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Ομιλία του προέδρου της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ Γεώργιου Μπίτζα

Το Γενικό μας 
Συμβούλιο συνέρ-
χεται σε συνθήκες 
πρωτόγνωρες για 
την χώρα μας. Συν-
θήκες γενικευμένης 
κρίσης σε οικονο-
μικό, πολιτικό και 
πολιτισμικό επίπεδο. 
Αμφισβητείται δομι-
κά το μοντέλο πολι-
τικής και οικονομι-
κής διακυβέρνησης 
της μεταπολίτευσης 
και η χώρα βρίσκεται 
προ των πυλών της 
πτώχευσης. 

Τους τελευταίους μήνες γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες 
μιας πρωτοφανούς κρίσης. Μιας κρίσης η οποία ενώ εντάσσεται 
στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η 
απληστία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της παγκοσμιοποίησης, 
δυστυχώς έχει και τα ελληνικά χαρακτηριστικά της νεοελληνικής 
πολιτικής, όπου στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα προδήλως διακρί-
νεται ποιος πληρώνει το μάρμαρο και ποιος μπορεί να γίνει απ’ 
αυτούς που λέμε εύκολα νεόπλουτος, αρκεί μόνο να πας με το 
σύστημα, να παρανομήσεις, να συμβιβαστείς, να τα αρπάξεις, να 
φοροδιαφεύγεις, να εισφοροδιαφεύγεις χωρίς κόπο και κόστος, 
αφού το ίδιο το σύστημα αναπαράγει τέτοιες αργυρώνητες και 
εξωνημένες πολιτικές. 

Αρκούσε να ξεχάσει κανείς το ηθικό κόσμο των αξιών, των 
οραμάτων και να ακολουθήσει τον δρόμο του εύκολου κέρδους, 
πιστεύοντας ότι είναι ένα μέρος του συστήματος, το οποίο κατα-
στρατήγησε ό,τι ηθικό διέθετε μία ευνομούμενη πολιτεία, αφού 
οδηγήθηκε σε λογικές διαχείρισης που επέβαλε το ντόπιο και 
ξένο καπιταλιστικό σύστημα. 

Έτσι λοιπόν η μεταμοντέρνα εποχή που διανύουμε διακρί-
νεται από την κατάργηση κάθε έννοιας δικαίου, από αναξιο-
κρατία, από αυθαιρεσία, που το ίδιο το σύστημα αναπαράγει 
και αναμφίβολα οδηγεί στον εύκολο πλουτισμό και σε βάρος 
του ανήμπορου λαού. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η χώρα να βρίσκεται σε 
μία μη αναστρέψιμη κατάσταση, ενώ παράλληλα οδηγείται 

διεθνώς στο μάτι του κυκλώνα, όπου το μέλλον της εξαρτάται 
από τα σπρέντς, τον Όλι Ρεν, τον Γιούλγκερς και  τους υπό-
λοιπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου. 

Η Ελλάδα μας επομένως όπως την ξέραμε, η κοιτίδα του 
πολιτισμού και της δημοκρατίας με το μακραίωνο πολιτιστι-
κό της υπόβαθρο και τις ιστορικές της παραδόσεις, τις οποίες 
έχει μεταλαμπαδεύσει σε χιλιάδες λαούς από την μία άκρη της 
υδρογείου στην άλλη, διασύρεται διεθνώς στα Μέσα Ενημέρω-
σης αφού από χώρα της γνώσης έγινε παρίας και ευτελίζεται 
κάθε μέρα. 

Η πρωτοφανής τα τελευταία χρόνια αδυναμία της χώρας να 
εξυπηρετήσει το εξωτερικό χρέος, το έλλειμμα προϋπολογι-
σμού, αλλά και το αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών και συναλλα-
γών δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα. 

Η παντελής απουσία ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης, 
η επιδοτούμενη οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα, οδήγησαν την χώρα στην 
κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, δηλαδή στην απειλή του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην κατάρρευση της οικο-
νομίας και στην ραγδαία αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού. 

Από την άλλη πλευρά το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί 
αμήχανο την ραγδαία απαξίωσή του, ανίκανο να προτείνει 
συγκεκριμένες λύσεις εξόδου από την κρίση, ενώ το πολιτικό 
προσωπικό της χώρας δείχνει γερασμένο, ξεπερασμένο, που 
δεν  μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ψελλίζοντας ότι 
μπορεί να υπερασπιστεί το υπάρχον μοντέλο αδυνατώντας να 
συλλάβει τα μηνύματα των καιρών. 

Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αβελτηρίες και 
τις παλινωδίες της απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν πρό-
κειται για πολιτική ένωση και δυστυχώς εκ του αποτελέσμα-
τος ούτε και οικονομική, αφού κυριαρχούν εθνικές αντιλήψεις 
χωρίς την αλληλεγγύη των κρατών, μακράν και πέραν των 
σκοπών της ίδρυσης, αλλά κυρίως επικρατούν οι απόψεις των 
μεγάλων πολυεθνικών και των οικονομικών συμφερόντων. 
Πρόκειται δηλαδή για ένα σύνολο φανατικών υποστηρικτών 
του ελεύθερου εμπορίου και της δημοσιονομικής ορθοδοξί-
ας, οι οποίες βρίσκουν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να επιτε-
θούν κατά μέτωπο στις κατακτήσεις των εργαζομένων. 

Στα πλαίσια αυτά τόσο το Εργατικό όσο και το Συνδικα-
λιστικό Κίνημα καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
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Καλούνται να υπερασπίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. 
Καλούνται να επεξεργαστούν νέες στρατηγικές και τακτικές, 
νέες κοινωνικές συμμαχίες και ιδιαιτέρως πιο αποτελεσμα-
τικές μορφές αγώνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν 
πρέπει να δεχτούμε την απαξίωση της εργασίας. Γιατί δεν 
πρέπει να δεχτούμε την απαξίωση του ασφαλιστικού μας 
συστήματος. Γιατί δεν πρέπει να δεχτούμε την κατάργηση 
κάθε κατάκτησής μας, που με αγώνες κερδίσαμε όλα αυτά τα 
χρόνια. Να πληρώσουν την κρίση οι έχοντες και κατέχοντες, 
δηλαδή αυτοί που πλούτισαν από το χρηματιστήριο, από τα 
θαλασσοδάνεια μετά την μεταπολίτευση, προγενέστερα από 
το σχέδιο Μάρσαλ, αλλά και σήμερα από τα γνωστά Βατοπέ-
δι, ομόλογα και άλλα. Πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, για τις 
ίδιες οικογένειες, για τα γνωστά τζάκια που φοροδιαφεύγουν 
διαχρονικά. 

Κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι.

Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουν αποχω-
ρήσει μέχρι σήμερα 6.500 πελάτες από την χαμηλή, 607 από 
την μέση, και συνολικά σε ετήσια βάση ξεπερνούν τα 160 εκα-
τομμύρια € χωρίς ακόμα να έχουμε προβεί σε κανένα μέτρο. 
Πως γίνεται η Βέρμπουτ να διαφημίζει ότι ο Βερόπουλος 
καταναλώνει πράσινη ενέργεια και να μην έχουμε προσφύγει 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή να μην έχουμε καταγγείλει 
στην ΡΑΕ σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή, θα έλεγα εγώ αυτό το 
αβανταδόρικο όργανο υπέρ των ιδιωτών, που αποδεικνύεται 
ότι δεν έχει κάνει καμία σύσταση, παίζει καθαρά υπέρ των 
ιδιωτών και απόδειξη είναι το ψευδέστερο της διαφήμισης, 
όπου δεν επιβάλει κανέναν όρο υγιούς ανταγωνισμού. 

Πως γίνεται η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας και 
συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας να παρακολου-

θεί ένα τέτοιο γεγονός και να μην έχει 
την δυνατότητα τολμώ να πω σε παρέν-
θεση, εκτός και δεν θέλει, να λειτουργήσει ένας μηχανισμός 
που θα ανατρέψει αυτή την φυγή των πελατών. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, κύριοι προσκεκλημένοι.

Η Ηλεκτρική Ενέργεια είναι γεγονός ότι συντελεί σε κάθε  
παραγωγική διαδικασία. Είναι θα έλεγα εγώ ο ακρογωνιαίος 
λίθος για την κοινωνική ζωή του τόπου, αφού η έλλειψή της 
δείχνει αμέσως την αναγκαιότητα της του προϊόντος που 
παράγουμε όλοι αυτό το κοινωνικό προϊόν. Γι’ αυτό πρέπει 
κατά την γνώμη μας να βρίσκεται σε κρατικό έλεγχο και η ΔΕΗ 
να είναι πράγματι ο ενεργειακός πρωταθλητής στην Ενέργεια. 
Αυτό απαιτείται να κατέχει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας 
στην Ηλεκτρική Ενέργεια για να τροφοδοτεί απρόσκοπτα την 
χώρα με ρεύμα και να παρέχει χαμηλές τιμές στον Έλληνα 
καταναλωτή. 

Έχουμε επομένως χρέος να υπερασπιστούμε το δημόσιο 
χαρακτήρα της. Να επανεξετάσουμε την οργανωτική δομή 
της, ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί όλοι και να έχουμε 
και οικονομίες κλίμακος. Να απαιτήσουμε τον σεβασμό της, 
να απαιτήσουμε να αφεθεί ελεύθερη για να παράγει και αύριο 
ρεύμα, αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Να απαιτήσουμε να 
σταματήσουν τα στημένα παιχνίδια σε βάρος της. Να απαιτή-
σουμε τα 3 δις που μας χρωστάει το κράτος. Να μην επιτρέ-
ψουμε το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας και 
να ενώσουμε την φωνή μας ενάντια σε κάθε πολιτική που τα 
βγάζει όλα στο σφυρί. Να μην δεχτούμε να γίνουμε δούλοι 
στην ίδια μας την χώρα και εμείς και τα παιδιά μας. Προέχει η 
ενότητα, η ταξικότητα, η αταλάντευτη στάση μας απέναντι σε 
ένα σαθρό καπιταλιστικό σύστημα που καταρρέει συνεχώς.
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Να αρθεί το συνδικαλιστικό κίνημα στο ύψος των περιστάσεων

Χρήστος Πιστεύος, Γ. Γραμματέας της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ

Σας καλωσορίζω 
στο 41ο Γενικό Συμ-
βούλιο και Γενική 
Συνέλευση, η οποία 
πραγματοποιείται 
σε πρωτόγνωρες 
συνθήκες τόσο για 
τους εργαζόμενους, 
όσο και για το Συν-
δικαλιστικό Κίνημα. 
Συνθήκες οι οποίες 
αποκαλύπτουν ότι 
οι εργαζόμενοι είναι 
για άλλη μία φορά 
στο στόχαστρο του 
σοσιαλιστικού νεο-
φιλελευθερισμού 

και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα του οργανωμένου Συνδι-
καλιστικού Κινήματος για την προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. 

Είμαστε μάρτυρες της πιο ακραίας επιθετικής και φορο-
εισπρακτικής πολιτικής που δέχονται οι εργαζόμενοι στην 
μεταπολεμική περίοδο. Οι εργαζόμενοι που πίστεψαν πως θα 
πάρουν έστω και ένα ευρώ αύξηση καθώς έτσι τους έταζαν 
και άκουγαν πως χρήματα υπάρχουν. Σήμερα βλέπουν πως 
τα χρήματα που εννοούσαν ήτανε τα δικά τους επιδόματα, 
οι μισθοί, τα δώρα τους και οι συντάξεις τους. Αμήχανοι οι 
εργαζόμενοι βλέπουν να αμφισβητούνται και να καταργού-
νται δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, 
η κατάκτηση των οποίων ήτανε αποτέλεσμα επίπονων και 
μακροχρόνιων αγώνων. Παγωμένοι οι εργαζόμενοι βλέπουν 
μία άτολμη εδώ και μήνες κυβέρνηση να είναι χαμένη μέσα 
στο Λαβύρινθο των αγορών δανειζόμενη με υπέρογκα επιτό-
κια σε βάρος του ελληνικού λαού και της χώρας. Να δέχεται 
αδιαμαρτύρητα την εύκολη συνταγή των κυρίων, κυρίων Τρισέ 
και Όλι Ρεν ότι την οικονομική κρίση πρέπει να πληρώσουν οι 
εργαζόμενοι ως οι κύριοι υπαίτιοι της κατάστασης αυτής για 
να επιτευχθούν οι στόχοι των αριθμών και το χειρότερο απ’ 
όλα με τους ερασιτεχνισμούς της κυβέρνησης και του νέου 
δόγματος του σοσιαλιστικού νεοφιλελευθερισμού και την αμέ-

ριστη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγηθήκαμε 
στο ΔΝΤ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις γνωστές σε 
όλους μας συνέπειες, όπως πλήρης κατάργηση συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, απολύσεις, μισθούς πείνας, κατάργη-
ση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και λοιπά. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σ’ αυτές τις συνθήκες 
πρέπει να συζητήσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, προ-
τάσεις, που θα βοηθήσουν ώστε να αποφασίσουμε ποιον δρόμο 
θα επιλέξουμε, ποιους αγώνες θα δώσουμε, που δεν αφορούν 
μόνο εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές. Σήμερα αποφασίζου-
με και δρούμε, σήμερα αντιστεκόμαστε και παλεύουμε, σήμερα 
θέτουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και αποτε-
λεσματικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, που δεν θα επιτρέψει 
στην επιστροφή του εργασιακού μεσαίωνα. Σήμερα οι εργα-
ζόμενοι ενωμένοι και αποφασισμένοι προβάλουν την βούλησή 
τους να προστατεύσουν τα εργασιακά τους και συνταξιοδοτικά 
τους δικαιώματα για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους και εκεί-
νο των παιδιών τους. Σήμερα οι εργαζόμενοι και οι συνθήκες 
απαιτούν ένα Συνδικαλιστικό Κίνημα ενωμένο και αταλάντευτα 
ταγμένο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η ΕΔΟΠ είχε μία πλούσια 
συνδικαλιστική δράση, είναι από την φύση της αγωνιστικό 
σωματείο. Δεν είναι όμως από την φύση του δημοσιοσχεσίτικο 
σωματείο, να κάνει δημόσιες σχέσεις, να υποδεικνύεται για 
δημόσιες σχέσεις, αλλά μόνο για συνδικαλιστικούς αγώνες. 
Όπως είπα η ΕΔΟΠ ήτανε μπροστάρης μαζί με την ΓΕΝΟΠ 
εναντίον του σπασίματος της επιχείρησης. Ήτανε στην πρώ-
τη γραμμή ενάντια στο Νόμο 3655/2008 για το ασφαλιστικό 
μας. Ήτανε αυτή που κατήγγειλε την αθρόα και ανεξέλεγκτη 
πρόσληψη δεκάδων ακριβοπληρωμένων συμβούλων στην επι-
χείρηση. Κατήγγειλε την αυταρχική συμπεριφορά του κυρίου 
Αθανασόπουλου με την εφαρμογή του rotation καρατομώντας 
στελέχη της επιχείρησης κατά το δοκούν. Κατήγγειλε στην 
είσοδο των ιδιωτών στην εμπορία, κάτι που συμβαίνει και 
σήμερα, με αποτέλεσμα να έχει χάσει η επιχείρηση αρκετούς 
πελάτες και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και η σημερι-
νή Διοίκηση ακόμα δεν έχει αντιδράσει. Τι περιμένει άραγε, 
μήπως θέλει την ΔΕΗ ζημιογόνα για να την ξεπουλήσει; 

Δώσαμε μάχη ενάντια στο κλείσιμο των πρακτορείων και σε 
ως ένα σημείο το πετύχαμε. 
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Η ΕΔΟΠ ασχολήθηκε και με τις κατηγορίες τις οποίες αντι-
προσωπεύει. Επιγραμματικά αναφέρω: 

Ανέδειξε και έδωσε λύσεις στους συναδέλφους σε θέματα 
ετεροαπασχόλησης και προσμέτρησης του χαμένου χρόνου. 

Ανέδειξε και υπέβαλε την υπογραφή της Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας για τους συναδέλφους του ΟΑΠ μετά την 
ψήφιση του Νόμου 3655. 

Με τις δυναμικές παρεμβάσεις μας σταματήσαμε και την 
διάλυση της φύλαξης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 

Μετά απ’ όλα αυτά, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σήμερα 
περισσότερο από άλλοτε το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα πρέπει 
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει να ενώσει 
τις δυνάμεις του ανεξάρτητα από πολιτικές ή ιδεολογικές δια-
φορές και να δώσει μάχη για την προάσπιση των εργασιακών, 
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, για την 
υπεράσπιση του εισοδήματός μας και την αποτροπή της συρ-
ρίκνωσής του, για το σεβασμό των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, για την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων 
και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 

Φίλοι και φίλες, η ΔΑΚΕ-ΕΔΟΠ σύμφωνα με το παραπάνω 
πλαίσιο ζητά την ενότητα όλων των εργαζομένων. Ζητά την 
ομοψυχία και ομοθυμία των εργαζομένων και διεκδικεί ΔΕΗ 

καθετοποιημένη 51% στο κράτος. Μην 
τολμήσει κάποιος να διανοηθεί έστω 
και μισό τα εκατό να ξεπουλήσει. Όχι στην συρρίκνωση της 
επιχείρησης. Όχι στην κατάργηση των συλλογικών συμβά-
σεων εργασίας. Όχι στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, 
που ένα μήνυμα το πήραμε από τον κύριο Μπαράτση για τον 
ΚΚΠ-ΔΕΗ, το ανέφερε κανονικά και ευθαρσώς τον ΚΚΠ-ΔΕΗ 
και συνδέεται με το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις 
που έπεται από την κυβέρνηση. Όχι στους μισθούς πείνας. 
Όχι στην κατάργηση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Επί-
σης ζητάμε επαναλειτουργία και όλων των πρακτορείων που 
έκλεισαν, γιατί η ΕΔΟΠ ήτανε αντίθετη με το κλείσιμο των 
πρακτορείων και ζητάγαμε κανένα κλείσιμο πρακτορείων και 
εκεί που κλείσανε να ανοίξουν και όλα αυτά. Τέλος ζητάει 
προσλήψεις προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες 
τις ειδικότητες που εκπροσωπούμε, διότι οι ειδικότητες που 
εκπροσωπούμε είναι σε φθίνουσα και μηδενική κατεύθυνση. 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, τώρα όσο ποτέ άλλοτε προ-
έχει το Συνδικαλιστικό Κίνημα να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων ανεξαρτήτου κομματικής ταυτότητας και ενωμένο 
και δυνατό να αντεπεξέλθει στις δύσκολες περιπτώσεις που 
έχουμε να συναντήσουμε. 
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Φωτόπουλος Νίκος, Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ

Είναι πραγματικά 
λόγια που βγαίνουν 
από την καρδιά 
μου, ειλικρινή, είναι 
πραγματικά τιμή για 
μένα να μιλώ στο 
Γενικό Συμβούλιο 
της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ. 
Στο Συμβούλιο ενός 
σωματείο με μεγάλη 
διαδρομή και ακόμα 
μεγαλύτερη συνει-
σφορά στους αγώ-
νες της εργατικής 
τάξης της χώρας 
μας, στους αγώνες 
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. 

Επειδή ξέρω σε ποιο σώμα ανθρώπων μιλώ, σε τι επίπεδο, 
επιτρέψτε μου να αποφύγω την αναφορά στα προβλήματα της 
ΔΕΗ και στην κλοπή που εξακολουθεί να υφίσταται η επιχείρηση 
του ελληνικού λαού. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα ξέρετε.

Συνάδελφοι, καθαρές κουβέντες μεταξύ μας, σταράτα λόγια, 
γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μέλλον, γιατί μόνο έτσι 
μπορούμε να ελπίζουμε. Η σταθερότητα, η σοβαρότητα και η 
συνέπεια είναι η βάση της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης, 
που χωρίς αυτά, δεν μπορείς να πας πουθενά και εμείς και 
είμαι σίγουρος ότι το βλέπετε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά 
μας και μάλιστα δύσκολο και ανηφορικό και για να τον βαδίσου-
με με επιτυχία πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Βεβαίως σ’ αυτό 
το σημείο θέλω να πω το εξής. Ακόμα και  μόνοι να μείνουμε 
να είστε σίγουροι ότι αυτόν τον δρόμο της σταθερότητας και 
της συνέπειας θα τον πάμε ως το τέλος όσο δύσκολος και 
ανηφορικός και αν είναι, όσο και αν χρειαστεί να ματώσουμε. 
Και αυτό για την τιμή, την αξιοπρέπεια και την ιστορία. 

Επειδή όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, ως συνδικαλιστή αλλά 
κυρίως ως Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ πρώτα απ’ όλα και πάνω 
απ’  όλα με ενδιαφέρει να είμαστε όλοι μαζί, ιδιαίτερα σε 
αυτή την  κρίσιμη στιγμή, πολύ συνειδητά σήμερα επιλέγω να 
σταθώ σε συγκεκριμένα ζητήματα και να επιβεβαιώσω και να 
ξεκαθαρίσω για μία φορά ακόμα την στάση της ηγεσίας της 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Σε έξι θέματα θα αναφερθώ. 

Πρώτον, για τα μέτρα της κυβέρνησης. Ως ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ δια-
φωνούμε ριζικά και τα καταδικάζουμε. Σεβόμαστε βεβαίως την 
προσπάθεια της κυβέρνησης, αλλά διαφωνούμε με την κατεύ-
θυνση των μέτρων, γιατί για μία φορά ακόμα καλεί τα συνήθη 
υποζύγια να πληρώσουν το μάρμαρο της κρίσης και τα σπα-
σμένα άλλων. 

Ναι, να πάρει μέτρα η κυβέρνηση, βεβαίως, να κτυπήσει την 
φοροδιαφυγή, να κτυπήσει την εισφοροδιαφυγή, να βάλει τέλος 
σε κάθε ρεμούλα, σε κάθε αρπαχτή. Να σταματήσει βεβαίως 
τις σπατάλες, να νοικοκυρέψει επίσης το κράτος. 

Συνάδελφοι, τα μέτρα της κυβέρνησης εκτός από άδικα 
φοβούμαι, εύχομαι να διαψευστώ, θα αποδειχθούν και αναπο-
τελεσματικά. Καταρχήν είναι άδικα, γιατί όπως είπα παρά τις 
περί αντιθέτου δεσμεύσεις για μία φορά ακόμα καλούνται το 
μάρμαρο της κρίσης να το πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια. 
Δηλαδή οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. 

Σε όλους αυτούς λοιπόν που μας αντιμετωπίζουν έτσι, σε 
όλους αυτούς που μας επισημαίνουν με διδακτικό ύφος λέγο-
ντάς μας «ξέρετε τι σημαίνει το δημοσιονομικό έλλειμμα να 
είναι στο 13,6%». Σε όλους αυτούς με κάθε σοβαρότητα κοι-
τώντας τους στα μάτια απαντούμε. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει να 
ζεις με δανεικά; Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι άνεργος; Ξέρετε 
τι σημαίνει να μην μπορείς να τα βγάλεις πέρα; 

Στα διλήμματα, που στην ουσία είναι άλλοθι, «μα δεν μπο-
ρούσαμε να κάνουμε αλλιώς, δεν το βλέπετε, είμαστε με την 
πλάτη στον τοίχο, μας κλέβουν οι κερδοσκόποι, έπρεπε σήμε-
ρα τώρα να μαζέψουμε χρήματα», απαντούμε με αυτό που οι 
ίδιοι οι υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης έλεγαν 
μόλις πριν από λίγους μήνες. Εάν δώσεις, το ένα χέρι σου 
στις αγορές θα στο κόψουν και σύντομα θα απαιτήσουν να σου 
κόψουν και το άλλο. 

Σημείο δεύτερο, για τα προβλήματα της ΔΕΗ, της επιχεί-
ρησης που ελληνικού λαού, και το τονίζω αυτό, γιατί δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε. Η περίοδος χάριτος τελείωσε. Η κλοπή και η 
παρεμπόδιση της ΔΕΗ πρέπει να τελειώσει σήμερα. 

3ον Για το Ασφαλιστικό μας. Το Ασφαλιστικό είναι η πιο ιερή 
κατάκτησή μας. Ο νόμος 2773 και όλα όσα περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 34 είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν θα επιτρέψουμε σε 
κανέναν να παίξει με το μέλλον μας. Όποιος το επιχειρήσει, 
και δεν είναι υπερβολή, το έχουμε δείξει πολλές φορές το τι 

 Η περίοδος χάριτος τελείωσε
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Σαλουφάκου Στάβη, Πρόεδρος του ΕΚΑ

Αγαπητοί φίλοι του Προεδρείου, 

αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι.

Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ επέλεξε να είμαι ένας από τους 
προσκεκλημένους στο Γενικό της Συμβούλιο. Θα μπορούσα να μην πω λέξη, να πω 
απλά ότι προσυπογράφω απολύτως ότι είπε ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ σε ό,τι αφο-
ρά το γενικό πολιτικό σκηνικό, ήταν πλήρης και ήταν μία δέσμευση για όλους μας. 

Θα πρέπει να σας πω επίσης ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας 
ότι ο διαχωρισμός που προσπαθεί να κάνει το σύστημα ανάμεσα σε προνομιούχους 
και μη προνομιούχους εργαζόμενους, ανάμεσα σε εργαζόμενους με ισχυρά συνδικά-
τα, όπως είμαστε τα συνδικάτα των ΔΕΚΟ, και εργαζόμενους που είναι θύματα της 
εργασιακής ζούγκλας, είναι ένας τεχνικός διαχωρισμός, διότι εν πλήρη συνειδήσει 
και ξέροντας πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στο Λεκανοπέδιο αυτή την στιγμή, 
πρέπει να σας πω ότι εάν δεν έχουμε τα ισχυρά συνδικάτα που στα πλαίσια της 
αλληλεγγύης δεν επιτρέπουν την ζούγκλα να συνεχιστεί, τότε ο ιδιωτικός τομέας 

μπορούμε να κάνουμε, θα ματώσει. Για εμάς δεν πληρώνει 
κανείς, για εμάς δεν επιβαρύνεται κανείς, σε εμάς χρωστούν. 

4ον. Μια και ακούγεται λοιπόν για το ενδεχόμενο περαιτέ-
ρω μετοχοποίησης, το 51% στο Δημόσιο όχι μόνο είναι αδια-
πραγμάτευτο, αλλά κάθε σκέψη για μείωσή του θα είναι αιτία 
πολέμου. 

5ον. Για τα ακούσματα, γιατί και τέτοια ακούσματα και 
δημοσιεύματα δειλά – δειλά βλέπουμε να γράφονται, για τα 
ακούσματα περί στρατηγικού επενδυτή. Στρατηγικό επενδυτή 
στην ΔΕΗ η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ δεν πρόκειται να δεχτεί. 
Η αντίδρασή μας θα είναι ακριβώς η ίδια με την προσπάθεια 
για περαιτέρω μετοχοποίηση.

 6ον. Για τον ΚΚΠ-ΔΕΗ και τις εργα-
σιακές σχέσεις. Τίποτε δεν παραδί-
δουμε στην ΔΕΗ και μαζί με την ΓΣΕΕ βεβαίως αγωνιζόμαστε 
για το σύνολο του κόσμου της εργασίας. 

 Κάποιοι άνθρωποι στην ζωή τους ως μοναδική φιλοδοξία 
έχουν το να κάνουν το χρέος τους, να έχουν την συνείδησή 
τους ήσυχη και εμείς θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς, γιατί 
εμείς πρώτα απ’ όλα πάνω απ’ όλα, πάνω από το τι κόμμα 
είμαστε, είμαστε συνδικαλιστές. Ψηλά λοιπόν την σημαία 
του αγώνα, ψηλά την σημαία των αξιών, των αρχών, και των 
ιδανικών του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Καλούς αγώνες να 
έχουμε, συνάδελφοι, καλούς αγώνες.

Όχι στα παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων
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θα έρθει σε πολύ πιο δύσκολη θέση. 
Οφείλουμε βέβαια στον αγώνα μας να 

συμπεριλαμβάνουμε τα γενικότερα αιτήματα. Κανείς από εμάς 
δεν έχει την αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι είμαστε εμείς που 
ευθυνόμαστε για την κρίση. Είμαστε εμείς αν θέλετε που τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια με σθεναρή φωνή ζητάμε άλλο 
παραγωγικό μοντέλο. Αυτό που λείπει από την χώρα δεν είναι 
το πώς θα διαχειριστούμε το χρέος, αλλά πως θα παράγουμε 
προϊόν για να μην υπάρχει χρέος. Σε αυτή την λογική αντικα-
τάσταση των ενεργών ισχυρών δημοσίων επιχειρήσεων που 
παράγουν πλούτο για την χώρα με μικρά ολιγοπώλια, που θα 
σημαίνουν καταστροφή για τον καταναλωτή και άρα για τον 
μέσο εργαζόμενο, όχι μόνο λύση δεν δίνει, αλλά οξύνει το 
πρόβλημα. Άρα για εμάς είναι πρώτο και κυρίαρχο ένα από τα 
ζητήματα της διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα και της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι η επιχεί-
ρηση εάν θέλετε που συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας 
τα τελευταία πενήντα χρόνια από τον μεσοπόλεμο και μετά. 
Και είναι αυτή που κατά την γνώμη μας μπορεί να σηκώσει 
το βάρος και για την σημερινή ανάπτυξη. Γιατί το ζητούμενο 
είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να παράγουμε προ-
ϊόν και να προσφέρουμε στον καταναλωτή καλύτερες τιμές. 
Σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να κερδοσκοπούν κάποιοι, 
δεν μπορούν να παίζουν στην πλάτη μας και δεν μπορούμε να 

το επιτρέψουμε. Και δεν είναι ζήτημα που αφορά στενά τους 
εργαζόμενους της ΔΕΗ, αφορά το σύνολο των εργαζομένων 
ως καταναλωτές του ρεύματος, που ξέρουμε το τι θα σημαί-
νει ένα μικρό ολιγοπώλιο ιδιωτικό με ξένα κέντρα να αποφα-
σίζουν για τις τιμές. 

Θέλω να πω ακόμα ότι ένα από τα κοινά ζητήματα που ενώ-
νουν όλους μας είναι η διαχείριση των ταμείων μας, το ασφα-
λιστικό σύστημα. Εάν κάποιους αφορά το ασφαλιστικό σύστη-
μα, για να σταματήσουν κάποιοι τα κροκοδείλια δάκρυα, είναι 
εμάς τους εργαζόμενους, γιατί απ’ αυτό το σύστημα ευελ-
πιστούμε ότι θα ζήσουμε με αξιοπρέπεια όταν φύγουμε από 
την ενεργή εργατική καθημερινότητα και περάσουμε στο να 
απολαύσουμε πλέον τους καρπούς των συνδρομών μας που 
τόσα χρόνια εισφέραμε  στο ασφαλιστικό σύστημα. Επιτέλους 
ξέρουμε τι φταίει που πέφτουν έξω, τα ταμεία. 

Φταίει η εισφοροδιαφυγή, φταίει η κακοδιαχείριση και η κλε-
ψιά. Να σταματήσει το παραμύθι ότι εάν αυξηθούν τα χρόνια ή 
αυξηθούν οι δικές μας κρατήσεις θα λυθεί το πρόβλημα. Μία 
πενταετία στις πλάτες μας σημαίνει έξι μήνες ανάσα για τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Ένα μάζεμα 30% της εισφοροδιαφυγής 
σημαίνει μία δεκαετία ανάσα. Ας δούνε επιτέλους τι πρέπει 
να πράξουνε. 

Ευχαριστώ 
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Αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι εκπρόσωποι του 
Συνδικαλιστικού Κινήματος, αγαπητοί κύριοι της ιεραρχίας της 
ΔΕΗ. 

Να χαιρετίσω και εγώ από την πλευρά μου το Γενικό Συμ-
βούλιο της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ και να πω πολύ απλά ότι είμαστε στην 
πιο κρίσιμη και ιστορική περίοδο που βιώνουμε ως εργαζόμε-
νοι, αλλά και ως επιχείρηση και το εννοώ, γιατί ίσως είναι η 
κρισιμότερη, η πιο κρίσιμη περίοδος που βιώνουμε ως εργα-
ζόμενοι στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Γιατί αυτή την 
περίοδο υπάρχει μία συντονισμένη και ενορχηστρωμένη επί-
θεση από τα διάφορα συμφέροντα που θέλουν να διαλύσουν, 
να απαξιώσουν, να τεμαχίσουν, και στην συνέχεια να πάρουν 
το φιλέτο της Ηλεκτρικής Ενέργειας.  Άρα επιβάλλεται και 
πρέπει εμείς ως εργαζόμενοι, ως Συνδικαλιστικό Κίνημα, 
ως ιεραρχία, να αποδείξουμε ότι αυτή η Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού είναι η επιχείρηση που έχει αναπτυξιακό μέλλον, 
είναι η επιχείρηση που έφερε την φθηνότερη κιλοβατώρα στην 
χώρα μας. 

Δυστυχώς αυτή την στιγμή τα πράγματα δεν είναι και πολύ 
ευχάριστα για την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Δεν φταί-
ει μόνο το περιβάλλον που βιώνουμε, φταίει ότι και η προηγού-
μενη Διοίκηση, αλλά μέλει να αποδειχτεί και από την σημερινή 
Διοίκηση της ΔΕΗ και από την πολιτεία ότι αυτή η Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερα 
στον ανταγωνισμό να αναπτυχθεί. Πρέπει και επιβάλλεται, 
γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν είχε αναπτυχθεί, 
να αναπτυχθεί και να σχεδιαστεί σωστά όσον αφορά την ανά-

πτυξη των ορυχείων, όσον αφορά τους νέους σταθμούς, που 
στο σχεδιασμό ως επιχείρηση υπήρχε παντελής έλλειψη. Δεν 
κατασκευάσαμε καμία, μα καμία μονάδα. Μόλις προχθές ανα-
κοινώσαμε την κατασκευή της 5ης Μονάδας στην Πτολεμαΐ-
δα σε αντικατάσταση των παλιών. Πρέπει και επιβάλλεται να 
συντηρηθούν τα δίκτυα διανομής. Πρέπει και επιβάλλεται να 
δούμε την εμπορία και γιατί χάνουμε τους πελάτες και γιατί 
δεν βγαίνουμε επιθετικά ως Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
να πούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτή η Επιχείρηση είναι επι-
χείρηση δική του. Πρέπει και επιβάλλεται το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο και η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να δει 
στο μέλλον την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. 

Πρέπει να δούμε την συμπεριφορά, την απαράδεκτη συμπε-
ριφορά της ΡΑΕ, που με σκανδαλώδη τρόπο επιδοτεί θα έλε-
γα τα ιδιωτικά συμφέροντα και άρα πρέπει ως Συνδικαλιστικό 
Κίνημα και ως ιεραρχία να δούμε πως η ΔΕΗ στο γενικότερο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον πρέπει να γίνει πιο ελκυστική. Να 
βγούμε στην κοινωνία και στους καταναλωτές και να τους 
πούμε ότι επιβάλλεται αυτή η Επιχείρηση του ελληνικού λαού 
να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. 

Για όλα αυτά τα ζητήματα και πολλά άλλα που πιστεύω ότι 
θα συζητήσετε στο 
Γενικό Συμβούλιο, 
εκτιμώ ότι η συζή-
τηση και οι αποφά-
σεις του Γενικού 
σας Συμβουλίου θα 
βοηθήσουν ακό-
μα περισσότερο 
στο να αναπτυχθεί 
καλύτερα αυτή η 
Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού και να 
δώσουμε στις επό-
μενες γενιές μια 
Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού όπως 
την παραλάβαμε και 
ακόμα καλύτερη στις 
επόμενες γενιές. 

Καραβασίλης Γιάννης, Εκπρ. των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. 

Άμεση ανάγκη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΗ

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
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Μπουζούλας Ευάγγελος, Εκπρ. των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. 

Μιλώ μετά τον 
Πρόεδρο της 
ΓΕΝΟΠ. Ζήσα-
με πολλά χρόνια 
μαζί, δουλέψαμε, 
πιστεύω ότι πετύ-
χαμε πολλά. Η 
σημερινή μέρα και 
η αυριανή μέρα δεν 
μας βρίσκει αισι-
όδοξους. Και δεν 
μας βρίσκει αισιό-
δοξους, διότι ήδη 
τα έκτακτα μέτρα 
περί εθνικής οικο-
νομίας αρχίσανε 
και κτυπήσανε την 

ΔΕΗ και όχι μόνο. Ήδη ξεκινάνε οι πρώτες απολύσεις των 
εκτάκτων και στην θέση τους έρχονται άλλοι έκτακτοι. Ήδη 
ξεκινάνε οι μειώσεις των μισθών και μια σειρά από τέτοια 
ζητήματα. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από σήμερα και πέρα γινόμαστε 
φτωχότεροι. Και γινόμαστε φτωχότεροι όταν η δικιά μας επι-
χείρηση έχει κέρδη και τα κέρδη αυτά επιμερίζονται πέρα από 
τον μέτοχο μέσω μερίσματος και σ’ αυτούς που μας κτυπά-
νε σήμερα μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στους γερμανούς μέσω των μικρο-
μετόχων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η λογική ή αποδίδω μέρι-
σμα ή δεν δίνω μέρισμα που θέλει το 90%, θα μπορούσε το 
ποσοστό των κερδών να φτιάξει μία νέα μονάδα χωρίς να την 
χρωστάμε. 

Το δεύτερο που ήθελα να πω. Οι εκπρόσωποι των εργαζο-
μένων που εσείς ψηφίσατε εμένα και τον συνάδελφο Καραβα-
σίλη δεν δεχτήκαμε την μείωση, δεν την ψηφίσαμε. Προτείνα-
με με βάση το νόμο ότι δεν έπρεπε να γίνει καμία περικοπή. 
Και δεν πρέπει να γίνει καμία περικοπή, διότι δεν είμαστε σε 
προβληματική επιχείρηση, είμαστε σε κερδοφόρα. Άρα και 
ο νόμος αυτός καθ’ εαυτός δεν μας πιάνει. Και στο αμέσως 
προσεχές διάστημα θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας τον 
καταιγισμό από γραφεία να ασκήσουμε αγωγές κατά των περι-
κοπών. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, να μην 

κερδοσκοπήσουν κάποιοι. Ήδη και σε επίπεδο ΓΣΕΕ κινείται 
προς μία σωστή κατεύθυνση. 

Δυο λέξεις γι’ αυτά που ακούγονται και ανησυχούν τους 
εργαζόμενους ότι δεν πρόκειται να υπογράψουμε Συλλογική 
Σύμβαση, και επειδή εδώ είναι και οι διοικούντες από την ΔΕΗ 
ήθελα να πω ότι ακόμα και στεγνά με το νόμο να πάμε περί 
συνομολογιών όπως λέει ο νόμος ότι δεν πρέπει να συνομο-
λογήσουμε, έχει υποχρέωση η ΔΕΗ αυτά που ήδη έχει συνο-
μολογήσει με προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις, όπως 
είναι το μισθολόγιο και μία σειρά από τέτοια ζητήματα, έπρεπε 
ήδη να τα είχε κάνει πράξη. Άρα δεν χρειάζεται να συνομο-
λογηθούν σήμερα, απλά επιβεβαίωση ΓΕΝΟΠ, Διοίκησης και 
να δοθούν αύριο το πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν πέρα από 
την λογική των ΕΣΣΕ υπάρχει και ένα χρεωστικό προηγουμέ-
νων συλλογικών συμβάσεων που ήδη έχουν συνομολογηθεί. 
Και μιλάω συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο για τα 
50.000.000, τα οποία πρέπει να βγούνε μέσα από τα κέρδη 
και όχι να επιμεριστούν. 

Πέρα απ’ αυτό όμως η ΓΣΕΕ προχωρά στην διαδικασία για 
έναρξη διαλόγου για Συλλογική Σύμβαση. Ως εκ τούτου λοιπόν 
εμείς πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση νέας Συλλο-
γικής Σύμβασης, που θα έχει τα χαρακτηριστικά του τελευταί-
ου Συνεδρίου που συμμετείχα ως Γραμματέας στην ΓΕΝΟΠ, 
λαμβανομένου υπ’ όψιν εάν θέλετε και το τι υπάρχει σήμερα 
στο οικονομικό τοπίο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κοινωνική 
αναταραχή, η οποία υπάρχει μέσα στην Ελλάδα. 

Το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι το Ασφαλιστικό. 
Ήδη το Ασφαλιστικό άνοιξε και άνοιξε με το νόμο, μάλλον με 
το Σχέδιο Νόμου «Εγγυήσεις για την Εργασιακή Ασφάλεια και 
άλλες Διατάξεις». Πέρα από την πρόταση νόμου που θα έρθει 
για το Ασφαλιστικό θεώρησα υποχρέωση να κάνω μερικές επι-
σημάνσεις, ανησυχίες εάν θέλετε, τις οποίες ανησυχίες να 
τις εκφράσω εγγράφως τόσο στην ΓΕΝΟΠ, όσο και στα πρω-
τοβάθμια όργανα με ημερομηνία 21/4 σχετικά με το υπ’ όψιν 
Σχέδιο Νόμου. 

Για την εμπορία πάλι σε αυτή την αίθουσα είχα πει από το 
ίδιο βήμα, ότι ξηλώνεται το πουλόβερ της εμπορίας, πέρυσι. 
Ήδη σήμερα, συνάδελφε Πρόεδρε, στην ομιλία σου μίλησες 
για το ξήλωμα της εμπορίας. Δεν είναι αυτό μονάχα που έρχε-
ται, έρχονται πολλά. Καλή δύναμη, ομοψυχία, ομόνοια και μόνο 
με την ομόνοια θα πάμε μπροστά.

Μόνο με την ομόνοια θα πάμε μπροστά
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Κουτσοδήμας Κώστας, β’ Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος τύπου ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ

Υπεύθυνος συνδικαλισμός, όχι καιροσκοπικός
Συνάδελφοι, να 

πω και εγώ δυο 
- τρεις έτσι κου-
βέντες, οι οποίες  
πιστεύω ότι θα 
έχουν κάποια αξία, 
κάποια σημασία. Θα 
πρέπει να δούμε 
όμως ότι αυτή οι 
υποτελείς, αυτοί 
οι δήμιοι, αυτές 
οι συμβιβασμένες 
ηγεσίες και σε 
επίπεδο ΓΕΝΟΠ αν 
θέλετε και σε επί-
πεδο τριτοβάθμιων 

οργανώσεων, είχαν την ευτυχία εάν θέλετε να είναι κάτω από 
την καθοδήγηση και τις οδηγίες μίας μεγάλης παράταξης της 
ΠΑΣΚΕ και αυτοί οι δήμιοι και εγκληματίες στο σύνολό τους 
και στο σύνολό της σαν παράταξη πέτυχε αυτό που σήμερα 
όλοι ανησυχείτε περί των κεκτημένων. Αυτή η παράταξη ήτα-
νε πρωταγωνίστρια, είχε τις πρωτοβουλίες για όλες αυτές τις 
διαχρονικές κατακτήσεις για να είμαστε εμείς σήμερα σε αυτό 
το σημείο, άσχετα εάν σήμερα βέβαια αλλάζει αν θέλετε η 
μέρα. 

Το πρόβλημα ποιο είναι, συνάδελφοι. Σήμερα ακούστηκε 

λιγάκι αυτό, ότι εάν δεν κάναμε και μία συζήτηση μεταξύ μας 
έξω και πέρα από πολιτικές αποφάσεις ή κυβερνήσεις, έξω 
και πέρα από διεθνή ταμεία, έξω και πέρα από ευρωπαϊκές 
ενώσεις. Για ποιο λόγο να κάνουμε συζήτηση μεταξύ μας. Δια-
πιστώθηκε από την κρατική παρέμβαση για μείωση 10% που 
έχουμε 148 εκατομμύρια το χρόνο σε δαπάνες λειτουργικές 
του ΤΑΥΤΕΚΟ, φάρμακα και λοιπά και λοιπά, με μία απλοχεριά 
και με μία άνεση φθάσαμε να περικόψουμε 22 εκατομμύρια. 
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος λειτουργίας απέναντι 
σε ένα ασφαλιστικό που έχουμε ιδρώσει και έχουμε κάνει μία 
επένδυση ζωής. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς και δεν μπορεί να 
ερχόμαστε εδώ και να λέμε ότι ξέρετε, εγώ διαφώνησα σήμε-
ρα αλλά συμφώνησα χθες. 

Εκείνο το οποίο με προβλημάτισε είναι οι ΑΠΕ. Προσέξτε, 
εγώ ενημέρωση δεν είχα, παρότι ασχολούμαι σε βάθος και 
πιστεύω και πολλοί από δω μέσα σχετικά με την τιμή της μεγα-
βατώρας από τα Υδροηλεκτρικά από τα νερά. Πρώτη φορά 
το άκουσα και δεν έχω λόγο. Αυτό θα το ψάξουμε να μην το 
πιστέψω ότι είναι έτσι πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορεί τα νερά 
να είναι εκτός ΑΠΕ και οι ανεμογεννήτριες να είναι ΑΠΕ και να 
χρεώνεται με 250 και 380 ευρώ την μεγαβατώρα και τα νερά 
τα δικά μας ξέρετε πόσο πάνε; Ήτανε με την οριακή τιμή πριν 
από ένα χρόνο 78 ευρώ την μεγαβατώρα και πέσαμε τώρα 
στα 36 σε επίπεδο λιγνίτη. Και να, έρχεται ο Μπαράτσης και ο 
κάθε Μπαράτσης, σ’ αυτό βέβαια μπορεί να έχει και λίγο δίκιο 
και να λέει, απ’ αυτά έχουμε μία απώλεια 540 εκατομμύρια, 
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που θα βρεθούν τα λεφτά να κάνουμε επενδύσεις; Και μπαίνω 
στα 540, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να δώσω και μία άλλη 
απάντηση, είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργήσουμε σε ένα 
θα λέγαμε αφιλόξενο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και λέγαμε και 
παλιότερα σαν ΕΔΟΠ και πρόσφατα ότι εάν θέλετε χρηματι-
στήριο, εάν θέλετε κέρδη που πρέπει να υπάρχουν κέρδη για 
μένα, ή εάν θέλετε ανταγωνισμό, θα πρέπει εσείς να επιδοτή-
σετε τους αγρότες, χωρίς να έχουμε αυτά τα αισθήματα που 
μας έχουν χρεώσει κάποιοι άλλοι. Ή εσείς από τα νησιά θα 
πληρώσετε το ρεύμα γιατί έτσι θέλουν οι κυβερνήσεις σας και 
ας πάει οποιαδήποτε κυβέρνηση να επιδοτήσει με παρέμβαση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα σχετικά. 

Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο θα μας απασχο-
λήσει. Έχει να κάνει με την προσπάθεια ξεριζώματος του 
ασφαλιστικού, να μην κρυβόμαστε. Και ξέρετε αυτή η προ-
σπάθεια κρατάει καιρό, κρατάει χρόνια. Κάναμε μία κίνηση 
με τους νόμους Πετραλιά και πριν νόμος Γιαννίτση και λοι-
πά, Πετραλιά μας κτύπησε στα σημεία να μην κρυβόμαστε, 
δεχτήκαμε κάποιους τραυματισμούς. Το ξεκίνημα έγινε με τα 
εννιά ταμεία, διαχωρισμός ΤΑΥΤΕΚΟ, η μεγαλύτερη πληγή για 
την περιουσία μας, σήμερα το σκηνικό είναι να πάμε στα τρία 
ταμεία και ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να καταλήξουμε σιγά - 
σιγά αυτό που είναι επιθυμία και κάποιων κομμάτων σχετικά 
να πάμε σε ένα ταμείο χωρίς να μας χρεώσει κανείς, έλλειψη 
κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι σε οποιαδήποτε κοινωνική 
ομάδα, αυτό δεν δεχόμαστε.

Ξέρετε γιατί θέλουν να ψαλιδίσουνε; Γιατί θέλουν να μας 
ρίξουν στα πλαίσια μιας στοχοποίησης ότι αυτοί παίρνουν 
σύνταξη, 3.200 είναι υψηλόμισθοι. Κανένας όμως δεν είπε 
σε αυτούς που επιχείρησαν τότε και τα κανάλια εάν θυμάστε, 
κανένας δεν είπε σε αυτούς ότι ξέρετε, αυτοί που αγόρασαν 
την ΔΕΗ από ιδιώτες και φτιάξανε μία τεράστια περιουσία 
έχουν σήμερα 354 νεκρούς. Η εάν θέλετε αυτοί που το ύψος 
της σύνταξης τους είναι σε αυτό το ύψος, να μας βρούνε μία 
άλλη κοινωνική ομάδα, μια άλλη κοινωνική τάξη που να έχει 
τέτοιες τεράστιες εισφορές. Και μάλιστα εισφορές που πριν 
το ’93 δεν συμμετέχει το κράτος. Θυμάστε με την αυτασφά-
λιση το σύστημα που είχαμε. Γιατί λοιπόν να μας στοχοποιή-
σουν, μας στοχοποιούν για ποιο λόγο. 

Και εδώ ακριβώς μπαίνει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο η ΕΔΟΠ 
το ξεκίνησε αυτό. Προχθές ιδρύθηκε από τους ιδιώτες παρα-
γωγούς ένα Οργανισμός Ενέργειας. Ξέρετε τι είναι αυτό; Και οι 
παραγωγοί αυτοί απέρριψαν την ΔΕΗ. Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι 

τα λεγόμενα καρτέλ Ενέργειας. Αυτά είναι τα καρτέλ Ενέργει-
ας, όπως έχουμε καρτέλ πετρελαίου και καρτέρ γάλακτος. Και 
στα καρτέλ αυτά της παραγωγής έρχεται να προστεθεί αυτό το 
οποίο σηκώθηκε που έχει να κάνει με την εμπορία. 

Θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, με 
τον διαμελισμό της επιχείρησης. Θα αντιμετωπίσουμε πρό-
βλημα, ειπώθηκε το πρωί το που θα βρούμε τα χρήματα έστω 
ακόμα και με τις αντικαταστάσεις. Θα αντιμετωπίσουμε πρό-
βλημα στο σύνολο της δομής της λειτουργίας της ενιαίας που 
γράφουμε καθετοποιημένης μορφής της επιχείρησης. Και 
αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την απελευθέρωση, έχει να 
κάνει με πολιτικές αποφάσεις εσωτερικές και εξωτερικές. Οι 
οποίες εξωτερικές σήμερα αποκαλύφθηκαν και αυτό αν θέλε-
τε είναι και το πολιτικό μήνυμα της κρίσης. 

Όλοι μιλούσαμε εδώ πέρα, είπαμε τις θεωρίες μας, αλλά 
δεν είπαμε και λίγο ότι αυτό το Σωματείο στάθηκε στο ύψος 
του σε αυτή την χρονιά που πέρασε, τι είχε να αντιμετωπίσει, 
αυτά τα τρία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι με την οποιαδήποτε δια-
φορά που μπορεί να υπήρχε, το Συνδικάτο το δικό μας, επειδή  
έχει κάποιες βασικές αρχές, την προστασία που προσέφερε 
στους εργαζόμενους, τις αποκαλύψεις που έκανε μέσα από 
τα Δελτία Τύπου, εμφανιζόταν εκεί που άλλοι κρύβονταν και 
μιλάω και μέσα στην ΓΕΝΟΠ και εκτός ΓΕΝΟΠ. Θυμάμαι το 
Σωματείο αυτό, ήταν το πρώτο που είχε κρατήσει επιφυλάξεις 
και ενστάσεις για το Ασφαλιστικό. Θα μπορούσαμε σήμερα να 
πούμε ότι εσείς που φτιάξατε το Ασφαλιστικό και διασπαθί-
σατε τις συντάξεις ελάτε εδώ να απολογηθείτε. Εμείς όμως 
είμαστε υπεύθυνοι συνδικαλιστές και λέμε, αυτό έχουμε, θα 
το πολεμήσουμε να το κρατήσουμε. Αυτό είναι υπεύθυνος 
συνδικαλισμός, όχι κερδοσκοπισμός.
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Να πληρώσουν την κρίση εκείνοι που την δημιούργησαν
Χ α ι ρ ε τ ί ζ ο -

ντας και εγώ το 
Γενικό Συμβού-
λιο ήθελα να 
επισημάνω ότι 
γίνεται σε μία 
πολύ κρίσιμη 
για τους εργα-
ζόμενους περί-
οδο, περίοδο 
που βρίσκεται 
σε εξέλιξη και 
θα ενταθεί το 
επόμενο διά-
στημα, επίθε-
ση, καταιγισμός 

μέτρων ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα που έχουν κατα-
κτηθεί με αγώνες και αίμα γενιές και γενιές. 

Ήδη το προηγούμενο διάστημα πάρθηκαν μια σειρά μέτρα 
φορολογικού χαρακτήρα, μέτρα πρωτοφανή και για τους εργα-
ζόμενους της ΔΕΗ και συνολικά για την εργατική τάξη της 
χώρας μας, όταν με νόμο για πρώτη φορά μειώνονται με από-
λυτο τρόπο, όχι με σχετικό τρόπο, οι μισθοί των εργαζομένων, 
όπως έγινε με τον τελευταίο νόμο και αφορά ιδιαίτερα τους 
εργαζόμενους της ΔΕΗ. Βεβαίως τούτη την περίοδο ζούμε την 
αναγγελία, την εξαγγελία μέτρων που κτυπούν τον κοινωνικό 
χαρακτήρα της ασφάλισης, μέτρων τα οποία θα κάνουν την 
σύνταξη των εργαζόμενων βοήθημα. Και βεβαίως όταν και 
όποιοι μπορέσουν στα 67 και βάλε να πάρουν. 

Είναι πράγματι όμως τα μέτρα αναγκαία; Τα ελλείμματα που 
έχει ο προϋπολογισμός από τι δημιουργήθηκαν; Δημιουργήθη-
καν γιατί οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια στην ανάπτυ-
ξη έζησαν καλύτερα ή γιατί κέρδισε τεράστια ποσά το μεγάλο 
κεφάλαιο; Μόνο την προηγούμενη τετραετία η αύξηση των 
αποθεματικών των ελληνικών τραπεζών ισούται με το χρέος 
το οποίο έχει σήμερα η χώρα μας. Ακόμα την προηγούμενη 
διετία πάνω από 50 δις, τα 25 τα πήραν οι τράπεζας, δανεί-
στηκε το ελληνικό κράτος προκειμένου να επιδοτήσει. Την 
ίδια την περίοδο της κρίσης το 2009 οι εισηγμένες εταιρείες 
κέρδισαν 14 δις ευρώ. 

Δέστε για παράδειγμα το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό και 

τα μέτρα τα οποία παίρνονται αυτή την περίοδο είναι η ολο-
κλήρωση των μέτρων του Γιαννίτση, που πριν δέκα χρόνια 
πάρθηκαν σε μια περίοδο που η χώρα μας είχε 4%, 4,5%, 5% 
ανάπτυξη. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται απ’ όπου και αν το πιά-
σει κανείς ότι τα μέτρα αυτά που παίρνονται με αφορμή την 
κρίση είναι μέτρα που έχουν προαποφασιστεί που το κεφά-
λαιο και οι πολιτικοί του εκφραστές βρήκανε την ευκαιρία να 
τα προωθήσουν τώρα. Ήδη μιλάνε για κατάργηση του 14ου, 
13ου, μισθού που έχει κλαπεί με άλλους τρόπους στον ιδιω-
τικό τομέα, μιλάνε για απολύσεις στον Δημόσιο Τομέα. Άρα 
λοιπόν σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε οι εργαζόμε-
νοι όχι μόνο να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην ασπαστούν 
το κάλεσμα για πατριωτισμό, το οποίο μας καλούν διάφοροι 
από τον πρωθυπουργό της χώρας μέχρι τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, 
αλλά ίσα – ίσα είναι χρέος του εργαζόμενου να αντιμετωπίσει, 
να αντιπαρατεθεί με τον πυρήνα αυτής της πολιτικής, με τα 
μέτρα και την πολιτική που αυτός προωθεί με μαζικό τρόπο, με 
οργανωμένο τρόπο, απέναντι σε αυτή την πολιτική. 

Τα ζητήματα για την ΔΕΗ είναι καλύτερα; Σήμερα φαίνονται 
με τραγικό τρόπο τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης της 
αγοράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς πάνω από 25% της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
θα γίνεται από μεγάλα μονοπώλια. Σχεδιασμένα προωθήθη-
κε αυτή η λύση. Ήταν πολιτική απόφαση των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, δεν ήτανε τυχαίες οι παραλείψεις οι οποίες 
έγιναν. Σχεδιασμένα λοιπόν προωθείται η απελευθέρωση, η 
ιδιωτικοποίηση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Σήμερα πράγματι ο κύριος Μπαράτσης μίλησε από καρδιάς, 
αλλά έχοντας την καρδιά της ανώνυμης εταιρείας, έχοντας την 
καρδιά και το μυαλό των κερδών των μετόχων και αποδεικνύ-
οντας και από το βήμα αυτό ότι όλοι και στην ΔΕΗ δεν είμα-
στε ίδιοι. Τι είπε δηλαδή; Ότι το κύριο είναι πως θα αυξηθεί η 
κερδοφορία, γιατί είναι χαμηλή σε σχέση με τα επενδεδυμένα 
κεφάλαια. Ποιος κερδίζει όμως απ’ αυτή την κερδοφορία; Κέρ-
δισαν τίποτα οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ; Κέρδισαν τίποτα στις 
εργασιακές σχέσεις όταν οι εργαζόμενοι με σταθερή εργασία 
σήμερα είναι 21.000 και οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις 
απασχόλησης με μισθούς πείνας είναι πάνω από 10.000 που 
δουλεύουν σε δουλεμπορικά γραφεία και εργάζονται στους 
χώρους της ΔΕΗ για την παραγωγή της Ηλεκτρικής Ενέργειας; 

Σήμερα είναι καθαρό ότι η απελευθέρωση και η ιδιωτικο-

Σταμέλος Ηλίας, Αντιπρόεδρος ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ
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Μπαράτσης Απόστολος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά δικαιοσύνη

ποίηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν 
ωφέλησε ούτε τους εργαζόμενους της 

ΔΕΗ, πολύ περισσότερο δε το λαϊκό καταναλωτή, γιατί πλη-
ρώνει πανάκριβα την κιλοβατώρα. Η προοπτική, αν θέλουμε 
να μιλάμε για την ΔΕΗ και την Ηλεκτρική Ενέργεια, δεν είναι ή 
ίσοι ανταγωνισμοί ή το καλύτερο πλασάρισμα στον ανταγωνι-
σμό μεταξύ των μονοπωλίων. Οι εργαζόμενοι έχουν συμφέρον 
όταν η Ηλεκτρική Ενέργεια είναι ένα αγαθό, όταν απολαμβά-
νει η κοινωνία τα αποτελέσματά της σε φθηνή κιλοβατώρα, 
με ασφάλεια εφοδιασμού, με προστασία του περιβάλλοντος. 
Αλλά για να γίνει τέτοιο χρειάζεται μία ΔΕΗ, έναν ενιαίο φορέα 
Ενέργειας που να ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος, να εξυ-

πηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε 
στα πλαίσια μίας καπιταλιστικής οικονομίας δεν μπορεί κάτι 
τέτοιο να συμβεί, χρειάζεται άλλου τύπου ανάπτυξη. 

Γιατί σήμερα δεν αναπτύσσονται αγώνες και στο δικό μας το 
χώρο όταν εμείς σαν Αγωνιστική Συνεργασία έχουμε ζητήσει 
εδώ και καιρό απέναντι σε αυτά τα μέτρα να συνεδριάσουν τα 
όργανα; Δεν πρέπει κανείς να κρίνει για όλα αυτά; Οι εργαζό-
μενοι και πρέπει να κρίνουν και να συζητήσουν και να αποφα-
σίσουν με κριτήριο το τι τους εξυπηρετεί, ποια πολιτική και να 
απαντήσουν σε όποιον στέκεται εμπόδιο σ’ αυτά τα μέτρα. Και 
σήμερα έχουν και πείρα, έχουν και κριτήριο γι’ αυτό. 

Εκλεκτοί προσκε-
κλημένοι, αγαπητές 
συναδέλφισσες και 
αγαπητοί συνάδελ-
φοι της ΕΔΟΠ, σας 
χαιρετίζω. Θεωρώ 
μεγάλη τιμή αυτή την 
ευκαιρία να απευθυν-
θώ σε εσάς σήμερα 
που η χώρα, αλλά 
και η εταιρεία μας 
περνούν δύσκολες 
στιγμές. 

Ποιο είναι το κυρί-
αρχο πρόβλημα της 

εταιρείας σήμερα. Η εταιρεία δεν κερδίζει ανάλογα με τα 
κεφάλαια που έχει επενδύσει. Τα κεφάλαια της ΔΕΗ κοστίζουν 
10% και αποδίδουν μόνο ένα πενιχρό 4%. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα η εταιρεία να μην έχει τα αναγκαία κεφάλαια για να 
στηρίξει το επενδυτικό της πρόγραμμα, διότι τα κεφάλαια προ-
έρχονται από τα κέρδη και τα κέρδη είναι λίγα. Με τι χρήματα 
θα χρηματοδοτηθεί η Πτολεμαΐδα 5 ή μεθαύριο ο Μελίτης 2, 
γιατί θα έχουμε Μελίτη 2 να είστε σίγουροι, ή  οι επενδύσεις 
στις ΑΠΕ ή η κατασκευή ιδιόκτητων γραφείων για να μην πλη-
ρώνουμε περί τα 8.000.000 ευρώ ετησίως σε ενοίκια;  

Πως φθάσαμε ως εδώ. Θεσμικές στρεβλώσεις, ΑΣΕΠ. Δεν 
μπορούμε να προσλάβουμε όσους θέλουμε, στις ειδικότητες 
που θέλουμε και όταν τους θέλουμε. 

Κανονισμός Προσωπικού. Έχουμε ένα υπέργηρο εργατι-
κό δυναμικό με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 45. Μεγάλες 
ελλείψεις σε πολλές θέσεις εργασίας και συγχρόνως έχου-
με προσωπικό που κυριολεκτικά κάθεται και είναι αργόμισθο 
αφού επανδρώνει θέσεις εργασίας που δεν χρειάζονται..

 Αυτή την κατάσταση δεν την βελτίωσαν οι επιτυχίες της 
ΓΕΝΟΠ. Για παράδειγμα φτερνιζόταν η ΓΕΝΟΠ, έδινε ένα 7% 
αύξηση η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΗ. Μπουκάριζε στα 
γραφεία της Διοίκησης η ΓΕΝΟΠ, άλλο ένα 7% αύξηση η 
Διοίκηση. Και κοντά σε αυτά έρχονταν και η ετήσια ωρίμανση 
των αποδοχών, τα εκτός έδρας, οι διάφορες υπερωρίες που 
έφθασαν τους μισθούς σε αρκετές κατηγορίες συναδέλφων 
σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα σήμερα ο μέσος μισθός 
του εργαζόμενου στα χαμηλά κλιμάκια της εταιρείας να είναι 
υπερδιπλάσιος του αντίστοιχου μέσου μισθού στην χώρα. 

Η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η ΔΕΗ πάντα ήταν και 
είναι υπέρμαχος του υγιούς ανταγωνισμού, ίσες ευκαιρίες για 
όλους χωρίς στρεβλώσεις, που ευνοούν μερικούς συνήθως 
σε βάρος της ΔΕΗ αλλά και του εθνικού συμφέροντος. Και 
όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην αγορά της Ενέργειας. 
Με αφορμή την επιβαλλόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
απελευθέρωση του ανταγωνισμού βλέπουμε συγκεκριμένα 
λόμπι ιδιωτών να έχουν στελεχώσει και αλλοιώσει θεσμικά 
όργανα που θα έπρεπε καλώς εχόντων των πραγμάτων να 
ήτανε ανεξάρτητα. Και το χειρότερο μερικοί απ’ αυτούς τους 
ιδιώτες είναι υπεργολάβοι της ΔΕΗ ή πελάτες της εκτός από 
ανταγωνιστές. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά δικαιοσύνη. Άρα 
επιβάλλεται εδώ και τώρα να εφαρμοστούν κανόνες και δια-
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τάξεις που επιβάλλουν τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά της 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η στρέβλωση των ΑΠΕ. Αποτέλεσμα όλων αυτών των λόμπι 
είναι να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος το ρεύμα από 
τις ανεμογεννήτριες έως και 250 ευρώ τη μεγαβατώρα, το 
ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά περί τα 400 ευρώ την μεγαβα-
τώρα, ενώ ο ΔΕΣΜΗΕ πληρώνει το ρεύμα από τα υδροηλε-
κτρικά της ΔΕΗ στην οριακή τιμή του συστήματος. Έτσι τα 
3.020 μεγαβάτ καταπράσινης Ενέργειας των Υδροηλεκτρικών 
μας θεωρούνται ότι δεν προέρχονται από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και τιμολογούνται σαν να προέρχονται από λιγνιτι-
κούς σταθμούς. 

Η στρέβλωση των τιμών. Σήμερα δυο - τρεις αεριτζήδες 
έχουν υφαρπάξει από την ΔΕΗ περί τις 3.500 κερδοφόρους 
πελάτες και θα αποστερήσουν φέτος στην εταιρεία μας από 
περίπου 150 εκατομμύρια και παραπάνω έσοδα. Ιδιώτες νοικι-
άζουν γραφεία 100 τ.μ. δίνουν από μια τσάντα στους πωλητές 
τους και τους στέλνουν να πουλήσουν Ενέργεια σε τιμές 10% 
φθηνότερες από τις δικές μας, γιατί εμείς πρέπει να συνει-
σφέρουμε στους γεωργούς, στα νησιά, στους χαμηλόμισθους, 
ενώ αυτοί δεν το κάνουν αν και θα έπρεπε. Αλλά αυτοί οι κύρι-
οι δεν έχουνε επενδύσει τα 14 δις που αξίζουν τα περιουσια-
κά στοιχεία της ΔΕΗ, απλά εκμεταλλεύονται τις στρεβλώσεις 
του συστήματος με την ανοχή της ΡΑΕ και οικονομάνε χοντρά. 
Και αυτή η στρέβλωση πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Πρέπει να 
απελευθερωθούν οι τιμές άμεσα ή να επιβληθεί στους αερι-
τζήδες να πληρώσουν για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ό,τι 
τους αναλογεί και να σταματήσουν αυτές οι απατηλές διαφη-
μίσεις περί δήθεν πράσινου ρεύματος. 

Τι πρέπει να γίνει. Για να πούμε τι πρέπει να γίνει θα πρέπει 
να έχουμε πρώτα έναν στόχο. Ο στόχος μας είναι να κερδίζει 
η εταιρεία περισσότερο απ’ ό,τι της κοστίζουν τα κεφάλαια 
που έχει επενδύσει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε 
τα έσοδα, να μειώσουμε τα έξοδα και να εκλογικεύσουμε τις 
επενδύσεις. 

Τα έξοδα θα μειωθούν μέσα από την επανασυζήτηση του 
Κανονισμού Προσωπικού, την μείωση του κόστους του φυσι-
κού αερίου μέσα από την εύρεση προμηθευτών που θα μας 
το δίνουν στην εκάστοτε τιμή της αγοράς. Την μείωση του 
κόστους παραγωγής του λιγνίτη μέσα από μία ορθολογικό-
τερη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, αλλά και την καλύτερη 
διαχείριση των υπεργολάβων, οι οποίοι αρκετές φορές λυμαί-
νονται την εταιρεία μας. Και τέλος μέσα από την ισορροπημέ-
νη παραγωγή Ενέργειας από λιγνίτη, υδροηλεκτρικά, φυσικό 
αέριο, μέσα από τις κατάλληλες επενδύσεις. Τέλος οι επεν-

δύσεις θα πρέπει να γίνονται με κριτήριο την οικονομική τους 
απόδοση. Εάν δεν αποδίδουν το κόστος του κεφαλαίου που θα 
απαιτηθεί για να γίνουν, τότε δεν θα πρέπει να γίνουν. Αυτό 
απαιτεί η εταιρεία αλλά και η αγορά. 

Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Σας μίλησα με ειλικρίνεια 
και σας μίλησα από την καρδιά μου. Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη, 
αποδοτικότερη και καλύτερη ελληνική βιομηχανική εταιρεία. 
Ένα εθνικό κόσμημα, η λοκομοτίβα της ανάπτυξης. Δεν θα την 
αφήσουμε να μας την πληγώσουν, θα εργαστούμε όλοι μας 
να την κρατήσουμε ψηλά για το συμφέρον του λαού και του 
έθνους. 
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Πολίτου Νανή 

Θα ξαναβρεθούμε στους κοινούς αγώνες

Έχω συναισθή-
ματα ανάμικτα 
αυτή την στιγμή 
και σίγουρα μεγάλη 
δόση συγκίνησης. 
Καταρχήν θέλω να 
ευχαριστήσω τον 
Πρόεδρο, θέλω να 
ευχαριστήσω το 
Διοικητικό Συμβού-
λιο και όλους εσάς 
που πορευτήκαμε 
μαζί τόσα χρόνια 
και πιαστήκαμε 
χέρι – χέρι ειδικά 
τα τελευταία χρόνια 
που δώσαμε τους 

πιο σοβαρούς αγώνες που έδωσε η Ομοσπονδία και το Συνδι-
κάτο το δικό μας. 

Από την άλλη μεριά δεν θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που 
μπόρεσα και βγήκα στη σύνταξη αυτή την στιγμή. Θεωρώ ότι 
όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεν τρέφω αυταπάτες ότι 
όποιοφύγανε τώρα σε σύνταξη θα εξαιρεθούν από την γενική 
λαίλαπα και από την κατάσταση που ήδη έχει δρομολογηθεί 
και έχουν αποφασίσει άλλοι για εμάς χωρίς εμάς. Τα τύμπανα 
του πολέμου έχουν αρχίσει και ηχούν. 

Χωρίς να θέλω να τρομάξω και να δημιουργήσω έτσι ένα κλί-
μα καταθλιπτικό, αν και όλοι το βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, 
θέλω να μην υποστείλουμε την σημαία και  από την μεριά από 

την μεριά των 
συνταξιούχων, 
αλλά όχι των 
αποσυρμένων 
συνταξιούχων, 
των ενεργών 
πολιτών, σας 
υπόσχομαι ότι 
έκανα μέχρι 
τώρα θα συνε-
χίσω να το 
κάνω και ίσως 
με μεγαλύτερο 
ζήλο και με περισσότερο χρόνο, γιατί θα τον έχω επειδή δεν 
θα είμαι στην δουλειά. 

Φεύγω με πολλή αγάπη από τους συναδέλφους, την εισπράτ-
τω ακόμα. Θεωρώ ότι για μένα αυτή είναι η παρακαταθήκη που 
παίρνω μέσα από την ΔΕΗ, μέσα από τους συναδέλφους, και 
που θα με συντροφεύει στο υπόλοιπο χρόνο και στα υπόλοιπα 
όλα όσα έχω να κάνω, στους αγώνες και η πρώτη μεγάλη μέρα 
που θα έρθει θα είναι το Σάββατο η Πρωτομαγιά, που πιστεύω 
ότι όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο παρόν, για-
τί πρέπει να ζωντανέψουμε αυτή την στιγμή ένα Μάη του ’68 
που ξεκίνησαν και δρομολογήθηκαν από την Γαλλία πριν από 
πολλά χρόνια εξελίξεις για την Ευρώπη. 

Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, οι εργαζόμενοι είναι οι 
μόνοι που μπορούν να βάλουν φρένο εάν είναι ενωμένοι, εάν 
δεν έχουν μεταξύ τους διχόνοιες, πέρα από κάθε παραταξι-
ακή συνδικαλιστική πολιτική διαφορά που μπορεί να έχουμε. 
Και θα ήθελα να κλείσω αρκετά συγκινημένη πραγματικά με 
τον στίχο 147 του ύμνου στην Ελευθερία του Διονυσίου Σολω-
μού. «Εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει λευτεριά 
είπαν οι ξένοι». Αυτό λοιπόν πρέπει για εμάς και σαν χώρα 
και σαν συνάδελφοι και σαν Έλληνες να είναι αυτό που θα 
μας καθοδηγεί. 

Δύο αγαπημένοι συνάδελφοί μας, ο Γκαβαϊσές Σόλων από 
τη Βέροια πρόεδρος Τ.Ε. Ημαθίας και η Νανή Πολίτου, η οποία 
διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ. και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής, συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και η ΕΔΟΠ-
ΔΕΗ για τη προσφορά τους, τους απένειμε αναμνηστική πλα-
κέτα.

Τους ευχόμαστε καλή σύνταξη με υγεία.

Αποχωρήσεις
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Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου μας, αλλά και όλους εσάς που μου κάνατε την τιμή και μου 
δώσατε σήμερα την ευκαιρία να βρεθώ και πάλι έστω για τελευταία φορά ανάμεσά 
σας. Βέβαια η συγκίνηση είναι φανερή, δεν χρειάζεται να πω ότι είμαι συγκινημένος. 
Περάσανε αρκετά χρόνια εδώ μαζί σας. Προσπάθησα και εγώ με τις μικρές μου 
δυνάμεις να βοηθήσω όσο μπορούσα. Άλλοτε τα κατάφερνα καλύτερα, άλλοτε λιγό-
τερο, πάντως προσπαθούσα και αυτό ζητάω και από εσάς, πάντα να προσπαθείτε. Το 
αποτέλεσμα έρχεται αλλά με προσπάθεια. Δεν θα το βάλουμε ποτέ κάτω. Οι ημέρες 
που έρχονται είναι πολύ δύσκολες, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τώρα αρχίζουν οι 
αγώνες. Μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο ένεκα πληθω-
ρισμού όπως λέγαμε και όλα αυτά. 
Τώρα δεν είναι θέμα μόνο πληθωρι-
σμού, τώρα μας αφαιρούνε κατευθεί-
αν από τον μισθό μας. Και βεβαίως 
εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι και να 
αγωνίζομαι πλέον σαν συνταξιούχος 
για να μην χάσω αυτά που κατέκτησα 

όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας μέσα στην εργασία. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρα-
καλέσω όλο αυτό το διάστημα από δω και πέρα να δώσετε τον καλύτερό σας 
εαυτό στις εκλογές που έρχονται με δύναμη. Έχετε όλοι προσωπικότητα, σας 
εκτιμούν όλοι στις περιοχές σας, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Περάσαμε 
πολλά δύσκολα, θυμηθείτε πόσα. Θα περάσουμε περισσότερα αλλά πάλι θα τα 
καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα όσα κάνετε για το Σύλλογό μας 
και για το σύνολο. Εγώ πιστεύω ότι φεύγοντας αφήνω πίσω συναδέλφους που 
θα συνεχίσουν το έργο μας με μεγάλο ζήλο και αυταπάρνηση. 

Μακρυκώστας Νίκος, Μέλος Τ.Ε. Πάτρας 

Στόχος μας η ανάπτυξη της επιχείρησης και η διασφάλ. του ασφαλιστ. μας φορέα

Γκαβαϊσές Σόλων, πρόεδρος Τ.Ε. Ημαθίας

Δεν θα το βάλουμε ποτέ κάτω

Πραγματοποιείται φέτος η Γενική μας Συνέλευση σε μία 
ιδιαίτερη οικονομική κρίση και συγκυρία. Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ πρω-
τοπόρα όπως πάντα και επίκαιρη πρωτοστάτησε σε όλες τις 
μάχες και έδωσε το δικό της στίγμα την χρονιά που πέρασε. 
Συνάδελφοι, κάθε φορά που βαλλόμαστε από τις πολιτικές 
των κυβερνήσεων πράττουμε το αυτονόητο. Αντιστεκόμαστε 
για να έχουμε την συνείδησή μας ήσυχη και καθαρή και οργα-
νώνουμε τον αγώνα μας με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουμε 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ακόμη και στις περιπτώσεις που 
οι πιθανότητες νίκης είναι μικρές, μηδαμινές, σημασία έχει 

Αποχωρήσεις
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να αποτρέψεις, να εμποδίσεις ή έστω 
να περιορίσεις το κακό ή την ζημιά 

που επέρχεται. Η καθολική συμμετοχή των συναδέλφων στις 
απεργίες συνέβαλε τα μέγιστα και έστειλε πολλά και ξεκάθα-
ρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Η δέσμευση της κυβέρ-
νησης για πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 
2007 μέσα στο 2010, μία απαράδεκτη κατάσταση, καθώς και 
η προκήρυξη για πρόσληψη νέων συναδέλφων, θα θεωρηθεί 
επιτυχία εάν δεν μείνει μόνο σαν υπόσχεση. Με δεδομένη την 
πολιτική θέση του Συνδικάτου μας και της Ομοσπονδία μας 
ότι δηλαδή την κρίση δεν πρέπει να πληρώσουν τα συνήθη 
υποζύγια όπως είπε και ο Πρόεδρός μας, οι εργαζόμενοι, οι 
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, την ευθύνη για την δεινή οικο-
νομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας την έχουν 
ολοκληρωτικά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις της μετα-
πολίτευσης και ιδιαίτερα της τελευταίας 8ετίας, που αν και 
έβλεπαν ότι το καράβι βουλιάζει δεν έκαναν τίποτα για να το 
αποτρέψουν. Και σαφώς, συνάδελφοι, διαφωνούμε σε σχέση 
με την μείωση των μισθών μας και των επιδομάτων αδείας, 
δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων,δεν  έχει λογικό έρεισμα.  
Εκεί όμως που πραγματικά θα δοθεί μάχη με την κυβέρνηση 
είναι το Ασφαλιστικό που άρχισε δειλά να ξεπροβάλει μετά 
από το πόρισμα της Επιτροπής Ειδικών πάνω στις απαξιωτικές 
και απαράδεκτες θέσεις της κυβέρνησης γύρω από το Νόμο 
2773 το άρθρο 34. Θα πρέπει αταλάντευτα οι εργαζόμενοι να 
απαιτήσουν από την κυβέρνηση να σεβαστεί τους νόμους τους 
οποίους η ίδια θέσπισε, σε διαφορετική περίπτωση οι μάχες 
θα είναι πολύ σκληρές. Η συμμετοχή του καθενός από εμάς 
στους αγώνες είναι αναγκαία ενάντια στην ισοπέδωση των 
αρχών, δικαιωμάτων και αξιών. 

Κοινός στόχος μας η ανάπτυξη της επιχείρησης, η διασφά-
λιση του ασφαλιστικού μας φορέα και προάσπιση των εργασι-
ακών σχέσεων. Να παραμείνει στην κατοχή της ΔΕΗ το 51% 
των μετοχών και να συνεχίσει να υπηρετεί το δημόσιο και 
κοινωνικό χαρακτήρα της. Αντικατάσταση άμεσα των παλαιών 
μονάδων με νέες σύγχρονες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και 
αποπομπή των ιδιωτικών συμφερόντων που παρεμποδίζουν 
την αντικατάστασή τους. Να προχωρήσει ταχύτατα το επεν-
δυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ με την κατασκευή νέων μονάδων. 
Να αναπτυχθούν με μεγαλύτερο ρυθμό οι Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Να εκσυγχρονιστούν τα πρακτορεία της επιχείρη-
σης και να μετατραπούν σε σύγχρονα κέντρα εξυπηρέτησης. 
Να αποδοθούν τα οφειλόμενα από το κράτος προς την ΔΕΗ για 
τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που παρέχει. Να εγκαταλει-
φθούν οι στρεβλώσεις από την οριακή τιμή του συστήματος. 
Πιστή τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας. Και άμεση 
πραγματοποίηση των προσλήψεων. 

Συνάδελφοι, δώστε την μάχη όταν κληθείτε με αποφασιστι-
κότητα, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, να είστε σίγουροι 
ότι στο τέλος θα είμαστε νικητές. Και επειδή, συνάδελφοι, 
στην κοινωνία που ζούμε όλα έχουν μία αρχή και ένα τέλος, 
και επειδή για μένα προσωπικά η σημερινή Γενική Συνέλευση 
είναι και η τελευταία στην καριέρα μου, θα ήθελα προσωπικά 
να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεργάστη-
καν μαζί μου, να τους σφίξω το χέρι και να τους πω ότι αυτό 
το πλοίο το φέρνουμε από πολύ μακριά. Έχουν υποχρέωση 
όλοι που έχουν τις τύχες στα χέρια τους να το πάνε ακόμη πιο 
μακριά. Να είστε σίγουροι ότι όλοι οι αγώνες είναι κερδοφόροι 
δεν πάει κανένας αγώνας χαμένος. 

Μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότε-
ρο ένεκα πληθωρισμού όπως λέγαμε και όλα αυτά. Τώρα δεν 
είναι θέμα μόνο πληθωρισμού, τώρα μας αφαιρούνε κατευ-
θείαν από τον μισθό μας. Και βεβαίως εγώ θα συνεχίσω να 
εργάζομαι και να αγωνίζομαι πλέον σαν συνταξιούχος για να 
μην χάσω αυτά που κατέκτησα όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας 
μέσα στην εργασία. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω όλο 
αυτό το διάστημα από δω και πέρα να δώσετε τον καλύτε-
ρό σας εαυτό στις εκλογές που έρχονται με δύναμη. Έχετε 
όλοι προσωπικότητα, σας εκτιμούν όλοι στις περιοχές σας, 
και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Περάσαμε πολλά δύσκολα, 
θυμηθείτε πόσα. Θα περάσουμε περισσότερα αλλά πάλι θα τα 
καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα όσα κάνετε για 
το Σύλλογό μας και για το σύνολο. Εγώ πιστεύω ότι φεύγοντας 
αφήνω πίσω συναδέλφους που θα συνεχίσουν το έργο μας με 
μεγάλο ζήλο και αυταπάρνηση. 
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Ξυλιάς Θεόδωρος,Αναπλ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ 

Φίλες και φίλοι, 
τι διαπραγματεύε-
ται αυτές τις ημέ-
ρες, τι συζητάει η 
Ομοσπονδία με την 
Διοίκηση της ΔΕΗ; 
Δεν συζητάει λοιπόν 
το πρόβλημα που 
έχει προκύψει; Δεν 
νομίζω να πίνουν 
καφέ κάθε φορά 
που βρίσκονται. Δεν 
νομίζω να ανεστάλη 
η απεργιακή κινη-
τοποίηση έτσι γιατί 
κάποιοι προφανώς 

διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι σήμερα μόνον δεν ανταπο-
κρίνονται στο βαθμό που θα ήθελε το Συνδικάτο; Έχουν στο 
μυαλό τους πιστεύω κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο λοιπόν που 
συζητάει σήμερα η Διοίκηση είναι για να μας πάρει, όχι για να 
δώσει. 

Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί εάν 
δεν τα λέμε με το όνομά τους θα έχουμε εμείς την ευθύνη 
όσο χαμηλά και αν είμαστε, γιατί πίσω από εμάς υπάρχουν 
συνάδελφοι οι οποίοι λόγω της κοινής πορείας, της κοινής 
προσπάθειας, μάς εμπιστεύονται και εμείς τους οδηγούμε 
σε λάθος δρόμους προφανώς γιατί δεν θέλουμε να λέμε τα 
πράγματα όπως είναι. 

Δεν νομίζω ότι σήμερα φταίει η γερμανική κυβέρνηση για ό,τι 
έχει συμβεί, να τα ρίχνουμε λοιπόν στην καταραμένη Καγκε-
λάριο της Γερμανίας, η οποία έτυχε να είναι και δεξιά, και να 
ξεχνάμε ότι την δρομολόγηση της απελευθέρωσης της Ηλε-
κτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη ότι την 
δρομολόγησαν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Ότι το κεφάλαιο, 
ότι εκείνοι λοιπόν που διαφεντεύουν την οικονομία παγκόσμια 
θέλανε να έχουν ανθρώπους και κυβερνήσεις οι οποίες θα 
μπορούν να επιβάλουν στην κοινωνία περισσότερα πράγματα 
εις βάρος της και να’ το σήμερα. 

Μην χαϊδεύουμε λοιπόν τα αυτιά της Διοίκησης λέγοντας 
ότι κάποιοι υπάλληλοι που σκιάζονται και τον ίσκιο τους ακόμα 
μέσα στην επιχείρηση δρομολογούν, και να ακούω και ονόματα 

εδώ πέρα, γιατί τους ξέρουμε πολύ καλά αν μπορούν αυτοί 
να διοικήσουν την ΔΕΗ και να την κατευθύνουν όταν υπάρχει 
Διοίκηση στον ΟΑΠ, όταν υπάρχει Υπουργείο, υπάρχει και-
νούργια κυβέρνηση και η Διοίκηση είναι η ίδια. 

Πότε θα ωριμάσουν οι συνθήκες, συνάδελφοι, για να λέμε 
λοιπόν το 2010 ότι ναι μπορεί να πάρει ο εργαζόμενος στην 
ΔΕΗ στα 65 του χρόνια σύνταξη. Το ’92 δεν άλλαξε ο νόμος; 
Άλλαξε έστω και ένα άρθρο του νόμου Σιούφα για να νοιώθει ο 
νεοπροσληφθείς στην ΔΕΗ μετά το ’92 ότι θα φύγει με πλήρη 
σύνταξη; Γιατί ωραιοποιούμε λοιπόν τα πράγματα κάθε φορά 
και λέμε όχι εκείνο είναι έτσι, το άλλο έτσι. Ο νόμος Ρέπα δεν 
έλεγε ότι σταδιακά η σύνταξή μας θα φθάσει στο 70%, γιατί 
δεν το λέμε; Γιατί λοιπόν δεν στέκεται το Συνδικαλιστικό Κίνη-
μα απέναντι στα προβλήματα και να μην χαϊδεύει αυτιά. 

Γιατί δεν υπερασπίστηκε το Συνδικαλιστικό Κίνημα να μην 
αλλάξουν τα όρια συνταξιοδότησης; Γιατί να μην μένει σε 
πάγια αυτή θέση, για ποιο λόγο να μην επιμένει ότι οι εργα-
ζόμενοι στην ΔΕΗ που είναι επικερδής επιχείρηση δεν είναι 
το ταμείο τους σε βαθμό τέτοιο που πρέπει να γίνουν μειώ-
σεις στις συντάξεις. Δεν θα πρέπει να φεύγουν και στα 48, 
Πρόεδρε, που είπες προηγουμένως. Ήταν υπερβολή για την 
υπόλοιπη κοινωνία ότι κάποιοι έφευγαν μικροί στην ηλικία σε 
σύνταξη στην ΔΕΗ για παράδειγμα και στον ευρύτερο Δημό-
σιο Τομέα. Ή όπως είναι σήμερα παράξενο σε κάποιους να 
παίρνουν λέει κάποιοι στην ΔΕΗ πάνω από 2.500 σύνταξη και 
δεν λέει κανένας πόσο τοις εκατό γίνονται κρατήσεις σε έναν 
εργαζόμενο της ΔΕΗ και πόσο σε έναν του ΙΚΑ. 

Φίλες και φίλοι, οι καιροί που διανύουμε είναι πάρα πολύ 
δύσκολοι. Και βέβαια θα μπορούσαν αυτά τα προβλήματα να 
έχουν αποφευχθεί, και θα κλείσω μ’ αυτό για να μην κουράσω 
περισσότερο, εάν κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια, για να μην πω 
από το ’74, από το ’81. Και λέω από το ’81, γιατί από το ’81 
και μετά άρχισε ο πακτωλός των εκατομμυρίων από τα κον-
δύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα να έχουμε μεγάλους 
ρυθμούς ανάπτυξης. Που πήγανε εκείνα τα χρήματα; Γιατί 
εάν εκείνα τα χρήματα που ερχόντουσαν από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και δεν δαπανιόνταν για πρόστιμα που μας έριχνε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά για πράγματα που ήμασταν 
δεσμευμένοι να κάνουμε και δεν τα  κάναμε για την δική μας 
την εξυπηρέτηση, για το δικό μας το συμφέρον και πέφτανε 
στα χέρια μερικών αετονύχηδων προκειμένου να τα εκμεταλ-
λεύονται. 

Εγρήγορση και ενότητα για να προλάβουμε τα χειρότερα
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Μενεγάτος Ηρακλής, Διευθυντής Δικτύου 

Θέλω να ευχαρι-
στήσω την ΕΔΟΠ-
ΔΕΗ για την ευκαι-
ρία που μου δίνει 
να αναφερθώ στα 
θέματα που θα 
πρέπει να εστιάσει 
την προσοχή της η 
Διανομή προκειμέ-
νου να πετύχει την 
αποστολή της στην 
απελευθερωμένη 
πλέον αγορά Ηλε-
κτρικής Ενέργειας. 

Η Γενική Διεύ-
θυνση Διανομής 

συνδέεται με τα περισσότερα θέματα των καταναλωτών που 
αφορούν Ηλεκτρική Ενέργεια. Δραστηριοποιείται στο τελευ-
ταίο μέρος της φυσικής ροής της Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
στην επαφή με τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. 

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής είναι η λει-
τουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου μέσης και 
χαμηλής τάσης, δηλαδή των δρόμων της Ενέργειας, εξυπηρε-
τώντας όλους όσους συνδέονται ή θέλουν να συνδεθούν σε 
αυτούς τους δρόμους με διαφάνεια και αμεροληψία έναντι των 
διαφόρων παραγωγών, προμηθευτών και καταναλωτών, όπως 
ακριβώς οφείλουν να πράττουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υποδομών ΔΕΚΕ για τους αυτοκινητόδρομους. 
Οι εργασίες που εκτελούνται από την επιχειρησιακή μονάδα 
της Διανομής αφορούν την εκμετάλλευση του δικτύου, δηλα-
δή την λειτουργία του δικτύου Διανομής, την επιθεώρηση και 
συντήρηση των δικτύων, την αποκατάσταση των βλαβών, την 
εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου και την καταμέτρηση των 
καταναλώσεων. Την ικανοποίηση νέων αιτημάτων χρηστών, 
ήτοι νέες ηλεκτροδοτήσεις, τροποποίηση παλαιών παροχών, 
επαυξήσεις ισχύος, μετατοπίσεις δικτύων και παροχών, και 
την ανάπτυξη του δικτύου που σημαίνει την υλοποίηση, ενί-
σχυση, βελτιώσεων των δικτύων. Επώνυμα έργα όπως είναι η 
κατασκευή Κέντρων Διανομής και διασυνδετικές γραμμές 150 
κιλοβόλτ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Ας προσπαθήσουμε όμως λίγο να δούμε την Διανομή όχι 
όπως την βλέπουμε εμείς, αλλά όπως την βλέπουν οι πελάτες 

μας. Τι ήμαστε για τους πελάτες μας. Οι πελάτες μας συνή-
θως μέσω αντίστοιχων αιτημάτων είμαστε γι’ αυτούς η νέα 
ηλεκτροδότηση, η επαύξηση της παροχής, η μετατόπιση της 
παροχής ή του δικτύου. Και προφανώς αυτό που τους ενδιαφέ-
ρει είναι να γίνει γρήγορα η εργασία τους και μικρό κόστος. 

Αυτό που βλέπουν όμως όλοι οι καταναλωτές μας πελάτες 
σε όλη την διάρκεια του χρόνου 24 ώρες το 24ωρο είναι η 
ποιότητα των υπηρεσιών και του προϊόντος μας. Θέλουν και 
απαιτούν σωστή καταμέτρηση, καλή ποιότητα του προϊόντος 
μας, δηλαδή σταθερή τάση του ρεύματος, να μην γίνονται 
καθόλου διακοπές ρεύματος, αλλά ακόμα και σε περίπτωση 
που θα γίνουν να διαρκέσουν πάρα πολύ μικρό χρόνο. Φυσικά 
ειδικές ομάδες πελατών ενδιαφέρονται και για πιο εξειδικευ-
μένα στοιχεία ποιότητας της Ενέργειας. 

Είναι φανερό ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης στην χώρα μας 
είναι πλέον σε πολύ καλό επίπεδο. Το ότι ο μέσος όρος των 
χρόνων που πετυχαίνουμε είναι πλέον εντός των ρυθμιστικών 
ορίων της χώρας, αλλά και χαμηλότερος από τα αυστηρότερα 
ρυθμιστικά όρια στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
κάποιες περιπτώσεις που εκφεύγουν αυτών. 

Η ποιότητα της παρεχόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας προσδι-
ορίζεται από ένα σύνολο δεικτών και παραγόντων, κυριότεροι 
από τους οποίους είναι η έκταση και η συχνότητα των διακο-
πών. Οι βασικοί δείκτες που παρακολουθούνται επί πολλά έτη 
είναι οι ακόλουθοι. Χρόνος διακοπών στην μέση και χαμηλή 
τάση, πλήθος διακοπών στην μέση και χαμηλή τάση ανά εκα-
τό χιλιόμετρα δικτύου. Για να βελτιωθούμε στην ενότητα αυτή 
απαιτούνται επενδύσεις, εκσυγχρονισμός του δικτύου, εισα-
γωγή νέων τεχνολογιών, νέοι μέθοδοι εργασίας και εκπαίδευ-
ση των εργαζομένων στα νέα συστήματα και τεχνολογίες. 

•   Ενισχύονται σημαντικά τα δίκτυα Διανομής μέσης και  
χαμηλής τάσης. 

•   Προωθείται αποφασιστικά η αυτοματοποίηση των δικτύ 
ων μέσης τάσης, η οποία θα συμβάλει στην βελτίωση ποιότη-
τας Ενέργειας και στην αύξηση απόδοσης των δραστηριοτή-
των Διανομής. 

•   Προχωρούμε επίσης στην κατασκευή σημαντικών έργων 
υψηλής τάσης κυρίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και καλωδι  
ακές γραμμές των 150 κιλοβόλτ. 

Όμως το σημαντικότερο σήμερα που ο καθένας μπορεί να 
μπει στον Google και να βρει ακόμα και το σπίτι του, εμείς για 

Πως γίνεται ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ
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να βρούμε τα δίκτυά μας καταφεύγουμε σε σχέδια, σε αρχεία, 
άλλα σχέδια είναι σκισμένα χαρτιά. Γι’ αυτό το λόγο ήδη έχει 
ξεκινήσει και βρισκόμαστε στο στάδιο της τεχνικής κρίσης η 
εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης του δικτύου, το γεω-
γραφικό σύστημα πληροφοριών GIS, έχουν ξεκινήσει οι διαδι-
κασίες για την προμήθεια και εγκατάστασή του. Με το σύστημα 
αυτό μεταξύ των άλλων θα υπάρχει βελτίωση της εξυπηρέτη-
σης των καταναλωτών, ταχύτερη σύνδεση νέων καταναλωτών, 
καλύτερη παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων του και 
βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου. Μείωση πλήθους και 
χρόνου αποκατάστασης των βλαβών. Το έργο αυτό είναι προϋ-
πολογισμού 26.000.000 ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρω-
θεί στα επόμενα τέσσερα χρόνια. 

Με τον όρο «τηλεμέτρηση» εννοούμε την μέτρηση από από-
σταση με ακρίβεια όσο συχνά θέλουμε και μάλιστα μπορούμε 
να έχουμε την πλήρη καμπύλη του πελάτη, δηλαδή την κατα-
νάλωσή του ανά δεκαπέντε λεπτά. Επίσης μπορούμε να ελέγ-
χουμε την κατάσταση του μετρητή, να εντοπίζουμε αμέσως 
βλάβη του μετρητή ή της διάταξης γενικότερα. Οι ρευματο-
κλοπές εντοπίζονται πιο εύκολα και σχεδόν μηδενίζονται. Αν 
τώρα η τηλεμέτρηση συνδυαστεί και με έξυπνους μετρητές, 
τότε επιπλέον αυτών που αναφέραμε προηγούμενα μπορούμε 
να έχουμε: 

•   Διακοπή της ηλεκτροδότησης του πελάτη από απόσταση 
είτε επειδή χρωστάει ο πελάτης, είτε επειδή έχει διακοπτόμε-

νο τιμολόγιο, είτε όταν γίνεται κάποια διαδοχή. 

•   Μπορούμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε την ισχύ της 
παροχής με αλλαγή στο ονομαστικό φορτίο του μικροαυτόμα-
του διακόπτη της παροχής. 

•   Μπορούμε να έχουμε διαχείριση φορτίων της εσωτερι-
κής ηλεκτρικής εγκατάστασης του πελάτη. 

•   Μπορούμε να έχουμε σε πραγματικό χρόνο ενημέρω-
ση των πελατών μας για τις καταναλώσεις και τις χρεώσεις 
τους. 

•   Αλλαγή συμβολαίων τιμολογίων στους πελάτες εξ απο-
στάσεως. 

•   Στοιχεία για την ασφαλή χρήση και προστασία των δικτύ-
ων Διανομής. 

•   Στοιχεία για την ποιότητα τροφοδότησης. 

•   Και το πολύ σημαντικό μπορεί να έχουμε διαχείριση της 
ζήτησης. 

Γιατί όμως μιλάμε συνέχεια για την σωστή τιμολόγηση του 
πελάτη; Τι εννοούμε όταν λέμε σωστή τιμολόγηση του πελάτη; 
Θέλουμε ο πελάτης να χρεώνεται με το πραγματικό κόστος 
της Ενέργειας που αυτός καταναλώνει.

Μέχρι σήμερα που δεν έχουμε πλήρη τηλεμέτρηση και 

πραγματική καταγραφή των καμπυλών φορτίου των πελατών 
και προκειμένου να τους τιμολογήσουμε όσο πιο κοντά στο 
πραγματικό κόστος τους ανάλογα με τις ώρες που καταναλώ-
νουν την Ενέργεια είχαμε χωρίσει το έτος σε δύο περιόδους 
και για κάθε περίοδο είχαμε την μορφή καμπύλης φορτίου και 
μέσου κόστους αντίστοιχα. Δηλαδή για την θερινή περίοδο 
είχαμε θεωρήσει ότι η μορφή καμπύλη του συστήματος έχει 
αυτή την μορφή, οπότε αντίστοιχα προκύπτουν κάποια μέση 
κόστη και βλέπουμε ότι στην θερινή περίοδο, η οποία ξεκινάει 
από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου η καμπύλη έχει ένα μέγιστο 
και στην ουσία μία περιοχή ελαχίστου. Αντίστοιχα στην χειμε-
ρινή περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου.

Τις παραπάνω χοντρικές προσεγγίσεις έρχεται να επιλύσει 
η τηλεμέτρηση των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό έχει ολοκληρω-
θεί η τηλεμέτρηση των καταναλώσεων όλων των πελατών της 
μέσης τάσης μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης κέντρου 
επεξεργασίας μετρήσεων μαζί με την τηλεπικοινωνιακή σύν-
δεση των ήδη εγκατεστημένων ηλεκτρονικών μετρητών. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας παρουσιάσω σε πολύ σύντο-
μο χρόνο κάτι το οποίο ήδη το έχουμε φτιάξει και λειτουργεί 
εδώ και ένα χρόνο, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα που λέμε θα τα 
κάνουμε. Αυτό είναι το Κέντρο Τηλεμέτρησης των πελατών 
μέσης τάσης, το οποίο λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο περί-
που. Το Κέντρο Τηλεμέτρησης της μέσης τάσης μετράει 9.000 
πελάτες μέσης τάσης, 1.000 πελάτες μέσης τάσης με ενδι-
άμεση μέτρηση, είναι μεγάλα εμπορικά κέντρα, 300 παραγω-
γούς ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένα στην μέση τάση, 19 πελάτες 
με ιδιοκατανάλωση, 36 υποσταθμούς πόλεως προκειμένου να 
δούμε την μορφή των καμπυλών τους και τρεις παραγωγούς 
στην χαμηλή τάση.
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Είναι γνωστό ότι 
σήμερα βρισκό-
μαστε σε μία ιδι-
αίτερα δραματική 
οικονομική κατά-
σταση, η οποία 
βέβαια έχει άμε-
σο αντίκτυπο και 
στη ΔΕΗ, η οποία 
καλείται να υλο-
ποιήσει ένα πολύ 
μεγάλο επενδυτικό 
σχέδιο, το οποίο 
όσο και να το δού-
με πάλι και να το 
εξορθολογικοποιή-
σουμε, θα πρέπει 

να παραμείνει μεγάλο, ώστε η ΔΕΗ να συνεχίσει να παραμένει 
η μεγάλη ΔΕΗ, ο πρωταγωνιστής στον τομέα της Ενέργειας 
στην χώρα μας. Και φυσικά αυτές οι εξελίξεις οι οικονομικές 
επηρεάζουν και το κόστος δανεισμού της και την δυνατότητα 
δανεισμού της. 

Στα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην 
επίδραση της Ηλεκτροπαραγωγής στο περιβάλλον και έτσι 
παρατηρούμε σήμερα τις συνεχώς αυξανόμενες προσπάθειες 
για διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενερ-
γειακό μας ισοζύγιο και στην ορθολογική χρήση της Ενέργει-
ας. 

Χαρακτηριστικές είναι οι εξελίξεις στον τομέα των ηλε-
κτρονικών μετρητών και στον τομέα των σμαρτ κρίτς με κύριο 
σκοπό την ευρύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας βέβαια την παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή 
να διαμορφώνει το ενεργειακό προφίλ του. Και αυτές οι τεχνο-
λογικές εξελίξεις δεν θα πρέπει να παραμείνουν έξω από την 
ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί τεχνολογικά, να 
εκσυγχρονίσει τα δίκτυά της, να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με 
τον οποίον ενσωματώνει τους καταναλωτές της. 

Η μεταβολή αυτή στην χοντρική αγορά κατέστησε ιδιαίτερα 
ελκυστική την είσοδο προμηθευτών στην λιανική αγορά, αλλά 
κυρίως επέτρεψε την εκμετάλλευση των στρεβλώσεων των 
ρυθμιζόμενων τιμολογίων και της αδυναμίας του θεσμικού 

πλαισίου, οδηγώντας στην άσκηση μη υγιούς ανταγωνισμού με 
την ΔΕΗ να βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από τους αντα-
γωνιστές της. 

Επιπλέον ο ισχύων Κώδικας Προμήθειας επιβάλει ασύμμε-
τρα μέτρα στην ΔΕΗ ως δεσπόζοντα προμηθευτή. Σαν απο-
τέλεσμα η ΔΕΗ εκτιμά με βάση τα στοιχεία του 1ου τριμήνου 
τους 2010 το μερίδιο αγοράς στο τέλος του χρόνου θα δια-
μορφωθεί σε 92% στην μέση τάση, και 98,2% στην χαμηλή 
τάση. Αυτό σημαίνει απώλεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.000 
γιγαβατωρών σε ετήσια βάση.

Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο, το βασικό είναι ότι οι 
επιχειρηματικοί κίνδυνοι για την ΔΕΗ προέρχονται από την 
είσοδο των νέων προμηθευτών σε καταναλωτές οι οποίοι 
είναι αποκλειστικά από επικερδείς κατηγορίες. Είναι αυτό που 
λέγεται αγγλικά «τσέρι πίκινγκ». Οι απώλειες τώρα απ’ αυτές 
τις κατηγορίες είναι ήδη 30.000.000 ευρώ ετησίως και αναμέ-
νεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. 

Για την αποκατάσταση της ομαλότητας και την διαμόρφωση 
ίσων συνθηκών για όλους τους συμμετέχοντες σήμερα και στο 
μέλλον ήδη από τον Νοέμβρη του 2009 η ΔΕΗ έχει υποβάλει 
πρόταση στην ΡΑΕ με στόχους την ομαδοποίηση των υφιστα-
μένων τιμολογίων ανά τάση και καταναλωτική συμπεριφορά 
αξιοποιώντας τις καμπύλες του φορτίου, τον προσδιορισμό 
του ανταγωνιστικού κόστους, κόστος ενέργειας, διαθεσιμό-
τητα ισχύος εμπορικής διάθεσης, την απεικόνιση διακριτών 
χρεώσεων όλων των δραστηριοτήτων, Μεταφορά, Διανομή, 
ΥΚΟ, Ενέργεια και λοιπά, και την εισαγωγή ενός μεταβατικού 
σταδίου προκειμένου να αμβλυνθούν οι στρεβλώσεις και να 
διευκολυνθεί η σταδιακή μετάβαση στα τιμολόγια ρυθμιστικού 
ελέγχου χωρίς κοινωνικές επιπτώσεις. Επιπλέον και προκει-
μένου να αμβλυνθούν οι στρεβλώσεις και να διευκολυνθεί η 
σταδιακή μετάβαση στα τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου σε τρία 
χρόνια, έχει προταθεί επιδότηση με κρατική εγγύηση των ζημι-
ογόνων τιμολογίων και άμεση προσαρμογή των υπολοίπων ή 
άμεση προσαρμογή όλων, και συμμετοχή όλων των προμηθευ-
τών στην κάλυψη των ζημιογόνων τιμολογίων ως ενός ταμείου 
συμψηφισμού και σταδιακή προσαρμογή, αυτό που λέμε κου-
μπαράς. Η χρέωση αυτή δεν σημαίνει αύξηση των τιμολογίων, 
αλλά κατανομή του βάρους μεταξύ των προμηθευτών αναλογι-
κά, όπως συμβαίνει και με τις υπηρεσίες ΥΚΟ. 

Είμαι σε ευχάριστη θέση να σας πω ότι η καινούργια ηγεσία 

Αναγκαίος ο άμεσος εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ
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Στεργιώτης Κίμων, Διευθυντής Τύπου και ΜΜΕ

της ΡΑΕ έχει δει με ευνοϊκό μάτι αυτές τις προτεινόμενες από 
την ΔΕΗ αλλαγές και αυτό έχει γίνει μετά από πολλές συζητή-
σεις και πολλούς αγώνες και με την προηγούμενη ηγεσία της 
ΡΑΕ, αλλά σήμερα νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και όπως 
καταλαβαίνετε αυτού του τύπου το μεταβατικό στάδιο, δεδο-
μένου ότι θα μειώσει και το περιθώριο κέρδους που σήμερα 
παρέχεται, θα οδηγεί σε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού απ’ 
όλους τους προμηθευτές. Άρα η ΔΕΗ θα μπορεί να παίξει πια 
σε ένα δίκαιο παιχνίδι αγοράς. 

Η επιχείρηση πρέπει να αποκτήσει μία νέα εικόνα και αυτό 
δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με προγράμματα και με σχε-
διασμούς της Διοίκησης, είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων 
των εργαζομένων και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουν αποδεί-
ξει ότι διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι κατά 
την άποψή μου: 

Η πεποίθησή τους ότι είναι υπεύθυνοι για την αδιάλειπτη 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους έλληνες πολίτες. 

• Έχουν μια μεγάλη συγκέντρωση τεχνογνωσίας, άσχετα 
ότι κινδυνεύουμε να την χάσουμε, αλλά νομίζω ότι είναι γενι-
κά γνωστό στην αγορά ότι οι τεχνίτες της ΔΕΗ είναι αυτοί οι 
οποίοι πραγματικά ξέρουν το αντικείμενο. 

• Έχει συγκεντρωμένη εμπειρία που προέρχεται από την 
μακριά πορεία της επιχείρησης στο χώρο της Ενέργειας και 
όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσει διαφορετικές και πολλές 
φορές εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις και έχει ένα έντονο 
ενδιαφέρον για την επιχείρηση που μπορεί να ενεργοποιήσει 
μηχανισμούς προστατευτισμού. 

Στο σχεδιασμό του μέλλοντος είναι αναγκαίο η ΔΕΗ να προ-
χωρήσει στις επιλογές εκείνες που θα την κάνουν ισχυρή, 
αποτελεσματική και εξωστρεφή στο νέο επιχειρηματικό περι-
βάλλον που έχει διαμορφωθεί. Αυτό θα διασφαλίσει μακρο-
χρόνια τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, της επιχείρη-
σης και των εργαζομένων της.

Αναγκαία η νέα στρατηγική επικοινωνίας της ΔΕΗ

Θα μιλήσω λίγο 
εκτός εποχής, 
μάλλον λαμβάνο-
ντας τα μηνύματα 
της εποχής. Αυτή 
η περίοδος που 
περνάμε είναι η 
δυσκολότερη για 
τον ελληνικό λαό 
εδώ και δεκαετί-
ες. Είναι η δυσκο-
λότερη για τους 
εργαζόμενους της 
ΔΕΗ. Το ερώτημα 
είναι ποια μηνύμα-
τα πρέπει να περά-
σουμε αυτές τις 

δύσκολες ημέρες στους εργαζόμενους, στους πελάτες μας, 
στην ελληνική κοινωνία. Καταρχήν η άποψή μου είναι ότι δεν 
είναι ώρα για μεμψιμοιρίες, στείρες αντιπαραθέσεις, φοβικά 
σύνδρομα, οι εποχές επιβάλλουν σύνεση, αποφασιστικότητα, 
επιμονή, υπομονή και πάνω απ’ όλα αλλαγές συμπεριφορών. 
Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε όλους τους εργαζό-
μενους είναι ένα. Όλοι μαζί ενωμένοι όσο ποτέ να δώσουμε 
την μάχη της ανταγωνιστικότητας, του νοικοκυρέματος, της 

διαφάνειας, της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών μας. 
Σε αυτή την δύσκολη εποχή οφείλουμε να σταθούμε δίπλα 
στους πελάτες μας, δίπλα στην κοινωνία. Εάν πείσουμε την 
κοινωνία ότι μας χρειάζεται, αυτή θα μας στηρίξει. Εάν δεν 
πείσουμε την κοινωνία ότι προσφέρουμε τις καλύτερες υπη-
ρεσίες και ότι ήμαστε απαραίτητοι, τότε θα μας επιβληθούν 
επώδυνες λύσεις. 

Ας μην κρυβόμαστε όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιθώ-
ρια για βελτίωση των λειτουργιών μας, της ατομικής και συλ-
λογικής παραγωγικότητας. Οφείλουμε να έρθουμε πιο κοντά 
στον κάθε πελάτη, να είμαστε καλύτεροι απ’ όλους τους αντα-
γωνιστές μας. Οφείλουμε να εγκαταλείψουμε ταμπού και κλι-
σέ του παρελθόντος. Πρέπει μόνοι μας να προχωρήσουμε σε 
οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές τέτοιες, που θα μας 
χαρίσουν μεγαλύτερη ευελιξία μέσα την αγορά, διαφορετικά 
θα μας επιληφθούν λύσεις πολύ επικίνδυνες. Πριν να είναι 
πολύ αργά οφείλουμε να γίνουμε ρεαλιστές, οι ανταγωνιστές 
μας έχουν αρχίσει και κυνηγάνε τους πελάτες έναν προς 
έναν. Ή θα ριχτούμε και εμείς στον κυνήγι του πελάτη, ή οι 
πελάτες θα μας γυρίσουν οριστικά την πλάτη. 

Από την πολιτεία δεν μπορεί παρά να ζητάμε ένα και μόνο 
πράγμα. Εμείς οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θέλουμε ίσες ευκαιρί-
ες με τους ιδιώτες, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. 
Θέλουμε τα τιμολόγιά μας να αντανακλούν τα πραγματικά μας 
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κόστη και όχι να προκαλούν την αγανάκτηση των πελατών μας 
από τις κάθε είδους επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. Σύντομα τα 
τιμολόγια νομίζω από τις 3 του μηνός θα επιβαρυνθούν με 
το νέο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και υπέρ μιας ακούω επι-
βάρυνσης για λογαριασμό των εκτελωνιστών για την συμβολή 
τους στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας. Επομένως βρι-
σκόμαστε σε χειρότερη θέση από εκείνους, οι οποίοι πουλάνε 
ηλεκτρικό ρεύμα σε χαμηλότερες τιμές όπως ισχυρίζονται και 
οι οποίοι δεν θα έχουν αυτές τις επιβαρύνσεις. 

Θέλουμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας της ελληνικής οικονομίας. Από την πολιτεία ζητάμε το 
δικαίωμα να καθορίζουμε τις τιμές ρεύματος όπως κάνουν και 
οι ιδιώτες. 

Θέλουμε να στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη, το μόνο 
που ζητάμε από την πολιτεία είναι να αρθούν όλα εκείνα τα 
εμπόδια που παρεμποδίζουν την ταχεία ανάπτυξη των ενεργει-
ακών υποδομών. Είναι οι υποδομές εκείνες οι οποίες καθυστε-
ρούν και δεν μας επιτρέπουν να μπορέσουμε να αυξήσουμε και 
τον όγκο της παραγωγής και την ποιότητα της δουλειάς μας. 

Θέλουμε ίσες ευκαιρίες στον τομέα των επενδύσεων με 
τους ιδιώτες. Δεν θέλουμε χρονοβόρες διαδικασίες με το 
πρόσχημα ότι είμαστε μία κρατική εταιρεία για να επωφελού-
νται από τις καθυστερήσεις ιδιώτες επενδυτές. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μία πολιτική 
εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας τέτοιας που θα στηρί-
ζεται σε επιχειρήματα, στην τεκμηρίωση, σε επιστημονικά δεδο-
μένα. Στα επικοινωνιακά πεδία των μαχών, μιλάω για μάχες εγώ 
που προέρχομαι από τον χώρο των εφημερίδων, των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, οι συγκρούσεις με τους ανταγωνιστές 
μας θα είναι σκληρές, θα είναι αδυσώπητες. Οι ανταγωνιστές 

μας διαθέτουν απόλυτη επικοινωνιακή υπεροπλία και η οικονο-
μική συγκυρία φέρνει ούριο άνεμο στα πανιά τους. 

Για τους λόγους αυτούς οφείλουμε να εργαστούμε ώστε 
ο κάθε εργαζόμενος να γίνει ένας αποτελεσματικός φορέ-
ας των επικοινωνιακών μηνυμάτων μας. Σε κεντρικό επίπεδο 
στους χώρους εργασίας, στις παρέες μας, στις εκδηλώσεις 
μας, παντού, οφείλουμε συστηματικά και με επιχειρήματα να 
επικοινωνούμε τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλει η 
ΔΕΗ για να στηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη, την ευημερία, την 
περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση. Εάν δουλέψουμε 
με πίστη και αυταπάρνηση θα τα καταφέρουμε. Εάν γίνουμε 
πρότυπα εργατικότητας και ανταγωνιστικότητας για την κοι-
νωνία αυτή θα μας ανταμείψει. Εάν είμαστε καλύτεροι από 
τους ανταγωνιστές μας τότε θα μπορούμε να πούμε σε κάθε 
κουαντρίνο, στο αφεντικό της Έντισον που ήρθε πρόσφατα, 
σε κάθε υποψήφιο στρατηγικό επενδυτή, η ΔΕΗ δεν εξαγο-
ράζεται, η ΔΕΗ εξαγοράζει, γιατί η ΔΕΗ έχει τους καλύτερους 
εργαζόμενους, γιατί έχει μαζί της κοινωνία. 

 Νομίζω ότι πρέπει πολύ σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τα 
θέματα της επικοινωνίας ως εργαζόμενοι, ως σωματεία, ως 
επιχείρηση. Η επικοινωνία δεν είναι ένα απλό πράγμα, είναι το 
μεγαλύτερο όπλο που υπάρχει. Δυστυχώς από την άλλη πλευ-
ρά οι ανταγωνιστές μας ελέγχουν και τηλεοπτικά κανάλια και 
εφημερίδες και δημοσιογράφους, εμείς ο μόνος δημοσιογρά-
φος είμαι εγώ ο οποίος έχω οργανική θέση αυτή την στιγμή 
στην επιχείρηση. Δεν έχουμε επαρκείς πόρους, δεν έχουμε 
στρατηγική επικοινωνίας. Θα φτιαχτεί μία στρατηγική επικοι-
νωνίας, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα μάς πάνε τόσο γρήγορα 
ώστε πρέπει να επιταχύνουμε για να δούμε πως θα αντιμετω-
πίσουμε όχι μόνο την «Φερμπούντ», αλλά και άλλους πέντε 
περίπου ανταγωνιστές, οι οποίοι θα μπούνε και θα ξεκοκαλί-
σουν τα κέρδη. 
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Άρθρο 1

Βασική σύνταξη: είναι το ποσό 
της σύνταξης που δεν αναλογεί 
σε ασφαλιστικές εισφορές και θα 
χορηγείτε σε όλους μετά την 01-01-
2015 ανεξάρτητα από το εισοδηματικό 
επίπεδο του ασφαλισμένου.

Αναλογική σύνταξη: είναι το ποσό 
της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών για 
τα έτη από 01-01-2011 και εφεξής 
κάθε ασφαλισμένου που θεμελιώνει 
δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-
2015.

 Άρθρο 2

Το ύψος της βασικής σύνταξης για το 
έτος 2010 υπολογίζετε σε 360 € για 
12 μήνες και αναπροσαρμόζετε από το 
2014 κατ΄ έτος, σύμφωνα με το άρθρο 11 
του παρόντος Ν/Σ, λαμβάνοντας υπόψη 
την μεταβολή του ΑΕΠ και τη μεταβολή 
του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Την δικαιούνται:

1.  Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών 
κύριας ασφάλισης, ανεξαρτήτως 
χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, 
που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα από 1-1-2015 και εφεξής.

2.  Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν 
πραγματοποιήσει λιγότερα από 15 
έτη ασφάλισης, εφόσον πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και 
οι οικονομικοί μετανάστες κάτω 
από τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Άρθρο 3

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
1-1-2011 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά, από 
1-1-2011 και εφεξής, που θεμελιώνουν 

δικαίωμα σύνταξης μετά την 1-1-
2015 δικαιούνται αναλογικού ποσού 
σύνταξης, με βάση το συνολικό χρόνο 
ασφάλισής τους, ο οποίος δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος του ενός πλήρους 
έτους.

Η μηνιαία σύνταξη υπολογίζεται για 
κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, με βάση 
ποσοστά επί των προβλεπόμενων 
συντάξιμων αποδοχών, τα οποία είναι:

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΒΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1 4.500 0,80%

4501 5.400 0,86%

5401 6.300 0,92%

6301 7.200 0,99%

7201 8.100 1,06%

8101 9.000 1,14%

9001 9.900 1,22%

9901 10.800 1,31%

10801 11.700 1,40%

11701 15.000 1,50%

Οι Μηνιαίες Συντάξιμες Αποδοχές 
ισούται με τις μηνιαίες αποδοχές 
που έλαβε ο ασφαλισμένος καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου 
(πλην των αποδοχών του μήνα που 
υπέβαλε την αίτηση) επί των οποίων 
καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.

Προς τον αριθμό μηνών απασχόλησης 
που έχει πραγματοποιήσει ο 
ασφαλισμένος εντός της χρονικής 
αυτής περιόδου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι αποδοχές του 
ασφαλισμένου, για κάθε ημερολογιακό 
έτος, πλην των αποδοχών του τελευταίου 
έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση συνταξιοδότησης, λαμβάνονται 
αυξημένες κατά τη μεταβολή του 
Δ.Τ.Κ και με συντελεστή ωρίμανσης 
που προσδιορίζεται κατ΄ έτος με κοινή 
Υπουργική Απόφαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Το άθροισμα των ποσών 
βασικής και αναλογικής σύνταξης:

•  λόγω γήρατος για χρόνο ασφάλισης 
15 ετών

•  λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% 
και άνω

•  λόγω εργατικού ατυχήματος

δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού 
που αντιστοιχεί σε (15) ημερομίσθια 
ανειδίκευτου εργάτη (βάσει ΕΣΣΕ του 
2015) αναπροσαρμοσμένου εφεξής με 
το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.

β)  Το κατώτατο αυτό όριο μειώνεται σε 
κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος 
λαμβάνει σύνταξη μειωμένη.

γ)  Το συνολικό ποσό της σύνταξης 
λόγω θανάτου του επιζώντα συζύγου 
και των τέκνων δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο του 80% του ανωτέρω 
ποσού.

Άρθρο 4

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-12-2010

1.  Που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα για σύνταξη γήρατος ή 
αναπηρίας πριν την 1-1-2015.

Ο Νέος νόμος για το Ασφαλιστικό
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Ασφαλιστικό

Η σύνταξη αποτελείται από δύο 
τμήματα:

α)  Τμήμα σύνταξης για το χρόνο έως 
31-12-2012.

Υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά 
και τις συντάξιμες αποδοχές, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης 
και όπως προβλέπονται από τις 
γενικές ή καταστατικές διατάξεις που 
εξακολουθούν να ισχύουν.

β)  Τμήμα σύνταξης για το χρόνο από 1-
1-2013 και εφεξής.

Το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που 
αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης 
από 1-1-2013 και εφεξής δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων 
συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές 
προβλέπονται από τις ισχύουσες 
γενικές ή καταστατικές διατάξεις.

2.  Θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη 
γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1-1-
2015.

Η σύνταξη αποτελείται από δύο 
τμήματα:

α)  Τμήμα σύνταξης για το χρόνο έως 
31-12-2010.

Υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά και τις 
συντάξιμες αποδοχές - όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο συνταξιοδότησης και 
όπως προβλέπονται από τις γενικές 
ή καταστατικές διατάξεις - που 
εξακολουθούν να ισχύουν.

β)  Τμήμα σύνταξης για το χρόνο από 
1-1-2011 έως την ημερομηνία 
συνταξιοδότησής τους.

Το ποσό για το αναλογικό τμήμα 
της σύνταξης για κάθε πλήρες 
έτος υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στο άρθρο 3, αφού 
πρώτα συνυπολογιστούν τα έτη 
ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει 
ο ασφαλισμένος έως 31-12-2010, 

οι δε συντάξιμες αποδοχές για τον 
υπολογισμό του αναλογικού τμήματος 
της σύνταξης από 1-1-2011 και εφεξής 
είναι αυτές που προσδιορίζονται από το 
έτος αυτό και μετά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνολικό ποσό σύνταξης 
(βασική και αναλογική) δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης 
που προβλέπεται από καταστατικές 
ή γενικές διατάξεις για τους έως 
31-12-1992 και από 1-1-1993 
ασφαλισμένους.

Άρθρο 5

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 1α.  Τα πρόσωπα τα οποία 
ασφαλίσθηκαν διαδοχικά 
σε περισσότερους από ένα 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
δικαιούνται σύνταξη από τον 
τελευταίο οργανισμό, στον 
οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά 
την τελευταία χρονική περίοδο 
της απασχόλησής τους, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του, 
εφόσον πραγματοποίησαν στην 
ασφάλισή του.

α)  Πέντε ολόκληρα έτη ασφάλισης εκ 
των οποίων όμως 20 μήνες κατά 
την τελευταία πενταετία πριν την 
διακοπή της απασχόλησης ή την 
καταβολή αίτησης για την κρίση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω 
γήρατος.

β)  Σαράντα μήνες εκ των οποίων 12 
μήνες κατά την τελευταία πενταετία 
πριν την διακοπή της απασχόλησης 
ή την υποβολή αίτησης για την κρίση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω 
αναπηρίας ή θανάτου.

 1β.  Ολόκληρος ο χρόνος της δ.α 
υπολογίζεται από τον αρμόδιο 

για την απονομή της σύνταξης 
Οργανισμό ως χρόνος που 
διανύθηκε στην ασφάλισή του, 
τόσο για τη θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 
όσο και για τον υπολογισμό της 
σύνταξης και δεν είναι δυνατή 
η προσμέτρηση μόνο μέρους 
του χρόνου που διανύθηκε 
στην ασφάλιση του κάθε 
οργανισμού.

2.  Σε περίπτωση που η σύνταξη 
αποτελείται από άθροισμα τμημάτων 
σύνταξης, το τμηματικό ποσό του 
συμμετέχοντα Οργανισμού, κατ΄ 
επιλογή του ασφαλισμένου, δύναται 
να καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτό 
του απονέμοντα, μειωμένο κατά 6% 
για κάθε χρόνο που υπολείπεται 
της ηλικίας που συνταξιοδοτεί ο 
συμμετέχων οργανισμός (ή 0,5% για 
κάθε μήνα που υπολείπεται….)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν. 3232/04 το ποσοστό μείωσης 
ήταν 3% για κάθε χρόνο).

2. Οι τελικές συντάξιμες αποδοχές 
που λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό του τμήματος σύνταξης 
του συμμετέχοντα οργανισμού - πέρα 
της αναπροσαρμογής που υφίστανται 
με το Δ.Τ.Κ, βάση του άρθρου 1 του Ν. 
3232/04 - πολλαπλασιάζονται για κάθε 
έτος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε 
από τη διακοπή της ασφάλισης σ΄ 
αυτούς, μέχρι το προηγούμενο έτος του 
χρόνου υποβολής της αίτησης, σύμφωνα 
με τους παρακάτω συντελεστές που 
εξαρτώνται από τα έτη ασφάλισης έως 
τη συνταξιοδότηση.

Οι νέες συντάξεις (σε σχέση με τους 
προηγούμενους) είναι θετικοί για το 
ύψος της σύνταξης που σημαίνει ο 
κάθε ασφαλισμένος που έχει διαδοχική 
ασφάλιση.
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Ασφαλιστικό

Άρθρο 6

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Από 1-1-2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) για την εξασφάλιση 
της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον 
αφορά στον καθορισμό του βαθμού 
αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων 
των ασφαλιστικών φορέων καθώς και 
των ανασφάλιστων..

Στο ΚΕ.Π.Α υπάγεται το Ειδικό Σώμα 
Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών 
Αναπηρίας που έχει ως έργο.

α.  Τον καθορισμό του ποσοστού 
αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας

β.  Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜΕΑ

γ.  Τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας 
για όλες τις κοινωνικές και 
οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις 
για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση 
αναπηρίας.

Από 1-4-2011 καταργούνται όλες 
οι άλλες Επιτροπές πιστοποίησης 
αναπηρίας που λειτουργούν στους 
Φ.Κ.Α, στις νομαρχίες και το δημόσιο.

Άρθρο 7

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται 
κάθε πάθηση ή βλάβη προκαθορίζεται 
για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς 
με εκατοστιαία αναλογία σε Ενιαίο 
Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού 
Αναπηρίας μετά από γνώμη Ειδικής 
Επιστημονικής Επιτροπής.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή 
καθορίζει επίσης και τις παθήσεις για 
τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας 
των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ 
αόριστο.

Άρθρο 8 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΑΠΌ 1-1-1993

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω 
αναπηρίας, υφίσταται για όσο χρόνο 
ορίζεται από τις αρμόδιες Υ.Ε. Οι 
συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι 
οριστικές για τις περιπτώσεις των 
ασθενειών που προβλέπονται από ρητή 
διάταξη, μπορεί δε να είναι οριστικές, 
εφόσον οι Υ.Ε γνωματεύσουν ότι η 
ανικανότητα είναι μόνιμη. 

Οι προσωρινές συντάξεις λόγω 
αναπηρίας καθίστανται αυτοδικαίως 
οριστικές σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
Ν. 4491/66 (καταστατικές διατάξεις) οι 
συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται 
αυτοδικαίως οριστικές ο επί 5 ετία 
συνεχώς συνταξιοδοτούμενος, 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Άρθρο 9 

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο ασφαλισμένος δικαιούται συντάξεως 
αναπηρίας έστω και αν η πάθηση 
είναι προγενέστερη της υπαγωγής 
του στην ασφάλιση εφόσον καθίσταται 
ανίκανος για την εργασία του λόγω 
ουσιώδους επιδείνωσης και πληροί τις 
προϋποθέσεις του ασφαλιστικού φορέα 
στον οποίο ασφαλίζεται.

Άρθρο 10

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Παράγραφος 3

ΓΙΑ τους ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1-1-
83 ΕΩΣ 31-12-92 που μπορούσαν να 
συνταξιοδοτηθούν με:

35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών 
τώρα έχουμε:

2010: 35 έτη ασφάλισης 
και ηλικία 58 ετών

2011: 36 έτη ασφάλισης 
και ηλικία 58 ετών

2012: 37 έτη ασφάλισης 
και ηλικία 59 ετών

2013: 38 έτη ασφάλισης 
και ηλικία 60 ετών

2014: 39 έτη ασφάλισης 
και ηλικία 60 ετών

2015: 40 έτη ασφάλισης 
και ηλικία 60 ετών

Παράγραφος 10

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-1993

Θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης 
με 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 
ετών.

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 
1-1-83 ΕΩΣ 31-12-92

Και

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 1-1-1993

Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
με 37 έτη ασφάλισης - ανεξαρτήτως 
ορίου ηλικίας εφόσον έχουν 
συμπληρώσει τα 37 έτη ασφάλισης 
μέχρι 31-12-2010.

Παράγραφος 15

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης: 60 
ετών από 1-1-2011 αυξάνεται ένα έτος 
για κάθε επόμενο χρόνο και μέχρι τη 
συμπλήρωση 65 ετών.

Δηλαδή

2010 ----- 60 ετών

2011 ----- 61 ετών

2012 ----- 62 ετών

2013 ----- 63 ετών

2014 ----- 64 ετών
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2015 ----- 65 ετών

Όπου, για τις γυναίκες, προβλέπεται 
χορήγηση μειωμένης σύνταξης στο 
55ο έτος της ηλικίας, το όριο αυτό 
αυξάνεται κατά ένα έτος από 1-1-2011 
και για κάθε επόμενο χρόνο και μέχρι 
τη συμπλήρωση του 60ου έτους της 
ηλικίας.

Δηλαδή

2010 ----- 55 ετών

2011 ----- 56 ετών

2012 ----- 57 ετών

2013 ----- 58 ετών

2014 ----- 59 ετών

2015 ----- 60 ετών

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.  Τα ανωτέρω δεν αφορούν τους 
υπαγόμενους στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ.

2.  Σε περίπτωση σταδιακής αύξησης 
του ορίου ηλικίας οι ασφαλισμένοι 
ακολουθούν το όριο ηλικίας όπως 
διαμορφώνεται κατά έτος που 
συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 
όριο ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη 
σύνταξη που ισχύει κατά το έτος 
ψήφισης του Νόμου.

Παράγραφος 17

ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΑΠΟ 1-1-83 ΕΩΣ 31-12-92

μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 
25 έτη ασφάλισης και ηλικία:

το 2010 ----- 50 ετών (αν τα 25 έτη 
τα συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2010)

το 2011 ----- 52 ετών (αν τα 25 
έτη τα συμπληρώνουν το 2011)

το 2012 ----- 55 ετών (αν τα 25 
έτη τα συμπληρώνουν το 2012)

το 2013 ----- 65 ετών (αν τα 25 
έτη τα συμπληρώνουν το 2013)

ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-93

μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 
20 έτη ασφάλισης και ηλικία

55 ετών μέχρι 31-12-2012

65 ετών από 1-1-2013

Η μητέρα ακολουθεί το όριο ηλικίας 
που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του 
απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης 
εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του 
παιδιού.

ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ

α)  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-
1992

μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 

με 20 έτη ασφάλισης

και

ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 
εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα 

μέχρι 31-12-2010

52 ετών εφόσον θεμελιώνουν 
δικαίωμα από 1-1-2011

55 ετών εφόσον θεμελιώνουν 
δικαίωμα από 1-1-2012

65 ετών εφόσον θεμελιώνουν 
δικαίωμα από 1-1-2013

β) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 1-1-1993

καταργείται η διάταξη με την οποία:

μητέρα με τρία τουλάχιστον παιδιά 
και 20 έτη ασφάλισης μπορεί να 
συνταξιοδοτηθεί με μειωμένο όριο 
ηλικίας λόγω της ύπαρξης των τριών 
τουλάχιστον παιδιών.

Παράγραφος 18

Ως χρόνος ασφάλισης, πλην του χρόνου 

πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, 
λογίζεται:

•  Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας με 
εξαγορά

•  Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής 
παιδιών

•  Ο χρόνος επιδότησης λόγω 
ασθενείας και μέχρι 300 ημερών

•  Ο χρόνος επιδότησης τακτικής 
ανεργίας και μέχρι 300 ημερών

•  Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας 
άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη

•  Ο χρόνος σπουδών για απόκτηση 
ενός μόνο πτυχίου σε ανώτερες ή 
ανώτατες σχολές

Με εξαγορά 20 % Κ.Α 6 Υ.Ε.Α επί του 
25 πλασίου ΗΑΕ

•  Ο χρόνος ανεργίας, μετά 
την υπαγωγή στην ασφάλιση 
οποιουδήποτε φορέα

•  Ο χρόνος απουσίας από την εργασία 
λόγω κύησης και λοχείας (όπως 
προβλέπεται από ΕΓΣΣΕ)

• Ο χρόνος απεργίας

•  Ο πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί 
που αποκτούν οι ασφαλισμένες, 
ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης 
των παιδιών ανέρχεται σε ένα έτος 
ασφάλισης για το 1ο παιδί και σε δύο 
έτη ασφάλισης για κάθε επόμενο 
παιδί και μέχρι το τρίτο.

•  Ο χρόνος μαθητείας και μέχρι ένα 
(1) έτος

•  Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας…

Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι 
συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον 
ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 
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12 έτη ασφάλισης και δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τα 7 έτη.

Ειδικότερα, ο χρόνος καθορίζεται σε:

(4) έτη για όσους θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011

(5) έτη για όσους θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012

(6) έτη για όσους θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013

(7) έτη για όσους θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα και εφεξής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τα ανωτέρω 
συμπεραίνεται ότι οι ασφαλισμένοι 
μέχρι 31-12-1982 που αποχωρούν 
ανεξαρτήτου ηλικίας έχοντας έως και 
35 χρόνια ασφάλιση δεν θίγονται.

Άρθρο 11

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

1.  Από 1-1-2014 οι συντάξεις 
αναπροσαρμόζονται κατ΄ έτος στη 
βάση συντελεστή που διαμορφώνεται 
κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ 
και κατά 50% από τη μεταβολή του 
Δ.Τ.Κ του προηγούμενου έτους και 
δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή 
του Δ.Τ.Κ.

2.  Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
των ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως 
χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, 
ανακαθορίζονται κατά τη μεταβολή 
του προσδόκιμου ζωής του 
πληθυσμού της χώρας, με σημείο 
αναφοράς την ηλικία των 65 ετών.

Η ισχύς αρχίζει από 1-1-2021 και κατά 
την πρώτη εφαρμογή της λαμβάνεται 
υπόψη η μεταβολή της δεκαετίας 2010 
έως και 2020.

Από 1-1-2024 τα ανωτέρω όρια 
αναπροσαρμογής ανά τριετία.

Άρθρο 12

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΙΖΩΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται 
σύνταξη κύρια ή επικουρική όταν:

1. Ο θάνατος του ασφαλισμένου 
συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο 
τριών ετών από την τέλεση του γάμου, 
εκτός αν:

α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, 
εργατικό ή μη

β) κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε, 
νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή 
υιοθετήθηκε τέκνο

γ) η χήρα τελούσε σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης και γεννήθηκε ζων τέκνο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4491/66 
έπρεπε ο θάνατος να επέλθει πριν από 
την πάροδο 6 μηνών από την τέλεση 
του γάμου.

2. Αν ο θανών ελάμβανε κατά την 
τέλεση γάμου σύνταξη αναπηρίας ή 
γήρατος, ο θάνατος επήλθε πριν από 
την πάροδο πέντε ετών από την τέλεση 
του γάμου, εκτός αν συντρέχει ένας 
από τους ανωτέρω (β) ή (γ) λόγους.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4491/66 
έπρεπε ο θάνατος να επέλθει πριν από 
την πάροδο 24 μηνών από την τέλεση 
του γάμου.

Ισχύουν για όλους τους 
ασφαλισμένους.

Άρθρο 13 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Με το άρθρο αυτό παραμένουν σε 
ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 62 του 
Ν. 2676/99 όπως αντικαταστάθηκαν 
από το άρθρο 4 του Ν. 3385/2005 
(περικοπή - αναστολή και επιμερισμός 
της σύνταξης του επιζώντα των συζύγων 

όταν εργάζεται ή συνταξιοδοτείτε….)

Η μόνη αλλαγή που έχει προκύψει 
είναι ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν 
ανάλογη εφαρμογή:

1.  Στους επιζώντες συζύγους, 
συνταξιούχους λόγω θανάτου, 
του Δημοσίου με εξαίρεση όσους 
λαμβάνουν και εξ ιδίου δικαιώματος 
σύνταξη από το Δημόσιο….., καθώς 
και για όσους υπάγονται στις 
διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 
8 του Ν. 2592/1998.

2.  Στους Φορείς και τομείς επικουρικής 
ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι 
των οποίων συνταξιοδοτούνται 
από το Δημόσιο ή από φορέα 
κύριας ασφάλισης με καθεστώς 
εξομοιούμενο με αυτό του 
Δημοσίου.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο 
θάνατος επέρχεται μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ

Με το άρθρο αυτό δίνεται η 
δυνατότητα συνταξιοδότησης των 
άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων. 
Συγκεκριμένα:

Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, 
εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό 67% 
και άνω, μετά την ενηλικίωσή τους ή το 
τέλος των σπουδών τους λαμβάνουν:

•  Ολόκληρη τη σύνταξη (που τους 
αναλογεί) αν το μηνιαίο πραγματικό 
ακαθάριστο εισόδημα δεν 
υπερβαίνει το 30 πλάσιο του Η.Α.Ε.

•  Περιορίζεται κατά το 1/3 αν το 
μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο 
εισόδημα υπερβαίνει το 30 πλάσιο 
όχι όμως το 40 πλάσιο του Η.Α.Ε.
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•  Περιορίζεται κατά το 1/2 αν το 
μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο 
εισόδημα υπερβαίνει το 40 πλάσιο 
όχι όμως το 60 πλάσιο του Η.Α.Ε.

•  Περιορίζεται κατά τα 3/4 αν το 
μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο 
εισόδημα υπερβαίνει το 50 πλάσιο 
όχι όμως το 60 πλάσιο του Η.Α.Ε.

•  Αναστέλλεται αν το μηνιαίο 
πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα 
υπερβαίνει το 60 πλάσιο του Η.Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο μηνιαίο ακαθάριστο 
εισόδημα δεν περιλαμβάνεται η κύρια 
και επικουρική σύνταξη. 

Άρθρο 15 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι το τέλος του 2011 η Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή θα εκπονήσει 
Αναλογιστικές Μελέτες βιωσιμότητας 
των Επικουρικών Τομέων, Φορέων και 
Αυτοτελών Κλάδων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων 
προτείνουν στον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης το ποσοστό 
αναπλήρωσης των συντάξεων, 
σύμφωνα με τις προτάσεις της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής με σκοπό τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
ταμείων και αποτροπή της δημιουργίας 
ελλειμμάτων.

Για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 
ισχύει το άρθρο 34 του Ν. 2084/92 «Το 
ποσό της πλήρους μηνιαίας επικουρικής 
σύνταξης, για χρόνο ασφάλισης 35 
ετών ορίζεται το 20% των συντάξιμων 
αποδοχών (μέσος όρος αποδοχών 5 
ετίας). Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο 
ή μεγαλύτερο των 35 ετών, το ποσοστό 
20% μειώνεται ή αυξάνεται κατά 1/35 
για κάθε έτος».

(Δηλαδή δεν έχει προκύψει καμία 
μεταβολή στον υπολογισμό της 
επικουρικής σύνταξης για τους 
ασφαλισμένους μετά την 1-1-93). 

Άρθρο 16

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

(εξ ιδίου δικαιώματος)

1.  Οι συνταξιούχοι γήρατος 
φορέων κύριας ασφάλισης που 
αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται 
στους περιορισμούς.

 α)  για όσους δεν έχουν 
συμπληρώσει το 55ο έτος της 
ηλικίας αναστέλλεται η καταβολή 
των κύριων και επικουρικών 
συντάξεων. 

 β)  μετά τη συμπλήρωση του 55ου 
έτους της ηλικίας τους το 
ποσό της ακαθάριστης κύριας 
σύνταξης ή του αθροίσματος 
των ακαθάριστων κύριων 
συντάξεων που υπερβαίνει το 
30 πλασίου του ημερομισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη της 31-
12 του προηγούμενου έτους 
καταβάλλεται μειωμένο κατά 
70%. Για κάθε τέκνο που 
δικαιούται οικογενειακό επίδομα, 
ο αριθμός των ημερομισθίων 
ανειδίκευτου εργάτη αυξάνεται 
κατά έξι.

2.  Οι συνταξιούχοι γήρατος φορέων 
κύριας ασφάλισης που αυτοτελώς 
απασχολούνται και ασφαλίζονται 
στον ΟΑΕΕ ή στο ΕΤΑΑ, υπόκεινται 
στους περιορισμούς.

 α)  για όσους δεν έχουν συμπληρώσει 
το 55ο έτος της ηλικίας 

 •  αναστέλλεται η καταβολή 
των κύριων και επικουρικών 
συντάξεων

 •  καταβάλλουν τις 
προβλεπόμενες εισφορές.

 β)  μετά τη συμπλήρωση του 55ου 
έτους της ηλικίας τους

 •  το ποσό της κύριας σύνταξης 
ή του αθροίσματος των κύριων 
συντάξεων που υπερβαίνει το 
60 πλάσιο του ημερομισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη της 31-
12 του προηγούμενου έτους 
περικόπτεται.

 •  Οι οικείες εισφορές 
καταβάλλονται προσαυξημένες 
κατά 50% 

Παρατηρήσεις:

•  Για τους συνταξιούχους που 
υπάγονται στην ασφάλιση 
του ΕΤΑΑ καταβάλλονται οι 
προβλεπόμενες για τους από 1-
1-1993 ασφαλισμένους εισφορές, 
εργοδότη και ασφαλισμένου.

•  Από την καταβολή των 
προσαυξήσεων εξαιρούνται 
οι συνταξιούχοι που λόγω 
απασχόλησης υπαγόταν σε 
περισσότερους του ενός 
ασφαλιστικούς φορείς και οι οποίοι 
μετά την συνταξιοδότησή τους 
συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση 
υποχρεωτικά την ασφάλισή τους 
στον άλλο φορέα.

3.  Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει 
εργασία, κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις μπορεί να 
αναγνωρίσει το χρόνο εργασίας του 
ως συντάξιμο.

4.  Εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας 
φορέων κύριας ασφάλισης 
που αναλάβουν εργασία ή 
αυτοαπασχολούνται κερδίζουν, 
ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας 
τους, περισσότερα από όσα κερδίζει 
υγιής απασχολούμενος διακόπτεται 
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Ασφαλιστικό

η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, 
κύριες και επικουρικές.

5.  Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν 
αναλάβουν εργασία να το δηλώσουν 
στους φορείς κύριας ασφάλισης 
. Στους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης το δηλώνουν εφόσον 
είναι συνταξιούχοι αναπηρίας, 
καθώς και οι συνταξιούχοι γήρατος 
που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο 
έτος της ηλικίας τους.

6.  Από τις διατάξεις του παρόντα 
άρθρου, εξαιρούνται:

• ο επιζών των συζύγων

• οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ

•  οι πολύτεκνοι οι οποίοι για ένα 
τουλάχιστο παιδί δικαιούνται 
οικογενειακό επίδομα.

Άρθρο 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα 
από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής 
Κρίσεων ΒΑΕ και γνωμοδότηση του 
Σ.Κ.Α καταρτίζεται νέος πίνακας των 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 
για όλους τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

•  Εφαρμόζεται από 1-7-2011 για 
όλους τους εργαζόμενους.

•  Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή 
επαγγέλματα, τα οποία εξαιρούνται 
από τον πίνακα των ΒΑΕ, εφόσον 
συμπληρώνουν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
έως 31-12-2015, εξακολουθούν 
να υπάγονται στο καθεστώς 
συνταξιοδότησης των ΒΑΕ.

•  Οι λοιποί εργαζόμενοι που 
εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ 
λαμβάνουν την προσαύξηση 20% 

του χρόνου που δούλεψαν σε 
καθεστώς ΒΑΕ.

•  Ο νέος πίνακας,μπορεί να 

τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί 

κάθε (3) χρόνια με την ίδια 

διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των ΥΒΑΕ 

ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

46 του Ν. 2084/92 και ανήκουν οι 

εργαζόμενοι:

• σε Ορυχεία (υπέργια)

• σε Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ)

•  σε Δίκτυα μεταφοράς (εναέριες 

γραμμές μεταφοράς).

Κατά συνέπεια, γι΄ αυτούς δεν αλλάζει 

τίποτα !!!

Άρθρο 25

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΠΕΡΑ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ

•  Το ποσό της σύνταξης για όσους 

παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη 

συμπλήρωση 35 έτους συντάξιμου 

χρόνου.

αυξάνεται

κατά 2,5% για κάθε πλήρες 

έτος ασφάλισης

 πέραν του 35ου έτους μέχρι 

και του 37ου έτους

κατά 3,5% για κάθε πλήρες 

έτος ασφάλισης

 πέραν του 37ου έτους μέχρι 

και του 40ου έτους.

Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και πέρα 

του 80% των συντάξιμων αποδοχών.

•  Για τους ασφαλισμένους που 

θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα από 1-1-2011 οι ανωτέρω 
προσαυξήσεις δεν χορηγούνται.

Άρθρο 26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ

1.  Ο πλασματικός χρόνος που 
προβλέπεται σε προγράμματα 
των επιχειρήσεων του ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα - όπως αυτός 
έχει οριοθετηθεί από την παρ. 
6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 
για εθελουσία αποχώρηση του 
προσωπικού τους, τα οποία 
καταρτίζονται μετά την έναρξη 
ισχύος του νόμου, δεν αναγνωρίζεται 
από τους φορείς ασφάλισης για 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος ή προσαύξηση της 
σύνταξης. 

2.  Η παροχή οικονομικών κινήτρων, 
εκ μέρους του εργοδότη, με σκοπό 
την αποχώρηση από την επιχείρηση 
των εργαζομένων που έχουν 
συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, 
γνωστοποιείται εντός(15) ημερών 
από την ημερομηνία καταβολής 
της στην αρμόδια ΔΟΥ του 
εργαζομένου. 

Άρθρο 31

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Για την διαμόρφωση ενιαίου 
πλαισίου παροχής υπηρεσιών 
υγείας στον πληθυσμό της χώρας 
οι μονάδες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας υγείας του ΕΣΥ των 
Φ.Κ.Α (συμπεριλαμβανομένου και 
του ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), εντάσσονται και 
λειτουργούν σε ενιαίο πλαίσιο.
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Ασφαλιστικό

Με κοινή Υπουργική Απόφαση θα 
επιλεγούν διοικητικές περιφέρειες της 
χώρας για την πιλοτική εφαρμογή του 
συστήματος.

Επίσης με κοινή Υπουργική Απόφαση 
εναρμονίζονται οι κανόνες που 
καθορίζουν το καθεστώς παροχών 
υγειονομικής περίθαλψης των ατόμων 
που πάσχουν από διαβήτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συγκεκριμένο άρθρο 
δημιουργεί μείζονα προβλήματα 
παροχών υγείας στις δομές του τ. 
ΟΑΠ-ΔΕΗ, αλλά και στο προσωπικό του 
τ. ΟΑΠ-ΔΕΗ.

Άρθρο 35

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Έως 31-10-2010, δημιουργείται 
ενιαίο σύστημα ελέγχου καταβολών 
συντάξεων. Αρμόδιος φορέας για τη 
λειτουργία του συστήματος ορίζεται η 
Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης……. 
υποχρεούνται να αποστέλλουν σε 
ηλεκτρονική μορφή, αρχείο πληρωμών 
συντάξεων, στο οποίο παρέχονται 
αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα ποσά 
των συντάξεων που καταβάλλει κάθε 
φορέας.

Μέσω διοικητικού και πληροφοριακού 
συστήματος που αναπτύσσει η Η.ΔΙ.
Κ.Α Α.Ε, πραγματοποιείται έλεγχος 
διασταύρωσης καταβολής των 
συντάξεων στους δικαιούχους.

Άρθρο 38 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Από 1-8-2010 θεσπίζεται Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) 

η οποία τηρείται σε λογαριασμό με 
οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, 
στο Ασφαλιστικό Κέντρο Αλληλεγγύης 
Γενεών.

Σκοπός είναι η κάλυψη των ελλειμμάτων 
των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α.

Η ΕΑΣ παρακρατείτε μηνιαία κατά 
την καταβολή της σύνταξης από τις 
συντάξεις κύριας ασφάλισης των 
συνταξιούχων των ΦΚΑ, Δημοσίου.

Υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της 
σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:

α.  Για συντάξεις από 
1400,01€ - 1700,00 €----- % 3%

β.  Για συντάξεις από 
1700,01 € - 2000,00 € ----- % 4%

γ.  Για συντάξεις από 
2000,01€ - 2300,00€ ----- % 5%

δ.  Για συντάξεις από 
2300,01€ - 2600,00€ ----- % 6%

ε.  Για συντάξεις από 
2600,01€ - 2900,00€ ----- % 7%

στ.  Για συντάξεις από 
2900,01€ - 3200,00€ ----- % 8% 

ζ.  Για συντάξεις από 
3200,01€ - 3500,00€ ----- % 9%

η.  Για συντάξεις από 
3500,01€ και άνω ----- % 10%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ü  Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της 
σύνταξης μετά την παρακράτηση της 
εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται 
των 1400 €.

Ü    Εξαιρούνται της παρακράτησης της 
Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι 
λόγω αναπηρίας ή γήρατος που 
λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό 
Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου 
Αναπηρίας.

Ü  Στις περιπτώσεις καταβολής στο 

ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων της 
μίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται 
υπόψη το άθροισμα των συντάξεων 
αυτών.

Ü  Στις περιπτώσεις που συντρέχουν 
περισσότεροι του ενός δικαιούχοι 
της συντάξεως, για τον προσδιορισμό 
των ποσών σύνταξης λαμβάνεται 
υπόψη το συνολικό ποσό της 
σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και 
το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται 
ανάλογα. 

Άρθρο 44

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Παράγραφος 9

α)  Οι υφιστάμενοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ Τομείς 
Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας 
και Υγείας Προσωπικού ΔΕΗ 
ενοποιούνται και συνιστούν στο εν 
λόγω Ταμείο Κλάδο με την ονομασία 
«Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού 
ΔΕΗ» με πλήρη λογιστική και 
οικονομική αυτοτέλεια.

β)  Για τη χρηματοδότηση του ΤΑΠ-
ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του «Κλάδου 
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ» του 
ΤΑΥΤΕΚΩ ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 132 του Ν. 3655/2008.

Τα λοιπά άρθρα του Νόμου αφορούν 
ζητήματα αξιοποίησης της περιουσίας 
των ασφαλιστικών ταμείων, ρυθμίσεις 
επιμέρους ταμείων, διαδικασίες για τα 
θέματα μετοχών κ.λ.π.

Το σύνολο του Νόμου αποτελείται 
από 77 άρθρα. Είναι προφανές ότι 
εμείς ασχοληθήκαμε με τα άρθρα, 
που ιδιαίτερα μας αφορούν ως 
εργαζόμενους συνταξιούχους στη ΔΕΗ 
Α.Ε, όπως επίσης και για το προσωπικό 
που βρίσκεται αποσπασμένο στο ΤΑΠ-
ΔΕΗ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
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Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις

Σουάνη Μαρία, Μέλος Τ.Ε. Αθήνας

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 
είναι απαραίτητο 
στις μέρες μας, 
είναι δύσκολες 
ημέρες, να μεί-
νουμε όσο γίνε-
ται περισσότερο 
στην ουσία και να 
αφήσουμε κάθε 
άλλη διαχωριστική 
γραμμή. Η ουσία 
των προβλημάτων 
των εργαζομένων 
είναι αυτό που 
πρέπει να καθο-
δηγήσει κατά την 

γνώμη μου την δράση και την σκέψη του κάθε μέλους αυτού 
του σώματος. Ζούμε μία πολύ δύσκολη εποχή. Βαθαίνει η 
εξάρτηση της χώρας, οι πολυεθνικές και τα αρπακτικά των 
διεθνών αγορών θερίζουν τρελά κέρδη στην Ελλάδα και αφή-
νουν πίσω τους καμένη γη. Η χώρα οδηγήθηκε στην κατοχή 
και ο λαός αλυσοδεμένος στην φτώχια και την εξάρτιση. 

Θα ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό πάνω σε μερικά από τα 
ζητήματα που έβαλε ο κύριος Μπαράτσης. Μας είπε ότι εξαι-
τίας των χαμηλών των κάτω του κόστους λαϊκών τιμολογίων 
η εταιρεία δεν έκανε παραγωγικές επενδύσεις σε μονάδες, 
δίκτυα, κτίρια και τα λοιπά. Παρέλειψε να μας πει πως εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια ετοιμάζουν τα κτίρια για να τα κάνουν 
πακέτο σε ρίαλ εστέιτ θυγατρική, η οποία θα τα πάρει, θα 
τα καταπιεί και θα φύγουν τελείως από την ΔΕΗ. Παρέλειψε 
να μας πει ότι εδώ και ενάμιση χρόνο η ΔΕΗ δεν έχει μπίζ-
νες πλαν, έφτιαξε πέρυσι το φθινόπωρο ο κύριος Αθανασό-
πουλος ένα, το αποκήρυξε στο τέλος Μαΐου του 2009, είπε 
ότι δεν έχουμε μπίζνες πλαν, γιατί ήταν πραγματικά εντελώς 
ανεδαφικό αυτό το μπίζνες πλαν που είχε βάλει και από τότε 
και μετά κανείς δεν θεώρησε υποχρέωσή του μέσα στην ΔΕΗ 
να φτιάξει έστω και ένα καινούργιο μπίζνες πλαν, όχι δεκαετή 
κυλιόμενο πρόγραμμα που είχαμε παλιά όταν η ΔΕΗ πήγαινε 
από το καλό στο καλύτερο. Παρέλειψε να μας πει ότι η λιγνι-
τική παραγωγή έχει ήδη πέσει κάτω από το 50% και ο λιγνίτης 
ήτανε που έδινε την φθηνή κιλοβατώρα και όχι κόστη για την 
ΔΕΗ επιπλέον. Παρέλειψε στην συλλογιστική του όλη τους 

φιλικούς διακανονισμούς, τους συμβούλους, τα χίλια μύρια 
σκάνδαλα που κάθε μέρα γεννιούνται μέσα στην επιχείρηση. 

Μας είπε ότι πρέπει να παλέψουμε μαζί με την Διοίκηση για 
να αρθούνε οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ στα νησιά, στους ορει-
νούς όγκους και στους αγρότες. Μία ολόκληρη κοινωνία έκτι-
ζε τόσα χρόνια την ΔΕΗ με τον κόπο της, με τον ιδρώτα της, 
με το αίμα της, με την φορολόγησή της, και βεβαίως τώρα απ’ 
αυτή την κοινωνία εμείς να πούμε τα βουνά δεν τους πάμε 
ρεύμα με αυτή την τιμή, ας φύγουν αυτοί οι κάτοικοι από κει, 
ας ερημώσουν τα νησιά, ας δούνε τι θα κάνουν τέλος πάντων 
όλα τα επιδοτούμενα τιμολόγια. 

Και είπε και το απίθανο, ότι πρέπει να πληρωθεί ψηλότε-
ρα η τιμή του κόστους της υδροηλεκτρικής κιλοβατώρας και 
μάλιστα όσο τα αιολικά. Δεν ζήτησε να μειωθούν τα αιολικά. 
Δεν ζήτησε να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός τις επιδοτή-
σεις προς το κεφάλαιο των ιδιωτών αιολικών. Δεν ζήτησε να 
μην πληρώνει η ΔΕΗ την επιδότηση στα τιμολόγια. Η επιδό-
τηση στο κεφάλαιο παίζει από 40% έως 60%. Δεν είπε ότι τα 
αιολικά δεν εγγυούνται ισχύ και την ίδια ώρα τα καζάνια καίνε 
στο ρελαντί τους, άρα έχουμε ένα τεράστιο κόστος, είπε και 
τα υδροηλεκτρικά να τα πάμε σε αυτές τις τιμές και όλα αυτά 
να περάσουν στα τιμολόγια και σε μία εποχή που η ελληνική 
κοινωνία βουλιάζει στην κρίση. 

Σας καλούμε να παλέψουμε όλοι μαζί μ’ αυτό. Συγκροτήσα-
με ένα ψηφοδέλτιο, σας μοιράσαμε πριν από λίγο την διακή-
ρυξή του την αρχική, λέγεται «Ενωτικό Αγωνιστικό Μέτωπο». 
Θελήσαμε να έχει τα χαρακτηριστικά, τον αρχικό χαρακτήρα 
του ΕΑΜ, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο ένα μεγάλο πατριωτικό 
αντιμπεριαλιστικό μέτωπο όλων των εργαζομένων, όλου του 
λαού μπορεί να σώσει την χώρα και αυτόν τον λαό και τους 
εργαζομένους τους από την ολοκληρωτική καταστροφή, την 
εξαθλίωση και την πείνα. 

   Να σώσουμε τους εργαζόμενους από την εξαθλίωση
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Δερέμπεη Διαλεχτή, Μέλος Δ.Σ. της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ

Συνάδελφοι, 

Πολλά ακούστη-
καν εδώ από χθες 
μέχρι σήμερα, κυρί-
ως θα έλεγα δευτε-
ρεύοντα. Ακούστη-
καν και προβλημα-
τισμοί για την οικο-
νομική κρίση και 
την έξοδο απ’ αυτή 
χωρίς όμως να μας 
πουν για τις πραγ-
ματικές αιτίες. 

Συνάδελφοι, το 
έχουμε πει πολλές 
φορές, το έχουμε 

εξηγήσει, θα το πούμε άλλη μία φορά τι είναι αυτή η οικονομική 
κρίση. Είναι κρίση υπερπαραγωγής αγαθών και εμπορευμάτων 
και εκδηλώνεται με την αδυναμία να πωληθούν στην αγορά. 
Είναι φυσιολογική εξέλιξη του συστήματος και αναπόφευκτη 
όπως ιστορικά έχει αποδειχθεί. Ο λόγος που κρύβουν την πραγ-
ματική αιτία της κρίσης είναι για να πληρώσει ο λαός και αυτή 
την κρίση, έχοντας προηγουμένως πληρώσει για τα κέρδη.

Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν το αναπόφευχτο των 
καπιταλιστικών κρίσεων, είναι που σταδιακά μετά την πετρε-
λαϊκή κρίση του 70 οδήγησαν στη στρατηγική των καπιταλι-
στικών αναδιαρθρώσεων, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και 
της Λισσαβόνας. Αυτές τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις 
τις ζούμε με δραματικό τρόπο σε διάφορους τομείς της ζωής 
μας, εμπορευματικοποιήση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας, 
της Παιδείας, απελευθέρωση της αγοράς στις μεταφορές, τις 
τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια…

Σήμερα ήδη έχουμε μείωση εισοδήματος από την περικοπή 
του μισθού,  ΔΧ, ΔΠ, και ΕΑ, επιβολή  ειδικών φόρων, μείωση 
συντάξεων, κατάργηση του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ, 
αυξηση της άμεσης φορολογίας για ετήσιο εισόδημα πάνω 
από 40.000ευρώ, κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης 
των εκτός έδρας, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο συντελεστής 
για το μεγάλο κεφάλαιο από το 25% στο 20% για τα κεφάλαια 
που θα επενδυθούν και θεμελιώνονται νέα κίνητρα για την 
συνέχιση της κερδοφορίας.

Ασφαλιστικό:

Στον ασφαλιστικό μας φορέα το έλλειμμα από τη μείωση της 
χρηματοδότησης συν τις μεταφερόμενες δαπάνες από πέρυ-
σι ξεπερνά τα 250εκατ.ευρώ   και ισοδυναμεί με μείωση των 
συντάξεων κατά 10%-15%.

Με το «νέο σύστημα» η σύνταξη σπάει σε δύο τμήματα τη 
«βασική» και την «ανταποδοτική». Η βασική θα είναι στο ύψος 
των 360ευρώ και η χρηματοδότηση της κάθε φορά θα διαμορ-
φώνεται με πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και σε 
συνάρτηση με τις δημοσιονομικές ανάγκες. Που σημαίνει ότι 
ακόμα και αυτή η προνοιακού ύψους σύνταξη, παρά τις διακη-
ρύξεις της κυβέρνησης, δεν είναι εγγυημένη. Η αλλαγή προς 
το χειρότερο του τρόπου υπολογισμού σύνταξης (ο υπολογι-
σμός θα γίνεται σε ολόκληρο τον εργάσιμο βίο και με συντελε-
στή αναπλήρωσης 50% αντί του 70% που ισχύει σήμερα) οδη-
γεί σε συντάξεις μειωμένες από τις σημερινές κατά 30%-40%, 
ακόμα και για 40 χρόνια δουλειάς. Μπαίνει πλαφόν σε όλες τις 
συντάξεις και επιπλέον μείωση για συντάξεις από 1400ευρώ 
και πάνω με την επιβολή νέου ΛΑΦΚΑ ύψους 3%-9%.   

Οι γυναίκες, αγωγός όλων των αντιδραστικών αλλαγών, 
είναι τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της πολιτικής αφού με ιδε-
ολογήματα περί «ισότητας», τιμωρούν τη μητρότητα καταργώ-
ντας το όριο ηλικίας των 50 ετών για τις μητέρες με ανήλικα 
και την 5ετή διαφορά και έτσι τις φορτώνουν 5-17 χρόνια επι-
πλέον δουλειάς. 

Γίνεται καθαρό πλέον ότι ξεθεμελιώνεται καθολικά ο κοι-
νωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης, αφορά όλα τα Ταμεία, 
όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όλες 
τις ηλικίες και τους ήδη συνταξιούχους. Στην πραγματικότη-
τα  το «νέο σύστημα» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είναι τόσο 
παλιό όσο και η εποχή που δεν υπήρχε κοινωνική ασφάλιση. 

Τα μέτρα είναι μόνιμα και ακολουθούν η περικοπή μισθών 
και στον ιδιωτικό τομέα ενώ είναι σε εξέλιξη και η πλήρης 
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗΣ» θα γίνουν χιλιάδες απολύσεις. Σχολεία νοσοκομεία 
θα περάσουν στους Δήμους, θα ξαναπληρώσουμε για υπο-
βαθμισμένη μόρφωση και υγεία. 

Εξελίξεις στη ΔΕΗ

 Ετοιμάζουν νέο κύμα ιδιωτικοποιήσεων σε ΔΕΗ, ΟΣΕ, 
ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ που σημαίνει παραπέρα εμπορευματοποίηση 
κοινωνικών αγαθών.

Να αντεπιτεθούμε προασπίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων
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Για την ΔΕΗ ετοιμάζουν την παραπέρα μετοχοποίηση της, 
με ταυτόχρονη είσοδο στρατηγικού επενδυτή. Την εφαρμογή 
της οδηγίας της Ε.Ε για πλήρη διαχωρισμό της Μεταφοράς και 
Διανομής, οδηγία που έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Η ιδιωτικοποίηση της παραγωγής συνεχίζεται με αμείωτους 
ρυθμούς, στο τέλος του 2010 πάνω από 2500 MW θα παρά-
γονται από μονάδες ιδιωτών και την ίδια στιγμή αρκετές μονά-
δες της ΔΕΗ έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

Ήδη λειτουργούν 7 ιδιωτικές εταιρίες εμπορίας και ο αριθ-
μός τους αυξάνεται.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης, ιδιωτικο-
ποίησης  που οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ στήριξαν και 
στηρίζουν.

Ποιον εξυπηρετούν:

Τα μέτρα φωτιά που παίρνονται δεν έχουν καμία σχέση ούτε 
με τα σπρεντ, ούτε με τα ελλείμματα, πολύ περισσότερο με 
τη σωτηρία της χώρας, όπως μας λένε. Είναι προαποφασισμέ-
να (Συνθήκη Μααστριχ, συνόδων κορυφής Ε.Ε, με συμφωνία 
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ) και στοχεύουν στην ένταση του βαθμού εκμε-
τάλλευσης και στην απρόσκοπτη κερδοφορία του κεφαλαίου. 
Τα ίδια μέτρα παίρνονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ανεξάρτη-
τα από τα ελλείμματα. (ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) 
Έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δεν αφήνουν κανένα τμήμα των 
εργαζόμενων απέξω τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτι-
κό τομέα. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι αφού ολοκληρωθεί 
αυτός ο κύκλος επίθεσης, η θέση της εργατικής τάξης και των 
λαϊκών στρωμάτων  θα είναι πολύ χειρότερη.

Στάση του Συνδικαλιστικού Κινήματος 

 Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και ειδικά οι Διοικητικοί, η πιο 
κακοπληρωμένη κατηγορία, η κατηγορία που βιώνει στο πετσί 
της τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης με την έλλειψη του 
προσωπικού, την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, την εντα-
τικοποίηση της εργασίας, 20 χρόνια τώρα έχουμε συσσωρεύ-
σει πλούσια πείρα. Με «εθνικό στόχο» την ΟΝΕ ψηφίστηκε στη 
βουλή από το ΠΑΣΟΚ τη ΝΔ και το ΣΥΝ η κατάργηση του ασφα-
λιστικού μας. Αντίστοιχα οι παρατάξεις τους ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και 
ΣΑΔ συμφωνώντας με αυτή την πολιτική, πανηγύριζαν γιατί 
άνοιγε ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση. Στη συνέχεια στα 
πλαίσια του  «κοινωνικού εταιρισμού»,  της αντοχής της οικο-
νομίας, της ανταγωνιστικότητας  καθήλωσαν το εισόδημά μας 
με ΣΣΕ του 1 ευρώ.

Σήμερα που ξεθεμελιώνεται ότι έχει απομείνει όρθιο συνε-
χίζουν τον προδοτικό τους ρόλο, υπονομεύουν την κλιμάκωση 
της πάλης εμποδίζοντας την ενιαία και ταξικά προσανατολι-
σμένη κινητοποίηση των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα. Εξακολουθούν να αποπροσα-
νατολίζουν τους εργαζόμενους μετα-
φέροντας τη συζήτηση στα δευτερεύοντα, προπαγανδίζουν το 
παραπλανητικό δίλημμα ΕΕ ή ΔΝΤ ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
ταυτίζονται στρατηγικά ΕΕ και ΔΝΤ.

Δεν είναι δίλημμα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της 
το «ή ΕΕ ή ΔΝΤ»! Δεν αλλάζει για το λαό τίποτα. Η ουσία των 
μέτρων και στη μια και στην άλλη περίπτωση είναι ίδια. Είτε μας 
δανείσει το ΔΝΤ είτε η ΕΕ πάλι τα αντιλαϊκά μέτρα θα είναι ίδια. 

Συναινούν στη μείωση των μισθών, μας λένε ότι η κυβέρνηση 
κάνει «εθνική προσπάθεια», αρνούνται να διεκδικήσουν ΣΣΕ για 
το 2010 και εν τέλει αδιαφορούν για το γεγονός ότι χιλιάδες 
εργαζόμενοι αύριο θα δουλεύουν χωρίς δικαιώματα.

Απέναντι σ’ αυτή την πολιτική οι ταξικές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ 
η ΕΣΚ, η Αγωνιστική Συνεργασία από το Δεκέμβρη ακόμα, 
όταν οι ηγεσίες των ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και της παράταξης του 
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ αρνιόντουσαν να πάρουν αποφάσεις για 
κινητοποιήσεις μαζί με τα ταξικά συνδικάτα, απειθαρχούσε 
και άνοιγε το δρόμο της αγωνιστικής αντίστασης (προτάσεις 
Αγωνιστικής Συνεργασίας για κινητοποιήσεις και κλιμάκωση 
του αγώνα, άρνηση στο γράμμα προς τον πρόεδρο και γραμ-
ματέα της ΓΕΝΟΠ για σύγκλιση ΔΣ).   

Σήμερα είναι όσο ποτέ αναγκαίο ο ξεσηκωμός όλων των 
εργαζόμενων ενάντια σε αυτή τη πολιτική για να τους σταματή-
σουμε. Ταυτόχρονα χρειάζεται η πάλη για μια άλλη πολιτική που 
να υπηρετεί στις ανάγκες των εργαζόμενων.  

Ο λαός οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να κάνουν καμιά θυσία για 
να βγει το κεφάλαιο από την κρίση. Τι μόνη θυσία που πρέπει να 
κάνουν είναι να οργανώσουν την πάλη τους. Μόνο αυτή η θυσία 
θα πιάσει τόπο και θα ανοίξει το δρόμο για να πάμε μπροστά.

Τα μέτρα που παίρνονται με πρόσχημα την οικονομική κρίση, 
δεν είναι για να βγούμε όλοι από την κρίση, αλλά για να βγει από 
την κρίση αλώβητο το σύστημα, ο καπιταλισμός. Για τους εργα-
ζόμενους η κρίση πρέπει να βοηθήσει ώστε να συνειδητοποιη-
θεί ότι η  μόνη λύση για το λαό είναι η ανατροπή αυτού του σάπι-
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Κανελλόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Ε. Πατρών

ου συστήματος και το πέρασμα σε έναν 
άλλο κοινωνικό σχηματισμό εκείνον της 
λαϊκής εξουσίας – λαϊκής οικονομίας. 

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουμε πλούσια πείρα. Η ταξική 
συναίνεση, η μοιρολατρία, η υποταγή μόνο χειροτέρευση των 
όρων της ζωής μας μπορεί να φέρει. Δεν πρέπει να δείξουμε 

καμιά εμπιστοσύνη στις συμβιβασμένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ, της 
ΓΕΝΟΠ, της ΕΔΟΠ. 

Στις επικείμενες εκλογές να απομονώσουμε τις δυνάμεις 
της συναίνεσης, να ενισχύσουμε τις ταξικές δυνάμεις την 
ΕΣΚ/ΕΔΟΠ, να ενισχύσουμε το μέτωπο του αγώνα των εργα-
ζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. 

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 
δεν θα πω τα 
ίδια, έρχομαι 
τυχαία  μετά από 
τον συνάδελφο ο 
οποίος δήλωσε ότι 
ήταν κληρονομικό 
δικαίωμα η τοπο-
θέτηση η πολιτική, 
κληρονομικό χάρι-
σμα. Εγώ προσω-
πικά, συνάδελφε, 
δεν θεώρησα ποτέ 
ότι ήταν οι γονείς 
μου και θα έπρεπε 
να είμαι σε έναν 
χώρο συγκεκριμέ-
νο. Όχι στο λέω 
έτσι. Θεωρούσα 

και θεωρώ πάντοτε ότι ο καθένας μας από τότε που ξεκινή-
σαμε να καταλαβαίνουμε την πολιτική οφείλουμε να διαβάσου-
με και την ιστορία και την ιδεολογική τοποθέτηση του κάθε 
χώρου και ανάλογα την ιδιοσυγκρασία που έχουμε να είμαστε 
τοποθετημένοι. 

Εγώ όμως νοιώθω άσχημα να καταγγέλλεις τις παρατάξεις, 
τις ηγεσίες ετσιθελικά χωρίς να προσάπτεις σε ποιο σημείο 
ακριβώς νοιώθεις ότι π.χ. στην παράταξη που ανήκω στην 
ΔΑΚΕ σε πρόδωσε διαχρονικά η ΔΑΚΕ-ΕΔΟΠ στις τοποθετή-
σεις της και στην πορεία του Συνδικαλιστικού Κινήματος. 

Συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο και να μιλήσουμε λίγο, σ’ αυτή 
την συγκυρία που βρίσκεται η χώρα οικονομικά είναι καλό να 
υπάρχει ο προβληματισμός, η συζήτηση και ο διάλογος. Όλοι 
οι πόλεμοι γίνανε για οικονομικούς σκοπούς και λόγους. Το 
ότι πενήντα χρόνια, εξήντα, δεν υπάρχει πόλεμος στην Ευρώ-
πη έχετε διανοηθεί που οφείλεται; Δεν οφείλεται το ότι υπάρ-
χει Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την μορφή που υπάρχει, που 
διαφωνούμε όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά όμως αυτή η συνερ-
γασία των κρατών με αυτά τα προβλήματα δεν έχει ρίξει στον 
πόλεμο τους λαούς; 

Υπάρχει πόλεμος οικονομικός, και βέβαια υπάρχει. Υπάρχει 
πόλεμος σκληρός και είναι οικονομικός, και βέβαια υπάρχει. 
Για να κουβεντιάσουμε λοιπόν τώρα τι έχουμε κάνει εμείς 
όλοι τα συνδικάτα, η κοινωνία, στο να αναδείξουμε σήμερα 
τον πόλεμο τον οικονομικό που γίνεται. Είχα πει κάποτε στην 
Πάτρα όταν έκλεινε ένα εργοστάσιο ότι θα πρέπει το σύνθημα 

Να παρέμβει το συνδικάτο στην κοινωνία
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ελληνικά προϊόντα του 1986, θυμάστε με εκείνο το χέρι με την 
ελληνική σημαία, σήμερα θα πρέπει να είναι σήμα κατατεθέν 
στην κρίση και να λέμε ενισχύουμε τα ελληνικά προϊόντα. Το 
έχετε ακούσει πουθενά αυτό; Το έχετε ακούσει από κανέναν 
και από την αριστερά εδώ που λέμε τώρα. Έβαλε το ΠΑΜΕ 
πού ότι αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα και όχι των πολυεθνι-
κών; Δεν το λένε. 

 Με προβληματίζει το εξής. Πριν δύο χρόνια βγήκε ο εκπρό-
σωπος των προμηθευτών στα νοσοκομεία, των εταιρειών, στο 
κανάλι και τον ρώτησε λοιπόν και του λέει: Γιατί, κύριε τάδε, 
ένα υλικό το οποίο στην Ελλάδα στοιχίζει 1.200 π.χ. ευρώ, στην 
Γερμανία το ίδιο προϊόν στοιχίζει 150. Και με θράσος λέει γιατί 
στην Ελλάδα θα πάρουμε τα λεφτά μας μετά από ενάμιση - δύο 
χρόνια, γι’ αυτό το έχουμε υπερτιμολογήσει τόσο πολύ. 

Σας κάνω την απλούστατη ερώτη-
ση. Πέστε μου μία επερώτηση του 
ΚΚΕ στην Βουλή γιατί το συγκεκριμένο προϊόν στην Γερμανία 
έχει τόσο και στην Ελλάδα έχει τόσο, μία, δεν υπάρχει. 

Θα πρέπει να βάλουμε σκοπό και στόχο την δημιουργία 
ενός Ταμείου Αλληλεγγύης. Το οφείλουμε σήμερα να μπει ένα 
Ταμείο Αλληλεγγύης, πέρα από το τι χρηματικά θα μπορούμε 
να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε τον κάθε συνάδελφο 
σε μία δύσκολη στιγμή που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, 
αυτό θα είναι και ένα δέσιμο, γιατί σε αυτό το Ταμείο Αλλη-
λεγγύης πέρα των εν ενεργεία θα πρέπει να μπούνε  και όλοι 
οι συνάδελφοι που έχουν πάρει σύνταξη. Να πλατύνουμε το 
Σωματείο, όχι συνδικαλιστικά, αλλά σε μία κοινωνική βάση 
αλληλεγγύης για να μπορέσει να παρεμβαίνει στην κοινωνία. 

Ζαρμακούπη Μαρία, Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ

Να στηρίζουμε στο σύνολο τις ανάγκες των εργαζομένων για αξιοπρεπή ζωή
Σήμερα η χώρα μας 

και ο λαός βρίσκεται 
σε μία εξαιρετικά κρί-
σιμη κατάσταση. Θα 
προσπαθήσω κάνο-
ντας μία μικρή ανα-
δρομή να δώσω σε 
ποια κατάσταση θα 
έπρεπε σήμερα να 
βρισκόμαστε και πως 
θα έπρεπε να αντιμε-
τωπίσει το οργανω-
μένο συνδικαλιστικό 

κίνημα αυτή την δύσκολη στιγμή που περνάει ο λαός μας. Από 
το 1993 εμείς σαν Αγωνιστική Συνεργασία, σαν πρόσωπα, 
όπως θέλετε, λέγαμε ότι η Συνθήκη του Μάαστριχ θα οδηγή-
σει στην παράδοση της ΔΕΗ στα μεγάλα πολυεθνικά συμφέρο-
ντα. Εσείς λέγατε, οι ηγεσίες δηλαδή των σωματείων ΠΑΣΚΕ, 
ΔΑΚΕ, ΣΑΔ, ότι καταστροφολογούμε και υπερασπιζόσασταν 
τα ελεύθερα δίκτυα της μεγάλης Ευρώπης. Από το 1996 
λέγαμε ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα έπρεπε να παλεύει για 
ΔΕΗ κρατικό μονοπώλιο με αποκλειστικότητα στην παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή, και εσείς λέγατε ΔΕΗ ανταγωνιστική. Από 
το 1998 σας λέγαμε ότι η αναδιοργάνωση είναι δρόμος για 
την διάσπαση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Από το 1999 
σας λέγαμε ότι πρέπει να αντιπαλέψετε τα σχέδια σύνδεσης 
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μισθού με παραγωγικότητα, ατομικών 
συμβάσεων, ατομικού μισθού, και ενώ 

εμείς αυτά τα λέγαμε οι ηγεσίες έβαλαν σύνθημα κεντρικό 
άξονα στα σωματεία την αναδιοργάνωση και απέκτησαν νέο 
παραγωγικό μισθολόγιο. Το 2000 σας λέγαμε ότι πρέπει να 
αντιπαλέψουμε τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, γιατί είναι 
στην λειτουργική αποδιοργάνωση της επιχείρησης, καθώς 
αφαιρεί κάθε κοινωνικό χαρακτήρα και μετατρέπει την Ηλε-
κτρική Ενέργεια από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα με τερά-
στιες συνέπειες για τον ελληνικό λαό τους εργαζόμενους και 
την οικονομία της χώρας. Καταγγείλαμε την μετοχοποίηση και 
αποδείξαμε ότι ήτανε καταστροφική για την επιχείρηση όταν 
όλοι μαζί ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΣΑΔ, την χειροκροτούσατε γιατί 
θα έφερνε φθηνό χρήμα για επενδύσεις. Το 2003 αποδείξα-
με ότι το ένα προς δέκα θα είναι ο δρόμος για την διάλυση 
των συνεργείων, για εργολαβοποίηση δραστηριοτήτων, για 
το πέρασμα στην αγορά ολόκληρων λειτουργιών, ενώ εσείς 
αποδεχόσασταν ακριβώς αυτή την πολιτική ως εξυγίανση της 
επιχείρησης. Το 2003 ζητήσαμε από το Συνδικαλιστικό Κίνημα 
να αντιπαλέψει την διάλυση των πρακτορείων, καθώς σύμ-
φωνα με υπηρεσιακά κλιμάκια περίσσευαν 2.500 διοικητικοί 
στα πρακτορεία και εσείς απαντήσατε ότι παρακολουθείτε 
με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Αντίστοιχα το 2006 με ημερίδα 
που οργάνωσε το Σωματείο μας διαφημίζαμε τον διαχωρισμό 
εμπορίας – δικτύου και με την ευχή να έχει επιτυχή έκβαση 
το εγχείρημα. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε καθώς 
σε πάνω από εκατό πρακτορεία μπήκε λουκέτο και δραστηρι-
οποίηση των έξι γνωστών εταιρειών είναι γεγονός με τα γνω-
στά αποτελέσματα σε όλους. Τότε σας λέγαμε ότι θα πρέπει 
να ορθώσουμε ανάστημα να καταγγείλουμε αυτή την εξέλιξη. 
Σήμερα συνεχίζετε και μέσα από τις εισηγήσεις του περιο-

δικού να σπέρνετε αυταπάτες καθώς το ζήτημα το πρόβλη-
μα όλο εστιαζόταν στην κακή Διοίκηση του Αθανασόπουλου. 
Αντί να ασχοληθείτε με την οργάνωση της πάλης ενάντια σε 
κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση αναλώσατε τα συνδικαλιστικά 
όργανα στην αναζήτηση των όρων του υγιούς ανταγωνισμού. 
Δέκα χρόνια τώρα θέλετε να εξασφαλίσετε την θέση της ΔΕΗ 
ως παίχτη στην απελευθερωμένη ηλεκτροενεργειακή αγορά, 
παρόλο που η Οδηγία του 2003, για την οποίαν καθώς φαί-
νεται ακόμη την μελετάμε, γιατί κουβέντα δεν έχετε πει γι’ 
αυτήν, εκτιμούσε με σαφήνεια ότι θα παραμείνουν τρεις έως 
πέντε ηλεκτροενεργειακές εταιρείες στην Ευρώπη. 

Αυτά τα δέκα χρόνια μάταια προσπαθούσαμε να σας πεί-
σουμε ότι να ματώνει το Συνδικαλιστικό Κίνημα για τα κέρδη 
του εργοδότη έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέ-
ροντα των εργαζομένων και όλης της κοινωνίας. Σήμερα τα 
χάρτινα επιχειρήματα τα υπαγορευόμενα από διοικήσεις και 
εκάστοτε κυβερνήσεις κατέρρευσαν. Οι ψευδαισθήσεις και τα 
παραμύθια τέλειωσαν, μας έμεινε ο δράκος. Η ΔΕΗ διαλύ-
θηκε και μετοχοποιήθηκε. Το Ασφαλιστικό μας χάθηκε μέσα 
σε μία νύχτα. Οι εργασιακές σχέσεις εκσυγχρονίζονται εντός 
εισαγωγικών. Η ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος συνε-
χίζεται. Η μείωση του μισθού μας είναι γεγονός. Εργολάβοι, 
σύμβουλοι, προμηθευτές, ροκανίζουν λίγο - λίγο τα κομμάτια 
της ΔΕΗ.. Η ισοπέδωση των συντάξεων και των μισθών, το 
ξεθεμελίωμα της κοινωνικής ασφάλισης, το τσάκισμα των 
εργασιακών σχέσεων, η φορολογική επιδρομή στο λαϊκό εισό-
δημα, οδηγούν τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση. Σήμερα οι 
εργαζόμενοι της ΔΕΗ βρίσκονται σε δεινή θέση, κακοδιοίκη-
ση, εντατικοποίηση. Οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν ότι το 
Ασφαλιστικό έχει καταρρεύσει, τα νοικοκυριά έχουν πνιγεί 
στα δάνεια.

Καταργείται το Αφορολόγητο
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Βαρδούλη Μαριάννα, Μέλος Τ.Ε. ΔΟΠ

Καταργείται το Αφορολόγητο

Aγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 41ο Γενικό Συμβού-
λιο της ΕΔΟΠ, γίνεται σε 
μια περίοδο που οι εργα-
ζόμενοι δέχονται μια τερά-
στια επίθεση στα δικαιώ-
ματά τους, στις κατακτή-
σεις τους από το κεφάλαιο 
και την κυβέρνηση.

Για να δικαιολογήσουν 
τα δυσβάσταχτα μέτρα 
που παίρνουν, ισχυρίζο-
νται ότι έχουν σχέση με τα 
σπρεντ, τα ελλείμματα και 
με τη σωτηρία της χώρας.

Εμείς λέμε ότι όλα αυτά έχουν προσχεδιαστεί και προαπο-
φασιστεί και μόνο ένα στόχο έχουν, να εντείνουν την εκμετάλ-
λευση και να ανέβει η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Και σε όλα αυτά ζητούν την συναίνεση των εργαζομένων. 
Ποιοι; 

Αυτοί που δίνουν 28δις στους τραπεζίτες.

Αυτοί που χρωστάνε πάνω από 10δις στα ασφαλιστικά 
ταμεία και λεηλάτησαν πάνω από 60δις των αποθεματικών 
από το 1950.

Αυτοί που κόβουν δώρα και μισθούς ενώ δίνουν απαλλαγές 
– κίνητρα – χορηγίες στους πλουτοκράτες.

Αυτοί που τα κάνουν πλακάκια με την ΕΕ και το ΔΝΤ δένο-
ντάς μας πισθάγκωνα.

Όλα τα μέτρα που έχουν παρθεί και τα άλλα που ακολου-
θούν έχουν μόνιμο χαρακτήρα και αφορούν όλα τα τμήματα 
των εργαζομένων Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Κι εμείς, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, είδαμε να μειώνεται το 
εισόδημά μας με τις περικοπές μισθών και επιδομάτων, με 
την επιβολή ειδικών φόρων.

Παράλληλα, με τον νέο φορολογικό νόμο πρέπει να πλη-
ρώσουμε παραπάνω γιατί καταργείται το αφορολόγητο των 
12000ευρώ, ενώ μειώνεται ο συντελεστής για το μεγάλο κεφά-
λαιο από 25% σε 20% για τα κεφάλαια που θα επενδυθούν.

Στον ασφαλιστικό μας φορέα το έλλειμμα από την μείω-
ση της χρηματοδότησης και τις μεταφερόμενης από πέρυσι 

δαπάνες ξεπερνάει τα 250εκ. ευρώ και αυτό ισοδυναμεί με 
μείωση συντάξεων κατά 10% - 15%.

Συγκεκριμένα με το νέο σύστημα η σύνταξη σπάει σε δύο 
κομμάτια. Τη βασική πτωχοκομείου 360ευρώ που θα διαμορ-
φώνεται ανάλογα με τις δημοσιονομικές δαπάνες και δεν θα 
είναι δεδομένη και την ανταποδοτική.

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού που θα γίνεται σε ολόκληρο 
τον εργάσιμο βίο και με συντελεστή 50% αντί 70% που είναι σήμε-
ρα και οδηγεί σε μείωση 30% - 40% από τη σημερινή σύνταξη.

Μπαίνει πλαφόν σε όλες τις συντάξεις και επιπλέον μείωση 
από 1400 ευρώ και πάνω με την επιβολή του ΛΑΥΚΑ.

Οι γυναίκες είναι τα μεγαλύτερα θύματα της πολιτικής αυτής 
αφού τιμωρούν την μητρότητα καταργώντας το όριο ηλικίας 
των 50 για τις μητέρες με ανήλικο και τις φορτώνουν 5 – 17 
χρόνια επιπλέον δουλειάς.

Μετά λοιπόν το ασφαλιστικό θα ακολουθήσει περικοπή 
μισθών στον ιδιωτικό τομέα και η πλήρης ανατροπή των εργα-
σιακών σχέσεων.

Με το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ θα ακολουθήσουν χιλιάδες 
απολύσεις. Σχολεία – νοσοκομεία θα περάσουν στους Δήμους 
και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών θα εξαρτάται από το πόσο 
εύρωστο θα είναι το ταμείο του κάθε Δήμου.

Ακολουθούν νέες ιδιωτικοποιήσεις  ΔΕΗ – ΟΣΕ – ΕΥΔΑΠ 
που σημαίνει περισσότερη εμπορευματοποίηση βασικών κοι-
νωνικών αγαθών.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ειδικότερα η ειδικότητά μας έχει 
ήδη νιώσει στο πετσί της τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίη-
σης με την έλλειψη προσωπικού, την εντατικοποίηση και την 
αλλαγή των εργασιακών σχέσεων.

Όταν ψηφίζονταν στη βουλή από το ΠΑΣΟΚ την ΝΔ και τον 
ΣΥΝ η κατάργηση του ασφαλιστικού οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-
ΔΑΚΕ-ΣΑΔ, πανηγύριζαν γιατί άνοιγε ο δρόμος για την ιδιω-
τικοποίηση.

Αργότερα με πρόσχημα τον κοινωνικό εταιρισμό και την 
αντοχή της οικονομίας ψήφισαν ΣΣΕ του 1ευρώ.

Ο ρόλος του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού 
είναι επιζήμιος για το εργατικό κίνημα, για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων των εργαζομένων. Να αντιληφτούν ότι όσο 
τις απομονώνουν, δυναμώνει η σύγκρουσή τους με την μοιρολα-
τρία την υποταγή και την συναίνεση. 
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Τσαούσης Θανάσης, Τ.Ε. Θεσσαλονίκης

Εμπρός στο δρόμο της απειθαρχίας και της ανυπακοής στις πολιτικές εξαθλίωσης

Από την άλλη μεριά οι ταξικές δυνά-
μεις, το ΠΑΜΕ η ΕΣΚ η Αγωνιστική 
Συνεργασία από τον Δεκέμβρη όταν οι 

ηγεσίες ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ και της παράταξης του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ στη 
ΔΕΗ αρνιόταν να πάρουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις μαζί 
με τα ταξικά συνδικάτα, απειθαρχούσε και άνοιγε δρόμο για 
αγωνιστική αντίσταση.

Επιδίωξη του κεφαλαίου είναι να γίνει ακόμα πιο φτηνή η 
εργατική δύναμη και να στηριχθεί η κερδοφορία του.

Οδηγούν πλατιές λαϊκές εργατικές μάζες σε συνθήκες 
μόνιμης σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης.

Κόντρα λοιπόν στο  “δηλητήριο” που διοχετεύει σε απίθα-
νες ποσότητες στην κοινωνία η ολιγαρχία, οι πολιτικοί της 
εκπρόσωποι και οι συμβιβασμένες η γεσίες των συνδικάτων 
η ελπίδα βρίσκεται στην αντίσταση στην ανυπακοή στην απει-
θαρχία στην αντεπίθεση και τελικά στην ανατροπή.

Η ΕΣΚ συμμετέχει στην κλιμάκωση του αγώνα μαζί με το 
ΠΑΜΕ.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έχουν πλούσια πείρα. Η ταξική 
συναίνεση, η μοιρολατρία, η υποταγή, χειροτερεύει τους 
όρους ζωής μας. Δεν πρέπει να δείξουμε καμία εμπιστοσύνη 
στις συμβιβασμένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ της ΓΕΝΟΠ της ΕΔΟΠ.

Η δυσφορία και η οργή πρέπει εδώ και τώρα με τρόπο οργα-
νωμένο και προσανατολισμένο να μπολιάσει με την ριζοσπα-
στική  εξεγερτική ταξική πυξίδα της ρήξης που θα παράξει την 
υπέροχη αρμονία σύγκρουσης.

Το πλέον δημοκρατικό δικαίωμα του λαού, το τελευταίο 
καταφύγιο της ελευθερίας του να αρνηθεί – να απορρίψει 
τους “δημίους” του , θέλουν να συκοφαντήσουν, να το προ-
βοκάρουν και να το παρουσιάσουν σαν “κίνδυνο” για έναν και 
μοναδικό λόγο:

Επειδή αποτελεί την μοναδική ελπίδα, ότι δεν θα επιτραπεί 
στην κυβέρνηση, στα κοράκια της ΕΕ και στα βαμπίρ του ΔΝΤ να 
αποδεκατίσουν το λαό για τα κέρδη μιας χούφτας πλουτοκρατών.

Είναι ώρα να βγούν οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο και να 
θέσουν τις βάσεις για τι χτίσιμο της ζωής μας σε άλλη βάση, 
έχοντας καθαρό ότι η αποτελεσματικότητα κάθε μάχης μικρής 
η μεγάλης για το σήμερα και το αύριο μεγαλώνει στο βαθμό 
που γίνεται με όρους ταξικής σύγκρουσης και με στόχο τη ριζι-
κή ανατροπή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Της ζωής που κανόνα της θα έχει την ικανοποίηση των ανα-
γκών των εργαζομένων, και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
όταν κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής με εργατικό έλεγχο 
προς το συμφέρον του ανθρώπου σ’ αυτό που εμείς λέμε Λαϊκή 
εξουσία  - Λαϊκή οικονομία με κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό.

Τα ζητήματα που συζη-
τάμε από χθες μέχρι 
σήμερα, θα έχουν και 
συνέχεια, μας αφορούν 
όλους και πρώτα απ’ 
όλα αφορούν όλους τους 
εργαζόμενους όπου και 
αν δουλεύουν. 

Σήμερα η απαξίωση στα 
συνδικάτα, που αντανα-
κλάται και με την παρου-
σία εδώ πέρα των συνα-
δέλφων, δείχνει τις ιστο-
ρικές ευθύνες της πλει-
οψηφίας του Σωματείου  

ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΣΑΔ, που με τη στάση τους στα προβλήματα 
των εργαζόμενων, στα ζητήματα της απελευθέρωσης, της ιδι-
ωτικοποίησης της ΔΕΗ, απογοήτευσαν τους συναδέλφους.

 Η ΕΣΚ, η Αγωνιστική Συνεργασία, το ΠΑΜΕ γενικότερα είχε 
προειδοποιήσει σε όλους τους τόνους από το 1992 με την 
ψήφιση του Μάαστριχ μέχρι και σήμερα ότι θα ρθούνε χειρό-
τερες μέρες για τους εργαζόμενους. Τότε μας λέγανε, για 
να θυμηθούμε κάποια πράγματα, ότι είμαστε επαναστάτες του 
1917. Σήμερα μας κατηγορούνε ότι είμαστε διασπαστές. Ας 
βγούνε στους χώρους εργασίας για να δούνε ποιοι είναι οι 
διασπαστές και ποιοι όχι. 

Εμείς θα καλέσουμε για άλλη μία φορά τους συναδέλ-
φους που έχουν έναν προβληματισμό, που δε συμφωνούν με 
τα μέτρα, όπως μας λένε στις προσωπικές συζητήσεις που 
κάνουμε ,ανεξάρτητα αν είχαν ψηφίσει  ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, πέρα 
από την ψήφο που πρέπει να δώσουν σε αυτές τις εκλογές, να 
συμπαραταχθούν μαζί μας πάνω στο μονόδρομο που έχουμε, 
αυτό που λέμε αντίσταση και αντεπίθεση. Είναι ο δρόμος της 
απειθαρχίας και της ανυπακοής σε όλες αυτές τις πολιτικές, 
που με διάφορους τρόπους προσπαθούνε να μας περάσουν.
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Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις

Γεωργής Γιώργος, Μέλος Τ.Ε. Αθήνας

Όχι στην υποδούλωση της χώρας

Χαιρετίζοντας και 
εγώ την Γενική Συνέ-
λευση θέλω να μοι-
ραστώ μαζί σας ένα 
αντιφατικό συναί-
σθημα. Είχα μερικές 
φορές την άποψη 
ότι συζητάμε σαν να 
μην έγινε ποτέ εκεί-
νη η δήλωση από το 
Καστελόριζο. Έφυγε 
ο πρωθυπουργός 
της χώρας Παρα-
σκευή μεσημεράκι, 
πήγε στο Καστε-
λόριζο, έκατσε σε 
ένα απάνεμο λιμάνι, 

πανδαισία, και μας ανακοίνωσε από τούδε και στο εξής ότι και 
επίσημα είναι υπάλληλος ενός ιμπεριαλιστικού οργανισμού, ο 
οποίος τον έχει δεμένο χειροπόδαρα και για κάθε ευρώ που 
θα μας δίνει θα αποφασίζουν τι θα γίνεται εάν θα έχουμε τις 
δουλειές μας, ή δεν θα τις έχουμε, αν έχουμε Ασφαλιστικό ή 
θα καταργείται. Άμα πάμε σε ένα γραφείο και συζητήσουμε τι 
έγινε, παιδιά, τι σημαίνει ΔΝΤ είναι όλος ο κόσμος ανάστατος. 
Το γράφουν όλες οι εφημερίδες το καταλαβαίνουν όλοι και 
εμείς εδώ συζητάμε σαν να είμαστε σε άλλο πλανήτη. Αυτή την 
στιγμή η χώρα μας και επίσημα τελεί υπό κατοχή, δεν είμαστε 
απλά εξαρτημένη χώρα, αυτό είναι παλιό, είμαστε υπό κατοχή. 
Και είμαστε υπό κατοχή χωρίς να υπάρχει προοπτική να ξεπλη-
ρωθεί το χρέος. Θέλετε μερικά νούμερα; Οι υπολογισμοί των 
οικονομολόγων βγάζουν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα στα 
επόμενα τέσσερα χρόνια το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου 
θα είναι μόνο του 420 δις. Με μαθητική ακρίβεια οδηγούμαστε 
ως χώρα, ως λαός στην εξαθλίωση προκειμένου μόνο και μόνο 
να πληρωθούν αυτοί που μας χρέωσαν. 

Αυτή ήταν η συνέπεια της πολιτικής του Μάαστριχ, αυτές 
ακριβώς είναι οι συνέπειες της. Εμείς εδώ σαν εκπρόσωποι 
εργαζομένων έχουμε άποψη; Το Ενιαίο Αγωνιστικό Μέτωπο 
το ψηφοδέλτιο που αντιπροσωπεύω έρχεται σήμερα να πει ότι 
υπάρχει διέξοδος και προτείνει μία τέτοια διέξοδο. Ξεκινάμε 
από τα κάτω από τους ίδιους τους εργαζόμενους στα πρωτο-

βάθμια σωματεία, υπάρχει διέξοδος. Πρέπει να αρνηθούμε το 
χρέος. Τα χρέος δεν το ανέλαβε ποτέ ο ελληνικός λαός, δεν 
είναι δική του ευθύνη να το ξεπληρώσει. Είναι αυτό που είχε 
πει η Λιάνα η Κανέλη, σεισάχθεια. Η πολιτική ακριβώς που είχε 
προτείνει που ήταν η βάση της αθηναϊκής δημοκρατίας όταν ο 
Σόλωνας στα πρώτα νομοθετήματα εκείνου του καιρού έλεγε 
ακριβώς ότι δεν μπορεί να μένει κάποιος δούλος επειδή δεν 
έχει να πληρώσει τα χρέη του. Τι πιο επίκαιρο σήμερα που υπο-
δηλώνεται η χώρα μας. Πως θα γίνει αυτό; Το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να κάνεις σε αυτή την περίπτωση είναι να αρνηθείς 
τα χρέη. Το δεύτερο ακριβώς είναι να βγεις από την ζώνη του 
ευρώ, γιατί δεν μπορείς να αρνηθείς τίποτα όταν σε ελέγχουν 
νομισματικά άλλες δυνάμεις. Να εθνικοκοποιήσεις το σύνολο 
του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και επειδή ακριβώς θα μου πεί-
τε γίνονται αυτά; Να δούμε ένα νουμεράκι έτσι για να τα βλέ-
πουμε με νούμερα. 

Το 2009 που έχουμε στοιχεία, το 90% των δημοσίων δαπα-
νών πήγαν στην εξυπηρέτηση του χρέους. Από κει έχεις κεφά-
λαια για να το κάνεις. Και επειδή αυτό από μόνο του πάλι δεν 
αρκεί, χρειάζεται να προχωρήσεις στην εθνικοποίηση βασικών 
τομέων της οικονομίας, όπως είναι η Ενέργεια, δεν μπορείς 
να έχεις απελευθερώσεις με τις τρύπες που ανοίγουν, με τα 
τεράστια ποσά που χάνονται σε όφελος ιδιωτών, λαμόγιων, 
συμβούλων και να μην πω ποιους άλλους. Δεν μπορεί να έχεις 
μία πολιτική ανταγωνιστικότητας και απελευθέρωσης αγορών 
που οδηγεί από το κρατικό μονοπώλιο στο ιδιωτικό μονοπώ-
λιο. Δείτε τι έγινε σε αερομεταφορές. Και βεβαίως μία πολιτική 
αλλαγής για να το κάνεις αυτό τι προσανατολισμό θα έχεις το 
ελάχιστο που μπορείς να πεις είναι αλλαγής ανακατανομής του 
πλούτου για πολλούς λόγους.



Το τέλος των Κατακτήσεων
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Οι χαρούμενες φωνές των παιδιών 
έχουν σιγήσει στις κατασκηνώσεις της 
ΔΕΗ. Με ευθύνη των διοικούντων το 
ΤΑΥΤΕΚΩ και ΔΕΗ, το κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα έλαβε τέλος για φέτος. 
Δεν θα επιτρέψουμε την κατάργηση 
αυτής της κατάκτησης. Ας καταλάβουν 
οι ανεύθυνοι και χωρίς ευαισθησία διοι-
κούντες οτι θα μας βρούν αντίθετους 
στα σχέδια τους. Κλείσιμο των κατα-

σκηνώσεων σημαίνει πόλεμος. 

Γιατί, όμως, φτάσανε μέχρι εδω; Ποιοί διοικούσαν το Ο.Α.Π. 
όπου με περήσια ανευθυνότητα και πρόδηλη αβεληρία μεθόδευ-
σαν τα πράγματα ώστε να οδηγηθούμε στο τέλος αυτής της κοινω-
νικής κατάκτησης, η οποία θεσπίστηκε με αγώνες και κηρώθηκε 
με Σ.Σ.Ε. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να απολο-

γηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, όπως μέχρι τώρα στήριξε το κατασκηνωτικό πρό-
γραμμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για αυτή την κατάκτηση.

Υ. Γ. Τί θα γίνει με τους παιδικούς σταθμούς μας; Θα έχουν την 
ίδια τύχη;

Τέτοιες χαρούμενες στιγμές τα παιδιά των 
συναδέλφων μας δεν θα ζήσουν φέτος.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Επι του Πιεστηρίου

 Της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με 
την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΕΔΟΠ/ΔΕΗ), που εδρεύει στην 
Αθήνα (Στουρνάρη αριθ. 73-75) και εκπροσωπείται 
νόμιμα

Π Ρ Ο Σ
1.  Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Η. 
Α.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 
30) και εκπροσωπείται νομίμως,

2. Τον κ. Αρθούρο Ζερβό, υπό την ιδιότητά του ως 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου 
εκπροσώπου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ 
της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως ως άνω. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ: 
1.  Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα 

Σύμβουλο
2.  Τριανταφύλλη Γεώργιο, Γενικό Διευθυντή 

Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης
3.  Αγγελόπουλο Γεώργιο, Γενικό Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών
4.  Δαμάσκο Γεώργιο, Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων
5.  Μπρούστη Μιχάλη, Διευθυντή Οικονομικών 

Λειτουργιών.
Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για την μονομερώς 
επιβληθείσα στους μισθωτούς - μέλη μας περικοπή 
των αποδοχών τους κατ’επίκληση του Ν. 3833/2010: 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» άρθρο 
1 παρ. 5, καθόσον αυτή αντίκειται στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Σύνταγμα και 
την κείμενη εθνική νομοθεσία καθόσον:
1.  Η ΔΕΗ Α.Ε., προδήλως βρίσκεται έξω από το 

ρυθμιστικό πεδίο της ως άνω ρύθμισης καθόσον 
ήδη από το 2001 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία και 
είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών 
και Λονδίνου. Πρόκειται επομένως για το νομικό 
πρόσωπο μικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα, στα 
οποία υπάγονται κατά κανόνα νομικά πρόσωπα 
που ιδρύονται μεν από το Κράτος υπό τη μορφή 

όμως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
η δράση των οποίων συνδέεται με τομείς που 
ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δικαιολογούν 
τον κρατικό παρεμβατισμό. Η σκοπιμότητα στην 
οποίαν απέβλεπε η επιλογή της προκείμενης φύσης 
για την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω 
νομικών προσώπων συνδέεται κατά βάση με την 
ευελιξία που αυτή προσφέρει και την αποφυγή 
των γραφειοκρατικών διατυπώσεων του δημοσίου 
τομέα, οι οποίες ενδεχομένως θα παρεμπόδιζαν την 
αμεσότητα δράσης των συγκεκριμένων φορέων. Για 
τον λόγο αυτό άλλωστε τα νομικά πρόσωπα μικτής 
φύσης περιβάλλονται κατά κανόνα με τον τύπο της 
ανώνυμης εταιρείας.

2.  Αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, η οποία προβλέπει ότι ο νομοθέτης 
«δεν έχει την δυνατότητα να αποσβέσει περιουσιακά 
ενοχικά δικαιώματα», όπως είναι ο μισθός, «εάν 
δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή 
ωφελείας». Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ, η απόσβεση του 
περιουσιακού δικαιώματος του μισθού δημοσίου 
υπαλλήλου ή λειτουργού επιτρέπεται μόνο για 
δημόσια ωφέλεια, η έννοια της οποίας όμως δεν 
εξαντλείται στο δημοσιονομικό όφελος. Στην 
συγκεκριμένη όμως κατηγορίας εργαζομένων 
πρόκειται για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. 

3.  Η συντελεσθείσα περικοπή στις αποδοχές έχει ως 
βάση δικαιολογητική την δημοσιονομική κατάσταση 
της χώρας και την δανειακή αφερεγγυότητα και δεν 
έγιναν για το γενικό δημόσιο ή εθνικό συμφέρον. 
Πολύ περισσότερο όταν τα μέτρα που επιβάλλουν 
τις περικοπές δεν θέτουν καταληκτική προθεσμία 
διατήρησής τους ή μείωσής τους σε περίπτωση 
βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης.

4.  Παραβιάζεται ευθέως το Σύνταγμα της χώρας μας 
καθόσον καταστρατηγείται η συλλογική αυτονομία 
και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η δι’αυτών 
κατάρτιση δεσμευτικών όρων ΣΣΕ, η παραβίαση των 
οποίων απειλείται και με ποινικές κυρώσεις (άρθρο 
22 παρ.2Σ). Όπως δε πολύ καλά γνωρίζετε το ύψος 

των αποδοχών των μισθωτών της ΔΕΗ θεσπίζεται 
ρητά και δεσμευτικά από την εκάστοτε ισχύουσα 
Συλλογική Σύμβασης Εργασίας που καταρτίζει η 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ως πλέον αντιπροσωπευτική 
συνδικαλιστική οργάνωση με τη Διοίκηση της ΔΕΗ. 
Επομένως κάθε περικοπή αποδοχών που προβλέπετε 
από όρο ΣΣΕ συνιστά παραβίασή της. 

5.  Επιπρόσθετα συντρέχει παραβίαση του άρθρου 22 
του Συντάγματος για την προστασία της εργασίας και 
των αποδοχών.

6.  Ακόμη όμως και με την άποψη που εσφαλμένα 
υιοθέτησε και αποδέχθηκε η Διοίκηση της ΔΕΗ ως 
προς την νομιμότητα και το ύψος των αποδοχών, 
συντρέχει μείζονος σημασίας παραβίαση της 
κείμενης νομοθεσίας καθόσον δεν έχει καταβάλει 
και εξοφλήσει εντός της νόμιμης και δεσμευτικής 
προθεσμίας τα οφειλόμενα ποσά επιδόματος 
άδειας και μάλιστα στους χαμηλά αμειβόμενους 
συναδέλφους που ο ίδιος Νόμος δεν τόλμησε να 
θίξει.

Σας καλούμε να εξοφλήσετε άμεσα το οφειλόμενο 
επίδομα αδείας στους δικαιούχους. 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ:
Επιφυλάσσεται ρητά για λογαριασμό του συνόλου 
των μελών της-μισθωτών της ΔΕΗ καθόσον οι ήδη 
συντελεσθείσες περικοπές στερούνται νομιμότητας.
Δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο 
διεκδίκησης της ανατροπής των εν λόγω περικοπών και 
της καταβολής και εξόφλησης κάθε νόμιμα οφειλομένου 
ποσού στους μισθωτούς της Επιχείρησης καθώς και για 
την αναζήτηση αστικών και ποινικών ευθυνών και κατά 
παντός υπευθύνου γι’αυτές.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να 
επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους 
οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις 
έννομες συνέπειες.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΖΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΣΤΕΥΟΣ 
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Στιγμιότυπα από την αιμοδοσία που έγινε στα 
κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ Χαλκοκονδύλη 30 
όπου σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχή των συ-
ναδέλφων. Η ΕΔΟΠ ΔΕΗ τους ευχαριστεί πάρα 
πολύ γι’ αυτήν την  ανθρώπινη πράξη η οποία 
διαρκεί μόνο λίγα λεπτά αλλά σώζει καθημε-
ρινά ανθρώπινες ζωές. 

Η ΕΔΟΠ ΔΕΗ θα συνεχίσει αταλάντευτα  να 
δραστηριοποιείται στην πανανθρώπινη πράξη 
που αφορά την εθελοντική αιμοδοσία και την 
μετά περίοδο τις εργασίες που διεξήχθησαν 
δίδοντας έμφαση και σε άλλους χώρους που 
μέχρι σήμερα δεν υπήρξε η δυνατότητα να 
εκτείνονται προγράμματα αιμοδοσίας. 

Οι συνάδελφοι που είναι μόνιμοι αιμοδότες 
μπορούν να έρχονται σε επαφή με την αιμοδο-
τική επιτροπή της ΕΔΟΠ ΔΕΗ, που είναι οι συνά-
δελφοι ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

Αιμοδοσία



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

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

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

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

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

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

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

Για το Περιβάλλον

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

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

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

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

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

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

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

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


