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Λ ΟΥΚΕΤΟ
«Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ»
Μπροστά στο φόβο των απεργιακών κινητοποιήσεων – μεσούσης
της καλοκαιρινής περιόδου - η Διοίκηση της ΔΕΗ εξέδωσε Δελτίο Τύπου – 15 ΙΟΥΝΗ – ανακοινώνοντας
2600 προσλήψεις προσωπικού,
οι οποίες βεβαίως είναι ελάχιστες
μπροστά στις πραγματικές ανάγκες
και στο αίτημα της ΓΕΝΟΠ για 7.000
νέες προσλήψεις όλων των κατηγοριών, προκειμένου να καλυφθούν
τα τεράστια κενά που υπάρχουν.
Στην ίδια ανακοίνωση με πρόδηλο τρόπο οι αρμόδιοι προϊδεάζουν τι προσλήψεις προσωπικού θα
κάνουν, αφού μεταξύ των άλλων
κάνουν λόγο για : «γενικότερες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, ενώ
φαίνεται μη δόκιμη η λειτουργία
όλων των καταστημάτων και των
σημείων εξυπηρέτησης πελατών
όπως ήταν στο παρελθόν» ΔΗΛ.
ΛΟΥΚΕΤΟ.
Άρα καμιά πρόσληψη διοικητικού.
• Αλήθεια ποιοι είχαν δίκιο οι
προηγούμενοι Διοικούντες οι
οποίοι ενόψει ανταγωνισμού
ήθελαν την παρουσία της ΔΕΗ
σε κάθε συνοικία σε κάθε απομακρυσμένο μέρος, αλλά και

στο πιο Ακριτικό νησάκι ή η
ανεύθυνη σημερινή διοίκηση
που συρρικνώνει τη ΔΕΗ;
	Γιατί το κλείσιμο των καταστημάτων, αποκαλύπτει ότι
δεν τους ενδιαφέρουν οι καταναλωτές και ως εκ τούτου
στρώνουν το χαλί στους αυριανούς ανταγωνιστές της ΔΕΗ.
ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Ποιος ο σεβασμός
του πελάτη και γιατί να μείνει
στη ΔΕΗ, αφού αναγκάζεται
να κάνει πολλά χιλιόμετρα
για να εξυπηρετηθεί, είτε για
νέα παροχή είτε για εξόφληση
λογαριασμού ή άλλη εκκρεμότητα που έχει.
•	Αλήθεια ποιο είναι το όφελος
από τη συρρίκνωση των πρακτορείων της ΔΕΗ και ποιο το
κόστος αφού η ΔΕΗ πληρώνει
τις τράπεζες, ταχυδρομεία
κλπ. αλλά και την αποστολή
παραστατικών με courier από
τα ΝΗΣΙΑ μας προς τα κεντρικά
στην Αθήνα. Ποιος κοροϊδεύει
ποιόν και γιατί δε λένε ότι θέλουν να ξεπουλήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΗ
σε όφελος τρίτων;
Τι ΔΕΗ τελικά θέλουν; Μήπως

κάποιο ποσοστό από την παραγωγή, την συντήρηση της μεταφοράς και μόνο την κατανομή από
τη Διανομή και τα υπόλοιπα στους
εργολάβους;
Γιατί στο υπόψη Δελτίο τύπου δεν
αναφέρεται καμιά πρόσληψη για
την Γ.Δ. Εμπορίας; Οδηγείται δηλαδή και αυτή στην κατάργηση; Γι
αυτό δεν υπάρχει καμιά αντίσταση
για τους μεγάλους και κερδοφόρους πελάτες που παίρνουν οι αεριτζήδες ιδιώτες ψευτοεπενδυτές;
Με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να χάνει
τεράστια ποσά;
Τέλος, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τη διάσωση
των πρακτορείων για νέες προσλήψεις, ενώ διεκδικούμε ανάλογο ποσοστό Διοικητικών οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την λειτουργία
της ΔΕΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΙ
ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

EΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 5808

Εκδότης

Καζάνας Γεράσιμος
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
Καμπυλη αdv.
Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,
Fax: 210-51 56 811



Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ εξέδωσε και μοίρασε ειδικό φυλλάδιο
για την ενημέρωση του καταναλωτή σε όλη τη χώρα.
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Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
Πρόεδρος της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ συν. Γιώργος Μπίτζας
Προασπίζουμε την ΔΕΗ, προασπίζουμε την ελληνική κοινωνία από τους κερδοσκόπους

Σ

ήμερα είμαστε μάρτυρες μιας
πρωτοφανούς σε ένταση εύρος
και ενδεχόμενα διάρκειας οικονομικής κρίσης εξαιτίας της θεοποίησης
των αγορών, την αλαζονική συμπεριφορά
του καπιταλιστικού συστήματος και την
απουσία ελέγχου κάθε χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στο φόβο της διαρκούς αυτής κρίσης
και μπροστά στη μείωση της κερδοφορίας
του κεφαλαίου παρατηρούμε σήμερα ομαδικές απολύσεις, αύξηση της ανεργίας,
αλλά και επιπλέον ασυδοσία στην αγορά
εργασίας αφού κυριεύει η μαύρη εργασία.
Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων μπορεί να γίνει μόνο μέσα από συλλογικές
δράσεις όπου εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και φορείς θα πρέπει
να δώσουν νέους σκληρούς και μακροχρόνιους αγώνες για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης αλλά και
για την προάσπιση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων.
Αιτία αποτελεί πλέον η απαξιωτική
πολιτική της κεντρικής εξουσίας κυρίως
απέναντι στα κρατικά μονοπώλια όπως
είναι η ΔΕΗ. Πιο συγκεκριμένα, οι όροι της
απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο
τρόπος και η πολιτική που ακολουθείται
εδώ και αρκετά χρόνια έχει ένα βασικό
στόχο την απαξίωση της ΔΕΗ και την εξώθησή της στο περιθώριο των εξελίξεων.
Πρόκειται για μία πολιτική που βάζει αργά
και σταθερά βρόχο στη ΔΕΗ ενώ πάει
περίπατο το ιδεολόγημα της νεοφιλελεύθερης άποψης περί διασφάλισης της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού στην
αγορά.
Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό,
ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Τίνος οι ολιγωρίες και σκοπιμότητες καθυστερούν
και προκαλούν τριγμούς στην ευστάθεια
του συστήματος και γιατί πρέπει για πολύ
ακόμη να ακολουθούμε τέτοιες επιζήμιες
αντιλαϊκές πολιτικές;
Ως συνδικαλιστικό κίνημα πιστεύουμε
ότι οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα και
οι ενδιαφερόμενοι ας ανατρέξουν στις
αποφάσεις των εκάστοτε διοικήσεων
της ΔΕΗ και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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Συνακόλουθα ας απαντήσουν σε ποιον
ανήκουν οι ευθύνες για την καθυστέρηση και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων
συνολικής ισχύος 1200 mw, γιατί δεν
έδωσε κανείς προσφορά για τη μονάδα
της Φλώρινας, και που θα οδηγήσει αυτή
η κατάσταση αλλά και κυρίως ποιον εξυπηρετούν αυτές οι καθυστερήσεις.

λων της ΔΕΗ δεν μπορώ να συμφωνήσω
εγώ τουλάχιστον αλλά και το όργανο με
αυτή την πολιτική και δηλώνουμε από
αυτή εδώ την εκδήλωση ότι μέσα στα
δημοκρατικά μας πλαίσια με παρρησία
θα την αντιπαλέψουμε γιατί κάνει κακό
στη ΔΕΗ, γιατί επιπλέον και εκτός των
άλλων η μόνιμη αβελτηρία των αρμοδίων η συνεχής παλινωδία σε σχέση με το
ζήτημα αυτό δεν κάνουν καλό στη ΔΕΗ.
Μία τέτοια κατάσταση οδηγεί αβίαστα
στο συμπέρασμα ότι θέλουν κάποιοι να
βάλουν λουκέτο στην επιχείρηση και στα
εισπρακτικά κέντρα αδιαφορώντας για
τους πελάτες και τις εισπράξεις. Άλλωστε που ακούστηκε και σε ποια επιχείρηση στον κόσμο στα επίσημα έγγραφά
της ανερυθρίαστα να λέει ότι θα πρέπει
να μειώσουμε το 3% των πελατών από τα
ταμεία της ΔΕΗ.

Τα ερωτήματα που τίθενται πρόδηλα
είναι τα εξής, γιατί η ΔΕΗ να προσφέρει με κόστος ρεύμα σε 30 βιομηχανίες
όταν μάλιστα αυτές είναι και παραγωγοί
και ανταγωνιστές στη ΔΕΗ στοιχίζοντας
πάνω από 200 εκατ. το χρόνο; Που πήγαν
τα κέρδη που είχαμε τις προηγούμενες
περιόδους;
Επιπλέον ποιοι σήμερα κάνουν αρπαγή
των μεγάλων πελατών από την ΔΕΗ χωρίς
να αποδίδονται υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τα τέλη συστήματος;
Πρέπει να δοθούν και άλλες απαντήσεις
τόσο από τους αρμόδιους της ΔΕΗ για την
έλλειψη προσωπικού για το κλείσιμο των
πρακτορείων σε όλη την επικράτεια και
την παράδοση των καταναλωτών στους
αυριανούς ανταγωνιστές της ΔΕΗ.
Αυτή την περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση πολλών συναδέλφων στην εμπορία
αλλά και του γεγονότος ότι μειώθηκαν οι
προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού
σε πολλά πρακτορεία τα οποία εξυπηρετούνε εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της
ΔΕΗ βρίσκονται σε δεινή θέση λόγω της
έλλειψης προσωπικού.
Ως πρόεδρος των διοικητικών υπαλλή

Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
Στη σημερινή κοινωνική και οικονομική ζωή μιας χώρας η ηλεκτρική ενέργεια
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, η έλλειψή
της γίνεται αμέσως ορατή γιατί σταματά κάθε παραγωγική διαδικασία ενώ
αποσυντονίζεται η κοινωνική ζωή του
τόπου. Χρέος επομένως όλων είναι να
υπερασπίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα
της επιχείρησης γιατί παράγει κοινωνικό
προϊόν και είναι αναγκαίο για τον Έλληνα καταναλωτή. Να μην επιτρέψουμε το
διαμελισμό της επιχείρησης όταν επιχειρηθεί ξανά.
Είναι μύθος ότι η ΔΕΗ έκλεισε την

αποστολή της με τον εξηλεκτρισμό της
χώρας. Η ΔΕΗ είναι η μόνη εγγύηση για
την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας μας
αλλά και η μόνη που ακόμα που προσφέρει ρεύμα φτηνό στο λαό παρά τις απανωτές αυξήσεις που είχαμε τελευταία.
Να υπερασπίσουμε το ενιαίο μοντέλο
και την ενιαία μορφή της επιχείρησης
και να απαιτήσουμε νέες προσλήψεις με
ενίσχυση της πρώτης γραμμής της εξυπηρέτησης του πελάτη, να μην κλείσει
ούτε ένα πρακτορείο πελατών και εκεί
που έκλεισαν κακώς έκλεισαν και να
κάνουμε ένα μεγάλο διάλογο να ξανανοί-

ξουνε, κυρίως στα ακριτικά νησιά μας, να
προσφύγουμε άμεσα, όλοι μαζί σε κάθε
νόμιμο μέσο και να σταματήσουμε την
αφαίμαξη μεγάλων πελατών από ψευδοεπενδυτές στην αγορά ενέργειας.
Να απαιτήσουμε ίση μεταχείριση και
δικαιώματα στη νέα ισχύ χωρίς εξαίρεσης, να μην επιτρέψουμε το ξεπούλημα
του δημόσιου πλούτου της χώρας να
ενώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε κάθε
κυβερνητική πολιτική που τα βγάζει όλα
στο σφυρί.

Αγώνα για τη λύση των προβλημάτων
Χρήστος Πιστεύος, Γ. Γραμματέας της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Σ

υναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας
καλωσορίζω στη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται στα
πλαίσια της διεθνής οικονομικής κρίσης
η οποία δεν αφήνει σημαντικά περιθώρια
αισιοδοξίας, αφού καθημερινά βλέπουμε σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, οι
δείκτες ανεργίας και φτώχειας να αυξάνονται.
Η κρίση αυτή του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού συστήματος σε συνδυασμό
με τα γεγονότα των τελευταίων 30 ετών
μας διδάσκουν ότι όλα τα οικονομικά
συστήματα είναι τρωτά.
Η λήψη αποφάσεων και η διαμόρφωση
πολιτικών θα πρέπει να βασίζονται πάνω
σε χρυσές τομές με καθαρά κοινωνική
στόχευση. Το αύριο πρέπει να διαμορφωθεί μέσα από το συνδυασμό των προτερημάτων όλων των πολιτικών συστημάτων. Το σήμερα απαιτεί την συνεργασία
του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και
το αντίστροφο. Ιδιαίτερα σε μονοπώλια,
ή στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις να
υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου - παρέμβασης του κράτους.
Τα όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες στις χώρες του
άκρατου κρατισμού σε συνδυασμό με
όσα διαδραματίζονται σήμερα στις ισχυρές οικονομίες του πλανήτη συμπαρασύροντας σχεδόν όλες τις χώρες σε ένα
επικίνδυνο παιχνίδι, θα πρέπει άμεσα να
μας προβληματίσουν και στη χώρα μας.


Γι αυτό σήμερα χρειάζονται να
ληφθούν μέτρα, χρειάζονται προτάσεις
και όχι αδράνεια ή ευχολόγια και υψηλοί
τόνοι για να μη αγγίξει η κρίση ουσιαστικά την χώρα μας.
Δεν μας έφτανε η διεθνής οικονομική
κρίση, είχαμε για πρώτη φορά και την
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να
παρουσιάζει ζημιά 300 εκατομμυρίων
ευρώ, περίπου, μια ζημιά που προκλήθηκε από την υπάρχουσα διοίκηση με τις
ενέργειες της και την στρατηγική της.
Μια διοίκηση που γέμισε την επιχείρηση με δεκάδες συμβούλους αμείβοντας
τους πλουσιοπάροχα χωρίς να γνωρίζουμε το αντικείμενό τους.
Σύμβουλοι οι οποίοι δημιούργησαν
δυσαρμονία στον ιστό της Επιχείρησης
δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην
ιεραρχία όσο και στους εργαζόμενους.

Η θέσπιση και εφαρμογή του Rotation
«αλά καρτ» για τον κ.Αθανασόπουλο
προκάλεσε και προκαλεί δυσλειτουργία στην επιχείρηση έχοντας η ιεραρχία στον «μυαλό» της μόνο το «Σώζων
εαυτό σωθείτε» με αποτέλεσμα να μην
προχωράει κανένα θέμα και όλα να είναι
βαλτωμένα.
Η αυταρχική συμπεριφορά του κ. Αθανασόπουλου με τις καρατομήσεις υψηλόβαθμων Στελεχών της Επιχείρησης
οι οποίοι είχαν προσφέρει τεράστιες
υπηρεσίες με την τεχνογνωσία τους είχε
ως αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν
σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη της
Επιχείρησης.
Η Κατάργηση της συμμετοχής των
εκπροσώπων των εργαζομένων, παραβιάζοντας τη ΣΣΕ 1990, στη διαδικασία
επιλογής των αναθέσεων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας άνοιξε το πεδίο της
αναξιοκρατίας της αδιαφάνειας και της
μη νομιμότητας των αναθέσεων.
Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι θέσεις
Δ/ντων που είχαν προκηρυχθεί με 30
και 40 υποψηφιότητες έμειναν κενές
γιατί η Διοίκηση δεν βρήκε κανένα
ικανό συνάδελφο. Αλλά ο στόχος του
κ.Αθανασόπουλου είναι να φέρει Διευθυντές απ’έξω απαξιώνοντας για άλλη
μια φορά τα Στελέχη της επιχείρησης.
Οι αποφάσεις της διοίκησης του κ.
Αθανασόπουλου, για κλείσιμο καταστημάτων πώλησης και συρρίκνωσης του
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Δικτύου της Επιχείρησης και η έλλειψη
προσωπικού, έχουν ως αποτέλεσμα την
ανασφάλεια των συναδέλφων και την
μελλοντική απώλεια πελατών που σημαίνει τον μαρασμό της επιχείρησης αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους ανταγωνιστές της.
Η Διοίκηση της Επιχείρησης ενώ έπρεπε να ασχοληθεί με την Ο.Τ.Σ.
και την επιλεκτική είσοδο των ιδιωτών
στην εμπορία, που έχουν ως αποτέλεσμα
την απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ με ορατό τον κίνδυνο άλλης μιας
ζημιογόνας χρονιάς για την ΔΕΗ και την
ένταξή μας στο νόμο των προβληματικών
επιχειρήσεων με δυσάρεστες συνέπειες
για όλους μας αποφάσισε την μείωση των
λειτουργικών δαπανών, ξεκινώντας από
τους Διοικητικούς κόβοντας τις υπερωρίες, τα Σαββατοκύριακα κλπ. Λες και το
πρόβλημα ήταν αυτό αλλά για τα Golden
boys που έχει φέρει «σιγή ιχθύος» για
τις σπατάλες της Διοίκησης «άκρα του
τάφου σιωπή».
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Η χρονιά που πέρασε ανέδειξε την
ΕΔΟΠ ως το σωματείο που αγωνίζεται
συντεταγμένα και δίνει λύσεις στα προβλήματα των κατηγοριών που εκπροσωπεί δηλαδή των ΔΟ2, ΔΟ3,Υ3,Υ2,ΓΥ.
Δώσαμε μάχη στην μαραθώνια συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ για την
υπογραφή τους ΣΣΕ αναδεικνύοντας τις
αδικίες που έχει υποστεί το Διοικητικό
και μεσοκατώτερο προσωπικό παίρνοντας την διαβεβαίωση του Προεδρείου
της ΓΕΝΟΠ για αύξηση του επιδόματος
στάθμης σπουδών μέσα από το ποσό των

25.000.000 ευρώ που αυτή την περίοδο
συζητείτε.
Η ΣΣΕ αυτή όμως οφείλω να πω ότι για
το πρώτο χρόνο υλοποίησης της , δηλαδή
το 2008, εμείς οι διοικητικοί δεν πήραμε
αύξηση 7% αλλά πολύ λιγότερο. Γεγονός
που εμείς αναδείξαμε και κατακρίναμε.
Μια ΣΣΕ που εκτός από την οικονομική
απώλεια που είχαμε δεν συμπεριέλαβε και κλαδικά μας αιτήματα όπως το
άνοιγμα των κλιμακίων της ΓΥ κατηγορίας σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα κάτι
που έγινε για άλλες κατηγορίες.
Δώσαμε αγώνα, παρεμβαίνοντας
δυναμικά στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του
ΟΑΠ για την αναγνώριση του χρόνου
απασχόλησης προ της ένταξής τους ως
συντάξιμος για τους συναδέλφους του
ΟΑΠ που παρέχει τις υπηρεσίες τους με
άλλες μορφές σύμβασης εργασίας.
Αναδείξαμε το θέμα για την υπογραφή
Σ.Σ.Ε. για τους συναδέλφους του ΟΑΠ
μετά την ψήφισή του νόμου 3655/2008
για το ασφαλιστικό το οποίο και έγινε.
Αναδείξαμε το θέμα της ετεροαπασχόλησης και της προσμέτρησης του
χαμένου χρόνου κάτι που άρχισε δειλά
-δειλά να υλοποιείται παρά την κωλοσυεργία κάποιων Διοικούντων.
Πετύχαμε για τους συναδέλφους ΔΟ3
να συμμετέχουν στις προκηρύξεις θέσεων μέχρι το επίπεδο 2 ,δηλαδή ( Βοηθ.
Διευθυντή). Το σημαντικότερο που
πετύχαμε όμως ήταν να σταματήσουμε
ως ένα σημείο το κλείσιμο των πρακτορείων ξεσηκώνοντας, με τις επιστολές
μας στους Δημάρχους, τις Τοπικές
κοινωνίες ενάντια σε αυτή την πολιτική
της συρρίκνωσης κάτι που επιφέρει και

μείωση των θέσεων εργασίας. Κάτι που
θα συζητιόταν στο Δ.Σ. της ΔΕΗ κατά την
σύνταξη του προϋπολογισμού της Επιχείρησης με την παρέμβαση της ΕΔΟΠ
δεν συζητήθηκε.
Πετύχαμε να υιοθετήσει η ΓΕΝΟΠ
έστω και αργοπορημένα τις προτάσεις
της ΕΔΟΠ για την εμπορία. Πετύχαμε,
στέλνοντας σχετικό υπόμνημα, να σταματήσουμε την διάλυση της φύλαξης των
εγκαταστάσεων που διαφαινόταν σύμφωνα με το πόρισμα που είχε εκπονήσει η
Διοίκηση.
Συνάδελφισσες - Συνάδελφοι,
Επειδή το συνδικαλιστικό κίνημα έχει
υποχρέωση να βλέπει μπροστά αλλά και
να προτείνει μέτρα τα οποία θα έχουν
πραγματικά όφελος για τους εργαζομένους που εκπροσωπεί. Και με βάση με
όσα έχουν ήδη γίνει αλλά και διαβλέποντας όσα θα ακολουθήσουν διεκδικούμε
δυναμικά.
•	ΔΕΗ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 51% ΣΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ
•	ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
•	ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
•	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
•	ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΤΗΣ
ΣΣΕ
• ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
•	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
89/2007 για τις αναθέσεις καθηκόντων.
•	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ της επιχείρησης.
Φίλες & Φίλοι,
Η ΔΑΚΕ/ΕΔΟΠ με γνώμονα και
δέσμευση τον συμφέρον πάνω από
όλα των εργαζομένων μακριά από κάθε
είδους εξαρτήσεις και σκοπιμότητες
καλούμε όλους τους Διοικητικούς και το
μεσοκατώτερο προσωπικό της Επιχείρησης να γίνουμε όλοι μαζί μια γροθιά για
να πετύχουμε πολλά. Η Ενότητα είναι το
όπλο της διεκδίκησης και της επίτευξης
των στόχων μας γιατί τα προβλήματα
αλλά και οι λύσεις τους δεν έχουν φιλίες
παρέες και πολύ περισσότερο χρώμα.
Σας ευχαριστώ
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Με καλόπιστη συνεργασία η ΔΕΗ θα πάει μπροστά
Τάκης Αθανασόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε.

Η

διοίκηση και εγώ προσωπικά αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο
που διαδραματίζει η ΕΔΟΠ καθώς
εκπροσωπεί το διοικητικό, οικονομικό
προσωπικό, ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση που καλείστε
και εσείς να δραστηριοποιηθείτε αποτελεσματικά στο ραγδαία μεταβαλλόμενο
επιχειρηματικό περιβάλλον της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.
Σε επιστολή που απηύθυνα σε όλους
τους εργαζομένους τον περασμένο
Γενάρη ανέφερα την αναγκαιότητα υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της
επιχείρησης για το διάστημα 2009-2014
ενός σχεδίου απολύτως απαραίτητου για
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την
ικανότητά της να συνεχίσει να επιτελεί
με επιτυχία το σημαντικό της έργο.
Με αυτή την αφετηρία και ιδιαίτερα
όσον αφορά στο πεδίο εξυπηρέτησης
των πελατών όπου αποτελεί άλλωστε μια
από τις κύριες περιοχές απασχόλησης
του διοικητικό-οικονομικού προσωπικού
η επιχείρηση παρακολουθεί τις διεθνείς
εξελίξεις στα σύγχρονα συστήματα και
μεθόδους εξυπηρέτησης.
Στα πλαίσια αυτά η ΔΕΗ ήδη προσφέρει
στους πελάτες της νέους σύγχρονους
τρόπους εξυπηρέτησης όπως εξόφληση
των λογαριασμών μέσω παγίων εντολών τραπέζης, μέσω ΑΤΜ ή και ταμείων
συνεργαζόμενων τραπεζών μέσω των
ΕΛΤΑ, αλυσίδων σούπερ μάρκετ και άλλων
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα των εισπράξεων, λογαριασμών για
τρίτους. Εξυπηρέτηση των πελατών της
από οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ
για οποιοδήποτε θέμα της, ανάπτυξη και
λειτουργία ηλεκτρικού κέντρου αλληλογραφίας μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ



για άμεση εξυπηρέτηση, διάθεση λεπτομερειών απαντήσεων για τα συχνά ερωτήματα των πελατών μας. Επιπλέον έχει
ήδη προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον η εφαρμογή της εξυπηρέτησης μέσω
διαδικτύου και της πλήρους τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης των πελατών πανελλαδικά
με σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα
και call centers.
Το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλει το νοικοκύρεμα της επιχείρησης
και τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας της σε αυτό που ο σύγχρονος
καταναλωτής μπορεί να πληρώσει. Για
να επιτευχθεί αυτός ο σημαντικός στόχος επιβάλλεται ο καθένας από εμάς να
αναλάβει πρόσθετες ατομικές ευθύνες
προκειμένου η ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες απαιτήσεις.
Πέρα όμως και πάνω από την εξοικείωση με τα νέα μέσα οι εργαζόμενοι
οφείλουν να μάθουν να δραστηριοποιούνται μέσα σε σύνθετα περιβάλλοντα που
απαιτούν εμπλουτισμό των δεξιοτήτων
τους σεβόμενοι πρωτίστως τη δική τους
επαγγελματική οντότητα, γιατί σε όλες

τις επιχειρήσεις τα αντικείμενα εργασίας
διευρύνονται έτσι ώστε να δημιουργείται
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε όφελος και των ίδιων των εργαζομένων.
Αν η ΔΕΗ είναι υγιής, δυνατή και κερδοφόρα, τότε όλοι θα κερδίζουν, οι εργαζόμενοι, οι τοπικές κοινωνίες, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι κοινωνίες
μας. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή των
εργαζομένων δεν είναι δυνατόν να επιτύχει κανένα επιχειρησιακό σχέδιο όσο
καλό και να είναι αυτό.
Προσδοκούμε λοιπόν από τους εργαζόμενους να συμβάλλουν αποφασιστικά και
με ζήλο στην επίτευξη του επιχειρησιακού σχεδίου και των δράσεων που έχουμε
ήδη ξεκινήσει και θέλουμε να γίνει σαφές
ότι αυτό είναι προς όφελος όλων. Προσβλέπουμε σε ένα συνεχή και ειλικρινή
διάλογο μαζί σας για τα όποια προβλήματα μπορεί να ανακύψουν στην πορεία
υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου
και αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι
η αμφίδρομη επικοινωνία και καλή συνεργασία θα αποφέρει και εργασιακή ειρήνη
αλλά και απτά αποτελέσματα.
Οι ρόλοι που καλούμαστε να διαδραματίσουμε είναι διαφορετικοί, με διαφορετικές απαιτήσεις και πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει όλοι να έχουμε ένα
μοναδικό κοινό στόχο, μία λιτή, σύγχρονη
και αποδοτική ΔΕΗ που θα μπορέσει να
υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα
προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων
μερών, των εργαζομένων, των καταναλωτών, των μετόχων, του περιβάλλοντος,
της επιχειρηματικής κοινότητας και της
αγοράς των τοπικών κοινωνιών.
Όλοι γνωρίζουμε ότι στην πορεία αυτή
θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και εμπόδια, ωστόσο, με καλόπιστη συνεργασία η
επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει προς
την ανάπτυξή της. Εμείς προσβλέπουμε
σε αυτή τη συνεργασία για όλα όσα συμφέρουν τη ΔΕΗ και τους ανθρώπους της.
Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι όλα τα
μέλη της ΕΔΟΠ αντιμετωπίζουν αυτή την
πρόκληση με τον ίδιο ζήλο και επαγγελματισμό.
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Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση
των εργοδοτών
Νίκος Ορφανός, μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ

Έ

χω την εντύπωση ότι σήμερα αυτή
εδώ η γενική Συνέλευση και άλλες
που έχουν προηγηθεί πριν μερικούς
μήνες ή και άλλες που θα γίνουν στη συνέχεια βρίσκονται μέσα στην καρδιά αυτής
της κρίσης και η μεγάλη σημασία για όλους
εμάς τους εργαζόμενους έχει να ερευνήσουμε και να ψηλαφίσουμε τι πραγματικά
θεωρούμαι κρίση εμείς για να μπορούμε
ανάλογα να στοχεύσουμε σαν συνδικαλιστικό κίνημα και εργαζόμενοι εκεί που πρέπει
και όχι εκεί που θέλουν να μας πάνε.
Προσπαθούν και σήμερα να μας πείσουν ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν ή
θα ακολουθήσουν κύριοι υπεύθυνοι είναι οι
εργαζόμενοι γιατί λες και αυτοί διοικούσαν
τις επιχειρήσεις, κύριοι υπεύθυνοι είναι
οι μισθοί των εργαζομένων ξεχνώντας τις
υπεραμοιβές τις δικές τους, τα μπόνους
κλπ..
Έχω την εντύπωση ότι αν επιτρέψουμε
αυτή η προπαγάνδα, εγώ θα πω η προβοκάτσια που ξεκινά από την κεντρική πολιτική
εξουσία, την κυβέρνηση, και φτάνει μέχρι
και τις διοικήσεις των εταιρειών αν επιτρέψουμε να περάσουνε τότε θα αποδεχτούμε
ότι είμαστε υπεύθυνοι και αυτό που μας
μένει είναι να κάνουμε αυτό που έκαναν οι
γιαπωνέζοι κάποτε.

Ο δημόσιος τομέας ενέργειας γενικά
είναι ένας τομέας που αν μία κυβέρνηση
δεν έχει ένα εργαλείο στα χέρια της βγαίνει αβίαστα ένα συμπέρασμα, η κυβέρνηση
θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα προκειμένου να παίζει τον τροχονόμο μεταξύ αφεντικών και εργαζομένων;
Θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα προκειμένου να παίζει τον τροχονόμο μεταξύ
ιδιωτών και άλλων κεφαλαίων ή επενδυτών;
Ποιος είναι ο ρόλος της; Πως θα συντονίσει; Ποια είναι η κοινωνική της προσφορά;
Πως θα έχει φτηνό ρεύμα ο εργαζόμενος, ο
πολίτης; Και ναι γιατί πρέπει να είναι παράλογο όταν λέμε ότι υποχρέωση μίας πολι-

τείας είναι να προσφέρει φτηνά προϊόντα
εκεί που ελέγχει στον Έλληνα καταναλωτή,
γιατί πρέπει σώνει και καλά να έχουμε ως
στόχο τα υπερκέρδη.
Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, υπεύθυνες είναι οι επιλογές τους, οι πολιτικές
τους, υπεύθυνα είναι αυτά που θέλουν να
προσφέρουν σε όσους τρώνε ή δεν τρώνε
προκειμένου να χρεώσουν εμάς ως εργαζόμενους να φτάσουμε εκεί που έχουμε
φτάσει και να αποδεχτούμε σαν τετελεσμένο γεγονός όλα αυτά τα πράγματα.
Εν κατακλείδι έχω την εντύπωση ότι
πρέπει να ξανασκεφτεί πολύ σοβαρά πρώτα η διοίκηση της ΔΕΗ και μετέπειτα και η
κεντρική πολιτική εξουσία με την ανάλογη
πολιτική βούληση ότι αν φύγει και αυτή η
δημόσια εταιρεία από τον έλεγχο του δημοσίου τότε δεν μας μένει τίποτα άλλο.
Γιατί θα πρέπει να έχουμε κυβέρνηση,
γιατί θα πρέπει να εκλέγουμε κυβέρνηση.
Να πάρουμε έναν καλό μάνατζερ προκειμένου να τα κάνει καλύτερα. Χαιρετίζω αυτή
τη διαδικασία τη σημερινή, εύχομαι κάθε
επιτυχία στις αποφάσεις σας και πιστεύω
ότι με δυναμική αλλά κυρίως με συμμετοχή
στις αποφάσεις όλες οι λάθος επιλογές
των διοικήσεων, των κυβερνήσεων και
όλες οι λάθος επιλογές των εργοδοτών,
ανατρέπονται.

Δεν θα επιτρέψουμε τη διάλυση του κοινωνικού ιστού
Σταυρούλα Σαφουλάκου, πρόεδρος του ΕΚΑ

Μ

ετά την ομιλία του προέδρου της
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ μου δίνεται και αισιοδοξία για το αύριο. Το συνδικαλιστικό κίνημα θεωρείται ότι έχει επιτυχίες
συνεχόμενες και είναι σε ένα διαρκή αγώνα
το να κάνει αυτοκριτική και να βάζει ακόμα
πιο υψηλούς στόχους βάζοντας τη λογική
ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού
και έτσι πρέπει να πηγαίνουμε όλοι για
το καλύτερο δείχνει ότι το συνδικαλιστικό
κίνημα έχει μέλλον.
Δείχνει ότι η επιχείρηση αυτή μία επιχείρηση άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη
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του τόπου έχει καλό συνδικαλιστικό κίνημα
που μπορεί να προασπιστεί το μέλλον της.
Και αυτό δεν είναι μόνο αισιόδοξο για σας
και τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ είναι αισιόδοξο για όλους μας. Είναι αισιόδοξο για
μας ως καταναλωτές γιατί ένα από τα κύρια
αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος
σήμερα στη διάρκεια της κρίσης ήταν ότι
πρώτη απάντηση πρέπει να δοθεί τονώνοντας τις τσέπες του μέσου εργαζόμενου,
πως θα μπορούσε να γίνει αυτό πέρα από
τις αυξήσεις με τον έλεγχο τιμών.
Έλεγχος τιμών μπορεί να γίνει από τις
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ΔΕΚΟ μπορεί να γίνει με μείωση των τιμολογίων. Η ΔΕΗ παρουσιάζει ελλειμματικό
φέτος ισολογισμό. Αυτό οφείλεται γιατί
μειώθηκαν τα οικιακά τιμολόγια; Όχι. Οφείλεται ότι επιλέχθηκε όπως και η ΔΕΗ και
μία σειρά άλλες δημόσιες επιχειρήσεις να
χαριστούν σε αυτούς που διαχειρίζονται τα
κεφάλαια.
Αποδείχτηκε από την κρίση και δεν
θέλουν να το παραδεχτούν ότι η κρίση

ήταν αποτέλεσμα του να δίνεται χωρίς
όρους στους κερδοσκόπους η διαχείριση
του κεφαλαίου και των πηγών ενέργειας.
Τι γίνεται εδώ; Τελείωσε η ΔΕΗ και πολύ
σωστά το έβαλε ο Πρόεδρος της ΕΔΟΠ
ΔΕΗ στην τοποθέτησή του, τελείωσε η ΔΕΗ
όπως κάποιοι λένε επειδή ολοκλήρωσε το
έργο του εξελεκτρισμού της χώρας, όχι.
Η μόνη που μπορεί να σώσει το αύριο
στη διαχείριση της ενέργειας με την κρίση
που θα υπάρξει στο νερό, με την κρίση που
θα υπάρξει στους πλουτοπαραγωγικούς
πόρους με την όλο και μεγαλύτερη μείωση
του πετρελαίου ανά την υφήλιο, η μόνη που
μπορεί να δώσει την εγγύηση για ηλεκτρική
αυτοδυναμία και ανάπτυξη της χώρας είναι
η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
Η ανεργία σήμερα μαστίζει τους νέους
και αυτούς που βρίσκονται στη θέση να
χάσουν τη δουλειά τους μετά τα 50. Η απάντηση στην ανεργία ποια μπορεί να είναι;
Τα προγράμματα stage, οι υπεργολάβοι;
Το μέλλον των παιδιών μας ποιο μπορεί
να είναι η πολλαπλή απασχόληση χωρίς
καμία ουσιαστικά ασφάλεια με ασφαλιστικό
σύστημα διαλυμένο;

Όχι. Η εμμονή μας να λέμε ότι πρέπει να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας δεν έχει
να κάνει με ιδεοληψία έχει να κάνει με το
αύριο της κοινωνίας μας, θα διαρρηχτεί ο
κοινωνικός ιστός όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις χάνουν θέσεις εργασίας, γιατί μπορεί
στη ΔΕΗ να μην έχουν υπάρξει απολύσεις
αλλά η μείωση προσωπικού σηματοδοτεί
χάσιμο θέσεων εργασίας, όταν χάνονται
σηματοδοτεί δύο πράγματα, αύξηση της
ανεργίας για το σύνολο της κοινωνίας και
πολύ χαμηλότερης ποιότητας παροχής
έργου προς τους καταναλωτές.
Αυτό δεν γίνεται τυχαία γίνεται για να
φτάσει ο μέσος Έλληνας καταναλωτής
να λέει ας τις ιδιωτικοποιήσουνε να ησυχάσουμε. Είναι παλιά τακτική, είναι παλιά
συνταγή και την ακολουθούν.
Το κίνημα της ΔΕΗ, εσείς είστε μπροστά για να ανατραπεί αυτή η συνταγή, αυτό
εμάς όλους μας κάνει αισιόδοξους και το
μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ως Εργατικό Κέντρο Αθήνας όπου ζητηθεί θα δώσει
μαζί σας τον αγώνα, θα είμαστε εκεί και σας
ευχαριστούμε που τιμάτε το συνδικαλιστικό
κίνημα και εμάς με την παρουσία μας εδώ.

Ο αγώνας συνεχίζεται για την υπεράσπιση της ΔΕΗ
Νίκος Φωτόπουλος, πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ/ΚΗΕ

Ε

ίναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα
να μιλάω στο γενικό συμβούλιο της
ΕΔΟΠ ΔΕΗ στο συμβούλιο ενός
σωματείου με μεγάλη διαδρομή και ακόμα
μεγαλύτερη συνεισφορά στους αγώνες
του εργατικού κινήματος της χώρας μας,
στους αγώνες της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.
Τα όσα θα πω σε καμία περίπτωση
βεβαίως δεν αφορούν αποκλειστικά την
ΕΔΟΠ ΔΕΗ αφορούν όλους μας. Ο λόγος
που θέλω να το κάνω είναι γιατί είμαι
από αυτούς που πιστεύω ότι πέρα από
τις απαράδεκτες κυβερνητικές πολιτικές
σε βάρος της ΔΕΗ πέρα από τις απαράδεκτες και ανίκανες διοικήσεις όπως η
σημερινή, ευθύνες για το κατάντημα της
ΔΕΗ έχουμε και εμείς, οι συνδικαλιστές
και μάλιστα τεράστιες.
Έχουμε και εμείς τεράστιες ευθύνες
για το κατάντημα και το μαύρο χάλι που
βρίσκεται σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση του ελληνικού λαού. Χωρίς να θέλω
να μηδενίσω και να ισοπεδώσω το παρελθόν οφείλω να πω, πρέπει να πω ότι δεν


δώσαμε τις μάχες που θα έπρεπε, δεν
αγωνιστήκαμε, δεν παλέψαμε, δεν αντισταθήκαμε όσο και όπως θα έπρεπε.
Απεναντίας πρέπει να κλιμακώσουμε
τον αγώνα μας, ο αγώνας μας πρέπει να
ενταθεί. Δικαιολογίες ότι κουράστηκα ή
κουραστήκαμε δεν έχουν χώρο.
Συνάδελφοι ο τίτλος του συνδικαλιστή
είναι βαρύς τίτλος. Πίσω από τις λέξεις

συνδικαλισμός και συνδικαλιστής κρύβεται ιστορία αιώνων, κρύβονται αγώνες,
κρύβεται αίμα, φυλακίσεις, απολύσεις,
διώξεις, κρύβονται αξίες αρχές και ιδανικά.
Συνάδελφοι κάθε μέρα που περνά οι
ιδιώτες συνεχίζουν να ληστεύουν και να
ξεσκίζουν τις σάρκες της ΔΕΗ. Τελευταίο
απίστευτο και προκλητικό γεγονός είναι η
αρπαγή των λιγοστών κερδοφόρων πελατών που έχουμε ως επιχείρηση.
Η διοίκηση πρώτα απ’ όλα αφήνει τους
ιδιώτες που πρώτη η κυβέρνηση τους
άνοιξε το δρόμο για να ληστεύουν την
επιχείρηση και τον ελληνικό λαό, ελεύθερους, ανενόχλητους να αλωνίζουν. Στη
συνέχεια η διοίκηση αυτή απαξιώνει, διαλύει και ξεγυμνώνει την επιχείρηση από
προσωπικό, ούτε 500 προσλήψεις δεν
έγιναν συνάδελφοι από το 2005 μέχρι
σήμερα και από τότε έφυγαν 5,5 χιλιάδες
συνάδελφοι.
Να συμφωνήσω ότι τότε ήταν πολλοί
για τα δεδομένα της επιχείρησης εκείνη
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την εποχή, σήμερα με χιλιάδες χιλιόμετρα περισσότερο δίκτυο και στη χαμηλή
και στη μέση και στην υψηλή με 1,5 εκατ.
περισσότερους πελάτες με διπλάσια
εργοστάσια έχει μόνο 22,5 χιλιάδες.
Ποιος ευθύνες γι’ αυτό το κατάντημα, για
την έλλειψη προσωπικού. Ποιος ευθύνεται που έφυγαν 5,5 χιλιάδες και προσλήφθηκαν μόνο 500 προς ικανοποίηση των
εργολάβων.
Επιπροσθέτως η διοίκηση της ΔΕΗ
με το περιβόητο rotation ως άλλοθι έχει
καταστρέψει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
Για να δώσεις αγώνα αγαπητοί συνάδελφοι χρειάζεται να είσαι δυνατός, χρειάζεται να έχεις στρατό. Χωρίς στρατό τι
αγώνα να δώσεις, ο στόχος μου λοιπόν
ως πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ δύο χρόνια
τώρα με ότι λέω και κάνω είναι ακριβώς
αυτός να φτιάξουμε στρατό. Για να φτιάξεις στρατό πρέπει να κερδίσεις την

εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των συναδέλφων. Ο ρόλος ο δικός
μας σαν συνδικαλιστικά στελέχη είναι να
γίνεται οι αξιωματικοί αυτού του στρατού.
Ως αξιωματικοί πρέπει να είστε πρωτοπόροι, πρώτοι στον αγώνα, πρώτοι στις
συγκρούσεις.
Ο στόχος μου είναι να κάνουμε τη
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πανίσχυρη, ο στόχος μου
είναι να κάνουμε την κάθε κυβέρνηση,
την κάθε διοίκηση όταν ακούει ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ να ιδρώνει, μόνο έτσι υπάρχει σεβασμός, μόνο έτσι λύνονται τα ζητήματα.
Συνάδελφοι στο όνομα της προάσπισης
του δημόσιου συμφέροντος και της προάσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων που έχουμε τιμή να εκπροσωπούμε,
σας καλώς να κρατήσετε ψηλά τη σημαία
του αγώνα, των αξιών, των αρχών και των
ιδανικών του συνδικαλιστικού κινήματος. Ψηλά στη σημαία, το χρωστάμε σε
αυτούς που πριν από εμάς έχτισαν αυτή

την επιχείρηση μα πάνω απ΄όλα το χρωστάμε στον ελληνικό λαό γιατί δεν πρέπει
να ξεχνάμε ούτε δευτερόλεπτο αυτή εδώ
η επιχείρηση που καθημερινά αρμέγουν
οι ιδιώτες είναι επιχείρηση του ελληνικού
λαού, ψηλά τη σημαία του αγώνα.

Το μόνο που ενδιαφέρει τους ιδιώτες είναι
να βάζουν τα λεφτά στην τσέπη
Μπουζούλας Βαγγέλης, Γεν. Γραμματέας της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ

Σ

υνάδελφοι και εγώ με τη σειρά μου
θέλω να χαιρετίσω τις εργασίες του
Γενικού σας Συμβουλίου. Βέβαια
δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω ή
τίποτα παρακάτω από τα θεσμικά, τα κλαδικά αιτήματα του συνδικάτου της ένωσης.
Καταλαβαίνετε όμως ότι διανύουμε μία
περίοδο με μία διοίκηση η οποία ότι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει στη ΔΕΗ το
έκανε με την πρωτιά που πήρε την οποία
δεν την θέλαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα
και γενικότερα τα ατυχήματα.
Η οριακή τιμή του συστήματος έτσι
όπως διαμορφώνεται και έτσι όπως όλοι
αυτοί οι νταβατζήδες μπήκανε στο σύστημα στην παραγωγή, ενώ πρώτα ήταν στην
παραγωγή, τώρα μπήκανε στο χώρο της
εμπορίας πρώτα φέρνανε ρεύμα από τις
ανατολικές χώρες και τα κονομούσανε και
τώρα παίρνουμε τα φιλέτα των τιμολογίων
με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να χάνει κερδοφορία μέσα από την εμπορία και τα τιμολόγια
εκείνα τα οποία είναι ζημιογόνα και αυτά
δεν τα ακουμπάνε γιατί από εκεί δεν
έχουν κέρδος.
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Στη λογική το ότι το ελληνικό θεσμικό
πλαίσιο αρχής γενομένης από τον 2773
μέχρι και σήμερα πρέπει να εναρμονιστεί
με την οδηγία 54 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η οποία είναι ξεκάθαρη στο άρθρο 3 που
μιλάει για τον ύστατο προμηθευτή και το
τελευταίο καταφύγιο.
Το δεύτερο σημείο που μάλιστα προσδιορίζει ότι θα πρέπει να πουλά σε αυτές
τις ευπαθείς ομάδες όσο αγοράζει από το

Pull συν το εύλογο κέρδος που σημαίνει
δηλαδή ότι και σε αυτή την περίπτωση για
τις ευπαθείς ομάδες εάν δεχτούμε ότι η
ΔΕΗ είναι ο ύστατος προμηθευτής, γιατί λέει το κράτος-μέλος είναι ο ύστατος
προμηθευτής, εδώ το προέβλεψε γενικά
ένας νόμος χωρίς το κράτος να προσδιορίζει, αν και ακόμα είναι ύστατος προμηθευτής η ΔΕΗ καταλαβαίνετε, δεν μπορεί
να αγοράζει ακριβά να πουλάει φτηνά και
να μπαίνει μέσα.
Ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι είναι
μεθοδευμένη η κίνηση να μπει η ΔΕΗ
μέσα, να απαξιωθεί η ΔΕΗ. Πρώτο σημείο
αυτό που άπτεται οριακή και τελευταίο
καταφύγιο. Το δεύτερο κομμάτι της απαξίωσης έχει να κάνει με το προσωπικό της
εμπορίας. Ας έρθουν στη λογική του ανταγωνισμού με ίσους όρους και προϋποθέσεις να ανταγωνιστούν σε όλα τα επίπεδα
και τι σημαίνει σε όλα τα επίπεδα, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΔΕΗ μπαίνει μέσα σε
όλα τα επίπεδα στα μικρά χωριά, όπως τις
λέμε άγονες γραμμές και στα νησιά.
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Εκεί λοιπόν πέρα από το εγχειρίδιο το
οποίο προσδιορίζει τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας οι οποίες έπρεπε να έχουν αποδοθεί από την περίοδο Χριστοδουλάκη με
το πρώτο γράμμα που έστειλε μέχρι την
περίοδο Σιούφα που είπε αρχίζουμε την
υλοποίηση και σήμερα που ακόμα δρομο-

λογούν μέσω των τιμολογίων να δώσουν
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έναντι
των αυξήσεων που έδωσε στην τιμή της
κιλοβατώρας και αν ακόμα αυτό συμβεί
ως προϋπόθεση όλοι αυτοί που εμπλέκονται στην ενέργεια σήμερα δεν πρέπει να
πληρώσουν αυτές τις υπηρεσίες κοινής

ωφέλειας ή θα πρέπει να παίρνουν το
κέρδος καθαρό στην τσέπη τους χωρίς να
προσφέρουν ούτε στην παραγωγή, ούτε
στη διανομή, ούτε στη μεταφορά, ούτε
στα ορυχεία, πουθενά, να βάζουν μόνο τα
λεφτά στην τσέπη.

Μαζί για μια σύγχρονη ΔΕΗ
Κατσινής Βαγγέλης, πρόεδρος της Ε.Τ.Ε. ΔΕΗ

Χ

αίρομαι καταρχήν που βρίσκομαι
εδώ σε αυτό το γενικό συμβούλιο
του ιστορικού σωματείου της ΕΔΟΠ
ΔΕΗ. Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΤΕ και όλων
των μελών της ΕΤΕ ΔΕΗ θέλω να απευθύνω ένα θερμό ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό προς τις εργασίες του γενικού
συμβουλίου αλλά και επίσης να πω ότι η
ιστορική διαδρομή και της ΕΔΟΠ ΔΕΗ και
ΕΤΕ ΔΕΗ είναι ταυτισμένες από την ίδρυση των συνδικάτων.
Βέβαια σήμερα σε αυτή τη δύσκολη φάση που βρισκόμαστε πέρα από τα
γενικότερα προβλήματα για τα οποία η
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ μπροστά με τους συλλόγους
της δίνει έναν άνισο αγώνα εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε
σαν εργαζόμενοι πέφτει ιδιαίτερα και ένα
μεγάλο βάρος σε εμάς τους πρωτοβάθμιους συλλόγους για να δώσουν μία σκληρή
μάχη για την καθημερινότητα του εργαζόμενου, για την καθημερινότητα των συναδέλφων.
Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό η διοίκηση του κ. Αθανασόπουλου, η οποία έχει
βάλει στο στόχαστρο όλες τις εργασιακές
σχέσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρα από
τα γενικότερα προβλήματα έχουμε να
αντιμετωπίσουμε και αλλαγές κανονισμού
κατάστασης προσωπικού, αλλαγές ΜΟΔ
και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν δοθεί
αγώνες και αγώνες για να κατακτηθούν
από την πλευρά των εργαζομένων στην
ΔΕΗ.
Εμείς οι εργαζόμενοι των πρωτοβάθμιων σωματείων πρέπει από τούτο εδώ το
βήμα να δώσουμε μία υπόσχεση ότι θα
είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε αλλαγή
10

γίνει σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων.
Θα πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα για
την καθημερινότητα του εργαζόμενου
πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα και σε
αυτή τη συγκυρία σήμερα βρίσκεται η ΕΤΕ
ΔΕΗ.
Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι από σήμερα και για ένα 10ήμερο, από τις 11 του
μήνα μέχρι και τις 21 δίνουμε ένα σκληρό
απεργιακό αγώνα ξεκινώντας με απεργιακά μέτρα και σας καλώ να συμμετέχετε και
εσείς σε αυτόν τον αγώνα χωρίς να έχουμε καμία συντεχνιακή λογική, δεν έχουμε

κανένα οικονομικό όφελος από αυτό τον
αγώνα, αλλά δίνουμε έναν αγώνα για την
πρόσληψη προσωπικού στην επιχείρηση.
Είπε ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ πολλά
στοιχεία για το σε ποια κατάσταση βρίσκεται το προσωπικό, θα πω ένα ακόμα,
ότι σήμερα έχουμε Μάιο και από την 1η
του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε πέντε
θανατηφόρα ατυχήματα. Αυτό κανείς δεν
το βλέπει.
Εμείς λοιπόν έχουμε υποχρέωση να
μπούμε μπροστά και να καταδείξουμε
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω της τεράστιας έλλειψης
προσωπικού. Δεν περιμένουμε από τον κ.
Αθανασόπουλο, δεν περιμένουμε από την
κυβέρνηση, από καμία κυβέρνηση. Εμείς
θα δώσουμε τον αγώνα μας όπως ξέρουμε να τον δίνουμε για να καταδείξουμε και
στην ελληνική κοινωνία ότι το δίκαιο είναι
με το μέρος μας.
Σας καλώ όλοι μαζί να δώσουμε αυτόν
τον αγώνα, τον ιερό αγώνα για να προσληφθεί προσωπικό στην επιχείρηση και από
εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα έπονται.

Η κ. Νανά Καραμανλή (στο κέντρο) υπήρξε για χρόνια Γραμματέας
της ΕΔΟΠ ΔΕΗ και πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε.
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Τα golden boys ευημερούν, οι εργαζόμενοι
απαξιώνονται
Παππάς Θωμάς, Προέδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών της ΔΕΗ

Ο

Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ χαιρετίζει με ιδιαίτερη
χαρά τις εργασίες του γενικού σας
συμβουλίου.
Είμαστε εδώ για
να τιμήσουμε συναδέλφους, φίλους,
συναγωνιστές με τους οποίους δώσαμε
πολλούς αγώνες το διάστημα που μας
πέρασε. Πρέπει όμως να τονίσουμε
το γεγονός ότι τα δύσκολα είναι ακόμα
μπροστά.
Συνάδελφοι η κορυφή της απαξίωσης
έφτασε και δυστυχώς είναι δριμύτερη
από αυτό που περιμέναμε. Στιγματίζουμε
το γεγονός κ. Αθανασόπουλε, ότι αποφασίζετε για ζωή και θάνατο στελεχών. Σας
λέω κάτι όπως είπε ο Νίκος ο Φωτόπουλος εδώ είμαστε συνδικαλιστές οι οποίοι
αποφασίσαμε να δώσουμε τον αγώνα.
Έχετε αποκαθηλώσει μέχρι και σήμερα τέσσερις γενικούς διευθυντές με
συνοπτικές διαδικασίες και πάντα κατ’
απαίτησή σας χωρίς όμως να μας δίνετε
τα στοιχεία αυτά τα οποία δικαιολογούν
την πράξη αυτή. Έχουμε να ρωτήσουμε
ένα μεγάλο γιατί.
Κοινός τόπος όλων αυτών των προβλημάτων είναι ότι πάντα γίνεται μία
προσπάθεια να αποδοθεί η χηρεύουσα
θέση σε ένα εξωτερικό στέλεχος ή έναν
σύμβουλο και αυτό μας δυσαρεστεί ιδιαίτερα. Προσπαθείτε να μεταβιβάσετε την
ευθύνη των αποτυχιών της διοίκησης της
δικής σας στο στελεχιακό δυναμικό της
επιχείρησης και για να μην παρεξηγούμαι αναφέρω συνεχώς το όνομά σας γιατί
είστε η κεφαλή αυτής της διοίκησης.
Το κακό είναι κ. Αθανασόπουλε ότι
εμείς πιστέψαμε σε εσάς. Έχετε μία
τρομερή ικανότητα να εντοπίζετε τα
προβλήματα. Εγώ σαν νέος άνθρωπος
όταν ήρθατε και είπατε η ΔΕΗ έχει αυτά
και αυτά τα προβλήματα, κάνατε ένα
ενεργειακό μηχανισμό στον οποίο σαν
μηχανικός πίστεψα και περίμενα να δω
να εφαρμόζεται.
Πίστεψα σε αυτό το όραμα που λέγατε
αν και είχαμε όραμα το πίστεψα. Τώρα
νιώθω προδομένος, νιώθω οργισμένος
γιατί αυτό που είδα δεν αντιστοιχεί σε
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αυτά που είπατε. Έπρεπε να έχουν γίνει
πολύ περισσότερα πράγματα. Που είναι
τα 1600 mw τα οποία έπρεπε να κάνουμε;
Για μένα η ανάπτυξη είναι στις μονάδες. Πως μπορούμε να ανταγωνιστούμε
σήμερα με τις παλιές μονάδες που έχουμε τον ιδιώτη. Μόνο αλλαγές στο προσωπικό πρέπει να κάνουμε;
Δυστυχώς δύο χρόνια μετά από το
σημείο μηδέν, το οποίο είναι ο ερχομός
σας στην επιχείρηση ως πρόεδρος και
διευθύνοντας σύμβουλος έχουμε χάσει
το σημείο αναφοράς. Δεν ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε ένα αέναο
κύκλο εσωστρέφειας και αποδομείται
σταδιακά με αποτέλεσμα την ασυνέχεια και την αδυναμία λειτουργίας της.
Δυστυχώς δύο χρόνια τώρα στην μεγαλύτερη τεχνική επιχείρηση της χώρας
δεν παράγεται τεχνικό έργο μόνο συστήματα κρίσης που προκαλούν μεγάλη
εργασιακή αναταραχή και αυτό πρέπει
να το λάβετε υπόψη σας. Απαξιώνουν και
ευτελίζουν και τα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό.
Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι εν
μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη
ΔΕΗ μεσουρανούν τα golden boys και
ότι ο αριθμός των ακριβοπληρωμένων
συμβούλων σας είναι προκλητικά μεγά-

λος και προκαλεί και πρόσθετες και μη
αναγκαίες χρηματοεκροές τη στιγμή που
η ΔΕΗ είναι στο κόκκινο.
Ποιος ο λόγος να κάνουμε τόσο εκτεταμένη χρήση εξωτερικών συμβούλων τη
στιγμή που έχουμε ικανότητα στελέχη,
που γνωρίζουν σε βάθος όλα τα ζητήματα και θα μπορούσαν να αποδώσουν από
την πρώτη στιγμή τα μέγιστα. Απαιτούμε αυτή τη στιγμή τεκμήρια για το ποια
είναι η προσφορά των συμβούλων αυτών,
ώστε να δικαιολογούν τον καθημερινό
εξοστρακισμό των συναδέλφων που
δικαίως θα έπρεπε να κατέχουν αυτές
τις θέσεις.
Αποτέλεσμα όλων αυτών που ανέφερα προηγούμενα είναι η απώλεια
τεχνογνωσίας, η διάλυση του συνεκτικού
ιστού των στελεχών, η κατάλυση κάθε
είδους ιεραρχίας, η απογοήτευση και η
απαξίωση των συναδέλφων. Αξιοσημείωτο θεωρώ το γεγονός ότι σύμβουλοι
προσλαμβάνουν το σύμβουλό τους που
δικαίως μας παραπέμπει σε άλλες σκέψεις. Μήπως τελικά στρατηγική επιλογή
είναι η συνολική απαξίωση του προσωπικού της ΔΕΗ και η σταδιακή αντικατάστασή του με εξωτερικούς παχυλά αμειβόμενους συμβούλους; Αυτό το μεγάλο
ερωτηματικό μας μένει και συνάδελφοι
έχουμε πολλούς αγώνες μπροστά για να
ανατρέψουμε αυτά τα πράγματα.
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Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των εργαζομένων
Βαρσάμης Κώστας, Προέδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών της ΔΕΗ

Σ

υνάδελφοι και εγώ εκ μέρους του
συλλόγου μας θέλω να σας χαιρετίσω το γενικό σας συμβούλιο.
Πιστεύω ότι τα συμπεράσματά σας θα
είναι εκείνα που θα οδηγήσουν τα μέλη
σας στην πάλη των στόχων που έχετε
βάλει.
Πρέπει να συνεννοηθούμε και να λειτουργήσουμε για μία επιχείρηση που να
μπορεί να προσλάβει προσωπικό που
χρειάζεται και χθες αλλά και αύριο. Να μην
έχει υποψήφιους όμηρους τους συμπατριώτες μας όμως για πέντε χρόνια. Αλήθεια
αναρωτήθηκε κανείς πόσο μας έχει κοστίσει αυτή η διαδικασία; όχι μόνο σε χρήμα
αλλά και σε αξιοπιστία, πότε θα γίνει απόσβεση του κόστους αυτού του μεγάλου
έργου. Μήπως όταν προσληφθούν αυτοί
οι συνάδελφοι θα είναι και εκείνοι ηλικιωμένοι;
Θα πρέπει να παλέψουμε να προχωρήσουμε άμεσα σε αυτή την επιχείρηση,
στην αδειοδότηση, στην κατασκευή νέων

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το πρόγραμμα αντικατάστασης.
Να προχωρήσουμε άμεσα σε επενδύσεις
σε ανανεώσιμες πηγές και όχι ακόμη στα
χαρτιά.
Να προχωρήσουμε άμεσα στον έλεγχο
και την επίβλεψη των κάθε έργων και συμβάσεων που γίνονται και έχουν παραχωρηθεί. Συμβάσεις που κάνουν εκπτώσεις

και από την εθνική νομοθεσία στην τήρηση των στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας
αντί να συμβαίνει το αντίθετο.
Να αξιοποιήσουμε τη γνώση και τις
μεγάλες δυνατότητες των εργαζομένων.
Να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις εργασίας
μέσα από ξεκάθαρο προγραμματικό και
διαφανή διάλογο, να λειτουργήσουν τα
πρακτορεία μας με μία ξεκάθαρη άποψη
που να εκφράζει ότι δεν έχουμε απέναντί
μας πελάτες αλλά εξυπηρετούμε καταναλωτές. Δεν πουλάμε προϊόν αλλά κοινωνικό αγαθό.
Το όραμα μπορούμε να το βρούμε όλοι
μαζί και πρέπει να έχει στόχο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τη διαρκή ανάπτυξή της γιατί την έχει ανάγκη η χώρα
μας. Για να βρούμε όμως το όραμα πρέπει
να παλέψουμε και πιστεύω ότι πρέπει να
παλέψουμε σύμφωνα με αυτά που είπε
στην αρχή της ομιλίας του ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας μας ο Νίκος ο Φωτόπουλος.

Σφυρηλατούμε την ενότητα των εργαζομένων
Τσαρούχας Γιάννης, εκπροσώπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Α

γαπητοί συνάδελφοι, φίλοι του
Προεδρείου είναι μεγάλη χαρά για
μένα που βρίσκομαι κοντά σας. Ο
σύλλογός σας είναι ένας σύλλογος που
είχα πάντα προνομιακές σχέσεις μαζί
του με την έννοια της συνεννόησης και
γιατί πιστεύω ότι είστε ένας σύλλογος
που εκπροσωπείται το προσωπικό εκείνο
που βρίσκεται ενδιάμεσα στη διοίκηση και
στην κυρίως εκτελεστική γραμμή.
Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ψύχραιμος, να σας φέρω σε μία προσέγγιση
βοηθώντας λίγο την ενημέρωσή σας ή αν
θέλετε την προσέγγιση της πραγματικότητας που βιώνουμε καλύτερα.
Είναι γεγονός ότι τόσο η επιχείρηση
όσο και γενικότερα το εργατικό κίνημα
βρίσκεται σε μία ιδιαίτερη κατάσταση.
Αυτό έχει να κάνει κυρίως με μία περίοδο
όπου χαρακτηρίζεται από την κατάργηση
του τσαμπουκά, του νεοφιλελευθερισμού
12

ότι είναι αλάνθαστος, δηλαδή η πολιτική
συγκυρία επιγράφεται ότι ο τσαμπουκάς
του νεοφιλελευθερισμού ότι είναι αλάνθαστος στη λειτουργία των αγορών έχει
καταρρεύσει.
Το δεύτερο σημείο το οποίο ήθελα να
αναφερθώ είναι αυτά που συμβαίνουν

στην επιχείρηση και από την πλευρά
μου από τη θέση του μέλους του ΔΣ που
έχουν την ευχέρεια να τα βλέπω στη βουνοκορφή που βλέπω και προς την πλευρά
των εργαζομένων και προς την πλευρά
της διοικήσεως. Μπορώ να σας πω ότι
μετά από δύο χρόνια και λειτουργίας σε
αυτό το όργανο ότι ενισχύθηκε και δυνάμωσε πιο πολύ η πεποίθηση που είχα ότι
τη διοίκηση της ΔΕΗ και αυτό θα έλεγα
διαχρονικά, με εξαιρέσεις φυσικά, δεν την
κοσμούν πρόσωπα με ικανότητες τέτοιες
που να διαφεντεύουν την τύχη αυτής της
μεγάλης επιχείρησης.
Ένα άλλο σημείο το οποίο ήθελα να
εστιάσω την προσοχή είναι ότι παρά την
ιδιαιτερότητα της συγκυρίας οι καταστάσεις είναι δύσκολες και οι πιέσεις είναι
για ακόμα πιο αρνητικές επιλογές που
αυτές θα εξαρτιθούν από τη στάση του
συνδικαλιστικού κινήματος.
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Είμαι στην ευχάριστη θέση και το λέω
με πλήρη γνώση των λεγομένων μου ότι
σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ
δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε σχέση πριν από 4 και 5 χρόνια δεν έχει καμία
σχέση με ένα όργανο το οποίο ήταν απόλυτα ελεγχόμενο ή αν θέλετε όχι απόλυτα
ελεγχόμενο, ελεγχόμενο κατά τρόπο που
δεν εξυπηρετούσε την εκπροσώπηση των
εργαζομένων.
Εάν σήμερα αγαπητοί φίλοι που μιλάμε
εδώ είχαν κλείσει οι συμφωνίες και είχαν
ενεργοποιηθεί τα προγράμματα, οι συνταγές Αθανασόπουλου RWE κλπ. η ΔΕΗ με
μαθηματική ακρίβεια σε πέντε χρόνια δεν
θα υπήρχε ως παραγωγή, θα ήταν απόλυτα
συρρικνωμένη.
Τώρα πολεμάμε από άλλη θέση, από άλλη
ιδεολογική αφετηρία, απ’ άλλη ηθική αφετηρία δικαιωμένη στο σύνολο του κόσμου και
αυτό αντανακλά και στην ομοσπονδία αλλά
και στην αίσθηση που τρέφει ο κόσμος για
το πως λειτουργεί σήμερα το συνδικάτο.

Τελευταία χαρακτηριστική αναφορά μου
σε αυτό να είναι ότι μέχρι σήμερα έχουμε
την πραγματικότητα που λέει ότι τέσσερις
γενικοί διευθυντές επιλεγμένοι από την
ίδια κυβέρνηση εκρίθησαν ανίκανοι και
πηγαίνουμε σε λύσεις κινούμενης άμμου
για να είναι απόλυτα ελεγχόμενη η κατάσταση. Θα γίνουν προσπάθειες να έρθουν
και άλλα πρόσωπα απέξω που μισούν το
προσωπικό της ΔΕΗ. Εμείς όμως τους
αγαπάμε γιατί είναι ανήμποροι να μας
κάνουν κακό. Θα τους το αποδείξουμε ότι
είναι ανήμποροι να μας κάνουν κακό.
Θέλω να πω κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά ότι οι εργαζόμενοι, η ομοσπονδία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έχουν εδώ και
καιρό αρχίσει να σφυρολατούν μία νέα
συλλογικότητα, μία νέα αίσθηση της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, μία
νέα αίσθηση της υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων.
Ο στόχος μας πρέπει να είναι η διασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησης,

των εργαζομένων διότι αν δεν υπάρχει
επιχείρηση δεν υπάρχει διασφάλιση των
συμφερόντων των εργαζομένων, δεν
υπάρχει διασφάλιση των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, δεν υπάρχει
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε
την ΔΕΗ στις επόμενες γενιές
Κουτσοδήμας Κώστας, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Θ

α προσπαθήσω να δώσω το στίγμα
που έχει να κάνει και με την πρωινή
εκδήλωση και όλα αυτά τα οποία έγιναν και με την παρουσία του διευθύνοντος
συμβούλου, όπου από την απάντησή του και
την συμπεριφορά του καταλάβατε ότι υπάρχει πρόβλημα.
Το πρόβλημα όμως αυτό δεν δημιουργήθηκε τώρα. Το πρόβλημα είναι θα έλεγα των
4, 5 ετών για ποιο λόγο; Είχαμε την τοποθέτηση, τον διορισμό του κ. Παλαιοκρασσά, ο
οποίος να θυμίσω ποινικοποίησε τη ζωή και
τη λειτουργία της επιχείρησης με αποτέλεσμα να αρχίσει η κατάρρευση της ΔΕΗ. Ακολούθησαν κατηγορίες εναντίον κυκλωμάτων
στο Υπ. Ανάπτυξης με υπουργό τον κ. Σιούφα, απομακρύνθηκε ο κ. Παλαιοκρασσάς,
ήρθε νέος πρόεδρος ο κ. Κυριακόπουλος,
νέες περιπέτειες η επιχείρηση, ακολουθεί ο
διορισμός του κ. Μανιατάκη, ο οποίος μπορώ να πω ότι πέρασε από τη ΔΕΗ χωρίς να
αντιληφθεί ποια ήταν η ΔΕΗ. Το μόνο θετικό
που άφησε ο κ. Μανιατάκης ήταν όταν απομακρύνθηκε, τότε σκέφτηκε να κάνει κάποιες δηλώσεις στις εφημερίδες, ότι αυτή η
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κυβερνητική πολιτική οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην απαξίωση.
Ακολουθεί ο διορισμός του κ. Αθανασόπουλου με όλη αυτή την παρέα. Νέες
περιπέτειες. Και εδώ ακριβώς μπαίνει και
ένα πολιτικό ζήτημα γιατί άκουσα το πρωί
ανίκανες διοικήσεις, εγώ θα έλεγα καμία
διοίκηση από αυτές οι οποίες δοκιμαστήκανε τελευταία δεν ήταν ανίκανη και αδύνατη,
απλά υλοποιούσε γιατί ήταν υποταγμένη

στις υπουργικές, κυβερνητικές πολιτικές
αποφάσεις.
Ο Ν.2773 περί μετοχοποίησης και έχουμε δικαίωμα να το λέμε σαν σωματείο αυτό
και θα έλεγα σαν σωματείο στο σύνολο των
προσώπων των παρατάξεων που ήταν εκείνη την εποχή στην ΕΔΟΠ ΔΕΗ. Εμείς διαφωνήσαμε με οποιοδήποτε καθεστώς ποσοστό
μετοχοποίησης. Διαφωνήσαμε ακόμα και με
τον τρόπο αποτίμησης του περιουσιακού
στοιχείου της επιχείρησης και πως διαφωνήσαμε; Μαζί με τον κ. Τσαρούχα που ήταν
γραμματέας και με το ΣΕΠ κάποια πρόσωπα
δώσαμε συνεντεύξεις Τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, εκφράζοντας
μέσα εκεί τη διαφωνία μας. Αυτό τιμά όλα
τα πρόσωπα των παρατάξεων που δρούσανε και λειτουργούσανε μέσα στην ΕΔΟΠ
γιατί θέλω να είμαι δίκαιος.
Ένα άλλο θέμα το οποίο μας τιμά, γιατί
έχουμε μία διαχρονική αξία και λειτουργία
ήταν και η συμπεριφορά μας απέναντι στους
κινδύνους που βλέπαμε στο ασφαλιστικό. Το
ασφαλιστικό σήμερα δεν είναι όπως ήταν
χθες. Ο ΟΑΠ ΔΕΗ αποτελεί παρελθόν, από
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αυτό τον αγώνα που δώσαμε τον 20ήμερο
πέρυσι βγήκαμε ελαφρώς τραυματισμένοι,
είτε σε επίπεδο ΙΚΑ, είτε σε επίπεδο ΤΑΥΤΕΚΩ. Απλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε
διαφορετικά παρά την προπαγάνδα που
έστησε ο κυβερνητικός μηχανισμός έπρεπε
να σταματήσει η απεργία και να συνεχίσουμε τη διεκδίκησή μας και στο Συμβούλιο
της Επικρατείας και σε επίπεδο ελληνικής
δικαιοσύνης και σε επίπεδο ευρωπαϊκών
δικαστηρίων.
Δεύτερο σημείο, η διανομή. Υπάρχει φοβερή υστέρηση εσόδων. Μεγάλο ποσοστό από
επισφαλείς πελάτες. Προχθές ήμουνα στην
Αίγινα, όποιος θέλει πληρώνει. Και το νιώθετε όλοι σας. Δεν είναι μόνο οι εργολαβίες.
Ρευματοκλοπές. Κλέψιμο. στην λαχαναγορά
μέχρι στιγμής βρήκαμε 120 ρολόγια περίπου
παραβιασμένα. Δεν πληρώνει κανείς. Και
δεν ενδιαφέρεται κανένας.
Να γιατί λέμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτή
η πολιτική για έναν σοβαρό λόγο, ότι αυτή

η επιχείρηση μέχρι σήμερα τα τελευταία
45 χρόνια έχει 316 νεκρούς. Γι΄ αυτό λέμε
έχουμε μία υποχρέωση εμείς που σήμερα
εδώ μέσα και αυτοί που είναι κάπου αλλού,
αυτή τη ΔΕΗ την οποία παραλάβαμε, έχουμε υποχρέωση να την παραδώσουμε και
όχι μόνο για μας τους ίδιους, και για την
κοινωνία στην οποία αποκαλύπτουμε αυτές
τις πολιτικές και αν θέλετε και στην επόμενη γενιά γιατί έχει μία τεράστια προσφορά όσο καμία επιχείρηση στη χώρα και σε

κοινωνικό και σε εργασιακό και σε εθνικό
επίπεδο.
Αγαπητοί συνάδελφοι είμαι σίγουρος
ότι το σωματείο αυτό και αυτό φάνηκε από
την πρωινή παρουσίαση και τοποθετήσεις
θα πάει πολύ καλά παρά τη διάσπαση που
ανέφερε ο πρόεδρος που υπάρχει, παρά
τις υπονομεύσεις από κάποια άλλα σωματεία ή και πρόσωπα. Είμαι σίγουρος ότι
βάζουμε και θα συνεχίσουμε να βάζουμε τη
σφραγίδα μας.

Να ενισχύσουμε τους Εργαζόμενους Καταναλωτές
Γιάννα Καρανδινάκη, μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ

Χ

αιρετίζω τις εργασίες του Γενικού
μας Συμβουλίου, ένα Γενικό Συμβούλιο που πραγματοποιείται σε μία πάρα
πολύ δύσκολη περίοδο για όλους τους εργαζόμενους. Όλοι οι εργαζόμενοι σήμερα βιώνουν τα χειρότερα από την μεταπολίτευση
έως σήμερα. Θεωρώ ότι πραγματικά η συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων
δεν έχει προηγούμενο.
Έχουμε όλοι καταλάβει την επικινδυνότητα αυτής της διοίκησης και της κυβέρνησης
κατ’ επέκταση στο τι πάει να κάνει στην επιχείρηση και θεωρώ ότι αυτά που είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ με
βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη ότι θα πρέπει
πραγματικά να φτιάξουμε εκείνο το στρατό
όπου και αν αυτό χρειαστεί, να είμαστε μπροστά σε όλους τους αγώνες και είμαστε αλλά
και θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε
γιατί αυτό που μας περιμένει δεν είναι άλλο
από μία λαίλαπα τεράστια.
Εγώ είμαι συνδικαλίστρια 20 χρόνια αυτό
που συμβαίνει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς γιατί σε συνδικαλιστικά
στελέχη μιλάω ούτως ή άλλως πραγματικά
είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Συγχαίρω το
σωματείο το δικό μας που όλη αυτή την περίοδο στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Οι
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εργαζόμενοι πιστεύουν σε αυτό το σωματείο,
που βγαίνει μπροστά με τις ανακοινώσεις
του, με τις παρεμβάσεις του και κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει γιατί οι εργαζόμενοι έχουν πιστέψει σε εμάς μας έχουν δώσει
αυτές τις θέσεις που έχουμε και πρέπει να
τους εκπροσωπούμε επάξια.
Πέρυσι σε αυτό το Γενικό Συμβούλιο
υπήρχε μία διαμάχη για τη συλλογική σύμβαση της ΓΣΕΕ που είχε υπογραφεί. Βλέπουμε
σήμερα πραγματικά ότι εάν η ΓΣΕΕ δεν είχε
υπογράψει συλλογική σύμβαση πέρυσι που
μπορεί να μην κάλυψε τους εργαζόμενους
στη συρρίκνωση του εισοδήματός τους, αλλά

φαντάζεστε αν δεν την είχε υπογράψει αυτή
τη συλλογική σύμβαση ότι δεν θα είχε υπογράψει κανείς απ’ όλους εμάς συλλογική
σύμβαση;
Και αυτό φάνηκε γιατί πολλές ομοσπονδίες ακόμη συνάδελφοι δεν έχουν υπογράψει
συλλογικές συμβάσεις ακόμα και σήμερα
που μιλάμε και όσοι θεώρησαν ότι θα πάρουν
μεγαλύτερες συλλογικές συμβάσεις και θα
υπογράψουνε στον ΟΜΕΔ είναι ακόμα.
Να σας πω δύο κουβέντες για το εγχείρημα που κάνει η ΓΣΕΕ την τελευταία χρονική περίοδο για την Ένωση Εργαζομένων
Καταναλωτών Ελλάδος. Είναι πραγματικά
ένα εγχείρημα το οποίο η ΓΣΕΕ προσπαθεί
μέσα από αυτό εκπροσωπώντας ένα εκατομμύριο εργαζόμενους της μισθωτής εργασίας
να προσπαθήσει να κάνει κάποια πράγματα
ούτως ώστε να συνεισφέρει στο εισόδημα
αυτών των εργαζομένων που όπως είπα
συρρικνώνεται κάθε μέρα. Οι δράσεις που
θέλει να αναπτύξει μέσα από αυτό είναι
εντελώς διαφορετικές από αυτά που μέχρι
σήμερα τα καταναλωτικά κινήματα κάνουν
με τα εργαλεία που είχαν οι καταναλωτικές
οργανώσεις ότι μπορούσαν μέχρι σήμερα το
έκαναν. Έχουμε σκοπό να κάνουμε πράξη
τι; Θα απευθυνθούμε και στις τράπεζες για
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να μας δώσουν χαμηλότερα επιτόκια για τα
καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια των
εργαζομένων, αλλά και αν θέλετε να φεύγει
το προϊόν από τον παραγωγό και να πηγαίνει κατευθείαν στον καταναλωτή σε βάθος
χρόνου, να μην μεσολαβούν οι ενδιάμεσοι
που ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τις τιμές,
μας ενδιαφέρει η ποιότητα των προϊόντων.
Ταυτόχρονα τολμήσαμε να δώσουμε πράσινη
κάρτα στις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν
φιλική εξυπηρέτηση προς τον καταναλωτή
και κόκκινη και κίτρινη κάρτα στους επιχειρη-

ματίες εκείνους που το προϊόν τους προέρχεται από παιδική εργασία, είτε από αδήλωτη
εργασία, είτε από ανασφάλιστη εργασία, είτε
από ανθυγιεινή εργασία και καταλαβαίνετε τι
σημαίνει αυτό. Θα είναι ρήξη για την ελληνική κοινωνία και πολλά άλλα πράγματα γιατί
μία ολόκληρη επιστημονική ομάδα δουλεύει
γι’ αυτό όλη αυτή την περίοδο και θέλω να
πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής
της δουλειάς και νομίζω θα είναι πολύ εποικοδομητική.

Καταδίκη των πολιτικών που φέρνουν
κρίση, ανεργία, φτώχια
Ζαρμακούπη Μαρία, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Α

γαπητοί συνάδελφοι από την πρώτη
σελίδα μέχρι και την τελευταία η εισήγηση κινείται στα πλαίσια της λογικής
της ηττοπάθειας, της συναίνεσης, στη διαπίστωση ότι τα μέτρα είναι αναπόφευκτα και
ότι την κρίση θα πρέπει να την διαχειριστούμε έτσι ώστε να χάσουμε λιγότερα, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σελίδα 4,
“οι εργαζόμενοι θα παλέψουν για μία δίκαιη
κατανομή των βαρών της κρίσης.”
Την κρίση την προκάλεσε η πολιτική που
ακολουθήθηκε με την απελευθέρωση των
αγορών, ανάμεσά τους και η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και η αγορά της εργασίας.
Την κρίση την προκάλεσε το αδιέξοδο του
αντιλαϊκού χαρακτήρα του καπιταλισμού. Η
απάντηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι
η ένταση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο και δεν επιτρέπεται για μια ακόμη
φορά την κρίση να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Σήμερα το σωματείο έπρεπε να έχει
στο κέντρο των διεκδικήσεών του τις ανάγκες
των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποκρούσουν
παλιά και νέα αντεργατικά μέτρα της Ε.Ε και
των κυβερνήσεων. Να απορρίψουν τη λογική
της ηττοπάθειας και της μοιρολατρίας. Χρειάζεται αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα.
Στην εισήγηση από τη μια κατάγγελεται η
καθήλωση των μισθών από την άλλη έχετε
συνυπογράψει τη Σ.Σ.Ε που συρρίκνωσε το
εισόδημα των εργαζόμενων. Με ευθύνη των
παρατάξεων ΔΑΚΕ ΠΑΣΚΕ ΣΑΔ στη ΓΕΝΟΠ
υπογράφηκε στην σύμβαση εργασίας του
2003 η σύνδεση μισθού με την αξιολόγηση
στην οποία συμφώνησατε. Στο δελτίο της
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ΕΔΟΠ στις 25/7/2008 οι αυξήσεις αναφέρονται ως ικανοποιητικές. Αλήθεια όταν ήταν
Πρόεδρος ο Νέζης και είχε κέρδη η ΔΕΗ
ΑΕ είχατε υπογράψει καλύτερες συλλογικές
συμβάσεις; Και πάλι όχι. Άρα είστε υπόλογοι
για την πολιτική ων παρατάξεών σας.
Τη μια λέτε για δίκαιη κατανομή την άλλη
να μην περάσουν τα βάρη της κρίσης. Να
αποφασίσετε τελικά τι θέλετε. Δεν μπορείτε
να βάζετε τα ζητήματα με μία γενική θολούρα
που αποπροσανατολίζει τους εργαζόμενους.
Το συνδικάτο και γενικότερα το σ.κ πρέπει
να παλέψει για την ανατροπή της πολιτικής
της Ε.Ε της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ που φέρνει
φτώχεια, ανεργία, κρίση. Η συνολική υποβάθμιση της ζωής μας δεν είναι μονόδρομος και
η πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος και
του εργατικού κινήματος το έχει αποδείξει.
Δεχτήκατε την ιδιωτικοποίηση και την
απώλεια του μονοπωλίου. Σε όλο το κείμενο
δεν υπάρχει καμία καταδίκη των πολιτικών

που έφεραν την ΔΕΗ σε αυτά τα επίπεδα,
καμία καταδίκη νόμων διαταγμάτων.Η μόνη
σαφής και σταθερή θέση είναι της ΕΣΚ που
από το 1992 λέει ότι η γραμμή που έπρεπε
να ακολουθήσει το συνδικαλιστικό κίνημα
ήταν αυτή που βρίσκεται σε σύγκρουση με τα
πολυεθνικά συμφέροντα.
Οι στόχοι πάλης που έπρεπε να έχει το
συνδικαλιστικό κίνημα είναι απόκρουση της
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ με όποια μορφή και
αν αυτή εμφανίζεται. Ν.2773/93, 3175/2003,
3426/05, μετοχοποίηση, εργολαβοποίηση,
διάσπαση, θυγατροποίηση, συμπράξεις με
ιδιώτες. Πάλη για 100% στο δημόσιο ΔΕΗ με
αποκλειστικότητα σε παραγωγή, μεταφορά,
διανομή στα πλαίσια ενός κρατικού ενιαίου
φορέα ενέργειας που θα υπηρετεί τις λαϊκές
ανάγκες.
Ανάφερετε στην εισήγηση για απουσία
μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού.
Ενεργειακός σχεδιασμός υπάρχει εξυπηρετεί όμως τις ανάγκες κερδοφορίας
του κεφαλαίου. Εμείς τησ ΕΣΚ λέμε ότι ο
ενεργειακός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται
με αποκλειστικό κριτήριο τη συνδυασμένη
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι
εμπόρευμα.
Στο ίδιο κομμάτι αναφέρεται, ότι είναι
αναγκαίες οι αντικαταστάσεις των λιγνιτικών
μονάδων με νέας σύγχρονης τεχνολογίας,
ότι είναι σημαντικές οι ανάγκες πρόσθετων
μονάδων. Με τι ιδιοκτησιακό καθεστώς.;
Από ποιον θα γίνει και με τι καύσιμο; Τι
πρόταση έχετε για το μείγμα καυσίμου; Με
ποια βάση θα κρίνετε ότι λέει η κυβέρνηση;
Μήπως με την πρότασή σας που φαίνεται στη
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γεωθερμία όπου ζητάτε κίνητρα για να μπουν
οι ιδιώτες;Δηλαδή; Να πληρώσει ο ελληνικός
λαός μέσα από τα τιμολόγια τις επενδύσεις
των ιδιωτών.
Ή θέλετε μία ΔΕΗ 100% κρατική και
μονοπώλιο με οφέλη για τον ελληνικό λαό ή
είστε με το κεφάλαιο. Δύο καρπούζια σε μία
μασχάλη δεν χωράνε. Όμως έχετε αποδεχτεί
την ιδιωτικοποίηση άρα και την εξάρτηση της
χώρας από ξένα καύσιμα και από τους κερδοσκόπους της αγοράς.
Zητά το συνδικαλιστικό κίνημα να αξιοποιήσει όλο το νομικό οπλοστάσιο προκειμένου
να υπερασπίσει τα συμφέροντα της επιχείρησης, να διασφαλίσει «υγιή» ανταγωνισμό.
Αντί το σωματείο να βάλει θέμα για κατάργηση νόμων και απειθαρχία στις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά αξιοποίηση
αυτών των νόμων που οδηγούν την μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας σε
απαξίωση, διάλυση, ιδιωτικοποίηση όλου του
κλάδου ενέργειας προς όφελος ιδιωτικών
συμφερόντων.
Αλήθεια συνάδελφοι της πλειοψηφίας θα
υπήρχαν όλα αυτά; Οι αλχημείες στην οριακή
τιμή, οι αλλαγές εργασιακών σχέσεων αν δεν
είχαμε ελεύθερη αγορά; Όχι. Μόνο η πρόταση της ΕΣΚ είναι ικανή να υπερασπίσει τη
χώρα από την κρίση, τον λαό και τους εργαζόμενους από τα βάρη που τον φορτώνουν
καθημερινά.
Η ΕΣΚ από το 1998 προειδοποιούσε ότι η
πορεία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ θα έφερνε
με μαθηματική ακρίβεια το κλείσιμο των πρακτορείων. Τότε κλείνατε τα αυτιά σας σήμερα κλείνουν τα πρακτορεία χωρίς ουσιαστική
αντίδραση.
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Το 2003 τέθηκε από την παράταξή μας
και μετά και τις δηλώσεις υπηρεσιακών
παραγόντων όπως του κ. Γκαγκαουδάκη ότι
περισσεύουν 4,5 χιλιάδες διοικητικοί, ότι τα
πρακτορεία θα τα πάνε για κλείσιμο.
Η απάντηση από την πλειοψηφία τότε
ήταν ότι «παρακολουθούμε τις εξελίξεις με
ενδιαφέρον» και ότι δεν θα επιτρέψουμε να
προχωρήσουν. Από τότε κύλησε πολύ νερό
στο αυλάκι και σήμερα υπάρχει αυτή η εξέλιξη αφού τελικά δεν την παλέψατε. Όταν
κρινότανε το ζήτημα η ηγεσία του σωματείου
σφύριζε αδιάφορα και όχι μόνο. Καλούσε τη
διοίκηση να βγάλει καταλόγους, που περισσεύουν αυτοί οι συνάδελφοι και συνδιοργάνωνε ημερίδα το 2007 για τον διαχωρισμό
εμπορίας δικτύου για να μας πείσει η διοίκηση πόσο καλό μέτρο ήταν, στρώνοντας έτσι
το δρόμο που ακολουθούμε σήμερα. Είστε
συνυπεύθυνοι.
Ήδη από τις 10 Απριλίου και μετά έχουν
κλείσει 13 υποπρακτορεία σε όλη την Ελλάδα και δεν μιλάμε για εμπορία, μιλάμε και για
δίκτυο και ετοιμάζεται να κλείσει και στην
Αθήνα το πρακτορείο της Κυψέλης και του
Κεραμικού.
Σήμερα πρέπει να πάρουμε απόφαση για
συγκεντρώσεις σε όλα τα πρακτορεία, όσα
έχουν απομείνει.
Να υπερασπίσουμε τους συναδέλφους στα
πρακτορεία οι οποίοι δουλεύουν με εξοντωτικούς ρυθμούς, με απλήρωτες υπερωρίες.
Συνάδελφοι εμείς σαν ΕΣΚ, η Αγωνιστική Συνεργασία καλούμε το συνδικαλιστικό
κίνημα να παλέψει για τα συμφέροντα του
ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Εσείς
επιλέγετε να ματώσετε για τα κέρδη του

εργοδότη και καταπίνετε μία προς μία οδηγίες, νόμους και ρυθμίσεις που διαλύουν το
κρατικό μονοπώλιο προς όφελος μίας χούφτας πολυεθνικών.
Εμείς καλούμε σε απειθαρχία στις ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
απαιτήσεις του ντόπιου και πολυεθνικού
κεφαλαίου και εσείς στρώνετε το δρόμο για
να περάσουν όλα τα αντεργατικά μέτρα που
ψήφισαν στη Βουλή οι πολιτικοί σας εκφραστές, σήμερα η ΝΔ, χθες το ΠΑΣΟΚ. Είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε 18 σελίδες κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά για
τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
προβλέπει το παραπέρα διαχωρισμό διανομής και μεταφοράς.
Και μην μου πείτε ότι δεν γνωρίζετε το τι
σημαίνει ενιαία καθετοποιημένη επιχείρηση
σύμφωνα με τη νέα ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι αυτή που κρατά
μέχρι δύο δραστηριότητες. Άρα να συμπεράνω ότι έχετε αποδεχτεί τα παραπάνω.
Σας καλούμε συνάδελφοι να αλλάξουμε
ρότα στο σωματείο μας. Η ίδια η εμπειρία
σας αποδεικνύει ότι οι θέσεις της ΕΣΚ μπορεί να αποτελέσουν βάση και εγγύηση για
ένα συνδικαλιστικό κίνημα που θα υπερασπίσει τα δικαιώματα και την ύπαρξή μας σε μία
τόσο δύσκολη και κρίσιμη εποχή.
Έχουμε υποχρέωση σαν εκλεγμένοι για να
μπορούμε να κοιτάζουμε τους συναδέλφους
μας στα μάτια να αλλάξουμε την πορεία του
σωματείου μας και να υπερασπιστούμε τα
δικαιώματά μας και τη ζωή μας.
Σας ευχαριστώ.
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Να πληρώσουν την κρίση εκείνοι που την δημιούργησαν
της Νανή Πολίτου

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΠ ΔΕΗ που πραγματοποιείται σε μια εποχή όπου η λεγόμενη
ΚΡΙΣΗ ενδεδυμένη την κουκούλα του νεοφιλελευθερισμού που επαγγέλεται η κυβέρνηση της ΝΔ με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ και τις
κατευθύνσεις της Ευρωπ. Ενωσης εντείνει
την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, στο εισόδημα την απασχόληση, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις
και δημιουργώντας καθημερινά ένα θερμοκήπιο ανεργίας,φτώχειας, εξευτελισμού των
νέων το οποίο το μόνο που θα παράγει θα
είναι βία, πλιάτσικο και σπάσιμο των τζαμαριών.» , όταν προσπαθούν μέσα από τα μέσα
και όσους εκφράζουν να κρύψουν μια αποτυχημένη, κοινωνικά άδικη και σκληρά ταξική
πολιτική.
Την ίδια στιγμή βέβαια δεν μπορούμε να
δεχθούμε την απόλυση ήδη εργαζομένων και
την προσπάθεια ανακύκλωσης της ανεργίας
με έναν ρουσφετολογικό τρόπο που καθιστά
τους εργαζομένους ομήρους της κυβέρνησης.
Οι επιχειρήσεις πρώην Κ.Ω. και νυν Ιδ,
Ωφέλειας και τα δημόσια αγαθά αποτελούν
το πιο πρόσφορο στόχο όπου με πρόσχημα
την ανταγωνιστικότητα και την αύξηση των
κερδών των επιχειρήσεων αξιοποιούνται
μέσα στην θολή κρίση για να μην μείνει τίποτα όρθιο.
Τόσα χρόνια οι πολιτικές των κυβερνήσεων μοίραζαν μονόπλευρη λιτότητα, φέτος
με το πρωτοφανές πάγωμα μισθών οπως
εξήγγειλε η κυβέρνηση πριν λίγο καιρό και
έσπευσε και ο κ. Αθανασόπουλος να υλοποιήσει πρώτος τα σχέδια της με τις περικοπές
των λειτουργικών δαπανών δηλ. μισθών. Η
Κυβέρνηση εμπαίζει τους εργαζόμενους,
τους συνταξιούχους και ανέργους αφού τους
καλεί σε αυτοσυγκράτηση όταν χαρίζει 28 δις
ΕΥΡΩ στους τραπεζίτες.
Οι εργοδότες με επικεφαλής τον ΣΕΒ επιχειρούν να φορτώσουν όλα τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους, αφού αποκόμισαν
τεράστια κέρδη την προηγούμενη περίοδο
τωρα θέλουν να κοινωνικοποιήσουν τις ζημιές τους.
Με τον πρόσφατο αντιασφαλιστικό νόμο,
αφαιρέθηκε από τα ασφαλιστικά ταμεία μέρος
των αποθεματικών τους και ισοπεδώθηκαν
προς τα κάτω ασφαλιστικά δικαιώματα των
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εργαζομένων και κυρίως των γυναικών και
των νέων.
Βιώνουμε καθημερινά αν όχι ακόμη στο
σπίτι μας αλλά στο άμεσο περιβάλλον μας ένα
κλίμα φόβου και μοιρολατρίας που εντείνεται
όσο συνεχίζει αυτή η καταστροφική πολιτική .
Εχουμε μια πρωτοφανή εκτόξευση σε νέα ύψη
των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων
συναλλαγματικών (αξία ακάλυπτων επιταγών
222,3 εκ. ευρώ) το μήνα Φεβρουάριο όπου
, καταδεικνύει το μέγεθος της οικονομικής
δυσπραγίας και τον ακατάσχετο οικονομικό
κατήφορο που ακολουθεί η χώρα.
Σε λίγο η μισή και πάνω Ελλάδα θα βρίσκεται κατεστραμμένη στη «μαύρη» λίστα της
«Τειρεσίας Α.Ε».
Οσον αφορά τώρα το ενεργειακό και
το ρόλο της ΔΕΗ στις νέες συνθήκες της
παγκόσμιας και εγχώριας ενεργειακής κρίσης θέλω να τονίσω εδώ ότι η πολιτική της
μετοχοποίησης και παραχώρησης της ΔΕΗ
στους ιδιώτες, η οποία έχει συντελεστεί ήδη
μέχρι το 49% θεωρείται άκρως επιζήμια τόσο
για τη ΔΕΗ, όσο και για τους εργαζόμενους,
επιζήμια για την ενεργειακή πολιτική της
χώρας μας. θα είναι έγκλημα, εθνικό έγκλημα
πρώτου μεγέθους κάθε προοπτική η οποία θα
έχει ως στόχο το 51% να το μειώσει περαιτέρω και επομένως, να παραδώσει πλήρως
τη ΔΕΗ στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Παρόλες της
δηλώσεις του Υπουργού κ. Χατζιδάκη ότι δεν
προβλέπεται στον ορίζοντα η μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ όλοι οι Ελληνες ζήσαμε τις απαράδεκτες και αδιαφανείς
διαδικασίες εξπρές εκποίησης-ξεπουλήματος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. ΟΧΙ μόνον
δεν πρέπει να εκποιηθεί περαιτέρω η ΔΕΗ,
αλλά πρέπει να αναληφθεί μια πρωτοβουλία

για μια ΔΕΗ ανασυγκροτημένη, χωρίς πελατειακές και κομματικοκρατικές σχέσεις, μια
ΔΕΗ δημόσια, με κοινωνικό αναπτυξιακό ρόλο
και ρόλο προστασίας του περιβάλλοντος.
Tώρα στο θέμα του λιθάνθρακα που τόσο
μελάνι πράσινο και μπλέ έχει χυθεί νομίζουμε ότι οι εξαγγελίες του κ. Χατζηδάκη για
να καλοπιάσει να γίνει αρεστός οικολόγος
αγκαζέ και με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ Γ.
Παπανδρέου ο οποίος έσπευσε σε αντίθεση
με το χτές να ρίξει τις λιθανθρακικές μονάδες στη πυρά εξυπηρετώντας την ίδια ακριβώς σκοπιμότητα. Ας κρατάμε λοιπόν μικρό
καλάθι μήπως και πίσω από την αλλαγή καύσης και όχι πλεύσης του λιθάνθρακα κρύβεται
η πυρηνική ενέργεια…η πράσινη ενέργεια.
Οι εργαζόμενοι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ δεν ζητούμε
να πληρώσουν τη κρίση αυτοί που με την
απληστία τους τη δημιούργησαν.
Και συνεχίζουν την ίδια κι χειρότερη πολιτική τους με περισσότερες ελαστικές σχέσεις εργασίας, με περισσότερες απολύσεις,
με μεγαλύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα.
υπακούοντας τυφλά στις Βρυξέλλες προχωρούν στο περιορισμό των δημοσίων δαπανών, στο ξήλωμα των εργασιακών σχέσεων,
ανεργία, συντάξεις πείνας, ξεπούλημα του
δημόσιου πλούτου. Βυθίζοντας την κοινωνία
όσο πιο βαθιά γίνεται μέσα στην κρίση, διασώζοντας μονάχα τις τράπεζες.
Προχωρούν στη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων, με τα stage, με τα μπλοκάκια, την
μερική απασχόληση, την ενοικιαζόμενη εργασία, τις εργολαβίες που βλέπουμε και εμείς
στη ΔΕΗ να πληθαίνουν καθημερινά. Από
την άλλη με την καταστολή, την αστυνομική
αυθαιρεσία, προσπαθούν να επιβάλλουν αυτή
την πολιτική που καταδικάζει το μέλλον της
νέας γενιάς. Ζήσαμε όλοι τον Δεκέμβρη της
αυθαιρεσίας και της κουκούλας, τον Δεκέμβρη της ωμής κρατικής βίας. Διδαχτήκαμε
όλοι και όλες από την Κωνσταντίνα Κούνεβα,
πως με τον αγώνα της έβαλε σε κίνδυνο τη
ζωή της και ξύπνησε συνειδήσεις. Έδειξε
στους όμηρους της επισφάλειας, τον δρόμο
του αγώνα και της διεκδίκησης. Δημιούργησε
ένα κύμα αλληλεγγύης.
Μας αξίζει ένα διαφορετικό ΜΕΛΛΟΝ το
οποίο όμως δεν έρχεται από μόνο του αλλά
περνά μέσα από τους καθημερινούς αγώνες,
Σας ευχαριστώ
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Να υπερασπιστούμε τα ζωτικά
συμφέροντα των εργαζομένων
Σουάνη Μαρία, Μέλος Τ.Ε. Αθήνας

Α

γαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να
διατυπώσω τον προβληματισμό μου
για τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως σ.κ.
Η οικονομική κρίση είναι προϊόν της
τρελής, της απίθανης κερδοφορίας του
κεφαλαίου όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Για να ζήσει ο καπιταλισμός πρέπει να
αναπαραχθεί το κεφάλαιο να αποδώσει
τεράστια κέρδη και να τα ξαναεπενδύσει.
Οι καπιταλιστές έβγαλαν τέτοια κέρδη από
τη δουλειά των εργαζομένων, που τους
έπνιξαν και δεν έχουν τι να τα κάνουν. Δεν
τους φτάνει σήμερα μία απλή καταστροφή
εμπορευμάτων, δεν τους φτάνει μία απλή
καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων για
να βγουν από την κρίση, χρειάζονται κάτι
πολύ περισσότερο. Σκοπεύουν -και το
λένε- να καταστρέψουν ολόκληρα τμήματα
του πλανήτη να τα ερημώσουν. Οφείλουμε
ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι, ως λαοί να
αντισταθούμε.
Το κεφάλαιο δεν απαντά σε αυτή την
κρίση με περιορισμένες εθνικοποιήσεις,
ούτε με μερική αναδιανομή του πλούτου, όπως απαντούσε σε προηγούμενες
κυκλικές κρίσεις. Απαντά με περισσότερο
φιλελευθερισμό, απαντά με περισσότερη
παγκοσμιοποίηση και υπερεκμετάλευση
των εργαζομένων, δηλαδήμε ενίσχυση της
πολιτικής που έθρεψε την κρίση.
Ο καπιταλισμός βιώνει τα αδιέξοδά του.
Τι γίνεται στη χώρα μας; Στο όνομα της ΟΝΕ
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στην προσέλκυση των ξένων επενδύσεων
οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ προσανατόλισαν τα δημόσια
έσοδα στην ενίσχυση της κερδοσκοπίας.
Οδήγησαν έτσι την οικονομία σε συνεχή
παραγωγική υποβάθμιση και την εγχώρια
αγορά σε προνομιακό πεδίο άνθησης κάθε
λογής μονοπωλίων.
Το κράτος μετατράπηκε σε φέουδο των
μεγαλοεπιχειρηματιών, των μεγαλοτραπεζιτών, των μεγαλοεργολάβων και η χώρα
υποδουλώθηκε στα πιο αδίστακτα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, με αποσπασματικές αντιδράσεις τμημάτων του ελληνικού
λαού.
Η χώρα έχει παραδοθεί μέσα από ένα
καθεστώς ιδιότυπης κατοχής, στις πιο
καταστροφικές δυνάμεις της παγκόσμιας
αγοράς. Έχει εγκαταλειφθεί στις ορέξεις
και τα συμφέροντα των ισχυρών εταί-

ρων της για να μετατραπεί σήμερα σε αναλώσιμο για τη διάσωσή τους.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο στους οποίους μας
παρέπεμψαν απαιτούν την ρευστοποίηση
και το ολοκληρωτικό ξεπούλημα της οικονομίας, δηλαδή το βούλιαγμα της ελληνικής
κοινωνίας στην ανέχεια και στην ανεργία.
Τι έγινε με τον ΟΤΕ; σε ποια χέρια είναι τα
λιμάνια της χώρας; τι γίνεται με το ΙΓΜΕ; Τι
έγινε στην Ολυμπιακή; τι συνέπειες έχουν
όλα αυτά για την ύπαρξη της βιομηχανίας
της χώρας; Υπάρχει τρόπος να ξαναστηθεί
η χώρα μετά από τέτοιας έντασης εκποίηση; Τι γίνεται στη ΔΕΗ; Γιατί εθελοτυφλούμε, γιατί δεν βάζουμε τα πράγματα κάτω να
δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί
το συνδικάτο βάζει στόχο τη διασφάλιση
των κερδών του εργοδότη;
Μήπως νομίζετε ότι έχετε λόγο στο τι
γίνεται στη ΔΕΗ. Η Διοίκηση έφτιαξε ένα
business plan με απίθανες επενδύσεις,
την ίδια ώρα που την δηλώνουν ως ζημιογόνα. Με τι κεφάλαια θα κάνουν αυτές τις
επενδύσεις; Δεν χρειάζεται να είναι κανείς
οικονομολόγος για να καταλάβει τι γίνεται.
Βγαίνει ο Αθανασόπουλος σε διεθνές
ενεργειακό συνέδριο, και ζητά να δώσει η
κυβέρνηση κίνητρα για τους ιδιώτες επενδυτές και τη ΔΕΗ. Αυτή είναι η σύμπραξη
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που
τέθηκε στη γενική συνέλευση. Βγαίνει ο
Αθανασόπουλος και λέει εγώ δεν θέλω τη
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ποιον αντα-
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Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
γωνισμό υπερασπίζεστε στις εισηγήσεις;
Σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
σημαίνει διάλυση του δημοσίου προς όφελος του ιδιωτικού.
Γιατί να υπερασπιστούμε εμείς την
αντικατάσταση μονάδων σε περίοδο ενεργειακής ανεπάρκειας; Με το πρόσχημα
της αντικατάστασης θα μειωθεί η εγχώρια λιγνιτική παραγωγή και πουθενά δεν
διευκρινίζεται για ποιο μείγμα καυσίμου
μιλάτε.
Λέει ο Αθανασόπουλος ότι τα δίκτυα
πρέπει να πάνε στους ιδιώτες. Η εισήγησή
σας δεν έχει τίποτα για τα δίκτυα. Συμφωνείτε σιωπηρά να φύγουν η διανομή και
η μεταφορά από τη ΔΕΗ; Η θέση σας για
«ΔΕΗ καθετοποιημένη» σημαίνει αποδοχή
των οδηγιών της Ε.Ε., όπου καθετοποιημένη επιχείρηση εννοείται αυτή που έχει το
πολύ μέχρι δύο δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας;
Η Διοίκηση έκανε rotation στελεχών.
Βάλανε τον δικηγόρο να χτίσει σπίτι και
βάλανε τον αρχιτέκτονα να χειρουργήσει.
Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, για να πέσει
το σπίτι και να πεθάνει ο ασθενής. Όλη
η πορεία δείχνει ότι κυβερνήσεις και διοικήσεις απαξιώνουν, διαλύουν, και ιδιωτικοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση της
χώρας, κομμάτι κομμάτι και όλη μαζί. Κάνετε πως δεν το ξέρετε και υπερασπίζεστε
την κερδοφορία του εργοδότη.
Η ΕΣΚ σας προειδοποιεί εδώ και πάρα
πολλά χρόνια συνάδελφοι. Μπήκατε σε
λάθος δρόμο, στη λογική ότι θα είστε ισχυρός παίκτης στον ανταγωνισμό, θα κάνετε
συνδιαχείριση, θα κινηθείτε στα πλαίσια
του ευρωμονόδρομου και θα αξιοποιήσετε
τα πλεονεκτήματα μίας μεγάλης ευρωπαϊκής και βαλκανικής αγοράς.
Ζητήσατε μέχρι και παραγωγικό μισθολόγιο! Ζητήσατε ταμείο ξεχωριστό χωρίς
να υπερασπιστείτε τη Δημόσια Κοινωνική
Ασφάλιση. Πλένετε τον αράπη και λέτε πως
θα ασπρίσει. Μα δεν θα ασπρίσει γιατί το
πετσί του είναι μαύρο. . Προσέξτε, είναι ολίσθημα να ζητάει η εισήγηση τη συγκρότηση
Διεύθυνσης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων. Θα
θυμούνται οι παλιότεροι ότι, όταν στο σωματείο προήδρευαν οι χωροφύλακες, το πρώτο αίτημα εκδημοκρατισμού και προστασίας
των εργασιακών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζόμενων φυλάκων, ήταν
να διαλυθεί και ο ΤΑΕ και να υπαχθούν οι
φύλακες στα κατά τόπους ΒΟΚ.
Άλλωστε η αυτονόμηση της φύλαξης
μέσα σε τέτοιες εξελίξεις, θα οδηγήσει
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την καίρια αυτή λειτουργία σούμπητη στα
χέρια εργολάβου μέσα από διεθνή διαγωνισμό (Άγγλοι, Γάλλοι, Αλβανοί... θα έχουν
τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μέσα από
διαδικασίες «υγιούς ανταγωνισμού» τη
φύλαξη των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ).
Πιστεύω ότι θα διορθωθεί σύντομα.
Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάγκη του κεφαλαίου να
ζήσει ληστεύοντας οικονομίες και παραγωγικούς κλάδους κι αφήνοντας πίσω του
καμένη γη, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Η
προσαρμογή στα συμφέροντα των πολυεθνικών δεν είναι αξίωμα, είναι αντιδραστική εξέλιξη που υπονομεύει την ίδια την
ύπαρξη και αναπαραγωγή της εργατικής
τάξης.
Για το λαό αυτό σημαίνει απώλεια κατακτήσεων, εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης, πραγματικού εισοδήματος.
Σημαίνει εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση της παιδείας, της υγείας, του περιβάλλοντος. Αμφισβητεί αυτή η εξέλιξη τον
ανθρώπινο πολιτισμό.
Η υιοθέτηση του αιτήματος της κερδοφορίας του εργοδότη από τα συνδικαλιστικά όργανα, είναι αυτό που επέτρεψε την
σύνθλιψη των δικαιωμάτων του εργαζόμενου κόσμου και τη συμπίεση του εργατικού
κόστους. Δεν αντισταθήκαμε την προηγούμενη 10ετία ούτε ως σωματείο, ούτε ως
ομοσπονδία, ούτε ως συνομοσπονδία, στο
δόγμα της φτηνής εργασίας. Δεν μετρήσαμε τις συνέπειες στη ζωή της εργατικής
οικογένειας, αλλά και στην υποβάθμιση της
παραγωγικής συγκρότησης της χώρας.
Τι πρέπει να γίνει; Πρέπει να υπερασπιστούμε τους όρους επιβίωσης για τον
εργαζόμενο κόσμο και για το λαό μέσα από
ένα παλλαϊκό μέτωπο αντίστασης. Πρέπει
να ζητήσουμε ριζική αναδιανομή πλούτου,
πρέπει να υπερασπιστούμε το παραγωγικό
δυναμικό της χώρας, απέναντι στην ιδιότυπη κατοχή από τις δυνάμεις του πολυεθνικού κεφαλαίου.

Μέσα σε αυτό το παραγωγικό δυναμικό
να υπερασπιστούμε και τη ΔΕΗ, αλλά όχι
τη ΔΕΗ που τα έπαιρνε από το λαό και τα
μοίραζε στους μεγαλοβιομήχανους. Πρέπει αυτός ο παραγωγικός πλούτος να τεθεί
στην υπηρεσία του λαού και του τόπου και
αν ο καπιταλισμός αδυνατεί να το κάνει να
ξεπεράσουμε και τον καπιταλισμό. Υπάρχει
και άλλο σύστημα, υπάρχει σχεδιασμένη
οικονομία προς όφελος του λαού, υπάρχει
ο σοσιαλισμός.
Τι πρέπει να κάνουν τα συνδικαλιστικά
όργανα; Σύμφωνα με την δύο αιώνων και
πάνω εμπειρία του συνδικαλιστικού κινήματος οι όροι για την ύπαρξη και αποτελεσματικότητά του είναι τρεις.
1)	Να υπερασπίσουν τα ζωτικά συμφέροντα των εργαζομένων θέτοντας
στο κέντρο της διεκδίκησής τους τις
σύγχρονες ανάγκες της εργατικής
λαϊκής οικογένειας,
2)	Να βάλουν ένα πρόγραμμα αγώνων
ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου, απαιτείται συντονισμός με όλες
τις ΔΕΚΟ για την υπεράσπιση και
διεύρυνση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας που καταληστεύεται
σήμερα από το μεγάλο κεφάλαιο.
3)	Να εγγυηθεί το σ.κ. και την συνδικαλιστική δημοκρατία που σημαίνει
ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την
ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη ζωή του σωματείου. Να
στραφούμε στη βάση και στις τοπικές ενώσεις ώστε να ξαναγίνουν τα
συνδικάτα αποτελεσματικά όργανα
διεκδίκησης.
Η ανεξαρτησία των συνδικάτων από την
εργοδοσία και την αστική τάξη είναι προϋπόθεση για αποτελεσματικούς αγώνες και
ανατροπή των αντεργατικών νόμων. Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.

19

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ ΡΙΑ
ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Σε Γολγοθά εξελίσσεται η εξυπηρέτηση
των καταναλωτών στα
πρακτορεία που αντί για γραφεία εξυπηρέτησης έχουν γίνει γραφεία ταλαιπωρίας. Αυτό
βέβαια συμβαίνει σε όσα δεν έχουν κλείσει ακόμα.
Γιατί εδώ και καιρό έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο
συρρίκνωσης των πρακτορείων σε όλη τη χώρα, ακόμη
και σε περιοχές απομακρυσμένες και σχεδόν σε όλα τα
νησιά μας.
Ήδη έχουν κλείσει 77 πρακτορεία και έχουν βάλει στόχο
οι φωστήρες της Διοίκησης να τα μειώσουν σε περίπου
90. ενώ άλλες επιχειρήσεις τράπεζες (ΟΤΕ - ΓΕΡΜΑΝΟΣ)
προσπαθούν να φτιάξουν δίκτυα καταστημάτων εμείς διαλύουμε τα έτοιμα, πολλά από τα οποία στεγάζονται σε
ιδιόκτητα κτίρια.
Η ΕΔΟΠ ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει σειρά κινητοποιήσεων με στόχο να αποτραπεί η συρρίκνωση του
αριθμού των πρακτορείων. Οι κινητοποιήσεις μας θα είναι
πιο έντονες και δεν μας φοβίζουν τα παπαγαλάκια της Διοίκησης με απειλές για συλλήψεις. Κύριοι της Διοίκησης
το δρόμο για τον Εισαγγελέα εσείς μας τον μάθατε τον
ξέρουμε αλλά δεν μας φοβίζει γιατί υπερασπιζόμαστε το
δίκαιο των καταναλωτών.
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ενημέρωση των
καταναλωτών σε όλη τη χώρα και με την παρουσία στελεχών της όπως έγινε πρόσφατα στην περιοχή Αθήνας



και στην περιοχή Πειραιά. Kατά την διάρκεια ενημέρωσης
των καταναλωτών στην περιοχή Πειραιά κατέφτασαν οι
«υπεύθυνοι» της εμπορίας. Η επίσκεψή τους αυτή εξελίχθηκε σε ιλαροτραγωδία.
Ο Γενικός Διευθυντής Εμπορίας κύριος ΠΟΣΕΙΔΩΝ παρότρυνε τους καταναλωτές να πάνε στις Τράπεζες στα
Πρακτορεία ΠΡΟ ΠΟ κ.λ.π. για την εξόφληση των λογαριασμών τους για να πάρει την αγανακτισμένη απάντηση από
τους ταλαιπωρημένους πελάτες ότι τους κρατούν 1,20€
την απόδειξη. Αφού δεν κατάφερε να πείσει τους καταναλωτές στράφηκε προς τους συνδικαλιστές της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ,
λέγοντας ότι η εκδήλωση είναι προεκλογικό παιχνίδι για
να δεχτείτε τις έντονες αντιδράσεις όλων.
Κύριε Γενικέ
Σας είχαμε προειδοποίησει εγκαίρως ότι δε θα αφήσουμε να διαλύσετε τα πρακτορεία. Ο αγώνας για την σωτηρία τους θα είναι διαρκής.

ΖΗΤΑΜΕ προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
για την άμεση σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση
των καταναλωτών
ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην εργολαβοποίηση
των παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΗ.
ΟΧΙ στο κλείσιμο των ταμείων
ΟΧΙ στην διάλυση των πρακτορείων
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A ΝΑΔΗΜΟΣΙ Ε Υ Σ Η
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Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
Να κρατήσουμε σε εγρήγορση τους εργαζόμενους
Ξυλιάς Θεόδωρος, Αναπλ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Α

πό την αρχή της συζήτησης ακούγοντας τόσο τον Πρόεδρο της ΔΕΗ
όσο και της Ομοσπονδία στριφογύριζαν στο μυαλό όλα όσα έχουν διαδραματιστεί τα τελευταία χρόνια στην επιχείρηση.
Και ακούγοντας όλα αυτά έλεγα ότι πράγματι εγώ ήμουν στην επιχείρηση; Πράγματι
είμαστε όλοι εδώ και ακούγαμε τι έλεγαν;

βλήματα που υπάρχουν τα δεδομένα που
αντιμετωπίζουμε καθημερινά; Θα πρέπει
να σταθούμε απέναντι και επειδή μπορεί
αυτά που λέω να παρεξηγούνται σας λέω
εκ των προτέρων ότι και η προσωπική μου
στάση και της παράταξής μου γενικότερα
δεν είναι προς την κατεύθυνση εκείνη που
θα βόλευαν κάποιους να μας έχουν στον
τοίχο και να μας λένε ότι υπερασπιζόμαστε
την κυβέρνηση. Το έχουμε δείξει σε όλα τα
επίπεδα. Γι’ αυτό που διεκδικούμε τούτη
την ώρα να το παλέψουμε όλοι μαζί και να
το εννοούμε.

Έχω ξαναπεί ότι η ισοπέδωση στην
επιχείρηση ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά
χρόνια και επειδή σκόρπια έχω γράψει
κάποιες σημειώσεις θα μου επιτρέψουν οι
συνάδελφοι του προεδρείου να παραβιάσω
το πεντάλεπτο που έχει καθοριστεί.
Ο Ν2773 δεν έγινε το 2005 συνάδελφοι.
Η δρομολόγηση του διαχωρισμού δικτύου
εμπορίας δεν δρομολογήθηκε το 2007
ούτε το 2008 που έγινε. Οι νταβαντζήδες
στην επιχείρηση δεν εμφανίστηκαν μόνο
με τον κ. Αθανασόπουλο που έχουν φτάσει
στο αποκορύφωμά τους. Πως τους έλεγαν
στη γλώσσα μας συνάδελφοι πριν το 2004
εκείνους που επέβαλαν την αλλαγή του
2773 για να τους βολεύουν να μπουν στο
σύστημα; Τους έλεγαν κάπως αλλιώς; και
δεν το ξέρουμε εμείς;
Άκουσα λοιπόν ότι η επιχείρηση έχει
έλλειψη προσωπικού. Είστε στελέχη συνδικαλιστικά και όταν απευθυνόμαστε στον
απλό εργαζόμενο που μπορεί να μην ξέρει
μπορεί να λέμε ότι θέλουμε και κάτι παραπάνω γιατί πρέπει μεταξύ μας και θα μου
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επιτρέψετε την φράση σε όλη την εκτίμηση
που σας έχω, μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια.
Προσλήψεις δεν έγιναν την τελευταία
10ετία όσες έπρεπε με το σταγονόμετρο
γίνονταν και γι’ αυτό φτάσαμε σε αυτό το
κατάντημα, γι’ αυτό πάμε στην κατρακύλα. Έτσι είναι γιατί όσα διαδραματίστηκαν
συνάδελφοι τις τελευταίες ημέρες και στις
αίθουσες των δικαστηρίων ήταν προϊόν
εκείνης της πολιτικής υψηλού επιπέδου
και εμείς την ανεχόμαστε, για να μην λέω
εσείς, λέω όλοι μας.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες χρειαζόμαστε να αναζητήσουμε μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα τι θέλουμε. Θέλουμε
ένα κίνημα να παλεύει απέναντι στα προ-

Εγώ δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα. Πιστεύω ότι η κατάσταση που επικρατεί στα πρακτορεία, η κατάσταση που επικρατεί στη ΔΕΗ σε όλη την επικράτεια είναι
κάτι παραπάνω από τραγική. Πιστεύω ότι
με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε και έτσι
όπως τα ανέλυσε μονόπλευρα ο Πρόεδρος
του ΔΣ της ΔΕΗ εδώ δεν πάει η επιχείρηση
μπροστά γι’ αυτό χρειάζεται να σταθούμε
πλάι στο συνδικαλιστικό κίνημα, να ζητήσουμε από τους εργαζόμενους εγρήγορση
και πίεση με κάθε μέσο και τρόπο, ούτως
ώστε να ανατραπούν αυτές οι μονόπλευρες πολιτικές οι οποίες δυστυχώς δεν έχει
σημασία αν τις εφαρμόζει η κυβέρνηση, η
επόμενη ή η προηγούμενη, σημασία έχει
ότι εφαρμόζονται εις βάρος του κοινωνικού συνόλου αλλά και εμάς των ίδιων των
εργαζομένων.
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Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
Απαξιώνεται η ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων
Μαυροκορδάτος Δημήτρης, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Σ

ας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου.
Ακούσαμε τι επικρατεί στα πρακτορεία, εμένα θα μου επιτρέψετε να
αναφερθώ λίγο στον ΟΑΠ, και στο ΤΑΥΤΕΚΩ . Υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα που αφορούν τα πολυϊατρεία ήδη
υπάρχει συρρίκνωση που από τέσσερα
έγιναν τρία. Το πολυϊατρείο της Μυλλέρου έχει κλείσει και έχουν μαζευτεί όλες
οι ειδικότητες στο πολυϊατρείο της Πατησίων που πάλι και εκεί υπάρχει έλλειψη
γιατρών.
Οι περισσότεροι γιατροί είναι με σύμβαση που έχει λήξει, δεν έχουν ξαναγυρίσει πίσω και τα ιατρικά ραντεβού έχουν
φτάσει να πηγαίνουν τον Αύγουστο. Ένα
απλό ραντεβού μια ειδικότητας έχει φτάσει να κλείνεται τον Αύγουστο. Δεν έχουν
γίνει προσλήψεις όσον αφορά το ιατρικό
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προσωπικό ούτε και το διοικητικό προσωπικό.
Αναφέρομαι επιγραμματικά δεν θα
μπω σε περαιτέρω ανάλυση. Υπάρχουν

προβλήματα στο μικροβιολογικό σε εξειδικευμένες εξετάσεις όπως τα τρίπλεξ
και έχουν απαγορεύσει να γίνονται οι εξετάσεις αυτές σε εξωτερικά ιατρεία ή σε
ιατρικά κέντρα και να γίνει αυτή η εξέταση
κρατάει ένα και ενάμιση μήνα και αν είναι
κάτι επείγον φανταστείτε μετά από ένα
μήνα μία εξέταση τι μπορεί να δείξει.
Η έλλειψη προσωπικού όσον αφορά τα
πολυϊατρεία για το διοικητικό προσωπικό
που συνάδελφοι κάνουν δύο και τρεις
δουλειές και στο γκισέ και στη γραμματεία και στις επιτροπές η έλλειψη προσωπικού όσον αφορά στην καταβολή των
μισθών και των συντάξεων που είναι ένας
συνάδελφος που ασχολείται με όλα αυτά
και τελευταίο θα ήθελα να δεσμευτούνε
για τον ΟΑΠ και τα 750 άτομα αυτά τι θα
γίνουν, το μέλλον μας.
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Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
Την κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία
Διαλεχτή Δερέμπεη, μέλος Δ.Σ. της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Σ

υνάδελφοι-σες,
Το 40o Γενικό Συμβούλιο μας
πραγματοποιείται λίγες μόνο μέρες
μετά την πρωτομαγιάτικη απεργία. Μέρα
που τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας
και διεκδικούμε τη βελτίωση των όρων της
ζωής μας.
Αυτό έγινε και φέτος στη μεγαλειώδη
συγκέντρωση στο Σύνταγμα και σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας κάτω από τις
σημαίες του ΠΑΜΕ με σύνθημα «την κρίση
να πληρώσει η ολιγαρχία».
Το ίδιο πράγμα προσπάθησε να κάνει και
η γραμμή της συναίνεσης, που εκφράζεται
από τις ηγεσίες της πλειοψηφίας στη ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ, αλλά από την αποτυχία της
συγκέντρωσης φαίνεται ότι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι παγιδεύονται. Κι αυτό
γιατί έχει ξεφτίσει στα μάτια του κόσμου,
η λογική της συναίνεσης και του συμβιβασμού, που εκφράζουν οι παραπάνω ηγεσίες. Mε την αποχή του κόσμου εισπράττουν
το κόστος αυτής της στάσης τους.
Μια μικρή μερίδα εργαζομένων βέβαια
εξακολουθεί να βρίσκεται παγιδευμένη
προσδοκώντας από στη ΓΣΕΕ να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Όμως απατάται επειδή μια τέτοια ηγεσία δεν θέλει
να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και συμφέροντα των εργαζόμενων. Το είδαμε στη
διάρκεια του χρόνου με την αύξηση του 1
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ευρώ, με τις διετής συμβάσεις, τη συμφωνία τους με το ΣΕΒ σε 14 σημεία δήθεν για
το ξεπέρασμα της κρίσης, τη στάση τους
στην κλωστοϋφαντουργία, με την απουσία
τους στα προβλήματα των εργαζομένων,
στις απολύσεις, τη στάση συμβιβασμού και
υποχώρησης στις απαιτήσεις των εργοδοτών… πρόταγμα για αυτές τις ηγεσίες δεν
είναι τα συμφέροντα των εργαζόμενων,
αλλά η κερδοφορία και βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων, το προχώρημα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που επιτάσσει
η ΕΕ.
Σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από την ψήφιση της συνθήκης του
Μάαστριχτ, μήτρα των αντιδραστικών
αναδιαρθρώσεων, που ψήφισαν τα κόμ-

ματα του ευρωμονόδρομου, ΠΑΣΟΚ-ΝΔΣΥΝ, και στήριξαν οι συνδικαλιστικές τους
παρατάξεις. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε
τη ζωή μας να χειροτερεύει. Να καταργούνται δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά,
κοινωνικά, δημοκρατικά… να μειώνεται το
εισόδημά μας.
Στο χώρο μας η πλειοψηφία της ΕΔΟΠ
όπως και στη ΓΕΝΟΠ (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ),
από την πρώτη στιγμή στηρίζουν την πολιτική της απελευθέρωσης - ιδιωτικοποίησης. Ακόμα και σήμερα που δεν μπορούν
να κρύψουν τις συνέπειες από την απελευθέρωση, εξακολουθούν να τη στηρίζουν και παραπλανούν τους εργαζόμενους
με επιχειρήματα όπως «στρεβλώσεις της
αγοράς», «ανταγωνισμός επί ίσοις όροις»,
«κανόνες στην αγορά»! ζητούν δήθεν
«προσλήψεις προσωπικού εδώ και τώρα»,
ενώ έχουν συμφωνήσει στη μείωση του
προσωπικού. Χύνουν κροκοδείλια δάκρια
για τα πρακτορεία που κλείνουν. Αποδέχονται το θεσμό των εκτάκτων. Αντιστέκονται
τάχα με Δελτία Τύπου και διαλόγους μέσω
διαδικτύου με τη διοίκηση. Ζητούν από
τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στην
ΕΔΟΠ χωρίς να οργανώνουν αντίσταση,
χωρίς να δίνουν προοπτική. Καταγγέλλουν
τη Διοίκηση της ΔΕΗ για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να διευκολύνουν να
περάσουν τα μέτρα. Προσπαθούν να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους για λόγους
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Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
εντυπωσιασμού. Κάνουν καταλήψεις τις
οποίες προαναγγέλλουν. Παραμονή της
απεργίας κάλεσαν τους εργαζόμενους να
συμμετέχουν σε συγκέντρωση και την άλλη
μέρα να πάνε στη δουλειά. Ταυτίζουν την
πορεία της ΔΕΗ ΑΕ με αυτή των εργαζόμενων και τους καλούν να τη σώσουν, να υποταχτούν δηλαδή στις απαιτήσεις της εργοδοσίας. Αντί να αντιστέκονται βάζουν πλάτη
για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση.
Συνάδελφοι, η κατηγορία μας, η πιο
υποβαθμισμένη και κακοπληρωμένη βιώνει
καθημερινά τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Έλλειψη προσωπικού,
εντατικοποίηση της εργασίας, σταδιακή
αντικατάσταση της μόνιμης και σταθερής
δουλειάς από ελαστικές μορφές απασχόλησης (έκτακτοι 6μηνα, 2μηνα, συμβάσεις
έργου, stage, ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι
σε εργολάβους, 4ωρίτες…) δηλαδή βάθεμα της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.
Στη ΔΙΑΝΟΜΗ οι συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση είναι ακόμα πιο έντονες.
Γνωρίζεται όλοι πολύ καλά τα προβλήματα. Άλλωστε χτες στο ΓΣ παρωδία, τα περιγράψατε πολύ έντονα. Όπως γνωρίζετε και
τι μας περιμένει αφού με το επιχειρησιακό
πρόγραμμα της ΔΕΗ το προσωπικό μέχρι
το 2014 θα μειωθεί κατά 6.500.
Κι όμως για όλα αυτά οι δυνάμεις που
έχουν την ευθύνη να χαράξουν πολιτική
αντίστασης βάζουν πλάτη να περάσουν.
Γιατί συμφωνούν. Γιατί είναι στα σχέδια
των πολικών τους φορέων.
Στις προσπάθειές τους αυτές μέσα στα
όργανα οι παραπάνω πλειοψηφίες δεν
μένουν χωρίς απάντηση. Οι ταξικές δυνά-
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μεις στο χώρο, η ΕΣΚ, η Αγ. Συνεργασία,
το ΠΑΜΕ, επανειλημμένα τους κατάγγειλαν και πρότειναν αγωνιστική στάση στα
προβλήματά μας. Όμως, οι συγκεκριμένες
πλειοψηφίες δεν ενδιαφέρονται για τα
προβλήματα επειδή συμφωνούν με αυτές
τις πολιτικές. Το συμπέρασμα είναι ότι όσο
μειοψηφούν οι ταξικές δυνάμεις τόσο θα
έχουμε απώλειες, σε αντίθεση με τους
χώρους όπου στα σωματεία πλειοψηφούν
οι ταξικές δυνάμεις. Και μάλιστα ακόμα και
συνθήκες κρίσης έχουμε νίκες. Για παράδειγμα στη ΖΩΝΗ είχαμε πριν λίγες μέρες
συμβάσεις που έφτασαν το 10%, στην Πάρνηθα δίνουν μάχη για τις συμβάσεις.
Όλη η ιστορία του εργατικού κινήματος τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς
χαρακτηρίζεται από τη σύγκρουση των δυο
γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τη
γραμμή της σύγκρουσης, της ανειρήνευτης
πάλης της εργατικής τάξης με το κεφάλαιο
και τη γραμμή της συναίνεσης, των κοινωνικών διαλόγων, της υποταγής, του συμβιβασμού. Το 8ωρο, η Κοινωνική Ασφάλιση,
οι συλλογικές συμβάσεις, το σύνολο των
κατακτήσεων έχουν σημαδευτεί από τη
σφραγίδα της ταξικής πάλης.
Συνάδελφοι, σες
Αν δε θέλουμε να έχουμε άλλες απώλειες, αν θέλουμε να έχουμε κατακτήσεις
είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος που με
την δράση του χαράζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ.
Η ανασύνταξη του συνδικαλιστικού
κινήματος στην ΔΕΗ και συνολικά προϋποθέτει:

v	Τα αιτήματα και η κατεύθυνση
πάλης του κινήματος να έχουν
σαφή αντιμονοπωλιακή αντιιμπεριαλιστική κατεύθυνση
v	Να αναπτυχθεί ενιαία δράση ανάμεσα στα διάφορα τμήματα των εργαζόμενων, ανεξάρτητα αν δουλεύουν
στις πρώην ΔΕΚΟ, το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
v	Ενιαία δράση και συμμετοχή των
εργαζόμενων ανεξάρτητα από την
εργασιακή σχέση και εργοδότη. Για
το χώρο της ηλ Ενέργειας είναι στόχος ζωτικής σημασίας γιατί έχουμε
εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων
v	Κατανόηση από τους εργαζόμενους
για το ρόλο που παίζουν οι ηγεσίες
του συνδικαλιστικού κινήματος και
η ανατροπή του συσχετισμού με
αποφασιστική ενίσχυση της ΕΣΚ,
της Αγ. Συνεργασίας, του ΠΑΜΕ.
Το πλαίσιο των αιτημάτων να βάζει
συνολικά τις πραγματικές ανάγκες των
εργαζομένων, να μην αρκείται σε αποσπασματικές διεκδικήσεις, να μην περιορίζεται στα όρια που βάζουν ΕΕ και ελληνικές
κυβερνήσεις.
Για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας
χρειάζεται η αποφασιστική συμμετοχή
των εργαζόμενων και ενεργοποίηση όλων
των μορφών συσπείρωσης και πάλης.

25

Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
Λευκή απεργία των διοικητικών
Βαμβακάς Γιάννης, Μέλος Δ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Σ

υναδέλφισσες και συνάδελφοι αφού
χαιρετίσω και εγώ το Γενικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του
σωματείου μας έχω καλυφθεί κατά 90%
από τους προηγούμενους ομιλητές, εγώ
θέλω να κάνω μία πρόταση για πολλοστή
φορά και δράττομαι της ευκαιρίας που
είναι εδώ από την ΓΣΕΕ η Καραντινάκη η
Γιάννα και ξέρω ότι έχει μία πάρα πολύ
καλή επιστημονική ομάδα η ΓΣΕΕ που
δουλεύει όλα αυτά τα θέματα που είπε
προηγουμένως και εδώ ο Γραμματέας της
ΓΕΝΟΠ ο κ. Μπουζούλας.
Έχω κάνει πρόταση, παίρνω αφορμή απ’
αυτό που είπε ο Πρόεδρος της ΕΤΕ για
απεργιακά μέτρα. Απεργιακά μέτρα εμείς
οι διοικητικοί δεν έχουμε να πάρουμε. Οι
τεχνικοί μπορούν και παίρνουν. Έχω κάνει
πρόταση και παλαιότερα, θα το ξανακάνω
άλλη μία φορά και θα ήθελα πάρα πολύ να

το δείτε νομικά αν μπορεί να γίνει η κάλυψη από το σωματείο.
Λευκή απεργία μπορούμε να κάνουμε
πηγαίνοντας στη δουλειά μας εφόσον δεν
παίρνουμε το επίπεδο χρηστών υπολογιστών, δεν έχουν προσληφθεί γι’ αυτή τη

δουλειά, δεν μας δίνουν το επίδομα, να
πηγαίνουμε στο γραφείο μας, να είμαστε
πρόθυμοι να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά με το στυλό και με το χαρτί αλλά να
μην χειριζόμαστε υπολογιστές.
Όπως καταλαβαίνετε και το μεροκάματο θα παίρνουμε το οποίο όταν κάνουμε
απεργία δεν μπορούμε να το αναπληρώσουμε και θα γίνεται η απεργία. Αυτή είναι
η πρότασή μου, την κάνω πολλά χρόνια
τώρα, δεν έχω βρει ανταπόκριση, δεν μου
έχει απαντήσει κανείς αν μπορεί το σωματείο να την καλύψει. Μου απαντούν μάλλον
επιδερμικά.
Θέλω να το δείτε σε βάθος και καλώ
και την Καραντινάκη την Γιάννα να το δει.
Αυτή είναι η πρότασή μου και παρακαλώ να
τη δείτε για άλλη μία φορά με μεγαλύτερη
σοβαρότητα.
Ευχαριστώ πολύ.

Με ενότητα θα παλέψουμε για την
λύση των προβλημάτων μας
Καραμπούλης Ηλίας, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ζ

ούμε τα αποτελέσματα μίας παγκοσμιοποιημένης κρίσης. Αυτή όμως
είναι μία κρίση που δημιουργήθηκε
από ορισμένες καταστάσεις. Μία από
αυτές είναι ο νεοφιλελευθερισμός, είναι
αποτελέσματα αυτών των κυβερνήσεων.
Το αρνητικό όμως σε όλη αυτή τη κατάσταση είναι ότι όλα τα προβλήματα που δημιουργεί προσπαθούν να φορτωθούν στις
πλάτες των εργαζομένων.
Γίνεται προσπάθεια και σε ορισμένα κοινωνικά αγαθά να έχουμε αυτή την ελεύθερη αγορά, καταλαβαίνουμε την κατάσταση
που θα επικρατήσει στη ΔΕΗ, όταν αύριο
μπούμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Περιγράφτηκε μία κατάσταση πως λειτουργεί η
ΔΕΗ. Δεν διαφώνησε κανείς. Στην έλλειψη
προσωπικού, με μάχη και σκληρό αγώνα οι
εργαζόμενοι προσπαθούν να αντεπεξέλθουν, ήδη σε έντυπα που κυκλοφορούν
από το συνήγορο του πολίτη αναφέρονται
προβλήματα από άλλες υπηρεσίες, από τη
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ΔΕΗ δεν έχουμε δει ποτέ.
Ήθελα να επισημάνω όμως με το κλείσιμο των πρακτορείων πέρα από τα προβλήματα που θα υπάρχουν στην επιχείρηση με
το κόστος που θα ανεβαίνει, με αυτά που
ανέφερε και ο Πρόεδρος στην εισήγησή
του να στείλουμε, να πάρουμε ώρες κλπ.,
έχουμε πρόβλημα με τους συναδέλφους.

Όταν κλείνει ένα πρακτορείο ίσως να
χρειαστεί να μετακινηθούν συνάδελφοι
στα μεγάλα αστικά κέντρα, η απόσταση 50
και 60 χιλιόμετρα να μεταφερθεί συνάδελφος να πάει κάπου αλλού ανατρέπει όλη
την οικογενειακή του ζωή, αυτό πρέπει να
τονιστεί στο πλαίσιο που προτείναμε να
αγωνιστούμε από εδώ και πέρα.
Καταρχάς ο απολογισμός με καλύπτει
πλήρως. Είμαστε το μόνο σωματείο απ’
όλα τα σωματεία της ΓΕΝΟΠ που είμαστε στην πρώτη γραμμή με καθημερινές
παρεμβάσεις. Στην επαρχία μόνο δελτία
Τύπου της ΕΔΟΠ κυκλοφορούν, απ’ αυτά
ενημερώνονται και οι συνάδελφοι τεχνικοί
και των άλλων κατηγοριών.
Σε συναδέλφους, ευτυχώς είναι λίγοι,
και λέω ευτυχώς γιατί είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, με τη σύμβαση του 2003 η
ΓΕΝΟΠ χορηγούσε 22 ημέρες παραπάνω
ειδική άδεια σε πολυμεταγγιζόμενα άτομα.
Υπάρχουν συνάδελφοι που τους διευ-
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κολύνουν πάρα πολύ αυτές τις ημέρες.
Κάνω μία πρόταση να επεκτάθει και σε
παιδιά με σύνδρομο down. Κάνω την πρόταση στο προεδρείο να καταγραφεί στο
πρόγραμμα, είναι συνάδελφοί μας αντιπρόσωποι που είναι στο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ,
οικονομικά δεν επιβαρύνει την επιχείρηση,
λύνει όμως πάρα πολλά προβλήματα στους
συναδέλφους που αντιμετωπίζουν αυτό το
πρόβλημα. Αν υπογράψουμε άλλη σύμβαση
γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να περάσει
στη σύμβαση αλλιώς κάπως να εξυπηρετηθούν. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων
απαντάει ότι δεν υπαγόμαστε στο νόμο,
αφορά το δημόσιο, ο σχετικός νόμος.
Κλείνοντας εγώ πιστεύω ότι πρέπει
αυτή η ενότητα που φαίνεται πέρα από τις
μικροδιαφορές, τις τοποθετήσεις και αντίθετες απόψεις, πρέπει να προχωρήσουμε
με αυτή την κατάσταση.

Κάποιοι άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά
Κανελόπουλος Θοδωρής, Πρόεδρος Τ.Ε. Πατρών

Χ

αιρετίζω το Γενικό Συμβούλιο του
σωματείου, θα ήθελα να σταθώ σε
μερικά ζητήματα που αφορούν την
πορεία της επιχείρησης και του συνδικαλιστικού κινήματος, όσο και στην εξέλιξη
της επιχείρησης από εδώ και πέρα και τι
μέλλει γενέσθαι.
Θα σταθώ στη δημιουργία Ένωσης
Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της
Γ.Σ.Ε.Ε.
Θεωρώ ότι είναι θετικό από τη μεριά
της ΓΣΕΕ πιστεύω όμως ότι έχει αργήσει πολλά χρόνια. Λέω κάποια στιγμή
βρίσκομαι πολύ μπροστά από την εποχή
μου σε μερικά πράγματα, να σας πω ότι
από πέρυσι το καλοκαίρι είχα ζητήσει από
το εμπορικό σύλλογο της πόλης μας για
τα μέλη της ΕΔΟΠ να έχει ειδικές τιμές
τους μη εκπτωτικούς μήνες και συζητείται
αυτή τη στιγμή να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία και η προσπάθεια και να εντάξει
και άλλους εργαζόμενους.
Το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας που
τους έκανα την κοινοποίηση δεν ενδιαφέρθηκε. Και αποδεικνύει ότι πολλές
φορές το συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται
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κατώτερο των περιστάσεων, γιατί όταν
ζητήσαμε από τα κανάλια τα τοπικά να
υπάρξει μία ημέρα την εβδομάδα συζήτηση που να αφορά τα εργατικά θέματα και
υπήρξε κανάλι, που δέχτηκε το εργατικό
κέντρο της Πάτρας δεν την υλοποίησε
αυτή την πρωτοβουλία φοβούμενο το τι
μέλλει γενέσθαι.
Η εφαρμογή της 4ήμερης απασχόλησης, της μιας ημέρας απασχόλησης, της
μειωμένης ώρας από το 8ωρο απασχόλησης είναι επιλογή και εφαρμογή νόμων

της Νέας Δημοκρατίας ή εφαρμογή νόμων
του Σημίτη; Σήμερα λοιπόν την κρίση που
βιώνουμε την βιώνουμε γιατί κάποιοι άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά, άφησαν να
νιώθουμε όλοι ότι έχουμε πλουτίσει με
δανεικά και αυτό πληρώνουμε.
Σήμερα ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είπε κάποια πράγματα ότι έχουμε
και εμείς ευθύνες σαν συνδικαλιστικό
κίνημα στην επιχείρηση. Και βέβαια έχουμε ευθύνες και βέβαια στις τάξεις μας
έχουμε ανθρώπους που δεν τίμησαν την
πορεία τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Θα θυμίσω σε Γενικό Συμβούλιο που
είχαμε κάνει το 2004 είχα απευθυνθεί
τότε στο Νίκο τον Χατζάρα και του είχα
πει το εξής: Αγαπητέ Νίκο ο Αλ Καπόνε
δικάστηκε για φοροδιαφυγή στην Αμερική
και όχι για τα εγκλήματα και πριν μερικές
ημέρες κάποιοι παλιοί συνάδελφοί μας
της ομοσπονδίας , δικάστηκαν για φοροδιαφυγή. Μήπως λοιπόν θα πρέπει αυτή
τη στιγμή αγαπητέ πρόεδρε να ζητήσουμε
αυτών των ανθρώπων να βρεθούν εκτός
ομοσπονδίας μέχρι να ξεκαθαρίσει το τι
μέλλει γενέσθαι με τη δικαιοσύνη; Μήπως
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αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βγούνε
έξω γιατί δεν ήτανε σωστοί στη διαχείριση της εμπιστοσύνης του κόσμου;
Δεν μπορείς όμως να καταργήσεις
μονομιάς τη φυσική εξέλιξη, να αλλάξεις
την κουλτούρα του Έλληνα. Θα μπούνε και
οι νέες μορφές αλλά πρώτο και κύριο θα
πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο καταστημάτων της επιχείρησης μεγάλο, διευρυμένο
και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο.
Να σας πω δύο παραδείγματα. Μία
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας είχε ξεκινήσει με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
είχε τη δυνατότητα να πάρει οποιοσδήποτε από εμάς με το τηλέφωνο του σπιτιού
του να έχει ακριβώς το ίδιο νούμερο με
το κινητό. Αυτή η εταιρεία δεν άνοιξε δικό
της δίκτυο πήγε μέσω της ACS. Εξαναγκάστηκε μετά από λίγο καιρό να εξαγοραστεί από την Wind.
Αυτά τα ζητήματα φοβάμαι ότι η διοίκηση δεν τα λαμβάνει υπόψη στη εφήμερη

μείωση του λειτουργικού κόστους και
βέβαια υπάρχουν άλλες δυνατότητες να
μειωθούν τα λειτουργικά κόστη όπως
είπα και χθες όσοι ήσασταν παρών στην
συγκέντρωση στο σωματείο, ότι τους
μετασχηματιστές τους παίρνουν από την
Αθήνα και τους πάνε στην Πάτρα για να

τους επιστρέψουμε στην Κόρινθο. Τα
έξοδα και τα εκτός έδρας των στελεχών
που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μπορούσαν να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη
αλλά όχι εις βάρος των πελατών και
καταναλωτών.

Οι ευθύνες έχουν πολιτική ταυτότητα
Γεωργής Γιώργος, Μέλος Τ.Ε. Αθήνας

Ο

ι δυνάμεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας και του ΠΑΜΕ, γινόμαστε
συχνά στόχος έντονης πολεμικής
από τις άλλες παρατάξεις. Χαρακτηριζόμαστε «διασπαστές» γιατί προσπαθούμε να
δώσουμε τη δική μας άποψη για την πορεία
και τους αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος, να δείξουμε με σαφήνεια τις αιτίες
που το καθιστούν σήμερα αναποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
των εργαζομένων.
Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, λένε.
Έχουν όμως χρώμα οι αιτίες. Οι ευθύνες
έχουν πολιτική ταυτότητα. Και πρέπει να
τις αναδεικνύουμε, αν θέλουμε να είμαστε
ειλικρινείς και αποτελεσματικοί.
Είναι δικαίωμα των συναδέλφων της
ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, της ΣΑΔ να παριστάνουν τους αφελείς, αλλά αυτό αποκαλύπτει την αδυναμία τους να απαντήσουν
στην ουσία των θέσεων και της πολιτικής
που αντιπροτείνουμε στο σωματείο και το
εργατικό κίνημα γενικότερα.
28

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Είπαμε ότι τα προβλήματα έχουν αιτίες.
Ότι παράγονται από την πολιτική της Ε.Ε.
που πιστά ακολουθούν και εφαρμόζουν
τα κόμματα του ευρωμονόδρομου είτε
κυβερνούν, είτε κάνουν αντιπολίτευση.
Είτε μέσα από την στάση που κρατούν τα

στελέχη τους στην ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος.
Μέχρι χθες χαρακτηρίζατε τους ΕΣΚίτες
«κινδυνολόγους», καθώς αποκαλύπταμε
πού θα οδηγήσει η πολιτική απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας και εργασίας.
Σήμερα, επιτέλους «ανακαλύψατε» τις
συνέπειές της, τα προβλήματα που φορτώνει στους εργαζόμενους, στους οικιακούς
καταναλωτές. Έχετε έτοιμο και το «φάρμακο»: τον υγιή ανταγωνισμό, την υγιή απελευθέρωση… Σε ποια χώρα προχώρησε η
απελευθέρωση των αγορών και δεν είχαμε
ίδιες ή ανάλογες συνέπειες; Σε αυτόν τον
πλανήτη, όπου προχώρησε η απελευθέρωση, οι συνέπειες ήταν αντίστοιχες με όσες
βιώνουμε κι εδώ.
Αν οποιοσδήποτε από εμάς εγκατέλειπε
για λίγο τις κομματικές του παρωπίδες, ή
προμετωπίδες, κι έβαζε μπροστά την κοινή
λογική, θα έβλεπε ότι αυτά που ισχυρίζεται η ΕΣΚ είναι τόσο απλά, τόσο αληθινά,
όσο ο αέρας που αναπνέουμε. Λέτε ότι
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θέλετε υγιή ανταγωνισμό. Το ίδιο, από τη
μεριά τους λένε κι οι ιδιώτες, ο ΣΕΒ και
μία σειρά υπερεθνικά μονοπώλια. Προϋπόθεση υγιούς ανταγωνισμού είναι η ύπαρξη
ελεύθερου πεδίου επενδύσεων και περιθωρίων ικανής κερδοφορίας για τους ιδιώτες επενδυτές. Δεν υπάρχει πεδίο επενδύσεων όταν υπάρχουν κρατικά μονοπώλια
ή όταν οι κρατικές επιχειρήσεις έχουν
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Στη περίπτωση αυτή, ΕΕ και Κυβερνήσεις «εξυγιαίνουν» τον ανταγωνισμό υπονομεύοντας
την κρατική επιχείρηση, κι εξασφαλίζοντας
την κερδοφορία και μακροημέρευση των
ανταγωνιστών ιδιωτών.
Δεν το λέμε εμείς. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε
απάντησή του σε καταγγελία της ΓΕΝΟΠ.
Το λένε οι πολιτικοί εκπρόσωποί σας, πράσινοι και γαλάζιοι, το λένε οι Επίτροποι,
Έλληνες και ξένοι. Κι εσείς, οι ηγέτες του
συνδικάτου, σαν από άλλο πλανήτη, επιμένετε να διεκδικείτε «υγιή» ανταγωνισμό,
«υγιή» απελευθέρωση. Δεν σας θεωρούμε
τόσο αφελείς, μάλλον επικίνδυνους!
Η ΕΣΚ, το ΠΑΜΕ, δεν προϋποθέτουν
ιδεολογικοπολιτική ενότητα, αλλά συνεπή
και αταλάντευτη υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης, όλων των
εργαζόμενων. Για να διεκδικήσεις λύσεις
στα προβλήματα δεν πρέπει να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, πρέπει οι στόχοι σου να
είναι ξεκάθαροι. Δεν μπορείς να λες: θέλω
καλή-«υγιή» απελευθέρωση της αγοράς.
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Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι γιατί δεν
το θέλουμε εμείς, μακάρι να υπήρχε θα
ήταν πιο εύκολο. Δεν υπάρχει, όπως δεν
υπάρχει «υγιής» καρκίνος!
Δεν πέρασε μήνας που ψηφίστηκε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μία ακόμα οδηγία για
την απελευθέρωση της αγοράς. Ξέρετε
τι ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ; Να αποσπαστεί οριστικά κι ολοκληρωτικά το σύστημα
μεταφοράς και το δίκτυο. Ενημερώσατε
τους συναδέλφους; Κουβέντα δεν είπατε!!! Κατά τα άλλα μελετάτε τις εξελίξεις
και παρεμβαίνετε…
Όταν λέμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια
είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα,
πώς το εννοούμε; Η παιδεία, η υγεία είναι
κοινωνικά αγαθά, δεν πρέπει να γίνονται
αντικείμενο κερδοσκοπίας από ιδιώτες και
κράτος. Δεν πρέπει η πρόσβαση σε αυτά
τα αγαθά να εξαρτάται από το εισόδημα.
Ανάλογα αντιμετωπίζουμε και την ενέργεια
και διεκδικούμε την αποκλειστικότητα του
δημοσίου στον ενεργειακό τομέα, την αντιπαράθεσή του με το μεγάλο κεφάλαιο ξένο
και ντόπιο, στην εξυπηρέτηση του λαού και
του τόπου.
Εσείς, αντίθετα, δεν βάζετε ζήτημα
να ανατραπεί η πορεία ιδιωτικοποίησης
κι απελευθέρωσης της αγοράς. Λέτε να
παραμείνει η ΔΕΗ 49% στους ιδιώτες! Ο
ΟΤΕ, ο ΟΣΕ είναι μία εμπειρία για να πάρουμε όλοι τα απαραίτητα μαθήματα. Ιδιαίτερα
σε εποχές κρίσης, πρέπει να τεθούν στην

καρδιά της συνδικαλιστικής διεκδίκησης
οι πραγματικές σύγχρονες ανάγκες της
εργαζόμενης οικογένειας.
Αν θέλουμε να απαντήσουμε στην κρίση
βάζοντας σωστά τα αιτήματα κι ολοκληρωμένα, χαράζοντας μία ολοκληρωμένη
στρατηγική για το συνδικαλιστικό κίνημα,
υπάρχει δρόμος. Η ΕΣΚ έχει καταθέσει
από χρόνια, και καταθέτει πάλι σήμερα
ολοκληρωμένες, εναλλακτικές, αγωνιστικές προτάσεις. Προτάσεις και θέσεις που
ανοίγουν προοπτική για να απαντήσουμε.
Δεν χρειάζονται άλλες περιγραφές των
προβλημάτων, τις έχουμε κάνει, όλοι μας.
Τώρα πια τα προβλήματα είναι πολύ πιεστικά για να πει κανείς ότι κινδυνολογεί
ο ένας ή ο άλλος. Μας πνίγουν καθημερινά. Πρέπει να δώσουμε, όσο πιο καθαρά μπορούμε, μία άλλη διέξοδο, μία άλλη
πορεία. Δεν διαφωνούμε στα κλαδικά, ούτε
στα επιμέρους αιτήματα, δεν είναι εκεί η
αντιπαράθεση. Είναι σε ποια στρατηγική
εντάσσεται το κίνημα.
Πρέπει να αναδείξουμε ότι η πολιτική
των ιδιωτικοποιήσεων, η απελευθέρωση
των αγορών, πάνε χέρι-χέρι με το κτύπημα
εργασιακών δικαιωμάτων, την κατεδάφιση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης,
την αύξηση της ανεργίας, την ένταση της
φτώχιας. Πάνε χέρι-χέρι με την γιγάντωση
της κερδοσκοπίας του μεγάλου κεφαλαίου, των πολυεθνικών μονοπωλίων, τους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τους
πολέμους.
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Μ’ αγώνες να διαφυλάξουμε τα συνταξιοδοτικά μας
δικαιώματα
Σόλωνας Γκαβαϊσές, Πρόεδρος Τ.Ε. Ημαθίας

Ε

ίναι γνωστό σε όλους ότι η φετινή γενική μας συνέλευση γίνεται κάτω από
δύσκολες συνθήκες που έχουν σχέση
με τη διεθνή οικονομική κρίση που ξέσπασε
σε όλο τον κόσμο αλλά και που δεν άφησε
ανεπηρέαστη την ελληνική οικονομία και
τον κοινωνικό ιστό της.
Η ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους κερδοσκοπικούς μηχανισμούς και των λεγόμενων golden boys έφεραν στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας αρκετές χώρες και κάποιες
από αυτές ήδη χρεοκόπησαν.
Τα μέτρα που παίρνονται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μάλλον
ευνοούν αυτούς που την προκάλεσαν παρά
τους εργαζόμενους που βλέπουν τα εργασιακά τους δικαιώματα όχι μόνο να περιορίζονται αλλά ακόμη και να καταργούνται είτε
με τη μορφή των απολύσεων, είτε με την
εξαφάνιση σχεδόν των ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.
Ήδη και στον ασφαλιστικό μας φορέα
βλέπουμε τις δυσλειτουργίες που προέκυψαν χωρίς αυτές να έχουν άμεση σχέση με
τη διεθνή οικονομική συγκυρία, αλλά με την
ένταξή μας στο ΙΚΑ-ΤΑΥΤΕΚΩ.
Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σε
θέματα υγείας και λόγω έλλειψης προσωπικού γίνεται με δυσκολία. Η δε χορήγηση
του εφάπαξ και των συντάξεων, όπως βλέπουμε και στις περιοχές μας σε συναδέλ-
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φους που αποχωρούν γίνεται με μεγάλη
καθυστέρηση.
Χρέος όλων μας είναι να διαφυλάξουμε
ακόμα και με αγώνες την κατάκτηση των
συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων και να
μη δεχτούμε καμία υποβάθμισή τους.
Θέλω επίσης να αναφερθώ στην ανησυχία των συναδέλφων μας που εργάζονται
στα πρακτορεία και υποπρακτορεία σε όλη
τη χώρα, οι οποίοι βλέποντας τον περιορισμό των λειτουργικών δραστηριοτήτων
τους αλλά και μελλοντικά την εκχώρηση σε
ότι αφορά την εμπορική εξυπηρέτηση των
πελατών δραστηριοτήτων σε αυριανούς
ανταγωνιστές της ΔΕΗ, τους δίνει το δικαίωμα να πιστεύουν ότι αυτά οδηγούν στο
κλείσιμο και ότι οι ίδιοι στην καλύτερη περίπτωση θα μετατεθούν στις έδρες των περι-

οχών, ή ακόμα και σε γειτονικές περιοχές
και καταστήματα πωλήσεων αντιστοίχως.
Βέβαια το σωματείο μας πήρε έγκαιρα
θέση σε όλα αυτά τα προβλήματα ενημερώνοντας τους αρμόδιους φορείς και δημάρχους όλης της χώρας κάνοντας σαφές στη
διοίκηση της ΔΕΗ ότι οι εργαζόμενοι και το
συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν θα μείνουν
απαθείς αλλά θα κάνουν όλα όσα πρέπει
και θα δώσουν όλους εκείνους τους αγώνες με τους οποίους όχι μόνο θα καθησυχάσουν τους εργαζόμενους συναδέλφους
στα πρακτορεία αλλά και ότι θα μείνουν
ανοιχτά σε πλήρη λειτουργία για το καλό
του κοινωνικού συνόλου και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΗ.
Εγώ θα συμφωνήσω με το συνάδελφο
γραμματέα του συλλόγου, ότι τίποτα δεν
γίνεται από παρθενογένεση αν και υπήρξαν
περιπτώσεις που ακούσαμε κάτι για παρθενοραφή. Τα τελευταία πέντε χρόνια ακούμε
από κυβερνητικά στελέχη να χρεώνουν στο
ΠΑΣΟΚ όλα τα δεινά.
Τελευταία για όλα τα δεινά στη ΔΕΗ
ευθύνονται εκτός του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Αθανασόπουλος με ένα χαρτί που κυκλοφόρησε η ΔΑΚΕ ΔΕΗ στις περιοχές όπως και
στη δική μου τον χρεώνουν και αυτόν στο
ΠΑΣΟΚ, πάλι καλά που δεν χρεώνουν στο
ΠΑΣΟΚ και τους δύο υπουργούς τον μεν
έναν που τον διόρισε, τον δε άλλον που τον
διατήρησε.
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Άμεσες προσλήψεις προσωπικού πρώτης γραμμής
Τυφόξυλος Γιώργος, Γραματέας Τ.Ε. Θεσσαλονίκης

Π

ροέρχομαι από την Θεσσαλονίκη
και θέλω να πω δύο, τρία πράγματα
γιατί πήρα αφορμή ακούγοντας τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας και τον
πρόεδρο της ΔΕΗ και ειλικρινά ακούγοντάς τους και τους δύο βρέθηκα σε δύο
διαφορετικά πολιτικά επίπεδα.
Μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ ότι θα
βάλουμε λέει καινούργιους τρόπους,
καινούργια μέσα για να εξυπηρετήσουμε
τον πελάτη. Θα βάλουμε λέει internet για
να πληρώνουν με απώτερο σκοπό βέβαια
να κόψουν προσωπικό σε μία χώρα που
οι περισσότεροι συνταξιούχοι στήνονται στις ουρές στις τράπεζες γιατί δεν
ξέρουν να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα, σε μία χώρα που το internet έχει το
μικρότερο ποσοστό σε χρήστες, σε μία
χώρα όπου οι τραπεζικοί λογαριασμοί
χρησιμοποιούντα ελάχιστα για να πληρώνονται τέτοια πράγματα και το ξέρουμε
καλά όλοι.
Είμαι στο πρακτορείο του Λευκού Πύργου όπου έχουμε 80 χιλιάδες πελάτες
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και είμαστε δύο άνθρωποι. Δουλεύουμε
με τρεις ταμίες έκτακτους εκ των οποίων
ο ένας ταμίας των οκτώ μηνών κρατάει
και τη διαχείριση του πρακτορείου.
Σκοπεύουν να κάνουν call center για να
μπορέσουν να εξυπηρετούν τον κόσμο.
Με τι προσωπικό; Με ποιους; που θα
τους βρουν; Ο γενικός διευθυντής εμπορίας σκοπεύει να κάνει one stand shop

δηλαδή όλα να γίνονται από ένα γραφείο
είτε είναι θέματα δικτύου είτε εμπορίας.
Ξαναρωτάω με τι προσωπικό; Με ποιούς;
Και κάτι πάρα πολύ τραγικό συνάδελφοι, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε
εγγραφές νέων μελών μιλάω για νέους
συναδέλφους. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι προσπαθούν να μας
δώσουν μία εικόνα μίας επιχείρησης η
οποία θεωρητικά θα πάει καλά και δεν
θέλω να αναφερθώ σε όλα αυτά που
ήδη έχουν λεχθεί σε σχέση με το πως
και πότε δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα
στον ισολογισμό μας.
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αν δεν
αποφασίσουν να προσληφθεί κόσμος
διοικητικός για να μπορέσουμε αυτούς
τους συναδέλφους που σήμερα δουλεύουν με εξάμηνες και οκτάμηνες συμβάσεις, τα παιδιά των 700 ευρώ να πάψουν
να υφίστανται, όχι σαν εργαζόμενοι, σαν
τέτοιες θέσεις, δεν θα μπορέσουμε
καθόλου να πάμε μπροστά.
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Η αγοραστική δύναμη είναι δραματικά μειωμένη
Βαρδούλη Μαριάννα, Τ.Ε. ΔΟΛ

A

γαπητοί Συνάδελφοι,
Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΔΟΠ,
γίνεται σε μια ξεχωριστή περίοδο
για όλους τους εργαζόμενους.
Το ιδιαίτερο είναι η κρίση που διανύουμε
και που βρίσκεται στην ένταση της εξέλιξής της.
Παρ’ όλες τις προσπάθειες των απολογητών του καπιταλιστικού συστήματος
που έγιναν για να κρύψουν ότι η κρίση
είναι βασικό στοιχείο του συστήματος,
δεν τα κατάφεραν. Η κρίση δεν έχει να
κάνει με τον ΄΄καζινοκαπιταλισμό΄΄ ούτε με
την απληστία των ΄΄golden boys΄΄.
Πως μπορεί κανείς να κρύψει ότι οι τράπεζες είναι και ιδιοκτήτες εργοστασίων
και άλλων μονάδων παραγωγής, ή ότι οι
βιομήχανοι είναι μέτοχοι των τραπεζών.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι τεράστια τα κέρδη που απέκτησε
το κεφάλαιο από την υπερεκμετάλλευση
των εργαζομένων και τα καρπώνονται
λίγοι. Το νιώθουμε στην τσέπη μας ότι η
αγοραστική δύναμη είναι δραματικά μειωμένη ενώ υπάρχει υπερσυσσώρευση
κεφαλαίων και εμπορευμάτων που αυτά
δεν μπορούν να διατεθούν
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προτείνει το ΠΑΣΟΚ ή τη λογική που
εκφράζεται από τις άλλες πλευρές ΝΔΣΥΝ- ΛΑΟΣ ότι πρέπει όλοι να βάλουμε
ένα χέρι να βοηθήσουμε στην κρίση.
Είναι εγκληματική η ταξική συναίνεση, η
μοιρολατρία και η υποταγή για την εργατική τάξη.
Είναι συναίνεση αγαπητοί συνάδελφοι
όταν αποδεχόμαστε με μοιρολατρία την
ιδιωτικοποίηση και τον ανταγωνισμό γιατί
αυτή η πολιτική μας οδήγησε εδώ όπου
όλοι μας εντοπίζουμε και χθές και σήμερα και όλα αυτά τα προβλήματα έχουν
άμεση σχέση με την στάση αυτή.
Οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει τα κέρδη τους, δεν πρέπει να πληρώσουν ακόμη μια φορά για να βγεί από την κρίση
του το μεγάλο κεφάλαιο.
Πρέπει να πάρουν θέση μάχης για να
αποκρούσουν τα νέα χειρότερα αντεργατικά μέτρα που έρχονται.
Σήμερα χρειάζεται αποφασιστικά να
ξεμπλέξουν οι εργαζόμενοι, και το λέμε
ευθαρσώς αυτό, από τον εργοδοτικό
συνδικαλισμό. Να μην ενδώσουν στις
επιδοματικές λογικές της φτώχιας που

Η ΝΔ παρέλαβε και ενίσχυσε το αντεργατικό της οπλοστάσιο από το ΠΑΣΟΚ.
Με τον νόμο 3429/2205, που μιλάει για
μονομερή αλλαγή του ΚΚΠ στις ζημιογόνες πρώην ΔΕΚΟ και την τροπολογία
2/10/2008 για μαζικές απολύσεις προσωπικού χωρίς αποζημίωση σε ΄΄ ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες ΄΄ χτυπιούνται δηλαδή συθέμελα
οι εργασιακές σχέσεις.
Η πλειοψηφία, θα χρησιμοποιήσω μια
έκφραση που λέμε, ας μη χύνει κροκοδείλια δάκρια τώρα που απλώς εφαρμό-
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ζονται όσα είχαν ψηφίσει με όλα αυτά τα
νομοσχέδια που σαφώς ήταν αντεργατικά.
Όλα όσο ζούμε σήμερα κάποιοι τα νομοθέτησαν και αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο, όλοι το γνωρίζουμε.
Για τους νεοπροσλαμβανόμενους στις
πρώην ΔΕΚΟ ο νόμος αυτός δεν είναι
τίποτα άλλο παρά χαριστική βολή στα
δικαιώματά τους. Δεν θα έχουν Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η κατάσταση χειροτερεύει για παλιούς
και νέους εργαζόμενους αφού η διαμόρφωση της μισθολογικής πολιτικής περνά
στα χέρια της Διοίκησης και της Κυβέρνησης, ενώ τα συνδικάτα δεν έχουν το
δικαίωμα να προσφύγουν στη διαιτησία.
Αυτοί λοιπόν έχουν και το καρπούζι και
το μαχαίρι.
Επιπλέον ας μην ξεχνάμε ότι η Ε.Ε με τις
ψήφους ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ-ΛΑΟΣ, ψήφισαν
την άκρως αντεργατική οδηγία η οποία
αφορά την επέκταση του εργάσιμου χρόνου στις 72 ώρες την εβδομάδα και τον
διαχωρισμό εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και ανενεργό.
Αν αυτό δεν είναι παρά πέρα διεύρυνση
της βαρβαρότητας και της εκμετάλλευσης τότε τι είναι;
Σε ότι αφορά τη ΔΕΗ, οι αλλαγές προχωρούν ραγδαία. Στους χώρους δουλειάς
συναντάμε όλο και περισσότερο εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, έκτακτους,
νοικιασμένους, εργαζόμενους σε εργολάβους που αντικαθιστούν εργαζόμενους
με σταθερή σχέση εργασίας.
Αναφερθήκατε πολλοί συνάδελφοι, στην
μείωση του αριθμού των εργαζόμενων
και στις νέες εργασιακές σχέσεις.
Φυσικά η πορεία ιδιωτικοποίησης, οι
καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, συνδέονται με τη χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων στην Ηλεκτρική Ενέργεια
και στη ΔΕΗ.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, δείχνει ότι αυτή η κατάσταση θα ενισχυθεί
τα επόμενα χρόνια. Ακούσαμε ήδη ότι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζονται τον
Ιούνιο να συζητήσουν πολύ πιο σκληρά
μέτρα και για τις εργασιακές σχέσεις
αλλά και για άλλα πολλά.
Η μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και η μείωση των λειτουργικών
δαπανών οι οποίες προβλέπονται, δεί-
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χνουν φανερά που πάει το πράγμμα.
Ξέρουμε ότι το 75% των λειτουργικών
δαπανών είναι οι δαπάνες μισθοδοσίας.
Βλέπουμε τον σκοπό τους. Μείωση αριθμού εργαζομένων, πετσόκομμα δικαιωμάτων, ελαστικές μορφές απασχόλησης,
συστήματα αξιολόγησης κ.λ.π.
Έχουμε πείρα από αυτή την εφαρμογή.
Έχουμε μπροστά μας τον ΟΤΕ.
Θα έχετε μάθει και για τον ΟΣΕ και την
τάχα εθελούσια έξοδο που μιλάει για
50% του εφάπαξ και το 70% του βασικού
μισθού ως σύνταξη μέχρι να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας και όποτε θέλει ο
εργοδότης θα τους καλεί για δουλειά.
Να δούμε λοιπόν πώς θωρακίζεται το
σωματείο μας και γενικότερα η ΓΕΝΟΠ
σε όλα αυτά τα πράγματα και τι ρότα τραβάει από δω και πέρα για να μην ερχόμαστε μετά από μερικά χρόνια και κλαίμε
πάνω από το χυμένο γάλα.
Όσο για τα εργατικά ατυχήματα, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Μήπως
αυτό δεν έχει σχέση με την υποταγή στην
αύξηση της κερδοφορίας και τη συμπίεση του κόστους;
Για μας είναι ξεκάθαρο, ότι η προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας, είναι
πρωτίστως υπόθεση της ταξικής πάλης.
Η πλειοψηφία των παρατάξεων δηλαδή ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ, συναινεί σε μια
τέτοια πορεία και αυτό ισοδυναμεί με μια
άνευ όρων παράδοση.
Η Αγωνιστική Συνεργασία καταθέτει
στους εργαζόμενους συνολικό πλαίσιο
διεκδικήσεων και αιτημάτων που μπο-

ρούν να δώσουν προοπτική στο συνδικαλιστικό κίνημα, να αποκρούσουν την
αντεργατική επίθεση, να φέρουν αποτελέσματα και νίκες.
Μαζί με το ΠΑΜΕ που είναι η σπορά
συσπείρωσης του αύριο, που είναι η
μετουσίωση σε όπλο των εργαζομένων ας αποκρούσουμε τα νέα αντιλαϊκά
μέτρα που έρχονται.
Παλεύουμε για:
•	Εξασφάλιση μόνιμης σταθερής
ημερήσιας απασχόλησης με πλήρη
δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στην Ενέργεια. 7ωρο και
5μερο. Ελάχιστος μισθός 1400€.
Ακύρωση στην πράξη των αντεργατικών νόμων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
•	Σταμάτημα των εργολαβιών. Να
καταργηθεί ο θεσμός των εκτάκτων,
των ενοικιαζόμενων και της μερικής
απασχόλησης. Άμεσες προσλήψεις
με διαφανείς διαδικασίες για να
καλυφθούν όλες οι πάγιες ανάγκες.
•	Να σταματήσει η εντατικοποίηση, οι
αυθέρετες μεταθέσεις, η μετατροπή
των εργαζομένων σε ΄΄ανθρώπους
για όλες τις δουλειές ΄΄
Τέλος σε ότι αφορά την ψηφοφορία η
ΕΣΚ ψηφίζει όχι στον Διοικητικό Απολογισμό για όλους εκείνους τους λόγους
που προφανώς καταλάβατε, όσο αφορά
τον οικονομικό απολογισμό θα ψηφίσουμε απλά λευκό από την άποψη διαφοράς
στόχων και όχι ότι αμφισβητούμε ‘η ότι
κάτι κακό γίνεται μέσα εκεί.
Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης κυρρήτει το τέλος των εργασιών
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Ντύθηκαν στα μαύρα...

Φ

ορώντας μαύρες μπλούζες προσήλθαν στην εργασία τους, τη Δευτέρα
22 Ιουνίου, οι διοικητικοί και οικονομικοί υπάλληλοι της ΔΕΗ Πάτρας, θέλοντας
με αυτό τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για
την απαξίωση της δημόσιας επιχείρησης που
έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Οι συναδέλφισσες στην εξυπηρέτηση “μαυροφορεμένες”.

Το σωματείο των εργαζομένων στη ΔΕΗ Πάτρας
επέλεξε αυτό τον πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας
που “συνοδεύτικε” και από τη διανομή ενημερωτικών
φυλλαδίων σε όσους καταναλωτές βρέθηκαν χθες
στο κτίριο της επιχείρησης, στην Ακτή Δυμαίων. Οι
εργαζόμενοι είχαν μάλιστα φτιάξει και ειδικά για την
περίσταση μαύρα μπλουζάκια, στα οποία αναγραφόταν: “Όχι στο κλείσιμο των ταμείων και στη διάλυση

των πρακτορείων. Άμεσες προσλήψεις διοικητικού
προσωπικού για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών”.
Οι μαυροντυμένοι υπάλληλοι, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο δυσοίωνο μέλλον της επιχείρησης που
καθημερινά απαξιώνεται, στην έλλειψη προσωπικού,
στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στον τεχνικό τομέα και στην κατάργηση των πρακτορείων και
καταστημάτων της ΔΕΗ που έχει ως αποτέλεσμα την
καθημερινή ταλαιπωρία των πελατών και τις αντίξοοες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. “Μπροστά
στο φόβο των απεργιακών κινητοποιήσεων μεσούσης
της καλοκαιρινής περιόδου, η διοίκηση της ΔΕΗ εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για 2.600 προσλήψεις προσωπικού, οι οποίες ωστόσο είναι ελάχιστες
μπροστά στις πραγματικές ανάγκες και στο αίτημα
της ΓΕΝΟΠ για 7.000 προσλήψεις όλων των κατηγοριών, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά.
Στην ίδια ανακοίνωση οι αρμόδιο κάνουν λόγο για
γενικότερες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, όπως
και ότι φαίνεται μη δόκιμη η λειτουργία όλων των
καταστημάτων και των σημείων εξυπηρέτησης πελατών. Προμηνύουν δηλαδή λουκέτο. “Θα συνεχίσουμε
τον αγώνα μας και δίπλα μας θέλουμε και όλους τους
πολίτες”, δήλωσε ο πρόεδρος της Τ.Ε. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ,
Θεόδωρος Κανελόπουλος. (απόσπασμα από την εφημερίδα “Η Πρωινή Γνώμη”, 23/6/09)

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Πάτρας ντυμένος στα μαύρα μοιράζει φυλλάδιο στους καταναλωτές για το κλείσιμο των πρακτορείων


ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Y ΓΕ Ι Α
Εκδήλωση για το μελάνωμα

Τ

ην Πέμπτη 18/6/2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
η ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν τα
τοπικά σωματειακά παραρτήματα της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ και
ΕΤΕ/ΔΕΗ με τον σύλλογο εθελοντών κατά του καρκίνου
(ΑγκαλιάΖΩ) παράρτημα Αχαΐας για το Μελάνωμα.
Ο καθηγητής και Δ/ντής της Δερματολογικής Κλινικής του
Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου κ. Τσαμπάος Διονύσιος με τρόπο κατανοητό, γλαφυρό και εμπεριστατωμένο ανέπτυξε το θέμα: «Έγκαιρη Διάγνωση και
Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Δέρματος».
Ανέλυσε τους κινδύνους που προέρχονται από τον ήλιο
και την ηλιακή ακτινοβολία ιδίως το καλοκαίρι, διότι ο ήλιος εκτός ότι αποτελεί αστείρευτη πηγή ενέργειας, μπορεί
να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία
όταν εκτιθέμεθα χωρίς προφύλαξη, άσκοπα και αλόγιστα.
Άλλωστε κάθε χρόνο, 60.000 άνθρωποι πεθαίνουν λόγω

της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η ενημερωτική εκδήλωση έκλεισε μετά από διαλογική συζήτηση με τον καθηγητή να απαντά σε ερωτήσεις
και απορίες των παρευρισκομένων κάνοντας το σύνθημα
«Αγαπώ τον ήλιο αλλά προστατεύω το δέρμα μου», στάση
ζωής.
Την εκδήλωση συντόνισε ο γιατρός εργασίας της ΔΕΗ
κ. Οδυσσέως Κωνσταντίνος και χαιρέτησαν εκ μέρους της
ΔΕΗ ο βοηθός Δ/ντη της ΔΠΠ-Η κ. Κουβεριανός Γρηγόριος,
η πρόεδρος του παραρτήματος Αχαΐας ΑγκαλιάΖΩ κ. Παπαχρυσανθάκη Λαμπρινή, ο πρόεδρος του συλλόγου Συναδελφικών Εκδηλώσεων προσωπικού ΔΕΗ Αχαΐας κ. Σπηλιωτόπουλος Δήμος καθώς και ο πρόεδρος της Τ.Ε.ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Πατρών-Αιγίου συν. Κανελλόπουλος Θεόδωρος εκ μέρους
των εργαζομένων.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση που έκανε η Τ.Ε. ΕΔΟΠ/Πάτρας

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ΜΟΙΡΑΖΕΙ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Σ

ας καλούμε να ενισχύσετε το έργο
μας γιατί η αποστολή μας έχει καθαρά
κοινωνικό χαρακτήρα
και δυστυχώς στην εποχή που ζούμε οι ανάγκες
για αίμα καθημερινά
αυξάνουν με αποτέλεσμα να μην μπορούμε
να ανταποκριθούμε. Οι
εθελοντές αιμοδότες
δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Τους ευχαριστούμε
και τους τιμούμε.

Η επιτροπή Αιμοδοσίας
Πολίτου Νάνη
Μηλιώτης Γιάννης
Δημόπουλος Αθανάσιος
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