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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
& ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ44o

ΟΧΙ στη ΔΙΑΛΥΣΗ της Επιχείρησης

ΟΧΙ στις ανατροπές και στις κατεδαφίσεις

Προστασία του Ομίλου ΔΕΗ

Ενίσχυση της πρώτης γραμμής

Προστασία των εργαζομένων του Ομίλου
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ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ

 Κατά της μνημονιακής πολιτικής
 Κατά της περικοπής μισθών
 Κατά της περικοπής του κοινωνικού μισθού 
 Κατά της περικοπής συντάξεων

Δυστυχώς οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις είναι δεμένες στο άρμα των δανειστών  
και λειτουργούν βλαπτικά για την χώρα και τους πολίτες.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
 Να μην επιτρέψουμε τη λεηλασία της ΔΕΗ
 Να μην επιτρέψουμε τη διάλυση της ΔΕΗ
 Να μην επιτρέψουμε την πώληση των μονάδων 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
 Να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας
 Να διασώσουμε τον  Όμιλο ΔΕΗ
 Να διασφαλίσουμε τον  Έλληνα καταλανωτή
  Να επαναφέρουμε το αρχικό ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης, 

αφού τα χρήματα είναι δικά μας
 Να μη δεχτούμε τις περικοπές συντάξεων

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
 Για να υπάρχει αύριο ΔΕΗ
 Για να υπάρχει αύριο ρεύμα φτηνό
 Για να υπάρχει αύριο εμπορία
 Για να υπάρχει και αύριο προστασία του καταναλωτή
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΔΕΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Αγαπητοί  συνάδελφοι-συναδέλφισσες

Οι φετινές εργασίες πραγματοποιούνται σε μία περίοδο γενικευμένης Οικονομικής κρίσης για τη χώρα, προκαλώντας έντονους προ-
βληματισμούς στους πολίτες και στους εργαζόμενους. Μία κρίση που προέκυψε από τις αδυναμίες του πολιτικού προσωπικού να 
διαχειριστεί με λιγότερο κόστος τα οικονομικά-πολιτικά ζητήματα του τόπου. 

Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε κατακτήσεις και δικαιώματα που κατακτήθηκαν την προηγούμενη περίοδο  να αποψιλώνονται με γοργούς ρυθμούς 
φέρνοντας τους εργαζόμενους σε απόγνωση, αφού οι θέσεις εργασίας μειώνονται και οι επιχειρήσεις βάζουν συνεχώς λουκέτα ή μετακομίζουν 
σε άλλη χώρα. 

Ενώπιον σε αυτή την κατάσταση το Συνδικαλιστικό Κίνημα πρέπει να βρει το δικό του βηματισμό να αναλάβει τις ευθύνες του, να πάρει πρω-
τοβουλίες και να αντιδράσει προκειμένου να ματαιώσει τα σχέδια όσων θέλουν να μας επιστρέψουν σε ένα εργασιακό μεσαίωνα.

Από την προηγούμενη φορά που ξαναβρεθήκαμε, δυστυχώς έχει επιδεινωθεί πιο πολύ η οικονομική ζωή του τόπου, παρόλο που προσδοκού-
σαμε ότι η περίοδος της Οικονομικής κρίσης θα ξεπεραστεί γρήγορα.

Η Ελλάδα, είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο στρεβλή είναι η ανάπτυξη του οικονομικού συστήματος. Ένα σύστημα το οποίο την έφερε 
ουραγό στην περιφερειακή ανάπτυξη, αφού η ανάπτυξη του κράτους έγινε χωρίς αποτελεσματικούς και λειτουργικούς θεσμούς.

Αποτέλεσμα των προηγουμένων είναι η Ελληνική κοινωνία να βιώνει την ανασφάλεια του σήμερα την αβεβαιότητα του αύριο και την δυσπιστία 
για τους κορυφαίους θεσμούς του πολιτεύματος μας.

Η χώρα βρίσκεται σε μία βαθειά ύφεση με περιθωριοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, ενώ η φτωχοποίηση αποτελεί το μόνιμο 
χαρακτηριστικό στοιχείο της Ελληνικής κοινωνίας, η οποία βρίσκεται την περίοδο αυτή στα όρια της αντοχής. 

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε καλούμαστε ως συνδικαλιστικό κίνημα να λάβουμε αποφάσεις για το αύριο. Θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε 
στη μέγγενη των μνημονιακών επιταγών ή θα απαιτήσουμε ένα άλλο μοντέλο Οικονομικής διαχείρισης;  Από την επιλογή αυτή θα εξαρτηθεί η 
προοπτική της χώρας. Τι μέλλον θα έχει και τι θα γίνει με τις επόμενες γενεές. 

Σήμερα ως εργαζόμενοι θα πρέπει να εκφράσουμε τη βούληση μας, με κάθε μέσο με κάθε τρόπο με αποφασιστικότητα με ταξικότητα ώστε να 
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα που με τόσες θυσίες, αγώνες και αίμα κατακτήσαμε.

Σήμερα έχουμε χρέος να μη προδώσουμε τις επόμενες γενεές, έχουμε χρέος να ανασυντάξουμε ένα νέο, σύγχρονο και αγωνιστικό Συνδικα-
λιστικό κίνημα που θα βάλει τους κανόνες απέναντι στην εργοδοσία, η οποία τελευταία εξ΄αιτίας της κρίσης έχει παρεκτραπεί σε πράξεις που 
θυμίζουν άλλες εποχές. 

Απαιτείται να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συσπείρωση και συμμετοχή στα κοινά δρώμενα.
Απαιτείται ο λαός να γίνει συμμέτοχος στα κέντρα των αποφάσεων. Όσο η κοινωνία είναι σε ύπνωση τόσο η άρχουσα τάξη θα εξουσιάζει, θα 

καταπιέζει και θα εκμεταλλεύεται τα λαϊκά στρώματα.  Πρέπει να δούμε το σήμερα και να διαμορφώσουμε το αύριο. Αυτό που μας αξίζει και 
αυτό που πρέπει να κάνουμε. 

Ένας μεγάλος κρατικός όμιλος, που στηρίζεται πάνω απ όλα στην αυταπάρνηση και την προσφορά των εργαζομένων της, δεν θα 
μπορούσε με τη σειρά του να μην επιδεικνύει εν καιρώ εθνικής οικονομικής κρίσης μάλιστα, το κοινωνικό πρόσωπο το οποίο και δι-
αθέτει. Έτσι η ΔΕΗ δεν κλείνει τα μάτια στη μεγάλη οικονομική αδυναμία των πολιτών, παρ όλα τα 2,5 δις “τρύπα” που παρουσιάζουν 

τα έσοδα της. Αντιλαμβάνεται την αδυναμία, που έχει ως αποτέλεσμα οι πελάτες της να μην είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι της. 
Έτσι λοιπόν επιλέγει να γίνεται ευρηματική προσφέροντας λύσεις για διάφορες κατηγορίες πελατών της, ακόμη και αν χρειάζεται να παραμερί-
σει το οικονομικό όφελος του ομίλου. Ο στόχος διπλός. Και να κρατηθούν οι πελάτες στον συγκεκριμένο πάροχο και να μην επιλέξουν κάποιον 
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άλλον, αλλά και να γεμίσουν τα ταμεία. Το σημαντικότερο όμως είναι να βοηθηθεί ο καταναλωτής και οι οφειλές να μπουν σε έναν στρωτό πια 
δρόμο.

36 Δόσεις
Η μεγάλη επιτυχία της ΔΕΗ, που έδωσε ανάσα σε χιλιάδες καταναλωτές, είναι η ρύθμιση των 36 δόσεων. Μέσα στο 9μηνο στο οποίο είχαν τη 

δυνατότητα οι οφειλέτες να ενταχτούν σε αυτήν, ρυθμίστηκαν χρέη ύψους 1,3 δις ευρώ από 625.000 καταναλωτές. Για όσους δεν κατάφεραν να 
ενταχτούν τους 9 μήνες που διήρκησε το πρόγραμμα, τους δόθηκε η δυνατότητα να το κάνουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Αναστολή οφειλής
Πολύ σημαντική ρύθμιση είναι αυτή της αναστολή πληρωμής ποσού κάτω των 500 ευρώ για περίπου ένα χρόνο. Εάν δηλαδή κάποιος κατα-

ναλωτής οφείλει λογαριασμό κάτω των 500 ευρώ και δεν έχει τη δυνατότητα να τον καλύψει, έχει το δικαίωμα να το παγώσει μέχρι το τέλος 
του 2017.

Έκπτωση 10%
επιβράβευση στους καλούς πελάτες προσφέρει η ΔΕΗ, με τη χορήγηση ποσοστού έκπτωσης 10%, σε όσους εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις 

τρέχουσες οφειλές τους, ενώ εάν η εκκρεμότητά τους δεν ξεπερνά τα 1000 ευρώ, θα έχουν τη δυνατότητα καταβολής του ποσού σε 24 δόσεις 
και μάλιστα χωρίς προκαταβολή, ενώ για πάνω από 1000 ισχύει το 18μηνο ή το 36 μηνο με προκαταβολή ύψους 10% ή 20% αντίστοιχα, ενώ 
όσοι προνοούν και σπεύσουν να πληρώσουν τα ρεύμα του επόμενου έτους, θα τύχουν ακόμη έκπτωσης 6%.

ΕΥΡΩΠΗ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αν κάποιος θα είχε την επιθυμία να περιγράψει με λίγα λόγια και απλά την εικόνα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, θα ήταν 
εύστοχος ο χαρακτηρισμός συγκοινονούντα δοχεία με τρύπιο πάτο. Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οικονομολόγοι αλλά και κοινωνιολόγοι 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για αυτό που δυναμικά μπήκε στις ζωές μας, δίνοντας μας δύναμη, πλούτο αλλά και την ψευδαί-

σθηση του ανέφικτου  εφικτού, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Λέγεται καπιταλισμός, είναι το παγκόσμιο οικονομικό μας σύστημα και 
εκ των πραγμάτων ενώνει αλλά και  σπάει έναν έναν τους κρίκους της αλυσίδας του. Τι έγινε όμως τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο οικονο-
μικό σύστημα; πώς ανατράπηκε τόσο ξαφνικά η κανονικότητα των ζωών μας; όχι και τόσο ξαφνικά θα πουν οι γνώστες.

Οικονομική κρίση, η Παγκόσμια!
Η παγκόσμια κρίση έφτασε στην Ευρώπη και κατ’επέκταση και στη χώρα μας από την πρώτη και μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, τις ΗΠΑ. Ξεκι-

νάμε την πληροφόρηση από αυτό το στοιχείο για να καταρρίψουμε τις φωνές απομονωτισμού, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα μπορεί να τα 
καταφέρει μόνη της στις υπάρχουσες συνθήκες και πως εάν δεν ήμασταν στην ΟΝΕ αλλά μόνο στην ΕΕ θα είχαμε γλιτώσει από τα τόσα δεινά της 
κρίσης. Πρόκειται λοιπόν για κρίσεις, που προβλέπονται στο σύστημα αυτό, οι οποίες όμως ξεπερνιόνται από τις δυνατές οικονομίες, που έχουν 
υποστυλώματα για να κρατήσουν το οικονομικό οικοδόμημα, μα και αυτό θεωρείται σχετικό.  Και πώς δημιουργούνται αυτές οι κρίσεις; πρό-
κειται για υπερσυσσώρευση κεφαλαίων και προϊόντων, τα οποία δεν μπορούν ούτε να διατεθούν αλλά ούτε και να απορροφηθούν στις αγορές. 
Κάπως έτσι λοιπόν το 2007 η κρίση χτυπά την πόρτα των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην αγορά στεγαστικής πίστης. Σύντομα η κρίση γενικεύτηκε 
και εξαπλώθηκε στην πραγματική οικονομία όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης. Η δρόμος μετά είναι λίγο πολύ γνωστός. Οι τράπεζες για 
να  «τουμπάρουν» την αρνητική πορεία που διαγράφονταν άρχισαν να χορηγούν ανεξέλεγκτα δάνεια, με αποτέλεσμα να αυξάνονται ολοένα τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά που αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σε κάθε τέτοια κρίση λοιπόν, είναι φυσικό και ιστορικά 
αποδεδειγμένο να ευδοκιμεί η «μαύρη» αγορά του χρήματος.
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Ανάμεσα σε μια σειρά απέλπιδων προσπαθειών διάσωσης του τραπεζικού συστήματος, το 2008 συντελείται μια συντονισμένη από τις 8 μεγα-
λύτερες συστημικές τράπεζες προσπάθεια, να διασώσουν ότι μπορούσε να διασωθεί τη δεδομένη στιγμή. Έτσι στις 8 Οκτωβρίου η Τράπεζα της 
Αγγλίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μαζί με τις «8», μειώνουν τα επιτόκιά τους κατά 0,5%, ενώ η 
βρετανική κυβέρνηση, εγγυάται για αρκετές, μιας και ο κίνδυνος της κατάρρευσης του βρετανικού τραπεζικού συστήματος, ήταν προ των πυλών.

Ελλάδα, ο πιο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας
 Τα παραπάνω άρχισαν να καταγράφονται καθαρά και στα δημοσιονομικά του ελ-

ληνικού κράτους, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών των εξωτερικών μας 
δανείων ήταν πλέον δεδομένες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι για να 
καταφέρει ένα κράτος να διασωθεί από αυτή τη δίνη, θα πρέπει να έχει διαγράψει 
κατά την διαδρομή των ετών της ιστορικής ζωής του, πορεία τελείως αντίθετη με αυτή 
που διέγραψε η χώρα μας. Η Ελλάδα έζησε τον μύθο της επιφανειακής ευημερίας ως 
ένας άλλοτε άμυαλος έφηβος. Υπερδανείστηκε για να καλύψει ανάγκες που ποτέ δεν 
καλύφθηκαν, υπεραμοίφθηκε για να διαλύσει τον πρωτογενή της τομέα, για να που-
λήσει ακριβά ή στις περισσότερες τελευταίες περιπτώσεις πολύ φθηνά την όμορφη γη 
της, μένοντας πίσω σε όλες τις εξελικτικές διαδρομές που ακολούθησαν τα υπόλοιπα 
ανεπτυγμένα κράτη.

Το 2009 και μετά από δύο χρόνια στην ύφεση, η χώρα ανακοινώνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι δύο φορές υψηλότερο από αυτό που 
περίμεναν οι διεθνείς αναλυτές και από αυτό που θα μπορούσε να διαχειριστεί. Έτσι φτάνουμε στο Μάη του 2010 και στο Καστελόριζο, σημείο 
εκκίνησης της ανατροπής της ζωής της χώρας, των κατοίκων, της αρχής μιας ακόμη δοκιμασίας του ελληνικού λαού.

Καστελόριζο, Απρίλης του 2010
 Η Ελλάδα μπαίνει στον μηχανισμό στήριξης και για πρώτη φορά οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης συμφωνούν σε δανειοδότηση 

της χώρας ύψους 110 δις ευρώ! Η Ελλάδα φορά για τα καλά πια τα προγράμματα λιτότητας, τα μνημόνια δηλαδή, για να αποδείξει ότι είναι 
μία φερέγγυα προς τους πιστωτές χώρα, ότι είναι αξιόπιστος παίχτης στη σκακιέρα του παγκόσμιου οικονομικού παιχνιδιού και ότι μπορεί να 
ξαναπαίξει με  διεθνώς αναγνωρισμένους οικονομικούς όρους.

 
Άλλο χρέος και άλλο έλλειμμα
Όταν υπάρχει μόνο το ένα, το έλλειμμα δηλαδή, υπάρχει ακόμη η ελπίδα της ανάκαμψης. Όταν υπάρχουν και τα δύο, δεν σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει ελπίδα, αλλά σημαίνει ότι για να διαφανεί η δυναμική της θα πρέπει να καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη «προσπάθεια». Και γιατί βάζουμε 
σε εισαγωγικά τη λέξη προσπάθεια; Γιατί μάθαμε τί σημαίνει για τη φτωχή Ελλάδα η λέξη προσπάθεια. Σημαίνει στέρηση, περικοπές, αδυναμία 
επιβίωσης, εκχωρήσεις με την μαρκίζα των μεταρρυθμίσεων.

Εάν λοιπόν ένα κράτος σημειώνει έλλειμμα στα ετήσια έσοδα του, δηλαδή οι δαπάνες του υπερβαίνουν τα έσοδα, πρέπει να προχωρήσει σε 
δανεισμό για τούτη την κάλυψη. Αυτός ο δανεισμός δημιουργεί και το χρέος. Και αν υπάρχει ήδη χρέος από προηγούμενα έτη, τότε ζήτω που 
καήκαμε! Το χρέος αυξάνεται αφού προστίθεται και άλλο χρέος πάνω στο χρέος. Η χώρα μας, είναι καλός γνώστης της κατάστασης αυτής, αφού 
παρουσιάζει μια ιδιαίτερα μακρά χρονική περίοδο υψηλών δημοσίων ελλειμμάτων και χρέους. Από το 2008 μέχρι  και το 2015 η χώρα αύξανε 
ολοένα το δημόσιο της χρέος, φτάνοντας το 2013 στο ποσοστό του 181,2% του ΑΕΠ, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που 
ανήκουν στην ΟΝΕ

 Μεταρρυθμίσεις στις μεταρρυθμίσεις
Η συνταγογράφηση του εκδόθηκε από τους δανειστές ούτως ώστε να διασωθεί ο οργανισμός της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο μόνο για 

μεταρρυθμίσεις. Πώς ορίζεται και πώς αναγιγνώσκεται; Περικοπές μισθών και συντάξεων, αποκρατικοποιήσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομί-
λων, πώληση σε ξένα, μεγάλα funds μεγάλων κρατικών κεφαλαίων. Ο λαϊκός αναγνώστης θα το όριζε  ως... “όποιος δεν έχει νύχια να ξυστεί”. 
Πρόσκαιροι επιτηρούμενοι λοιπόν, ή πάροικοι μιας πάππου προς πάππου αποικιοκρατίας; Η απάντηση στους αναγνώστες.
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8 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα σχετικά με 
τον πλούτο που συγκεντρώνουν στα χέρια τους 8 διάσημοι άνδρες στον 
πλανήτη. Τα στοιχεία περιγράφονται στην ετήσια έκθεση της Oxfam και 

βάση αυτών, οι 8 ισχυροί άνδρες συγκεντρώνουν στα χέρια τους περιουσία ίση 
με αυτή που συγκεντρώνει το 50% του φτωχότερου παγκόσμιου πληθυσμού.

Η έκθεση παρουσιάζεται κάθε χρόνο μία μόλις ημέρα πριν την έναρξη του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Νταβός της Ελ-
βετίας. Η Oxfam, είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ασχολείται με 
μελέτες πάνω στην κλιμακούμενη οικονομική ανισότητα, δηλαδή με το άνοιγμα 
της ταξικής ψαλίδας.

Η ιστορία αυτή δεν είναι καινούρια. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν και δό-
θηκαν στη δημοσιότητα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, για αποσταθερο-
ποίηση της κοινωνικής σταθερότητας. Την ανάγκη προστασίας των αδυνάμων, με δικαιότερο καταμερισμού του πλούτου και σταδιακή εξαφάνιση 
της φτώχιας, αναφέρει στο πρόγραμμα δράσης της και η Παγκόσμια Τράπεζα. Ωστόσο, παρά το συνεχές άνοιγμα της ψαλίδας, ουδής φαίνεται να 
συγκινείται ουσιαστικά, αφού οι πλούσιοι συνεχίζουν να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.

Τί αναφέρει η έκθεση της Oxfam
Η έκθεση αναφέρει τους 8 ισχυρούς του πλανήτη, αλλά και το ποσό που συγκεντρώνουν. Πρόκειται για τους Μπιλ Γκέιτς, τον ιδρυτή της 

Microsoft, Αμάνθιο Ορτέγκα, ιδρυτή της βιομηχανίας ρούχων Zara, τον βετεράνο επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, τον μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών 
Κάρλος Σλιμ, τον Τζεφ Μπέζος, επικεφαλής της Amazon, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ ιδρυτή του facebook, τον Λάρι Έλισν και τον πρώην δήμαρχο 
της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ. Οι παραπάνω άνδρες, κατέχουν συνολικά 426δις δολάρια.

Τα παραπάνω στοιχεία της έκθεσης An Economy for the 99% έχουν να κάνουν με τα άτομα και τα ποσά που συγκεντρώνουν. Η έκθεση ωστόσο 
παρουσιάζει και άλλα στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν με πιο γενικά χαρακτηριστικά του ανοίγματος της ταξικής ψαλίδας και κοινωνικής 
ανισότητας. Έτσι λοιπόν αναφέρει ότι από το 2015 το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο πλούτο απ ό,τι το υπό-
λοιπο  99%. Επισημαίνει ακόμη ότι μέσα στην επόμενη 20ετία μόνο 500 άνθρωποι θα έχουν περιουσία πάνω από 2,1 τρις δολάρια, ενώ από το 
1988 μέχρι και το 2011, τα εισοδήματα του φτωχότερου 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, αυξήθηκαν λιγότερο από 3 δολάρια ανά έτος, ενώ του 
πλουσιότερου 1% του πληθυσμού κατά...182 φορές! Υπογραμμίζεται επίσης, ότι τα τελευταία 30 χρόνια στις ΗΠΑ, τα εισοδήματα του φτωχότερου 
50% του πληθυσμού σημείωσαν μηδενική αύξηση ενώ του πλησιότερου, αύξηση 300%.

Τί μας διδάσκουν τα δεδομένα αυτά; ότι η αύξηση της κοινωνικής ανισότητας, επιφέρει κοινωνική αναταραχή και δυστυχία στους πολίτες. 
Στρώνει το χαλί για το δρόμο για την επικράτηση απόλυτων καθεστώτων και λαϊκίστικων ακραίων θεωριών. Η οικονομική ανισότητα είναι τέλος 
βαρύ πλήγμα για τη δημοκρατία. Και είναι βαρύ πλήγμα για τη δημοκρατική λειτουργία ενός κράτους, γιατί δημιουργείται μέσα από τον σκοτεινό 
δρόμο της διαφθοράς. Των κρυφών, παράνομων συνεννοήσεων των επιχειρήσεων και τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, μέσα από την φοροδια-
φυγή, το μαύρο χρήμα, το κέρδος από την εκμετάλλευση.

Ανισότητα και πόλεμος, ένα έργο σε επανάληψη
Η ίδια η ιστορία έχει δείξει ότι το άνοιγμα της ταξικής ψαλίδας, έχει οδηγήσει μαθηματικά σε ένοπλες συγκρούσεις. Μπορεί η χώρα μας να 

μην έχει να παρουσιάσει μεγιστάνες όπως τον Μπιλ Γκέϊτς, αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που τις τελευταίες δεκαετίες, θησαύρισαν επί ελληνικού 
εδάφους, με αγνώστου αντικειμένου επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίζει και να μας αφυπνίζει το παρα-
πάνω γεγονός, μαζί με την αύξηση της επιρροής του λαϊκισμού και στη χώρα μας. Τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία. Το ζήσαμε. Και αν δεν 
έχουμε διδαχτεί από τα αποτελέσματα, θα κληθούμε σύντομα να δούμε ξανά το ίδιο έργο με πολύ χειρότερο αυτή τη φορά επίλογο.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ 
ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΠΟΤΕ

Όσο μικρότερα είναι τα ποσά των καταβαλλόμενων συντάξεων, τόσο πιο μακρινή θα φαίνεται η ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ 
τόσο θα μειώνεται και η αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της χώρας μας. Το νέο ασφαλιστικό σύστημα, έρχεται να ταράξει για 
τα καλά τις ισορροπίες, δεδομένου ότι οι περικοπές αποτελούν για τους δανειστές κόκκινη γραμμή και πάγιο αίτημα τους, για το 

άνοιγμα του δρόμου του κουρέματος του χρέους και της ποσοτικής χαλάρωσης.

Οι νέες περικοπές
Οι περικοπές άρχονται να ανατρέψουν τον οικονομικό προϋπολογισμό των νοικοκυριών, αφού βάσει των στοιχείων οι συντάξεις θα κυμαίνο-

νται από εδώ και στο εξής μεταξύ 400 και 1200 ευρώ, αγγίζοντας μείωση από 10% μέχρι 30%.
Το κούρεμα των υψηλών συντάξεων είναι πλέον δεδομένο. Η εφαρμογή των νέων πλαφόν και το κούρεμα των υψηλών συντάξεων θα απο-

φέρει βάσει των στοιχείων 43,1 εκατ ευρώ από τον ιδιωτικό και 89,3 εκατ ευρώ από τον δημόσιο τομέα.
Όσοι συνταξιοδοτηθούν μέσα στο τρέχον έτος, θα λάβουν λιγότερα κατά 20% απ όσα θα δίνονταν παλαιότερα, ωστόσο θα αναμένουν το 1/3 

της διαφοράς, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει βάσει των μνημονιακών υποχρεώσεων, να έχουν υπολογιστεί εκ νέου 2,6 εκατομμύρια 
συντάξεις, για να υπολογιστεί η προσωπική διαφορά, εάν μέχρι τότε βεβαίως δεν έχει πάει και αυτή υπέρ πίστεως και πατρίδος ΔΝΤ.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν για όσους πρόλαβαν και είδαν τον Κύριο της σύνταξης, νέα όρια ηλικίας τίθενται για 150.000 ασφαλισμένους 
που θα κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2017. Οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της ρύθμισης, οι μητέρες ανηλίκων και όσοι έβγαιναν 
με μειωμένη σύνταξη πριν τα 62 έτη, ενώ μείωση θα υποστούν και οι νέες συντάξεις χηρείας, αφού θα υπολογιστούν με τα νέα δεδομένα.

Όλα αυτά ισχύουν για όσους ασφαλισμένους κατάφεραν να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης και καταβάλλεται στα 62 ή αν δεν έχουν συμπλη-
ρωθεί στα 67. Ακόμη, η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μειώνει το ποσό των καταβαλλόμενων συντάξεων κατά 434 εκατ ευρώ.

ΕΦΚΑ
Από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, έχει τεθεί σε λειτουργία ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, ο οποίος θα λειτουρ-

γήσει ως κοινός παρονομαστής στην ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων. Ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εμφάνιση τεράστιων 
ελλειμμάτων, που αγγίζει τα 2,9 δις ευρώ. Στον ΕΦΚΑ για πρώτη φορά το κράτος θα καταβάλλει εισφορά ως εργοδότης.

Τι θα ισχύσει για τους δημόσιους
Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καταβάλλουν εισφορά ύψους 6,67%, ενώ οι κρατήσεις θα γίνονται πλέον βάσει των σημερινών αποδοχών τους και 

όχι των αποδοχών του 2011 όπως ίσχυε στο παρελθόν.
Μειώσεις μέχρι και 20 ευρώ το μήνα θα δουν στις καθαρές αποδοχές τους οι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ, ενώ οι ΥΕ και ΔΕ, εμφανίζονται με ελα-

φρώς χαμηλότερες εισφορές, κερδίζοντας μηνιαίως από 1 μέχρι 20 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται και το κόστος εξαγοράς των πλασματικών 
ετών, με το ποσό να τριπλασιάζεται για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες- η μεγάλη “σφαγή”
Διπλό ασφαλιστικό χαράτσι ύψους 26,9% επί του εισοδήματος τους, καλούνται να καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι σε 

ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, εκ του οποίου 20% προβλέπεται για ασφαλιστικές εισφορές ενώ 6,9% για ΕΟΠΥΥ, ενώ και για τον ΟΓΑ ισχύει το ίδιο ποσοστό 
για την ίδια πρόβλεψη.

“Περίπατο” πάνε τα μερίσματα-στον “προκρούστη” οι επικουρικές
Μέχρι και 500.000 ευρώ προβλέπονται οι μειώσεις μερισμάτων εντός του 2017, ενώ μέσα στο 2016 αφαιρέθηκαν 207εκατ.ευρώ. Οι επικου-

ρικές έχουν πάρει για τα καλά την κάτω βόλτα, με τις περικοπές να φτάνουν ακόμη και το 50%, ενώ για το 2017 θα αφαιρεθούν ακόμη 233,9 
εκατ ευρώ. Τις παραπάνω μειώσεις θα δουν πάνω από 250.000 συνταξιούχοι.
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Δεν καταργούνται
Η αξιοποίηση των πλασματικών ετών, όπως θεωρούνται τα χρόνια του στρατού και των σπουδών δεν καταργούνται, ενώ μεγάλη σκέψη να 

πρέπει να καταβάλλει αυτός που θα θελήσει να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, αφού επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα  πολύ 
χαμηλότερη σύνταξη.

ΥΠΟΥΛΟ ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30%

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της έρευνα των καθηγητών Ρομπόλη και Μπέ-
τση, για τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν σε βάθος χρόνου οι ευέ-
λικτες μορφές  εργασίας, τις οποίες έχουν εισηγηθεί οι δανειστές, με 

μισθούς που αγγίζουν πια τα 300 ή ακόμη και τα 200 ευρώ.

Τρύπα 90δις από την ευέλικτη εργασία
Αναλύοντας τον χάρτη της μισθωτής εργασίας ο οποίος έχει δημοσιευτεί στις 

εφημερίδες, διαφαίνεται ολοκάθαρα το έλλειμμα στις εισφορές, το οποίο για την 
περίοδο 2017-2050 θα φτάσει τα 90 δις ευρώ. Θα μεγαλώσει δηλαδή και άλλο 
η διάμετρος της μαύρης τρύπας των δημοσίων εσόδων, μαζί με την αδήλωτη ή 
μερικώς δηλωμένη εργασία, τις αδήλωτες οφειλές καθώς και τη μη καταβολή των 
εισφορών. Όλα αυτά οδηγούν τις συντάξεις προς νέο ψαλίδισμα. Ένα ψαλίδισμα που οι υπολογισμοί δείχνουν ότι θα φτάσει ακόμη και το 30%.

Η πρόταση ανήκει στο ΔΝΤ
Οι δανειστές και συγκεκριμένα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιμένει στην επιβολή πρόσθετων μέτρων, αλλά και στη συμμετοχή του στο 

πρόγραμμα, με την αιτιολογία ότι έχει τη συνταγή μείωσης της ανεργίας. Ωστόσο διακεκριμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το μείγμα αυτό 
της πολιτικής που προτείνει το ΔΝΤ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας. Η απελευθέρωση της αγοράς 
εργασίας και η γενικευμένη ευελιξία των μορφών απασχόλησης, λειτουργούν ως “κουρτίνα” στους ολοένα και υψηλότερους δείκτες ανεργίας, 
ενώ ταυτόχρονα συρρικνώνεται το ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την Εργάνη
Σύμφωνα με στοιχεία της Εργάνη, 82.679 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2016, ήταν κάτω των 20 ωρών εργασίας την εβδομάδα, 

με αποδοχές κάτω των 600 ευρώ, ενώ 41,25% των μισθωτών λαμβάνει μεικτό μισθό κάτω των 700 ευρώ και το 63,2% κάτω των 1.000 ευρώ 
μεικτά. Όλα τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια μεγάλο πλήγμα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Οι αναλογιστικές προβολές δείχνουν ότι μέχρι 
το 2050, λόγω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, προκύπτει ότι από το κοινωνικο - ασφαλιστικό σύστημα θα χαθούν συνολικά 90 δισ. ευρώ 
περίπου, δηλαδή 2,6 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο. Αναλυτικότερα θα χαθούν σε ασφαλιστικές εισφορές 1,435 δισ. ευρώ το 2017, 1,525 
δισ. ευρώ το 2018, 1,580 δισ. ευρώ το 2019, 1,640 δισ. ευρώ το 2020, 1,960 δισ. ευρώ το 2021 και 2,1 δισ. ευρώ το 2022, ενώ το χρόνο θα 
υπάρχει μείωση 1,12% του ΑΕΠ.

Εσκεμμένη απόκρυψη ή άγνοια κινδύνου;
Όλα τα παραπάνω δεν έχουν προβλεφθεί ή τουλάχιστον δεν έχουν παρουσιαστεί από τις μελέτες των δανειστών. Είναι αναπόφευκτο βάσει 

των ελληνικών μελετών ότι το ποσό των 90 δις, θα καλυφθεί μέσω μείωσης συντάξεων σε ποσοστό μέχρι και 30%. Μία πολύ σοβαρή απειλή 
για την εθνική σύνταξη, αλλά και γενικότερα για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, που με τις πολιτικές προτάσεις των δανειστών φαίνεται 
πως θα βουλιάξει στην ατέρμονη λίμνη των χρεών και σταδιακά θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Οι κοινωνικές του διαστάσεις; Απρόβλεπτες. Ας 
μεριμνήσουμε εγκαίρως.
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ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΑΡΑΓΕ;

Μία καθόλου ευκαταφρόνητη λίστα παρέδωσαν οι δανειστές στην κυβέρνηση με την υπογραφή και του τρίτου μνημονίου. Μάλλον 
ξαναθύμισαν το τί έχει υπογραφεί κατά το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο για να το θέσουμε πιο σωστά και το τί πρέπει μέχρι τέλος 
του 18 να έχει υλοποιηθεί, έτσι ώστε η χώρα να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις της και από εκεί και πέρα να ανοίξει 

ο δρόμος για την έξοδο από την επιτήρηση. Πρόκειται για αποκρατικοποίηση, ή αλλιώς ιδιωτικοποίηση μιας σειράς δημόσιων επιχειρήσεων που 
πρέπει να περάσουν στα χέρια ιδιωτών, εκ της Ευρώπης και της Ανατολής προερχόμενων, γιατί μάλλον εμείς-όπως υποστηρίζουν μέσες άκρες 
οι δανειστές- δεν είμαστε ικανοί διαχειριστές. Αν και η σημερινή κυβέρνηση διερρήγνυε τα ιμάτια ότι θα σταματούσε όλες τις προδιαγεγραμμέ-
νες αποκρατικοποιήσεις, που είχαν να κάνουν με τα περιφερειακά αεροδρόμια πρωτίστως και με το λιμάνι του Πειραιά δευτερευόντως, τώρα 
αναγκάζεται όπως υποστηρίζει να υπογράψει για να πάνε στα ξένα χέρια.

Ας δούμε όμως αναλυτικά το τί ζητούσαν και ζητούν οι δανειστές.
•  Μέχρι τον περασμένο Νοέμβρη ζητούσαν το οικονομικό κλείσιμο και την παράδοση των 17 περιφερειακών αεροδρομίων, πράγμα που 

έγινε με τις υπογραφές λίγο πριν την εκπνοή του 2016.

•  Η ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού. Μιας έκτασης φιλέτο θα λέγαμε που η αποκρατικοποίηση του έχει ήδη προχωρήσει, ενώ έχουν 
παρουσιαστεί και τα σχέδια της ανάπλασης του. Οι υπογραφές “έπεσαν” στις 7 Ιουνίου, με την Lamda Development του ομίλου Λάτση, να 
έχει από εδώ και στο εξής τον πρώτο λόγο.

•  Μετά το Ελληνικό, σειρά είχε ο Αστέρας της Βουλιαγμένης. Οι τελικές υπογραφές μπήκαν στις 27 Οκτωβρίου. Τον Αστέρα πήρε η 
Apollo Incestment HoldCo, θυγατρική εταιρεία της Hermyn Street Real Estate Fund IV LP, από την Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ.

•  Αφάντου Ρόδου: η αποκρατικοποίηση έχει μπλοκαριστεί, εξαιτίας έκθεσης που αναφέρει ότι περιλαμβάνει έκταση αρχαιολογικής σημα-
σίας. Την έκθεση έδωσε τον περασμένο Απρίλιο στη δημοσιότητα ο πρώην υπουργός Πολιτισμού, Αριστείδης Μπαλτάς. Το αρχικό σχέδιο 
της ανάπλασης, περιγράφει την κατασκευή δύο ακινήτων καθώς και τη δημιουργία γηπέδου του γκολφ. Έχει πάρει την έγκριση από το 
ΚΣΔ, ενώ εκκρεμεί το θέμα του αρχαιολογικού χώρου.

•  Στην τελική ευθεία και οι διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, η οποία ξεκίνησε το 2013, με την υπογραφή συμβάσεων αγο-
ραπωλησίας μετωχών μεταξύ ΔΕΣΦΑ και SOCAR, για το 66% της εταιρείας, με το καταβαλλόμενο ποσό να φτάνει τα 400εκατ ευρώ.

•  Προχωρά επίσης και η ιδιωτικοποίηση της Αγοράς Μοδιάνο στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι προσφορές έχουν ήδη καταβληθεί 
για την πώηση του 43,64%.

•  Εν αναμονή της έναρξης του διαγωνιμού αξιοποίησης ακινήτου στη Βερβερόντα στο Πόρτο Χέλι. Αναμένονται εξελίξεις μέχρι το καλο-
καίρι

•  Ανοίξαν οι διαδικασίες και για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού. Πρόκεται για τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο και των τριών κάθε-
των σε αυτόν αξόνων. Οι δεσμευτικές προσφορές πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ 
μέχρι τέλος του χρόνου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.

•  Τέλος του προηγούμενου έτους ολοκληρώθηκε και η παραχώρηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Συντή-
ρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ).

•  Μαρίνες: Η μαρίνα της Αρετσού στην Καλαμαριά βρίσκεται μέσα στη λίστα των αποκρατικοποιήσεων, ενώ οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 
έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρόκειται για μία έκταση 77.825 τετραγωνικών μέτρων. Η μαρίνα της Πύλου ακολουθεί, με τα αρμόδια όργανα να 
θέτουν προ των πυλών την πώληση της. Έχει έκταση 32.195 τετραγωνικά μέτρα και θα δωθεί προς εκμετάλλευση για 40 χρόνια. Ακόμη 
η μαρίνα της Χίου με έκταση 27.000 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνεται στη λίστα, με τις προσφορές να έχουν καταβληθεί, ενώ στη 
λίστα βρίσκεται και η μαρίνα του Αλίμου.

•  Πωλείται και το Ποσείδι Χαλκιδικής: μία υπέροχη τουριστική έκταση με αμμώδη παραλία, για την οποία η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ήταν η 28η Νοεμβρίου.

•  ΟΛΠ: το μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης. Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 51% στην κινεζική Cosco τον Αύγουστο, ενώ θα αποκτήσει 
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Άκρως απογοητευτικά είναι τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου για την παραγωγή Ηλε-
κτρικής ενέργειας στη χώρα μας, από την χρήση του λιγνίτη.

Κατέλαβε μόλις το 34% η λιγνιτική παραγωγή ενώ οι εισαγωγές ρεύματος έφτασαν 
στο επίπεδο του 24%!!! Ενώ τα υδροηλεκτρικά λόγω των καιρικών φαινομένων είχαν καλά 
αποτελέσματα λειτουργίας με συμμετοχή 14% του συνόλου της ζήτησης για το πρώτο τρίμηνο 
του 2015, γεγονός που συνέβαλε να ξεπεράσουν και τις μονάδες παραγωγής που κάνουν χρήση 
φυσικού αερίου. 

Αν, όμως, συνεχιστεί η ίδια κατάσταση με την τόσο μικρή συμμετοχή του λιγνίτη τότε θα μιλά-
με για εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές, όπου αν προκύψει και μία ενδεχόμενη αύξηση 
των τιμών τότε τα πράγματα με αυτή την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας θα είναι δραματικά!!! αφού θα έχουμε αύξηση του κόστους 
παραγωγής στην Η.Ε. που οδηγούν στην αύξηση τιμών. 

Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για την χρήση λιγνίτη όπως έλλειψη λιγνίτη λόγω εξόρυξης ή δεσμεύσεις για εισαγωγές, 
το σίγουρο είναι ότι αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει άμεσα και να ενισχυθεί με την νέα λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας (V).

Σε άλλη περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι ζοφερό για τη ΔΕΗ και το προσωπικό της αφού θα ξοδεύει λεφτά για εισαγωγές, ενώ το ανθρώπινο 
δυναμικό της εάν δεν παράγει αναγκαστικά θα υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες!!! Ας προσέξουν καλά οι αρμόδιοι και ας σχεδιάσουν σωστά 
πλέον πριν είναι αργά.

Το συνδικάτο και οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια και να αναδείξουν τα παιχνίδια που παίζουν τα γνωστά 
καρτέλ στην αγορά Η.Ε. 

συνολικά το 67% έναντι 368,5 εκατ. Ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια. Προχωρά και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 
Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι, ανάμεσα τους η ιαπωνική Mitsui, η Dubai Port, η ICTS από τις Φιλιππίνες, η 
Deutsche Invest και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η εκμετάλλευση θα ισχύει μέχρι το 2051, ενώ ορίζονται επενδύσεις ύψους 180εκατ ευρώ σε βάθος 
7ετίας.  

•  Στα χέρια της ιταλικής Ferrovie Dello Stato Italian S.p.A πέρασε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ καταβάλλοντας προσφορά 45 εκατ. Ευρώ.

•  Κασσιόπη Κέρκυρας: μάχες επί μαχών στην περιοχή του Ερημίτη στην Κέρκυρα, προς μη ιδιωτικοποίηση του. Η ιδιωτικοποίηση είχε 
αρχίσει από το 2013, περιλαμβάνεται σε όλα τα μνημόνια ως προαπαιτούμενο, ενώ ανάδοχος είναι ο αρχικός ενδιαφερόμενος NCH 
Capital. 23 εκατ ευρώ καταβλήθηκαν για την απόκλση δικαιώματος επιφάνειας, ενώ σε 75 εκατ ευρώ θα ανέλθει το ποσό της συνολικής 
επένδυσης για την ήπια ανάπτυξη. Η έκταση της περιοχής φτάνει τα 438.228,89 τμ

•  Ελληνικό: οι υπογραφές έπεσαν στις αρχές του Ιουνίου, με την Lampa Development να αναδεικνύεται η ανάδοχος εταιρεία. Ωστόσο, τον 
περασμένο Αύγουστο, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, θα κινούσε διαδικασίες 
για να οριστεί ορισμένη έκταση ως αρχαιολογικός χώρος. Ο κυρωτικός νόμος πέρασε από τη Βουλή τον Σεπτέμβρη, ενώ μένει η μελέτη 
από το Υπουργείο Πολιτισμού, για να ξεμπλοκάρει η ιδιωτικοποίηση.

•  Έχουν ήδη δρομολογηθεί επίσης οι ιδιωτικοποιήσεις του Castello Bibelli στην Κορακιάννα Κέρκυρας, το golf Κασσάνδρας στη Χαλκιδι-
κή, το ακίνητο στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, ένα ακίνητο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης καθώς και στο Βαρθολομιό Ηλείας, η 
ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΠΑ, του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, ενός ποσοστού των ΕΛΠΕ, των ΕΛΤΑ, της ΕΥΑΘ, της 
ΕΥΔΑΠ, του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, των Ολυμπιακών Ακινήτων, την πρώην αμερικανική βάση στις Γούρνες Ηρακλείου 
Κρήτης, όλα τα ακίνητα της περιφέρειας που χαρακτηρίζονται μη εκμεταλλευόμενα από το ελληνικό δημόσιο και φυσικά τη ΔΕΗ, με την 
απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τον όμιλο να είναι πια πραγματικότητα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

Ο ψυχολογικός πόλεμος των δανειστών
Πίεση στην πίεση και ψυχολογικό πόλεμο ασκούν οι δανειστές στην Ελλάδα, προκειμένου να παραδοθεί άνευ όρων στις απαιτήσεις και τις 

ορέξεις τους. Από το 2010 που η χώρα μας μπήκε στο μνημόνιο μέχρι και σήμερα, η κοινωνία δοκιμάζεται ισχυρά, ενώ τίποτε δεν θυμίζει πια 
την φυσιολογική εξέλιξη πάνω στην οποία είχαμε όλοι πορευτεί.

Λιτότητα και απομονωτισμός
Το δημόσιο χρέος διογκώθηκε δύο φορές πάνω από το ΑΕΠ. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα οι παραδοσιακές Μεγάλες Δυνάμεις που από τη 
γέννηση του ελληνικού κράτους μας «προσέφεραν» απλόχερα τη βο-
ήθεια τους, να προστρέξουν και σε αυτή την δεδομένη στιγμή.

Ο ευρωπαϊκός τύπος δημιούργησε στο εξωτερικό με καθημερινές 
αναφορές την εικόνα του τεμπέλη Έλληνα, που καταχράται τη βοήθεια 
της φιλεύσπλαχνης Ευρώπης, ζώντας πλουσιοπάροχα-πάνω από τις 
δυνατότητες του όπως είπε και Β. Σόϊμπλε- και μη δίνοντας δεκάρα για 
το εξωτερικό χρέος που εκκρεμεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ελλά-
δα να απομονωθεί, να βρεθεί στη διεθνή σκακιέρα χωρίς συμμάχους, 
ενώ οι κυβερνήσεις που ηγήθηκαν, δεν μπόρεσαν να αντιστρέψουν την κατάσταση. Παράλληλα με το κλίμα, αυξάνονταν και οι απαιτήσεις και 
παράλληλα με την αύξηση των απαιτήσεων, ήρθε και η αφαίρεση των δικαιωμάτων του λαού μας. Αν δει κάποιος τη μεγάλη εικόνα, ίσως να 
βγάλει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα καλοστημένο σχέδιο των δανειστών, για να γονατίσουν την περήφανη και όμορφη Ελλάδα και να 
την αγοράσουν στο τέλος, μπιρ παρά. Άραγε, απέχει αυτή η άποψη από την πραγματικότητα;

Χαρτογράφηση πιθαμή προς πιθαμή.
Όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του 1ου μνημονίου, χαρτογραφήθηκε ολόκληρη η Ελλάδα από τους δανειστές μας. Αξιολόγησαν τις κερδοφόρες 

και μη κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις, τις εκτάσεις γης μας, ιστορικά ακίνητα, τουριστικούς προορισμούς, έτσι ώστε αγοράζοντας τα, να 
διευκόλυναν τη χώρα στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της. Κάτι ανάλογο με τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο του 1898, μόνο που εδώ 
δεν μιλάμε για εκμετάλλευση αλλά για πώληση. Και μάλιστα μέσω ενός οργανισμού που θα διευκόλυνε τις διαδικασίες, το ΤΑΙΠΕΔ. Πόσο προς 
όφελος της Ελλάδας είναι όλα αυτά όμως; 

Ναι στις μεταρρυθμίσεις
Μία άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Ότι πράγματι, η Ελλάδα και οι πολιτικοί της παράγοντες δεν ήταν σε 

θέση να διαχειριστούν σωστά τον δημόσιο πλούτο, με αποτέλεσμα να τον αφήσουν να ρημάξει. Ότι δεν υπήρχε ανάμεσα στους άρχοντες η πολι-
τική οξυδέρκεια και προνόηση για τη δημιουργία τέτοιων εθνικών υποδομών που θα μας έβγαζαν από την κρίση, είναι μία πραγματικότητα που 
δεν μπορούμε πια να την αμφισβητήσουμε.  

Τί θέλουν από εμάς οι ξένοι
Όμως οι “ξένοι” ήξεραν καλά, ότι οι δυνατότητες της χώρας είναι πενιχρές και ότι ο λαός δύσκολα θα επέλεγε τον δρόμο του απομονωτισμού. 

Έτσι ο γαλλογερμανικός άξονας, που διασπάστηκε μετά την προεδρία Σαρκοζί και έμεινε ως γερμανικός πια, συνέχισε προς την ίδια κατεύθυνση. 
Αυτή τη φορά όμως για να μη φανεί ως ο δυνάστης της Ευρώπης ενώπιον των εκλογών του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, χρησιμοποιεί έναν άλλον 
παίχτη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
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Το ΔΝΤ υλοποιεί τη γραμμή Σόϊμπλε

Τις πιο σκληρές κατευθύνσεις, τις πιο ακραίες απαιτήσεις , τις ζητά το Ταμείο, το οποίο επιφανειακά βρίσκεται σε αντίθεση απόψεων με τη 
Γερμανία. Και ως ένα βαθμό είναι σωστό. Γιατί η γερμανική ηγεσία δεν τηρεί ενιαία γραμμή έναντι του ελληνικού ζητήματος. Άλλη είναι η γραμμή 
Μέρκελ τώρα πια, άλλη η γραμμή Σόϊμπλε.

Φταίμε και εμείς

Έως ένα βαθμό, πράγματι η χώρα μας λειτούργησε τα χρόνια της μεταπολίτευσης επιπόλαια θα λέγαμε, υποβαθμίζοντας το ρόλο και τις 
ανάγκες του κράτους καθώς και την έννοια του πολίτη. Το γεγονός αυτό και ότι συνεπάγεται, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τις ακραίες 
θέσεις του Ταμείου.

Θέλουν γη και ύδωρ

 Γιατί εάν υποθέσουμε ότι το συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής με αλλεπάλληλους φόρους, με τις αξιοποιήσεις παρατημένων εκτάσεων γης και 
αναποτελεσματικές διοικήσεις στους ελληνικούς οργανισμούς, θα αποφέρει το αναμενόμενο και θα συμβάλλει στην απομείωση του χρέους, 
τότε θα πρέπει να έχουμε και το σθένος να αποδεχτούμε όλοι ότι δεν συμβάλλουν πουθενά οι παραλογισμοί των ομαδικών απολύσεων, του lock 
out και γενικότερα το «χτύπημα» των δικαιωμάτων των Ελλήνων εργαζομένων. Η υψηλή φορολογία, μαζί με την υψηλή ανεργία, έχουν ως 
αποτέλεσμα δύο πράγματα: τη μετανάστευση και το ξεπούλημα. Ναι λοιπόν στις μεταρρυθμίσεις για ένα καλύτερο εθνικό μέλλον, ένα μέλλον 
όμως με εθνική κυριαρχία που θα ανήκει στον ελληνικό λαό και όχι στους δανειστές μας. Ας στοχαστούμε και ας επιμείνουμε δίκαια.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗ

Βασικός θεμελιωτής της μαρξιστικής θεωρίας και της επαναστατικής πράξης, υπήρξε από τα πρώτα χρόνια της οργανωμένης εργασια-
κής ζωής ο συνδικαλισμός. Ο συνασπισμός των εργατών δηλαδή και των εργαζομένων αργότερα και η οργάνωση τους στα αντίστοιχα 
σωματεία, αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της ιστορίας των κρατών, παίζοντας πρωταρχικό ρόλο στην προώθηση και προάσπιση των 

κοινωνικών συμφερόντων και κατακτήσεων.

Ο συνδικαλισμός γεννιέται
Στη χώρα μας ο συνδικαλισμός γεννήθηκε και ρίζωσε μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες, γεγονός που του προσδίδει το νομοτελειακό του 

πράγματος. Πρώτες οργανωμένες κινήσεις συνδικαλιστών συναντάμε στα μεταλλεία του Λαυρίου και στον πρώτο ξεσηκωμό του 1856. Ακο-
λούθησαν πολλές τέτοιες συνδικαλιστικές εκφάνσεις μικρού βεληνεκούς μέχρι τη Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης του 1910 και φυσικά το 
ματωμένο Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, με τη μεγάλη απεργία των καπνεργατών που βάφτηκε στο αίμα. Το βάπτισμα δόθηκε, η μάχη άρχισε. 
Ο συνδικαλισμός μεγάλωνε, τα σωματεία πλήθαιναν, αποτελώντας πυρήνα των νέων ιδεών και των αντιρρησιών σε κάθε μορφή καταπίεσης και 
εκμετάλλευσης των ελεύθερων ατόμων. Εμφύλιος και δεύτερος παγκόσμιος το κίνημα γιγαντώνεται, ενώ στη διάρκεια της 7ετίας μετουσιώνε-
ται σε κινητήριο μοχλό των επαναστατικών δράσεων.

Ο συνδικαλισμός αναγνωρίζεται
Κατά τη μεταπολίτευση, στα ήρεμα χρόνια της ευμάρειας και της κοινωνικής προόδου, οι συνδικαλιστές αρχίζουν να καταλαμβάνουν στον 

κρατικό μηχανισμό υψηλόβαθμες θέσεις, έτσι ώστε να μεταλαμπαδευτεί η γνώση αλλά και η δημοκρατική λειτουργία από τα συνδικάτα στο 
κράτος. Φωνή της κοινωνίας το συνδικάτο, συσπείρωσε γύρω του όλο το ενεργό πολιτικά κομμάτι της κοινωνίας, πρωτοστατώντας σε κάθε τί 
ιστορικά αναγνωρίσιμο.
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Τα αίτια της πτώσης του κινήματος
Μπορεί το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας να μην άγγιξε το μέγεθος του κινήματος της Γαλλίας ή της Ιταλίας, ωστόσο λειτούργησε 

διαχρονικά μέσα στον αιώνα ως θεματοφύλακας των δημοκρατικών κατακτήσεων των εργατών. Πώς όμως από τις χρυσές εποχές φτάσαμε στη 
σημερινή κατάσταση; σημείο των καιρών ή αναπόφευκτος κύκλος της ζωής;

Κατά την πρώτη δεκαετία μετά την πτώση της Χούντας, είχαν ικανοποιηθεί τα βασικότερα αιτήματα των εργατών που είχαν να κάνουν με τη 
δημοκρατία, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας καθώς και το ύψος του ημερομισθίου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μάλιστα και στις αρχές 
του 1990, μεταβάλλεται τελείως το κοινωνικό και εργασιακό μοντέλο. Οι αποδοχές μπορούν και γίνονται υψηλές, οι συνθήκες βελτιώνονται 
απρόβλεπτα, το αμερικανικό γιάπικο εργασιακό μοντέλο είναι προ των πυλών. Οι εργαζόμενοι εκμεταλλεύονται των ευκαιριών, το Μάαστριχτ 
δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής κεφαλαίων αλλά και επιχειρήσεων σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και μένουν λίγοι να προβλέπουν ένα “μαύρο” οι-
κονομικό μέλλον εξαιτίας της φιλαργειρίας που χαρακτήρισε τον λαό μας για πάνω από 3 δεκαετίες, τους οποίους μάλιστα το κοινωνικό σύνολο 
τους προσπερνούσε, χαρακτηρίζοντας τους ως γραφικούς.

Τα συνδικάτα δεν έπαψαν ουδέποτε να υπάρχουν. Έπαψαν όμως για ένα μεγάλο διάστημα να εμπνέουν και να εκπροσωπούν επάξια τους 
εργαζόμενους. Παραδείγματα κακοδιαχείρισης της εξουσίας που αποκτούσαν με την εκλογή τους σε υψηλόβαθμες θέσεις στελέχη συνδικάτων, 
έχουμε όλοι μας στη θύμηση. Εξ άλλου ο όρος “εργατοπατέρας” δεν καθιερώθηκε τυχαίως αρνητικά στη συνείδηση όλων των πολιτών. Άλλωστε 
σε καιρούς οπισθοχώρησης του κινήματος, όπως θα λέγανε και οι κοινωνιολόγοι, η εξαγορά συνειδήσεων αλλά και η εκτράχυνση από το στόχο, 
είναι συνήθη περιστατικά.

Το κίνημα στα χρόνια της ύφεσης
Στα χρόνια της δικής μας οικονομικής κρίσης-και λέω δικής μας γιατί και τη συν δημιουργήσαμε αλλά και τη βιώνουμε- ο συνδικαλισμός 

ούτε τη θέση που θα έπρεπε έχει μέσα στην κοινωνία και την εργασία αλλά ούτε και το ανθρώπινο δυναμικό. Βρίσκεται σε ύφεση δηλαδή, σε 
μια ύφεση που την κάνει ακόμη πιο έντονη η οικονομική κρίση της χώρας μας. Για να καταλάβουμε πόση σημασία έχει η ύπαρξη ενός ισχυρού 
συνδικαλιστικού κινήματος, φτάνει να δούμε πόσο το πολεμούν οι μεγάλες δυνάμεις ή αλλιώς οι δανειστές μας. Το κίνημα αποδυναμώθηκε 
επειδή ο κόσμος κουράστηκε να απογοητεύεται από τις συνεχείς υποσχέσεις και μόνο. Το κίνημα αποδυναμώθηκε με τις συνεχείς οπισθοχω-
ρήσεις και την παντελή απουσία κατακτήσεων τα τελευταία χρόνια. Το κίνημα αποδυναμώθηκε κυρίως από το φόβο. Τον φόβο που εξέθρεψαν 
οι εργοδότες, απολύοντας όποιον είχε το σθένος να αντιπαρατεθεί και να υψώσει ανάστημα στην εργασιακή αδικία, ενώ δεδομένη έγινε στις 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, η υπογραφή δήλωσης καταδίκης του συνδικαλισμού στο χώρο δουλειάς. Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν, το πάνω 
από ένα εκατομμύριο άνεργοι πολίτες, η φτώχια και η ανέχεια συνέβαλαν αρκετά στο να απομονωθεί ο πολίτης, να ψάχνει για την ατομική λύση, 
γυρνώντας την πλάτη στο μαζικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Η Τρόϊκα δεν θέλει τον συνδικαλισμό
Δεν είναι τυχαίο που οι δανειστές θέτουν ως προαπαιτούμενο για τη δανειοδότηση της χώρας την ψήφιση του lock out. Τί σημαίνει αυτό 

σε απλά ελληνικά; είναι η δυνατότητα του εργοδότη να απομακρύνει ή να αντικαθιστά το προσωπικό της επιχείρησης του ή να την κλείνει, σε 
περίπτωση απεργιακής κινητοποίησης. Έτσι μπορεί να επικαλεστεί όποιον λόγο θέλει και να προχωρήσει σε μείωση προσωπικού, μη καταβολή 
δεδουλευμένων ή καταβολή μειωμένων αποζημιώσεων απόλυσης. Εκτός των παραπάνω νομιμοποιεί πλήρως την απεργοσπασία, ενώ για όλα 
αυτά υπάρχει πλήρης νομική κάλυψη.

Όσον αφορά τους συνδικαλιστές και τα σωματεία, δεν παρέχεται καμία νομική κάλυψη, αφού καταργείται πλήρως η εργατική νομοθεσία. Οι 
συνδικαλιστές γίνονται βορά των εργοδοτών, ενώ η απόλυση είναι το πρώτο και εύκολο όπλο στα χέρια τους.

Με λίγα λόγια η εφαρμογή αυτή της εργοδοτικής ανταπεργίας, δημιουργεί καθεστώς ομηρίας για τους εργαζόμενους. Αναστέλλει την εξαρτη-
μένη σχέση εργασίας χωρίς να τη λύνει. Να θυμίσουμε ότι για την Ελλάδα δεν είναι πρωτόγνωρη ρύθμιση, υπήρχε και μάλιστα σε πλήρη χρήση 
μέχρι το 1982 όπου και καταργήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με το νόμο1264/82. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό μπορούμε με στεντόρεια φωνή να πούμε πως αν το Συνδικαλιστικό κίνημα δεν υπήρχε έπρεπε να το ανακαλύ-
ψουμε, σίγουρα σήμερα πρέπει να το βελτιώσουμε ώστε να είναι πιο χρήσιμο στους εργαζόμενους. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Η χώρα μας γεωστρατηγικά κατέχει ίσως την πιο κομβική θέση στο χάρτη της μεσογείου, αφού η θέση της, της δίνει τη δυνατότητα να 
ενώνει την Δύση με την Ανατολή, την Ευρώπη με την Αφρική. Το “χρυσό πέρασμα” είναι ίσως και ο πιο σημαντικός λόγος που από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα η Ελλάδα, αποτέλεσε μήλον της Έριδος για τους ιμπεριαλιστές και τους μεγάλους στρατηλάτες.

Εν έτη 2017 η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο συμφωνιών που έχουν ως αντικείμενο τις νέες προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα της 
ενέργειας. Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στρέφουν το βλέμμα στην Ελλάδα, οραματιζόμενοι υψηλά κέρδη με μικρό κόστος. Ωστόσο τα τε-
λευταία χρόνια και μετά από μεγάλα ενεργειακά ατυχήματα που έφεραν ακραίως αρνητικά αποτελέσματα στη ζωή των κατοίκων της Ευρώπης, 
αποφασίστηκε η χάραξη ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής πάνω στην ενέργεια. Πολιτική που θα έχει στις προδιαγραφές της άσκησης της, την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια

Οι τρεις άξονες στους οποίους στηρίζεται η πολιτική της ευρωζώνης σχετικά με τα ενεργειακά θέματα, έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κυρίως μέσα από τη μείωση των αέριων ρύπως και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

TAP

Το κλείσιμο της συμφωνίας για την ολοκλήρωση του διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου ή αλλιώς TAP αποτελεί ίσως την κορυφαία επέν-
δυση αλλά και προοπτική στην αγορά ενέργειας στη χώρα μας, αφού εκτός των άλλων η δημιουργία του πρόκειται να προσφέρει 15.000 θέσεις 
εργασίας και 7.500 μόνιμες θέσεις εργασίας. Ο αγωγός θα φτάσει τα 550χλμ στη χώρα μας, αφού θα διασχίσει όλη τη βόρεια Ελλάδα, ξεκινώ-
ντας από τους Κήπους, στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, και από εκεί θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP). Πρόκειται 
για το μεγαλύτερο χερσαίο τμήμα του.

ΑΠΕ

Μεγάλες προοπτικές δίνει φυσικά και το περιβάλλον της χώρας μας, ο καιρός της δηλαδή. Ο εμφανής ήλιος σχεδόν ολόκληρο το έτος, μαζί 
με τους ήπιους ανέμους, συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για την ανάπτυξη τόσο των αιολικών πηγών ενέργειας όσο και των φωτοβολταϊκών.

Η Ευρώπη στηρίζει τις ΑΠΕ

Πρόσφατα επισκέφτηκε τη χώρα μας, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, αρμόδιος για θέματα Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας, 
Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, ενώ συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Μεταξύ άλλων ο κ. Κανιέτε επεσήμανε 
ότι η Ελλάδα θα αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο για θέματα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σχεδιάζεται η αξιοποίηση του 
δυναμικού των δυνατοτήτων της Ελλάδας σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών. Τέλος ο Επίτροπος συζήτησε με τον 
ΠτΔ τη δυνατότητα της διασφάλισης της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ.Κανιέτε υπογράμμισε ότι η ενέργεια ως τομέας 
μπορεί να ενισχύσει ως δυναμικό της την Ελλάδα, καθώς και να προσφέρει επενδύσεις, ενώ μέσα από τις επενδύσεις μπορούν να υπάρξουν 
νέες θέσεις εργασίας και κατ επέκταση ανάπτυξη. Όλα αυτά, για να γίνουν πράξη, ο κ. Κανιέτε διευκρίνισε ότι η Ελλάδα θα διευκολυνθεί στη 
χρηματοδότηση, μέσω του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων που έχει συγκροτηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: “Δεδομένων όλων αυτών, 
θα καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια ούτως ώστε να υπάρξουν επενδύσεις, απασχόληση και έργα στην ελληνική οικονομία» τόνισε κατά 
την συνάντηση του με τον ΠτΔ ο κ. Κανιέτε. 
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ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Άμεση, επείγουσα και επιτακτική χαρακτηρίζει η ΔΕΗ, τη διάθεση του 7% του πελατολογίου της, σε ανταγωνιστικές εταιρείες, έτσι ώστε 
να εξασφαλιστεί ένα ισχυρό έσοδο που θα της επιτρέψει να κινηθεί πιο άνετα στους πολυδαίδαλους διαδρόμους της χρηματοπιστωτι-
κής  και επιχειρηματικής αγοράς.

Άμεσα οι προσλήψεις νομικών συμβούλων
Για να επιτευχθεί λοιπόν ο στόχος και να ολοκληρωθεί η πραγμάτωση του αρχικού σχεδίου, θα έπρεπε μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου να έχουν 

ολοκληρωθούν οι προσλήψεις των νομικών συμβούλων, οι οποίοι θα αναλάβουν όλες τις διαδικασίες διάθεσης του πελατολογίου. Πρόκειται 
περίπου για 400 με 500.000 πελάτες.

Ποιά η δουλειά των νομικών συμβούλων
Πολύ σοβαρό έως κρίσιμο χαρακτηρίζει την πρόσληψη των νομικών συμβούλων η ΔΕΗ, διότι θέλει να κατοχυρώσει νομικώς όλες τις παραπά-

νω κινήσεις, προστατεύοντας παράλληλα αλλά και προωθώντας τα συμφέροντα του ομίλου. Υπάρχουν ακόμη μία σειρά από θέματα, για τα οποία 
θα πρέπει να κατατεθούν προτάσεις από αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη έκβαση.

Θα πρέπει εν συνεχεία να συσταθούν από τους νομικούς συμβούλους τα κατάλληλα κείμενα που θα ανοίξουν τον δρόμο για τις τελικές 
υπογραφές με τους επενδυτές, ενώ θα καλυφθούν και νομικά ζητήματα που θα προκύψουν από τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου πελατών. Η 
αναγκαιότητα της ύπαρξης των νομικών όμως δεν σταματά εδώ.

Προάσπιση των συμφερόντων σε Υπουργείο και ΕΕ
Θα πρέπει μέχρι τότε να έχουν κατατεθεί σωστές προτάσεις αλλά και αποφάσεις στο Υπουργείο Ενέργειας αλλά και στην ΕΕ, καθώς και στους 

θεσμικούς φορείς της αγοράς, που θα θωρακίζουν τα συμφέροντα της ΔΕΗ και δεν θα αφήνουν περιθώρια κινήσεων για περαιτέρω συρρίκνωσή 
της. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο όμιλος θα πρέπει να είναι έτοιμος έτσι ώστε να υποστηρίξει και νομικά τα θέματα της εταιρείας που 
σχετίζονται με το χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για να προλάβει η ΔΕΗ τις ημερομηνίες, επιβάλλεται όπως υποστήριξαν πηγές της, να ακολουθηθεί ταχεία διαγωνιστική διαδικασία.
Το κόστος της πρόσληψης των νομικών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔΕΗ θα φτάσει τις 140.000 ευρώ, ενώ να σημειωθεί ότι είναι η 

πρώτη φορά που αναζητείται βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες.
Αργότερα λοιπόν μέχρι το Νοέμβρη, θα πρέπει όλα αυτά να αποτελούν πράξη και το χαρτοφυλάκιο  των 500.000 πελατών να έχει μεταβιβαστεί 

σε τρίτους επενδυτές, ενώ η στρατηγική του ομίλου είναι να δημιουργήσει δύο εταιρείες που θα περιλαμβάνουν πελάτες όλων των κατηγοριών, 
ενώ βασικός στόχος είναι να ξεπεραστούν οι ΝΟΜΕ στην πράξη, όπως υποστήριξε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μ. Πανα-
γιωτάκης.

ΕΛΛΑΔΑ: ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤOΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

Αύξηση ύψους 157% παρουσίασε μέσα στη δεκαετία 2005-2015 η τιμή του ηλεκτρισμού στη χώρα μας. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση που 
σημειώνεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης,  χωρίς ωστόσο τα τιμολόγια να είναι τα ακριβότερα. Ας δούμε όμως αναλυτικά το τί 
κατέγραψαν τα στοιχεία. Λετονία, Βουλγαρία, αλλά και Βρετανία είναι οι χώρες που τοποθετούνται στις πρώτες θέσεις της λίστας με τις 

αυξήσεις στη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Η Λετονία σημείωσε αύξηση 20%, η Βουλγαρία 13%, ενώ η Αγγίλα 11%. Στις τελευταίες θέσεις της 

λίστας τοποθετείται η Μάλτα, ενώ η Κύπρος κλείνει τον κατάλογο με μείωση στη πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και 15%.
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Αν και τα ελληνικά τιμολόγια για το διάστημα το οποίο εξετάστηκε δεν θεωρούνται τα ακριβότερα, ωστόσο λόγο των χαμηλών εισοδημάτων 
των Ελλήνων κυρίως στα χρόνια της κρίσης, δημιουργείται αυτό το τεράστιο ποσοστό της αύξησης. Παράλληλα, μεγάλη είναι και η αύξηση που 
παρουσιάζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ, που έφτασε να χτυπήσει κόκκινο, με το συνολικό ποσό των 2,5 δις ευρώ. Μεγάλες είναι 
όμως και οι οφειλές σε κράτη όπως η Βουλγαρία, Κροατία και η Ρουμανία, ενώ το 10% συνολικά των κατοίκων της Ευρώπης, αγωνίζονται 
να σταθούν όρθιοι απέναντι στη λεγόμενη ενεργειακή φτώχια. Η χώρα μας, παλεύει τίμια, με τη ΔΕΗ να έχει κατανοήσει το πρόβλημα και να 
προσφέρει από τις αρχές του προηγούμενου έτους, μία σειρά διευκολύνσεων προς τους πελάτες της, συμβάλλοντας όσο μπορεί στο μεγάλο 
πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Αυξήσεις σε εμβέλεια Ένωσης
Αύξηση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε για τα νοικοκυριά περίπου 24%, αγγίζοντας τα 20,9σεντς/kwh, τη στιγμή που το 

2010 έφταναν κατά μέσο όρο τα 16,7 σεντς ανά κιλοβατόρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα που στην Ευρώπη η μέση τιμή του ρεύματος αυξή-
θηκε για τα νοικοκυριά κατά 56%, στην Ελλάδα έσπασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τα 157%. Τη χώρα μας στη δυσάρεστη αυτή πρωτιά, ακολούθησε 
η Αγγλία και η Ισπανία με 110%.

Να είναι η αύξηση συνέχεια της οικονομικής δυσπραγίας των χωρών; η απάντηση δεν είναι δύσκολη, εάν σκεφτεί κανείς ότι η χαμηλότερη 
αύξηση παρατηρήθηκε στην Ολλανδία, με ποσοστό 0,1%. Από την αντίπερα όχθη πάλι, χώρες που δεν αντιμετωπίζουν κρίση σε επίπεδα Ελλάδας, 
σημείωσαν εξίσου υψηλή αύξηση, ενώ τα δύο μεγάλα τουριστικά νησιά της Μεσογείου, η Μάλτα και η Κύπρος, σημείωσαν μεγάλες μειώσεις, με 
την Κύπρο να κατηφορίζει στο μείον 15%! Ωστόσο, χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο όπως η Γερμανία και η Δανία, αγοράζουν ακριβά το ρεύμα 
τους, με τιμή που φτάνει ανά κιλοβατόρα τα 30,47 σεντς/kwh και 29,05 αντίστοιχα. Η διαμόρφωση των παραπάνω τιμών εμπερικλείει και τους 
φόρους και τα τέλη προς τις ΑΠΕ.

 
Βαλκάνια και Δυτική Ευρώπη
Αν και η Βουλγαρία διαθέτει την ακριβότερη ενέργεια, ωστόσο τη διαθέτει φθηνά στους πολίτες της με τιμή ανά κιλοβατόρα τα 9,6 σεντς. 

Αντίθετα ένας καταναλωτής στο Λουξεμβούργο πληρώνει την κιλοβατόρα 18 σεντς, διαθέτοντας το 0,7% του μισθού του, με αυτόν να φτάνει κατά 
μέσο όρο τις 3149 ευρώ, την ώρα που στη Βουλγαρία δίνεται το 1,9% για ενέργεια, με μέσο μισθό 356 ευρώ το μήνα.

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ, ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΛΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Αύξηση 26% είχαν μέσα στο 2016 οι ρευματοκλοπές σε όλη τη χώρα. Αδυναμία πληρωμής φτωχών πολιτών ή εσκεμμένη πράξη 
αντίδρασης, η ρευματοκλοπή αυξήθηκε μέσα σε μία διετία κατά 60%. Το ποσοστό είναι τρομακτικό, ενώ η “χασούρα” της ΔΕΗ αρκετά 
υψηλή, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι μόνο το 2016 σημειώθηκαν και καταγράφηκαν 10.600 ρευματοκλοπές.

Φυσικά αυτά τα νούμερα είναι ότι έχει καταφέρει να εντοπίσει ο ΔΕΔΔΗΕ βάσει των ελέγχων που έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει, ενώ 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν πρόκειται μόνο για φυσικά πρόσωπα. Πρόκειται και για αρκετές και μεγάλες επιχειρήσεις που επιλέγουν 
να μην πληρώσουν το ρεύμα, αν και έχουν τη δυνατότητα. Πολλά είναι τα περιστατικά σε αστικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε 
τουριστικές περιοχές, με εμπορικά καταστήματα και ξενοδοχεία να εμπεριέχονται στη λίστα των παρανόμων.

Ο απολογισμός του ΔΕΔΔΗΕ, δείχνει πόσο αναγκαία είναι η αυστηροποίηση των ποινών, ενώ η ΡΑΕ θα προτείνει ποινές στο εγχειρίδιο ρευμα-
τοκλοπών, το οποίο θα εκδοθεί βάσει του νέου Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου. Η ΡΑΕ προτείνει την άμεση διακοπή ρεύματος εφόσον διαπιστωθεί 
ρευματοκλοπή, ενώ θα πρέπει να καταβάλλει άμεσα το ποσό που χρωστά έτσι ώστε να υπάρξει επανασύνδεση.

Η θέση του Υπουργείου

Το υπουργείο Ενέργειας και ο Γ. Σταθάκης, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κόβεται ρεύμα για οφειλές κάτω από 1000 ευρώ, γεγονός που 
στέλνει λανθασμένα μηνύματα στους καταναλωτές, αφού κανείς δεν προστρέχει να καλύψει τις χαμηλές οφειλές του, με αποτέλεσμα αυτές 
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να διογκώνονται. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η απόρροια. Επηρεάζονται και τα τιμολόγια ηλεκτρισμού με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται και οι 
συνεπείς, ενώ επί του πραγματικού το μεγάλο κόστος το χρεώνεται η ΔΕΗ.

Η λύση στη ρευματοκλοπή
Μία πολύ καλή λύση που θα εξαλειφθεί μια και καλή το φαινόμενο, επιστρέφοντας στη ΔΕΗ τα χαμένα της κέρδη, αλλά δίνοντας και παροχές 

στους ίδιους τους καταναλωτές, είναι οι  έξυπνοι μετρητές. Μέσα στην επόμενη δεκαετία οι περισσότεροι μετρητές θα έχουν αντικατασταθεί 
από τους έξυπνους και η καταμέτρηση θα πραγματοποιείται ψηφιακά, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν πχ το νυχτε-
ρινό ρεύμα όταν και όπου πρέπει και να αντιλαμβάνονται ποιες ηλεκτρικές συσκευές είναι πολυέξοδες ή καίνε παραπάνω από το κανονικό. 
Να υπενθυμίσουμε ότι τους πρώτους έξυπνους μετρητές ρίχνει στην αγορά η Intracom Telecom, με προσφορά 46 εκατ ευρώ. Η εταιρεία,  που 
πια εξυπηρετεί αραβικά συμφέροντα, εάν όλα πάνε καλά, υπογράφει την πρώτη της σημαντικής εμβέλειας σύμβαση στην Ελλάδα, μετά το «δι-
αζύγιο»  της με τον όμιλο Κόκκαλη. Μέχρι τότε όμως, καλό θα ήταν να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι καταναλωτές και είναι 
συνεπείς στις ενεργειακές υποχρεώσεις τους.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ (ΝΟΜΕ): ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ

Γνωρίζαμε ότι η εφαρμογή των δημοπρασιών ΝΟΜΕ θα γινόταν προκειμένου να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ. Θα ήταν δηλαδή ένα μέσο 
που θα έδινε φθηνή λιγνιτική ενέργεια σε ιδιώτες προμηθευτές και έτσι δεν θα είχε η ΔΕΗ την αποκλειστικότητα, άρα θα υπήρχε μία 
ισορροπία στην αγορά, σύμφωνα πάντα με τους φωστήρες που εδώ και χρόνια παλεύουν για το καλό του καταναλωτή, ενώ όλοι γνω-

ρίζουμε ότι ο πραγματικός τους στόχος δεν είναι άλλος από την διευκόλυνση των ιδιωτών και δη των αεριτζήδων να δραστηριοποιηθούν στην 
ενέργεια και μάλιστα με το λιγότερο κόστος.

Παρά, λοιπόν, τις διαβεβαιώσεις ότι με τα ΝΟΜΕ δεν ιδιωτικοποιείται η Η.Ε. που παράγεται από τη ΔΕΗ έρχεται τώρα με τον εφαρμοστικό νόμο 
και δίνει επιπλέον μέχρι το 2020 το 49% των πελατών της ΔΕΗ σε ιδιώτες!!!

Επομένως έχουμε αναγκαστική φυγή των πελατών και δημοπρασίες όπου θα λαμβάνουν οι ιδιώτες προμηθευτές ενέργεια από τη ΔΕΗ κάτω 
του κόστους, απλά για να θησαυρίσουν σε βάρος βεβαίως της ΔΕΗ. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο υπολογισμός της τιμής εκκίνησης ξεκινά από πολύ χαμηλό σημείο δεδομένου ότι λαμβάνεται υπόψη το 
μεταβλητό κόστος και όχι το συνολικό; Γιατί άραγε; Μα φυσικά για να αποπληρώνεται η τιμή 
Η.Ε. σε εξευτελιστικά επίπεδα και εις βάρος της ΔΕΗ. 

Οι κρατικοδίαιτοι ιδιώτες επιχειρηματίες χωρίς την δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς 
καμία επένδυση, χωρίς κανένα ρίσκο, με σίγουρα και μεγάλα κέρδη θα έλθουν για άλλη μία 
φορά να λεηλατήσουν το Δημόσιο πλούτο και τους Έλληνες καταναλωτές. 

Έτσι, λοιπόν, ο υγιείς ανταγωνισμός θα λειτουργήσει σε όφελος του καταναλωτή!!! Όπως 
ακριβώς μέχρι σήμερα….. μόνο που οι τιμές αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο από την στιγμή 
που λειτούργησε η απελευθέρωση. 

Βεβαίως για τη ΔΕΗ θα είναι ταφόπλακα αφού όλη η υδροηλεκτρική και λιγνιτική παραγωγή 
θα δίδεται σε χαμηλή τιμή – κάτω του κόστους – στους αεριτζήδες προμηθευτές και έτσι θα 
εξασφαλίσουν σίγουρα κέρδη, όσο για τον καταναλωτή θα συνεχίζει να πληρώνει ακριβά την 
Η.Ε. αφού το παιχνίδι είναι στημένο με τη βούλα της κυβέρνησης και του Διευθυντηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με αυτή την τακτική πως μπορεί να ορθοποδήσει η ΔΕΗ, πως θα μπορέσει να πληρώσει 
δάνεια, προμηθευτές και προσωπικό άρα θέλουν να την κλείσουν αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. 
Ας μην το επιτρέψουμε.

EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 015808

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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Η εδραίωση της μνημονιακής πολιτικής προκαλεί όλο και πιο πολλά δεινά στον Έλληνα πολίτη και στα λαϊκά στρώματα.
Η φτωχοποίηση έχει πλέον διαπεράσει τον κοινωνικό ιστό με αποτέλεσμα καθημερινά να προστίθενται όλο και πιο πολύ συμπολίτες 

στην ανέχεια, στην ανεργία στο περιθώριο. 
Η εξαθλίωση της μεσαίας τάξης δημιουργεί πλείστα προβλήματα στην προοπτική ανόδου και ανάκαμψης της οικονομίας, αφού οι φόροι 

αυξάνονται με γεωμετρική άνοδο ενώ η φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα έχει πλέον εξαντληθεί με αποτέλεσμα να μην υπάρξει προοπτική.
Ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα να αλλάξει το μείγμα αυτής της καταστροφικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που ισοπεδώνει αξίες, ιδανικά, 

κατακτήσεις, ενώ διαλύει επιχειρήσεις και ξεπουλάει το Δημόσιο πλούτο της χώρας.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να αγωνιστούμε:  
• Κατά των ιδιωτικοποιήσεων, κατά του ξεπουλήματος του Δημόσιο τομέα.
• Κατά της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ.
• Κατά του διαμελισμού του Ομίλου ΔΕΗ.
• Κατά της πώλησης μονάδων
• Κατά της κατάργησης του κράτους πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας.
• Κατά της κατεδάφισης του ασφαλιστικού μας ζητήματος.
• Κατά της μείωσης του εφάπαξ και των συντάξεων.
Ζητάμε προστασία από μία πολιτεία η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους. Δεν μπορεί να λειτουργεί παραβατικά 

στερώντας βασικές ανάγκες από τους πολίτες αυτής της χώρας δεν μπορεί να δημιουργούνται αγκυλώσεις που θα οδηγούν τους πολίτες σε 
στερήσεις.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Διεκδικούμε 
  Την Κατάργηση των μνημονιακών νόμων.
  Την ελεύθερη μετακίνηση του προσωπικού στον Όμιλο ΔΕΗ με κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων που την απαγορεύουν.
  Λέμε ΟΧΙ στην μικρή ΔΕΗ.
  Λέμε ΟΧΙ στην συρρίκνωση της ΔΕΗ. 
  Λέμε ΟΧΙ στην πώληση του ΑΔΜΗΕ.
  Αγώνας για την σωτηρία της εμπορίας.
  Αγώνας για την διατήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
  Κατάργηση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ.
  Διατήρηση των ΠΕΚΑ & Πολυιατρείων.
  Αναβάθμιση της ειδικότητας ΓΥ3/Β (προσωπικού Ασφαλείας) στην κατηγορία ΔΟ2 με άμεσες προσλήψεις και ταυτόχρονα απομάκρυνση 

των ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης. Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται σε θέσεις 
υψηλής επικινδυνότητας. Άνοιγμα των τερματικών κλιμακίων της ΓΥ κατηγορίας ανάλογα με τα τυπικά προσόντα.

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

  Για τους συναδέλφους μας αποσπασμένους που εργάζονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΟΠΥΥ, να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η ΕΣΣΕ 2008 στην περίπτω-
ση που θέλουν να επιστρέψουν στην ΔΕΗ. 

  Άμεσες προσλήψεις Διοικητικού προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα η πρώτη γραμμή, αλλά και άλλες υπηρεσι-
ακές μονάδες που έχουν ανάγκες. 

  Άμεση μετάταξη των συναδέλφων που επέστρεψαν στη ΔΕΗ από τον ΕΟΠΥΥ από Υ3 σε ΔΟ3. 
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ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ “ΦΕΣΩΝΟΥΝ” ΤΗΝ ΔΕΗ 
ΜΕ 74 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ;

ΛΟΥΚΕΤΑ 

Ανάμεσα στους “μπαταξήδες” της ΔΕΗ λογίζονται και πολλοί δήμοι. Τα 
στοιχεία που έφεραν στη δημοσιότητα κυριακάτικη εφημερίδα μεγά-
λης κυκλοφορίας είναι εντυπωσιακά και αν μη τι άλλο δείχνουν τον 

τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν πολλοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, να βρίσκεται πολύ μακριά από τη λογική που θέλει να είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους

Σύμφωνα λοιπόν με κυβερνητικές πηγές, οι οφειλές των Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) έχουν πλέον ξεπεράσει τα 74 εκατ. 
ευρώ. Πρώτη στη λίστα με τα χρέη-μαμούθ εμφανίζεται η ΔΕΥΑ Κατερίνης, για 
την οποία από το 2011 ως και τον περασμένο Αύγουστο, έχει συσσωρευτεί το 
ποσό των 6.2 εκατ. ευρώ.

Η εφημερίδα το “Βήμα της Κυριακής”, που αποκάλυψε το θέμα αναφέρει 
ότι άλλοι 34 δήμοι παρουσιάζουν χρέη μεγαλύτερα των 64 εκατ. ευρώ, ενώ 
τα περισσσότερα χρέη έχουν συσσωρευτεί από το 2011 έως σήμερα, δηλαδή τα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο, σε δέκα δημοτικές επιχειρήσεις, οι 
οφειλές ρεύματος ξεκίνησαν 10 χρόνια πριν. Τα χρέη δηλαδή χρονολογούνται από την εποχή των 1983-1988 και από το 2007, έχουν ασκηθεί 
αγωγές και έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις υπέρ της ΔΕΗ.

Υπάρχουν όμως και οι καλοπληρωτές. Οι δήμοι αυτοί μάλιστα ξεπερνούν τους 20, όπως η Φλώρινα, Ηγουμενίτσα, οι Σέρρες, η Σύρος, η Χίος, 
τα Γιαννιτσά, η Λιβαδειά και άλλοι. Τι παράδειγμα άραγε δίνουν τους δημότες τους; Εκείνοι, προφανώς, τους καλούν να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους απέναντι τους…

Αλλά τα πράγματα φτάνου τα όρια της πρόκλησης καθώς, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης προβάλλει νέα αιτήματα προς τον πρόεδρο 
της ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτάκη. Ειδικότερα, προτείνει να μπορούν οι δήμοι να παίρνουν προκαταβολές από τα τέλη που εισπράττει η ΔΕΗ για 
λογαριασμό τους. 

Η πρόταση του Πατούλη βρίσκει αντίθετη τη διοίκηση της επιχείρησης, καθώς εκτός των άλλων, θα επιδείνωνε δραματικά τη ρευστότητα της 
ΔΕΗ. Η ΚΕΔΕ προτείνει επίσης να αποδίδονται στους δήμους εντός διμήνου τα εισπραττόμενα ποσά από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους 
και να καθοριστεί ένα κοινά αποδεκτό τιμολόγιο.

Η ανάσχεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες είναι σήμερα κοντά στα 2 δισ. ευρώ, αποτελεί προτεραιότητα για τη ΔΕΗ, τη στιγμή που η 
ρευστότητα της επιχείρησης έχει χτυπήσει κόκκινο. Από το 2011 έως σήμερα, το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών έχει τριπλασιαστεί. Από 
το σύνολο των οφειλών, περίπου 1.2 δισ. ευρώ αφορά στη χαμηλή τάση, 220 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη του δημόσιου και του ευρύτερα δημόσιου 
τομέα, ενώ στα 280 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι οφειλές από την υψηλή τάση.

Οι υπόλοιποι ανεξόφλητοι λογαριασμοί καταλογίζονται στις υπόλοιπες βιομηχανίες και στις εμπορικές επιχειρήσεις μέσης τάσης. Είναι ανα-
γκαίο λοιπόν να μπει μια τάξη σε όλη αυτή την κατάσταση… Όπως και σε άλλες πολύ προκλητικές για τους συνεπείς καταναλωτές…

Έτσι λοιπόν ενώ οι νέοι παίχτες προσβλέπουν σε συνεργασίες με αλυσίδες καταστημάτων για την ενίσχυσή τους στην αγορά, ο Όμιλος 
ΔΕΗ αποδυναμώνει στην καλύτερη περίπτωση τα γραφεία καταναλωτών και της εμπορίας και του ΔΕΔΔΗΕ.

Λέμε στην καλύτερη περίπτωση γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει πολλά λουκέτα με αποτέλεσμα την κακή εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών. Τελευταίο κρούσμα το γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ στο Τύρναβο.
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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΙΟ "ΚΟΝΤΑ”  
ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΔΕΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

Τρία επιχειρηματικά σχήματα κατέθεσαν προσφορές 
στο διαγωνισμό του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής 
(ΔΕΔΔΗΕ) για την εγκατάσταση περίπου 180.000 έξυ-

πνων μετρητών σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα σχήματα αυτά είναι: ΟΤΕ-Intrakat- 

Intrasoft International, Intracom Telecom και Microdata-SMEC. 
Σημειώνεται ότι είναι πιλοτικό το πρόγραμμα αντικατάστασης 
των συμβατικών με «έξυπνους» ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρι-
κού, για το οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ προκήρυξε το διαγωνισμό. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των έξυπνων μετρητών 
είναι η παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
σε πραγματικό χρόνο, εξέλιξη που καταργεί επί της ουσίας τον 
λογαριασμό που βγαίνει κάθε δύο μήνες (ΕΝΑΝΤΙ) και δίνει τη 
δυνατότητα συγκέντρωσης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτη-
ριστικών, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία 
πολυζωνικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν, ακόμη, ότι οι νέες ψη-
φιακές συσκευές θα περιορίσουν στο ελάχιστο τις περιπτώσεις 
ρευματοκλοπής, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, ελαχιστοποι-
ούνται τα έξοδα καταμέτρησης για τους προμηθευτές ρεύματος.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια για την ΔΕΗ θα αποτελέσει η εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ξεκινά δυναμικά και 
επανακαθορίζει το ενεργειακό τοπίο στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει 151,3 MW εγκαταστημένης ισχύος από ΑΠΕ, αναλυτικά ως εξής: 81 MW από αιολική ενέργεια, 69MW από 
μικρά υδροηλεκτρικά και 1,3 MW από φωτοβολταϊκά. 

Επιδίωξη της εταιρείας του Ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι η περαιτέρω ανάπτυξή της με στόχο τον υπερδιπλασιασμό της εγκατεστημένης 
ισχύος της τα επόμενα πέντε χρόνια. Ακόμη πρόθεση της ΔΕΗ-ΑΠΕ είναι η ένταξη στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο και των άλλων μορφών ΑΠΕ 
γεωθερμίας και βιομάζας.

Οι μέθοδοι αποθήκευσης ενέργειας που εξασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία των μη διασυνδεμένων νησιών του Αιγαίου, 
είναι ο επόμενος στόχος της ΔΕΗΑΝ.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με σεβασμό στο περιβάλλον και με την σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοποριακά 
έργα ανάπτυξης. Ένα τέτοιο έργο είναι το υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας της Ικαρίας. Ένα καινοτόμο πρωτοποριακό έργο που συνδυ-
άζει διαφορετικές μορφές ΑΠΕ, αιολικό πάρκο, ταμιευτήρες  νερού και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.

Το έργο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης και προβλέπεται να λειτουργήσει στο τέλος του επόμενου έτους, θα αποδίδει 9,8 MW και θα επαρ-
κεί για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Η πρόοδος κατασκευής του έργου έχει φτάσει στο 85%. 

Κοινωνική Προσφορά 
Η αιμοδοσίες που πραγματοποιεί η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ είναι πράξη αλληλεγγύης προς τους 

συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. 
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