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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



Η πρόσφατη εκλογική διαδι-
κασία έδωσε ένα ηχηρό μή-
νυμα. Φιλολαϊκή πολιτική 

για τις ασθενέστερες τάξεις. Αυτό 
άλλωστε ήταν η δέσμευση του ΠΑ-
ΣΟΚ και γι’ αυτό απέσπασε μια τόσο 
μεγάλη αυτοδυναμία που σημαίνει 
ότι ο λαός το εμπιστεύτηκε για να 
κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη 
τετραετία.

Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, άνερ-
γοι και ελεύθεροι επαγγελματίες 
περιμένουν να δουν φως, ελπίδα 
που θα σηματοδοτεί την βελτίωση 
του βοιωτικού τους επιπέδου και 
θα αποβάλει την ανασφάλεια του 
σήμερα και την αβεβαιότητα του 
Αύριο. 

Δυστυχώς σήμερα είμαστε αντι-
μέτωποι - εργαζόμενοι και Δημόσιες 
επιχειρήσεις – με τις δυνάμεις της 
παγκόσμιας καπιταλιστικής ανασυ-
γκρότησης, οι οποίες δρουν χωρίς 
κανένα ηθικό όριο για την όλο και 
περισσότερο αύξηση των κερδών 
τους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κοι-
νωνία να βιώνει όλο και πιο πολύ 
την οικονομική δυσπραγία, την ανέ-
χεια και την ανεργία. Τα φαινόμενα 
αυτής της κρίσης καλείται σήμερα η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να αντιμετω-
πίσει και να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
της, βοηθώντας τα λαϊκά στρώματα 
της κοινωνίας.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΗΤΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ 
Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΙΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: 
ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ 

ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΣΠΤΑΛΕΣ

ΝΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ & 
ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς σε 
όλες τις Δημόσιες επιχειρήσεις. Ιδι-
αιτέρως στη ΔΕΗ. 

•  Nα πατάξει την ασυδοσία, την 
κακοδιαχείριση του Αθανασό-
πουλου, τη χλιδή των παρα-
τρεχάμενων, των αυλικών και 
ακριβοπληρωμένων συμβούλων. 

•  Να απαλλαγούμε από εγκάθε-
τους γυρολόγους, προμηθευ-
τές, κολλητούς και κουμπάρους 
που παίρνουν δουλειές από τη 
ΔΕΗ, με απ’ ευθείας αναθέσεις 
και αδιαφανείς διαδικασίες, ενώ 
παροπλίζεται το προσωπικό και 
απαξιώνεται η τεχνογνωσία του.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ: 

  Να προστατέψει τον τομέα της 
ενέργειας από τα ΠΙΡΑΝΧΑΣ και 
από τους ψευτοεπενδυτές, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται με 
κρατικές επιχορηγήσεις και σε 
βάρος της ΔΕΗ.

  Να προστατέψει τον Έλληνα κα-
ταναλωτή από τις αυθαίρετες αυ-
ξήσεις που επέβαλε τελευταία η 
Διοίκηση ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.

  Να προστατέψει τη ΔΕΗ και το 
προσωπικό γιατί έχει ακόμη 
πολλά να προσφέρει στην οικο-
νομική ανάπτυξη του τόπου με 
την Δημιουργία νέων μονάδων 
φιλικές προς το περιβάλλον τόσο 
σε αντικατάσταση των παλαιών 

όσο και με την συμμετοχή της 
στη ΝΕΑ ισχύ.

  Να ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Τεχνι-
κού και Διοικητικού προσωπικού, 
ώστε να λειτουργήσουν με επάρ-
κεια οι υπηρεσιακές μονάδες και 
κυρίως τα πρακτορεία πελατών.

  Να ΑΝΟΙΞΟΥΝ όλα τα πρακτορεία 
εκεί που τα έκλεισαν.

  Η ΔΕΗ να μείνει ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟ έλεγχο (51% κράτος) και 
να είναι πάντα ο Εθνικός πρωτα-
θλητής.

Η κοινωνία της ΔΕΗ περιμένει πολλά 
από την νέα κυβέρνηση. Περιμένει 
αλλαγές που θα δώσουν πνοή στην 
ΔΕΗ. Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες 
θα είναι μεγάλες γιατί δυστυχώς τα 
συμφέροντα έχουν τρόπο να επιβι-
ώνουν κάθε φορά!!!

Γι’ αυτό η δική μας στάση πρέπει 
να είναι αταλάντευτη, συμπαγής, 
ενωτική για την προάσπιση των 
συμφερόντων της ΔΕΗ και των κα-
ταναλωτών.

Αναμφίβολα και χωρίς περιστροφές 
το Σ.Κ. συνετέλεσε σε αυτή την αλ-
λαγή σελίδας γιατί η προηγούμενη 
κατάσταση ήταν επικίνδυνη για τον 
εργαζόμενο και επιζήμια για τη χώρα. 
Ο αγώνας μας, όμως, για ένα καλύ-
τερο αύριο πρέπει να είναι αέναος, 
με κοινό βηματισμό για την δικαίωση 
των προσδοκιών μας, χτίζοντας ένα 
αισιόδοξο μέλλον για τα παιδιά μας.

Συνακόλουθα τώρα, ήρθε η μεγάλη 
ώρα. Το ξεκίνημα είναι καλό αλλά 
χρειάζεται και συνέχεια. Η νέα κυ-
βέρνηση μπορεί να αναδείξει τις 
δυνατότητες με τις δυσκολίες, τη 
δύναμη του καινούργιου με την 
αντίθεση του παλιού και τις προσ-
δοκίες με τους περιορισμούς.

Όλοι μαζί αξίζει να αγωνιστούμε 
για το δημόσιο συμφέρον, γιατί 

αυτό διασφαλίζει το αύριο και το 
μέλλον.

ΟΧΙ άλλες πίκρες. 
ΟΧΙ άλλες ΗΤΤΕΣ. 

Ηχηρό Μήνυμα
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του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗPΘΡΟΑ
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ΛΛΕ ΙΨΗΕ

Ποιος νοσηρός εγκέφαλος θέλησε να παίξει με τις αγωνίες και τα τεράστια 
προβλήματα που δημιουργεί η ανεργία και πρότεινε την πρόσληψη στη ΔΕΗ 

ανέργων από τις λίστες του ΟΑΕΔ με συμβάσεις stage; 

Αναμφίβολα πρόκειται για μια 
ακόμη προσπάθεια εξαπάτησης χι-
λιάδων ανέργων, οι οποίοι μετατρέ-
πονται σε «όμηρους» μιας πολιτικής 
που αποσκοπεί στην εξαφάνιση, 
κυριολεκτικά, κάθε έννοιας εργασι-
ακών δικαιωμάτων. 

Επιπλέον, ως εργαζόμενοι και συν-
δικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ εδώ και 
χρόνια φωνάζουμε, αγωνιζόμαστε 
και απαιτούμε την πρόσληψη νέων 
εργαζομένων στην επιχείρηση, με 
στόχο την κάλυψη των οργανικών 
θέσεων και κενών, γιατί μόνο έτσι η 
ΔΕΗ θα μπορέσει να σταθεί με αξι-
ώσεις στο ολοένα και πιο ανταγω-
νιστικό περιβάλλον. Γιατί μόνο έτσι 
η ΔΕΗ θα εξασφαλίσει τη συνέχεια 
στην μετάδοση της τεχνογνωσίας 
από τη μια γενιά εργαζομένων στην 
άλλη, τεχνογνωσία, η οποία αποτε-
λεί συγκριτικό ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα. 

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

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

Αυτό δημιουργεί άγχος και αγω-
νία 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 ακριβο-
πληρωμένων συμβούλων της διοί-
κησης», το αντικείμενο των οποίων 
ελάχιστοι γνωρίζουν κι’ ακόμη λιγό-
τεροι μπορούν να κατανοήσουν.

Η ΔΕΗ έχει ανάγκη από χιλιάδες 
προσλήψεις προκειμένου να καλυ-
φθούν οι κένες οργανικές θέσεις και 
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λει-
τουργίας τους. Δεν μπορούν οι «μα-
θητευόμενοι μάγοι» της διοίκησης, 
όταν τους συμφέρει, να επικαλού-
νται την αφοσίωση και την αυτο-
θυσία των εργαζομένων, οι οποίοι 
σε πολλές περιπτώσεις, εργάζονται 
κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερα 
δυσμενείς για την υγεία τους συν-
θήκες. Και την ίδια στιγμή να προ-
σπαθούν με τεχνάσματα στιλ stage 
να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι 
εργάζονται προς την κατεύθυνση 
της κάλυψης των αναγκών σε αν-
θρώπινο δυναμικό.

Η υλοποίηση μιας τέτοιας από-
φασης, πέραν του ότι θα δημιουρ-
γήσει υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, 
θα προκαλέσει τριβές μεταξύ του 
προσωπικού και θα αποδυναμώσει 
κι άλλο την θέση της ΔΕΗ στο ευ-
ρύτερο οικονομικό περιβάλλον, θα 
δημιουργήσει, επιπλέον, και σοβαρά 
προβλήματα λειτουργίας, αφού μέ-
χρι να εκπαιδευτούν οι νέοι αυτοί 
υπάλληλοι, θα έρθει η ώρα της λή-
ξης της σύμβασής τους, δίχως, ουσι-
αστικά, να προσφέρουν τίποτα στην 
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρη-
σης. 

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 ανέρ-
γων. Θα πρέπει, άμεσα, με διαφα-
νείς και αντικειμενικές διαδικασίες, 
να προχωρήσουν στην υλοποίηση 
της εξαγγελίας τους για άμεση πρό-
σληψη μόνιμου προσωπικού, το 
οποίο θα επανδρώσει τις αποδυνα-
μωμένες υπηρεσίες και διευθύνσεις 
της επιχείρησης. Όλα τα υπόλοιπα 
είναι, απλά, εκ του πονηρού και θα 
μας βρουν αντίθετους. 

Η μη πρόσληψη μόνιμου προ-
σωπικού είναι η αιτία των πολλών 
εργατικών ατυχημάτων και δυστυ-
χημάτων.

Είναι η αιτία του χάους που επι-
κρατεί στα πρακτορεία πελατών σε 
όσα έχουν απομείνει ανοιχτά.

Είναι η αιτία των επιθέσεων που 
δέχονται οι συνάδελφοι της πρώτης 
γραμμής, ακόμα και οι χειροδικίες 
εναντίον τους όπως πρόσφατα στο 
κατάστημα πωλήσεων του Πειραιά.

Η μη πρόσληψη προσωπικού και 
η ανάθεση εργασιών στους εργο-
λάβους είναι η αιτία των πολλών 
ρευματοκλοπών. Ενώ πριν από λίγα 
χρόνια είχαμε πέντε έξι ρευματο-
κλοπές το χρόνο σήμερα στην ίδια 
περιοχή και μόνο για το πρώτο εξά-
μηνο ξεπερνούν τις διακόσιες πενή-
ντα, παρότι ο τεχνικός τομέας είναι 
αποδυναμωμένος λόγω έλλειψης 
προσωπικού.

Ιδρύθηκε κάποιο σχολείο κάποιο 
ΙΕΚ που εκπαιδεύει τους κατανα-
λωτές στις ρευματοκλοπές και δεν 
το έχουμε μάθει; Από τις ρευματο-
κλοπές η επιχείρηση χάνει δεκάδες 
εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Προσλήψεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού και 
όχι παιχνίδια με την αγωνία των ανέργων
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ΠΑΝΤΗΣΗΑ

Σ
ε πρόσφατο άρθρο του (Καθη-
μερινή 20/09/09) ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της 

ΔΕΗ κ. Τ. Αθανασόπουλος διατύ-
πωσε το επιχειρηματικό του ��e�����e��� 
όσον αφορά στο ρόλο της ΔΕΗ για 
την «βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας της χώρας».

Η αλήθεια είναι ότι η προηγού-
μενη ακαδημαϊκή εμπειρία του κ. Τ. 
Αθανασόπουλου φαίνεται ξεκάθαρα 
μέσα από τις γραμμές του πονήμα-
τός του, το οποίο, αν το διαβάσει 
κανείς, προσεκτικά, θα δει ότι ανα-
φέρεται μάλλον σε μια επιχείρηση, 
η οποία πνέει τα λοίσθια, επειδή 
δεν μπορεί να εκσυγχρονιστεί και 
να ακολουθήσει τον γρήγορο βη-
ματισμό της εποχής μας. 

Μελετώντας προσεκτικά το άρ-
θρο του κ. Τ. Αθανασόπουλου, δια-
πιστώνει κανείς ότι η ΔΕΗ ούτε λίγο 
ούτε πολύ ευθύνεται για πολλές 
από τις κακοδαιμονίες της ελληνι-
κής οικονομίας, αν όχι της χώρας 
ολόκληρης. Ταυτόχρονα, μέσα από 
μια σειρά ιδιότυπων, θα λέγαμε, και 
αυθαίρετων συλλογισμών, ο συγ-
γραφέας του άρθρου καταλήγει σε 
ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία 
απέχουν πόρρω από την πραγματι-
κότητα. 

Ας ξεκινήσουμε όμως κι εμείς, 
από μία παραδοχή που κάνει ο κ. 
Τ. Αθανασόπουλος στο άρθρο του. 
Στόχος και καθήκον της ΔΕΗ είναι: 
«πρώτον, η ασφάλεια εφοδιασμού 
σε ηλεκτρική ισχύ και ενέργεια, 
δεύτερον, η παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστι-

κές τιμές σε βάθος χρόνου, και τρί-
τον, ο σεβασμός στο περιβάλλον». 
Ο συγγραφέας του άρθρου, προκει-

μένου να ενισχύσει την επιχειρημα-

τολογία του θεωρεί πως η επιτυχία 

της ΔΕΗ συναρτάται με «την καινο-
τομία, την δυνατότητα προσαρμο-
γής των εργασιακών σχέσεων και 
την επιχειρηματικότητα» και ως εκ 
τούτου προτείνει, παρακάτω, «εί-
ναι απαραίτητο να προχωρήσει για 
τους νέο – προσλαμβανόμενους η 
άρση των στρεβλώσεων και αγκυ-
λώσεων ως προς το εργασιακό 
καθεστώς, τις εργασιακές σχέσεις 
και πρακτικές και να πραγματοποι-
ηθεί προσαρμογή σε ένα καθεστώς 
όρων εργασίας ανάλογο με αυτό 
που ισχύει σε ολόκληρη την αγορά 
εργασίας εν γένει και ειδικότερα 
στις εταιρείες με τις οποίες η ΔΕΗ 
θα ανταγωνίζεται εφεξής». 

Είναι προφανές ότι ο συγγραφέας 

του άρθρου θεωρεί πως η ΔΕΗ θα 

πρέπει να λησμονήσει την ιστορία 

της, την προσφορά της, αλλά και 

να διαγράψει με μια μονοκοντυ-

λιά όλους τους αγώνες των ερ-

γαζομένων της στο όνομα «της 
προσαρμογής». Επιπλέον, θεωρεί 

τους εργαζόμενους σε αυτή «βαρί-

δια» στην ανάπτυξη της, αλλά τους 

θυμάται μόνο όταν πρόκειται με 

αυταπάρνηση και αυτοθυσία, πολ-

λές φορές, κάτω από αντίξοες και-

ρικές συνθήκες να διασφαλίσουν 

την ασφάλεια και την επάρκεια της 

τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέρ-

γεια στο σύνολο των κατοίκων της 

χώρας. 

Πέρα όμως από αυτά, ας δούμε τι 
έκανε ο κ. Τ. Αθανασόπουλος και οι 
ακριβοπληρωμένοι του «σύμβουλοι» 
τα χρόνια που διοικούν την ΔΕΗ. 

Στο όνομα της ανάπτυξης παρου-
σίασαν ένα «επιχειρηματικό σχέδιο 
ανάπτυξης» το οποίο οι ίδιοι απα-
ξίωσαν με τις συνεχείς αβελτηρίες 
τους ως προς την υλοποίηση του 
πιο σημαντικού του τμήματος και 
φυσικά, αναφερόμαστε στην αντι-
κατάσταση των παλιών μονάδων 
με νέες σύγχρονες, αντιρυπαντικής 
τεχνολογίας συνολικής ισχύος 1800 
MW. Ως προς το ζήτημα αυτό είναι. Ως προς το ζήτημα αυτό είναι 
μνημειώδης η συμπεριφορά τους 
και επιζήμια για την ΔΕΗ, αφού με 
τις συνεχείς αναβολές, την οδη-
γούν σε δυσχερή θέση ως προς 
τους ανταγωνιστές της. Και επι-
πλέον, η πρόνοια για την προστασία 
του περιβάλλοντος παραμένει κενό 
γράμμα και ευχολόγια. 

Το επιχείρημα περί «προσφοράς 
ανταγωνιστικών τιμών σε βάθος 
χρόνου» δεν αντέχει στην παραμι-
κρή κριτική, αν λάβουμε υπόψη μας 
τις αυξήσεις ύψους 24% τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, οι οποίες δεν ήταν 
τίποτα άλλο παρά «επιδότηση των 
ιδιωτικών συμφερόντων» αφού ο 
κ. Τ. Αθανασόπουλος και συν αυτώ 
διοίκηση δεν έκαναν τίποτα για να 
αλλάξει ο ληστρικός τρόπος υπο-
λογισμού της Οριακής Τιμής του 
Συστήματος που καθόρισε η ηγεσία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης μαζί με 
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και 
αποτελεί ένα ακόμη «δωράκι» στους 
ημέτερους «ιδιώτες επενδυτές».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Αναφορικά με την «παροχή υπη-
ρεσιών υψηλής αξίας» αρκεί και 
μόνο να θυμήσουμε στον κ. Τ. Αθα-
νασόπουλο ότι με δικές του αποφά-
σεις η ΔΕΗ προχώρησε στο κλείσιμο 
πρακτορείων ανά την Ελλάδα, 
προκαλώντας άπειρα προβλήματα 
στους καταναλωτές αλλά και απα-
ξιώνοντας το ίδιο το προσωπικό της 
ΔΕΗ. Στην προκειμένη περίπτωση 
ξεσηκώθηκαν οι τοπικές κοινωνίες, 
ανατρέποντας σε πολλές περιπτώ-
σεις, τις αποφάσεις αυτές, αλλά η 
«προσπάθεια εκσυγχρονισμού των 
υπηρεσιών της ΔΕΗ» έτσι όπως την 
αντιλαμβάνεται η σημερινή διοί-
κησή της συνεχίζεται με άγνωστα 
μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι ένα μεγάλο 
κομμάτι των υπηρεσιών της ΔΕΗ 
παραδίδεται σταδιακά σε ιδιώτες 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
ποιότητα στην εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών. 

Εκεί όμως όπου η υποκρισία πε-
ρισσεύει είναι οι αναφορές του κ. Τ. 
Αθανασόπουλου στους εργαζόμε-
νους της ΔΕΗ. Τα τελευταία 2.5 χρό-
νια, κατά την διάρκεια των οποίων 
ο κ. Τ. Αθανασόπουλος «βασιλεύει» 
στην ΔΕΗ γίναμε μάρτυρες πρό-
σληψης μιας στρατιάς ακριβοπλη-
ρωμένων συμβούλων με μηδενική 
προσφορά στην ΔΕΗ. Ταυτόχρονα 
είδαμε την αυθαίρετη και επιζήμια 
προσπάθεια απαξίωσης του έμψυ-
χου δυναμικού της ΔΕΗ με καρατο-
μήσεις μη αρεστών διευθυντικών 
στελεχών, την προσπάθεια καθιέ-
ρωσης ενός διαβλητού συστήματος 
αξιολόγησης των εργαζομένων, την 
δημιουργία μιας «παραδιοίκησης» 
η οποία προσπαθούσε να υπονο-
μεύει και να ανατρέπει αποφάσεις 
του Δ.Σ. στο οποίο οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων δίνουν καθημε-
ρινή μάχη για την προστασία των 
εργαζομένων και της επιχείρη-

σης. Δεν θα πρέπει, παράλληλα, 
να λησμονήσουμε τα περιβόητα 
«Σχέδια αναδιοργάνωσης» της ΔΕΗ 
με το προτεινόμενο «σπάσιμο» της 
σε επτά μικρότερες εταιρείες, έτσι 
ώστε να είναι πιο «βολικές» στον 
ανταγωνισμό των εκ του ασφαλούς 
«ιδιωτών επενδυτών». 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να 
γίνει στην πρόταση του κ. Τ. 
Αθανασόπουλου ως προς τον «με-
τασχηματισμό… στα συστήματα 
λήψης αποφάσεων, διοίκησης και 
απόδοσης», ο οποίος, ηλίου φαει-
νότερον, αναφέρεται στην άνευ 
ελέγχου και κριτικής άσκηση δι-
οίκηση, διότι οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων στο ΔΣ. προφανώς, 
εμποδίζουν τον «εκσυγχρονισμό» 
της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οράματα 
του συγγραφέα. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα και 
οι εργαζόμενοι στην μεγαλύτερη 
ελληνική επιχείρηση έχουν κατ’ 
επανάληψη καταγγείλει τις αυθαι-
ρεσίες, τις αστοχίες και τις λανθα-
σμένες αποφάσεις της διοίκησης 
του κ. Τ. Αθανασόπουλου. Με δυνα-

μικές κινητοποιήσεις, με απεργίες 

και συνεχή ενημέρωση του κοινού 

μέσω συνεντεύξεων τύπου, έχουν 

κατορθώσει να αναστείλουν την 

εφαρμογή των επιζήμιων όχι μόνο 

για την ΔΕΗ αλλά και για την ελ-

ληνική κοινωνία, αποφάσεων της 

διοίκησης της ΔΕΗ. Σε ορισμένες 

μάλιστα περιπτώσεις, την υποχρέ-

ωσαν να λάβει αποφάσεις επωφε-

λείς για την επιχείρηση αλλά και τις 

τοπικές κοινωνίες, όπως ανάγλυφα 

παρουσιάζει το παράδειγμα της 

νέας μονάδας στη Μεγαλόπολη. 

Την ίδια τακτική σκοπεύουν να 

ακολουθήσουν και στο μέλλον οι 

εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Δεν θα επι-

τρέψουν την απαξίωσή της. Δεν θα 

την αφήσουν έρμαιο στα χέρια των 

ακριβοπληρωμένων «μαθητευόμε-

νων μάγων - συμβούλων» του κ. 

Τάκη Αθανασόπουλου. Θα αγωνι-

στούν για μια ΔΕΗ δημόσια, κάθετη 

και ενιαία. Θα αγωνιστούν για την 

αναγνώριση της προσφοράς τους. 

Θα αγωνιστούν για ηλεκτρικό ρεύμα 

φτηνό για τον έλληνα καταναλωτή. 

Θα αγωνιστούν για το παρόν και το 

μέλλον της ΔΕΗ. 

Γιατί εδώ και 60, περί-

που, χρόνια η ΔΕΗ είναι η 

ατμομηχανή της ανάπτυ-

ξης της ελληνικής οικονο-

μίας. Γιατί η ΔΕΗ ήταν και 

παραμένει η μεγαλύτερη 

ελληνική επιχείρηση. Γι-

ατί η ΔΕΗ είναι η εγγύηση 

για την ασφάλεια και την 

επάρκεια τροφοδοσίας με 

ηλεκτρική ενέργεια της 

χώρας. 

ΠΑΝΤΗΣΗΑ

γίναμε μάρτυρες 

πρόσληψης 

μιας στρατιάς 

ακριβοπληρωμένων 

συμβούλων 

με μηδενική 

προσφορά 

στην ΔΕΗ. 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στην άκρη 

τα λαμόγια από τη ΔΕΗ 

Κ αι ξαφνικά από τη μια 
στιγμή στην άλλη το 
σύστημα ανετράπη. 

Μια μεγάλη και σημαντική 
ανατροπή με πολλών ει-
δών μηνύματα και προς 
όλες τις κατευθύνσεις.

Ο θυμόσοφος λαός υπο-
μένει, αλλά δεν ξεχνά και 
δίνει τις κατάλληλες απα-

ντήσεις όταν και όπου χρειάζεται. Έτσι και τούτη 
τη φορά έστειλε το μήνυμά του για ολοκληρω-
τική αλλαγή, ανατροπή και ρήξη στις παλαιομο-
δίτικες συνταγές της δημόσιας διοίκησης και των 
οργανισμών μέσα από την ετυμηγορία του στις 4 
Οκτώβρη του 2009.

Το συνδικάτο συνετέλεσε και αυτό προς αυτή 
την κατεύθυνση με την δική του συμβολή, τις 
δικές του ενέργειες, και πρωτοβουλίες του και 
γι’αυτό πρέπει πάντα να μένει διεκδικητικό απέ-
ναντι σε οτιδήποτε εναντιώνεται στο κοινωνικό 
σύνολο. Ιδιαίτερα στο χώρο που εργαζόμαστε 
στη μεγαλύτερη εναπομείνασα επιχείρηση με το 
μάνατζμεντ στο δημόσιο τη ΔΕΗ θα πρέπει να 
είμαστε κάθετοι σε ότι αφορά την οργανωτική 
της δομή με σκοπό την επιβίωσή της για το καλό 
της Ελληνικής κοινωνίας.

Εδώ και τώρα ρήξη με το κατεστημένο χρόνων 
και χρόνων αυτών που την διοικούν…

Στην «ΑΚΡΗ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ», που πίνουν το 
αίμα της επιχείρησης του Ελληνικού Λαού. 

Αυτοί που αρμέγουν τόσα χρόνια την αγελάδα 
να παραμεριστούν χωρίς χρονοτριβή.

Να οργανωθεί σε νέα βάση όλη η πυραμίδα 
της Διοίκησης της Επιχείρησης για να μπορέσει 
επιτέλους να ανθίση και πάλι ο κολοσσός αυτό 
που λέγεται ΔΕΗ.

Εάν δεν γίνει έγκαιρα η ρήξη τώρα που τα μη-
νύματα είναι νωπά, θα πρέπει να γνωρίζουν, οι 
υπεύθυνοι, κυβερνώντες ότι η δική τους κατά-
ληξη θα είναι ανάλογη της προηγούμενης Κυ-
βέρνησης.

Θα μπορούσε ο καθένας μας μέσα από τις 
εμπειρίες του να εξιστορήσει μια πλειάδα πα-
ρανομιών και παραλείψεων για όλες τις προη-
γούμενες διοικήσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε 
Πανελλήνιο επίπεδο Διοίκησης της Επιχείρησης.

Αυτό έχει υποχρέωση να το κάνει η καινούργια 
Διοίκηση που θα προκύψει, άμεσα και να οργα-
νώσει  με τον καλύτερο τρόπο, ένα νέο μοντέλο 
διοίκησης απαλλαγμένο από κάθε είδους ρου-
σφετολογικών παρεμβάσεων και προσλήψεων. 
Βγάζοντας από τα αδιέξοδα την επιχείρηση των 
οικονομικών συμφερόντων καταστώντας την και 
πάλι πρωταγωνιστή των εξελίξεων στο χώρο της 
ενέργειας.

Ν. Μακρυκώστας, Πρόεδρος Περιφερειακού 
Γραφείου ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, Πάτρα 15.10.09

Η παρούσα οικονομική κρίση θα θε-
ωρηθεί πιθανόν η σοβαρότερη από το 
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 
πλήττοντας σχεδόν όλες τις χώρες του 
κόσμου. Αυτή η παγκόσμια κρίση, εί-
ναι κρίση αξιών διότι στην εποχή που 
ζούμε δημιουργήσαμε και λατρέψαμε 
είδωλα όπως τα χρηματιστήρια, τις με-
τοχές, τον εύκολο και εν πολλοίς τον 
αθέμιτο πλουτισμό, θέτοντας στο πε-
ριθώριο το μέτρο, την κατανόηση και 
την κοινωνική αλληλεγγύη.

Εμποτιστήκαμε δυστυχώς από την 
κουλτούρα του χρέους, αδιαφορώντας 
για την καταναλωτική ζωή που κάνουμε 
και το αύριο που δημιουργούμε.

Οι κυβερνήσεις, τις περισσότερες 
φορές σοσιαλιστικές ή σοσιαλδημο-
κρατικές, στο όνομα της παγκοσμιο-
ποίησης και στο άνοιγμα των αγορών, 
ενίσχυσαν την εφήμερη ευημερία, τον 
χρηματιστηριακό τζόγο και την αδίστα-
κτη απληστία των g��l�en b��ys, αδια-
φορώντας για την αδράνεια και την 
παταγώδη αποτυχία των μηχανισμών 
δημόσιου ελέγχου του διεθνούς χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος.

Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους μας 
το αποτέλεσμα της «χρηματιστηριακής 
άνθησις» κατά τα τέλη της δεκαετίας 
του ‘90, όπου η πλειοψηφία του ελλη-
νικού λαού, έχασε τις οικονομίες χρό-
νων, μέσω του χρηματιστηρίου, για να 
τις καρπωθούν οι λίγοι και οικονομικά 
ισχυροί του τόπου.

Οι εργαζόμενοι δεν ξεχνούν, τις δη-
λώσεις και θέσεις των στελεχών της 
τότε σοσιαλιστικής κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ επί Σημίτη, στο όνομα του εκ-
συγχρονισμού της χώρας, που από 
υποστηρικτές του κρατισμού έγιναν 
υπέρμαχοι της αυτορύθμισης των αγο-
ρών, με τις πολλαπλές εκφράσεις των 
νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων με π.χ. 
τις δηλώσεις του Γιάννου Παπαντω-
νίου σε συνέντευξή του στην εφημε-
ρίδα Ελευθεροτυπία, ότι προοδευτικός 
είναι ο φιλελεύθερος, ή τους νόμους 
που κατά καιρούς ψήφισαν στη διάρ-
κεια της διακυβέρνησής τους, με τις 
ελαστικές μορφές απασχόλησης, τα 
STAGE, την δυνατότητα για δανεισμό 
των εργαζομένων, κ.λ.π.

Άραγε ο νόμος 2639/1998 κατά το 
άρθρο 2 που επιτρέπει την εκ περι-
τροπής απασχόληση, ανά μήνα, ανά 

εβδομάδα και ανά ημέρα, τον οποίο 
ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απο-
τελεί σοσιαλιστική ή άκρατη νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική;

Σήμερα όλοι αυτοί λάβροι κατά του 
φιλελευθερισμού, χωρίς κανένα ίχνος 
αυτοκριτικής για τα πεπραγμένα τους.

Το ουσιαστικό όμως σήμερα ερώ-
τημα είναι, εάν μπορεί να προβλεφθεί 
η διάρκεια της Οικονομικής Κρίσης που 
βιώνουμε, με τα συνήθη εργαλεία των 
οικονομικών προβλέψεων.

Δυστυχώς η διάρκεια είναι απρόβλε-
πτη. Και καθημερινά οι εργαζόμενοι 
γινόμαστε αποδέκτες ειδήσεων όπου 
καταρρέουν τα πάντα, σε μεγάλες 
χώρες οικονομικά ισχυρές, βλέποντας 
εταιρείες κολοσσούς να χρεοκοπούν, 
οδηγώντας παράλληλα στην ανεργία 
χιλιάδες εργαζόμενους.

Αυτό έχει δημιουργήσει έντονα το 
αίσθημα της ανασφάλειας μεταξύ των 
εργαζομένων, διότι επιχειρήσεις που 
παρουσιάζουν μείωση στους στόχους 
των κερδών που είχαν εξαγγείλει, βρί-
σκουν την «ευκαιρία» να οδηγήσουν 
στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους, 
αδιαφορώντας για την κοινωνική συ-
νοχή, σε μια προσπάθεια παράλληλα 
να ελαστικοποιήσουν τις εργασιακές 
σχέσεις και να αναγκάσουν τους εργα-
ζόμενους να απεμπολήσουν τα δικαι-
ώματά τους που διαχρονικά έχουν με 
αγώνες κερδίσει. 

Είναι φανερό ότι χρειάζεται σήμερα 
να διαμορφωθεί η σύγχρονη εναλλα-
κτική πρόταση, η οποία θα στηρίζεται 
σε στέρεο, ηθικό και φιλοσοφικό υπό-
βαθρο, που θα συνδυάζει την ατομική 
ελευθερία με την κοινωνική αλλη-
λεγγύη, την ανοικτή κοινωνία που πι-
στεύει στους δημοκρατικούς θεσμούς, 
χωρίς τις αγκυλώσεις και τις δογματι-
κές δουλείες του παρελθόντος και που 
να απαντάει καθαρά και κατανοητά στα 
αιτήματα του σήμερα, δημιουργώντας 
αξιόπιστες προσδοκίες για ένα καλύ-
τερο αύριο.

Αυτή η σύγχρονη εναλλακτική πρό-
ταση την καταθέτει ο σημερινός Κοι-
νωνικός Φιλελευθερισμός, που ως 
πρόταση μπορεί να διαμορφώσει τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την δι-
ατήρηση και ισχυροποίηση της αντα-
γωνιστικής ικανότητας στο σκληρό 
ανταγωνισμό της Παγκόσμιας Οικονο-
μίας, με την ταυτόχρονη διατήρηση 
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της κοινωνικής συ-
νοχής και αλλη-
λεγγύης.

Γιατί ο Κοινωνι-
κός Φιλελευθερι-
σμός υποστηρίζει 
την ελεύθερη οικο-
νομία της αγοράς, 
επειδή εμπράκτως 
έχει αποδείξει ότι 
αξιοποιεί καλύ-

τερα τους διαθέσιμους παραγωγικούς συ-
ντελεστές και μέσα από τη μεγιστοποίηση 
της αποδοτικότητας τους, επιτυγχάνοντας 
τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου του κοι-
νωνικού συνόλου. Η οικονομία της αγοράς 
έχει τη δυνατότητα να προωθεί διαφορο-
ποιήσεις και καινοτομία, καθώς μέσα από 
το σύστημα των τιμών κατορθώνει να με-
ταδίδει την αντίληψη που καθιστά εφικτή 
τη συνεργασία εκατομμυρίων ανθρώπων, 
χωρίς τον καταναγκασμό που επιβάλλουν 
τα μοντέλα που βασίζονται σε κεντρικό 
προγραμματισμό. 

Συγχρόνως όμως ο Κοινωνικός Φιλελευ-
θερισμός, επειδή γνωρίζει ότι η ελεύθερη 
οικονομία της αγοράς δεν διαθέτει ενδογε-
νώς την τάση να διορθώνει τα προβλήματα 
που η ίδια δημιουργεί, τάσσεται υπέρ της 
αναγκαιότητας της κρατικής παρέμβασης 
στην Οικονομία. Γιατί πρέπει το κράτος αφε-
νός να θέτει και να εγγυάται τους κανόνες 
της οικονομικής δραστηριότητας και αφε-
τέρου, πρέπει να παρεμβαίνει προκειμένου 
να αμβλύνει τα σύνδρομα τις ατέλειες και 
τις αδυναμίες που παρουσιάζονται κατά τη 
λειτουργία των αγορών, όπως επίσης για να 
εξισορροπεί τις κοινωνικές ανισότητες και 
ανισορροπίες, μέσα από κοινωνικές δρά-
σεις.

Διότι όπως υπογραμμίζει ο θεωρητικός 
εισηγητής της ανοικτής κοινωνίας, φιλόσο-
φος και επιστημολόγος Καρλ Πόππερ: Ο Φι-
λελευθερισμός και η κρατική παρέμβαση 
δεν αντιτίθενται μεταξύ τους. Αντίθετα, η 
ελευθερία οποιουδήποτε είδους είναι αδύ-
νατη, χωρίς την εγγύηση του κράτους.

Οι συνέπειες της κρίσης είναι βέβαιο ότι 
θα αναταράξουν ακόμη περισσότερο και 
την ελληνική οικονομία. Είναι φανερό ότι 
μέχρι τώρα η ελληνική οικονομία, παρουσι-
άζει μεγαλύτερες αντιστάσεις απέναντι στη 
κρίση, σε σύγκριση με πολλές άλλες οικο-
νομίες της Ευρωζώνης.

Πιστεύω ωστόσο ότι θα πρέπει να γίνει 
μεγαλύτερη προετοιμασία και να παρθούν 
μέτρα προστασίας ακόμη πιο ισχυρά απ’ 
ότι είχε λάβει η προηγούμενη κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας. Μέτρα που θα στο-

χεύουν τόσο στην προστασία των θέσεων 
εργασίας και την περαιτέρω μείωση της 
ανεργίας, όσο και στη συγκράτηση των 
τιμών στα προϊόντα, ισχυροποιώντας τις 
αμοιβές των εργαζομένων, δίνοντας ώθηση 
στην κατανάλωση ώστε να κινηθεί ο παρα-
γωγικός τροχός.

Η προσπάθεια αυτή της εξόδου από την 
οικονομική κρίση, αποτελεί εθνική υπόθεση 
και απαιτείται συνεννόηση και συνεργασία 
απ’ όλους με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Να 
συμπράξουν όλοι από κοινού για το καλό 
της χώρας μας, την προστασία της κοινω-
νίας και των πολιτών και όχι επιλέγοντας 
τυχόν καταγγελτικό λόγο σε κάθε προσπά-
θεια, απρόθυμοι να αναλάβουν το πολιτικό 
κόστος. 

Αποτρέποντας τους εργοδότες που για 
άλλη μία φορά προσπαθούν, να εκμεταλ-
λευτούν σήμερα την κρίση προς όφελός 
τους, είτε κερδοσκοπώντας αυξάνοντας 
τις τιμές των προϊόντων τους είτε προσπα-
θώντας να ελαχιστοποιήσουν το εργατικό 
κόστος με κάθε μέσο (έξοδος εργαζομένων 
στην ανεργία, ευέλικτες μορφές απασχόλη-
σης κ.α.) αδιαφορώντας για της αντοχές και 
την ανεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας 
που δοκιμάζεται από τη διεθνή οικονομική 
κρίση.

Θεωρώ ότι η σημερινή νεοεκλεγείσα κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να λάβει μέτρα στήρι-
ξης των επιχειρήσεων προωθώντας διάταξη 
ώστε να είναι υποχρεωμένες οι επιχειρή-
σεις που εντάσσονται σε προγράμματα, να 
διατηρούν το υπάρχον προσωπικό τους και 
με αυξημένα κίνητρα σε αυτές που θα προ-
χωρήσουν σε νέες προσλήψεις αυξάνοντας 
τις θέσεις εργασίας.

Παράλληλα θα πρέπει το Υπουργείο, στο 
οποίο μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, να δίνει στη δημο-
σιότητα τις επιχειρήσεις που αυξάνουν τις 
τιμές των προϊόντων τους πάνω από τον 
επίσημο πληθωρισμό της χώρας, αντιδι-
αστέλλοντας και τις τιμές των προϊόντων 
τους σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. 

Γιατί αποτελεί κοινή ευθύνη όλων η αντι-
μετώπιση της κρίσης. Διότι οι πολίτες έχουν 
τη δύναμη. Είναι η καθημερινή καταναλω-
τική συμπεριφορά που μπορούν να μποϊκο-
τάρουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων που 
κερδοσκοπούν, απειλούν ή διαφεύγουν 
των υποχρεώσεών τους στο κράτος (εργο-
δοτικές εισφορές στα Ταμεία, φοροδιαφυγή 
κ.α.)

Γιατί η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευ-
καιρία ώστε η χώρα να μπει στη σωστή λει-
τουργία θέτοντας τέρμα στις σπατάλες και 
βάζοντας στο περιθώριο αυτούς που εκμε-

ταλλεύονται τον πλούτο της. Να βρεθούμε 
όλοι οι Έλληνες αλληλέγγυοι στο ίδιο γή-
πεδο, στην ίδια αφετηρία και όλοι μαζί να 
πάρουμε στις πλάτες μας τα βάρη που μας 
αναλογούν, κάνοντας από κοινού όλη την 
προσπάθεια μέχρι το τέλος.

Το εκλογικό αποτέλεσμα της 4ης Οκτω-
βρίου, ανέδειξε νικητή, παρόλο που έλαβε 
περίπου τον ίδιο αριθμό με τις εκλογές του 
2004, το ΠΑΣΟΚ.

Η μεγάλη αυτή εκλογική διαφορά οφεί-
λετε από το γεγονός ότι το 1/3 περίπου των 
ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 
2004, προτίμησαν το 2009 να απέχουν από 
τις εκλογές. Μια επιλογή που οφειλόταν 
στην Αλαζονεία που έδειξαν τα στελέχη 
της, όχι προς την κοινωνία που ζήσαμε από 
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο 
διακυβέρνησης του Σημίτη, αλλά προς τον 
κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.

Σ΄αυτή την κρίσιμη στιγμή για την παρά-
ταξη, οφείλουμε όλοι μας να συμβάλουμε 
με όλες τις δυνάμεις μας για την ανασυ-
γκρότηση της και την ιδεολογική μας επα-
ναδιατύπωση της πολιτικής μας πρότασης 
προς την κοινωνία.

Σ’ αυτό τον πολιτικό διάλογο, η ΔΑΚΕ/
ΕΔΟΠ-ΔΕΗ οφείλει, να συμβάλει ουσιαστικά 
στα όργανα της παράταξης. Όπως έχει πρά-
ξει και κατά το παρελθόν και αποτελεί θέμα 
αρχής να αποτελεί την φωνή των εργαζο-
μένων στο κόμμα και όχι τη φωνή του κόμ-
ματος στους εργαζομένους.

Άλλωστε και η στάση της συνδικαλιστικά, 
στα χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημο-
κρατία, διακρινόταν πάντοτε για την αδέ-
σμευτη φωνή και την ανεξάρτητη δράση. 
Προασπίζοντας πάντα τα συμφέροντα της 
επιχείρησης και των εργαζομένων.

Σήμερα, μπροστά στα νέα δεδομένα που 
δημιουργήθηκαν,για άλλη μία φορά, θα 
προασπίσει τα συμφέροντα της επιχείρη-
σης και των εργαζομένων, σε τυχόν νέου 
κύματος “εκσυγχρονιστικής” κυβερνητικής 
επίθεσης.

Θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και 
δυναμικά:

- στην πολιτική συρρίκνωσης των μονά-
δων της ΔΕΗ και την Δημιουργία των ΔΕΗ-
sh��p.

•  στην μείωση των θέσεων εργασίας και 
την περαιτέρω εργολαβοποίησης της 
επιχείρησης.

•  σε τυχόν κατάργηση των εργασιακών 
μας δικαιωμάτων.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, εκλεγμένος 
σύνεδρος στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ από την ΔΑΚΕ/ΔΕΗ

πρόεδρος της Τ.Ε. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, Πατρών-Αιγίου

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Ο
λέθρια αποδεικνύεται 

η πολιτική της διοίκη-

σης της ΔΕΗ αναφορικά 

με την ύπαρξη και λειτουργία 

των πρακτορείων.

Μια παράδοση δεκαετιών που θέλει 
την ΔΕΗ πρωτοπόρα στην εξυπηρέ-
τηση των πελατών κινδυνεύει από 
τους φωστήρες της ομάδας των 
ακριβοπληρωμένων συμβούλων 
του κ. Τ. Αθανασόπουλου, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν τα πρακτορεία και 
τους εργαζόμενους σε αυτά ως 
«υπέρογκο κόστος» για την ΔΕΗ. 

Η κατάργηση των πρακτορείων 
αποτελεί μια ακόμη «απόφαση 
σταθμό» της διοίκησης του κ. Τ. 
Αθανασόπουλου. Δεκάδες πόλεις 
και εκατοντάδες χωριά της ελληνι-
κής επικράτειας στερούνται πλέον 
των υπηρεσιών τους. Οι τοπικές κοι-
νωνίες έχουν εξεγερθεί, οι δημοτι-
κές αρχές κάνουν επανειλημμένα 
διαβήματα και το συνδικαλιστικό 
κίνημα των εργαζομένων της ΔΕΗ 
με δυναμικές κινήσεις και αγώνες 
προσπαθεί να αποτρέψει το κλεί-
σιμό 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 επι-
χείρηση, θα είναι υποχρεωμένοι να 
διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα προ-
κειμένου να εξυπηρετηθούν.

Παράλληλα, πρόκειται για μια 
ακόμη σαφή ένδειξη απαξίωσης 
του μάχιμου προσωπικού πρώτης 
γραμμής της επιχείρησης. Για μια 
πολιτική υποβάθμισης των υπηρε-
σιών εκατοντάδων συναδέλφων, 
οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε 

άμεση επαφή με τους έλληνες κα-
ταναλωτές και έχουν μετατραπεί 
κυριολεκτικά «σε σάκο του μποξ» 
λόγω των ατυχών, για να μην με-
ταχειριστούμε πιο σκληρές εκφρά-
σεις, αποφάσεων της διοίκησης της 
ΔΕΗ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η 
κατάργηση των πρακτορείων είναι 
«βούτυρο στο ψωμί» των ανταγω-
νιστών 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 συνδικαλι-
στικό κίνημα στη ΔΕΗ δεν θα μεί-
νουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη 
σε κοινές δράσεις με τις τοπικές 
κοινωνίες και τις δημοτικές αρχές 
έχουν αποτρέψει το κλείσιμο πολ-
λών πρακτορείων (πχ. Κιάτο) προ-
στατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

και την ίδια την ΔΕΗ αλλά και δια-
σφαλίζοντας την εξυπηρέτηση χιλι-
άδων καταναλωτών της ελληνικής 
περιφέρειας.

Οι δράσεις αυτές, στο επόμενο δι-
άστημα, θα ενταθούν και μέσα από 
ευρύτερες συμμαχίες θα ανατρέ-
ψουν αυτές τις καταστροφικές για 
την ΔΕΗ πολιτικές. Γιατί είναι αδια-
νόητο ακόμη και να το σκεφτεί κα-
νείς ότι η ΔΕΗ αντί να διευκολύνει 
τους καταναλωτές στις συναλλαγές 
μαζί της, να δημιουργεί επιπρό-
σθετα προβλήματα, διευκολύνο-
ντας έτσι τους ανταγωνιστές της.

Το κλείσιμο των πρα-
κτορείων είναι μια εγκλη-
ματική πολιτική, μια 
πολιτική σε βάρος των 
συμφερόντων της ΔΕΗ 
αλλά και των καταναλω-
τών και πρέπει να σταμα-
τήσει.

Όχι στην κατάργηση 
των πρακτορείων

ΣΤΟΠ
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Πρακτορείο Αμαλιάδος

«Υπηρεσιακή Γυμναστική»

Σε κατ’ αναγκαστική υπηρεσιακή 
γυμναστική έχει μετατρέψει τους 
συναδέλφους μας στο πρακτορείο 
Αμαλιάδος η ιεραρχία, αφού χωρίς 
να προβάλουν σημαντικούς λόγους 
τους μετακινούν σε καθημερινή 
βάση στον ΠΥΡΓΟ.

Η μόνη δικαιολογία που ακούς, 
πρόκειται για έλλειψη προσωπικού 
και ενίσχυση της δύναμης ανθρώπι-
νου δυναμικού στον ΠΥΡΓΟ.

Αναμφίβολα σε όλη την Ελλάδα 
είναι πρόδηλο το στοιχείο της έλ-
λειψης προσωπικού και πράγματι οι 
συνάδελφοι είναι αναγκασμένοι να 
μετακινούνται μέχρι και 100 χιλιόμε-
τρα ημερησίως, για να φτάσουν στον 
τόπο προορισμού ενώ τις περισσό-
τερες φορές, δεν παίρνουν ούτε 
εντολής μετακίνησης, ούτε εκτός 
έδρας… γιατί άραγε ; Το ίδιο συνέβη 
και με τους συναδέλφους της Αμα-
λιάδας, όπου τους αναγκάζουν να 
μετακινούνται στον Πύργο ή στην 
Πάτρα χωρίς να εκδίδουν εντολή με-
τακίνησης!!! Και μόνο με την παρέμ-
βαση της ΕΔΟΠ συμμορφώθηκαν οι 
αρμόδιοι.

Στην περίπτωσή μας, όμως, η με-
τακίνηση συμπίπτει με την φημολο-
γία της περιρρέουσας ατμόσφαιρας 
ότι για το πρακτορείο Αμαλιάδος οι 
αρμόδιοι έχουν «μεγαλόπνοα» σχέ-
δια, που οδηγούν στο κλείσιμο… 
Άρα μεθοδεύεται η υπολειτουργία 
του πρακτορείου Αμαλιάδος, ώστε 
να καταλήξουμε στο οριστικό κλεί-
σιμο, με ότι αυτό συνεπάγεται για 
την περιοχή και την εξυπηρέτηση 
του καταναλωτή …

Καλούμε τους αρμόδιους να αφή-
σουν αυτά τα καταστροφικά παιχνί-
δια σε βάρος της επιχείρησης γιατί σε 
καμιά περίπτωση δε θα επιτρέψουμε 
το κλείσιμο του πρακτορείου.

ΚΥΨΕΛΗ - 
ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ

Τα προηγούμενα χρόνια 
και εν όψει Απελευθέρω-
σης στην Η.Ε. επιλέχθηκε 
η ανάπτυξη των κατα-
στημάτων εξυπηρέτη-
σης πελατών τόσο στις 
περιφέρειες όσο και στα 
αστικά κέντρα και τις με-
γάλες πόλεις όπως είναι 
η ΑΘΗΝΑ.

Σήμερα, όπως είναι 
γνωστό η Διοίκηση Αθα-
νασόπουλου επιλέγει την 
σμίκρυνση των κέντρων 
εξυπηρέτησης προκαλώ-
ντας δυσαρέσκεια στους 
καταναλωτές, οι οποίοι 
είχαν συνηθίσει να έχουν 
πλησίον τους ένα πρα-
κτορείο για τις ανάγκες 
τους και να μην χρειάζε-
ται να μετακινούνται σε 
μακρινές αποστάσεις.

Έτσι, λοιπόν, δύο πρα-
κτορεία ο Κεραμικός και 
η Κυψέλη στην ΑΤΤΙΚΗ 
υπολειτουργούν. Στο 
ένα δεν υπάρχει καθό-
λου εμπορεία, στο άλλο 
καταργήθηκε το δίκτυο 
ενώ προς το παρόν εξυ-
πηρετούνται και στις δύο 
περιπτώσεις μόνο οι ει-
σπράξεις, με αποτέλεσμα 
τα παράπονα του κόσμου 
να φτάνουν παντού χω-
ρίς να συγκινείται κανείς. 
Το πάγιο αίτημά μας εί-
ναι πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού, λειτουργία 
όλων των πρακτορείων 
σε όλη την Ελλάδα και 
όπου έκλεισαν να ξα-
νανοίξουν προς όφελος 
του καταναλωτή και της 
επιχείρησης.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

Δυναμικό παρόν έδωσε το προε-
δρείο της ΕΔΟΠ μετά από πρόσκληση 
του Περιφερειακού Γραφείου της ΓΕ-
ΝΟΠ με θέμα το κλείσιμο του πρακτο-
ρείου στο ΚΙΑΤΟ.

Πιο συγκεκριμένα οργανώθηκε συ-
νέντευξη τύπου προς τα ΜΜΕ στο 
εργατικό κέντρο όπου παρευρέθη-
καν από το περιφερειακό γραφείο 
οι συνάδελφοι ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ Ν. και 
ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ Δ., από την ΕΔΟΠ ο πρό-
εδρος Γ.ΜΠΙΤΖΑΣ και ο Γραμματέας 
ΧΡ.ΠΙΣΤΕΥΟΣ , από το σύλλογο Πτυ-
χιούχων Μηχανικών ο συνάδελφος 
ΚΑΠΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, καθώς και από 
την τοπική ΕΝΩΣΗ/ΕΔΟΠ-Κορίνθου το 
προεδρείο ΚΟΙΚΑΣ Ε. και ΠΡΕΔΑΡΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ, ο Δήμαρχος, οι φορείς της 
πόλης και εκπρόσωποι του ΝΟΜΑΡΧΗ 
αλλά και επαγγελματικοί σύλλογοι, οι 
οποίοι θίγονται από ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο δηλαδή το κλείσιμο του πρα-
κτορείου.

Η παρουσία μας και η εμπεριστατω-
μένη αρνητική μας στάση αλλά και το 
ψήφισμα που εστάλη στη Διοίκηση της 
ΔΕΗ, στον Υπουργό και στα κόμματα 
ήταν όπως διαφάνηκε με την μέχρι 
τώρα εξέλιξη ικανά -προς τα παρόν- 
για να αναστείλουν το κλείσιμο του 
πρακτορείου.

Όλα ξεκίνησαν από λαθεμένες προ-
τάσεις των αρμοδίων σε σχέση με τη 
δύναμη του προσωπικού και την αξι-
οποίηση του σε συγχωνεύσεις υπηρε-
σιακών μονάδων, που οδηγούν όμως 
σε μείωση των πρακτορείων, αλλά και 
ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών με ταυτόχρονη αύξηση 
στο χρόνο αποκατάστασης βλαβών, 
αφού τα συνεργεία θα είναι αναγκα-
σμένα να διανύουν μεγάλες αποστά-
σεις για να καλύψουν μια ευρύτερη 
περιοχή ενός νομού. Δυστυχώς, όμως, 
για τους Διοικούντες αυτά είναι ψηλά 
γράμματα γιατί ο στόχος τους είναι η 
Διάλυση της ΔΕΗ… Να δούμε αν θα τα 
καταφέρουν…. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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Είναι γνωστή η πολυετής 
συνεισφορά του Νότιου 
πεδίου στην ευστάθεια 

του συστήματος ηλεκτροπαρα-
γωγής αλλά και στην ασφάλεια 
της τροφοδοσίας παροχής ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

Είναι γνωστή, επίσης, η αυταπάρ-
νηση και οι θυσίες που έκαναν και 
κάνουν οι τοπικές κοινωνίες, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η απρό-
σκοπτη λειτουργία του σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής στη Μεγαλό-
πολη, εδώ και δεκαετίες ολόκλη-
ρες. 

Ως εκ τούτου η πρόσφατη από-
φαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ να προκηρύ-
ξει διαγωνισμό για την κατασκευή 
νέας μονάδας στο ενεργειακό πε-
δίο της Μεγαλόπολης δεν μπορεί 
παρά να τύχει την επιδοκιμασίας 
τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο 
και των εργαζομένων στην επιχεί-
ρηση, ο κοινός αγώνας των οποίων, 
επιτέλους, δικαιώθηκε. 

Δικαιώθηκε ο αγώνας και παρα-
δίδονται στη χλεύη όλοι εκείνοι, 
οι οποίοι όψιμα «επέδειξαν ενδια-
φέρον» για την περιοχή, λησμονώ-
ντας την επί δεκαετίες προσφορά 
τόσο των εργαζομένων, όσο και 
των κατοίκων όλων αυτών των πε-
ριοχών στο εξηλεκτρισμό και την 
πρόοδο της χώρας. 

Η συντονισμένη δράση του συνδι-
καλιστικού κινήματος των εργαζο-
μένων της ΔΕΗ από κοινού με τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης της περιοχής απέδωσε καρ-
πούς, υποχρεώνοντας το Δ.Σ. της 
ΔΕΗ να ανακρούσει πρύμναν και να 

προχωρήσει, τελικά, στην προκή-
ρυξη του έργου κατασκευής νέας 
μονάδας στο ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 

Οι δυναμικές παρεμβάσεις του 
συνδικαλιστικού κινήματος, - κατά-
ληψη των γραφείων της διοίκησης 
της ΔΕΗ και ματαίωση της συνεδρί-
ασης του Δ.Σ. όπου θα αποφασίζο-
νταν η μη κατασκευή του έργου, 
- φαίνεται πως λειτούργησαν ως 
καταλύτης των εξελίξεων. Παράλ-
ληλα, οι παρεμβάσεις των τοπικών 

κοινωνιών και των δημοτικών αρ-
χών διαφόρων περιοχών, ενίσχυσαν 
την κοινή προσπάθεια και έφεραν 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Το Νότιο πεδίο, ο ΑΗΣ Μεγαλό-
πολης σήμερα, όπως και πάντα, 
πέραν της συνεισφοράς τους στην 
ασφάλεια της τροφοδοσίας με ηλε-
κτρική ενέργεια, αποτελούν πνεύ-
μονα ανάπτυξης για την ευρύτερη 

περιοχή της Πελοποννήσου. Είναι 
ο αιμοδότης της απασχόλησης, ο 
πυλώνας οικονομικής ενίσχυσης 
της περιοχής, η παλλόμενη καρδιά 
ενός ζωντανού οργανισμού με εκα-
τοντάδες εργαζόμενους σε αυτόν, 
αλλά και χιλιάδες άλλους γύρω από 
αυτόν. 

Η νέα αυτή νίκη της συντονισμέ-
νης δράσης των εργαζομένων και 
του συνδικαλιστικού κινήματος της 
ΔΕΗ μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, 
αποδεικνύει πως οι αγώνες, όταν 
έχουν δίκαιους στόχους, πάντα δι-
καιώνονται. Αποδεικνύει επίσης 
πως μπροστά στο διογκούμενο κί-
νημα για μια πραγματική ανάπτυξη, 
τα πάσης φύσεως συμφέροντα, 
τρέπονται σε άτακτη φυγή.

Η δημιουργία της νέας μονάδας 
στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης θα ενι-
σχύσει σημαντικά την απασχόληση 
στην χειμαζόμενη από την ανερ-
γία περιοχή της Πελοποννήσου. 
Επιπλέον, θα τονώσει τις τοπικές 
οικονομίες, θα αυξήσει το αίσθημα 
ασφάλεια των κατοίκων, θα δώσει 
νέες προοπτικές στις περιοχές.

Παράλληλα όμως, θα ενισχύσει 
την ίδια την ΔΕΗ σε μια περίοδο, 
όπου διάφορα συμφέροντα επιδιώ-
κουν την αποδυνάμωσή της, με το 
πρόσχημα της «απελευθέρωσης της 
αγοράς». Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι μια ενιαία, κάθετη, δημόσιου χα-
ρακτήρα ΔΕΗ θα συνεχίσει να προ-
σφέρει ηλεκτρική ενέργεια φτηνή 
και προσιτή τόσο στους απλούς 
οικιακούς καταναλωτές, όσο και 
στους βιομηχανικούς της πελάτες. 
Με άλλα λόγια και τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό των ελληνικών νοι-

Ι ΚΗΝ
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κοκυριών δεν θα επιβαρύνει αλλά 
και την ανταγωνιστικότητα της ελ-
ληνικής οικονομίας θα ενισχύσει. 

Είναι γνωστή η δράση διαφόρων 
«ιδιωτών επιχειρηματιών», οι οποίοι 
αν κι’ έχουν λάβει άδειες κατα-
σκευής σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας εδώ και πολλά 
χρόνια, δεν έχουν προχωρήσει 
στην δημιουργία τους, προσπαθώ-
ντας, κυριολεκτικά, να απαξιώσουν 
πρώτα την ΔΕΗ και στη συνέχεια να 
εξασφαλίσουν τα κέρδη τους. Προς 
αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και 
η απερχόμενη κυβέρνηση μαζί με 
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
όταν άλλαξαν τον τρόπο υπολο-
γισμού της Οριακής Τιμής του Συ-
στήματος, γεγονός που οδήγησε 
σε αδικαιολόγητες αυξήσεις των 
τιμολογίων, αφού έτσι, ουσιαστικά, 
επιδοτήθηκαν οι ιδιώτες εισαγωγείς 

και έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας, 
αλλά και οι λεγόμενοι «ιδιώτες πα-
ραγωγοί». 

Η κατασκευή της νέας μονάδας 
στην Μεγαλόπολη, εκτός από την 
συμβολή της στο σύστημα παραγω-
γής και διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά 
και σε μελλοντικές απόπειρες απα-
ξίωσης του δημόσιου χαρακτήρα 
της ΔΕΗ. 

Πρόκειται για μια ουσιαστική νίκη 
του συνδικαλιστικού κινήματος, η 
οποία αποτελεί και την καλλίτερη 
απάντηση της διάφορες «Κασσάν-
δρες» της προσχηματικής «απε-
λευθέρωσης της αγοράς» και της 
ιδιωτικοποίησης καίριων και στρα-
τηγικών τομέων της εθνικής οικο-
νομίας. 

Επιπλέον, πρόκειται για μια από 
εκείνες τις ευτυχείς περιπτώσεις, 

όπου η κοινή και συντονισμένη 
δράση εργαζομένων και τοπικών 
κοινωνιών φέρνει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Είναι μια τρανή 
απόδειξη ότι οι σύγχρονοι αγώνες 
έχουν παρόν και μέλλον, όταν αφο-
ρούν αιτήματα δίκαια που συνδέο-
νται με την ανάπτυξη των περιοχών, 
με την ανάπτυξη των δημόσιων 
επιχειρήσεων, με την αντίσταση σε 
αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν στον 
μαρασμό, την υποβάθμιση και την 
ερήμωση προς χάριν ιδιωτικών συμ-
φερόντων. 

Η κατασκευή της νέας μονάδας 
στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης είναι μια 
περήφανη και περίτρανη νίκη. Είναι 
όμως και μια απόδειξη ότι ακόμη και 
υπό τις πλέον αντίξοες και δύσκο-
λες συνθήκες οι εργαζόμενοι και οι 
τοπικές κοινωνίες μπορούν να νική-
σουν. Και σε μια περίοδο όπου όλα 
αλλάζουν, όπου τίθενται εν αμφι-
βόλω οι μέχρι σήμερα κατακτήσεις, 
οι κοινοί αγώνες μπορούν να έχουν 
θετικά αποτελέσματα. 

Το μάθημα αυτό είναι πολύ-
τιμο και ακριβό. Για το λόγο 
αυτό τόσο το συνδικαλιστικό 
κίνημα και οι εργαζόμενοι της 
ΔΕΗ, όσο και οι τοπικές κοινω-
νίες όχι μόνο θα το διαφυλά-
ξουν ως κόρη οφθαλμού αλλά 
θα το προτάξουν ως παρά-
δειγμα αγώνων και πάλης και 
σε άλλες περιοχές, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η ανά-
πτυξη των τοπικών κοινωνιών, 
η ενίσχυση της χειμαζόμενης 
περιφέρειας και το εθνικό 
συμφέρον.

μια  ν ίκη των  τοπικών κοινωνιών
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Ορυχεία:άλλο ένα παιχνίδι σε βάρος της ΔΕΗ

Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
ένα ιδιότυπο μπρα ντε φερ διεξάγεται 
ανάμεσα σε μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους της χώρας όσον αφορά στην δι-
εκδίκηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων.

Γνωστοί όμιλοι συνασπίστηκαν και 
μοίρασαν, ήδη, υπεργολαβίες σε άλ-
λους, προκειμένου, εκμεταλλευόμενοι 
τις κοινοτικές οδηγίες, να βάλουν πόδι 
στον πλούτο του ελληνικού λαού και 
δίχως ουσιαστικά κανένα επιχειρημα-
τικό ρίσκο να θησαυρίσουν στις πλάτες 
της ΔΕΗ. 

Έχουν όμως γνώσιν οι φύλακες, δη-
λαδή οι εργαζόμενοι και το συνδικαλι-
στικό κίνημα και θα σταθούν εμπόδιο 
στο ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας. 

Ως συνδικαλιστικό κίνημα απαι-
τούσαμε και απαιτούμε τον άμεσο 
εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλε-
κτροπαραγωγής με την κατασκευή 
νέων μονάδων τόσο στο βόρειο όσο 
και το νότιο πεδίο, πράγμα που και την 
ευστάθεια του συστήματος θα εξασφα-
λίσει αλλά και την ασφάλεια της τρο-
φοδοσίας. 

Οι νέες μονάδες θα πρέπει να κα-
τασκευαστούν με βάση τη σύγχρονη 
αντιρρυπαντική τεχνολογία από την ΔΕΗ 
δίχως τη σύμπραξη «ιδιωτών», οι οποίοι 
ετοιμάζονται, κυριολεκτικά, να κατα-
σπαράξουν τον εθνικό μας πλούτο.

Η περίπτωση της Βεύης δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως προμήνυμα των εξε-

λίξεων. Η αντίδραση των εργαζομένων 
θα είναι άμεση, δίκαιη και μαχητική. Η 
διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει άμεσα να 
περάσει στη υλοποίηση του σχεδίου 
για την αντικατάσταση των παλιών, κο-
στοβόρων μονάδων με νέες σύγχρονες. 
Αυτό απαιτεί το συμφέρον της ΔΕΗ. 
Αυτό απαιτεί η εθνική οικονομία. Αυτό 
απαιτούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και 
οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών. Το 
παράδειγμα της Μεγαλόπολης και του 
Αλιβερίου θα πρέπει να είναι τα καθο-
δηγητικά παραδείγματα της νέας πολι-
τικής που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινω-
νικό αγαθό και όχι εργαλείο κερδοσκο-
πίας για τους λίγους.

Λιγνιτικά κοιτάσματα: η πολύφερνη νύφη και οι μνηστήρες της

Ένα ακόμη επικίνδυνο παι-
χνίδι παίζεται αυτό το διά-
στημα σε βάρος της ΔΕΗ, σε 
βάρος της εταιρείας που για 
60 περίπου χρόνια σήκωσε 
στους ώμους της, με τις γεμά-
τες αυτοθυσίες προσπάθειες 
χιλιάδων εργαζομένων σε 
αυτή, τον εξηλεκτρισμό και 
την πρόοδο της χώρας. 

Με πρόσχημα της θρυλού-
μενη «απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» 
αλλά με απώτερο σκοπό την 
εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων των «ιδιωτών επεν-
δυτών», απαγόρευσαν στην 
ΔΕΗ να συμμετάσχει στους 
διαγωνισμούς για τα νέα ορυ-
χεία. Η κυβέρνηση, υπακού-
οντας πειθήνια στις εντολές 
της Ε.Ε., δεν άφησε την ΔΕΗ 
να διεκδικήσει, ως ο μεγαλύ-
τερος παραγωγός ηλεκτρικής 
ενέργειας στην χώρα, τα νέα 
ορυχεία. 

Βέβαια, συνελήφθησαν 
κλέπτοντας οπώρας, γιατί οι 
εργαζόμενοι της ΔΕΗ, το συν-
δικαλιστικό τους κίνημα, αλλά 
και η κοινή γνώμη, ενημερώ-

θηκαν άμεσα ότι πρόκειται 
για ένα ακόμη ���lp�� g���s�� με 
στόχο την παράδοση, ουσια-
στικά, του ορυχείο της Βεύης 
στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Κι αυτό γιατί, παρά τα περί 
του αντιθέτου θρυλούμενα, 
ο λιγνίτης ήταν και παραμένει 
το πιο ελκυστικό, οικονομικά, 
καύσιμο στην ηλεκτροπαρα-
γωγή. Έτσι, όλοι αυτοί που 
κόπτονται δημοσίως για τα 
πλεονεκτήματα άλλων καυσί-
μων, ιδιωτικώς και υπογείως, 
φροντίζουν, με τις ευλογίες 
των πολιτικών τους πατρώ-
νων, να πάρουν τα «φιλέτα» 
των ορυχείων με το λιγότερο, 
ύποπτες διαδικασίες.

Γιατί αν όντως ήταν υπέρ 
του ελεύθερου ανταγωνισμού 
και της ίσης μεταχείρισης των 
επιχειρήσεων δε θα φρόντιζαν 
να αποκλείσουν την ΔΕΗ από 
την διεκδίκηση των νέων ορυ-
χείων. Αυτά βέβαια, είναι ψιλά 
γράμματα όταν πρόκειται για 
συμφέροντα, τα οποία μέχρι 
σήμερα, έχουν αποδείξει ότι 
δεν τους ενδιαφέρει καθόλου 
η ενεργειακή ασφάλεια της 

χώρας, αλλά, πρωτίστως, τα 
κέρδη τους, και μάλιστα μετά 
από επενδύσεις μηδενικού ρί-
σκου.

Στην ουσία πρόκειται για την 
υλοποίηση ενός ακόμη βήμα-
τος του γενικότερου σχεδίου 
που σκοπεύει στην απαξίωση 
της ΔΕΗ, στην αποδυνάμωσή 
της και, εν τέλει, στην παρά-
δοση της στους καραδοκού-
ντες ανταγωνιστές της. Είναι 
ένα καλά μελετημένο σχέδιο 
που αποβλέπει στην απομεί-
ωση της ανταγωνιστικότητας 
της ΔΕΗ. Μια ΔΕΗ ισχυρή εί-
ναι εμπόδιο στην άλωση του 
κλάδου της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από τους ιδιώτες επεν-
δύτες, οι οποίοι βλέπουν σ’ 
αυτή τον παράγοντας εκείνο 
που παλεύει για τον δημόσιο 
χαρακτήρα της ηλεκτροπαρα-

γωγής, της διανομής και της 
εμπορίας, τον στυλοβάτη της 
ελληνικής οικονομίας και της 
ανταγωνιστικότητας της, το 
υποστηρικτή της άποψης ότι 
το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοι-
νωνικό αγαθό και ότι ως τέτοιο 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. 

Οι εργαζόμενοι και το συνδι-
καλιστικό κίνημα της ΔΕΗ δεν 
θα συνεργήσουν στην απαξί-
ωσή της. Θα παλέψουν για την 
ανατροπή αυτής της κατάστα-
σης, θα δώσουν και πάλι αγώ-
νες μαχητικούς και σκληρούς 
προκειμένου να αποτραπεί το 
σχέδιο όλων εκείνων που την 
θέλουν αδύναμη και έρμαιο 
των διαθέσεων των πάσης φύ-
σεως συμφερόντων. Όπως και 
στο παρελθόν, πρόσφατο και 
απώτερο, έτσι και τώρα είμα-
στε έτοιμοι να προασπίσουμε 
την ΔΕΗ, τον δημόσιο χαρα-
κτήρα της, την κάθετη ορ-
γάνωσή της, γιατί μόνο αυτό 
εγγυάται ότι το ηλεκτρικό 
ρεύμα θα είναι φτηνό για τα 
ελληνικά νοικοκυριά αλλά και 
την εν συνόλω εθνική οικονο-
μία. 

ΤΗΜΕΝΟΣ
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ΔΙΕΚΔ ΙΚΗΣΗ

Σ αν το θρύλο με το γεφύρι 
της Άρτας κοντεύει να γίνει 
η υπόθεση του ενεργειακού 

σταθμού στο Κόσσοβο. Ο εκ τω δι-
εκδικητών του έργου, ο τσέχικος 
ενεργειακός όμιλος CEZ προειδο-
ποίησε ότι θα αποχωρήσει από τον 
διαγωνισμό για την κατασκευή λι-
γνιτικής μονάδας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας ισχύος 2.000 
μεγαβάτ στο Κόσσοβο, αν η κυβέρ-
νηση δεν βελτιώσει τους όρους 
της συμφωνίας. 

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώ-
που του ομίλου η εταιρεία δεν έχει 
αποχωρήσει ακόμη, αλλά δεν είναι 
ικανοποιημένη με μερικούς από 

τους νομικούς και οικονομικούς 

όρους που περιλαμβάνονται στον 

διαγωνισμό, ύψους 3.5 δισεκατομ-

μυρίων ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μοναδι-

κός αντίπαλος του εταιρικού σχή-

ματος Enel – Sen�ap για το μεγάλο 

αυτό σχέδιο είναι η κοινοπραξία 
της τσέχικης CEZ και της αμερικα-
νικής AES. Στην βραχεία λίστα των 
υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται 
ακόμη η γερμανική RWE και η κοι-
νοπραξία της επίσης γερμανικής 
EnBW και της αμερικανικής WGI, οι 
οποίες ωστόσο, μάλλον, έπαψαν 
να ενδιαφέρονται για το εν λόγω 
σχέδιο. 

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΗ συμμε-
τέχει στον ίδιο όμιλο με την Enel, 
πράγμα που σημαίνει πως βελτιώ-
νονται οι πιθανότητες να συμμετά-
σχει στην κατασκευή του σταθμού, 
όταν και αν αυτό κατοχυρωθεί στη 
συγκεκριμένη κοινοπραξία. 

Το Κόσσοβο στοιχειώνει τους διεκδικητές του

Π ροκλητικά αγνοώντας τις ανάγκες της βι-
ομηχανίας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την 

εξαίρεση 164 κλάδων της βιομηχανίας από την κα-
ταβολή δικαιωμάτων εκπομπής αερίων. Και αυτό 
με το πρόσχημα «ότι θα πρέπει να αντεπεξέλθουν 
στον ανταγωνισμό από ομοειδείς εταιρειών τρί-
των χωρών ή για να αποφευχθεί η μετεγκατά-
στασή τους σε άλλες περιοχές του κόσμου».

Ας μη ξεχνάμε όμως ότι μεγάλο τμήμα των 
εκπομπών αερίων που καλύπτονται από το ανα-
θεωρημένο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκ-
πομπής (ΣΕΔΕ_ΕΕ), προέρχονται από τον κλάδο 
της ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος από το 2013 
δεν θα λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα, με περιορι-
σμένη εξαίρεση για την υποβοήθηση του εκσυγ-
χρονισμού του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ορισμένα κράτη – μέλη. 

Βάσει της νέας οδηγίας, οι βιομηχανικοί κλάδοι 
(αλουμίνιο, τσιμεντοβιομηχανία, κλωστοϋφα-
ντουργία, οινοποιία, ανθρακωρυχεία κλπ) θα λά-

βουν το 2013 δωρεάν το 80% των δικαιωμάτων 
βάσει των δεικτών, ποσοστό μειούμενο στη συ-
νέχεια ετησίως εως 30% ως το 2020. Όσοι τομείς 
θεωρούνται εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα θα 
λάβουν δωρεάν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων 
βάσει των δεικτών που έχουν προκαθοριστεί. 

Αν ο κατάλογος δεν αναθεωρηθεί θα ισχύει επί 
πέντε έτη, μέχρι το 2014, αλλά στο διάστημα 
αυτό θα μπορούν να προστεθούν τομείς. Ένας 
νέος κατάλογος θα ισχύσει για την περίοδο 2015 
– 2020.

Δικαιώματα εκπομπής ρύπων: 
νέες σκανδαλώδεις ρυθμίσεις
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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
15/9/09 η παρουσίαση της έκ-
θεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την “Ελ-
ληνική Οικονομία & Απασχόληση 
και η εναλλακτική πρόταση της 
ΓΣΕΕ”. 

Τα ευρήματα της έκθεσης επιβε-
βαιώνουν με επιστημονικά τεκμη-
ριωμένο τρόπο με την παράθεση 
ερευνών και στοιχείων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, της Eu���stat και διε-
θνών στατιστικών και ερευνητικών 
οργανισμών κ.α. τη δραματική επιδεί-
νωση των εργασιακών, οικονομικών 
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε σχέση με τους ερ-
γαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρίς ταυτόχρονα να αντιμετωπίζο-
νται τα προβλήματα ανταγωνιστικό-
τητας και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας και των επενδύσεων. Τα 
αδιέξοδα και τα προβλήματα της ελ-
ληνικής οικονομίας προϋπήρχαν της 
διεθνούς χρηματοοικονομικής κρί-
σης ενώ οι σημαντικότερες αντεργα-
τικές και αντικοινωνικές ανατροπές 

είχαν πραγματοποιηθεί στο “όνομα” 
των ελλειμμάτων και της σταθερο-
ποίησης της Ελληνικής Οικονομίας.

Κεντρική επιδίωξη της 
Έκθεσης για την Ελληνική 

Οικονομία και την απασχόληση 
του έτους 2009 συνίσταται :

•  στη διερεύνηση και επισήμανση 
των κρισιακών εξελίξεων και 
των πτυχών που συγκροτούν σε 
μεγάλο βαθμό, τον κοινωνικό-
οικονομικό σχηματισμό στην 
Ελλάδα 

•  στην ανάδειξη της αναγκαιότη-
τας ενός εναλλακτικού μείγμα-
τος οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής ανάσχεσης της οικο-
νομικής κρίσης 

•  ενός νέου αναπτυξιακού προ-
τύπου αναβάθμισης του τε-
χνολογικού και καινοτομικού 
υπόβαθρου της ελληνικής οικο-
νομίας.

Η ελληνική οικονομία είναι το πε-
ριβάλλον εκείνο μέσα στο οποίο 

εξελίσσεται η διεθνής χρηματοπι-
στωτική κρίση, η οποία: 

•  απειλεί σε διεθνές επίπεδο την 
πραγματική οικονομία

•  προκλήθηκε από την ανεξέλε-
γκτη και υψηλού επιπέδου χο-
ρήγηση δανείων και «τοξικών» 
τοποθετήσεων υψηλού κινδύ-
νου

•  προκειμένου να δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις υψηλής, εντατι-
κής και αδιαφανούς κερδοφο-
ρίας και κερδοσκοπίας

και παράλληλα, 

Αποτελεί έκφραση αποτυχίας του 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου οργά-
νωσης της οικονομίας και διαχείρι-
σης των πόρων με την έννοια ότι 
αυτό διακηρύσσει και εφαρμόζει:

•  την πλήρη απελευθέρωση των 
αγορών χρήματος, αγοράς ερ-
γασίας και αγαθών-υπηρεσιών 

•  την κυριαρχία της αγοράς στην 
διαχείριση των πόρων 

  με την περιθωριοποίηση των 
δημόσιων πολιτικών και της 
αναδιανομής του εισοδήμα-
τος, 

  χωρίς ρυθμίσεις, ελέγχους, 
εποπτεία και συντονισμό, 

  με την επικράτηση «χαλαρών 
οικονομικών και κανονιστικών 
πολιτικών που επέτρεψαν 
στην παγκόσμια οικονομία να 
υπερβεί τα όρια ταχύτητάς 
της».

Οι μέχρι και σήμερα αποφάσεις 
«ενέσεων ρευστότητας», των «εθνι-
κοποιήσεων» και των μειώσεων των 
επιτοκίων αδυνατούν: να εμποδί-
σουν την μετάβαση της χρηματο-
πιστωτικής κρίσης στην πραγματική 
οικονομία, να δημιουργήσουν συν-
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θήκες ανάσχεσης της οικονομικής 
κρίσης, στην αποτροπή της εμβά-
θυνσης της διεθνούς οικονομικής 
ύφεσης.

Η οικονομική πολιτική με το πρό-
γραμμα στήριξης των Τραπεζών, τη 
μείωση των επενδύσεων, τη φορο-
λογική επιβάρυνση των μισθωτών 
και τη μείωση των εισοδημάτων 
τους… οδηγεί την ελληνική οικονο-
μία: σε συνθήκες επιδείνωσης της 
οικονομικής κρίσης καθώς και σε 
κατάσταση ύφεσης την επόμενη δι-
ετία και αργοπορημένης ανάκαμψης 
μετά το 2011, πλήττοντας σε βάθος 
και τις τρεις βασικές διαστάσεις της: 
οικονομική, δημοσιονομική & κοινω-
νική, πράγμα που έχει συνέπειες : 
στην απασχόληση, την ανεργία, τα 
εισοδήματα, το δημόσιο χρέος και 
τα δημόσια ελλείμματα

Η ελληνική οικονομία μετά την 
επιβράδυνση μιας τετραετίας (2005-
2008) εισέρχεται σε ύφεση κατά το 
2009. Σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ 
θα μειωθεί, σε σταθερές τιμές, κατά 
το 2009 και το 2010.

Η προβλεπόμενη ανακοπή της 
πραγματικής σύγκλισης της ελ-
ληνικής οικονομίας προς το μέσο 
επίπεδο ανάπτυξης της Ε.Ε.- 15 σχε-
τίζεται με το γεγονός ότι η παραγω-
γικότητα στην Ελλάδα ακολουθεί 
από το 2001 τάση επιβράδυνσης.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
ακολούθησαν ανοδική πορεία από 
το 1996. Η αύξηση των επενδύσεων 
συνέβαλε διαρκώς στην αύξηση της 
συνολικής ζήτησης και του ΑΕΠ. Η 
κάμψη του 2008 και η προβλεπό-
μενη για το 2009-2010 είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του 
1992-1994.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου μειώθηκαν, για πρώτη 
φορά από το 1990, ακόμη και σε 
τρέχουσες τιμές (κατά 10%). Αυτό το 
γεγονός σηματοδοτεί την αναβολή 
της υλοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων του ιδιωτικού τομέα ενόψει 
της μείωσης της ζήτησης που χαρα-
κτηρίζει την οικονομική κρίση. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η βελτίωση 
του ελλείμματος του ισοζυγίου αγα-
θών και υπηρεσιών από το 10,5% το 
2007 σε 8,8% κατά το 2008 πρόκει-
ται να συνεχιστεί και κατά την διετία 
2009-2010 έτσι ώστε στο τέλος του 
2010 το έλλειμμα να έχει περιορι-
στεί περαιτέρω σε 7,5% του ΑΕΠ. 

Κατά τους τελευταίους μήνες του 
2008, η διαχείριση των επιπτώσεων 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην 
Ελλάδα επηρέασε αρνητικά το δη-
μόσιο έλλειμμα που υπερέβη για 
δεύτερο συναπτό έτος το συμβατικό 
όριο της Συνθήκης του Μάαστριχ, με 
πρόβλεψη αύξησής του (Deuts�he 
Bank) στο -7,2% το 2009 και -8,7% το 
2010. 

Στάσιμοι μισθοί, στάσιμο το εισό-
δημα των εργαζομένων

Η αύξηση των μέσων πραγματι-
κών αποδοχών ανά απασχολούμενο 
είχε ως αποτέλεσμα να συγκλίνουν 
περαιτέρω οι αμοιβές στην Ελλάδα 
έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου 
της Ε.Ε- 15. Η σύγκλιση στην μακρο-
χρόνια διάρκεια ακολουθεί ανοδική 
τάση της τάξης του 0,7% ετησίως. 
Ενώ κατά το πρώτο ήμισυ της δεκα-
ετίας του 1990 ανερχόταν σε 68%, 
έφθασε στο 82% κατά το 2008 του 
μέσου όρου της Ε.Ε-15. Η παραγω-
γικότητα της εργασίας στην Ελλάδα 
έχει συγκλίνει με τον μέσο όρο της 
ΕΕ-15 ταχύτερα από την αγορα-

στική δύναμη του μέσου μισθού. 
Η σύγκλιση της παραγωγικότητας 
ανήλθε σε περίπου 19 εκατοστιαίες 
μονάδες, κατά τα έτη 1995-2008 και 
σε περίπου 14 εκατοστιαίες μονάδες 
για τις πραγματικές μέσες αποδοχές 
ανά απασχολούμενο. Το κόστος ερ-
γασίας ανά μονάδα προϊόντος, τη 
περίοδο 1995-2008, παρέμεινε σχε-
δόν αμετάβλητο και ακριβέστερα 
αυξήθηκε κατά 1%. Ο μέσος καθαρός 
μισθός το Β’ τρίμηνο του 2008 ανερ-
χόταν σε 1.010 ευρώ ενώ ο διάμε-
σος μισθός σε 980 ευρώ περίπου. Το 
όριο για τους χαμηλόμισθους ήταν 
650 ευρώ περίπου, [(2/3)*980] και 
το ποσοστό των χαμηλόμισθων με-
ταξύ των εργαζομένων ανερχόταν 
σε 18% του συνόλου των εργαζομέ-
νων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο 
τομέα. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός 
στην Ελλάδα, συνεχίζει να υστερεί 
σημαντικά έναντι των κατώτατων 
μισθών των πλουσιότερων χωρών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
εισόδημα των 20% περισσότερο εύ-
πορων Ελλήνων είναι συστηματικά 
περίπου 6 φορές υψηλότερο από το 
εισόδημα των 20% λιγότερο εύπο-
ρων Ελλήνων χωρίς να διακρίνεται 
καμία τάση μείωσης των εισοδηματι-
κών ανισοτήτων. Μόνο η Ρουμανία, 
η Πορτογαλία, και η Λετονία πα-
ρουσιάζουν δείκτες εισοδηματικής 
ανισότητας υψηλότερους από την 
Ελλάδα.

Αυξάνεται η ανεργία, 
μειώνονται τα εργασιακά 

δικαιώματα

Η αυξητική εξέλιξη της ανεργίας 
στην Ελλάδα (Απρίλιος 2008 - Απρί-
λιος 2009) συντελείται από την συ-
νολική λειτουργία της ελληνικής 
οικονομίας, τόσο σε επίπεδο κλάδων 
παραγωγής, όσο και σε επίπεδο γε-
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ωγραφικών περιφερειών και αποδει-
κνύει την καθίζηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και την επακόλουθη 
αύξηση των απολύσεων με την μη 
επίτευξη το 2015 του επιπέδου 
ανεργίας του πριν την οικονομική 
κρίση έτους (2008, 7,8%)

Τα εφαρμοζόμενα μέτρα στα πεδία 
της απασχόλησης και των εργασια-
κών σχέσεων για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της οικονομικής 
κρίσης ιδιωτικοποιούν τα οφέλη από 
την απορύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων και κοινωνικοποιούν τα κό-
στη με την δημόσια επιδότηση των 
αποδοχών των εργαζομένων.

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα 
ακολουθούν τη γενικότερη πορεία 
απορρύθμισης της εργασίας και του 
κοινωνικού κράτους στον υπόλοιπο 
ευρωπαϊκό χώρο έχοντας από πα-
ράδοση υιοθετηθεί ένα παραγωγικό 
μοντέλο που στηρίζεται στο χαμηλό 
κόστος εργασίας (χαμηλές αμοιβές, 
παράνομη και νόμιμη ευελιξία) ενι-
σχύεται αυτή η παράδοση η οποία 
οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση 
των εργασιακών σχέσεων.

Η αποτίμηση του νέου ασφαλιστι-
κού νόμου 3655/08 συνηγορεί στην 
διαπίστωση ότι: ακολουθήθηκε μία 
περίεργη και αντιφατική διαδικασί-
αδεν υποστηρίχθηκε από προσεκτι-
κές μελετητικές προσεγγίσεις, στην 
πράξη δυσλειτουργεί και οδηγεί 
σε επικίνδυνους για την προστασία 
και την εξυπηρέτηση των ασφαλι-
σμένων και των συνταξιούχων πει-
ραματισμούς προσθέτοντας νέες 
διαστάσεις, εκτός απ’ αυτές της οι-
κονομικής κρίσης, στην ήδη προβλη-
ματική λειτουργία του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης στην χώρα 
μας. 

Το ασφαλιστικό σύστημα 
σε κίνδυνο

Η αποτίμηση του νέου ασφαλι-
στικού νόμου 3655/08 συνηγορεί 
στην διαπίστωση ότι: αποδεικνύ-

εται παραπλανητική η δημιουργία 
του ασφαλιστικού αποθεματικού 
(Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγ-
γύης Γενεών – ΑΚΑΓΕ) για την χρη-
ματοδότηση των κλάδων σύνταξης 
από 1/1/2019 και μετά, για την δι-
ασφάλιση των συντάξεων των νέων 
γενεών και απαντά αρνητικά και στο 
«αγωνιώδες ερώτημα» των νέων 
στην Ελλάδα αν θα μπορέσουν ποτέ 
να πάρουν σύνταξη.

Με αφετηρία τα συμπεράσματα 
αυτά διαπιστώνεται ότι το πρότυπο 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας που βασίστηκε: στην ιδιωτική 
κατανάλωση και τον υπέρμετρο δα-
νεισμό, στη φορολογική και εισοδη-
ματική ανισότητα, στη βελτίωση του 
επιπέδου ανταγωνιστικότητας με 
την μείωση του κόστους εργασίας 
(απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων, 
ευέλικτες και ανασφαλείς θέσεις ερ-
γασίας, αποδόμηση της κοινωνικής 
ασφάλισης και υγείας…κλπ), έχει 
οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Η εναλλακτική στρατηγική 
ανάσχεσης της οικονομικής 
κρίσης και οι προϋποθέσεις 
ανάκαμψης της ελληνικής 

οικονομίας απαιτούν την άσκηση 
δημόσιων πολιτικών:

σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο 
(Αποκατάσταση των οικονομικών, 
δημοσιονομικών και κοινωνικών ανι-
σορροπιών)

  Απόσυρση των μέτρων φορολο-
γικής επιβάρυνσης των μισθω-
τών και των συνταξιούχων στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό 2010

  Αναστροφή της πτωτικής τάσης 
των Δημοσίων Επενδύσεων

  Αναδιανομή του εισοδήματος

  Αποκατάσταση φορολογικής 
ανισότητας

  Εισοδηματική ενίσχυση των 
ανέργων, των χαμηλόμισθων 
και των χαμηλοσυνταξιούχων

  Τόνωση της ζήτησης

  Φροντίδα των δανειοληπτών

  Ενίσχυση ρευστότητας, με δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας

  Στήριξη της απασχόλησης και 
ρύθμιση της αγοράς εργασίας 
και των εργασιακών σχέσεων 

 σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο 
(Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο)

  Ενίσχυση της παραγωγικής, τε-
χνολογικής, καινοτομικής και 
ενεργειακής βάσης στους τρεις 
τομείς οικονομικής δραστηριό-
τητας 

  Μεταμόρφωση της παραγωγι-
κής διάρθρωσης σε περιφερει-
ακό επίπεδο (Ολοκληρωμένα 
συμπλέγματα δραστηριοτήτων) 
και αξιοποίηση νέων πεδίων 
επενδυτικών δραστηριοτήτων 
(άμβλυνση της κλιματικής αλ-
λαγής, «πράσινη» οικονομία)

  Άσκηση πολιτικών διαρθρωτι-
κής ανταγωνιστικότητας με κι-
νητήριο μοχλό την ποιότητα και 
όχι το κόστος εργασίας

  Στήριξη της επενδυτικής δρα-
στηριότητας και του τεχνο-
λογικού εκσυγχρονισμού των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  Αντικατάσταση του μοντέλου 
αποκρατικοποιήσεων και ιδι-
ωτικοποιήσεων των δημοσίων 
επιχειρήσεων με αυτό του μο-
ντέλου των Επιχειρήσεων Δη-
μοσίου Συμφέροντος

  Ενδυνάμωση των διακλαδικών 
διασυνδέσεων του Τουρισμού 
με τους τρεις τομείς οικονομι-
κής δραστηριότητας 

  Αλλαγή του προσανατολισμού 
στην κατανομή των κοινοτικών 
πόρων

  Θεσμική αποκατάσταση των 
ανισορροπιών του Ν. 3655/2008 
και χρηματοδοτική ενίσχυση σε 
μακροχρόνιο επίπεδο της κοινω-
νικής ασφάλισης.              
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Ε
μβρόντητη η ελληνική, η 

ευρωπαϊκή και η διεθνής 

κοινή γνώμη παρακολουθεί 

μέσα από τους τηλεοπτικούς δέ-

κτες ένας φρικώδες reality show 

με τις αυτοκτονίες δεκάδων εργα-

ζομένων στην France Telecom, τις 

τελευταίες εβδομάδες.
Η μετάβαση της F�an�e Tele���m 

από εταιρεία δημόσιας ωφέλειας σε 
ιδιωτική, προκάλεσε ένα κύμα αυτο-
κτονιών εργαζομένων και στελεχών 
σε αυτή, ως αποτέλεσμα της επο-
νομαζόμενης «αναδιοργάνωσή» της, 
αλλά και την απάνθρωπη πολιτική 
της νέας διοίκησης να επιμένει στο 
«σύστημα αυτοαξιολόγησης» των 
υπαλλήλων.

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα, η οποία 
προβλέπει μετακινήσεις των εργαζο-
μένων σε άλλες πόλεις, κατάργηση 
θέσεων, μείωση μισθών και επιδομά-
των, αλλά και απολύσεις, το δυνα-
μικό της F�an�e Tele���m βιώνει τον 
εφιάλτη του «εργασιακού στρες», με 
αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να 
μην αντέχουν την αφόρητη αυτή 
πίεση και να οδηγούνται στην αυτο-
κτονία. 

Παρόμοια μαζικά περιστατικά, 
έχουμε να δούμε, έναν περίπου αι-
ώνα, από την μεγάλη οικονομική 
κρίση του 1929 – 1931. Είναι λοιπόν 
προφανές, ότι η κατάσταση αυτή 
έχει θορυβήσει την πολιτική ηγεσία 
της Γαλλίας, αλλά η διοίκηση της 
εταιρείας κωφεύει στα καλέσματα 

τόσο των πολιτικών, όσο και της 
κοινωνίας, να αναθεωρήσει την πο-
λιτική της. 

Πρόκειται για μια ανάλγητη πολι-
τική, η οποία στοχεύει στην πάση 
θυσία μεγιστοποίηση του κέρδους, 
στην κατάργηση των εργασιακών 
δικαιωμάτων και την μετατροπή των 
εργαζομένων σε «αναλώσιμες μονά-
δες». Η εν λόγω πολιτική δεν είναι 
άλλη παρά το πιο σκληρό και ανε-
λέητο πρόσωπο του σύγχρονου κα-
πιταλισμού, ενός καπιταλισμού που 
νοσταλγεί την επιστροφή στις «πα-
λιές, καλές εποχές» του 19ου αιώνα, 
όπου οι εργαζόμενοι ήταν «απλά 
ομιλούντα εργαλεία» δίχως άλλα δι-
καιώματα, παρά ένα πιάτο κακής ποι-
ότητας φαγητού. Είναι η πολιτική των 
μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, για 
τις διοικήσεις των οποίων οι εργαζό-
μενοι δεν είναι παρά απλοί αριθμοί, 
δίχως προσωπική και οικογενειακή 
ζωή, ταγμένοι στην υπηρεσία τους 
ως άψυχα εργαλεία. Είναι η πολιτική 
των καρτέλ στους διάφορους τομείς 
της οικονομίας, απώτερος σκοπός 
των οποίων είναι τα κέρδη τους και 
όχι η προσφορά στην κοινωνία. Υπάρ-
χουν και στην Ελλάδα θαυμαστές 
και οπαδοί αυτής της μονεταριστικής 
αντίληψης της οικονομίας. Είναι όλοι 
εκείνοι που οδήγησαν την χώρα σε 
αυτή την επονείδιστη κατάσταση και 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους 
στα πρόθυρα της εξαθλίωσης.

Και αν όλα τα παραπάνω σας θυ-
μίζουν κάτι, τότε ας ανασύρετε από 

τη μνήμη σας διάφορες απόπειρες 
της διοίκησης της ΔΕΗ, ύστερα από 
τις εισηγήσεις των συμβούλων της  
σχετικά με την αξιολόγηση του προ-
σωπικού, τις μετακινήσεις των ερ-
γαζομένων, τις επιλογές σε θέσεις 
διοικητικής ευθύνης, και θα έχετε 
μια πλήρη εικόνα του ζοφερού μέλ-
λοντος που μας επιφυλάσσουν οι θι-
ασώτες αυτών των αντιλήψεων. 

Μοναδικό ανάχωμα και αντίσταση 
σε παρόμοιες πολιτικές είναι ο οργα-
νωμένος αγώνας εναντίον τους μέσα 
από τους συνδικαλιστικούς αγώνες. 
Η αντίσταση στις πολιτικές αυτές εί-
ναι μονόδρομος. Γιατί οι εργαζόμε-
νοι δεν είναι «ρομπότ», ούτε άψυχα 
εργαλεία. Γιατί οι εργαζόμενοι είναι 
εκείνοι που με την δουλειά τους πα-
ράγουν τον πλούτο, αναπτύσσουν 
τις επιχειρήσεις και δημιουργούν 
συνθήκες ευμάρειας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα στη 
χώρα μας έχει από καιρό τώρα επι-
σημάνει ότι παρόμοιες πολιτικές 
δεν θα γίνουν ανεκτές, δεν θα αφή-
σουμε τους εργαζόμενους στη μοίρα 
τους, δεν θα μείνουμε απαθείς σε 
καμιά απόπειρα εισαγωγής και εφαρ-
μογής πολιτικών που οδηγούν στην 
ηθική, ψυχολογική και φυσική εξό-
ντωση των εργαζομένων, δεν θα 
επιτρέψουμε στην επιστροφή στο 
παρελθόν γιατί μερικά g��l�en b��ys 
οραματίζονται μια κοινωνία απάν-
θρωπη, δίχως αλληλεγγύη και σεβα-
σμό στους εργαζόμενους.

Το 
«εργασιακό 

στρες» 
σκοτώνει

ΤΡΕΣΣ
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Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι

Α υτό φαίνεται να ισχύει από την 
πρωτάκουστη απαίτηση του 
ομίλου Μυτιληναίου να ζητή-

σει επιπλέον επιδότηση από την ΔΕΗ 
για το ηλεκτρικό ρεύμα που αγοράζει 
με βάση του τιμολόγιο Α - 150. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή. 

Πέρσι τον Ιούλιο το τιμολόγιο Α 
– 150 απελευθερώθηκε και η σχετική 
υπουργική απόφαση προέβλεπε ότι η 
νέα χρέωση κάθε πελάτη δεν θα μπο-
ρούσε να υπερβαίνει το 10% του κό-
στους που πλήρωνε μέχρι τότε. Η ΔΕΗ 
επέβαλε την αύξηση αυτή σε όλους 
τους πελάτες της, μεταξύ των οποίων 
ήταν και η Αλουμίνιον Ελλάδος, του 
ομίλου Μυτιληναίος. Η εταιρεία αυτή 
ήταν η μοναδική, η οποία από την 
αρχή αμφισβήτησε την αύξηση αυτή. 
Με άλλα λόγια ήθελε να συνεχίσει 
να προμηθεύεται ακόμη πιο φθηνό 
από το ήδη επιδοτούμενο ηλεκτρικό 
ρεύμα. Αρχικά δεν κατέβαλε το 10% 

της αύξησης και στη συνέχεια επί μή-
νες ολόκληρους δεν πλήρωνε τους 
λογαριασμούς της, σε μια καταφανή 
προσπάθεια να υποχρεώσει την ΔΕΗ 
να υποκύψει στις πιέσεις της. 

Τι έκανε όμως η διοίκηση της ΔΕΗ; 

Αντί να αντιδράσει δυναμικά, υποχώ-

ρησε ατάκτως και δέχτηκε, άκουσον 

– άκουσον, τη συναινετική παραπο-

μπή της διαφοράς σε διαιτησία. 

Είναι περίεργο το γεγονός ότι η διοί-
κηση της ΔΕΗ δέχτηκε να προχωρήσει 
σε διαπραγματεύσεις γιατί η χρέωση 
του ηλεκτρικού ρεύματος προς την 
Αλουμίνιον, στην οποία τίθεται ανώ-
τατο όριο τιμής ανά κιλοβατώρα, χω-
ρίς όμως και αντίστοιχη πρόβλεψη 
κατωτέρου, είναι ουσιαστική παρα-
δοχή «πριμοδότησης» της εν λόγω 
βιομηχανίας. Τι διαφυλάσσει την ΔΕΗ 
και τα συμφέροντα της από μια εν-
δεχόμενη ανάλογη συμπεριφορά και 
άλλων βιομηχανιών; 

Τι έγινε όμως στο παρασκήνιο; 

Η σχετική απόφαση ελήφθη με ορι-
ακή πλειοψηφία από το Δ.Σ. της ΔΕΗ, 
αφού την υπερψήφισαν μόλις 6 από 
11 μέλη του (από τα υπόλοιπα 2 κα-
ταφήφισαν, 2 απείχαν και 1 απουσίαζε 
παραδόξως). Πριν επιβάλει την αύ-
ξηση του 10% πέρσι, η ΔΕΗ είχε λά-
βει θετική γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

Πώς εξηγείται λοιπόν η μετέπειτα 
συμπεριφορά της διοίκησης της ΔΕΗ 
απέναντι στις παράνομες και ληστρι-
κές σε βάρος των συμφερόντων της 
ΔΕΗ απαιτήσεων του ομίλου Μυτιλη-
ναίου;

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που σή-
μερα βιώνουν το καθεστώς απαξίωσης 
τους, τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης και τον διαρκή κατήφορο της 
επιχείρησης απαιτούν απαντήσεις ξε-
κάθαρες και άμεσες. Και προειδοποι-
ούν ότι δεν μείνουν άπραγοι μπροστά 
σε τέτοιες ολισθηρές πρακτικές.

ΙΔΙΩΤΕΣ

Το σκάνδαλο με την Χαλυβουργική συνεχίζεται
Παρά τις αντιδράσεις των εργα-

ζομένων και του συνδικαλιστικού 
κινήματος. Παρά της αντιδράσεις 
των τοπικών κοινωνιών. Παρά την 
προφανώς επιζήμια για την ΔΕΗ 
συμφωνία, η διοίκηση κωφεύοντας 
προχωράει στην υλοποίηση της 
συμφωνίας με την Χαλυβουργική για 
την κατασκευή μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
Τύπου η εταιρεία Χαλιβουργική, 
η οποία κατέχει άδεια για μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ισχύος 880 MW, στην περιοχή της 
Ελευσίνας, ζητεί από την Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργεια, με αίτησή της στις 
28 Σεπτεμβρίου 2009, λίγες ημέρες 
δηλαδή πριν τις εκλογές, τη συναί-
νεση του υπουργού Ανάπτυξης για 

την τροποποίηση της σχετική άδειας 
παραγωγής λόγω μεταβίβασης της 
άδειας σε εταιρεία που θα συσταθεί 

για το σκοπό αυτό. Η μετοχική σύν-

θεση της νέας εταιρείας θα είναι : 

Χαλιβουργική ΑΕ. 51% και ΔΕΗ 49%. 

Καλούμε τη νέα κυβέρνηση να 

μην προχωρήσει στην αδειοδότηση 

της νέας αυτής εταιρείας, η λειτουρ-

γία της οποίας θα είναι επιζήμια για 

την ΔΕΗ, ανοίγοντας, ουσιαστικά, 

την κερκόπορτα για τους ιδιώτες πα-

ραγωγούς. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι 

εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα συνεχίσουν 

τον αγώνα τους για την αποτροπή 

αυτής της προοπτικής. Γιατί το ηλε-

κτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό 

και δεν προσφέρεται για κερδοσκο-

πικές κινήσεις σε βάρος των ελλή-

νων καταναλωτών.
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Διαμάχη έχει ξεσπάσει ανά-
μεσα στη ΔΕΗ και δύο ιδιωτικές 
εταιρείες, οι οποίες προμηθεύ-
ουν με ηλεκτρική ενέργεια τους 
επονομαζόμενους «μεγάλους 
πελάτες».

Πρόκειται για το «φιλέτο» των πε-

ρίπου 5.000 επιχειρήσεων που είναι 

καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος 

στη μέση τάση και πληρώνουν περί 

το μισό δισ. ευρώ ετησίως. Μέχρι 

σήμερα, και για δεκαετίες ολόκλη-

ρες η ΔΕΗ προμήθευε με ηλεκτρικό 

ρεύμα τις βιομηχανίες της χώρας, 

εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και 

την επάρκεια της τροφοδοσίας του 

με ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές.

Μετά όμως την πολυδιαφημισμένη 

«απελευθέρωση» της αγοράς, οι ιδι-

ώτες προμηθευτές μπήκαν στο παι-

χνίδι, εκμεταλλευόμενοι τα «κενά» 

(αλήθεια ποιος τα επινόησε; Ποιος τα 

ενέκρινε; Ποιος τα ενθάρρυνε;) και 

κέρδισαν αρκετούς μεγάλους πελά-

τες.

Και μέχρι εδώ, αν θεωρήσουμε ότι 

τα πράγματα είναι «φυσιολογικά» μέσα 

στο πλαίσιο του «ανταγωνισμού» που 

τόσο πολλοί ορισμένοι ευλόγησαν, 

θεωρητικά αλλά και πρακτικά. 

Τι συνέβαινε όμως στην πραγματι-

κότητα;

Οι ιδιώτες προμηθευτές είχαν χα-

μηλότερες χρεώσεις για τους πελά-

τες τους, αφού δεν κατέβαλαν τα 

αναλογούντα τέλη για τη χρήση του 

δικτύου μεταφοράς, με αποτέλεσμα 

να «αφαιμάξουν» κυριολεκτικά της 

ΔΕΗ από πολλούς μεγάλους πελάτες, 

όπως βιομηχανίες, αλυσίδες σούπερ 

μάρκετ και κινηματογράφων. 

Όταν όμως μετά από παρέμβαση 

της ΔΕΗ η προηγούμενη πολιτική 

ηγεσία του ΥΠΑΝ αποφάσισε την «δι-

όρθωση» της αδικίας, οι ιδιώτες επεν-

δυτές κατέφυγαν στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας κατά  της απόφασης επι-

μερισμού και στα τιμολόγια των ιδιω-

τικών εταιρειών των χρεώσεων για τη 

χρήση δικτύου και συστήματος, κα-

θώς και για τις λεγόμενες Υπηρεσίες 

Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ).

Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμί-

σουμε ότι Οι ΥΚΩ σχετίζονται με την 

πώληση ενέργειας από τη ΔΕΗ στα 

νησιά και στους πολυτέκνους σε τι-

μές πολύ κάτω του κόστους για λό-

γους κοινωνικής πολιτικής, κάτι που 

αφήνει μάλλον αδιάφορους τους ιδι-

ώτες. Το 2008 η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε 

από τις ΥΚΩ με 450-500 εκατ. ευρώ, 

ενώ πλέον το ποσόν κατανέμεται 

αναλογικά και στους ανταγωνιστές.

Οι ιδιώτες προμηθευτές επικαλού-

νται, άκουσον άκουσον, «νόθευση 

του ανταγωνισμού» και απειλούν με 

ματαίωση των επενδύσεων που είχαν 

προγραμματίσει. Βέβαια, οι «καλοί μας 

ιδιώτες προμηθευτές» λησμονούν να 

αναφέρουν στην προσφυγή τους ότι 

ακόμη και με τις νέες «επιβαρύνσεις» 

για τη χρήση του δικτύου μεταφοράς 

τα περιθώρια κέρδους που έχουν αγ-

γίζουν το 50% σε ορισμένες περιπτώ-

σεις.

Με άλλα λόγια, μια ακόμη ελληνική 

παροιμία έρχεται να συμπληρώσει 

την εικόνα: «τα δικά μας δικά μας και 

τα δικά σας δικά μας», αφού οι ιδιώτες 

προμηθευτές των μεγάλων πελατών, 

επιθυμούν, ουσιαστικά, να χρησι-

μοποιούν σχεδόν δωρεάν το δίκτυο 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, να 

έχουν «εγγυημένες αποδόσεις» των 

επενδύσεων τους και να στριμώξουν 

στη γωνία την ΔΕΗ.

Αυτή είναι η αντίληψη των ιδιωτών 

επενδυτών στο χώρο της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Είναι μια αντίληψη, η οποία 

σε ότι αφορά στα κέρδη έχει αμιγώς 

καπιταλιστικά χαρακτηριστικά, ενώ 

σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις «χρω-

ματίζεται» επικίνδυνα και αμύνεται 

πίσω από διακηρύξεις περί «ισότητας» 

κλπ. Λησμονούν όμως και οι ιδιώτες 

επενδυτές και οι υποστηρικτές τους 

ότι αφενός μεν έχουν υποχρεώσεις 

έναντι στο Συστήματος, αφετέρου 

δε, ότι χαρακτηριστικό κάθε επένδυ-

σης είναι το επιχειρηματικό ρίσκο, το 

οποίο στην προκειμένη περίπτωση 

απουσιάζει παντελώς.

Οι «σιγουρατζήδες» ιδιώτες επεν-

δυτές να είναι σίγουροι ότι οι εργα-

ζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα 

της ΔΕΗ μαζί με την ελληνική κοινω-

νία δεν θα τους αφήσουν να λεηλα-

τήσουν τους κόπους και τις θυσίες 

του ελληνικού λαού στο όνομα μιας 

στρεβλής «απελευθέρωσης» της αγο-

ράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως και 

στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα αγω-

νιστούμε για την προάσπιση των συμ-

φερόντων της ΔΕΗ γιατί το ηλεκτρικό 

ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι 

αντικείμενο κερδοσκοπίας. 

Οι αρπακτικές διαθέσεις των ιδιωτών 
προμηθευτών και η ΔΕΗ

ΙΔΙΩΤΕΣ
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Ξεκίνησε η  
κατασκευή του  

σταθμού στο Αλιβέρι

Με καθυστέρηση σχεδόν 
δύο ετών ξεκίνησε η κατα-
σκευή μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στο 
Αλιβέρι ισχύος 416,9 ΜW με καύση 
φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τη 
σύμβαση η εταιρεία που ανέλαβε 
την κατασκευή του έναντι συμβατι-
κού τιμήματος 219.2 εκατομμυρίων 
ευρών, θα πρέπει να το παραδόσει ο 
φθινόπωρο του 2011.

Ο εγγυημένος βαθμός απόδοσης 
της μονάδας είναι 58,4% και η διάταξή 
της είναι επί ενός άξονα (αεριοστρό-
βιλος – γεννήτρια – ατμοστρόβιλος). 
Η μονάδα θα ικανοποιεί τους πιο αυ-
στηρούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
κανονισμούς σε ότι αφορά τις επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Λόγω της 
χρήσης φυσικού αερίου και της τε-
χνολογίας του συστήματος καύσης, 
οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου θα 
είναι μικρότερες από 40 mg / Nm3 
��y με 15% Ο2, ενώ οι εκπομπές 
οξειδίων του θείου και στερεών σω-
ματιδίων θα είναι πρακτικά μηδενι-
κές. Το έργο εντάσσεται στο σχέδιο 
αντικατάστασης παλαιών μονάδων, 
με υψηλό κόστος λειτουργίας και 
χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

Ο νέος σταθμός παραγωγής ηλε-
κτρικού ρεύματος στο Αλιβέρι θα 
συμβάλει σημαντικά στην ευστάθεια 
του συστήματος, καθώς και στην 
ενεργειακή επάρκεια της χώρας. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για την επί-
τευξη ενός στόχου, τον οποίο αταλά-
ντευτα υποστήριζαν οι εργαζόμενοι 
και το συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και 
χρόνια. Είναι ένα έργο το οποίο θα 
βοηθήσει την ΔΕΗ στο αναπτυξιακό 
της πρόβλημα, αλλά και θα συμβά-
λει στην αναζωογόνηση της τοπικής 
κοινωνίας, η οποία έχει χαρακτηρι-
στεί ως θύλακας μακράς ανεργίας 
και ο πληθυσμός της χειμάζεται από 
την οικονομική κρίση.

Διαδοχική ασφάλιση: ο αγώνας συνεχίζεται

ΕΡΓΑ

Στις καλένδες παρέπεμψε η προη-
γούμενη υπουργός Απασχόλησης το 
αίτημα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για τη ρύθ-
μιση της διαδοχικής ασφάλισης, σε 
συνάντηση που είχαν λίγο πριν τις 
εκλογές. Η ΓΕΝΟΠ ζήτησε από την 
υπουργό να υπάρξει ρύθμιση έτσι 
ώστε ο ασφαλιστικός χρόνος εκτός 
ΔΕΗ να λογίζεται ως χρόνος ενιαίας 
ασφάλισης και να μην ισχύσουν οι 
διατάξεις για τη διαδοχική, πράγμα 
που μειώνει ως και 40% τις συντάξεις, 
όπως έγινε και με τα άλλα ταμεία που 
εντάχθηκαν στο ΙΚΑ. Η υπουργός ζή-
τησε από την ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ ιδιαίτερη 
μελέτη για το θέμα και την παρέ-
πεμψε στην επιτροπή που ασχολείται 

με την αλλαγή των όρων ασφάλισης 
και παράλληλα έβαλα θέμα κόστους 
αυτής της ρύθμισης. Το προεδρείο 
της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ κατέθεσε πρόταση 
για εξαγορά των ασφαλισμένων ετών 
εκτός ΔΕΗ. Η υπουργός όμως απά-
ντησε ότι δεν μπορεί να λυθεί το 
θέμα έξω από τις γενικότερες ρυθμί-
σεις για την διαδοχική ασφάλιση. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα όμως 
δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα 
και μετά το σχηματισμό της νέας κυ-
βέρνησης θα επιδιώξει και πάλι να 
συναντήσει το νέο υπουργό και να 
θέσει ξανά το ζήτημα περί διαδοχικής 
ασφάλισης με σκοπό την τελική και 
οριστική του επίλυση.

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες  
για τη διασύνδεση των νησιών

Η διασύνδεση των νησιών και πάλι 
στο προσκήνιο. Η ΔΕΗ προωθεί στην 
πρώτη διασύνδεση των νησιών Σύ-
ρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου 
με την έναρξη των διαδικασιών για 
την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα 
αναλάβει την κατασκευή του έργου 
συνολικού προϋπολογισμού 350 
εκατομμυρίων ευρώ. 

Είναι γνωστό ότι σε ετήσια βάση 
η ΔΕΗ επιβαρύνεται με 300 περί-
που εκατομμύρια ευρώ για να δια-
σφαλίσει την ηλεκτροδότηση των 
νησιών, με τοπικούς σταθμούς, οι 
οποίοι έχουν ως καύσιμο το μαζούτ 
και το πετρέλαιο. Το σύστημα αυτό 
και αντιοικονομικό είναι αλλά και 
ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το περι-
βάλλον. 

Σύμφωνα με το σχέδιο η διασύν-
δεση θα γίνει από το Λαύριο με το 
νησί της Σύρου με συνεχές ή εναλ-
λασσόμενο ρεύμα. Παράλληλα θα 
κατασκευαστούν υποσταθμοί κλει-
στού τύπου στα νησιά Σύρο, Πάρο, 
Νάξο και Μύκονο και η διασύνδεση 
τους με καλώδια εναλλασσόμενου 
ρεύματος. Προτιμήθηκε το σχέδιο 
αυτό ώστε να μην υπάρχουν εναέρια 
δίκτυα υψηλής τάσης σε κανένα νησί 
και κάθε νησί να τροφοδοτείται από 

δύο διαφορετικούς δρόμους ώστε να 
εξασφαλίζεται η πλήρης εφεδρεία. 

Η ολοκλήρωση του έργου θα εξα-
σφαλίσει την επάρκεια των νησιών 
σε ηλεκτρικό ρεύμα και την αξιόπι-
στη τροφοδότησή τους, θα βελτιώ-
σει σημαντικά τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες ενώ θα δώσει τη δυνατό-
τητα μελλοντικής αξιοποίησης του 
γεωθερμικού πεδίου της Μήλου. 

Η διασύνδεση των νησιών ήταν και 
παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα 
τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, οι 
οποίες δοκιμάζονται από τη αστάθειά 
του, αλλά και για την ίδια την ΔΕΗ, η 
οποία πιστή στην αρχή της να τροφο-
δοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και 
τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές 
της χώρας, κατέβαλε βαρύ τίμημα.

Το έργο ήταν ένα πάγιο αίτημα του 
συνδικαλιστικού κινήματος και των 
κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Εί-
ναι θετικό το βήμα της έναρξης των 
διαδικασιών, αλλά θα πρέπει οι ρυθ-
μοί υλοποίησης του έργου να είναι 
γρήγοροι προκειμένου η ολοκλή-
ρωσή του να μην καθυστερήσει και 
να απαλλαγεί η ΔΕΗ από την κοστο-
βόρα διαδικασία του σημερινού συ-
στήματος τροφοδοσίας με ηλεκτρικό 
ρεύμα.
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Τα bonus των golden boys και
οι «ισχνές αγελάδες»  των εργαζομένων

Τ
α golden boys δεν βά-
ζουνε μυαλό. Υπεράνω 
όλων η ευμάρεια και η 

καλοπέρασή τους. Και γαία πυρί 
μειχθήτω. 

Αυτό είναι το συμπέρασμα από 
την απόφαση της διοίκησης του κ. 
Τάκη Αθανασόπουλου να ανταμεί-
ψει τον εαυτό της και τους παρατρε-
χάμενους της.

Η διοίκηση του κ. Τάκη Αθανασό-
πουλου διασπαθίζει τα έτσι κι αλ-
λιώς πενιχρά έσοδα της επιχείρησης 
και δίνει μπόνους μυθικών διαστά-
σεων σε διευθυντικά στελέχη, παρά 
το γνωστό κατήφορο που έχει πά-
ρει η ΔΕΗ επί των ημερών τους. Η 
συμπεριφορά αυτή της διοίκησης 
και του «στρατεύματος των ακρι-
βοπληρωμένων συμβούλων της» 
δείχνει ότι κάθε άλλο παρά έχουν 
συνειδητοποιήσει 
την ευθύνη τους 
για τα χάλια της 
επιχείρησης.

Ξέρουν να επι-
καλούνται τις 
δυσκολίες της οι-
κονομικής συγκυ-
ρίας μόνο όταν 
πρόκειται να γίνει 
λόγος για τις αυ-
ξήσεις στο μισθό 
των εργαζομέ-
νων, καλώντας 
τους να αναλά-
βουν εκείνοι το 
κόστος των δικών 
τους επιλογών. 
Η σκανδαλώδης 

αυτή πρακτική έχει εξοργίσει τις χι-

λιάδες των εργαζομένων στην ΔΕΗ, 

οι οποίοι βλέπουν να παίζονται στην 

πλάτη τους παιχνίδια καταστροφικά 

για τους ίδιους και το μέλλον της 

επιχείρησης. 

Πριν η διοίκηση προβεί στην πα-

ροχή «b��nus» στον εαυτό της, καλό 

θα ήταν να μας αναλύσει διεξοδικά 

τις τεράστιες ευθύνες που φέρει 

για την διάλυση της ΔΕΗ. Να μας 

απολογηθεί για τα άσχημα οικονο-

μικά αποτελέσματα των τελευταίων 

ετών. Να μας πει πως γίνεται μια 

κερδοφόρος, πριν μερικά χρόνια, 

εταιρεία, σήμερα βρίσκεται στο χεί-

λος του γκρεμού, πως γίνεται από 

τα ετήσια κέρδη των 500 εκατομμυ-

ρίων ευρώ πριν 5 χρόνια, σήμερα να 

μιλάμε για ζημιές και οικονομικό κα-

τήφορο της ΔΕΗ, του μεγαλύτερου 

εργοδότη στη χώρα μας. 

Τα ερωτήματα αυτά, σίγουρα, θα 

μείνουν αναπάντητα, αφού τόσο ο 

ίδιος ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, 

όσο και οι «σύμβολοι» του τηρούν 

αιδήμονα σιωπή όσον αφορά τις 

παχυλές τους αμοιβές. Το μόνο που 

είναι κατανοητό είναι ότι βλέπουν 

την παρουσία τους στην ΔΕΗ ως μια 

εφήμερη κατάσταση από την οποία 

θα πρέπει να προσποριστούν όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερο οικονομικό 

όφελος. 

Οι εργαζόμενοι όμως στη ΔΕΗ, οι 

οποίοι μια ζωή εργάζονται σ’ αυτή 

και προσφέρουν στο κοινωνικό σύ-

νολο, είναι αποφασισμένοι να μην 

επιτρέψουν την περαιτέρω απαξί-

ωση και αποδυνάμωσή της και είναι 

έτοιμοι να δώσουν, και πάλι, μαχη-

τικούς αγώνες εναντίον της αυθαι-

ρεσίας, της ευνοιοκρατίας και του 

νεποτισμού.

ONUSΒ
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« η  σ ύ γ χ ρ ο ν η  ε ρ γ
Η θ ι κ ή  π α ρ ε ν ό χ λ η σ η  Κατά τα τελευταία χρόνια, στην 

άκρως ανταγωνιστική κοινωνία της 
εργασίας όπου καθημερινά συνάπτο-
νται άγριες μάχες για τις πολύτιμες 
θέσεις, έχει εμφανιστεί το φαινόμενο 
της ηθικής παρενόχλησης.

Ως ηθική παρενόχληση ορίζεται 
κάθε προμελετημένη υποβίβαση των 
συνθηκών εργασίας ενός ατόμου 
και οι επαναλαμβανόμενες εχθρικές 
πράξεις εναντίον του με σκοπό την 
ψυχική εξόντωσή του χωρίς τη χρήση 
φυσικής βίας.

Ο Γαλλικός εργατικός κώδικας ανα-
φέρει σχετικά :

«Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει 
να υφίσταται τις επαναλαμβανό-
μενες επιθέσεις από τον εργοδότη 
του, τον αντιπρόσωπό του ή οποιο-
δήποτε άλλο πρόσωπο κάνει κατά-
χρηση εξουσίας των αρμοδιοτήτων 
του, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο 
ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξι-
οπρέπειας του εργαζόμενου και τη 
δημιουργία ταπεινωτικών συνθηκών 
εργασίας».

Η ηθική παρενόχληση είναι δυνατόν 
να οριστεί διαφορετικά ως σύγχρονη 
εργασιακή εξορία που στοχεύει να 
τσακίσει και να καταρράκωση άτομα 
τα οποία δεν συμβαδίζουν με το σύ-
στημα, το οποίο περιλαμβάνει σύμ-
φωνα με την ψυχίατρο και ειδική 
θυματολόγο Α. Μ. Hi�ig��yen– που έχει 
ασχοληθεί σε βάθος με το θέμα – δυ-
νάμεις αυτοελέγχου για την υποταγή 
των αντικομφορμιστών.

Η ίδια επισημαίνει επίσης ότι θύ-
ματα είναι συνήθως :

α.  τα άτομα που καταγγέλλουν κα-
ταχρήσεις κοινωνικών αγαθών ή 
ύποπτες οικονομικές συναλλα-
γές.

β.  τα άτομα που καταγγέλλουν δυ-
σλειτουργίες υπηρεσιών.

γ.  εκείνοι που, εξαιτίας της προ-
σωπικότητας και της δημιουρ-
γικότητάς τους, «προκαλούν» 
κινδύνους επισκίασης σε ανω-
τέρους ή ισόβαθμους συνάδελ-
φους. «Η ανικανότητα είναι μια 
απειλή για το ίδιο το άτομο, η ικα-
νότητα απειλή για τους άλλους. 

Της Σωτηρίας Δημοπούλου, Πτυχιούχου ψυχολογίας ΚΑΕ (Κέντρο Ανθρωπιστικών Επιστημών), Υπάλληλου ΟΑΠ/ΔΕΗ

Ιδιαίτερα όταν αυτοί οι ‘άλλοι’ 
φοβούνται για τη δική τους ανε-
πάρκεια».

δ.  οι εργατικοί ή πολύ έντιμοι και 
ευσυνείδητοι υπάλληλοι, οι πολύ 
δυναμικοί και αγαπητοί, στους 
οποίους προσάπτεται συνήθως ο 
χαρακτηρισμός του «ιδεαλιστή».

ε.  όσοι αντιστέκονται στη χειρα-
γώγηση και αρνούνται να χάσουν 
την προσωπικότητάς τους, όσοι 
υποστηρίζουν την άποψή τους.

στ.  εκείνοι που αρνούνται να μπουν 
σε παιχνίδια δολοπλοκίας.

ζ.  εκείνοι που δεν δέχονται το ψέμα 
και την αδικία.

Πολλοί συνάδελφοι, αν και γνωρί-
ζουν την κακομεταχείριση που υφί-
σταται το θύμα, γίνονται συνεργοί 
στον πόνο και την αδικία, φοβούμενοι 
να εκφράσουν προς αυτό συμπάθεια 
είτε για να μη συμβεί ενδεχομένως και 
σ΄ εκείνους το ίδιο, είτε προκειμένου 
να διατηρήσουν τη θέση τους.

Οι διευθύνοντες αρνούνται το πρό-
βλημα διότι, αν το δεχτούν έμμεσα, 
θα επιβεβαιώσουν τη δική τους διοικη-
τική ανεπάρκεια και την ευθύνη τους 
για την αδικία που έχει διαπραχθεί.

Οι μέθοδοι της ηθικής παρενόχλη-
σης είναι υπόγειοι και εφαρμόζονται 
συνήθως από τυραννικούς ανασφα-
λείς που νοιώθουν να απειλούνται 
από ικανότερα από αυτούς άτομα, τα 
οποία ενδεχομένως θα φέρουν στο 
φως τις αδυναμίες τους. 

Οι συνήθεις πρακτικές που χρησι-
μοποιούνται από τους παρενοχλητές 
είναι οι εξής:
• επιδιώκουν, κακολογώντας κά-

ποιον, να τον τσακίσουν για να εξυ-
ψωθούν οι ίδιοι.

• του αφαιρούν σταδιακά τις αρμοδι-
ότητές του, φοβούμενοι την ανέ-
λιξή του.

• του αναθέτουν εργασίες κατώτε-
ρες του αντικειμένου του ή άσχε-
τες προς αυτό.

• τον κατηγορούν ότι δεν δουλεύει, 
ενώ οι ίδιοι τον εμποδίζουν να κά-
νει τη δουλειά του.

• κατακρίνουν την προσωπική του 
ζωή. 

• κατακρίνουν τις πολιτικές και προ-
σωπικές του επιλογές.

• χαρακτηρίζουν το θύμα με περι-
φρονητικά λόγια.

• χρησιμοποιούν νεύματα και υπονο-
ούμενα εις βάρος του.

• το εκδιώκουν από το γραφείο του.
• εισβάλλουν στον προσωπικό του 

χώρο.
• οικειοποιούνται τις εργασίες του.
• απειλούν το θύμα, το παρενοχλούν 

τηλεφωνικά.
• το απομονώνουν από τους συνα-

δέλφους και τους προϊσταμένους 
του (οριζόντια και κάθετη παρενό-
χληση).

• το κατηγορούν για πράξεις που δεν 
έχει κάνει.

• σκόπιμα μεγαλοποιούνται άλλες 
χωρίς σημασία.

• αδιαφορούν για τα προβλήματα 
υγείας του.

• το στιγματίζουν ως «υπερβολικό 
και ενοχλητικό», παροτρύνοντάς το 
να επισκεφθεί ψυχίατρο έτσι ώστε 
οι ίδιοι να απενοχοποιούνται και 
ένα καθαρά κοινωνικό πρόβλημα 
να καταγράφεται ως ψυχιατρικό.

• βίαιοι και τυραννικοί επιλέγουν 
να επιτεθούν σ΄ εκείνους που βρί-
σκονται σε αδύναμη θέση (μονο-
γονεϊκές οικογένειες, άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικά ή προ-
βλήματα υγείας).

• σε περίπτωση που αποδειχτεί η 
ενοχή τους, εξανίστανται και παρι-
στάνουν οι ίδιοι το θύμα.

ΗΜΕ ΙΩΜΑ
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Όταν ένα άτομο πέσει θύμα ηθικής 
παρενόχλησης, προκαλούνται βλάβες 
στην υγεία του. Έρευνες έχουν κατα-
δείξει ότι ο αβάσταχτος ηθικός πόνος 
που εμφανίζεται με την σκοπούμενη 
απαξίωση και την απομόνωση του 
ατόμου, στον εργασιακό χώρο έχει ως 
συνέπεια να εμφανιστούν ψυχοσωμα-
τικές διαταραχές συχνά μη αναστρέ-
ψιμες.

Αυτές συνήθως είναι: 
• νόσοι του γαστρεντερολογικού συ-

στήματος (γαστροπάθειες, κολίτι-
δες)

• ανεξέλεγκτη αρτηριακή υπέρταση.
• ίλιγγοι και αίσθημα κόπωσης
• αϋπνίες
• κατάθλιψη και άγχος με ορατό τον 

κίνδυνο της αυτοκτονίας (έχουν 
καταγραφεί παρόμοιες περιπτώ-
σεις).

Είναι αναγκαία λοιπόν η ισχυρή 
ψυχολογική υποστήριξη από το περι-
βάλλον, ή η ανάπτυξη του ατόμου σε 
άλλους τομείς για την επανάκτηση 
της ισορροπίας του.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σημάνει 
συναγερμός για το σοβαρό αυτό ζή-
τημα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
και την αξιοπρέπεια του ατόμου. Σύμ-
φωνα με τον Θεμελιώδη Εργατικό 
Νόμο, (Στρασβούργο 1996), «πρέπει 
να πραγματοποιηθεί ευαισθητοποί-
ηση του κόσμου, να υπάρξει πληρο-
φόρηση και πρόληψη όσον αφορά 
καταναγκαστικές πράξεις σαφώς 
εχθρικές ή προσβλητικές που απευ-
θύνονται κατ΄ επανάληψη εναντίον 
κάθε υπαλλήλου στον εργασιακό 
χώρο ή σε σχέση με την εργασία του 
και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία των εργαζομένων 
από τέτοιες συμπεριφορές».

Μέσα στο πλαίσιο αυτό σε πολλά 
ευρωπαϊκά κράτη: 

α)  Θεσπίστηκαν νόμοι και κανονι-
σμοί για την προστασία των ερ-
γαζομένων από την απαράδεκτη 
αυτή βία. 

β)  Οργανώθηκαν από τα συνδικάτα 
συνέδρια και ημερίδες για την 
ανάλυση του φαινομένου.

γ)  Χαρακτηρίστηκαν ως εργατικά 
ατυχήματα, βλάβες υγείας, ψυ-
χικής ή σωματικής, που προκλή-
θηκαν, συνέπεία της εργασιακής 
παρενόχλησης.

δ)  Δημιουργήθηκαν κατόπιν εκπαί-
δευσης ειδικοί διαμεσολαβητές 
- σύμβουλοι, που βοηθούν στην 
επίλυση τέτοιων προβλημάτων.

ε)  Υπήρξε συχνή παρέμβαση των 
συνδικάτων υπέρ των θυμάτων. 
Τα θύματα καθοδηγήθηκαν να 
καταγγείλουν την παρενόχληση 
και να χρησιμοποιήσουν ένδικα 
μέσα. Ελήφθησαν πειθαρχικά μέ-
τρα για τους δράστες.

ζ)  Δημιουργήθηκαν σύλλογοι θυ-
μάτων με συμβουλευτικό και 
υποστηρικτικό ρόλο προς τα νέα 
θύματα.

Στη χώρα μας η σημασία του όρου 
εργασιακή παρενόχληση είναι ελάχι-
στα γνωστή, αν και αποτελεί συχνό 
φαινόμενο στις διάφορες υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα.

Πέρα από τις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις, οι πολιτικές αλλαγές εί-
ναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
τον παραγκωνισμό και τη συντριβή 
ατόμων με αντίθετες πολιτικές πε-
ποιθήσεις και την τοποθέτηση στη 
θέση τους άλλων συχνά με λιγότερες 
ικανότητες και προσόντα. Με αυτόν 
τον τρόπο δημιουργούνται τα γνωστά 
«ψυγεία» που περιθωριοποιούν ενεργά 
εξειδικευμένα στελέχη, στερώντας 
τις υπηρεσίες από την εμπειρία και 
τις γνώσεις τους, ενώ εξακολουθούν 

να αμείβονται κανονικά. Η κατάσταση 
αυτή δημιουργεί σοβαρή δυσλειτουρ-
γία στον εργασιακό χώρο και οδηγεί 
τα θύματα σε προσωπικά αδιέξοδα 
καθώς και σε αποσταθεροποίηση της 
ίδιας της ζωής και της υγείας τους.

Κάθε εργαζόμενος αποτελεί πλου-
τοπαραγωγικό στοιχείο για την επιχεί-
ρηση στην οποία απασχολείται αρκεί 
να γίνει σεβαστή η προσωπικότητά 
του και να αξιοποιηθεί η μοναδικό-
τητά του. Το ίδιο σεβαστή πρέπει να 
γίνει και η αξιοπρέπειά του, που είναι 
αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένο δικαίωμα.

Μήπως έφτασε η ώρα που θα 
πρέπει να γίνουν και στην Ελλάδα 
ενέργειες και παρεμβάσεις από τους 
αρμόδιους φορείς και τα συνδικάτα 
έτσι ώστε να μειωθεί ο πόνος και η 
ψυχική αιμορραγία κάποιων συναν-
θρώπων μας ; Μήπως πρέπει επιτέ-
λους να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες 
χωρίς γραφεία – λευκά κελιά, αλλά 
αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυνα-
μικό τους με καθαρά αξιοκρατικά και 
όχι κομματικά ή άλλα κριτήρια ;

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και ο κα-
ταλυτικός ρόλος που μπορεί να δια-
δραματίσει το συνδικαλιστικό κίνημα 
με κορυφαία τη ΓΣΕΕ, υιοθετώντας τις 
ευρωπαϊκές πρακτικές για το εν λόγω 
θέμα. Αναγκαίο λοιπόν είναι να θε-
σπιστούν συμβατικές Δεσμεύσεις για 
κάθε εργασιακό χώρο του ιδιωτικού 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
με τις οποίες να δημοσιοποιούνται 
και να ελέγχονται τα συστήματα αξι-
ολόγησης, αναθέσεων καθηκόντων, 
μεταθέσεων κτλ. από εκπροσώπους 
– «συνηγόρους» των εργαζομένων, 
ώστε να πάψουν μια και καλή οι αυ-
θαιρεσίες της ιεραρχίας και της εξου-
σίας που συνθλίβουν τα άτομα. 

Βιβλιογραφία:
 - A.M. Hirigoyen - «Ηθική παρενό-
χληση στο χώρο εργασίας» εκδ.Πα-
τάκη. Αθήνα 2002 (σελ. 374).
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Ο
ρισμένοι είναι ειδικοί στις 
«άλυτες εξισώσεις». Έτσι κα-
νείς, εκ μέρους της διοίκη-

σης της ΔΕΗ, δεν μπορεί να εξηγήσει 
στους καταναλωτές τις απανωτές 
αυξήσεις που δέχτηκαν τα οικιακά 
τιμολόγια τα 2 τελευταία χρόνια. 
Πώς γίνεται δηλαδή η παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος στο σύνολο 
της να κοστίζει στη ΔΕΗ 38 ευρώ, 
αλλά οι οικιακοί καταναλωτές να 
εξακολουθούν να πληρώνουν από 
100 έως 198 ευρώ την μεγαβατώρα. 

Μιλάμε δηλαδή για αυξήσεις της 
τάξεως του 7% έως 10% σε μια προ-
σπάθεια να «προσαρμοστούν» τα 
τιμολόγια στα ευρωπαϊκά επίπεδα. 
Στην προσπάθειά της αυτή η διοί-
κηση της ΔΕΗ επικαλέστηκε την 
αύξηση των διεθνών τιμών του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου, 
αποκρύβοντας βέβαια το γεγονός 
ότι οι τιμές των εγχώριων καυσίμων 
και κυρίως του λιγνίτη παραμένουν 
σταθερές. 

Τα ψευδεπίγραφα επιχειρήματα 
της διοίκησης της ΔΕΗ καταρρίπτο-
νται και μόνο από το γεγονός ότι 
όλοι οι διεθνείς αναλυτές συμφω-
νούν ότι «μέσα σε συνθήκες διε-
θνούς οικονομικής κρίσης οι τιμές 
των καυσίμων μειώνονται λόγω της 

αντ ίσ το ι χης 
μείωσης της ζήτη-

σής τους».

Επιπλέον, όμως, η δι-
οίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει να 
δώσει απαντήσεις σε συγκεκρι-
μένα ερωτήματα και κυρίως: γιατί 
απαξιώνει το εθνικό καύσιμο, τον 
λιγνίτη, όταν και σε αφθονία είναι 
και φτηνός είναι και εξασφαλίζει την 
επάρκεια του εφοδιασμού και συνε-
πώς την επάρκεια του συστήματος;

Ποιοι λόγοι την οδήγησαν στην 
αύξηση των εισαγωγών καυσίμων, 
ώστε σήμερα να επικαλείται τις τιμές 
τους προκειμένου να δικαιολογήσει 
τα αδικαιολόγητα; 

Το τελευταίο φύλο συκής πέφτει 
όταν αναλογιστούμε ότι οι μεσο-
σταθμικές αυξήσεις των τιμολογίων 
της ΔΕΗ θα πρέπει να αγγίξουν το 
ύψος του 21% γιατί μόνο τότε θα 
καταστεί συμφέρουσα η λειτουργία 
των ιδιωτικών μονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής. Με άλλα λόγια, επιβα-
ρύνουν τον απλό έλληνα οικιακό 
καταναλωτή με τις «κρυφές επιδοτή-
σεις» που δίνουν στους ιδιώτες για 
να παράγουν το ακριβό τους ρεύμα. 
Η αποθέωση του υγιούς ανταγωνι-
στικού πνεύματος. 

Ά μ ο ι ρ η 
ευθυνών δεν 

είναι ούτε η 
πολιτεία, αλλά 

ούτε και η περιβόητη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, με κοινή 
συμφωνία των οποίων άλλαξε σκαν-
δαλωδώς ο προσδιορισμός της Ορια-
κής Τιμής του συστήματος. 

Την ίδια στιγμή και πάλι η διοίκηση 
της ΔΕΗ αγοράζει «ακριβά» ηλεκτρικό 
ρεύμα από τους ανταγωνιστές της, 
με αποτέλεσμα η διαφορά της τι-
μής να «φορτώνεται» στους απλούς 
καταναλωτές, οι οποίοι δοκιμάζουν 
στο πετσί τους στην αγριότητα της 
οικονομικής κρίσης. 

Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό 
κίνημα στη ΔΕΗ έχουμε κατ’ επανά-
λειψη καταγγείλει αυτές τις «αλχη-
μείες» της διοίκησης, της πολιτείας 
και της ΡΑΕ. Θα συνεχίσουμε να το 
κάνουμε γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα 
είναι κοινωνικό αγαθό και όχι ερ-
γαλείο κερδοσκοπίας των ιδιωτικών 
συμφερόντων. Γιατί το ηλεκτρικό 
ρεύμα θα πρέπει να είναι εργαλείο 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής υπέρ 
των ασθενέστερων και όχι η χρυσο-
τόκος όρνιθα των πλουσίων. 

Άλυτες 

εξισώσεις 

και

ιδιωτικά 

συμφέροντα

ΥΞΗΣΕ ΙΣΑ
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Τ
ους τελευταίους μή-
νες έχει ξεκινήσει μια 
«δημόσια» συζήτηση 

σχετικά με την αναγκαιότητα 
ή μη κατασκευής πυρηνικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγω-
γής, ως «μοναδική λύση» 
στο πρόβλημα του ισοσκε-
λισμού του ενεργειακού 
ισοζυγίου της χώρας. 

Η «συζήτηση» αυτή είναι 
αφενός μεν προσχηματική, 
αφετέρου δε «ύποπτη» γιατί 
με τον τρόπο αυτό προσπα-
θούν να πιέσουν την ΔΕΗ να 
εγκαταλείψει τις προσπά-
θειές της για την κατασκευή 
νέων σύγχρονων μονάδων 
αντιρυπαντικής τεχνολο-
γίας.

Η προσπάθεια που κατα-
βάλλεται από διάφορες πλευρές 
είναι οφθαλμοφανής. Με την απο-
τροπή ή και απαγόρευση στη ΔΕΗ 
να φτιάξει τις νέες μονάδες, η επι-
χείρηση δεν έχει καμιά πιθανότητα 
να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον που διαμορφώνεται 
μετά την απελευθέρωση της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Έτσι υποχρεωτικά, λόγω της έλ-
λειψης ηλεκτρικής ενέργειας και 
δεδομένων των υψηλών τιμών των 
εισαγόμενων ποσοτήτων, η χώρα 
αναγκαστικά θα στραφεί, αρχικά 
στις εισαγόμενες πρώτες καύσιμες 
ύλες (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, 
λιθάνθρακα) και στη συνέχεια, με 
το πρόσχημα των μακροχρόνιων 
επενδύσεων, θα στραφεί προς την 
πυρηνική ενέργεια. 

Οι καθυστερήσεις που παρα-

τηρούνται στην υλοποίηση της 

κατασκευής των νέων σταθμών 

παραγωγής δεν είναι τίποτα άλλο 

από ένα καλά οργανωμένο σχέδιο 

εξυπηρέτησης των ιδιωτών παρα-

γωγών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να τονίσουμε ότι το «παιχνίδι» ξε-

κινάει από την εκμετάλλευση των 

ορυχείων, και κυρίως εκείνου της 

Βεύης. 

Παράλληλα διάφοροι αετονύ-

χηδες θέλουν να «δέσουν» την 

Ελλάδα για τα καλά στο άρμα του 

φυσικού αερίου, πράγμα που θα 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τι-

μολογιακή πολιτική της ΔΕΗ και 

κατ’ επέκταση στους οικογενεια-

κούς προϋπολογισμούς των Ελλή-

νων πολιτών. 

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ 
και το συνδικαλιστικό κί-
νημα εδώ και χρόνια έχουν 
καταθέσει τις επιστημονικά 
και οικονομοτεχνικά τεκμη-
ριωμένες προτάσεις τους 
για την κατασκευή νέων 
σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικού ρεύματος τόσο στο 
Βορρά όσο και στο Νότο της 
χώρας, πράγμα που θα θω-
ρακίσει την ευστάθεια του 
συστήματος και την ασφά-
λεια του εφοδιασμού της 
χώρας. Απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι η μέγιστη δυνατή 
συμβολή των εγχώριων 
πρώτων καύσιμων υλών (λι-
γνίτης και νερό) στο ενερ-
γειακό μίγμα της χώρας. 
Οποιαδήποτε ανισορροπία 
παρατηρηθεί στο εν λόγω 

μίγμα είναι επικίνδυνη γιατί ωθεί 
την χώρα σε εξαρτήσεις από άλ-
λες πηγές με απρόβλεπτες συνέ-
πειες. 

Οι δήθεν επικλήσεις των ελλεί-
ψεων σε ηλεκτρικό ρεύμα γίνονται 
εκ του πονηρού και για την «προ-
ετοιμασία» της κοινής γνώμης να 
αποδεχτεί λύσεις, οι οποίες και 
κοστοβόρες είναι και ολέθριες 
επιπτώσεις μπορούν να έχουν 
στο περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι 
στη ΔΕΗ θα συνεχίσουμε να αγω-
νιζόμαστε για τον εκσυγχρονισμό 
της ΔΕΗ, για την κατασκευή νέων 
σύγχρονων μονάδων ηλεκτροπα-
ραγωγής, για τον εφοδιασμό της 
χώρας με ασφάλεια και συνέπεια, 
παρά τις Κασσάνδρες. 

Πυρηνική ενέργεια;
Όχι ευχαριστώ!

ΛΕΘΡΟΣΟ
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Τι κρύβεται πίσω από την διάλυση 
του ; 

Παρόλο που για πολλά χρόνια, 
όλες οι διοικήσεις, αλλά και 
οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θεω-

ρούσαν το Κέντρο Δοκιμών, Ερευ-
νών και Πρωτύπων (ΚΔΕΠ) ως μια 
από τις πλέον άρτιες διευθύνσεις, 
το τελευταίο διάστημα διάφορα πα-
ράξενα πράγματα και «συμπτώσεις» 
συμβαίνουν εκεί.

Μετά την μακρόχρονη αναζήτηση 
του επικεφαλής, ο οποίος, παρόλα 
αυτά, βρέθηκε, για λόγους ανεξή-
γητους η διοίκηση αποφάσισε την 
αλλαγή του οργανογράμματος, γε-
γονός που προκάλεσε μεγάλη ανα-
ταραχή μεταξύ των συναδέλφων. 
Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να πας 
μια μέρα στη δουλειά σου και με ένα 
«φεφτά» της διοίκησης να μάθεις ότι 
άλλοι τομείς καταργούνται και άλλοι 
συγχωνεύονται, και μάλιστα, με την 
επίκληση κάποιων νεφελωδών σχε-
δίων, πριν καν προηγηθεί έστω και 
η παραμικρή διαβούλευση με τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους. Και όλα 
αυτά με πρακτικές που θυμίζουν 
άλλες εποχές, εποχές αυθαιρεσίας, 
αυταρχισμού και καταστρατήγησης 
των συνταγματικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων.

Η πρώτη υποψία, φυσικά, πέφτει 
στην διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία στο 
όνομα του περιορισμού των δαπα-
νών προχωράει σε τέτοιες αψυχο-
λόγητες κινήσεις που διαταράσσουν 
το ήρεμο και δημιουργικό εργασιακό 
κλίμα, όταν την ίδια στιγμή δε διστά-
ζει να φιλοδωρήσει τον εαυτό της 
και τους περίξ αυτής, με παχυλούς 
μισθούς και εξωφρενικά μπόνους.  
Και για να δείξουν, μάλιστα, ότι δεν 
αστειεύονται περιέκοψαν τον προ-
ϋπολογισμό του ΚΔΕΠ κατά 30% σε 
ετήσια βάση.

Το ερώτημα που τίθεται προς την 
διοίκηση της ΔΕΗ είναι απλό: πι-
στεύει ότι στην εποχή μας, μια εποχή 

έντονου ανταγωνισμού και ραγδαίων 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων μια επιχείρηση του μεγέ-
θους και της θέσης που κατέχει σή-
μερα η ΔΕΗ, μπορεί να αντεπεξέλθει 
δίχως την ύπαρξη ενός άρτια οργα-
νωμένου και πλήρως στελεχωμένου 
Κέντρο Ελέγχου, Ερευνών και Πρω-
τύπων, όπως συμβαίνει σε όλες τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές ενεργειακές 
εταιρείες;

Θα δείξουμε μεγάλη κατανόηση 
αν η απάντηση της διοίκησης θα 
ήταν «απορία ψάλτου βηξ», γιατί 
τηρώντας την στάση της αιδήμο-
νος σιωπής, επιβεβαιώνει όσα από 
καιρό έχουμε καταγγείλει σα συνδι-
καλιστικό κίνημα: ότι δηλαδή στην 
εποχή των μεγάλων ενεργειακών 
έργων και επενδύσεων, δίχως δο-
κιμές, έρευνες και πρότυπα, καμιά 
επιχείρηση δεν θα μπορέσει να πε-
τύχει τους στόχους της.

Νέα έντυπα λογαριασμών της ΔΕΗ 
Επιτέλους, μετά από χρόνια η διοί-

κηση της ΔΕΗ εδέησε να παρουσιά-
σει τα νέα έντυπα των λογαριασμών 
της ΔΕΗ, στα οποία αναλυτικά κατα-
γράφονται οι χρεώσεις, έτσι ώστε ο 
καταναλωτής να γνωρίζει τι πληρώ-
νει σε ποιον. 

Πρόκειται για τα «διακριτά τιμο-
λόγια» τα οποία υιοθετούνται μετά 
από οδηγίες της Ε.Ε. για το σύνολο 
των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας 
της Ευρώπης προκειμένου οι κατα-
ναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους 
λεπτομερή ανάλυση των χρεώσεων 
της αξίας του ρεύματος που κατανα-
λώνουν. 

Σημειώνουμε πως η αλλαγή του 
εντύπου στον λογαριασμό της ΔΕΗ 

δεν θα επιφέρει καμιά απολύτως 
μεταβολή στα τιμολόγια. Οι πελά-
τες θα συνεχίσουν να χρεώνονται 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και 
πριν. Η πρόσθετη ανάλυση αφορά 
σε πληρέστερη πληροφόρηση και 
μόνο του καταναλωτικού κοινού. 

Το νέο έντυπο είναι δίφυλλο. Το 
πρώτο φύλλο περιλαμβάνονται οι 
υπολογισμοί και οι χρεώσεις για 
το ρεύμα που καταναλώθηκε. Ότι 
ίσχυε δηλαδή και στο παλαιού τύ-
που έντυπο, όμως πολύ πιο αναλυ-
τικά. Οι καταναλωτές θα διακρίνουν 
τι ακριβώς πληρώνουν για την ηλε-
κτρική ενέργεια που καταναλώνουν, 
τη χρήση του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς, τη χρήση του δικτύου 

διανομής, για τις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας και τις Υπηρεσίες Κοι-
νής Ωφέλειας. Στην πίσω όψη του 
εντύπου υπάρχουν πλήρεις εξηγή-
σεις για κάθε μία από τις χρεώσεις 
αυτές, τις οποίες για πρώτη φορά 
πληροφορείται ο καταναλωτής. 

Στο δεύτερο φύλλο εμφανίζονται 
με πλήρη διάκριση οι χρεώσεις υπέρ 
τρίτων όπως είναι οι δήμοι και η ΕΡΤ, 
τις οποίες η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη 
να εισπράττει μαζί με τους λογαρια-
σμούς του ρεύματος. Το νέο έντυπο 
θα συμβάλει στην προετοιμασία και 
την θωράκιση της ΔΕΗ εν όψει του 
ανταγωνισμού που αρχίζει ήδη να 
αναπτύσσεται στη λιανική αγορά 
του ηλεκτρισμού. 

Ρ ΙΦΟΣΓ



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.


