας, είναι ο χρόνος άσκη-
σής του. Τούτο δε ισχύει καθώς η πληρο-
φόρηση επιτελεί βασικά μια λειτουργία 
πρόληψης, σχεδιασμού και ενδεχομένως 
λήψης μέτρων αντιμετώπισης ενός γεγονό-
τος ή μίας κατάστασης. Τούτο ισχύει πολύ 
περισσότερο, όταν αποδέκτης των δικαιω-
μάτων αυτών είναι ο εργοδότης και η άσκη-
σή τους επιδιώκει την, στο μέτρο του εφι-
κτού, αποτροπή ή απάλυνση των μέτρων 
αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος, που 
αυτός μονομερώς σκοπεύει να λάβει ή των 
δυσμενών συνεπειών τους στο πλαίσιο δια-
λόγου και σχετική συμφωνίας. 
Έτσι γίνεται γενικότερα δεκτό ότι η ενη-
μέρωση πρέπει να είναι έγκαιρη, πλήρης 
και σαφής. Πολλώ δε μάλλον όταν η ενη-
μέρωση αποτελεί το αναγκαίο προστάδιο 
για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με πιθα-
νό στόχο τη σύναψη σχετικής συμφωνίας. 
Γιατί μόνο υπό αυτούς τους όρους είναι 
δυνατή η αποτελεσματική άσκηση του 
σχετικού δικαιώματος.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις 
αυτές ο αρχικός εργοδότης οφείλει να 
πληροφορεί τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων εγκαίρως και πριν από την 

πραγματοποίηση της αναδιάρθρωσης 0 
μετασχηματισμού.
Το αντικείμενο των διαβουλεύσεων προκύ-
πτει από το σκοπό του Νόμου που συνίστα-
ται στην κατά το δυνατό απώθηση ή από το 
σκοπό του νόμου περιορισμό του στοιχεί-
ου της μονομερούς μεταβολής των όρων 
εργασίας υπέρ του στοιχείου της σύγκλι-
σης και της συναίνεσης. Υπό την έννοια 
αυτή κάθε ζήτημα που μπορεί να ρυθμιστεί 
μονομερώς από τον εργοδότη στο πλαίσιο 
του διευθυντικού του δικαιώματος μπορεί 
να καταστεί αντικείμενο διαβουλεύσεως, 
διαπραγμάτευσης και τελικά συμφωνίας.
Πρόκειται στην πραγματικότητα για δια-
βουλεύσεις που στοχεύουν βασικά στην 
κατά το δυνατό άμβλυνση των δυσμενών 
επιπτώσεων των αναδιαρθρώσεων στις 
σχέσεις εργασίας (μισθολογικά, εργασιακή 
και ασφαλιστικά δικαιώματα), την ισότιμη 
μεταχείριση και τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας.
Τόσο το κοινοτικό όσο και το εθνικό δίκαιο 
δεν αναγορεύουν την τήρηση των συμ-
μετοχικών διαδικασιών σε προϋπόθεση 
πραγματοποίησης ή νομιμότητας του 
μετασχηματισμού της επιχείρησης ή των 
μεταβολών στο εργασιακό καθεστώς. Η 
μόνη κύρωση που προβλέπεται σε περί-
πτωση άρνησης του εργοδότη, να ενη-
μερώσει τους εκπροσώπους των εργα-
ζομένων καθώς και σε κάθε περίπτωση 
παραβίασης των υποχρεώσεών τους για 
πληροφόρηση ή διαβούλευση, είναι η 
επιβολή προστίμου. Το ίδιο ισχύει επίσης 
σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών 
διαβουλεύσεων. Άλλωστε υποχρέωση 
διαβούλευσης σημαίνει υποχρέωση δια-
πραγμάτευσης και όχι υποχρέωση σύνα-
ψης συμφωνίας.
Όπως όμως προαναφέρθηκε, η παραβία-
ση των σχετικών διατάξεων νομιμοποιεί 
την άσκηση ατομικών και συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων (π.χ. επίσχεση, απεργία) ως 
θεμιτών μέσων επιδίωξης για την απο-
τροπή της χειροτέρευσης εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Ο κ. Δημήτρης Περπατάρης είναι δικηγό-
ρος - εργατολόγος.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβούλευση και συνέπειες 
από την διάσπαση της ΔΕΗ

ΤΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ
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Παρέμβαση προέδρου ΕΔΟΠ/ΔΕΗ για 
το Κερατσίνι στην ημερίδα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Δυναμική παρέμβαση έκανε ο 
πρόεδρος της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ στην 
διημερίδα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΚΗΕ 

με θέμα «Η δημόσια, ενιαία, καθετο-
ποιημένη ΔΕΗ, μοναδική εγγύηση ανά-
πτυξης της χώρας και προστασίας των 
καταναλωτών» για την σωτηρία και 
ανάπτυξη της ΑΗΣ Κερατσινίου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της 
διημερίδας ο πρόεδρος της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ 
συν. Γιώργος Μπίτζας έθεσε ερώτημα 
προς τον κ. Παπακωνσταντίνου, Διευ-
θυντή Οργάνωσης - Προγραμματισμού 
της ΔΕΗ σχετικά με το παρόν και το 
μέλλον του ιστορικού αλλά και πολύτι-
μου για την ευστάθεια του συστήματος 
και της ασφάλειας τροφοδοσίας ΑΗΣ 
Κερατσινίου.

Ο συν. Γιώργος Μπίτζας, αφού ανα-
φέρθηκε στον ιστορικό χαρακτήρα του 
ΑΗΣ Κερατσινίου, στον οποίο δόθηκε 
η ιστορική μάχη κατά την διάρκεια της 
κατοχής ενάντια στους κατακτητές, 
αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματά του, 
ότι δηλαδή διαθέτει 3 υπογειοποιημέ-
νες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος, οι οποίες συνδέονται απευ-
θείας με την διανομή. Επιπλέον, ο ΑΗΣ 
Κερατσινίου διαθέτει δική του άδεια και 
λειτουργεί με φυσικό αέριο, πράγμα 
που τον καθιστά φιλικό προς το περι-
βάλλον και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτη-
μα των κατοίκων της περιοχής αλλά και 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, ο 
συν. Γιώργος Μπίτζας, επεσήμανε στην 
ερώτηση - παρέμβασή του το παράδο-
ξο όλες οι μεγάλες πόλεις στον κόσμο 
να διαθέτουν τουλάχιστον μια μεγάλη 
μονάδα παραγωγής στα όρια τους και 
την ίδια στιγμή ο ΑΗΣ Κερατσινίου να 
μην περιλαμβάνεται στο νέο business 
plan της ΔΕΗ.

Η απάντηση που έλαβε ο συν. Γιώρ-
γος Μπίτζας από τον κ. Παπακωνσταντί-
νου ήταν ότι η ΔΕΗ έκρινε ως ασύμφο-
ρη την διάθεση των χρηματικών ποσών 
που αναλογούν από τον Κοινωνικό 
Πόρο προς τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της περιοχής.

Είναί καθήκον των εργαζομένων αλ-

λά και του συνδικαλιστικού κινήματος 
να αγωνιστούν για την σωτηρία του 
ΑΗΣ Κερατσινίου και τη συνέχιση της 
λειτουργίας του, αφού είναι γνωστό ότι 
είναι η «μόνη καμινάδα» που απέμεινε 
στην περιοχή, η οποία μαστίζεται από 
την ανεργία λόγω της έντονης αποβιο-
μηχανισής της. ■

Τ ΥΠΟΣ

ΤΙ ΕΓΡΑΨΑΝ «ΤΑ ΝΕΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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Μ προστά στον κίνδυνο 

να εφαρμοστούν σχέ-

δια που προβλέπουν 

την τεμάχιση της ΔΕΗ και την πε-

ραιτέρω απαξίωσή της, προκειμέ-

νου να εξυπηρετηθούν αλλότρια 

συμφέροντα επίδοξων ιδιωτών 

στον κλάδο 
της ηλεκτρο-
παραγωγής η 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-
ΚΗΕ προ-
χώρησε σε 
σ υ μ β ο λ ι κ ή 
κ α τ ά λ η ψ η 
του γρα-
φείου του 
π ρ ο έ δ ρ ο υ 
και διευθύ-
νοντος συμ-
βούλου της 
επιχείρησης 
κ. Τάκη Αθα-

νασόπουλου.
Η δυναμική αυτή συμβολική 

ενέργεια πραγματοποιήθηκε προ-
κειμένου να ενημερωθεί και να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, 
οι καταναλωτές για τα σχέδια της 

διοίκησης, τα οποία με μαθημα-

τική ακρίβεια θα οδηγήσουν σε 

μαρασμό την μεγαλύτερη ελ-

ληνική επιχείρηση με τεράστια 

συνεισφορά στην ελληνική οικο-

νομία και κοινωνία.

Η ενέργεια αυτή προσέλκυσε 

την προσοχή όλων των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης και η δημο-

σιότητα που πήρε άσκησε ακόμη 

μεγαλύτερη πίεση στην διοίκηση, 

η οποία έσπευσε να δηλώσει πως 

η σχεδιαζόμενη «αναδιοργάνωση» 

της ΔΕΗ θα επενεξεταστεί σε ένα 

εξάμηνο από κοινού με τους ερ-

γαζόμενους.

Πρόκειται 
για μια πρώτη νίκη.

Ο αγώνας συνεχίζεται. 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μαζική συμμετοχή στην απεργία
Μαζική, δυναμική και γεμάτη αγωνιστικό παλμό 

ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων της ΔΕΗ 
στην πρόσφατη γενική απεργία κατά των σχε-
δίων για την «μεταρρύθμιση» του ασφαλιστικού 
συστήματος.

Οι εργαζόμενοι έδωσαν μαζικά το παρόν και για 
δύο κινήσεις «ματ» έκλεψαν την παράσταση και 
έστειλαν ηχηρό μήνυμα στους υπευθύνους ότι 
τα αντεργατικά αντιασφαλιστικά μέτρα δεν θα 
περάσουν.

Το μπλοκ των εργαζομένων της ΔΕΗ με τα 
πορτοκαλί καπελάκια αλλά και η συμβολική 
ενέργεια των συναδέλφων εναεριτών να καλύ-
ψουν την κάμερα του «μεγάλου αδελφού» και η 
μετέπειτα περιπετειώδης σύλληψη τους τράβη-
ξαν τα φώτα της δημοσιότητας.

Η μετά από την γενική κινητοποίηση, απελευ-
θέρωσή τους, κατέδειξε περίτρανα την ισχύ του 
συνδικαλιστικού κινήματος και της συναδελφι-

κής αλληλεγγύης.
Η αλλαγή στάσης της κυβέρνησης στο ασφα-

λιστικό δείχνει τον δρόμο του αγώνα για την τε-
λική νίκη.

ΚΙΝΗΤΟΠΟ ΙΗΣΕ ΙΣ
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Απόκρουση  των  « γερμα ν ι κών»  σ χεδ ίων  τ ης  Δ ι ο ί κησης

Μετά από δυναμική παρέμβαση 
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ το 
ΔΣ της ΔΕΗ ανέβαλε τη 

συζήτηση για συμφωνία με την RWE. 
Με ύποπτη βιασύνη, εντελώς 
ξαφνικά, ο κύριος Αθανασόπουλος 
εισήγαγε για συζήτηση και απόφαση 
τη συμφωνία με την RWE χωρίς να 
έχει συζητήσει ή να έχει ενημε-
ρώσει κανένα. Οι συζητήσεις με 
την RWE, όπως φαίνεται, ουδέποτε 
διεκόπησαν παρά τις παρεμβάσεις 
του συνδικάτου και της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπ. Ανάπτυξης. 

Ο κ. Αθανασόπουλος συνέχισε 
τις συνομιλίες, έχει καταλήξει σε 
συμφωνία και πήγε να την επικυ-
ρώσει στο Δ.Σ της ΔΕΗ. Με βάση την 
παραπάνω συμφωνία υπενθυμίζουμε 
ότι στο εταιρικό σχήμα διαφόρων 
δραστηριοτήτων ΔΕΗ και RWE, η 
ΔΕΗ θα μειοψηφεί κατέχοντας το 
49%. Στο πλαίσιο της συμφωνίας 
είναι η κατασκευή μονάδας λιθάν-
θρακα 1600 MW, πράγμα το οποίο 
ανατρέπει τον έως τώρα υπάρχοντα 
ενεργειακό σχεδιασμό. Με βάση τις 
έως τώρα εξαγγελίες κατασκευής 
μονάδων η ισχύς από λιθάνθρακα 
θα υπερβαίνει τα 4000 MW. 

Η ενέργεια αυτή του κ. 
Αθανασόπουλου προκάλεσε την 
άμεση αντίδραση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ 
η οποία διέκοψε το Δ.Σ. και με το 
Προεδρείο της επισκέφθηκε τον 
κ. Αθανασόπουλο και ζήτησε να 
αναβάλει τη συζήτηση του εν λόγω 
θέματος. Ο κ. Αθανασόπουλος 
αρνήθηκε. Κατόπιν, σύσσωμο το Δ.Σ. 
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και συνδικαλιστές 
πρωτοβάθμιων σωματείων παρενέ-
βησαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
ΔΕΗ και απείλησαν με κατάληψη εάν 
συζητείτο το πλαίσιο συμφωνίας με 
την RWE.

Στον έντονο διάλογο που 
ακολούθησε, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-
ΚΗΕ κατήγγειλε την κίνηση του 
κ. Αθανασόπουλου, ως κίνηση 

εχθρική προς τη ΔΕΗ, τους εργαζό-
μενους, τους καταναλωτές και τους 
κατοίκους του λεκανοπεδίου όπου 
παράγονται οι λιγνίτες.

Εάν υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία 
τότε, θα αντικατασταθούν οι λιγνίτες 
από λιθάνθρακες και η ΔΕΗ θα γίνει 
υποκατάστημα της RWE.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ κατηγόρησε και 
κατέκρινε το ΔΣ γιατί δεν προκη-
ρύσσει διεθνή διαγωνισμό και 
προσπαθεί να περάσει τη συμφωνία 
με την RWE με πλάγιους και νομικά 
ευάλωτους τρόπους.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ διεμήνυσε στα 
μέλη του Δ.Σ. ότι θα έχουν ακόμη 
και ποινικές ευθύνες και τους υπεν-
θύμισε ότι και σε άλλες αποφάσεις 
που πάρθηκαν παλαιότερα βιαστικά 
πριν τις γιορτές πήγαν στον 
Εισαγγελέα.

Μετά από την εμμονή, την επιμονή 
και το δυναμισμό της παρέμβασης 
ο κ. Αθανασόπουλος εισηγήθηκε 
αναβολή του θέματος για τον 
Γενάρη, επιμένοντας παράλληλα 
προκλητικά στην ουσία των απόψεών 
του, προβάλλοντας αστήριχτες 
δικαιολογίες για τον όλο χειρισμό 
του θέματος και τον αιφνιδιασμό 

που προσπάθησε να καταφέρει στη 
ΓΕΝΟΠ παίρνοντας την απόφαση 
παραμονές Χριστουγέννων.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ -ΚΗΕ διαμηνύει στον 
κ. Αθανασόπουλο ότι με τις ενέρ-
γειές του για την RWE, για τον ενερ-
γειακό σχεδιασμό και για το διαμε-
λισμό της Επιχείρησης παραβίασε 
τις συμφωνίες που έκανε με την 
Ομοσπονδία και ως εκ τούτου είναι 
αφερέγγυος ως συνομιλητής.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ δεν θα εφησυ-
χάσει. Δεν θα κάνει γιορτές. Θα περι- 
φρουρήσει την περιουσία των 
ερ-γαζομένων και του ελληνικού 
λαού.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ παράλληλα επι- 
σημαίνει στην πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι 
έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης για 
τις εξελίξεις και καλά θα κάνει να 
μαζέψει τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της ΔΕΗ γιατί με τις ενέργειές του 
απαξιώνει τη ΔΕΗ την οδηγεί σε 
συρρίκνωση και καθιστά τη χώρα 
μας εξαρτημένη ενεργειακά.

Με τις ενέργειές του έχει εξορ-
γίσει το σύνολο των καταναλωτών 
και των εργαζομένων. ■

ΥΠΟΤΑΓΗ
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Η ΔΑΚΕ σταθερά προσανατολι-
σμένη στην υπεράσπιση και προα-
γωγή των συμφερόντων των εργαζο-
μένων, ανεξάρτητα από την πολιτική 
συγκυρία και άλλες σκοπιμότητες, 
έχει πάντα ολοκληρωμένες θέσεις 
και απόψεις, για όλα τα ζητήματα, 
που αφορούν τους εργαζόμενους, 
τους ανέργους τους συνταξιούχους 
και όλη την ελληνική κοινωνία γενι-
κότερα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Τους τελταίους μήνες ολόκληρη η 

ελληνική κοινωνία παρακολουθεί την 
εξέλιξη της “Ασφαλιστικής Μεταρ-
ρύθμισης”. Μέσα από αντικρουόμενες 
προσεγγίσεις επιχειρείται να δοθεί 
λύση σε ένα μείζον κοινωνικό, κατά 
βάση, πρόβλημα, το οποίο κανονικά 
θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί εδώ 
και πολλά χρόνια, εάν οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις δεν έθεταν πάνω 
από το εθνικό συμφέρον, μικροκομ-
ματικές σκοπιμότητες και φυσικά το 
πολιτικό κόστος.

 Δυστυχώς, με μοναδική εξαίρεση 
τους νόμους της περιόδου 1990 - 
1993 και κυρίως το “νόμο Σιούφα” (N. 
2084 του 1992), κανείς δεν τόλμησε 
να μπει στα «βαθιά» του Ασφαλιστικού 
Ζητήματος. Ένας νόμος, που άλλω-
στε επιβραβεύτηκε στο σύνολό του, 
από το ΠΑΣΟΚ, αφού όλες οι κυβερ-
νήσεις από το 1993 και μετά, όχι μόνο 
δεν τον άλλαξαν, αλλά επένδυσαν 
πάνω του και τις δικές τους μεταρ-
ρυθμιστικές προσπάθειες, με εξέχον 
παράδειγμα  το “νόμο Ρέππα” (Ν. 
3029 του 2002). Κι ας έλεγαν το 1992 
ότι το πρώτο πράγμα, το οποίο θα 
έκαναν όταν θα έρχονταν ξανά στην 
κυβέρνηση, θα ήταν η αλλαγή αυτού 
του νόμου.

‘Ομως, όλα αυτά αφορούν το “χθες”. 
Σήμερα πλέον, ο κάθε Έλληνας εργα-
ζόμενος, συνταξιούχος, αλλά και 
οι άνεργοι οι οποίοι προσδοκούν να 
μπουν στην παραγωγική διαδικασία, 
θέλουν να έχουν μια σιγουριά για 
το μέλλον τους. Να ξέρουν ότι όταν 

πλέον ολοκληρώσουν τον εργασιακό 
κύκλο της ζωής τους, θα μπορούν να 
απολαύσουν αξιοπρεπείς συντάξεις 
και να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Να μπορούν ως συνταξι-
ούχοι να έχουν μια καλή ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη. Να μην χρει-
άζεται πια να απλώνουν το χέρι στα 
παιδιά τους για να ζήσουν. Να μην 
αγοράζουν τα απομεινάρια από την 
λαϊκή και να μπορούν να πάρουν ένα 
δώρο στα εγγόνια τους.

Γι’ αυτούς τους λόγους η ΔΑΚΕ, εδώ 
και 4 χρόνια, ζητά να αρχίσει ο διάλο-
γος, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επί-
λυσης του Ασφαλιστικού. Γνωρίζαμε 
εξαρχής ότι στην επίλυση αυτού του 
προβλήματος δεν χωρούσαν καθυ-
στερήσεις. Κάθε μέρα που περνούσε, 
κάθε εικοσιτετράωρο που έρχεται και 
φεύγει, αυξάνει τα  ήδη υπάρχοντα 
προβλήματα του Συστήματος Κοινω-
νικής Ασφάλισης.

Ωστόσο, πιστεύαμε και συνεχίζουμε 
να υποστηρίζουμε, ότι ένας υπεύθυ-
νος και εξαντλητικός διάλογος μετα-
ξύ κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων 
και κοινωνικών εταίρων, αποτελεί το  
μοναδικό ικανό “όχημα” να οδηγήσει 
σε κοινωνικά αποδεκτές και βιώσι-
μες λύσεις. Ένας διάλογος, ο οποίος 
δεν θα έχει χρονικούς περιορισμούς, 
αλλά θα θέτει ως στόχο, ότι σίγουρα 
θα έχει μια κατάληξη. Μονόπλευρες 
αποφάσεις μόνο προβλήματα μπο-
ρούν να δημιουργήσουν. Τόσο σε μια 
κυβέρνηση, που θα χρεωθεί  μέτρα τα 
οποία μπορεί να είναι κοινωνικά άδι-
κα, αλλά και ανίκανα ταυτόχρονα να 
προσφέρουν τις απαιτούμενες, πραγ-
ματικά βιώσιμες λύσεις, όσο και στα 
υπόλοιπα κόμματα και κοινωνικούς 
εταίρους, που δεν θα έχουν προσπα-
θήσει να προστατέψουν τους ασφαλι-
σμένους, τα δικαιώματα και τις προσ-
δοκίες τους.

Από τον κανόνα αυτό δεν ξέφυγε ο 
νόμος που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ το 2002, 
ο οποίος φέρει την ονομασία «νόμος 
Ρέππα», ο οποίος και τις συντάξεις 
οδηγεί σε μείωση από το 80% στο 70% 

αναπλήρωσης και το πρόβλημα της 
χρηματοδότησης δε λύνει, προβλέ-
ποντας ποσοστό 1% του Ετήσιου Κρα-
τικού Προϋπολογισμού για το Σύστη-
μα Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν σύμ-
φωνα με εμπεριστατωμένη μελέτη 
του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τον Απρίλιο του 2005, η 
ελάχιστή κρατική χρηματοδότηση για 
την διασφάλιση της βιωσιμότητας του 
Ασφαλιστικού πρέπει να ανέρχεται 
στο 2.4%. Βέβαια κάποιοι από την ΓΣΕΕ 
πριν από λίγα χρόνια υποστήριζαν ότι 
το Ασφαλιστικό δεν θα έχει πρόβλημα 
μέχρι το 2030. Τους βλέπουμε τώρα 
να λένε εντελώς διαφορετικά πράγ-
ματα, λες και νομίζουν ότι η μνήμη 
της κοινωνίας είναι τόσο ασθενής, 
όσο οι δικές τους εκτιμήσεις...

Είναι από όλους παραδεκτό, ότι 
ένα τέτοιο ζήτημα, που έχει πολλές 
παραδοχές και στηρίζεται σε πολυ-
ποίκιλους παρανομαστές δεν μπορεί 
να έχει μια ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύση αλλά απαι-
τεί συνεχείς βελτιώσεις και προσθή-
κες. ‘Εχει όμως, και απαιτείται να έχει, 
κοινωνικό αποτέλεσμα. Αυτό το απο-
τέλεσμα θα πρέπει να συνιστά βασι-
κό μέλημα και να περιφρουρείται, 
από όλους τους συντελεστές, με τον 
καθένα από την πλευρά του, να συμ-
βάλει με το δικό του κοινωνικό μέρι-
σμα, στις επικείμενες ρυθμίσεις και 
μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να προσ-
δίδεται, στο παρόν και το εγγύς μέλ-
λον του Ασφαλιστικού Συστήματος, 
το μέγιστο κοινωνικό αγαθό, αυτό της 
ασφάλειας.

Το πρώτο ζήτημα, που αποτελεί και 
βασική προϋπόθεση για να γίνει εφι-
κτή η επίλυση των προβλημάτων του 
Ασφαλιστικού, είναι ένας ειλικρινής 
διάλογος.

1)  Τα συνδικάτα οφείλουν να είναι 
αξιόπιστα. Πρέπει να μετέχουν στις 
διαδικασίες του διαλόγου. Πρέπει 
τα ίδια να δημιουργούν προϋπο-
θέσεις ενός διαρκούς και ανοικτού 
διαλόγου. Πρέπει να είναι μέσα 
στις εξελίξεις μέχρι και την τελευ-
ταία στιγμή, για να υπερασπίζονται 
τα συμφέροντα των εργαζομένων 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΔΑΚΕ: Οι θέσεις μας για ασφαλι    στικό, προϋπολογισμό και ΕΓΣΣΕ
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αποτελεσματικά, χωρίς φόβους 
και πάθη. Πρέπει να διεκδικούν, 
να ζητούν, να εκφράζουν αντίλο-
γο και φυσικά να κινητοποιούνται 
δυναμικά όταν επιχειρείται η ανα-
τροπή των κεκτημένων δικαιωμά-
των του κόσμου της εργασίας.

2)  Από την πλευρά της, η κυβέρ-
νηση, αντί να προσπαθεί με 
γενικόλογες θέσεις να θολώ-
σει το τοπίο ή να διαχωρίζει 
για λόγους εντυπωσιασμού 
τους συνταξιούχους σε προ-
νομιούχους και μη, θα πρέπει 
να σταθεί υπεύθυνα απέναντι 
στην κοινωνία. Να έχει κάνει 
μια προεργασία σε βάθος, να 
γνωρίζει καλά το πρόβλημα, να 
το αναδείξει στις πραγματικές 
του διαστάσεις και να εκφράσει 
τις δικές της θέσεις, τεκμηρι-
ωμένα. Να αποδείξει ότι θέλει 
να δώσει λύση και όχι να υπο-
βαθμίσει ακόμη περισσότερο τα 
δικαιώματα των ασφαλισμένων 
και των συνταξιούχων.

Το δεύτερο ζήτημα, η βασική προϋ-
πόθεση για την επίλυση του ασφα-
λιστικού είναι η κατάθεση τεκμη-
ριωμένων προτάσεων από όλες τις 
εμπλεκόμενες πλευρές.

Να πούμε όλοι μας, κυβέρνηση, 
κοινωνικοί εταίροι και συνδικάτα, 
ποιο πιστεύουμε ότι είναι το πρόβλη-
μα, για ποιους λόγους θα πρέπει να 
το αντιμετωπίσουμε και ποιες λύσεις 
προτείνουμε. Για το λόγο αυτό:

1.  Τα συνδικάτα θα έπρεπε να βγουν 
μπροστά με τις δικές τους ολο-
κληρωμένες θέσεις. Με διάθεση 
να συμβάλλουν, ουσιαστικά, στην 
επίλυση του προβλήματος και όχι 
στην υπονόμευση της προσπά-
θειας διαμόρφωσης ενός υγιούς 
ασφαλιστικού περιβάλλοντος.

2.  Η κυβέρνηση θα έπρεπε να δημο-
σιοποιήσει υπεύθυνες και τεκμη-
ριωμένες προτάσεις, καταρχήν για 
την χρηματοδότηση του Ασφα-
λιστικού. Να μας πει από που θα 
αντλήσει νέους πόρους. Χωρίς 

νέα κεφάλαια, το Ασφαλιστικό δεν 
μπορεί να είναι βιώσιμο. “Μεσοβέ-
ζικες” λύσεις και πυροτεχνήματα 
από δήθεν Επιτροπές “Σοφών” και 
ετερόφωτους διάττοντες αστέρες 
όπως ο Γκαργκάνας, μόνο ζημιά 
προκάλεσαν...

Εμείς, σαν ΔΑΚΕ, είχαμε εξαρχής 
τονίσει ότι θα έπρεπε να αποφευ-
χθούν τέτοιες λογικές. Την ταινία 
αυτή την έχουμε ξαναδεί. Και είδαμε 
το φιλμάκι της να καίγεται από τέτοι-
ες πρακτικές, που στόχο δήθεν είχαν 
να αφουγκραστούν τις αντιδράσεις 
της κοινωνίας. Από την πρώτη στιγμή 
ζητήσαμε να ξεκινήσει διάλογος ουσί-
ας και σε βάθος. Δεν κρυφτήκαμε. 
Προτείναμε πρώτοι να δημιουργηθεί 
ένας “κουμπαράς” για τη μελλοντική 
στήριξη του Ασφαλιστικού. Ζητήσα-
με να γίνουν αναλογιστικές μελέτες, 
πάνω σε κοινά αποδεκτά δεδομένα. 
Τις προτάσεις μας αυτές υιοθέτησε 
το Συνδικαλιστικό Κίνημα, σχεδόν στο 
σύνολο του.

Καταθέσαμε προτάσεις, όπως η 
λήψη νέων μέτρων για την εξεύρεση 
πρόσθετων εσόδων, για την ενίσχυση 
της χρηματοδότησης του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμέ-
να:

1.  Μετά την καθιέρωση του αφορο-
λογήτου επί των διανεμηθέντων 
κερδών των επιχειρήσεων, ένα 
ποσοστό  επ’ αυτών μπορεί να 
διατεθεί για την κοινωνική ασφάλι-
ση.  2. Από την υφιστάμενη φορο-
λογία των τόκων των καταθέσεων, 
πρέπει να αποδοθεί ένα μέρος για 
την κοινωνική ασφάλιση. Είναι κοι-
νωνικά δίκαιο.

3.  Ποσοστό (π.χ. 1-2% επιπλέον) επί 
των μεγάλων εισοδημάτων (άμε-
ση φορολογία).

4.  Διάθεση μέρους των κρατικών 
εσόδων, από τις αποκρατικοποιή-
σεις-χρηματιστήριο.

5.  Εκχώρηση μέρους των κεφαλαίων 
του ΛΑΕΚ (που καταβάλουν εργο-
δότες και εργαζόμενοι)

6.  Απόδοση ποσοστού επί των εσό-
δων των κρατικών λαχείων.

Απόδοση ποσοστού από τις απρόβλε-
πτες-εκτός προϋπολογισμού-εισπρά-
ξεις από

α)  φορολογικές παραβάσεις και 

β)  πάσης φύσεως πολεοδομικές 
παραβάσεις, πρόστιμα, κ.λ.π..

7.  Αντιμετώπιση ακραίων περιπτώ-
σεων, που έχουν εκμεταλλευθεί 
κενά του υφιστάμενου συστήμα-
τος ή ακόμα και ειδικές διατάξεις 
προνομίων, που έχουν νομοθετη-
θεί και αφορούν πολίτες, οι οποί-
οι δεν έχουν συνεισφέρει στην 
κοινωνική ασφάλιση, μη έχοντας 
κολλήσει ούτε ένα ένσημο ασφά-
λισης.

Αναπτύξαμε, επίσης, τις θέσεις μας, 
για την καταπολέμηση της μαύρης-
αδήλωτης εργασίας, την πάταξη της 
εισφοροδιαφυγής και της εισφορο-
αποφυγής, τον εξορθολογισμό των 
οικονομικών των ταμείων, την ενί-
σχυση του θεσμού της επιθεώρησης 
εργασίας κ.τ.λ..

Δυστυχώς, όμως, κάποια από 
τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη 
κώφευσαν... Και επέλεξαν ένα δικό 
τους δρόμο, θεωρώντας μάλλον ότι 
έχουν το αλάθητο...

Το τρίτο ζήτημα είναι πως βλέπουν 
όλοι την επίλυσή του, το είδος των 
παρεμβάσεων που μπορεί και πρέπει 
πιθανόν να γίνουν:

1.  Τα συνδικάτα μόνα τους θα έπρε-
πε, να επισημάνουν πέρα από τις 
υπερβολές που υπάρχουν, ποι-
ες νέες πηγές χρηματοδότησης, 
κατά την άποψη τους μπορούν 
να υπάρξουν, ποιες ακραίες περι-
πτώσεις θα πρέπει να επανεξετα-
στούν...

2.  Η Κυβέρνηση από την άλλη πλευ-
ρά θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει, 
και να έχει προαναγγείλει ποια 
θεωρεί ώριμα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα-που δεν πειράζονται, 
ποιες θεωρεί ακραίες καταστάσεις-

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΔΑΚΕ: Οι θέσεις μας για ασφαλι    στικό, προϋπολογισμό και ΕΓΣΣΕ
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και να τις συγκεκριμενοποιήσει, 
ποτέ μπορούν οι όποιες αλλαγές 
να γίνουν κλπ.

Σε σχέση με αυτό το θέμα, η ΔΑΚΕ 
θεωρεί ότι:

1.  Δεν γίνεται να αρχίσουν να υιοθε-
τούνται αλλαγές πριν ολοκληρω-
θούν οι μεταβατικές διατάξεις του 
“νόμου Ρέππα”, το 2017.  Γιατί αν 
ήταν έτσι, ας καταργηθεί-ακόμα 
δεν εφαρμόστηκε-και ας αντιμε-
τωπιστεί συνολικά από την αρχή.

2.  Ερμηνείες από ορισμένους ότι  
τα… “όχι” του Πρωθυπουργού 
στην μείωση των συντάξεων, 
αύξηση ορίων ηλικίας, αύξηση 
εισφορών αφορούν μόνο τους 
“ήδη συνταξιούχους” ή και άλλες 
παραδοξολογίες είναι το λιγότερο 
αστείες....Οι δεσμεύσεις θα πρέπει 
να τηρηθούν στο ακέραιο.

3.  Δεν γίνεται να συνεχίσουν να 
υφίστανται όμως και ακραίες ανι-
σότητες, όπως δηλαδή κάποιοι 
να έχουν ποσοστό αναπλήρωσης 
του μισθού από τη σύνταξη τους, 
πάνω από 100%. Εκτός κι αν ανα-
φερόμαστε σε καθαρά ανταποδο-
τικές εισφορές.

4.  Ούτε φυσικά μπορούμε να διανοη-
θούμε ότι τα όρια ηλικίας θα ξεπε-
ράσουν το 65ο έτος ή ο εργασια-
κός βίος θα υπερβεί τα 35 χρόνια 
εργασίας-εκτός και αν είναι προαι-
ρετικό (όπως ήδη υφίσταται για 2 
χρόνια με τον προηγούμενο νόμο 
ΡΕΠΠΑ και τα 67)με κίνητρα πάντα 
προσαύξησης του ποσοστού της 
τελικής αναπλήρωσης.

5.  Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι 
κάποιοι, με ακριβοπληρωμένες 
εθελούσιες εξόδους, συνταξιοδο-
τούν κόσμο στα 45 και στα 50 έτη 
του, για να τους ξαναπροσλάβουν 
στη συνέχεια ως ακριβοπληρωμέ-
νους συνταξιούχους.

Τέταρτο ζήτημα, η ενοποίηση των 
ασφαλιστικών ταμείων.

1.  Από τη μία, η Κυβέρνηση δεν 
μπορεί χωρίς αναλογιστικές μελέ-
τες-προϋπόθεση ενοποίησης του 
σημερινού νόμου, να προχωρά 
στις ενοποιήσεις με το τσουβάλι.

2.  Από την άλλη μεριά, τα συνδικά-
τα-που η πλειοψηφία τους συμ-
φώνησε, αρχικά, σε αυτό-δεν 
μπορούν ξαφνικά να διαφορο-
ποιούνται σήμερα ξεχνώντας τις 
ευθύνες τους.

Η ΔΑΚΕ υποστηρίζει ότι:

•  Ενοποιήσεις, χωρίς αναλογιστικές 
μελέτες, οι οποίες να στηρίζονται 
σε κοινά αποδεκτά δεδομένα, δεν 
μπορούν να προχωρήσουν.

•  Το εγχείρημα των ενοποιήσεων 
των ασφαλιστικών ταμείων θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί προ-
οδευτικά. Αρχικά, και σύμφωνα 
με τα πορίσματα αναλογιστικών 
μελετών θα πρέπει να διερευνηθεί 
η δυνατότητα ενοποιήσεων για τα 
ασφαλιστικά ταμεία, που παρουσι-
άζουν ελλείμματα ή πρόκειται να 
παρουσιάσουν στο εγγύς μέλλον. 
Η ενοποίηση των υγιών οικονομι-
κά ταμείων, με σκοπό τον όποιο 
περιορισμό κόστους λειτουργί-
ας και σπατάλης, μπορεί να γίνει 
μόνο προοπτικά, με ένα πλαίσιο 
μακρόχρονου και γόνιμου διαλό-
γου, αλλά πάντα με προϋπόθεση 
την απόλυτη συναίνεση.

Πέμπτο ζήτημα, η επανεξέταση 
των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγ-
γελμάτων

Υπενθυμίζουμε, ότι η καθιέρωση 
των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγ-
γελμάτων αποτέλεσε μια μεγάλη νίκη 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Η ΔΑΚΕ υποστηρίζει ότι:

Δεν μπορούμε, σε καμία περίπτωση 
να αποδεχθούμε αφαιρετικές λογικές 
στις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες, 
πλην εκείνων που τεκμηριωμένα, 
σύμφωνα με υπεύθυνες επιστημο-
νικές μελέτες, ξεπεράστηκαν στην 
πράξη από την τεχνολογία. Αντίθετα, 
πρέπει να συμπεριλάβουμε όλους 
εκείνους, που καθημερινά δοκιμάζο-
νται στους χώρους εργασίας τους και 
που τελικά αποτελούν τη ραχοκοκα-
λιά του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα 
της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Και 
φυσικά όλα μαζί-πρόσθεση και αφαί-
ρεση-πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα, 
για να μην αφήσουμε στη συνέχεια 
χώρο για μονομερείς αποφάσεις.

Μοναδική λύση για εμάς, πλέ-
ον, είναι να ξεκινήσουν όλα από 
την αρχή. Χωρίς όμως λανθασμένες 
τακτικές από όσους εμπλέκονται 
στην επίλυσή του, οι οποίες μπορεί 
να οδηγήσουν στην εκούσια ή ακού-
σια αποτυχία αυτού του σπουδαίου 
εγχειρήματος.

1.  Καταδικάζουμε τις αλαζονικές 
συμπεριφορές κυβερνητικών στε-
λεχών, που ερμηνεύουν κατά το 
δοκούν την υπεύθυνη, σοβαρή 
και θαρραλέα απόφαση του πρω-
θυπουργού Κώστα Καραμανλή, 
να δώσει τέλος, επιτέλους, στον 
μόνιμο βραχνά της σύνταξής μας 
παρεμβαίνοντας για την επίλυση 
του ασφαλιστικού.

2.  Καταδικάζουμε συμπεριφορές 
από θολά τοπία, διαρροές που 
μπορεί να οδηγήσουν σε μια γενι-
κευμένη αντίδραση της κοινωνίας, 
όταν η πλειοψηφία της θα βλέπει 
να θίγονται, ουσιαστικά, οι προσ-
δοκίες του μόχθου μιας ολόκλη-
ρης ζωής. Σε μια τέτοια ενδεχόμε-
νη κοινωνική αντίδραση, που είναι 
πιθανή αν δεν ξεκαθαρίσει άμεσα 
το τοπίο, η ΔΑΚΕ -σε κάθε περί-
πτωση-θα είναι παρούσα με όλα 
της τα στελέχη και τις δυνάμεις 
και με το δικό της ιδεολογικό σκε-
πτικό- προσανατολισμένο, απο-
κλειστικά, στην υπεράσπιση των 
συμφερόντων των εργαζομένων 
και συνταξιούχων.

3.  Καταδικάζουμε συμπεριφορές 
κάποιων συνδικαλιστικών δυνάμε-
ων, όπου με τον αρνητισμό τους, 
εξυπηρετώντας κομματικές σκοπι-
μότητες εμποδίζουν την επίλυση 
του Ασφαλιστικού Προβλήματος, 
υπονομεύοντας, τελικά, τα συμ-
φέροντα των εργαζομένων.

Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν 
παραπάνω, εμείς ως ΔΑΚΕ θεωρούμε 
ότι:

Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να 
αποδεχόμαστε όσους προωθούν σχέ-
δια για να καταστεί καθολικός κανό-
νας για όλους η “γενιά  των συνταξι-
ούχων με τα 600 ευρώ”.  Δεν μπορεί, 
όταν τα φαινόμενα αυτά ζουν και 
βασιλεύουν, να “φωτογραφίζονται”, 
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σαν υπεύθυνοι για την κατάσταση 
του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, οι εργαζόμενοι. 

Δεν μπορούν κάποιοι να προπαγαν-
δίζουν μηνύματα στην κοινωνία περί 
εργαζομένων “δυο ταχυτήτων”, λει-
τουργώντας στη βάση του «διαίρει και 
βασίλευε». Να προωθούν έτσι σχέδια για 
να μειωθούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά 
και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αντί όλοι 
μαζί να εξετάζουμε τρόπους για να τα 
διευρύνούμε. Να προσπαθήσουμε από 
κοινού να υπάρξει μια καλύτερη-δικαι-
ότερη αναδιανομή του εισοδήματος και 
οι έλληνες πολίτες να ζήσουν μέσα σε 
μια κοινωνία ευημερίας.

Δεν μπορούν τα συνδικάτα να 
περιορίζονται σε αμυντικές τακτι-
κές, αρνούμενοι την οποιαδήποτε 
προσαρμογή στη σημερινή πραγμα-
τικότητα, οφείλουν να διατυπώνουν 
ολοκληρωμένες προτάσεις και να 
δραστηριοποιούνται δυναμικά για την 
διεκδίκησή τους.

Δεν μπορεί το Συνδικαλιστικό Κίνη-
μα να προσαρμόζει τη στάση του 
ανάλογα με την πολιτική συγκυρία, 
χρησιμοποιώντας ένα κορυφαίο για 
τον κόσμο της εργασίας ζήτημα, στα 
πλαίσια κομματικών σκοπιμοτήτων.

Ας καταθέσουμε, λοιπόν, όλοι τις 
απόψεις μας για την χρηματοδότηση 
του συστήματος, πέρα από αντιπο-
λιτευτικές τακτικές και κομματικές 
αγκυλώσεις. Ας μην μετατρέψουν τη 
θεσμική υποχρέωσή τους για τη δημο-
σιοποίηση των απόψεων τους, σε ένα 
νέο κυνήγι θέσεων αντί “μαγισσών”, 
όπως έκαναν με τη μελέτη για το ΙΚΑ

Ας συζητήσουμε όλοι μαζί, χωρίς να 
κρύψουμε τίποτα, χωρίς να καλύψουμε 
τις αδικίες και τις ανισότητες, οι οποίες 
και φυσικά υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε 
με αυτούς, που δεν πληρώνουν τίποτα, 
αλλά απολαμβάνουν παχυλές συντά-
ξεις και τις πληρώνουμε όλοι μας.

Ας ξεκινήσουμε με τις ειδικές ρυθμί-
σεις. Γενικοί Γραμματείς υπουργείων, 
με μόνο 3 χρόνια θητεία δικαιούνται 
πλήρη σύνταξη. Διευθυντές υπουργεί-
ων με μια μόνο ημέρα υπηρεσίας δικαι-
ούνται 2.000 με 3.000 ευρώ παραπάνω 
σύνταξη. Τις ειδικές ρυθμίσεις δεν τις 
νομοθετήσανε οι εργαζόμενοι...

Ας ξεκινήσουμε με τις πρακτικές 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, μέσω 
ακριβοπληρωμένων εθελούσιων εξό-
δων σε ηλικία 47 έως 48 ετών.

Ας ξεκινήσουμε με τους Διοικη-
τές Οργανισμών και Τραπεζών, οι 
οποίοι αυξάνουν, κατά το δοκούν, 
τους μισθούς και φυσικά τις συντά-
ξεις τους, με τα αρμόδια υπουργεία, 
απλά, να παίζουν το ρόλο του Πόντι-
ου Πιλάτου.

Ας ξεκινήσουμε με τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα, τα οποία εξυπηρετούν 
οι αλλεπάλληλες, μέχρι και σήμερα, 
χαριστικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων 
εισφορών. Ας ξεκινήσουμε από την 
πάταξη της τεράστιας εισφοροδιαφυ-
γής και το δραστικό περιορισμό της 
μαύρης-αδήλωτης εργασίας που εδώ 
και χρόνια γιγαντώνονται.

Εξακολουθώντας να πιστεύουμε 
σταθερά στο δημόσιο χαρακτήρα της 
κοινωνικής ασφάλισης διεκδικούμε:

•  Τριμερή χρηματοδότηση του 
ασφαλιστικού μας συστήματος 
(με αναλογία 2/9 εργαζόμενοι, 
3/9 κράτος, 4/9 εργοδότες), που 
ανέτρεψε η προηγούμενη πολιτι-
κή ηγεσία με το 1% που απεδείχθη 
ανεπαρκές.

•  Επιστροφή από το κράτος των 
χρημάτων που έχουν χαθεί με τις 
εφαρμοζόμενες αποτυχημένες 
πολιτικές όλων των προηγούμε-
νων Κυβερνήσεων.

•  Αξιοποίηση των αποθεματικών των 
ταμείων.

•  Ενίσχυση των πολιτικών μείωσης 
της ανεργίας.

•  Επίλυση του προβλήματος των 
ξένων εργατών καθώς και αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της  ει-
σφοροδιαφυγής και της "μαύρης" 
εργασίας.

•  Θέσπιση ειδικού φόρου για την 
κοινωνική ασφάλιση σε υψηλά 
εισοδήματα και επιχειρήσεις εντά-
σεως κεφαλαίου και νέας τεχνο-
λογίας.

•  Δημόσιος χαρακτήρας της κοινω-
νικής ασφάλισης και καμία εμπλο-
κή της ιδιωτικής ασφάλισης στο 
σύστημα.

Ειδικά όταν σε όλη την Ευρώπη βρί-
σκεται σε εξέλιξη ένας ανοικτός διά-
λογος για το "τι μέλλει γενέσθαι" με 
το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέ-
σεις (ως επί το πλείστον με επίθεση σε 
βάρος των ισχυόντων δικαιωμάτων) 
στην Ελλάδα δεν μπορεί να τεθούν 
για συζήτηση τα οποιαδήποτε σενάρια 
μεταρρυθμίσεων, αν πρώτα απ' όλα 
δεν υπάρξουν κινήσεις προς την κατεύ-
θυνση της δραστικής μείωσης της ανα-
σφάλιστης εργασίας. Αν ο κόσμος της 
εργασίας δεν αποκτήσει "εμπιστοσύνη" 
στα ελεγκτικά όργανα που προστατεύ-
ουν τα δικαιώματά του.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εισοδηματική πολιτική δεν μπορεί 

να είναι περιοριστική και τον επόμε-
νο χρόνο. Δεν μπορεί για μια ακόμη 
φορά οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι 
άνεργοι, δηλαδή τα μεσαία και χαμη-
λά εισοδηματικά στρώματα να καλού-
νται να “πληρώσουν τα σπασμένα” 
των προηγούμενων ετών.

Μπορεί να κατανοούμε τα μεγάλα 
προβλήματα στην Ελληνική Οικονο-
μία,  που κληρονόμησε η Κυβέρνηση 
από την προηγούμενη δεκαετία, προ-
βλήματα που δεν προέκυψαν, φυσικά, 
ξαφνικά αλλά ήρθαν στην επιφάνεια, 
μετά από τόσα χρόνια, όπου επιμελώς 
και με διάφορα τρικ οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις συνεχώς απέκρυπταν.

Όμως, ταυτόχρονα, κανείς μας δεν 
ξεχνά ότι οι εργαζόμενοι και οι συντα-
ξιούχοι:

•  Αποτέλεσαν το πιο εύκολο στόχο 
της ακρίβειας και της λιτότητας, ανα-
λαμβάνοντας να σηκώσουν το μεγα-
λύτερο μέρος των δημοσιονομικών 
βαρών-έχοντας, τελικά, υποστεί 
τεράστιες απώλειες το πραγματικό 
εισόδημά τους τα τελευταία χρόνια.

•  Είναι οι μόνοι, που δεν είναι υπεύ-
θυνοι για την κατάσταση, που 
διαμορφώθηκε στην οικονομία, 
εντούτοις εκείνοι πλήρωσαν, ήδη 
και με το παραπάνω, το κόστος 
της ένταξης στην ΟΝΕ και από ότι 
φαίνεται όχι τελικά για να ωφε-
ληθούν και οι ίδιοι,  αλλά για να 
λυμαίνονται τους πόρους της Ε.Ε. 
αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου 
οι κάθε λογής "επιτήδειοι".
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ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Σήμερα, ο Έλληνας εργαζόμενος, 

συνταξιούχος, άνεργος, που όταν 
ψωνίζει στην αγορά ή όταν πληρώ-
νει το ενοίκιο και τους λογαριασμούς 
κοινής ωφέλειας, διαπιστώνει, ότι 
δεν του φτάνουν οι μηνιαίες απολα-
βές του, "έχει και δικαιούται να έχει" 
απαιτήσεις για ένα αξιοπρεπές, επιτέ-
λους, όριο διαβίωσης, ενώ ο άνεργος 
νομιμοποιείται να προσβλέπει, όχι πια 
σε ένα καθηλωμένο επίδομα ανεργί-
ας, αλλά σε, ολοένα και αυξανόμενο, 
επίδομα εργασίας, μέσω ολοκληρω-
μένων πολιτικών. Γι' αυτό και η νέα 
αυτή εισοδηματική πολιτική, σε καμιά 
περίπτωση, τελικά, δεν θα πρέπει να 
λειτουργήσει και πάλι σε βάρος τους. 
Εμείς σαν Συνδικαλιστικό Κίνημα, 
θα πρέπει να απαιτήσουμε από την 
κυβέρνηση να βρει άμεσα τρόπους 
διαφυγής από το αδιέξοδο, που από 
τις προηγούμενα ασκούμενες πολι-
τικές έχουν περιέλθει οι Έλληνες 
πολίτες. Καθώς και να προχωρήσει 
σε άλλες προστατευτικές ρυθμίσεις, 
επιπλέον αυτών που, προς τιμή της, 
πήρε ήδη η Κυβέρνηση, για όσους 
έχουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.

Ας εξετάσουμε τους λόγους για τους 
οποίους όταν, όπως είπαμε, κάποιοι 
καρεκλοκένταυροι διοικητές δίνουν 
αυξήσεις της τάξης του 10% στους, 
ήδη, παχυλούς μισθούς τους, ενώ οι 
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι στις προ-
βλέψεις του προϋπολογισμού, ανα-
προσαρμόζουν τα εισοδήματα τους 
μόνο κατά 3%. Να δούμε για ποιο 
λόγο, από το 2003 και μετά, υποχρη-
ματοδοτείται το ΙΚΑ. Να μας ενημε-
ρώσουν: Έχει ή δεν έχει αντοχές ο 
κρατικός προϋπολογισμός; Μέχρι ποί-
ου σημείου; Πόσο μπορούμε να κερ-
δίσουμε περιορίζοντας την εισφορο-
διαφυγή; Τι πρέπει να κάνουμε για να 
αντιμετωπίσουμε την “μαύρη εργα-
σία”;  Υπάρχει η πολιτική βούληση για 
να αντιμετωπιστεί; Κάποιοι πρόσφατα 
επιχείρησαν να μας πουν, ότι τα περί 
εισφοροδιαφυγής είναι...”μύθος”. Ότι 
μοιάζει σαν ουτοπία να σκεφτόμαστε, 
ότι θα καταφέρουμε να διασφαλίσου-
με τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα του 1.000.000 και πλέ-
ον ανασφάλιστων συμπολιτών μας. 
Τους απαντάμε, ότι είναι υπεκφυγή 

κάποιος να κρύβεται πίσω από τέτοιες 
απόψεις. Νόμοι υπάρχουν. Δεν έχουν 
εφαρμοστεί. Προτάσεις υπάρχουν...
Έχουν τη διάθεση να το κάνουν;

Επιμένουμε για:

•  Aύξηση των κοινωνικών δαπανών 
μέσα από τον προϋπολογισμό.

•  Δίκαιο φορολογικό σύστημα και 
αναθεώρηση επενδυτικών κινή-
τρων.

•  Αύξηση του αφορολόγητου και 
τιμαριθμοποίηση της φορολογικής 
κλίμακας.

•  Μείωση της φορολογίας των χαμη-
λών και μεσαίων εισοδημάτων, 
μέσα από την αύξηση της  άμεσης 
φορολογίας, σε βάρος της έμμε-
σης

•  Προώθηση πολιτικών δημιουργίας 
ενός σύγχρονου σταθερού εργα-
σιακού περιβάλλοντος.

•  Δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας, με την υλοποίηση ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης και  προ-
τεραιότητα σε περιοχές υψηλής 
ανεργίας και για ευπαθείς ομάδες.

•  Τη σύνδεση του εκπαιδευτικού 
συστήματος με την αγορά εργα-
σίας, με την απαραίτητη συνέχιση 
της προώθησης της μεταρρύθμι-
σης στην ανώτατη εκπαίδευση.

•  Παροχή ίσων ευκαιριών στην επαγ-
γελματική κατάρτιση και ισχυρο-
ποίηση του επαγγελματικού προ-
σανατολισμού των νέων.

EΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008

Ξεκαθαρίζουμε, ότι ανεξάρτητα με 
τον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο των 
επικείμενων διαπραγματεύσεων για 
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας, ανάμεσα σε εμάς ως ΓΣΕΕ 
και τους εργοδοτικούς φορείς, θα 
πρέπει να σηκώσουμε τον πήχη των 
απαιτήσεων μας τόσο ψηλά, όσο χρει-
άζεται για:

α)  να καλυφθούν οι ανάγκες των μι-
σθωτών του ιδιωτικού τομέα και 
να τους αποδοθεί ένα μέρος της 
αύξησης του ΑΕΠ,

β)  να “βάλουν επιτέλους το χέρι στην 
τσέπη” και οι εργοδότες, δίνοντας 

πίσω ένα μέρος των κερδών, που 

τους αποφέρουν οι διαχρονικές 

νομοθετικές παρεμβάσεις (μείωση 

κόστους υπερωριών και διευθέ-

τηση χρόνου εργασίας),

γ)  να υπάρξει σταδιακή σύγκλιση με 

το μέσο όρο των αμοιβών της “Ε.Ε. 

των 15”, δ) θεσμοθέτηση κατώτε-

ρου εγγυημένου εισοδήματος, 

συνδεδεμένου με το όριο φτώ-

χειας,

ε)  αύξηση του επιδόματος ανεργίας 

στο 80% του μισθού του ανειδί-

κευτου εργάτη και διεύρυνση του 

χρόνου καταβολής του από 12 σε 

24 μήνες.

Γιατί τελικά δεν είναι δυνατόν σε 

φόρους, τιμές αγαθών πρώτης ανά-

γκης και διαφόρων υπηρεσιών, να 

βρισκόμαστε στα ευρωπαϊκά επίπεδα 

και δεδομένα, ενώ αντίθετα στους μι-

σθούς και τις συντάξεις να βρισκόμα-

στε σε ένα επίπεδο γύρω στο 65% του 

μέσου ευρωπαϊκού μισθού των 15.

Εμείς θέλουμε η “γενιά των εργα-

ζομένων των 700 ευρώ” να μπορεί 

να ζει. Γίνανε βήματα.... Ας μην ξε-

χνάμε ότι η “γενιά των 700 ευρώ” 

μέχρι το 2004 ζούσε με 400 ευρώ 

το μήνα. Ήταν τότε η “γενιά των 

400ευρώ”.’Ομως αυτό δεν αρκεί σε 

καμία περίπτωση. Και ας μην λένε οι 

επιχειρηματίες ότι δεν αντέχουν. Ει-

δικά οι μεγάλοι. Είμαστε στην προτε-

λευταία θέση της Ευρωζώνης στους 

μισθούς. Τι άλλο θέλουν; Στόχος μας 

θα πρέπει να είναι μέσα στα επόμενα 

χρόνια οι κατώτατοι μισθοί να συγκλί-

νουν με τον αντίστοιχο μέσο όρο των 

κατωτέρων μισθών της “Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 15”.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η ΔΑΚΕ 

με τις δικές της θέσεις, τις απόψεις 

και τις διεκδικήσεις της συμμετέχει 

στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 

στις 12 του Δεκέμβρη, μαζί με όλους 

τους εργαζόμενους. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΚΕ Ι.Τ
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Τι προβλέπει το νέο επενδυτικό 
πρόγραμμα της ΔΕΗ 

Επενδύσεις συνολικού 
ύψους 4 δισεκατομμυρίων 
ευρώ προβλέπει το νέο 
πρόγραμμα που ενέκρινε 
το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΔΕΗ στη συνεδρίασή 
του την 13η Νοεμβρίου 
2007.

Συγκεκριμένα το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της εται-
ρείας ενέκρινε την υπο-
βολή αιτημάτων προς την 
ΡΑΕ και το υπουργείου 
Ανάπτυξης προκειμένου 
να εξασφαλιστούν άδειες 
ηλεκτροπαραγωγής στις 
εξής μονάδες:
•  Μονάδα συνδυασμένου 

κύκλου ισχύος 800 MW 
με καύσιμο το φυσικό 
αέριο στον ΑΗΣ Μεγαλό-
πολης.

•  Μονάδα ισχύος 450 MW 
με καύσιμο τον λιγνίτη 
στον ΑΗΣ Μελίτης.

•  Μονάδα ισχύος 450 MW 
τεχνολογίας ρευστοποι-
ημένης κλίνης με καύ-
σιμο τον λιγνίτη στην 
περιοχή Κοζάνης-Πτολε-
μαΐδας. 

•  Μονάδα ισχύος 700-
800 MW με καύσιμο τον 
λιθάνθρακα στο Αλιβέρι.

•  Μονάδα ισχύος 700-800 
MW με καύσιμο τον λιθάν-
θρακα στη Λάρυμνα.
Επίσης, αποφασίστηκε η 

μετεγκατάσταση των οικι-

σμών Ποντοκώμης και Μαυ- 
ροπηγής, ώστε το έδαφος 
με τα κοιτάσματα λιγνίτη 
να αξιοποιηθούν από τη 
ΔΕΗ. 

Παράλληλα, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της ΔΕΗ απο-
φάσισε να αρχίσουν οι δια-
δικασίες για την εισαγωγή 
του φυσικού αερίου στην 
Κρήτη, ύστερα από συμ-
φωνία με τον Διαχειριστή 
του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου, για την 
ανάπτυξη ενός τερματικού 
σταθμού υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στη θέση 
Κορακιά και τη δημιουργία 
των κατάλληλων υποδο-
μών μεταφοράς αερίου. Η 
ΔΕΗ θα κατασκευάσει δύο 
Μονάδες Συνδυασμένου 
Κύκλου, ισχύος 250 MW. 
Οι μονάδες του σταθμού 
Χανίων θα μετατραπούν σε 
μονάδες κατάλληλες για 
καύση φυσικού αερίου και 
δύο αεριοοστρόβιλοι θα 
μετατραπούν σε μονάδα 
συνδυασμένου κύκλου. 

Ο σταθμός Λινοπερα-
μάτων θα τεθεί εκτός λει-
τουργίας μέχρι το 2014, 
ενώ μέχρι το 2026 οι μονά-
δες που λειτουργούν εκεί 
θα μετατραπούν έτσι ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα 
καύσης φυσικού αερίου.

Τελείωσε οριστικά για την ΔΕΗ το 
σήριαλ με την συμμετοχή της στην 
TELAS μετά την μεταβίβαση του πο-
σοστού που κατείχε στον Αιγύπτιο 
μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις.

Δικαιώθηκαν έτσι όλοι εκείνοι που 
υποστήριζαν ότι το ζήτημα της μετα-
βίβασης θα γίνει μετά τις εκλογές του 
προηγούμενου Σεπτεμβρίου, προκει-
μένου να μην δημιουργηθεί πολιτικό 
πρόβλημα.

Τελικά, το ύψος του τιμήματος 
καθορίστηκε στα 175 εκατομμύρια 
ευρώ, όσο έδινε δηλαδή ο Σαουίρις 
και πριν τις εκλογές, παρά τους λεο-

νταρισμούς της Διοίκησης Αθανασό-
πουλου που ζητούσε, τότε, 700 εκα-
τομμύρια.

Σύμφωνα με όσο διέρρευσαν στον 
Τύπο, η Διοίκηση της ΔΕΗ οδηγήθηκε 
στην απόφασή της αυτή μετά τις αρνη-
τικές χρήσεις της TELLAS τα τελευταία 
χρόνια (οι οποίες ωστόσο είχαν προ-
βλεφθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο της 
εταιρείας) αλλά και στην άποψη ότι η 
ΔΕΗ θα πρέπει να απεμπλακεί από δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με τομείς 
που δεν έχουν σχέση με την ενέργεια. 

Βέβαια όλα αυτά αποτελούν «φύλ-
λο συκής» αφού όλα τα προηγούμενα 

χρόνια οι διοικήσεις της ΔΕΗ με κάθε 
αφορμή εκθείαζαν την συμμετοχή 
της στην TELAS και στον ραγδαία ανα-
πτυσσόμενο τηλεπικοινωνιακό κλά-
δο. Τώρα απλά σιωπούν και η σιωπή 
τους αυτή είναι εύγλωττη.

Τουλάχιστον ας μας εξηγήσουν 
ποιος θα πληρώσει το «μάρμαρο» 
δηλαδή τις ζημιές των 55 εκατομμυ-
ρίων ευρώ που κατέγραψε η ΔΕΗ από 
την συμμετοχή της αυτή. Όπως φαί-
νεται την κακοδιοίκηση την πληρώ-
νουν πάντα οι καταναλωτές και αυτό 
φαίνεται από τις νέες αυξήσεις των 
τιμολογίων της Επιχείρησης.

Τέλος της TELLAS για την ΔΕΗ

ΕΠΕΝΔYΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ:
ΕΓΙΝΑΝ «ΑOΡΑΤΕΣ»

Από το 2005 και μετά δεν έχει υλοποιηθεί ούτε ένα νέο 
έργο για την ενίσχυση του συστήματος. Έτσι η ΔΕΗ έφτα-
σε στο σημείο από τρίτη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη και 
την Βόρεια Αμερική με βάση τις εκθέσεις της ΡΑΕ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τον αριθμό και τη διάρκεια 
των διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος, σήμερα να βρίσκε-
ται στην προτελευταία θέση της Ευρώπης, με τελευταία την 
Πορτογαλία.

Ας θυμίσουμε στη σημερινή Διοίκηση της ΔΕΗ ότι το διά-
στημα 1997-2000 οι επενδύσεις της επιχείρησης είχαν ως 
αποτέλεσμα να παραδοθεί στο σύστημα το Λαύριο-4, και η 
αναβάθμιση του Σταθμού του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσί-
νι με καύσιμο το φυσικό άεριο. Παράλληλα, παραδόθηκε ο 
Σταθμός της Κομοτηνής ισχύος 500 MW, λειτούργησε η δια-
σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, ξεκίνησε το υδροηλεκτρικό έργο 
του Ιλαρίωνα και προστέθηκε νέα ισχύ στα Λινοπεράματα και 
στα Χανιά της Κρήτης. Την ίδια περίοδο επίσης, ολοκληρώ-
θηκε ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Μεσοχώρας ισχύος 160 
MW και το 2003 παραδόθηκε ο Σταθμός της Φλώρινας ισχύ-
ος 300 MW. Δεν χρειάζεται βεβαίως να αναφερθούμε στις 
επενδύσεις της τάξεως του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που 
πραγματοποιήθηκαν για την ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπια-
κών Αγώνων.

Τι έκαναν οι νέες διοικήσεις από το 2005 και μετά; Τίποτα 
απολύτως. Το μόνο που ακούσαμε και ακούμε είναι ευχολόγια 
και σχέδια επί σχεδίων, τα οποία όμως παραμένουν κλειστά 
στα συρτάρια της διοίκησης ως επτασφράγιστα μυστικά και 
μόνο μέσω διαρροών στον Τύπο μαθαίνουμε για τα μεγαλεπή-
βολα και φαραωνικά τους σχέδια.

Η ΔΕΗ έχει άμεση ανάγκη πραγματοποίησης σημαντικών 
επενδύσεων τόσο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής όσο και 
το Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αν θέλει να συνε-
χίσει να πρωταγωνιστεί στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας 
τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό, βαλκανικό επίπεδο.

Η καθυστέρηση των επενδύσεων αυτών οδηγεί μοιραία στην 
σταδιακή της απαξίωση, στην υποβάθμισή της και κατά συνέ-
πεια στην απώλεια ενός μεγάλου μεριδίου της αγοράς προς 
όφελος των ιδιωτών-ανταγωνιστών της.

Μήπως εκεί στοχεύει και αυτή η ολιγωρία της Διοίκησης; 

ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΙΣ
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Ζητάμε η διαφορά των δέκα (10) μονάδων να δοθεί κατά τον ίδιο τρόπο που δόθηκε και 
στους συναδέλφους ΔΟ1, Τ1, δηλαδή να καλυφθεί η διαφορά των δέκα (10) μονάδων 
εκτός Συλλογικής Σύμβασης.
Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ καταγγέλλει την Επιχείρηση γιατί αδιαφορεί να δώσει λύση και να απα-
ντήσει μετά το Εξώδικό που της απέστειλε η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ. Ήδη οι νομικοί σύμβουλοι 
της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ επεξεργάζονται όλες τις δυνατές λύσεις για δικαστική διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων μας.

ΕΞΩΔΙΚΟ
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Περίσσεψε η υποκρισία της πολιτεί-
ας μπροστά στην γενική κατακραυγή 
όλων των Ελλήνων ασφαλισμένων  και 
τώρα με τακτικίστικες κινήσεις και υπο-
χωρήσεις προσπαθεί να αντιστρέψει 
το δυσμενές γι’ αυτήν κλίμα με δήθεν 
«ευνοϊκές» προτάσεις για την γενικό-
τερη τροποποίηση, αλλά ουσιαστικά, 
κατεδάφιση του Ασφαλιστικού Συστή-
ματος της χώρας. 

Μεταξύ των προτάσεων αυτών περι-
λαμβάνεται η εθελοντική επέκταση 
του εργασιακού βίου με δήθεν κίνητρα 
(ελάχιστη αύξηση της προσδοκώμενης 
σύνταξης ή καταβολή μέρους του εξ’ 
απαξ) και άδεια μητρότητας επί ένα 
χρόνο με μισές αποδοχές και καταβολή 
μόνο των μισών ασφαλίστρων.

Είναι προφανές ακόμη και για τον 
πλέον αδαή ότι πρόκειται για δύο καλο-
στημένες παγίδες για τους εργαζόμε-
νους.

Συγκεκριμένα:

Η παράταση της εθελοντικής επέκτα-
σης του εργασιακού βίου δεν είναι τίπο-
τα άλλο παρά η προετοιμασία για την 
εφαρμογή μέσω νομοθετικών ρυθμίσε-
ων της επέκτασης της ηλικίας συνταξι-
οδότησης και αποσκοπεί στην περικοπή 
των προσδόκιμων χρόνων συνταξιοδό-
τησης των ασφαλισμένων, εναποθέτο-
ντας τις ελπίδες στην «θεία παρέμβαση» 
και στην «πρόωρη αναχώρηση» τους σε 
«ένα καλύτερο κόσμο».

Αναφορικά με την «άδεια μητρότητας» 
είναι προφανές ότι πρόκειται για μια 
παροχή, η οποία στην πράξη εφαρμό-
ζεται ήδη από πολλούς ασφαλιστικούς 
φορείς, οι οποίοι προσθέτουν αθροιστι-
κά την άδεια με μειωμένο ωράριο με την 
άδεια τοκετού και την κανονική άδεια.

Η πρόταση της πολιτείας δεν είναι 
τίποτα άλλο, παρά «στάχτη στα μάτια» 

και «επικοινωνιακό τρικ» αφού η συγκε-
κριμένη «πρότασή» της αποτελεί εδώ 
και καιρό πρακτική των ασφαλιστικών 
οργανισμών, εξασφαλίζοντας στην 
μητέρα-εργαζόμενη άδεια με πλήρεις 
αποδοχές, καλύπτοντας, παράλληλα, 
το 100% των ασφαλίστρων.

Τέτοιες προτάσεις, επιχειρούν να 
οδηγήσουν το Ασφαλιστικό Σύστη-
μα της χώρας σε «μια επιστροφή στο 
παρελθόν», στον «εργασιακό μεσαίω-
να» άλλων εποχών, πράγμα που δεν θα 
ανεχτούν ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε το 
συνδικαλιστικό κίνημα.

Γι’ αυτό και τέτοια σχέδια θα συνα-
ντήσουν την καθολική αντίδραση του 
πληθυσμού της χώρας.

Γι’ αυτό και τέτοια σχέδια θα καταλή-
ξουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, 
όπου και ανήκουν.

Ασφαλιστικό: επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα

Αποτύπωση ή αστυνόμευση
της εργασίας;

Το ζήτημα της αποτύπωσης 
του νέου συστήματος των 
επιχειρησιακών προγραμ-
μάτων και της αποτύπωσης 
της ημερήσιας εργασίας των 
μισθωτών, αρχίζει να παίρνει 
επικίνδυνες διαστάσεις.

Κατ’ αρχάς ως σωματείο δεν 
είμαστε αντίθετοι στην εφαρ-
μογή ενός τέτοιου συστήμα-
τος, αρκεί να βοηθάει στην 
λειτουργία της επιχείρησης, 
αρκεί να μην αποτελεί το 
πρόσχημα για την επιβολής 
περισσότερου εργασιακού 
φόρτου στον εργαζόμενο και 
κυρίως, αρκεί, να μην αξιοποι-
ηθεί ως μέτρο αστυνόμευσης 
της εργασίας. 

Ανέκαθεν η εργασία αυτή 
ήταν μέρος του αντικειμένου 
των προϊσταμένων των τμημά-
των και όχι του προσωπικού. 
Σήμερα όμως το καθεστώς 
αυτό έχει αλλάξει, πράγμα 
που έχει ως αποτέλεσμα το 
προσωπικό να επιβαρύνεται 
με εργασίες άλλων. Η αλλαγή 
αυτή έγινε σε μια εποχή όπου 

οι υπηρεσιακές μονάδες βρί-
σκονται σε φθίνουσα πορεία 
λόγω της έλλειψης προσωπι-
κού, έλλειψη, η οποία ισοδυ-
ναμεί με διάλυση και η οποία 
φαίνεται ότι δεν συγκινεί 
καθόλου τον κύριο Αθανασό-
πουλο και την αυλή του.

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί 
σήμερα η κατάσταση υποχρε-
ώνει τους προϊσταμένους των 
τμημάτων να συμπληρώνουν 
τα Δελτία εργασίας και όχι το 
ίδιο το προσωπικό. Αποτέλε-
σμα αυτής της παρανοϊκής 
πολιτικής είναι οι περιπτώσεις 
των τεχνικών τμημάτων, όπου 
τα Δελτία εργασίας συμπλη-
ρώνονται από τους υπεύθυ-
νους των τμημάτων και όχι 
από τους συνάδελφους τεχνι-
κούς. Αυτό πρέπει να γίνει 
και στις υπόλοιπες περιπτώ-
σεις αφού είναι γνωστό ότι 
δεν περισσεύει χρόνος στους 
συναδέλφους μας που εκπρο-
σωπούμε. Η υποχρέωση αυτή 
βαραίνει αποκλειστικά τους 
Προϊσταμένους.

ΞΕΚΙΝAΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥH 
ΤΗΣ ΝEΑΣ ΜΟΝAΔΑΣ

ΣΤΟ ΑΛΙΒEΡΙ
Ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων και του συνδι-

καλιστικού κινήματος φαίνεται ότι ικανοποιείται με την 
υπογραφή της σύμβασης για την δημιουργία Μονάδας 
Συνδυασμένου Κύκλου στο Αλιβέρι.

Χρόνια ολόκληρα οι κάτοικοι της περιοχής, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι με επικεφαλής το συν-
δικάτο ζητούσαν την δημιουργία της νέας μονάδας, η 
οποία όχι μόνο θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην ευστά-
θεια του συστήματος, αλλά θα αναζωογονήσει και την 
περιοχή που μαραζώνει εδώ και δεκαετίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα μονάδα του Αλιβερίου 
θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας της ΔΕΗ, στην αξιόπιστη κάλυψη των ανα-
γκών των πελατών της στο Νότιο Σύστημα της χώρας 
αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η σύμβαση προβλέπει τίμημα 219,16 εκατομμύρια 
ευρώ και έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονά-
δας σε 27 μήνες. Είναι, ουσιαστικά, η πρώτη μονάδα 
που κατασκευάζει η ΔΕΗ στο πλαίσιο ανανέωσης του 
παραγωγικού της δυναμικού. Η νέα μονάδα συνδυα-
σμένου κύκλου θα έχει ως καύσιμο το φυσικό αέριο, 
ισχύ 427,4 MW και θα αντικαταστήσει το υφιστάμε-
νο ρυπογόνο και ιδιαίτερο κοστοβόρο πετρελαϊκό 
συγκρότημα του Αλιβερίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΙΚΑ
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Ρήτρα καυσίμων ή
λύτρα των καταναλωτών;

Σε λύτρα των καταναλω-
τών μετατρέπεται η περιβό-
ητη, πλέον, ρήτρα καυσί-
μων της ΔΕΗ. Η εφαρμογή 
του νέου καθεστώτος στον 
υπολογισμό των τιμολογίων 
λιανικής της ΔΕΗ θα σημαί-
νει αυξήσεις έως και 20% σε 
βάθος τριετίας, πέραν των 
τιμαριθμητικών αυξήσεων 
που επιβάλλονται κάθε χρό-
νο.

Εφόσον η νέα Διοίκηση του 
κ. Αθανασόπουλου εξακο-
λουθήσει την πολιτική απαξί-
ωσης του εθνικού καυσίμου, 
του λιγνίτη, είναι προφανές 

ότι το κόστος καυσίμων της 
ΔΕΗ κάθε χρόνο θα αυξάνει, 
καθώς θα προστίθενται και 
νέες μονάδας ηλεκτροπαρα-
γωγής με βάση του Φυσικό 
Αέριο, ενώ η αβεβαιότητα για 
το ύψος των βροχοπτώσεων 
θα μειώνει τη συμβολή των 
υδροηλεκτρικών σταθμών 
και θα αυξάνει το μερίδιο του 
Φυσικού Αερίου.

Αξίζει να σημειώσουμε 
ότι η παραγωγή από Φυσικό 
Αέριο, το 2006 ανήλθε στο 
20,33% ενώ το 9μηνο του 
2007, έφτασε το 24,74%. 
Το ίδιο εξάμηνο η ΔΕΗ είχε 

κόστος για αγορά Πετρε-
λαίου και Φυσικού Αερίου, 
ύψους 615 εκατομμυρίων 
ευρώ, έναντι 532 εκατομμυ-
ρίων την αντίστοιχη περίοδο 
του 2006. Αντιστοίχως, το 
2006, η ΔΕΗ κατέβαλε για 
Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο 
1,25 δισεκατομμύρια ευρώ, 
έναντι 933,8 εκατομμυρίων 
του 2005, πράγμα που συνι-
στά αύξηση της τάξεως του 
26,5%. 

Αν τελικά η πολιτεία συμ- 
φωνήσει στην επιβολή ρή-
τρας πετρελαίου στα τιμο-
λόγια της ΔΕΗ οι κατανα-
λωτές θα καταστούν όμηροι 
μιας πολιτικής συνεχούς 
αυξήσεως των τιμών της 

ηλεκτρικής ενέργειες με 
αποτέλεσμα στην συνεχή 
μείωση του πραγματικού 
τους εισοδήματος.

Και όλα αυτά όταν η Ελλά-

δα είναι η τρίτη χώρα στην 

Ευρώπη και η πέμπτη διε-

θνώς σε διαπιστωμένα απο-

θέματα λιγνίτη. Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

είναι και πρέπει να παρα-

μείνει το κύριο καύσιμο για 

την ηλεκτροπαραγωγή για-

τί μόνο έτσι θα ενισχυθεί 

τόσο η ανταγωνιστικότητας 

της εθνικής οικονομίας όσο 

και η παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος σε χαμηλές τιμές 

προς τον απλό έλληνα 

καταναλωτή. 

Γαλαντόμος αποδεικνύεται ο κ. Τ. Αθανασόπουλος όταν 
πρόκειται για τους δικούς του ανθρώπους. Διαφορετικά 
δεν μπορεί να εξηγηθεί η απόφασή του για αναδρομική 

αύξηση από 1/1/2007 κατά 10% των αποδοχών των οκτώ (8) 
Γενικών Διευθυντών που ενέκρινε με πρόσφατη απόφασή του.

Η αύξηση της τάξης του 10% με βάση τους μισθούς που 
λαμβάνουν οι Γενικοί Διευθυντές συνεπάγεται ένα επιπλέον 
ποσό της τάξης των 1.400 ευρώ μηνιαίως, ενώ η αναδρομική 
ισχύς της αύξησης συνεπάγεται την καταβολή ενός ποσού 
της τάξης των 112.000 ευρώ για το σύνολο των στελεχών. 
Αυτά γίνονται από τον κ. Τ. Αθανασόπουλο, όταν μέχρι πρό-
σφατα οι Γενικοί Διευθυντές ήταν ενταγμένοι στο μισθολό-
γιο της ΔΕΗ, λαμβάνοντας μισθό ανάλογα με το κλιμάκιό του 
και επιπλέον ένα ειδικό επίδομα.

Ας δούμε όμως με αριθμούς τι σημαίνουν όλα αυτά. Μέχρι 
σήμερα ένας Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ είχε μηνιαίο μισθό 
14.000 ευρώ μεικτά (8.000 καθαρά). Μετά την αύξηση του 
10% οι αποδοχές των Γενικών Διευθυντών θα ανέλθουν σε 
15.400 ευρώ, ενώ μαζί με τα αναδρομικά θα φτάσουν τα 
17.000-19.000 ευρώ.

Η αύξηση αυτή φυσικά δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία» 
αφού κατά την Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ τον περασμένο 
Ιούνιο, είχε εγκριθεί η σκανδαλώδης αύξηση των αποδοχών 
του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τ. Αθανα-
σόπολου κατά 50% από τα 200.000 ευρώ στα 300.000 μαζί 
με bonus τεσσάρων μισθών, ανεβάζοντας το τελικό ποσό 

στα 400.000 ευρώ. Και όλα αυτά ενώ το 2006 τα καθαρά 
κέρδη της επιχείρησης ήταν 22 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 
135.7 εκατομμυρίων το 2005. Την ίδια στιγμή τόσο η Διοί-
κηση όσο και η πολιτεία προτείνουν αυξήσεις στα όρια του 
πληθωρισμού για τους εργαζόμενους.

Δικαίως λοιπόν τίθεται το αμείλικτο ερώτημα: μήπως οι 
αυξήσεις αυτές 
ήταν η επιβράβευ-
ση των Γενικών 
Διευθυντών για 
την πειθήνια στάση  
που κράτησαν απέ-
ναντι στο προτεινό-
μενο επιχειρησιακό 
σχέδιο που προβλέ-
πει την δημιουρ-
γία έξι θυγατρικών 
εταιρειών, μετακι-
νήσεις των εργα-
ζομένων και δυ- 
σμενή μεταβολή 
των εργασιακών 
τους σχέσεων; Η’ 
μήπως εξαγόρασε 
με αυτόν τον τρό-
πο τη σιωπή τους;

Γαλαντόμος με τους δικούς του,
τσιγκούνης με τους εργαζόμενους

EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 5808

Εκδότης
Νανή Πολίτου

Διευθύνεται από 
Συντακτική Επιτροπή

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32

Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚαμΠυλΗ αdv.

Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,

Fax: 210-51 56 811

ΣΠΑΤΑΛΟΣ
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Με τις ζημιές των 15 εκατομμυρίων 
ευρώ το μήνα να «τρέχουν» η διοίκηση 
της ΔΕΗ ανακοίνωσε τα απογοητευτικά 
οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου της 
επιχείρησης.

Σύσσωμος ο οικονομικός και ημερήσιος 
Τύπος της χώρας επεσήμαναν ότι η ΔΕΗ 
έχει καταφέρει μέσα σε τρία μόλις χρόνια 
να κατασπαταλήσει τα εντυπωσιακά οικο-
νομικά αποτελέσματα του 2004 ως αποτέ-
λεσμα της κακοδιοίκησης της.

Τα επιχειρήματα της διοίκησης Αθανασό-
πουλου ότι για την κατήφορο των κερδών 
υπεύθυνη είναι η διεθνής αύξηση των τιμών 
του πετρελαίου, φαντάζουν τουλάχιστον 
αστεία αφού είναι γνωστό σε όλους ότι αν 
πάρουμε, όπως λέει η διοίκηση της ΔΕΗ ως 
μέτρο σύγκρισης της τιμές του αργού το 
2002 με τα 27 δολάρια το βαρέλι, τότε ας 
μας εξηγήσει γιατί στην διετία 2002-2004 
όπου η τιμή του αργού διπλασιάστηκε στα 
45 δολάρια το βαρέλι, η ΔΕΗ είχε κέρδη που 
εκτοξεύτηκαν από τα 120 στα 250 εκατομ-
μύρια ευρώ το 2004.

Η κατηφόρα για την ΔΕΗ αρχίζει το 2005, 
χρονιά η οποία αποτελεί πλέον ορόσημο για 
την κακή της πορεία και σημείο αναφοράς ως 
τελευταία χρονιά ανοδικής κερδοφορίας.

Μόνο χαμόγελα ειρωνείας μπορεί να 
προκαλέσει το επιχείρημα της διοίκησης 
Αθανασόπουλο ότι το πετρέλαιο αυξήθη-
κε το 2007 κατά 10% ενώ οι αυξήσεις των 
τιμολογίων μόνο κατά 7.5%. Ας μην ξεχνάμε 
ότι η κατά 40% μείωση των κερδών της επι-
χείρησης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο 
στην λειτουργική αδυναμία της διοίκησης 
να κουμαντάρει σωστά την ΔΕΗ.

Παράλληλα, η διοίκηση δεν μπορεί να 
αξιοποιήσει το επιχείρημα της αύξησης των 
τιμών του πετρελαίου, όταν αυτό «συμμε-
τέχει» στο μίγμα καυσίμων που χρησιμοποιεί 
η ΔΕΗ μόνο κατά 20-25%, πράγμα άλλωστε 
που φαίνεται και από την επιφυλακτικότητα 
της ΡΑΕ να εγκρίνει τις αυξήσεις που ζήτησε 
η διοίκηση.

Τέλος, το ανυπόστατο του επιχειρήματος 
φαίνεται και από την ισοτιμία δολαρίου-
ευρώ, η οποία έστω και μερικώς ισοσταθμί-

ζει τις απώλειες της ΔΕΗ η οποία εισπράττει 
ευρώ και πληρώνει σε δολάρια.

Βέβαια όλα αυτά αποτελούν απλά την 
κορυφή του παγόβουνου. Ας αναζητήσουμε 
τις κρυφές αιτίες στην συστηματική και μόνιμη 
απαξίωση του λιγνίτη ως καύσιμου. Η σημερινή 
διοίκηση απλά είναι ανίκανη να διαχειριστεί τον 
εθνικό αυτό πλούτο. Της θυμίζουμε λοιπόν τα 
αυτονόητα: το 2004 το κόστος εξόρυξης του 
λιγνίτη ήταν 10 ευρώ ανά τόνο και σήμερα έχει 
φτάσει τα 13 ευρώ. Αυτά τα 3 ευρώ παραπά-
νω με τα 70 εκατομμύρια τόνους που εξορύσ-
σονται ετησίως, σημαίνουν 200 εκατομμύρια 
ζημιά το χρόνο μόνο από αυτή την πηγή. Έχει 
να μας απαντήσει τίποτα η διοίκηση της ΔΕΗ 
επ’ αυτού ή μήπως «απορία ψάλτου βηξ»;

Αξίζει τον κόπο, επιπλέον, να θυμίσουμε ότι 
καταστροφική είναι η πολιτική της διοίκησης 
στο ζήτημα που αφορά την αξιοποίηση του 
λιγνίτη μετά την εξόρυξη του, όπου χάνονται 
άλλα 100 έως 140 εκατομμύρια ευρώ το 
χρόνο. Ούτε όμως επ’ αυτού έχουμε ακούσει 
κάτι πειστικό το τελευταίο διάστημα, παρά 
αιδήμονα σιωπή.

Τα τιμολόγια της ΔΕΗ που 
τέθηκαν σε εφαρμογή από 1η 
Δεκεμβρίου 2007, μετά από 
εισήγηση της Διοίκησης της επι-
χείρησης και έγκριση τους από 
την πολιτεία, αναμφίβολα απο-
τελούν μία από τις συνέπειες 
της κακοδιαχείρισης της μεγα-
λύτερης εταιρείας της χώρας. 

Συνέπεια αυτής της αύξησης 
είναι ότι οι πελάτες της ΔΕΗ θα 
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέ-
πη τους προκειμένου να πλη-
ρώσουν τους λογαριασμούς 
του ηλεκτρικού και κυρίως όσοι 
καταναλώνουν πάνω από 2.000 
κιλοβατώρες το 24ώρο. Εκεί 
που θα κληθούν να καταβά-
λουν ακόμη μεγαλύτερο τίμημα 
είναι οι βιομηχανικοί πελάτες, η 
αύξηση των τιμολογίων των 
οποίων ορίστηκε στο 10% ενώ 
στην ίδια κατηγορία, σύμφω-
να με το σχέδιο της πολιτείας, 
απελευθερώνεται πλήρως η 
διαμόρφωση της τιμής από την 
1η Ιουλίου 2008.

Οι επιπτώσεις της μεσοσταθ-
μικής αύξησης του 7% από την 
1η Δεκεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου 
2008 και το αντίστοιχο ποσό από 

την 1η Ιουλίου 2008 στις διάφο-
ρες κατηγορίες καταναλωτών 
είναι διαφορετικές, με κύριο και 
κοινό όμως χαρακτηριστικό την 
αφαίμαξη εισοδημάτων, αλλά 
και το γεγονός ότι την εξυγίαν-
ση της ΔΕΗ λόγω της κακοδια-
χείρισής της καλούνται να πλη-
ρώσουν οι καταναλωτές.

Το γεγονός όμως ότι με την 
ανακοίνωση των αυξήσεων η 
τιμή της μετοχής της ΔΕΗ στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών απογει-
ώθηκε ας μας βάλει σε σκέψεις. 
Η για δεύτερη φορά αύξηση 
των τιμολογίων μέσα σε λίγους 
μήνες «άνοιξε την όρεξη» των 
ιδιωτών παραγωγών, οι οποίοι 
διαβλέπουν περιθώρια (έστω 
και οριακά σε πρώτη φάση) για 
άσκηση εμπορίας ακόμη και 
στην χαμηλή τάση, με τα εκα-
τομμύρια καταναλωτές. 

Γνωρίζουμε ότι εκ του νόμου 
η διαχείριση του δικτύου χαμη-
λής τάσης προβλέπεται να 
μεταφερθεί σε άλλον φορέα, 
διαφορετικό από την ΔΕΗ. Αυτό 
ορέγονται οι ιδιώτες, οι οποί-
οι αρχικά επέβαλαν τον τρό-
πο υπολογισμού της Οριακής 

Τιμής του Συστήματος που τους 
συνέφερε και στη συνέχεια την 
αύξηση των τιμολογίων της 
ΔΕΗ. Διαφορετικά, αν δηλαδή, 
δεν είχαν εξασφαλισμένα κέρ-
δη, δεν θα εισέρχονταν στον 
τομέα εμπορίας λιανικής. 

Τι θα γίνει όμως με το δίκτυο 
μεταφοράς χαμηλής τάσης, το 
οποίο σήμερα αποτελεί, μαζί με 
το πελατολόγιο της εταιρείας, 
περιουσιακά της στοιχεία; Θα 
το σκυλέψουν οι ιδιώτες, προ-
φασιζόμενοι ότι όλοι οι παίκτες 
πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σ’ αυτό ή θα παραμείνει στα 
χέρια της ΔΕΗ; Οι ίδιοι διατεί-
νονται πως πρέπει να αποκτή-
σουν πρόσβαση στο όνομα του 
ελεύθερου ανταγωνισμού και η 
μόνη προμήθεια που θα πρέπει 
να κάνουν είναι η αγορά κατάλ-
ληλου μηχανογραφικού εξο-
πλισμού που θα επιτρέπει σε 
αυτούς και θα επιβάλλει στην 
ΔΕΗ τον μη μονοπωλιακό χαρα-
κτήρα λειτουργίας του δικτύου 
χαμηλής τάσης. 

Το ίδιο ισχύει και με το πελα-
τολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο, επί-
σης, αποτελεί περιουσιακό της 

στοιχείο και κάποιοι ετοιμάζο-
νται να το καπηλευτούν προκει-
μένου να εισέλθουν δίχως κόπο 
και επενδύσεις στην εμπορία 
χαμηλής τάσης. Επ’ ουδενί η 
ΔΕΗ δεν πρόκειται να το παρα-
χωρήσει σε ιδιώτες, αφού τα 
στοιχεία αυτά περιήλθαν στην 
διάθεση της πολύ πριν απε-
λευθερωθεί η αγορά. Προς το 
παρόν η ΡΑΕ, αυτός ο ορκισμέ-
νος εχθρός της ΔΕΗ δείχνει να 
συμμερίζεται τις αιτιάσεις των 
ανταγωνιστών της, αλλά το 
θέμα δεν έχει λυθεί ακόμη.

Οι εργαζόμενοι και το συν-
δικαλιστικό κίνημα δεν θα επι-
τρέψουν σε κανένα να καπη-
λευτεί και να σφετεριστεί τους 
κόπους χιλιάδων ανθρώπων και 
τις επενδύσεις δεκάδων ετών, 
προκειμένου κάποιοι να βρουν 
στρωμένο το δρόμο στην 
εμπορία λιανικής. Το ρεύμα 
για μας είναι και θα παραμείνει 
κοινωνικό αγαθό. Όπως και σε 
άλλα ζητήματα, έτσι και τώρα, 
θα μας βρουν μπροστά τους 
στον αγώνα για μια ΔΕΗ δυνα-
τή, καθετοποιημένη και προσιτή 
στον έλληνα καταναλωτή.

Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις των τιμολογίων

Μείωση κερδών 9μήνου 15,4% για την ΔΕΗ

ΠΤΩΣΗ
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Έκπληξη και αγανάκτηση προκάλε-
σαν τα όσα αναφέρονται στο υπόμνημα 
653/26-11-07 του ΠΑΣΠΑ/ΔΕΗ.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αναφέρει τα εξής:
Μέσα από το πιο πάνω υπόμνημα ο 

υπόψη σύλλογος προσβάλλει, υποτιμά 
και εμπαίζει για άλλη μια φορά, το φυλα-
κτικό προσωπικό.

Προσπαθεί με ψεύτικο ενδιαφέρον  να 
κρατήσει εγκλωβισμένους 200 συναδέλ-
φους-φύλακες, των οποίων την αντιπρο-
σωπευτικότητα κατέχει η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ.

Με τις δήθεν προτάσεις επιχειρεί να 
κατηγορήσει Διευθυντικά στελέχη της 
Επιχείρησης, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα 
περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ, χαρακτη-
ρίζοντας τους ως  «μαϊντανούς των εργο-
λάβων».

Εάν οι αναφορές και καταγγελίες αλη-
θεύουν θα πρέπει, ως έχει υποχρέωση 
να κατονομάσει ως «υπεύθυνος συνδικα-
λιστής» αυτά τα διευθυντικά στελέχη, τα 
οποία συνεργάζονται με εργολάβους, παί-
ζοντας επιπλέον κορώνα-γράμματα την 
περιουσία τη ΔΕΗ και του Ελληνικού Λαού.

Είναι προσβλητικό να υποδεικνύει μεί-
ωση του προσωπικού ασφαλείας με την 
τεράστια και σπουδαία προσφορά του 
στη ΔΕΗ και να προτείνει ηλεκτρονικά 
συστήματα ασφαλείας αγνώστου εγγύ-
ησης και αποτελέσματος, με σκοπό την 
μείωση του υπάρχοντος προσωπικού 
Ασφαλείας.

Οι αλλοπρόσαλλες και αντικρουόμε-
νες αναφορές και προτάσεις μέσα από 

το υπόμνημα αποδεικνύουν την έλλειψη 
στοιχειώδους συνδικαλιστικής πρακτικής 
και ευθύνης.

Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
Σ’ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

Όπως αναφέρει στην παράγραφο 5/στ΄ 
να σταματήσουν οι μετατάξεις φυλακτι-
κού προσωπικού σε άλλες ειδικότητες, 
ενώ παράλληλα στην παράγραφο 1 ζητά 
την υπαγωγή-μετάταξη της κατηγορίας 
ΓΥ3/Β στην κατηγορία ΔΟ2 όταν μάλιστα 
κάνει παράλληλη εκτίμηση για πλεονά-
ζων προσωπικό της κατηγορίας αυτής, 
θέλοντας να εμφανισθεί στον κ. Αθα-
νασόπουλο ως ο «καλός Σαμαρείτης» η 
ως «Φαρισαίος» επιδεικνύοντας ψεύτικο 
ενδιαφέρον για την δήθεν στήριξη της 
κατηγορίας ΓΥ3/Β ως ο μοναδικός προ-
στάτης των περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης.

Ο Σύλλογος αυτός πέραν του αντικει-
μένου μιας ομάδας-συναδέλφων δεν έχει 
δυστυχώς πλήρη εικόνα για τα αντικείμε-
να και την λειτουργία της Επιχείρησης.

Είναι λοιπόν απαράδεκτο όταν τα πρα-
κτορεία και οι περιοχές στενάζουν από 
την έλλειψη διοικητικού προσωπικού, 
όταν στα φυλακτικά σημεία μειώθηκαν 
δραματικά οι θέσεις υπεύθυνου και μόνι-
μου προσωπικού και αντικαθίστανται με 
SECURITY αμφιβόλου προέλευσης και ποι-
ότητας και ενώ στο σύνολό της η ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ/ΚΗΕ και τα αντιπροσωπευτικά Σωμα-
τεία ζητούν, χρόνια τώρα, προσλήψεις 
σ’ όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες, 

κάποιοι να βγαίνουν και να ομιλούν για 
πολιτική ριζικής μείωσης του υπάρχοντος 
προσωπικού ασφαλείας και μείωσης των 
προσλήψεων της κατηγορίας ΓΥ3/Β, στο 
βωμό της «θωράκισης» των μονάδων της 
ΔΕΗ με τεχνολογικά μέσα.

Στην ανευθυνότητα, στην αδιαφορία 
και στην υποκρισία μόνο μια λέξη ταιρι-
άζει: ΝΤΡΟΠΗ !!!

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ καλεί όλους τους εγκλω-
βισμένους-συναδέλφους της κατηγορίας 
ΓΥ3/Β να εγκαταλείψουν και να απομονώ-
σουν τέτοιες συμπεριφορές και λογικές.

Σας καλεί να ενταχθείτε μαζικά στο 
μοναδικό αντιπροσωπευτικό Σωματείο, 
που είναι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ για να δώσετε 
μεγαλύτερη δύναμη και να αγωνιστούμε 
μαζί για τα συμφέροντα και την αναβάθ-
μιση της παραμελημένης κατηγορίας των 
φυλακτικού προσωπικού.

Σας καλεί να μας δώσετε και την δική 
σας δύναμη για την επίλυση των γενικό-
τερων και κρίσιμων θεμάτων που είναι το 
μέλλον της Επιχείρησης μας, οι εργασια-
κές μας σχέσεις, οι Συλλογικές Συμβάσεις 
και το μεγάλο Ασφαλιστικό μας κεφάλαιο, 
που είναι κομμάτι και επένδυση ζωής για 
μάς και τις οικογένειές μας.

Καλούμε τέλος, την Ομοσπονδία 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ να πάρει θέση και 

να λάβει μέτρα άμεσα για τέτοι-
ες συμπεριφορές και λογικές που 

αποτελούν ξένο σώμα για το υπεύ-
θυνο Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού 
ασφαλείας ΔΕΗ σε λάθος εκτιμήσεις

s TOP

Ένα ακόμη σκάνδαλο αποσοβήθηκε 
την τελευταία στιγμή με την λεόντεια 
συμφωνία που πήγε να υπογράψει η 
διοίκηση της ΔΕΗ με την εταιρεία Ήρων, 
η οποία ανήκει στον όμιλο ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.

Η άλλοτε λαλίστατη ΡΑΕ αυτή την 
φορά έκανε τα στραβά μάτια, παρόλο 
που όπου βρεθεί και όπου σταθεί η 
ηγεσία της διατείνεται ότι αποκλειστικός 
στόχος της λειτουργίας της είναι η 
εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής 
αγοράς. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή. Το περασμένο καλοκαίρι η 

διοίκηση της ΔΕΗ υπέγραψε συμφωνία 
με την «Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε» για 
την ενοικίαση μέχρι το 2010 της μονάδας 
των 147 MW που διαθέτει η δεύτερη 
στην Βοιωτία. Σύμφωνα με στοιχεία 
της ίδιας της ΔΕΗ (πρωτάκουστο) με 
την συμφωνία αυτή ο όμιλος ΓΕΚ-
ΤΕΡΝΑ στην οποία ανήκει η «Ήρων» θα 
ενθυλάκωνε ένα ανέλπιστο κέρδος της 
τάξεως των 20, περίπου, εκατομμυρίων 
ευρώ, επιπλέον εκείνων που θα κέρδιζε 
αν λειτουργούσε τη μονάδα του ως 
ανεξάρτητος παραγωγός και διοχέτευε 
το ρεύμα στο σύστημα μέσω του ημερή-

σιου ενεργειακού προγραμματισμού. 
Και για την μεν «Ήρων» τα πράγματα 
είναι απλά και ξεκάθαρα. Είδε κέρδος 
και το άρπαξε. Για την διοίκηση όμως 
της ΔΕΗ τίθενται ανελέητα ερωτήματα 
ως προς την χρηστή διαχείριση, ως 
προς την ικανότητα αξιοποίησης του 
ενεργειακού της δυναμικού, ως προς 
την σκοπιμότητα αυτής της σύμβασης. 

Για την ιστορία και μόνο θα 
αναφέρουμε ότι μετά τον σάλο που 
σηκώθηκε η ΡΑΕ θέλοντας και μη δεν 
έδωσε την έγκριση της για να τεθεί η 
συμφωνία αυτή σε λειτουργία.

Η «Ήρων» και το σκάνδαλο του «ελεύθερου ανταγωνισμού»
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ΝΑΓΝΩΡ ΙΣΗΑ

Τ.Ε. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 10/10/2007 η ΔΕΗ 
προχώρησε στη σύναψη σύμ-
βασης με ιδιωτική εταιρεία για 
την τηλεφωνική ειδοποίηση 
πελατών της σχετικά με επικεί-
μενη διακοπή της παροχής τους 
λόγω χρέους.

Παρόλο που σαν ενέργεια 
προς τον πελάτη, μας βρίσκει 
σύμφωνους και θα έπρεπε 
να εφαρμόζεται χρόνια τώ-
ρα, διαφωνούμε ως προς την 
παραχώρηση αυτή σε ερ-
γολάβους διότι, πέραν του 
μεγάλου κόστους που καλείται 
να επιβαρυνθεί η επιχείρηση, 
αφού για κάθε τηλεφώνημα 
θα πρέπει  να καταβάλλει το 
ποσό των 0,35€ πλέον ΦΠΑ 
19%, εγκυμονεί και σοβαρό 
κίνδυνο προστίμου από την 
Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, καθώς δίνει σε 
τρίτους στοιχεία πελατών της 
χωρίς την συναίνεσή τους, 
αντιβαίνοντας στο συμβόλαιο 
που έχουν συνάψει με τη ΔΕΗ 
και τους νόμους  του κράτους.

Άραγε ερωτήθηκε η Αρχή 
Προστασίας εάν είναι σύννομη η 
διάθεση στοιχείων των πελατών 
της σε εταιρείες εκτός ΔΕΗ, όπου 
θα γνωρίζουν τις τυχόν οφειλές 
του κάθε πελάτη χωρίς εκ των 
προτέρων την ενημέρωσή τους 
και τη συναίνεσή τους;

Η Τ.Ε. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ καλεί 
την Διοίκηση να σταματήσει 
τη διαδικασία αυτή και να 
προχωρήσει άμεσα στη σύ-
σταση τμήματος από την ίδια, 
ανά περιφέρεια, όπου με νό-
μιμο προσωπικό, καθώς και 
με προσλήψεις φοιτητών και 
ανέργων νέων με τετράωρη 
απασχόληση, να λειτουργήσει η 
διαδικασία, συμβάλλοντας έτσι 
τόσο στην σωστή διαχείριση 
των χρημάτων της Επιχειρησης 

όσο και στην οικονομική 
ενίσχυση των εργαζομένων αυ-
τών. Τους καλούμε ακόμη να 
προχωρήσουν στη δημοσίευση 
της οικονομοτεχνικής μελέτης, 
δίνοντας ταυτόχρονα στη δη-
μοσιότητα τα ποσά που θα κα-
ταβάλλει στην εταιρεία καθώς 
και όσων εταιρειών προσήλθαν 
στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Με μια πρώτη ματιά θεωρούμε 
υπερβολικό το τίμημα και μας 
βάζει σε σκέψεις διότι :

Ένας εργαζόμενος, μέσα σε 
4 ώρες εργασίας, εάν κάνει ένα 
τηλέφωνο ανά λεπτό στο ωρά-
ριό του θα έχει πραγματοποιή-
σει 240 τηλεφωνικές ειδοποιή-
σεις (1τηλ.Χ60λεπτά Χ4 ώρες). 
Δηλαδή, θα καταβάλει η ΔΕΗ 
στον εργολάβο 240Χ 0,35 = 84+  
ΦΠΑ 19% = 99,96€. Σαφώς πολύ 
περισσότερα από ότι να είχε 
προχωρήσει στην πρόσληψη 
εκτάκτου με τετράωρη απα-
σχόληση καταβάλλοντας και τις 
ασφαλιστικές του εισφορές.

Άραγε ποιοι επωφελούνται 
από τη διαδικασία αυτή;

Τέλος καλούμε το Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο, όπως πα-
ρέμβει σταματώντας την περαι-
τέρω εργολαβοποίηση της 
Επιχείρησης και τις διαδικασίες 
σπατάλης χρήματος και συκο-
φάντησης της Επιχείρησης.

Διότι είναι έκθετος  στα μάτια 
όλων των εργαζομένων, όταν δή-
λωνε για ύπαρξη 7.000 ατόμων 
πλεονάζοντος προσωπικού, ενώ 
δεν δημιουργεί στις περιοχές 
που υποτίθεται ότι πλεονάζει 
τμήματα τηλεφωνικής ειδο-
ποίησης των πελατών της. Άλ-
λωστε η τεχνολογία σήμερα 
δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Η Τοπική Επιτροπή ΕΔΟΠ/ΔΕΗ 
δηλώνει ότι θα προχωρήσει 
σε προσφυγή στην Αρχή Προ- 
στασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων, θέτοντας το ερώτημα εάν 
η διαδικασία αυτή είναι σύννομη 
προς όφελος της Επιχείρησης 
και των πελατών της.

Επιλογή Υποτομεαρχών

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η επιλογή συναδέλφου 
για θέση Υποτομεάρχη στην Εμπορία, προσκρούει στην 
άρνηση του δικτύου να αποδεσμεύσει  τον συνάδελφο για 
την κάλυψη της επιλεγμένης θέσης, με το πρόσχημα ότι είναι 
«αναντικατάστατος».

Επειδή θεωρούμε το θέμα σοβαρό και τη δικαιολογία 
προσχηματική, αφού πέρασαν τόσοι μήνες… χωρίς να βρεθεί 
αντικαταστάτης, καλούμε τον περιφερειακό Διευθυντή 
Αττικής, να δώσει λύση για την περίπτωση του συναδέλφου 
που υπηρετεί στην περιοχή Καλλιθέας, ώστε να αποδεσμευτεί 
και να αναλάβει τα καθήκοντα του Υποτομεάρχη.

Ήδιστον άκουσμα
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ΟΑΠ-ΔΕΗ

Προκλητική είναι η στάση του ΟΑΠ-ΔΕΗ 
στο ζήτημα ασφάλισης των συμβασιούχων 
της περιόδου 1990-1993, όταν είναι γνω-
στό σε όλους ότι οι εργαζόμενοι αυτοί (Υ2 
και Υ3) αρχικά εργάστηκαν με ατομικές 
συμβάσεις εργασίας, οι οποίες στη συνέχεια 
μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου και 
χρόνου πλήρους απασχολήσεως. Έτσι σήμερα, 
είναι τουλάχιστον παράξενο το γεγονός ότι η 
επιχείρηση αν και αναγνώρισε ως συνεχόμενο 
τον παραπάνω χρόνο απασχόλησης και ως 
αφετηρία την πρώτη ημέρα που εργάστηκαν 
στην ΔΕΗ, ο ΟΑΠ-ΔΕΗ να μην κάνει το ίδιο, 
όταν, μάλιστα, ασφαλίστηκαν σε αυτόν από 
την ημέρα τροποποίησης της σύμβασής τους. 

Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ βρίσκει απολύτως λογικό το 
αίτημα των συναδέλφων για ρύθμιση του 
ζητήματος αυτού, πράγμα άλλωστε που 
προβλέπεται από το Ν. 4491/66 που διέπει το 
ασφαλιστικό καθεστώς της ΔΕΗ και του ΟΑΠ 

συνεπώς (αρ. 34 Ν. 2773/99) αλλά και του 
γεγονότος ότι με την υπ’ αριθμό  380/28/26-
7-3005 απόφαση του ΟΑΠ αναγνωρίστηκε 
ίδια περίπτωση όπως είναι εκείνοι των 
συναδέλφων μας ιατρών. Ο ΟΑΠ-ΔΕΗ θα 
πρέπει να δώσει άμεση λύση του δίκαιο 
αίτημα των συναδέλφων, αναγνωρίζοντας 
ως χρόνο ασφάλισης από την πρώτη 
ημέρα απασχόλησης τους στη ΔΕΗ. Η μη 
ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος θα 
συνεχίσει να προκαλεί τριβές στους χώρους 
εργασίας και θα δυσχεραίνει την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού. 
Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ ως συνδικαλιστικός φορέας 
δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα. 
Πέραν από την αποστολή εξωδίκου, είναι 
αποφασισμένη να διεκδικήσει με κάθε 
νόμιμο μέσο την ικανοποίηση του δίκαιου 
αυτού αιτήματος, ώστε να δοθεί λύση το 
συντομότερο δυνατό. 

Ας δώσει, επιτέλους, λύση ο ΟΑΠ-ΔΕΗ 
στο ζήτημα των πρώην συμβασιούχων

Τ.Ε. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προς: ΟΑΠ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Επειδή το τελευταίο διά-
στημα γινόμαστε αποδέκτες 
παραπόνων συναδέλφων επί 
της διαδικασίας απουσιών λόγω 
ασθένειας και επειδή λόγω του 
θεσμικού μας ρόλου είμαστε 
υποχρεωμένοι να πάρουμε 
θέση, σας επισημαίνουμε τα 
εξής :

Μας βρίσκει αντίθετους και 
δεν προβλέπεται από καμιά οδη-
γία προκειμένου για να χορηγη-
θεί ιατρική βεβαίωση απουσίας 
λόγω ασθένειας να προσκομί-
ζουμε και βεβαίωση από ιδιώτη 
γιατρό, στις περιπτώσεις εκείνες 
που ο υπηρεσιακός ιατρός δεν 
επισκέπτεται τον συνάδελφο 
ασθενή κατ΄οίκον.

Καλούμε τις αρμόδιες υπη- 
ρεσίες του ΟΑΠ να δώσουν 
εντολή να τηρείται η προβλεπό-
μενη διαδικασία ώστε να μη τα-
λαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.

Πέρα όλων των άλλων μια τέ-
τοια διαδικασία αποβαίνει εκτός 
της ταλαιπωρίας που υφίστανται 
οι συνάδελφοι) και επιζήμια για 
τον ΟΑΠ αφού είναι υποχρεωμέ-
νος να καταβάλει την επίσκεψη 
στον ιδιώτη γιατρό που προσέρ-
χεται κάθε φορά ο ασφαλισμέ-
νος.

Άραγε δεν μας ενδιαφέρουν 
τα οικονομικά του ΟΑΠ.

Δεν μας ενδιαφέρει η ταλαι-
πωρία του προσωπικού ή μήπως 
κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν 
τον ΟΑΠ σε οικονομικό αιμοδότη 
προς τους ιδιώτες ιατρούς;

Παρακαλούμε για την απά- 
ντηση σας προκειμένου να ενη-
μερώσουμε τα μέλη μας.
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Τ.Ε. ΕΔΟΠ-ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Προς: Διευθυντή πωλήσεων 
Εμπορίας Ηρακλείου

Με αφορμή την τοποθέτηση συστήματος 
παρακολούθησης στον χώρο εξυπηρέτη-
σης πελατών της Εμπορίας, το προσωπικό 
εκφράζει την δυσαρέσκειά του και την αντί-
θεσή του στην παραπάνω ενέργεια.

Η εγκατάσταση έγινε χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη των εργαζομένων και χωρίς να ενη-
μερωθεί το προσωπικό για την σκοπιμότητά 
της. Σίγουρα οι κάμερες δεν σχετίζονται με 
λόγους ασφαλείας καθώς στο χώρο αυτό δεν 
πραγματοποιούνται χρηματικές συναλλαγές. 

Η χρήση καμερών επηρεάζει την ψυ-
χολογία του προσωπικού και μειώνει την 
απόδοσή του. Αντίκειται επίσης στις αρχές 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και εντάσσεται στα πλαίσια 
ελέγχου του προσωπικού.

Σας ζητάμε να προχωρήσετε άμεση στην 
απομάκρυνση του συστήματος παρακολού-
θησης από το χώρο εργασίας, διαφορετικά 
θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. 

Σ.Σ.: Με παρέμβαση της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ η ιε-
ραρχία απενεργοποίησε τις κάμερες και 
σε συνεννόηση που είχε με το προεδρείο 
της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, κατέληξαν ότι οι χώροι που 
χρήζουν την τοποθέτηση των καμερών θα 
αποφασιστούν από κοινού χωρίς να παρα-
κολούθουνται οι συνάδελφοι.

ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΝΩΣΕ ΙΣ

Τ.Ε. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
ΠΑΤΡΩΝ –ΑΙΓΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για τα 
άτομα με Ειδικές Ανάγκες, καταγγέλ-
λουμε για άλλη μια φορά τη συμπε-
ριφορά της ΔΕΗ στους συναδέλφους 
μας με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι 
ενώ έχουν τοποθετηθεί στην Επιχεί-
ρηση με την εφαρμογή των Νόμων 
1648/86 και 2643/98 κινδυνεύουν 
με απόλυση καθώς και την αδυναμία 
προσβασιμότητας στα γραφεία της 
για πελάτες της που βρίσκονται σ’ 
αυτή την κατηγορία.

Οι συνάδελφοί μας αυτοί, παρόλο 
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες στην Επιχείρηση, βρίσκονται 
ακόμη και σήμερα σε δικαστική δια-
μάχη με τη ΔΕΗ, παραμένοντας στην 
εργασία λόγω των ασφαλιστικών 
μέτρων που έχουν κερδίσει. Ενώ η 
ΔΕΗ σε ανάλογες περιπτώσεις κατά 
το παρελθόν αλλά και πρόσφατα, 
διέκοψε τη δικαστική διαμάχη και 
προχώρησε στην ένταξη στο τακτικό 
προσωπικό της άλλων συναδέλ-
φων, στο Ν. Αχαΐ-ας, για τους συ-

γκεκριμένους δεν το πραγματοποιεί. 
Απεναντίας, η ΔΕΗ εκτίθεται όταν 
προσπαθεί με ανυπόστατα επιχειρή-
ματα να στηρίξει την ανάλγητη συ-
μπεριφορά της προς τα άτομα αυτά. 
Η Τοπική Επιτροπή ΕΔΟΠ/ΔΕΗ καλεί 
την Επιχείρηση και για κοινωνικούς 
λόγους, αλλά πρωτίστως για λόγους 
ίσης μεταχείρισης, να διακόψει τη 
δικαστική διαμάχη με τους συναδέλ-
φους και άμεσα να τους εντάξει στο 
τακτικό προσωπικό της, όπως έπραξε 
το 2003 με το έγγραφο της Νομικής 
Διεύθυνσης της ΔΕΗ (23038/20-11-
2003) για άλλους συναδέλφους 
αλλά και τον Αύγουστο με Σεπτέμ-
βρη του 2007 για συναδέλφους που 
είχαν το ίδιο πρόβλημα. Διότι πρέπει 
να σταματήσει η εργασιακή του ομη-
ρία και ο κίνδυνος απόλυσής τους, 
αφού η δικαστική διαμάχη αποτε-
λεί τροχοπέδη στη μισθολογική και 
υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Τέλος, καλούμε τη ΔΕΗ να δημι-
ουργήσει τις απαιτούμενες υποδο-
μές (ράμπες) στα κτίρια, για να έχουν 
πρόσβαση πελάτες που βρίσκονται 
σε αμαξίδια για την εξυπηρέτησή 
τους καθώς και θέσεις στάθμευσης 
για ΑΜΕΑ.

Δυναμικό παρών έδωσαν τα μέλη της ΕΔΟΠ – ΔΕΗ Βό-
λου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Αθανασόπου-
λου στη Λάρισα. Οι εργαζόμενοι όλων των Σωματείων 
της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ ανέδειξαν την πλήρη αντίθεσή τους σε 
όποια σχέδια έχουν ως στόχο τον κατακερματισμό και την 
απαξίωση της Επιχείρησης.

Βασικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν ότι ο αγώνας 
γίνεται σήμερα:

- Για να έχουμε αύριο όλοι δουλειά.
- Για να έχουμε όλοι σύνταξη.
- Για να έχουμε αύριο Δ.Ε.Η.

- Για να έχουμε ρεύμα φτηνό.
- Για να έχουμε ρεύμα στο πιο μικρό χωριό και στο πιο απο-

μακρυσμένο νησί.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ –  
ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ  

Υ.Γ. Είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά είναι συνειδητοποιημένοι και ενωμέ-
νοι στην κοινή προσπάθεια για την αποτροπή των σχεδίων 
του κ.Αθανασόπουλου που ισοδυναμούν με τη σωτηρία της 
ΔΕΗ. Γι΄ αυτό ο κ.Αθανασόπουλος όσες πόλεις επισκέφτηκε 
οι εργαζόμενοι τον «υποδέχτηκαν» με ανάλογες εκδηλώ-
σεις όπως αυτές στο Βόλο.

Κινητοποιήσεις: Τ.Ε. ΕΔΟΠ – ΔΕΗ ΒΟΛΟΥ



ENΩΣΗ ��
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

Επηρεασμένος από την πολυετή του 
ευδόκιμη υπηρεσία σε πολυεθνικές 
εταιρείες ο κ. Τ. Αθανασόπουλος θέλει 
να μεταφέρει τα συστήματα καλλιέρ-
γειας εταιρικής κουλτούρας και στην 
ΔΕΗ.

Έτσι, δαπανώντας μεγάλα πόσα για 
την «εκπαίδευση» των στελεχών, διορ-
γανώνει με την βοήθεια ιδιωτικής εται-
ρείας συμβούλων ειδικά σεμινάρια, 
όπου προσπαθεί να «μεταλαμπαδεύ-
σει» το «όραμα» του σε όλη την ιεραρ-
χία της επιχείρησης.

Βασικό του εργαλείο ένα βιβλίο, ένα 
βιβλίο στο οποίο οι συγγραφείς, στε-
λέχη πολυεθνικών εταιρειών ξεδιπλώ-

νουν σελίδα τη σελίδα το δικό τους 
«όραμα», που δεν είναι άλλο από την 
αφοσίωση στους εταιρικούς στόχους 
και την πάση θυσία επίτευξή τους.

Τόσο ο κ. Τ. Αθανασόπουλος, όσο 
και οι ακριβοπληρωμένοι του σύμ-
βουλοι, είτε λησμονούν, είτε, όντως, 
δεν γνωρίζουν την ΔΕΗ και την ιστο-
ρία της. Αγνοούν τους αγώνες και τις 
θυσίες των εργαζομένων και των στε-
λεχών πάνω από πέντε δεκαετίες, που 
έκαναν την ΔΕΗ κινητήριο μοχλό της 
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, την 
κατέστησαν την μεγαλύτερη επιχείρη-
ση και συνέβαλαν σε αυτό που σήμερα 
συνηθίζουμε να αποκαλούμε «ελληνι-
κό μεταπολεμικό θαύμα».

Λησμονούν επίσης ο κ. Τ. Αθανασό-
πουλος και οι σύμβουλοί του, ότι οι 
εργαζόμενοι στην ΔΕΗ συχνά κάτω από 
εξαιρετικά αντίξοες και δυσμενείς συν-
θήκες εργάζονται για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Λησμονούν ότι οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ 
«ευθύνονται» για το ότι ακόμη και το 
τελευταίο σπίτι στο πιο απομακρυσμένο 
μέρος της πατρίδας μας σήμερα διαθέτει 
το αγαθό που λέγεται Ηλεκτρικό Ρεύμα.

Λησμονούν ότι οι υπηρεσίες κοι-
νής ωφέλειας που προσφέρει η ΔΕΗ 
είναι εκείνες που φέρνουν την χώρα 
μας μεταξύ των προηγμένων χωρών. 

Λησμονούν ότι οι εργαζόμενοι στην 
ΔΕΗ εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια 
έχουν το δικό τους όραμα. Ένα όραμα 
που εντάσσεται στην γενικότερη επι-
δίωξη του λαού μας για μια κοινωνία 
δίκαιη, μια κοινωνία αλληλεγγύης, μια 
κοινωνία προόδου. 

Προφανώς επηρεασμένοι από τα 
συστήματα των πολυεθνικών εται-
ρειών οι σύμβουλοι του κ. Τ. Αθανα-
σόπουλου θέλουν να διαμορφώσουν 
μια «νέα εταιρική κουλτούρα» στην 
ΔΕΗ, όπου ο εργαζόμενος θα γυρίσει 
στο παρελθόν, όπου η καταστρατήγη-
ση των στοιχειωδών εργασιακών του 
δικαιωμάτων θα τεθεί εν αμφιβόλω, 
όπου λέξεις όπως «ωράριο», «ανθρώ-
πινες συνθήκες δουλειάς», «προστασία 
από την αυθαιρεσίες», καθώς και του 
Κανονισμού λειτουργίας της επιχεί-
ρησης, θα εξοβελιστούν στο «πυρ το 
εξώτερο» και υπέρ μιας ασαφούς και 
αδιαφανούς πολιτικής που θα θέλει 
τον εργαζόμενο-δουλοπάροικο της 
εκάστοτε διοίκησης.

Το συνδικαλιστικό κίνημα θέλει να 
στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον κ. Τ. 
Αθανασόπουλο και στους Συμβούλους 
του: πριν αρχίσετε να μιλάτε για το 
«όραμα» σας, καλό θα ήταν να μάθετε 
την ιστορία της ΔΕη, μιας επιχείρησης 
οι εργαζόμενοι της οποίας αποτελούν 
παράδειγμα αφοσίωσης στην εταιρεία, 
στην κοινωνία και στον πολίτη. 

Τις ευχές της καρδιάς μας 

για Ευτυχισμένα Χριστούγεννα

Ειρηνική και Δημιουργική Χρονιά 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Επιτροπή Αιμοδοσίας 

της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

ΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΝΗ 
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Ρ Ι Τ ΙΚΗΚ
«Πρόσω ολοταχώς» στο παρελθόν

ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΔΟΠ-ΔΕΗ




