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ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ:

Ενισχύοντας τη φωνή της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ 
ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΛΕΜΕ ΝΑΙ

4 Στοχοποιείται διαχρονικά η ΔΕΗ

4 Απειλείται η συνοχή της και η ενιαία μορφή της

4 Απειλούνται τα εργασιακά μας δικαιώματα, 
ενώ δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας

4 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ στην υπηρεσία 
του Έλληνα καταναλωτή

4 Λειτουργία και αναβάθμιση των 
πρακτορείων σε όλη τη χώρα. Εκεί τα 

που έκλεισαν να τα ξανανοίξουν

4 Στην δημιουργία μηχανισμού ενάντια 
στην αρπαγή των πελατών της ΔΕΗ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ 
Ενότητα - Ταξικότητα - Αγώνας

ΛΕΜΕ ΟΧΙ
4 Στην εκχώρηση των υπηρεσιών της ΔΕΗ

σε ιδιώτες, για να έχουμε μέλλον
και σιγουριά αύριο.
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Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες 

Η φετινή γενική μας συνέλευση πραγματοποιείται σε συνθήκες πρωτόγνωρες τόσο για το συνδι-
καλιστικό κίνημα, όσο και για το σύνολο των εργαζομένων. Συνθήκες, οι οποίες αποκαλύπτουν 
την βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος και αναδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανα-

γκαιότητα της πάλης και των αγώνων του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος για την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την αποτροπή στην επιστροφή στο παρελθόν, για ένα καλλίτερο 
μέλλον της σημερινής και των επόμενων γενιών των εργαζομένων. 

Σήμερα, είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς σε ένταση και διάρκεια επίθεσης κατά των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων. Αμφισβητούνται και καταργούνται δικαιώματα – εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδο-
τικά, η κατάκτηση των οποίων ήταν αποτέλεσμα επίπονων και μακρών αγώνων των εργαζομένων. Με 
πρόσχημα την παγκόσμια οικονομική κρίση, - η οποία ήταν αποτέλεσμα της ασύδοτης λειτουργίας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και της απληστίας των υπέρμαχων της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των 
«αγορών», - το κεφάλαιο επιτίθεται στους εργαζόμενους προσπαθώντας να γυρίσει προς τα πίσω το 
ρολόι της ιστορίας. 

Μπροστά στις συνθήκες αυτές, το συνδικαλιστικό κίνημα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για δράσεις 
αποτροπής των σχεδίων οπισθοδρόμησης της κοινωνίας. Τίθεται επικεφαλής στους αγώνες των εργα-
ζομένων και δίνει μάχες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, το μέγα ζητούμενο αλλά και διακύβευμα της εποχής μας είναι η ενότητα όλων των δυνάμεων, 
όλων των εργαζομένων σε ένα ενιαίο, ισχυρό κα αποτελεσματικό κίνημα κατά των δυνάμεων εκείνων 
που επιδιώκουν την επιστροφή στο παρελθόν. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνέλευσή μας, γίναμε μάρτυρες χρεοκοπίας 
ολόκληρων κρατών, γιγαντιαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και της ιδεολογίας εκείνης, - του 
άκρατου φιλελευθερισμού, - η οποία οδήγησε την ανθρωπότητα στην μεγαλύτερη όχι μόνο οικονομική, 
αλλά και δομική της κρίση, στο χρονικό διάστημα ενός αιώνα. 

Παράλληλα, με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση, διαπιστώσαμε, για άλλη μια φορά, τις εγγε-
νείς αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ταλανίζεται από τα αντιτιθέμενα εθνικά, ιδεολογικά 
και οικονομικά συμφέροντα και απέχει μακράν από την υλοποίηση του οράματος για μια πραγματική 
οικονομική και πολιτική ένωση, η οποία θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των λαών που τις αποτελούν. 

Η χώρα μας, θύμα μιας μακροχρόνιας στρεβλής οικονομικής ανάπτυξης, δεν διαθέτει ικανούς και 
αποτελεσματικούς θεσμούς αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ παράλληλα, τα μόνιμα δημοσιονομικά της 
προβλήματα, - αποτέλεσμα ενός κράτους που ποτέ δε λειτούργησε με όρους ορθολογικούς, - είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτη σε επιθέσεις αισχροκέρδειας των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Το εκρηκτικό αυτό μίγμα, δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής έντασης και πολύ φοβόμαστε, συνθήκες 
κοινωνικού αυτοματισμού, όπου η μία κοινωνική ομάδα θα στρέφεται εναντίον της άλλης, απλά και μόνο 
γιατί αυτό θα είναι μια εύκολη λύση για την αποφόρτιση των εντάσεων και των τριγμών που προκαλεί η 
οικονομική κρίση. 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Σε αυτές τις συνθήκες συγκαλείται η φετινή γενική μας συνέλευση. Θα συζητήσουμε, θα ανταλλάξου-
με ιδέες, γνώμες, απόψεις, προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλλίτερα το μέγεθος 
της κρίσης, αλλά και τις διαστάσεις των δικών μας ευθυνών ως συνδικαλιστικό κίνημα. 

Εισαγωγή
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Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο δρόμος που θα επιλέξουμε, η πορεία που θα 
ακολουθήσουμε, οι αγώνες που θα δώσουμε, δεν αφορούν μόνο εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές. 
Σήμερα αποφασίζουμε και δρούμε. Σήμερα αντιστεκόμαστε και παλεύουμε. Σήμερα προτείνουμε νέες 
εναλλακτικές λύσεις για την οικονομική κρίση. Σήμερα θέτουμε, για άλλη μια φορά στην ιστορία, τις 
βάσεις για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και αποτελεσματικού εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος, 
το οποίο όχι μόνο θα αποτρέψει την επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα, αλλά θα αποτελέσει και το 
κληροδότημά μας στις επόμενες γενιές εργαζομένων, οι οποίοι θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας υπό 
συνθήκες σαφώς δυσμενέστερες εκείνων υπό τις οποίες άρχισε ο δικός μας εργασιακός βίος. 

Σήμερα, καλούμαστε όλοι μας, να λάβουμε αποφάσεις προγραμματικού χαρακτήρα για τους αγώνες 
που θα δώσουμε. Αποφάσεις που θα επηρεάσουν όχι μόνο την δική μας ζωή, αλλά και τη ζωή των παι-
διών μας. 

Σήμερα, θα διατρανώσουμε για άλλη μια φορά την θέληση, το πείσμα, το σθένος, την αποφασιστι-
κότητα μας, να μην επιτρέψουμε την υλοποίηση των σχεδίων που θέλουν τους εργαζόμενους άβουλα 
πλάσματα και πειθήνιους υπηκόους του συστήματος.

Σήμερα οι εργαζόμενοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι, διατρανώνουν την απόφαση και θέληση τους να 
αντισταθούν στην λαίλαπα της κρίσης, να προστατεύσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, να διασφαλί-
σουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, να εξασφαλίζουν το μέλλον τους κι εκείνο των παιδιών τους. 

Κι εμείς, ως συνδικαλιστικό κίνημα, θα είμαστε οι μπροστάρηδες των αγώνων των εργαζομένων, 
δίχως παλινδρομήσεις, αταλάντευτα ταγμένοι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση: 
προβληματισμοί και προοπτικές 
Η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος 

Ξ εκινώντας ως μια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος των Η.Π.Α. με τα ενυπόθηκα δάνεια 
της στεγαστικής πίστης, η οικονομική κρίση σα τσουνάμι χτύπησε το παγκόσμιο οικονομικό 
σύστημα του καπιταλισμού προκαλώντας την κατάρρευση εθνικών οικονομιών, όπως της Ιρλαν-

δίας και της Ισλανδίας, τραπεζικών κολοσσών, όπως η Lehman Brothers, αλλά και προκαλώντας ρωγμές 
σε μεγάλους γεωπολιτικούς σχηματισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παράλληλα, το καπιταλιστικό σύστημα και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι, στην προσπάθεια του να βγει 
από την κρίση, αντί να αναλογιστεί τις αιτίες που την προκάλεσαν, υιοθέτησε αμέσως τις «παλιές 
καλές και δοκιμασμένες συνταγές» συμπίεσης του εργατικού κόστους και της καταναλωτικής δύναμης 
των εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλίσει τους πόρους εκείνους που θα του επιτρέψουν μια νέα 
συσσώρευση κεφαλαίου στις πλάτες των αδυνάμων. 

Το διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κρίσης του καπι-
ταλιστικού συστήματος, παρόμοια της οποίας είχαμε να δούμε από το μεγάλο κραχ του 1927 - 1929. Η 
κρίση αυτή δεν είναι μια απλή οικονομική κρίση, αλλά φανερώνει τα δομικά προβλήματα του συστήματος, 
έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 με τον φετιχισμό της «ελεύθε-
ρης αγοράς», την ασύδοτη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την θεοποίηση της «ελεύ-
θερης μετακίνησης κεφαλαίων» και την αποϋλοποίηση του χρήματος, μέσω ενός σύνθετου συστήματος 
παραγώγων, δηλαδή μέσω ενός κερδοσκοπικού τζογαδόρικου συστήματος, όπου κερδισμένοι βγαίνουν 
μόνο εκείνοι που σπεκουλάρουν με τα χρήματα των αποταμιευτών. 

Όπως ήταν φυσικό, το σύστημα προκειμένου να αποτρέψει την ολοκληρωτική του κατάρρευση, έσπευ-
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Η παγκόσμια οικονομική κρίση ανέδειξε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τις εγγενείς αδυναμίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης, αφού οι διακηρύξεις περί αλληλεγγύης και 
βοήθειας μεταξύ των κρατών - μελών της, αποδείχτηκαν κούφιες κουβέντες, ενώ, για άλλη μια 

φορά, πρυτάνευσε η προσήλωση στις αρχές τις νομισματικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. 

Χώρες όπως η Γερμανία, όπου η συμπίεση των μισθών των εργαζομένων μετράει ήδη μια δεκαετία, 
δημιούργησαν σε βάρος των υπολοίπων χωρών πλεονασματικές οικονομίες, παίζοντας το παιχνίδι του 
«ισχυρού Ευρώ». Μόλις όμως ξέσπασε η κρίση, αμέσως έσπευσαν να αξιοποιήσουν τη συγκυρία για 
ελεγχόμενη διολίσθηση του κοινού νομίσματος σε μια προσπάθεια αύξησης του εξαγωγικού τους εμπο-
ρίου και κατ’ επέκταση στην ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των αδύναμων οικονομιών της Ευρωζώ-
νης. Κρυμμένοι πίσω από «ηθικοπλαστικές» διακηρύξεις και «αρχές» προσπάθησαν και προσπαθούν να 
επιβάλλουν κανόνες που πόρρω απέχουν από την δίκαιη κατανομή και ανακατανομή του παραγόμενου 
πλούτου, ενώ δε διστάζουν απροκάλυπτα να συκοφαντούν ολόκληρους λαούς.

Η παρούσα κρίση ανάδειξε το δομικό πρόβλημα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ευρωζώ-
νης, αφού, ουσιαστικά, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα ο στόχος για την πολιτική ενοποίηση, πράγμα 
που την καθιστά ευάλωτη σε πιέσεις συμφερόντων και αδύναμη να αντιδράσει συλλογικά και αποφασι-
στικά απέναντι σε απειλές, όπως αυτές που ανέδειξε η οικονομική κρίση.

Παράλληλα, στην τρέχουσα συγκυρία διαπιστώνουμε τις αδυναμίες μιας σειράς συλλογικών οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, με πρώτη και καλλίτερη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είτε παρακολουθεί αμή-
χανη τις εξελίξεις, είτε, στην καλλίτερη των περιπτώσεων, αντιδρά με σημαντική χρονική καθυστέρηση, 
όπως φανέρωσε και το πρόβλημα της Ελλάδας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και, κυρίως, η Ευρωζώνη, απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι είναι ένα τεχνητό 
οικοδόμημα, που δημιουργήθηκε όχι πάνω στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες αλλά πάνω σε στενά οικονο-
μικά συμφέροντα και εθνικές επιδιώξεις, γεγονός που ακυρώνει και καταργεί τις προσπάθειες τόσων 
ετών.

Παραμένει ερωτηματικό το κατά πόσο τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Ευρωζώνη θα μπορέσουν 
να συνεχίσουν την πορεία τους και προς ποια κατεύθυνση, αφού σήμερα γίνεται αισθητή η κυρίαρχη 
αντίληψη ορισμένων κύκλων για επάνοδο στην θεωρία των ομόκεντρων κύκλων, με χώρες - μέλη που 

Η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και η κρίση της Ευρωζώνης 

σε ασμένως να υλοποιήσει σχέδια διάσωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τα χρήματα των 
φορολογουμένων πολιτών, δίχως καν να μπει στον κόπο να τους ρωτήσει. Την ίδια στιγμή όμως αρνεί-
ται να πράξει το παραμικρό για την ανακούφιση εκείνων που πραγματικά επλήγησαν από την κρίση, 
τους ανέργους, τους εργαζόμενους που βλέπουν το εισόδημα τους να συρρικνώνεται δραματικά, τους 
απλούς πολίτες που μετατρέπονται σε έρμαια των κερδοσκόπων. 

Σήμερα, σε διεθνές επίπεδο, η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει με πρωτόγνωρη σφοδρότητα τους 
εργαζόμενους και τις κατακτήσεις τους. Παντού αμφισβητούνται ή και καταργούνται δικαιώματα κατα-
κτημένα με αγώνες και αίμα. Ζούμε σε μια εποχή κοινωνικής οπισθοδρόμησης, σε μια εποχή επιστροφής 
στην βαρβαρότητα του εργασιακού μεσαίωνα, όπου ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ως «ομιλούν εργα-
λείο» δίχως ανάγκες, δίχως δικαιώματα, δίχως προοπτική.
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θα ανήκουν σε «στενούς» ή «διευρυμένους» πυρήνες των δύο αυτών οικονομικών και γεωπολιτικών 
σχηματισμών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρόσφατη «αυτοκατάργηση» της Δυτικοευρωπαϊκής Ένω-
σης, συντείνει προς την κατεύθυνση αυτή, δημιουργώντας αντιτιθέμενες πόλους εξουσίας στα πλαίσια 
της Ενωμένης Ευρώπης. 

Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για την πορεία τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Ευρω-
ζώνης, καθώς επίσης και του κοινού τους νομίσματος, αφού οι κλυδωνισμοί, οι ρωγμές και, κυρίως, 
τα αντιτιθέμενα οικονομικά συμφέροντα απεργάζονται διάφορες λύσεις και μοντέλα συνύπαρξης που 
αμφισβητούν ευθέως το σημερινό στάτους κβο. 

Παράλληλα, θα διαμορφωθούν νέες συμμαχίες τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο 
και μεταξύ κρατών - μελών της με τρίτες χώρες, τα συμφέροντα των οποίων συμπίπτουν σε αυτή την 
φάση. Αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διεθνή σκα-
κιέρα, με αποτέλεσμα την ισχυροποίηση των τάσεων που λειτουργούν στους κόλπους της και θέλουν 
την δημιουργία πυρήνων διαφορετικών ταχυτήτων. Με πρόσχημα την αύξηση της παραγωγικότητας της 
Ευρωπαϊκής οικονομίας, θα ενταθεί η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, θα υιοθετηθούν πολι-
τικές περαιτέρω συρρίκνωσης των εισοδημάτων μας, θα αποπειραθούν να καταργήσουν ακόμη και τα 
στοιχειώδη εργασιακά μας δικαιώματα. Ήδη είναι προ το πυλών η θεσμοθέτηση των ελαστικών μορφών 
εργασίας, της κατάργησης των ασφαλιστικών συστημάτων, της διαστρέβλωσης των συνταξιοδοτικών 
προγραμμάτων. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. 

Η οικονομική κρίση και η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρέθηκε απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει την οικονομική αυτή κρίση. Απροετοίμαστη σε 
οικονομικό επίπεδο, αφού η οικονομική της ανάπτυξη στηρίχθηκε σε ένα στρεβλό μοντέλο εξαρ-
τημένης από το κράτος επιχειρηματικής δραστηριότητας,. Απροετοίμαστη σε διοικητικό επίπεδο, 

αφού ο κρατικός μηχανισμός και ο δημόσιος τομέας λειτουργούσαν και λειτουργούν με ρυθμούς ξένους 
προς τους ρυθμούς εξέλιξης της κοινωνίας, αλλά κυρίως γιατί, το κράτος, λόγω της ανύπαρκτης επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, ανέλαβε να διαδραματίσει τον ρόλο του μεγαλύτερου εργοδότη, καλύπτοντας 
έτσι, σε μεγάλο βαθμό, με πλασματικούς τρόπους, την ολοένα και διογκούμενη ανεργία του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού. Παράλληλα, η χώρα βρέθηκε εντελώς απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει την κρίση και 
σε επίπεδο ιδεολογικό - ψυχολογικό, αφού η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, εθισμένη να ζει με 
«επιχορηγήσεις» των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης, θεωρούσε, μέχρι πρόσφατα, ότι οι ευρωπαί-
οι εταίροι για άλλη μια φορά θα σώσουν την πτωχή πλην τίμια Ελλάδα. 

Τα μακροχρόνια δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η οποία στηρίχθηκε βασικά σε μεταπρα-
τικές δραστηριότητες, η παθογένεια του δημόσιου τομέα, η «οικονομική ανάπτυξη» των τελευταίων δύο 
δεκαετιών που στηρίχθηκε βασικά στην κατανάλωση, η οποία χρηματοδοτούνταν αφειδώς από την επο-
νομαζόμενη «πιστωτική επέκταση» των τραπεζικών ιδρυμάτων, δημιούργησαν συνθήκες όχι κρίσης, αλλά 
κατάρρευσης του οικονομικού και πολιτικού μοντέλου της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. 

Σήμερα στην Ελλάδα η βιομηχανική παραγωγή έχει περιοριστεί στις δραστηριότητες μιας χούφτας ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων, αφού οι υπόλοιπες εξαρτώμενες από τις κρατικές προμήθειες «εταιρείες» των 
λαμπερών αστέρων της χρηματιστηριακής φούσκας έχουν κλείσει αφήνοντας στο δρόμο χιλιάδες εργα-
ζόμενους. Η αγροτική παραγωγή της χώρας, επί χρόνια σιτιζόμενη από τις κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν 
έχει κάνει τις αναγκαίες δομικές και διαρθρωτικές αλλαγές, γεγονός που αναδεικνύει την κατάρρευση 
του υπάρχοντος μοντέλου και την ερήμωση των αγροτικών περιοχών. Ο τριτογενής τομέας, ο τομέας των 
υπηρεσιών με την ανορθόδοξη ανάπτυξη του, έχει σχεδόν καταρρεύσει εξ ολοκλήρου, με πρώτο και καλ-
λίτερο, τον τομέα του τουρισμού με την άναρχη και δίχως προγραμματισμό επέκτασή του. 
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Τ α αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση προβάλλοντάς τα ως αντίδοτο στην 
κρίση που έπληξε την απροετοίμαστη χώρα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή των πιο 
σκληρών μονεταριστικών πολιτικών που υπαγορεύουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Διε-

θνές Νομισματικό Ταμείο. 

Η φοροεισπρακτική πολιτική, η συμπίεση των μισθών, αρχικά στον δημόσιο τομέα, και στη συνέχεια 
στον ιδιωτικό, η περικοπή επιδομάτων, δώρων και αδειών, δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια 
οπισθοδρόμησης σε παρελθούσες δεκαετίες.

Με το πρόσχημα της αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων, για τα οποία οι μόνοι που δεν 
ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι, σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς επίθεσης κατά των 
δικαιωμάτων μας. Η απειλή είναι υπαρκτή και ορατή για την κατάργηση των εργασιακών, ασφαλιστικών 
και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, ενώ την ίδια στιγμή, για άλλη μια φορά, μένουν στο απυρόβλητο 
οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες, οι off sore εταιρείες, η μεγάλη ακίνητη περιουσία της Εκκλη-
σίας, οι έχοντες και κατέχοντες. 

Οι κοινωνικές αντιθέσεις εντείνονται και μόνοι χαμένοι από αυτή την υπόθεση είναι μόνο οι εργαζόμε-
νοι και οι αδύναμοι, αφού αυτοί καλούνται και πάλι να πληρώσουν το κόστος τω λανθασμένων επιλογών, 
το κόστος των καταστροφικών πολιτικών, το καθεστώς της ασυδοσίας και την αμετροέπεια όλων εκεί-
νων που μας οδήγησαν σ’ αυτή την κατάσταση. 

Τα νέα οικονομικά μέτρα αποτελούν το πρελούδιο μιας ολοκληρωτικής επίθεσης κατά των εργα-

Τα νέα οικονομικά μέτρα και η 
θέση των εργαζομένων

Όλα τα παραπάνω αν συνδυαστούν με την υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών, θύματα κι αυτά, 
της αλόγιστης πιστωτικής επέκτασης και της δημιουργίας μια επίπλαστης οικονομικής ευμάρειας, δημι-
ουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα κοινωνικών αντιθέσεων που κρύβουν πολλούς και μεγάλους κινδύνους. Ο 
κυριότερος κίνδυνος, πέραν της κατάργησης δικαιωμάτων αποκτημένων με αγώνες και αίμα, είναι εκείνος 
της δημιουργίας συνθηκών κοινωνικού αυτοματισμού, όπου η μία κοινωνική ομάδα θα στρέφεται εναντίον 
άλλης ή άλλων. Το πρόσφατο παράδειγμα της στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι ιδιαίτερα 
γλαφυρό για το τι περιμένει την ελληνική κοινωνία. 

Παράλληλα, βλέπουμε ότι το σύστημα μέσα από γιγαντιαίους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς προσπα-
θεί να επιβάλει την κυριαρχία των μονεταριστικών αντιλήψεων, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια την άμεση 
και οριστική περιθωριοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, την διάλυση του κοινωνικού ιστού, 
την κατάργηση του κράτους πρόνοιας και αλληλεγγύης. 

Ήδη, ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα, το φάντασμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-
ου, το οποίο από άλλους παρουσιάζεται ως έσχατη λύση για το πρόβλημα του δανεισμού και της ανα-
χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους και από άλλους ως πανάκεια για την επίλυση όλων των δομικών 
προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Ας μην ξεχνάνε όμως ούτε οι μεν, ούτε οι δε ότι όποιες χώρες 
προσέτρεξαν για βοήθεια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είδαν τις κοινωνίες τους να διαλύονται, την ίδια 
στιγμή που το κεφάλαιο συγκέντρωνε τα υπερκέρδη του. Αυτό μαρτυρούν τα παραδείγματα της Αργεντινής 
αλλά και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Σε αυτές τις συνθήκες το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα καλείται να δώσει τιτάνιους αγώνες για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την αποτροπή της κατάρρευσης του συστήματος 
προστασίας των πολιτών, για τη δημιουργία νέων κοινωνικών συμμαχιών.
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ζομένων και των κεκτημένων δικαιωμάτων τους. Η 
στοχοποίηση συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, 
ο διαχωρισμός τους σε ρετιρέ και ισόγεια, η επίθε-
ση στους πιο αδύναμους κρίκους, είναι πλέον στη 
ημερήσια διάταξη, γεγονός που δεν μπορεί να μας 
αφήσει ασυγκίνητους και απαθείς. 

Το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί αμήχανο τις 
εξελίξεις αυτές, ανίκανο να αντιδράσει και να προ-
τείνει ολοκληρωμένες λύσεις διεξόδου από την 
πολύπλευρη κρίση. Το μοντέλο διακυβέρνησης της 
χώρας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την Μετα-
πολίτευση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια εξέλιξής 
του και αναζητά εναγωνίως τρόπους και δρόμους 
μετασχηματισμού του προκειμένου να επιβιώσει και 
να διαμορφώσει τις συνθήκες λειτουργίας του υπό 
τα νέα δεδομένα. 

Σήμερα πια, φαντάζει παρωχημένο να μιλάμε για 
την γενιά των 700 Ευρώ, όταν το φάσμα της ανεργί-
ας απειλεί ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πλη-
θυσμού. Καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι πετιού-
νται στο δρόμο σα στημένες λεμονόκουπες, ενώ οι 
εργοδότες με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης 
έχουν αρχίσει να καταργούν δικαιώματα όπως το 8ωρο, την 5μερη εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και 
να εφαρμόζουν την εκ περιτροπής εργασία, την ανασφάλιστη εργασία, την κατάργηση άλλων εργασια-
κών δικαιωμάτων. 

Την ίδια στιγμή βλέπουμε να πραγματοποιείται μια πρωτοφανής σε έκταση και ένταση επίθεση κατά 
του συνταξιοδοτικού συστήματος των εργαζομένων. Γενιές ολόκληρες κινδυνεύουν μετά από δεκαετίες 
εργασιακού βίου, αντί για σύνταξη να λάβουν ένα προνοιακό επίδομα - φιλοδώρημα, οδηγώντας τους 
στην εξαθλίωση. 

Σε αυτό το δύσκολο, αντίξοο και αναχρονιστικό περιβάλλον, με την παρέλευση της πρώτης δεκαετίας 
του 21ου αιώνα, εμείς οι εργαζόμενοι καλούμαστε να δώσουμε ξανά νέες μάχες. Μάχες για την προ-
άσπιση των δικαιωμάτων μας, μάχες για την προάσπιση της ζωής μας, μάχες για την δημιουργία ενός 
αξιοπρεπούς κληροδοτήματος στις επερχόμενες γενιές. 

Ως συνδικαλιστικό κίνημα θα δώσουμε μάχες για: 

• Την προάσπιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. 

• Την υπεράσπιση του εισοδήματός μας και την αποτροπή των σχεδίων για συρρίκνωσή του. 

•  Για την λήψη μέτρων που θα ενισχύουν την απασχόληση, για δουλειά μόνιμη, με ασφαλιστικά δικαι-
ώματα και συνταξιοδοτικές προοπτικές με αξιοπρέπεια. Το δικαίωμα στην εργασία παραμένει αδι-
απραγμάτευτο. 

•  Την υιοθέτηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί 
ως αιμοδότης για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική αλληλεγ-
γύη. Να σταματήσουν επιτέλους να είναι οι εργαζόμενοι τα μόνιμα κορόιδα στα οποία φορτώνουν 
τα βάρη της κρίσης. 

•  Την υπεράσπιση του κράτους πρόνοιας και αλληλεγγύης. 

•  Τον σεβασμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων
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Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Τ ο διάστημα από την προηγούμενη Γενική μας Συνέλευση ήταν γεμάτο αγώνες μαχητικούς, προ-
σπάθειες για την αποτροπή δυσάρεστων εξελίξεων και επιτυχίες, οι οποίες αποτελούν το θεμέ-
λιο πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε για την οικοδόμηση ενός στέρεου, μαχητικού και αποτελε-

σματικού κινήματος των εργαζομένων στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της παρούσας συγκυρίας.

Στο δωδεκάμηνο που πέρασε μέσα από τις συντονισμένες ενέργειες και τους αγώνες μας κατορ-
θώσαμε, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της ΔΕΗ να αποτρέψουμε τις πολιτικές εκείνες που 
επιθυμούσαν τη στασιμότητα από την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ανάμεσα στις επιτυχίες μας ήταν η 
ακύρωση της αποικιοκρατικού χαρακτήρα σύμβασης συνεργασίας της ΔΕΗ με την RWE και η προστασία 
της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης και το εθνικό μας καύσιμο. Παράλληλα, αποτρέψαμε την ακύ-
ρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή της μονάδας ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V, γεγονός που ενισχύει την θέση 
της ΔΕΗ στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Δώσαμε αγώνες για να δεσμεύσουμε την Διοίκηση της ΔΕΗ να προκηρύξει 1.375 επιπλέον προ-
σλήψεις μέσα στο 2009 και 1000 ακόμη το 2010 και κατορθώσαμε, παρά το δυσμενές περιβάλλον 
να υπογράψουμε μια ικανοποιητική Συλλογική Σύμβαση, η οποία αν μη τι άλλο, επιλύει μερικά από τα 
δεκάδες χρονίζοντα προβλήματα των συναδέλφων μας. Αναφορικά με το «Ασφαλιστικό» θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι οι αγώνες μας απέτρεψαν τις χειρότερες εξελίξεις και περιορίσαμε σημαντικά την ζημιά 
που απειλούσαν τον φορέα μας.

Παράλληλα, με τους αγώνες μας συμμετείχαμε στις γενικότερες κινητοποιήσεις των εργαζομένων 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, για την αποτροπή της υλοποίησης σχεδίων που επιδιώκουν 
την επιστροφή στο παρελθόν, για την κατάργηση νόμων και διατάξεων που ακυρώνουν κεκτημένα δικαι-
ώματα δεκαετιών. 

Αγωνιστήκαμε για την διάσωση των πρακτορείων αφού προβήκαμε σε εκδηλώσεις στα κέντρα εξυπη-
ρέτησης πελατών με καταλήψεις και ενημερώσεις των καταναλωτών για την αύξηση των τιμολογίων και 
το κλείσιμο των πρακτορείων.

Κυρίως όμως, δώσαμε αγώνες για το μέλλον της ίδιας της ΔΕΗ. Για να αποτρέψουμε την διάσπασή 
της, για να προστατεύσουμε τον ενιαίο, δημόσιο και καθετοποιημένο της χαρακτήρα που αποτελεί την 
μοναδική εγγύηση για φτηνά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και την διασφάλιση του χαρακτήρα του 
ηλεκτρικού ρεύματος ως κοινωνικού αγαθού.

Απολογισμός

•  Την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων που θέλουν να οδηγήσουν σε εκποίηση των κερδοφόρων 
δημόσιων οργανισμών και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας

•  Την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας

•  Την τιμωρία εκείνων που οδήγησαν την κοινωνία σ’ αυτή την κρίση.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Σήμερα, περισσότερο από όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή ιδεολογικές μας διαφορές, για να παλέψουμε όλοι μαζί ενάντια 
στην λαίλαπα και τη βαρβαρότητα του συστήματος. Ως εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να τεθούμε επικεφαλής των αγώνων των εργαζομένων για ένα 
καλλίτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας.
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Ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας

Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να αφήσει αλώβητο τον κλάδο της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Παλιές φιλίες διαλύονται και νέες συμμαχίες αναδύονται τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Νέοι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου σχεδιάζονται 

και κατασκευάζονται, ενώ άλλοι βλέπουν τα σχέδια για κατασκευές τους να παραπέμπονται στις καλέν-

δες των πολυεθνικών τους κοινοπραξιών. 

Η ενεργειακή πολιτική και διπλωματία σήμερα είναι ένα πολύπλοκο πάζλ συμφερόντων, αντιτιθέμενων 

μεταξύ τους, ένα παιχνίδι για δυνατούς παίκτες, στη δίνη του οποίου παρασύρονται ακόμη και ολόκλη-

ρες χώρες με τις οικονομίες τους. Απότοκος της οικονομικής κρίσης είναι το ξαναμοίρασμα της ενερ-

γειακής τράπουλας, ένα ιδιόρρυθμο μπρα ντε φερ, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση να παρακολουθεί αμήχανη τις περίπλοκες κινήσεις των βασικών παικτών. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται η προσπάθεια της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ενέργει-

ας, συναντά όμως δυσκολίες, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα εθνικά συμφέροντα ορισμένων μεγάλων 

κρατών, δεν συνάδουν με την πολιτική αυτή. Κυβερνήσεις πολλών κρατών - μελών, εφευρίσκουν διά-

φορα τεχνάσματα προκειμένου να αποφύγουν την παράδοση, μέσω της απελευθέρωσης της αγοράς, 

στρατηγικών τομέων των εθνικών τους οικονομιών. Το παιχνίδι αυτό βρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη, με 

αμφίρροπες τάσεις, πράγμα που δεν μας επιτρέπει ακόμη να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα ως προς 

τα πού θα γείρει εντέλει η πλάστιγγα. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρ α σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εξελίξεις οι οποίες συνδέονται με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των 

κοινοτικών οδηγιών. Οι εξελίξεις αυτές κάθε άλλο παρά συνάδουν με την έννοια της ελεύθερης αγοράς, 

αφού με νομοθετικές πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας, από κοινού με την Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας, έγιναν προσπάθειες να περιθωριοποιηθεί η ΔΕΗ και να παραδοθεί ένα μεγάλο κομμάτι της 

αγοράς στους ιδιώτες «επενδυτές».

Αν θα θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία 

χρόνια, ο μόνος όρος που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τον ακριβή προσδιορισμό θα ήταν 

«διαρκές σκάνδαλο ελληνικής πρωτοτυπίας».

Βασισμένη στην κοινοτική οδηγία 54/03 η πολιτική ηγεσία, ερμήνευσε κατά το δοκούν το γράμμα της 

και δημιούργησε ένα έκτρωμα, το οποίο «απελευθέρωσε» μεν την αγορά για τους ιδιώτες, «υποδούλω-

σε» όμως της ΔΕΗ στα επιχειρηματικά τους συμφέροντα.

Σήμερα ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θυμίζει περισσότερο τριτοκοσμική χώρα 

έρμαιο στις διαθέσεις των συμφερόντων των «ιδιωτών» επενδυτών, οι οποίοι πέρα και έξω από κάθε 

έννοια επιχειρηματικής πρακτικής, κατορθώνουν να περάσουν νομοθετικές ρυθμίσεις που τους «απαλ-

λάσσει» από κάθε «επιχειρηματικό κίνδυνο», αφού έχουν εξασφαλίσει την μακροχρόνια διάθεση του 

«προϊόντος» τους σε προκαθορισμένες τιμές.

Η δημιουργία αυτού του ασφυκτικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, καθ’ υπαγόρευση των ιδιωτι-

κών συμφερόντων, έχει επιφέρει τεράστιες ζημιές στην ΔΕΗ, η οποία καλείται υπό άνισους όρους να 

ανταγωνιστεί όλους εκείνους που ζουν σε βάρος της και σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών.
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Η
επαίσχυντη ρύθμιση για την Οριακή Τιμή του Συστήματος δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα δώρο 
στους «προμηθευτές» της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν είχε το παραμικρό όφελος για τους 
καταναλωτές, για τους οποίους υποτίθεται ότι γίνεται η «απελευθέρωση της αγοράς».

Σύμφωνα με τις εξωφρενικές αυτές ρυθμίσεις η ΔΕΗ υποχρεώνεται να αγοράζει όλη την παραγωγή 
του ιδιωτικού τομέα σε τιμές υψηλότερες από τα τιμολόγια πώλησης, χωρίς οι καταναλωτές, είτε οι 
μικροί είτε οι μεγάλοι, να έχουν δυνατότητα επιλογής. Η οδηγία 54/03 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
επέβαλε την «απελευθέρωση» της αγοράς, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 3426/05 του τότε 
υπουργού Ανάπτυξης.

Είναι γνωστό ότι με τις ρυθμίσεις αυτές η ΔΕΗ αγοράζει σε τεχνητά υψηλά διαμορφωμένες τιμές την 
ηλεκτρική ενέργεια τρίτων και θα την πωλεί σε τεχνητά χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές ελέω 
του τρόπου προσδιορισμού της ΟΤΣ. Η ζημιά της ΔΕΗ, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, προσδιορί-
ζεται από τη διαφορά μεταξύ της ΟΤΣ που επικρατούσε πριν την ανατροπή της μεθοδολογίας και τoυ 
τωρινού, υπολογισμού. Είναι προφανές πως η ΟΤΣ, που ήταν τον Ιανουάριο του 2006 42.5 Ευρώ/ MWh 
και ένα χρόνο αργότερα έφτασε τεχνητά στα 71 Ευρώ/MWh θα συνεχίσει την άνοδο της υπό την πίεση 
των ιδιωτών της ηλεκτροπαραγωγής φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα. Και αυτό, βέβαια, χωρίς να υπολο-
γίσουμε καμιά απολύτως αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου που είναι βέβαιο ότι θα ανέβουν αφού 
ακολουθούν τις τιμές του πετρελαίου με υστέρηση έξι μηνών.

Το σκάνδαλο της ΟΤΣ συνεχίζεται

Σ την Ελλάδα έχουμε σημαντικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν το επίπεδο των 
6.3 εκατομμυρίων μεγαβατωρών το χρόνο. Μέχρι πρόσφατα οι εισαγωγές γίνονταν από την ΔΕΗ 
κυρίως την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού και μικρό αριθμό εισαγωγών σε τιμές γύρω από την 

ΟΤΣ. Οι εισαγωγείς (κυρίως από την Ρουμανία και την Βουλγαρία) με κόστος λίγο χαμηλότερο από την 
ΟΤΣ. ανταγωνίζονταν τη ΔΕΗ ως προμηθευτές και πουλούσαν το ηλεκτρικό ρεύμα που εισήγαγαν σε 
μικρό αριθμό επιλεγμένων πελατών σε τιμή κάτω από τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Η τεχνητή όμως άνοδος της 
ΟΤΣ οδήγησε όλους αυτούς τους προμηθευτές να πουλάνε το ρεύμα στο Σύστημα και όχι απευθείας σε 
πελάτες, αφού η σημερινή ΟΤΣ είναι πολύ υψηλότερη.

Από την αρχή του 2006 μέχρι και το 2010, σύμφωνα με υπολογισμούς, οι Έλληνες καταναλωτές θα 
πληρώσουν 2.500.000 ευρώ παραπάνω απ’ ότι θα έπρεπε για να χρηματοδοτήσουν την, αλά Ελληνικά, 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το μεγάλο σκάνδαλο με την ΟΤΣ είναι ότι αυτή αυξή-
θηκε, με πολιτικές αποφάσεις, κατά 34% μέσα σε 48 ώρες.

Το διαρκές αυτό σκάνδαλο καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές. Ένα πέπλο σιωπής 
όμως το έχει σκεπάσει και κανείς δεν δείχνει να ενδιαφέρεται γι’ αυτό. Μοναδική εξαίρεση οι εργαζό-
μενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ που με κάθε ευκαιρία το επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση 
με απόψεις, επιχειρήματα και τεκμηρίωση.

Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας: 
η πέτρα του σκανδάλου
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Κι όμως εξακολουθούν να μην 
πληρώνουν και δε συγκινείται κανείς

Ω ς πότε θα ζουν σε βάρος της ΔΕΗ; Ως πότε θα πληρώνει ο ελληνικός λαός τις δικές τους επι-
χειρηματικές δραστηριότητες; Ως πότε θα «φεσώνουν» την ΔΕΗ και δεν θα πληρώνουν τους 
λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Τα αμείλικτα αυτά ερωτήματα τίθενται ξανά και ξανά σε σχέση με τους μεγάλους ενεργοβόρους βιο-
μηχανικούς πελάτες, τα χρέη των οποίων μέχρι τα τέλη του προηγούμενου Σεπτεμβρίου ανέρχονταν στο 
ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρών.

Την στιγμή που η επιχείρηση κόβει το ρεύμα στον απλό καταναλωτή που δεν είναι συνεπής απέναντι 
στις υποχρεώσεις του, είναι, τουλάχιστον, προκλητικό να ανέχεται όχι μόνο την καθυστέρηση, αλλά και 
την αμφισβήτηση στο τρόπο τιμολόγησης από πλευράς των βιομηχανικών πελατών. 

Η νέα διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει να θέσει ως άμεση προτεραιότητά της το σταμάτημα αυτής της 
πρακτικής. Είναι, άλλωστε, ζήτημα ισονομίας έναντι των νόμων και δεν μπορούν οι «ισχυροί» του τόπου 
αυτού να βρίσκονται υπεράνω των νόμων ή κοινώς να τους «γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων 
τους». 

Τα σχέδια για τη διάσπαση της ΔΕΗ

Δ εν είναι πια ούτε καν κοινό μυστικό, ότι διάφοροι 
κύκλοι, επικαλούμενοι την «απελευθέρωση» της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, απερ-

γάζονται σχέδια για το σπάσιμο της ΔΕΗ και τη δημιουργία 
μιας σειράς θυγατρικών εταιρειών, χωρίς αυτό να επιβάλ-
λεται από πουθενά, απλά και μόνο για να υπηρετήσουν τις 
επιταγές των «ιδιωτών» που εποφθαλμιούν τον διαμελισμό 
της ΔΕΗ για να την κατασπαράξουν. Ως συνδικαλιστικό 
κίνημα δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε αγώνες για 
να αποτρέψουμε τον διαμελισμό της ΔΕΗ αφού με αίσθη-
μα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, γνωρίζουμε πολύ 
καλά πως τα συμφέροντα του θα εξυπηρετηθούν καλλίτερα 
από μια δημόσια επιχείρηση.

Στα πλαίσια αυτά η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ με μια 
σειρά αποφάσεις της, οδήγησε την επιχείρηση σχεδόν στο 
περιθώριο των εξελίξεων. Αλλιώς δεν μπορούν να ερμηνευ-
τούν οι αποφάσεις για την αντικατάσταση μόνο των παλαιών 
παραγωγικών μονάδων και η απουσία από την διεκδίκηση 
νέων μονάδων, εγκαταλείποντας τη νέα ισχύ που πρόκειται να εγκατασταθεί σε χέρια των ιδιωτών. Αν 
αυτό δεν είναι έγκλημα κατά της ΔΕΗ και κατά του Έλληνα καταναλωτή, τότε τι είναι; 

Εμείς, ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να μετατρέψουν 
την ΔΕΗ από γίγαντα σε νάνο.

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙσΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ σΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ σΥΝΕΛΕΥσΗ
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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙσΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ σΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ σΥΝΕΛΕΥσΗ
η τρ ι ετής δράση μας
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Τ
α τελευταία χρόνια γίνεται, από διάφορα κέντρα, μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης του 
εθνικού μας καύσιμου, του λιγνίτη. Ένας τεράστιος προπαγανδιστικός μηχανισμός έχει στηθεί 
με την βοήθεια «υπάκουων» δημοσιογράφων και ΜΜΕ, οι οποίοι με το πρόσχημα της «ευαισθη-

τοποίησης για το περιβάλλον» συκοφαντούν και απαξιώνουν τον λιγνίτη. 

Πράξεις όπως: 

•  Η απόπειρα κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων του Αμύνταιου και της Καρδιάς, όταν αυτές έχουν 
ζωή για πάνω από 20 χρόνια.

•  Η υιοθέτηση των ξένων, εισαγόμενων καυσίμων που οδηγεί τη χώρα σε ενεργειακή εξάρτηση.

•  Η θεοποίηση του λιθάνθρακα και του φυσικού αερίου που θα «δέσουν» τη χώρα στο άρμα των 
μεγάλων εισαγωγέων.

•  Είναι καταστροφικές τόσο για τη ΔΕΗ, όσο και για ολόκληρη τη χώρα.

Κανείς όμως από αυτούς τους «περιβαλλοντικά ευαίσθητους» υπερασπιστές δεν λέει κουβέντα και 
όλοι ποιούν τη νήσσαν για το αν:

•  Θα εξαρτηθεί η χώρα ενεργειακά από ξένα, εισαγόμενα καύσιμα

•  Αν θα πληρώσουν οι καταναλωτές το μάρμαρο μιας και τα φτηνά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας 
στη χώρα μας βασίζονται στην ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο τον λιγνίτη.

•  Για το αν η μεταλιγνιτική εποχή θα μας οδηγήσει δεκαετίες πίσω καταργώντας χιλιάδες θέσεις 
εργασίας, καταδικάζοντας ολόκληρες περιοχές της χώρας στην ανεργία και τον μαρασμό.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα αποτρέψαμε τα σχέδια της προηγούμενης διοίκησης. Σε διαφορετική περί-
πτωση η συμμετοχή του εθνικού μας καύσιμου, του λιγνίτη θα περιοριζόταν το 2020 στο 7% - 23%, 
πράγμα που θα είχε ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, με 
καταστροφικές συνέπειες τόσο για τα ελληνικά νοικοκυριά, όσο και για την ανταγωνιστικότητα της ελλη-
νικής οικονομίας στο σύνολο της. 

Για κάθε εχέφρονα παρατηρητή της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα, ο λιγνίτης ήταν και παραμένει 
η μοναδική λύση για την παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην ελληνική οικονομία, όσο και 
στους έλληνες καταναλωτές. 

Οι επιθέσεις που δέχεται το εθνικό μας καύσιμο από μερίδα «επαγγελματιών» ανησυχούντων για το 
περιβάλλον και «όψιμων» σταυροφόρων κατά της ρύπανσης τους, υποκρύπτουν άλλες σκοπιμότητες, οι 
οποίες έχουν άμεση σχέση με τα κολοσσιαία συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτές.

Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε με ικανο-
ποίηση τις πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της ΔΕΗ καθηγητή κ. Αρθούρου Ζερβού, ο οποίος είπε ότι 
«ο λιγνίτης ήταν και θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμη το εθνικό καύσιμο. Η σημασία του λιγνίτη 
θα είναι καθοριστική για πάρα πολλά ακόμη χρόνια για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της 
χώρας»

Εμείς παλέψαμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προστασία του εθνικού καυσίμου, αφού 
θεωρούμε ότι μόνο με τον λιγνίτη η χώρα μας θα παραμείνει ενεργειακά ανεξάρτητη και αυτάρκης.

Λιγνίτης: το εθνικό καύσιμο 
κινδυνεύει από την απαξίωση του
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Η σημασία του μακροχρόνιου 
ενεργειακού σχεδιασμού

Ε δώ και χρόνια οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ επιμένει, σχεδόν μονότο-
να, για την αναγκαιότητα κατάρτισης ενός μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ο οποίος θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας και ανεξαρτησίας της χώρας, με το 

ηλεκτρικό ρεύμα που θα αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και θα προσφέρεται σε προσιτές τιμές 
τόσο για τους απλούς καταναλωτές, όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Η παντελής απουσία αυτού του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, απόρροια της αδιαφορίας των 
ιθυνόντων αποτελεί απασφαλισμένη βόμβα στα θεμέλια του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με απρόβλεπτες και ίσως, καταστροφικές συνέπειες για την εθνική μας οικονομία. Ταυτόχρονα, 
είναι η κερκόπορτα για την είσοδο των γνωστών επιτήδειων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τα κενά και τις 
ασάφειες του συστήματος αισχροκερδούν σε βάρος του ελληνικού λαού. 

Ως συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε επισημάνει και καθορίσει τις τρεις, βασικές, συντεταγμένες, οι 
οποίες πρέπει να ληφθούν κατά την κατάρτιση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας. 
Οι συντεταγμένες αυτές είναι: 

•  Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας

•  Οι χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή

•  Η προστασία του περιβάλλοντος

Παράλληλα: 

•  Το μείγμα καυσίμου για την ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί την πλέον κρίσιμη επιλογή για τον ενερ-
γειακό σχεδιασμό.

•  Δεν θα πρέπει σήμερα να επιλεγούν λύσεις αρεστές, που όμως αύριο θα κληθεί να πληρώσει 
πανάκριβα ο καταναλωτής. 

•  Είναι απαραίτητες οι πολιτικές εξοικονόμησης και ορθής διαχείρισης της ενέργειας.

EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 5808

Εκδότης
Καζάνας Γεράσιμος

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

•  Είναι αναγκαίες οι αντικαταστάσεις των λιγνιτικών μονά-
δων με νέες, σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και η τοπο-
θέτηση νέων, σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεσματι-
κών ηλεκτροστατικών φίλτρων στις παλαιές.

•  Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη η κατασκευή νέων σύγχρο-
νων και αυξημένης παραγωγικότητας μονάδων.

•  Είναι θεμελιώδης η σημασία της επιλογής πρωτογενών 
μορφών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.

Για να μπορέσουν όμως όλα αυτά να υλοποιηθούν θα πρέ-
πει να συνδεθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός με ένα δίκτυο 
συνεχούς καταγραφής, παρακολούθησης - επικαιροποίησης 
των ενεργειακών πόρων της χώρας που θα αφορά: 

1.  Στην εξέλιξη των εγχώριων αποθεμάτων (στερεών καυ-
σίμων, υδάτινων πόρων, βιοκαυσίμων).

2.  Στην εξέλιξη της διαθεσιμότητας των εισαγόμενων 
ενεργειακών πόρων (στερεών καυσίμων, πετρελαίου, 
φυσικού αερίου).
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Θ α εξακολουθήσει η ΔΕΗ να είναι ο πρωταγωνιστής στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με το 
πρόγραμμα επενδύσεων άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ; Θα παραμείνουν τόσο χαμηλοί οι 
ρυθμοί υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, με αποτέλεσμα την αναθεώρηση του δύο 

φορές μέσα στα τελευταία χρόνια; 

Τα ερωτήματα αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στις μέρες μας, τόσο γιατί τις επενδύσεις αυτές τις έχει 
άμεση ανάγκη η χειμαζόμενη εθνική οικονομία, όσο και γιατί οι ιδιώτες παίκτες της αγοράς προχωρούν 
με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση των δικών τους επενδυτικών προγραμμάτων και ήδη στις αρχές 
του νέου έτους θα ξεκινήσει η ένταξη στο σύστημα της «δεύτερης γενιάς» ιδιωτικών μονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής. 

Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι σε βάρος της ΔΕΗ, είναι σε βάρος του ελληνικού λαού, είναι σε 
βάρος της εθνικής οικονομίας. Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ μπορεί και πρέπει 
να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, μπορεί και πρέπει να 
γίνει η ατμομηχανή της προόδου και της εξόδου από την κρίση, μπορεί και πρέπει να συμβάλει καθορι-
στικά και αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και την είσοδο της στη νέα εποχή. 

Άμεση υλοποίηση του επενδυτικού 
προγράμματος της ΔΕΗ

3.  Στην οριοθέτηση μέσα από μελέτες των περιοχών ανάπτυξης των ΑΠΕ και στη συνεχή παρακολού-
θηση της συμμετοχής όλων των μορφών τους.

4.  Στην εξέλιξη της πραγματικής τιμής των καυσίμων αλλά και της ονομαστικής τιμής των κοινωνικό 
- περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά μονάδα καυσίμου.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει το μίγμα καυσίμων που θα χρησιμοποιεί-
ται στην ηλεκτροπαραγωγή, πράγμα για το οποίο ως συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε λάβει αποφάσεις και 
με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις υπερασπιζόμαστε το εθνικό μας καύσιμο, τον λιγνίτη, το μόνο 
που εγγυάται την αυτάρκεια στην παραγωγή και την ανεξαρτησία της χώρας μας από τις εισαγόμενες, 
πανάκριβες πρώτες ύλες (φυσικό αέριο, λιθάνθρακα, πετρέλαιο).

Μετά την θεοποίηση του φυσικού αερίου, τελευταία έχει αρχίσει μια συστηματική προβολή των «πλε-
ονεκτημάτων» του λιθάνθρακα. Οι προσπάθειες αυτές είναι εκ του πονηρού και αποσκοπούν στην εξυ-
πηρέτηση εκείνων που θα αναλάβουν εργολαβικά την εισαγωγή του.

Γ ια τους εργαζόμενους της ΔΕΗ το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος κάθε άλλο παρά 
αμελητέο είναι. Για μας είναι καθοριστικής σημασίας το ζήτημα της προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων.

Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα προβλήματα της υγείας των ανθρώπων, αφού κανείς λογικός και υπεύθυνος 
άνθρωπος δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι ο λιγνίτης δε ρυπαίνει, αλλά 
σήμερα με τις νέες τεχνολογίες η επιβάρυνση του περιβάλλοντος μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Το 
γεγονός αυτό όμως δεν πρέπει να οδηγήσει στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, στην υπέρογκη 
αύξηση της τιμής των τιμολογίων με επιβάρυνση στον Έλληνα καταναλωτή και στην απώλεια χιλιάδων 
θέσεων εργασίας.

Η προστασία του περιβάλλοντος
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Αυτό που πρέπει να γίνει, για την υγεία των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος είναι η 
τοποθέτηση νέων σύγχρονων ηλεκτροστατικών φίλτρων, η αποθείωση και γενικά η λήψη όλων εκείνων 
των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό των ρύπων αυστηρά μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Στο σημείο αυτό όμως, θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μια διευκρίνιση. Άλλοι είναι οι με αγνά αισθή-
ματα και προθέσεις οικολογικών πεποιθήσεων συμπολίτες μας που αγωνιούν για το περιβάλλον και 
άλλοι είναι εκείνοι που τεχνηέντως υπερασπίζονται τα ξένα καύσιμα και τους κύκλους συμφερόντων 
που εκπροσωπούν.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνει το γεγονός της φετιχοποίησης του φυσικού αερίου και του λιθάνθρακα 
από μερίδα του Τύπου. Πίσω από τις ενέργειες αυτές κρύβονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, ντόπια και ξένα. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά και με κάθε ευκαιρία θα τα καταγγέλλουμε στον 
ελληνικό λαό.

Το κλείσιμο των πρακτορείων

Μ ια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης και μια πολιτική εκχώρησης στα χέρια των ιδιωτών, 
αποτελεί η πολιτική της διοίκησης της ΔΕΗ όσον αφορά στα πρακτορεία. Η πολιτική συρρίκνω-
σης των πρακτορείων ανά την Ελλάδα δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για την εξυπηρέτηση 

των καταναλωτών, αφενός, και, αφετέρου, απαξιώνει τους συναδέλφους που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Η διοίκησης της ΔΕΗ με αυτόν τον τρόπο εκχωρεί σε τρίτους - τράπεζες, πρακτορεία ΟΠΑΠ κλπ - τον 
ρόλο των πρακτορείων, δημιουργώντας εξαρτήσεις από αυτούς. Παράλληλα, οι τράπεζες, χρεώνοντας 
προμήθεια για την είσπραξη των λογαριασμών επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον απλό Έλληνα κατα-
ναλωτή.

Η κατάργηση των πρακτορείων αποτελεί μια ακόμη «απόφαση σταθμό» της προηγούμενης διοίκησης 
του κ. Τ. Αθανασόπουλου. Δεκάδες πόλεις και εκατοντάδες χωριά της ελληνικής επικράτειας στερού-
νται πλέον των υπηρεσιών τους. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν εξεγερθεί, οι δημοτικές αρχές κάνουν επα-
νειλημμένα διαβήματα και το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων της ΔΕΗ με δυναμικές κινήσεις 
και αγώνες προσπαθεί να αποτρέψει το κλείσιμό τους.

Λαμβάνοντας αυτή την απόφαση οι «ειδήμονες» της διοίκησης, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη την ταλαι-
πωρία των κατοίκων των περιοχών αυτών, οι οποίοι για οποιαδήποτε πλέον συναλλαγή τους με την 
επιχείρηση, θα είναι υποχρεωμένοι να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Παράλληλα, πρόκειται για μια ακόμη σαφή ένδειξη απαξίωσης του μάχιμου προσωπικού πρώτης γραμ-
μής της επιχείρησης. Για μια πολιτική υποβάθμισης των υπηρεσιών εκατοντάδων συναδέλφων, οι οποίοι 
έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με τους έλληνες καταναλωτές και έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά 
«σε σάκο του μποξ» λόγω των ατυχών, για να μην μεταχειριστούμε πιο σκληρές εκφράσεις, αποφάσεων 
της διοίκησης της ΔΕΗ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η κατάργηση των πρακτορείων είναι «βούτυρο στο ψωμί» των αντα-
γωνιστών της. Η πολυδιαφημισμένη «απελευθέρωση της αγοράς» στο τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας, προϋποθέτει για τους «υγιείς ανταγωνιστές» της ΔΕΗ ακρωτηριασμό της τελευταίας, για να 
μπορούν, έτσι, με την ησυχία τους να «δρέψουν τους καρπούς» των «επενδύσεων» τους.

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα στη ΔΕΗ δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη σε 
κοινές δράσεις με τις τοπικές κοινωνίες και τις δημοτικές αρχές έχουν αποτρέψει το κλείσιμο πολλών 
πρακτορείων (πχ. Κιάτο) προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και την ίδια την ΔΕΗ αλλά και διασφαλί-
ζοντας την εξυπηρέτηση χιλιάδων καταναλωτών της ελληνικής περιφέρειας.
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Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Οι δράσεις αυτές, στο επόμενο διάστημα, θα ενταθούν και μέσα από ευρύτερες συμμαχίες θα ανα-
τρέψουν αυτές τις καταστροφικές για την ΔΕΗ πολιτικές. Γιατί είναι αδιανόητο ακόμη και να το σκεφτεί 
κανείς ότι η ΔΕΗ αντί να διευκολύνει τους καταναλωτές στις συναλλαγές μαζί της, να δημιουργεί επι-
πρόσθετα προβλήματα, διευκολύνοντας έτσι τους ανταγωνιστές της.

Το κλείσιμο των πρακτορείων είναι μια εγκληματική πολιτική, μια πολιτική σε βάρος των συμφερόντων 
της ΔΕΗ αλλά και των καταναλωτών και πρέπει να σταματήσει.

Ω ς εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ εδώ και χρόνια φωνάζουμε, αγωνιζόμαστε και 
απαιτούμε την πρόσληψη νέων εργαζομένων στην επιχείρηση, με στόχο την κάλυψη των οργα-
νικών θέσεων και κενών, γιατί μόνο έτσι η ΔΕΗ θα μπορέσει να σταθεί με αξιώσεις στο ολοένα 

και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γιατί μόνο έτσι η ΔΕΗ θα εξασφαλίσει τη συνέχεια στην μετάδοση 
της τεχνογνωσίας από τη μια γενιά εργαζομένων στην άλλη, τεχνογνωσία, η οποία αποτελεί συγκριτικό 
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Η πρόσληψη νέων υπαλλήλων θα πρέπει να γίνει με αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό. Να σταματήσει πια το όνειδος της 
«ατομικής συνέντευξης» και των ρουσφετολογικών προσλήψεων. Να ενισχυθεί η ΔΕΗ με εργαζόμενους 
σε όλους τους τομείς.

Εδώ και χρόνια η ΔΕΗ και οι διοικήσεις της δηλώνουν δημόσια πως θα προκηρύξουν νέες θέσεις 
εργασίας, αλλά στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Στο μεταξύ συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται και τα κενά 
αυξάνονται, με αποτέλεσμα λιγότεροι εργαζόμενοι να υποχρεώνονται να βγάλουν την δουλειά.

Αυτό δημιουργεί άγχος και αγωνία στους εργαζόμενους, οι οποίοι μέρα με τη μέρα βλέπουν τις καρέ-
κλες γύρω τους να αδειάζουν, λόγω συνταξιοδοτήσεων, αλλά νέους υπαλλήλους να μην προσλαμβάνει 
η διοίκηση. Την ίδια στιγμή, σχεδόν μνημειώδεις διαστάσεις τείνει να λάβει το «στράτευμα των ακρι-
βοπληρωμένων συμβούλων της διοίκησης», το αντικείμενο των οποίων ελάχιστοι γνωρίζουν κι’ ακόμη 
λιγότεροι μπορούν να κατανοήσουν.

Η ΔΕΗ έχει ανάγκη από χιλιάδες προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις 
και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργίας τους. Δεν μπορούν οι «μαθητευόμενοι μάγοι» της διοίκη-
σης, όταν τους συμφέρει, να επικαλούνται την αφοσίωση και την αυτοθυσία των εργαζομένων, οι οποίοι 
σε πολλές περιπτώσεις, εργάζονται κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα δυσμενείς για την υγεία τους 
συνθήκες. Και την ίδια στιγμή να προσπαθούν με τεχνάσματα και συμβασιούχους να δημιουργήσουν την 
αίσθηση ότι εργάζονται προς την κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης, πέραν του ότι θα δημιουργήσει υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, θα 
προκαλέσει τριβές μεταξύ του προσωπικού και θα αποδυναμώσει κι άλλο την θέση της ΔΕΗ στο ευρύ-
τερο οικονομικό περιβάλλον, θα δημιουργήσει, επιπλέον, και σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, αφού 
μέχρι να εκπαιδευτούν οι νέοι αυτοί υπάλληλοι, θα έρθει η ώρα της λήξης της σύμβασής τους, δίχως, 
ουσιαστικά, να προσφέρουν τίποτα στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει, επιτέλους, να πάψουν να παίζουν και με την τύχη 
της ΔΕΗ και με τις τύχες των ανέργων. Θα πρέπει, άμεσα, με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες, 
να προχωρήσουν στην υλοποίηση της εξαγγελίας τους για άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, το 
οποίο θα στελεχώσει τις αποδυναμωμένες υπηρεσίες και διευθύνσεις της επιχείρησης. Όλα τα υπόλοι-
πα είναι, απλά, εκ του πονηρού και θα μας βρουν αντίθετους.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 64

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 10-3-2010 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή της ΕΔΟΠ ΔΕΗ 

στα γραφεία του Συλλόγου, προκειμένου να πραγματοποιήσει Διοικητικό και Οικονομικό έλεγχο στις 

πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1-7-2009. Πριν την έναρξη της διαδικασίας 

και μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του αντιπροέδρου Χατζογιάννη Σοφοκλή στη θέση του 

ως μέλος της εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται η αναπληρωματική με το ψηφοδέλτιο που εκλέχθηκε 

η Ακριβή Σμπόνια.

1. Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα βιβλία.

2. Το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. τηρείται κανονικά και βρέθηκαν καταχωρημένα όλα τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που ελήφθησαν κατά καιρούς αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέ-

ροντα των συναδέλφων.

4. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και 31-12-2009 έγιναν οχτώ (8) συνεδριάσεις εκ 

των οποίων (1) του Γενικού Συμβουλίου, (3) του Διοικητικού Συμβουλίου και (4) του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου απ’ όπου φαίνεται η σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

5. Έγιναν ενημερωτικές μετακινήσεις κλιμακίων της Διοίκησης στην Επαρχία.

6. Το αρχείο τηρείται για όλα τα θέματα 

7. Στις δαπάνες γίνεται κάθε δυνατή περιστολή. Προς ενημέρωση 

Εισπράξεις 2009: 162.991,40€
Δαπάνες 2009: 116.982,89€
Υπόλοιπο νέο:  46.008,51€

Το υπόλοιπο σε νέο συμφωνήθηκε απόλυτα. Κρίνουμε ότι το Δ.Σ. της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ για το παραπάνω 

διάστημα λειτούργησε σωστά, έτσι ώστε να μας δίνει το δικαίωμα να προτείνουμε την απαλλαγή του 

από κάθε ευθύνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σιαφάς Αθανάσιος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημητρακόπουλος Κων/νος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σμπόνια Ακριβή



�1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προσωπικού ΔΕΗ
ENΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο 2008 ........................................ 33.318,76

Εισφορές μελών ....................................107.293,82

Οικονομική ενίσχυση ............................... 20.000,00

ΟΑΕΔ ......................................................... 2.265,73

Τόκοι τραπεζών  ........................................... 113,09

ΣΥΝΟΛΟ: ..............................................  162.991,40

ΕΞΟΔΑ

1. Μισθός Προσωπικού .......................... 17229,36

2. ΙΚΑ Προσωπικού ................................... 4089,55

3. Εφημερίδες-Περιοδικό ....................... 13115,42

4. Τηλέφωνα ............................................. 8255,79

5. Μετακινήσεις Δ.Σ. .............................. 14442,42

6. Περιοδείες Δ.Σ. .................................... 7045,55

7. Γραφική Ύλη ......................................... 1930,96

8. Δικαστικά  ............................................. 6035,00

9. Δημόσιες Σχέσεις................................. 3036,90

10. Οικονομική Ενίσχυση .............................. 250,00

11. Ιστοσελίδα .............................................. 123,00

12. ΦΜΥ ........................................................ 441,00

13.  Γενική Συνέλευση/ 
Γενικό Συμβούλιο ............................... 28479,10

14. Συνέδριο ΓΕΝΟΠ .................................. 2791,75

15. Λογιστής ................................................. 595,00

16. Πάγια ...................................................... 198,50

17. Ταχυδρομικά ........................................... 727,20

18. Διάφορα ................................................ 1796,39

19. Τοπικές Ενώσεις .................................. 2200,00

20. Καθαρισμός Γραφείων  ........................ 4200,00

ΣΥΝΟΛΟ: ...............................................116.982,89

ΕΣΟΔΑ ...................................................162.991,40

ΕΞΟΔΑ ...................................................116.982,89

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ..............................................  46.008,51

ΕΣΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/09 ............................... 46.008,51

Εισφορές μελών ....................................108.000,00

ΟΑΕΔ ......................................................... 6.000,00

Τόκοι τραπεζών  ........................................... 200,00

ΣΥΝΟΛΟ: ...............................................160.208,51

ΕΞΟΔΑ

Μισθός Προσωπικού & ΙΚΑ ...................... 21000,00

Γραφική Ύλη .............................................. 3500,00

ΕΛΤΑ ........................................................... 2500,00

Δημόσιες Σχέσεις ...................................... 3000,00

Τοπικές Ενώσεις ...................................... 10000,00

Δικαστικά .................................................... 8000,00

Περιοδικό - Εφημερίδα ............................. 15000,00

Τηλέφωνα ................................................. 10000,00

Μετακινήσεις Δ.Σ ..................................... 14000,00

Περιοδείες Δ.Σ ......................................... 16000,00

Γενικό Συμβούλιο ...................................... 25000,00

Εκλογές .................................................... 25000,00

Καθαρίστρια ................................................ 4000,00

Διάφορα ...................................................... 3208,51

ΣΥΝΟΛΟ: ...............................................160.208,51

Ïéêïíïìéêüò Áðïëïãéóìüò 2009

Προϋπολογισμός 2009
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2010

Βιώνουμε τα φαινόμενα της οικονομικής δυσπραγίας, την τρομοκρατία των αγορών καθώς 
και την ήττα του καπιταλιστικού συστήματος εξ’αιτίας του οποίου καλούμαστε, όλοι εμείς να 
πληρώσουμε το τίμημα της ήττας.

Μια ήττα που έχει όνομα. Μια ήττα που έχει διεύθυνση. Μια ήττα που άνδρωσε τις ψευ-
δεπίγραφες αγορές οι οποίες ως αυτόματοι πιλότοι συμπαρασύρουν τις τιμές στα ύψη και 
διαμορφώνουν καρτέλ, ενώ παράλληλα δημιουργούν συνθήκες κίβδηλου ανταγωνισμού προς 
όφελος των συγκεκριμένων ιδιωτών συμφερόντων. 

Η τρομοκρατία των αγορών είναι η απειλή της συνοχής των κοινωνικών στρωμάτων, της 
αλληλεγγύης των γενναιών, των ανθρωπιστικών και πανανθρώπινων αξιών. Δε μπορεί η Διε-
θνής κοινότητα να παρακολουθεί αμέριμνη τα στημένα παιχνίδια των κερδοσκόπων και να 
ζητά την εξόφληση του λογαριασμού από τα λαϊκά στρώματα. 

Την οικονομική κρίση να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες

• Αυτοί που θησαύρισαν από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια του χρηματιστηρίου 

• Αυτοί που «πνίγηκαν» από τα θαλασσοδάνεια και τις κρατικές επιχορηγήσεις.

• Αυτοί που από το σχέδιο Μάρσαλ μέχρι σήμερα τροφοδοτούνται από το ίδιο το σύστημα 
με κρατικό χρήμα σε βάρος του υπόλοιπου λαού.

Αρνούμαστε να δεχτούμε τα έκτακτα μέτρα και παράλληλα να εξαιρούνται αυτοί που πράγ-
ματι πρέπει να πληρώσουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ να πληρώσουν αυτοί που την Δημιούργησαν.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην κατάργηση των Σ.Σ.Ε. 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην κατεδάφιση του Ασφαλιστικού μας 

Αντιθέτως απαιτούμε προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού για να ενισχυθούν οι συνάδελ-
φοι της πρώτης γραμμής να φύγουν όλοι οι επί συμβάσει συνταξιούχοι, ακριβοπληρωμένοι 
σύμβουλοι και να ανοίξουν όλα τα καταστήματα των πελατών που έκλεισαν. 

Παράλληλα ζητάμε κρατική προστασία από τους αεριτζήδες έμπορους και κανόνες διαχεί-
ρισης των πελατών με ίσους όρους. Η αρπαγή με το σύστημα της έκπτωσης των τιμολογίων 
δεν μπορεί να έχει μια μόνο μορφή δηλαδή το εύκολο κέρδος σε σχέση με τα κερδοφόρα 
τιμολόγια, ενώ τα ζημιογόνα να παραμένουν στη ΔΕΗ. Δεν μπορεί ο ανταγωνισμός να χρη-
σιμοποιείται με την ανοχή της πολιτείας υπέρ των αεριτζήδων και κατ’επίφαση εμπόρων της 
Απελευθερωμένης Αγοράς. Έχουν χρέος οι αρμόδιοι να ξεκαθαρίσουν το σημαδεμένο παι-
χνίδι και να εφαρμόσουν δίκαιους όρους στην προοπτική να μην ευνοούνται οι κερδοσκόποι, 
με την αφαίμαξη των πελατών και οι επισφαλείς με τα ζημιογόνα τιμολόγια να μένουν στην 
ΔΕΗ. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΙΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 

ΖΗΤΑΜΕ Οικονομική αναβάθμιση των κατηγοριών που εκπροσωπούμε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ 1.300 Ευρώ και 
προώθηση κατά ένα Μισθολογικό κλιμάκιο.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ για την 
διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΣΧΥ.

ΚΛΑΔΙΚΑ
1.  Η συνέχεια εξισορρόπησης του επιδόματος εκπαίδευσης προκειμένου να αποκατασταθεί η 

παράγραφος Δ 3 της ΕΣΣΕ 1982 που παραβιάσθηκε με αποφάσεις Διοίκησης της ΔΕΗ και να 
καλυφθεί η διαφορά του επιδόματος μέσης εκπαίδευσης από την ανωτάτη εκπαίδευση. Το 
επίδομα μέσης εκπαίδευσης πρέπει να επεκταθεί από 25% που είναι σήμερα σε 35%. 

2.  Προώθηση κατά ένα μ.κ. των κατηγοριών ΔΟ2, ΔΟ3, Υ3, Υ2, και ΓΥ με ταυτόχρονο άνοιγμα των 
τερματικών κλιμακίων.

3.  Αναγνώριση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης και κατηγορίας 
για τη μισθολογική εξέλιξη. (Μ.Κ.13 εφαρμογή Σ.Σ.Ε.89).

4.  Εξομοίωση για όλους τους καταμετρητές του επιδόματος “Μέσου Όρου Ενδείξεων”.

5.  Αναβάθμιση της ειδικότητας ΓΥ3/Β (προσωπικού Ασφαλείας) στην κατηγορία ΔΟ2 με άμεσες 
προσλήψεις και ταυτόχρονα απομάκρυνση των ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης. Επέκταση του 
επιδόματος επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται σε θέσεις υψηλής 
επικινδυνότητας. Άνοιγμα των τερματικών κλιμακίων της ΓΥ κατηγορίας ανάλογα με τα τυπικά 
προσόντα.

6.  Χορήγηση του επιδόματος ειδίκευσης στους συναδέλφους που ασκούν καθήκοντα προϊστα-
μένου - υπεύθυνου δραστηριότητας και σε όσους έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογο του 
Proficiency.

7.  Χορήγηση επιδόματος ειδικών συνθηκών διαβίωσης ( λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος) 
στους εργαζόμενους στα ΠΕΚΑ, περιοχές και πρακτορεία διανομής: Δυτικής Μακεδονίας - 
Αλιβερίου - Μεγαλόπολης - Θριασίου Πεδίου.

8.  Επέκταση του επιδόματος Αναλυτών - Προγραμματιστών σε όλους τους συναδέλφους που 
ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό(το επίδομα χορηγείται μόνο στην Δ/νση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΚΗΣ).
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9.  Χορήγηση επιδόματος ισολογισμού στους συναδέλφους που απασχολούνται στα λογιστήρια 
και συντάσσουν Οικονομικές - Λογιστικές καταστάσεις.

10.  Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 15% σε όλους τουςχειριστές - χειρίστριες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που απασχολούνται κατ΄αποκλειστικότητα μπροστά στις οθόνες 
οπτικής καταγραφής.

11.  Αύξηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών στους συναδέλφους των παραμεθορίων περιοχών 
και περιοχών ιδιαίτερης τουριστικής ανάπτυξης λόγω κόστους ζωής.

12.  Να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις - αναθέσεις Δ/ντών ΒΟΚ η κατηγορία ΔΟ3 ως ισότιμη της 
κατηγορίας ΔΟ1 σύμφωνα με τον Ν. 2916/2001

13.  Προώθηση κατά 2 μ.κ. των ΔΟ3 όπως έγινε με την ΣΣΕ 90 για τους Τ3

14. Αύξηση διαχειριστικού επιδόματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. 

15. Εξίσωση των επιδομάτων των κατηγοριών ΔΟ, ΓΥ στους Σταθμούς Παραγωγής.

16.  Αύξηση του Ανθυγιεινού επιδόματος σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις σε 
όσους απασχολούνται στα ΠΕΚΑ και στα πολυιατρεία σύμφωνα με την ειδικότητά τους. 

17.  Ισότιμη μεταχείριση ως προς τον υπολογισμό των Μ.Κ. των συναδέλφων απόφοιτων Τεχνικού 
Λυκείου ανεξαρτήτου κατεύθυνσης με τους συναδέλφους του Γενικού Λυκείου. 

ΘΕΣΜΙΚΑ
1.  Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για μισθολογική εξέλιξη στο χρονοεπίδομα και θεμελί-

ωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

2. Οι ημέρες των απεργιών να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

3. Εβδομάδα 35 ωρών με 7ωρη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών.

4. Άδεια μητρότητας δύο χρόνια με πλήρη ασφαλιστική και οικονομική κάλυψη.

5. Άδεια συμπαράστασης 12 ημερών για όσους έχουν πάνω από 2 παιδιά.

6. Να χορηγηθεί Πέμπτη εβδομάδα άδεια σε όλους τους συναδέλφους.

7. Κατάργηση των κρατήσεων που δεν αφορούν το προσωπικό της ΔΕΗ.

8.  Κατάργηση της απόφασης 89/2007 του Δ/ντος Σύμβουλου που αφορά τις αναθέσεις καθηκό-
ντων.

9.  Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ( 25 χρόνια άνδρες - 20 χρόνια γυναίκες ) να 
παίρνουν τα 2/3 του εφάπαξ.

10.  Αναπροσαρμογή των κρατικών τιμολογίων για ιατρική περίθαλψη. Άνοιγμα φαρμακείων σε όλα 
τα ΠΕΚΑ και ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ για ενίσχυση του ΟΑΠ/ΔΕΗ και κατάργηση της εισφοράς στα φάρ-
μακα για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους.

11.  Όλοι οι συνάδελφοι (τακτικοί - έκτακτοι ) που είναι μαθητές, σπουδαστές σε Ανώτερες Σχο-
λές αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας ( ΤΕΙ, ΣΕΛΕΤΕ ) ή άλλων Υπουργείων και φοιτητές σε 
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Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και εκείνοι που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ελλάδα να δικαιούνται ειδική άδεια εξετάσεων με αποδοχές, “σπουδαστική άδεια” τριάντα 
(30) εργασίμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από τα χρόνια φοιτήσεώς τους, 
με την προϋπόθεση μόνο ότι συμμετέχουν στις εξετάσεις (Ν. 1346/83, ΕΣΣΕ/ΔΕΗ 1982, ΕΓΣΣΕ 
της ΓΣΕΕ 1998 - 1999).

12.  Να ισχύσει και για την ΔΕΗ το άρθρο 48 του Νόμου 2683 - που ορίζει τους παραμεθόριους 
νομούς - για τους συναδέλφους που υπηρετούν και στις περιοχές ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΣΕΡ-
ΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

13.  Οικονομική εξίσωση με το μέσο όρο (πραγματική σύγκλιση μισθών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αποτελεί πάγιο αίτημα και διεκδίκηση της ΓΣΕΕ και των Ομοσπονδιών. 

14.  Επέκταση του επιδόματος ευθύνης και στους μισθωτούς υπεύθυνους δραστηριότητας.

15.  Συνολική κάλυψη των εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών και βελτίωση των ήδη παρεχομένων 
υπηρεσιών ώστε να απολαμβάνουν τα παιδιά ένα ήρεμο σωστό οικογενειακό περιβάλλον.

16. Η ΔΕΗ να καταβάλει την αποζημίωση στους συνταξιούχους σύμφωνα με τον Ν.2112/20. 

17.  Στήριξη, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της δημόσιας και δωρεάν παιδείας για να απαλλαγούν 
οι οικογένειες από το κόστος της παραπαιδείας και να μπορούν οι νέοι μας να απολαμβάνουν 
το επίπεδο εκπαίδευσης που δικαιούνται και το οποίο έχουν ανάγκη για να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο.

18.  Απαιτούμε την βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να παρέχει τις υπηρεσίες που 
έχουν ανάγκη οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, απαλλάσσοντας τους παράλληλα από την υπο-
χρέωση να επιβαρύνουν τον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό για υπηρεσίες που απο-
τελούν δικαίωμα για τους πολίτες και υποχρέωση για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.

19.  Άδεια (3) τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. 
Την άδεια αυτή να δικαιούται και γονείς των οποίων το (3) τέκνο και άνω δεν έχει συμπληρώσει 
την ηλικία των έξι ετών.

20.  Για τους συναδέλφους μας αποσπασμένους που εργάζονται στον Ο.Α.Π να εφαρμοστεί απαρέ-
γκλιτα η ΕΣΣΕ 2008 στην περίπτωση που θέλουν να επιστρέψουν στην ΔΕΗ. 

21.  Ο χρόνος υπηρεσίας των συναδέλφων μας στον Ο.Α.Π να προσμετρηθεί ως συντάξιμος, ανε-
ξαρτήτως με ποια σύμβαση εργάσθηκαν. 

22. Άδεια (3) τριών ημερών για τους αιμοδότες.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΔΕΗ Α.Ε.-Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η ΔΕΗ έχει να επιδείξει μία μοναδική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Πραγ-
ματοποίησε τον πλήρη εξηλεκτρισμό της χώρας, στήριξε δυναμικά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τις τοπικές κοινωνίες.
Σήμερα έχει αναλάβει νέες σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που εντάσσονται στο τρίπτυχο Οικονομία–Κοινωνία–Περιβάλλον.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ:

• Πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις με στόχο την εξασφάλιση πλήρους ενεργειακής επάρκειας για τη χώρα. Οι συνολικές επεν-
δύσεις της μέχρι και το 2014 θα ανέλθουν σε 13,5 δισ. ευρώ και θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής ανά-
πτυξης και της απασχόλησης.

• Στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως μέσω της παραγωγικής δραστηριότητάς της σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξασφαλί-
ζοντας μεγάλο αριθμό βιώσιμων θέσεων εργασίας και δημιουργώντας νέα εισοδήματα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.

• Συμβάλλει στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών κατευθύνσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μέσω παραχωρήσεων
σημαντικών εκτάσεων της Επιχείρησης για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

• Εξασφαλίζει τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές μεταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε. με βάση την αγοραστική
τους δύναμη. 

• Παρέχει ένα μοναδικό κοινωνικό έργο, όπως η τηλεθέρμανση και η ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους πολύτεκνους, τους κατοί-
κους των μη διασυνδεδεμένων νησιών, τους αγρότες. 

Για το Περιβάλλον

Ο Όμιλος της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση περιβαλλοντικών επενδύσεων που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, οι μεγαλύτερες που έχουν
σχεδιασθεί να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει:

• Κατασκευή νέων θερμικών μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικών προς το περιβάλλον και εξοπλισμένων με τις πλέον σύγχρονες
αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

• Κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων για παραγωγή καθαρής ενέργειας, υδροδότηση, αρδεύσεις κλπ.

• Πραγματοποίηση επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ύψους 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2014.

Όλες αυτές οι επενδύσεις θα έχουν άμεσα θετικά οφέλη για το περιβάλλον, καθώς θα εξασφαλισθεί μείωση ανά παραγόμενη κιλοβατώρα:
του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) κατά 25%, του διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 91%, των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 39% και
των σωματιδίων (PM) κατά 56%.
Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει ήδη μία μοναδική προσφορά στον τομέα του Περιβάλλοντος με σημαντικές δράσεις, όπως:

• Ευρύτατες αποκαταστάσεις εκτάσεων εξαντλημένων ορυχείων με τη δημιουργία γεωργικών και δασικών εκτάσεων.

• Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, με τη δημιουργία φραγμάτων που εξασφαλίζουν την υδροδότηση 2.500.000
κατοίκων της χώρας και την άρδευση σε 4.500.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

• Δημιουργία νέων υγροβιότοπων και  τοπίων φυσικού κάλλους, που προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη άλλων
παραγωγικών δραστηριοτήτων.


