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Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΟΥΡΕΣ ΣΤΑ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ!

Σ ΥΝΕΔΡΙΟ
Σ

υναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Το συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
πραγματοποιείται σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή, όπου βιώνουμε
όλοι τα φαινόμενα της οικονομικής
δυσπραγίας, την ανασφάλεια του σήμερα και την αβεβαιότητα του αύριο.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι δυνάμεις της
κεφαλαιοκρατικής ανασυγκρότησης
είναι πιο επικύνδυνες, πιο απρόβλεπτες και σε συνεργασία με το διευθυντήριο της Ε.Ε. σχεδιάζουν κατά των
λαών και υπέρ της κερδοφορίας του
κεφαλαίου.
Γι’αυτό απαιτείται να στέλνουμε στις
Βρυξέλες όταν ψηφίζουμε εκπροσώπους, οι οποίοι θα εκφράζουν Σοσιαλιστικές και Δημοκρατικές αρχές,
προκειμένου τα μέτρα που λαμβάνονται εκεί, να είναι δίκαια και υπέρ των
μεσοκατώτερων στρωμάτων, τα οποία
σε διαρκή βάση αποτελούν τα μόνιμα
υποζύγια, αφού πληρώνουν το μάρμαρο για την αντιμετώπιση κάθε οικονομικής κρίσης.
Μια κρίση που δεν την προκάλεσαν
οι εργαζόμενοι αλλά αυτοί που τόσα
χρόνια νομοθετούν υπέρ του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του, εδώ
και έξω. Μια κρίση που θέλει τις αγορές ανεξέλεκτες και ως αυτόματοι
πιλότοι να συμπαρασύρουν τις τιμές
προς τα πάνω.
Μέχρι σήμερα οι αγορές αποδυκνύονται ψευδεπίγραφες αφού δεν έφεραν
φτηνές τιμές όπως διακήρυτταν, ενώ
ο ανταγωνισμός είναι κίβδηλος και σε
βάρος της ΔΕΗ. Γι’αυτό απαιτείται με
την κατάπτωση της Νεοφιλελεύθερης
άποψης να αρχίσει και η αποκαθήλωση των αγορών, αφού αποτελούν
μια φενάκη και μια μόνιμη απειλή για
την τσέπη του καταναλωτή.

Άποψη του συνεδρίου ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ



Ομιλία του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ στο 33ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σήμερα κλείνει ένας κύκλος με την
ολοκλήρωση του 33ου συνεδρίου και
ένας νέος ανοίγετε μπροστά μας. Μια
θητεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ περνά στην
ιστορία και μια νέα αρχίζει. Στο σημείο
αυτό έχω χρέος να αναφερθώ στο
απερχόμενο συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ, και με κάθε παρρησία μπορώ να
πω ότι αυτή η ΓΕΝΟΠ μας ενέπνευσε,
αφύπνησε συνειδήσεις και ανέδειξε
παλιές και χαμένες συνδικαλιστικές
αξίες. Επιπλέον συμβολίζει, σήμερα,
κάθε προοδευτική σκέψη ενώ θέλω
να πιστεύω ότι θα εξακολουθήσει να
δίνει προοπτική και θα αγωνίζεται πάντα για τα ζητήματα των εργαζομένων
αλλά και τη σωτηρία της ΔΕΗ.
ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΓΕΝΟΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ:
•	Δεν έγινε ο διαμελισμός της ΔΕΗ
•	Δεν προχώρησε το κοινοπρακτικό
σχήμα με την RWΕ, όπου η ΔΕΗ θα
είχε 49% και 51% οι Γερμανοί.
Ενώ έχουμε ακόμη να διεκδικήσουμε:
•	Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού
•	Ενίσχυση της Πρώτης Γραμμής με
μόνιμο προσωπικό και νέες προσλήψεις
•	Απρόσκοπτη λειτουργία των πρακτορείων σε καθημερινή βάση σε
όλη τη χώρα.
•	Αμοιβή για τους συναδέλφους της
πρώτης γραμμής:
ΕΔΩ και τώρα χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος για όλους τους χρήστες Η/Υ σύμφωνα με την υπάρχουσα
νομοθεσία.
Ως πρόεδρος της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ καλούμε
την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να σκύψει πάνω στα
προβλήματα των Διοικητικών και από
κοινού να απαιτήσουμε λύσεις.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
•	Δηλώνουμε ότι οι Διοικητικοί θα
αγωνιστούμε για την υπεράσπιση
του Δημόσιου χαρακτήρα της επιχείρησης.
•	Θα παλέψουμε η ΔΕΗ να μην χάσει
κάτω από το 70% του Ενεργειακού
τομέα, αλλά να είναι πάντα ο ενεργειακός πρωταθλητής, γιατί μόνο
αυτή μπορεί να προσφέρει φθηνές
τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.

•	Να απαιτήσουμε
ίση μεταχείρηση
της ΔΕΗ
και δικαίωμα στη
νέα ισχύ.
•	Stop στο
κλείσιμο
των πρακτορείων, με ταυτόχρονη επαναλειτουργία όσων έκλεισαν και
απονομή «δικαιοσύνης» σε όσους
ενεπλάκησαν σε αυτό και με άστοχες ενέργειες ζημίωσαν την επιχείρηση. Η αβελτηρία των ανθρώπων
της Εμπορίας πρέπει να αποτιμηθεί.
Επιπλέον να ληφθούν ενέργειες και
πρωτοβουλίες για την επιστροφή
των μεγάλων πελατών, γιατί η ΔΕΗ
θα επιστρέψει στις ζημίες και τότε
το μέλλον της ΔΕΗ αλλά και το
δικό μας θα είναι δυσοίωνο.
Τέλος Δηλώνουμε ότι:
Είμαστε μαζί σας συνάδελφοι της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
•	Για να παρακάμψουμε την αντίσταση
του παλιού και να επιβάλλουμε
την δύναμη του καινούργιου.
•	Να συνδυάσουμε τις δυνατότητες
με τις δυσκολίες
•	Τους περιορισμούς με τις προσδοκίες
•	Αγωνιζόμενοι για να δημιουργήσουμε μια άλλη όψη για τη ΔΕΗ,
μια νέα έλξη τα ζητήματα που μας
απασχολούν και ένα κοινό αίσθημα
στους συναδέλφους μας για την
τύχη της επιχείρησης που εργαζόμαστε.
Σας ευχαριστώ.

Χειραψία του προέδρου της ΕΔΟΠ
κ. Μπίτζα με τον πρόεδρο & Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Ζερβό

ENΩΣΗ
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του Καζάνα Γεράσιμου, Αντιπροέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Α PΘΡΟ

Γραφεία Πελατών - πλήρης Διάλυση

Η κατάσταση που επικρατεί στα
Γραφεία Πελατών είναι χαώδης. Η
αναμονή για την εξυπηρέτηση των
καταναλωτών ακόμη και για μια απλή
αλλαγή ονόματος, ξεπερνά τις 3 ώρες
στην περίπτωση της νέας παροχής θεωρείται τυχερός ο καταναλωτής που
θα καταφέρει να τελειώσει την ίδια
μέρα.
Οι καταναλωτές ταλαιπωρούνται,
αγανακτούν, επιτίθενται στους συναδέλφους, βρίζουν, διαπληκτίζονται
ακόμα και μεταξύ τους. Οι συνάδελφοι
προσπαθούν χωρίς ανάσα να εξυπηρετήσουν το κοινό, αλλά αυτό πλέον είναι αδύνατον. Τις περισσότερες φορές
εξυπηρετούνται πελάτες πέραν του
προβλεπόμενου ωραρίου, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν υπερωριακώς,
χωρίς βέβαια να πληρώνονται γι΄ αυτό.
Η εντατικοποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να βρίσκονται σε μακροχρόνιες άδειες λόγω
ασθένειας. Επειδή λοιπόν μιλούν για
το κόστος στελέχωσης των γραφείων,
ρωτάμε αυτό το κόστος έχει υπολογισθεί από την ιεραρχία;
Εμείς σαν ΕΔΟΠ ΔΕΗ ενδιαφερόμαστε πρωτίστως για την υγεία των
συναδέλφων, τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, τη σωστή και γρήγορη
εξυπηρέτηση του καταναλωτή και
δευτερευόντως για το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών.
ENΩΣΗ
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Άλλωστε η έλλειψη προσωπικού στα
Πρακτορεία Πελατών σημαίνει τεράστια ποσά διαφυγόντων εσόδων για
την Επιχείρηση όπως παρακολούθηση
χρεών εξακριβώσεις, ρευματοκλοπές
κλπ. Τα εισπρακτικά κέντρα κάθε επιχείρησης πρέπει είναι τα πλέον οργανωμένα τμήματά της και όχι όπως
συμβαίνει στη ΔΕΗ, με το τμήμα του Δικτύου να υπολειτουργεί και την Εμπορία σε πλήρη διάλυση.
Η Εμπορία δεν επιβαρύνει την Επιχείρηση. Το κόστος λειτουργίας της καλύπτεται σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου από τις
παρεχόμενες Υπηρεσίες προς Τρίτους
(Δήμους κλπ.). Συγκεκριμένα τα έσοδα
των παρεχόμενων Υπηρεσιών μόνο
από τους Δήμους, φτάνουν περίπου τα
29 εκατ. € το χρόνο! Άρα είναι μύθος
το λειτουργικό κόστος που επικαλούνται οι σοφοί της εμπορίας.
Από τις γραμμές αυτού του εντύπου,
το Σεπτέμβριο του 2007, είχαμε προβλέψει ότι οι συνάδελφοι Τομεάρχες
και Υποτομεάρχες που είναι υπεύθυνοι
για την λειτουργία των Πρακτορείων
Πελατών θα έχουν μία επιλογή, αυτή
των μαζικών παραιτήσεων. Δυστυχώς
η πρόβλεψή μας επιβεβαιώνεται. Ξέρετε κύριοι της ιεραρχίας, ότι στις συναντήσεις που διοργανώνετε, βασικό
θέμα συζήτησής τους είναι οι μαζικές
παραιτήσεις; Δεν αντέχουν άλλο οι συνάδελφοι. Η κατάσταση είναι ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ.
Τα χρέη έχουν ξεφύγει από κάθε
έλεγχο!
Το πείραμα των φωτογράφων εργολάβων αποκοπών έχει αποτύχει!
Τα νούμερα δείχνουν την πραγματικότητα!
Οι εντολές του Δικτύου προς τους εργολάβους πέφτουν σ’ έναν λαβύρινθο
που τις περισσότερες φορές αγνοείται
η τύχη τους.
Οι ρευματοκλοπές είναι ένα νέο
σπορ! Έχουν βρεθεί ρευματοκλοπές
ακόμα και σε παροχές εργολάβων που
συνεργάζονται με την επιχείρηση.

Μόνο σε μία περιοχή της Αττικής, τους πρώτους εννέα μήνες του
2009, εισπράχθηκαν (όχι χρεώθηκαν)
1.070.000€ περίπου από ρευματοκλοπές χάρη στον πατριωτισμό των
συναδέλφων του αποδεκατισμένου
Τεχνικού Τομέα και των Γραφείων Πελατών.
Οι ουρές στα ταμεία αποτελούν
πλέον μια παγιωμένη εικόνα και βεβαίως δεν είναι λύση η χρησιμοποίηση
εκτάκτων συναδέλφων. Αυτή η λύση
είναι επικίνδυνη και η ευθύνη της ιεραρχίας μεγάλη αν κάτι συμβεί.
Επικίνδυνη είναι επίσης η μεταφορά
των εισπράξεων από τους συναδέλφους στις Τράπεζες χωρίς κανένα
μέτρο ασφάλειας, αλλά όπως αποδείχτηκε και η αλλαγή των εταιρειών των
χρηματαποστολών, χωρίς την έγκαιρη
ενημέρωση των υπευθύνων των Ταμείων. Δεν μπορεί να εμφανίζονται
κάποιοι παντελώς άγνωστοι και να
ζητούν τις εισπράξεις, διότι άλλαξε η
εταιρεία της χρηματαποστολής και οι
υπεύθυνοι Ταμίες να μην έχουν καμία
ενημέρωση. Αυτό δείχνει προχειρότητα, ερασιτεχνισμό, ανικανότητα.
Η δουλειά στα Πρακτορεία αυξάνεται, το προσωπικό μειώνεται, το χάος
εντείνεται. Με το κλείσιμο των Πρακτορείων δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα,
το αντίθετο μάλιστα. Αφού προκάλεσε
υπερσυγκέντρωση καταναλωτών στα
εναπομείναντα Πρακτορεία. Αυτό βέβαια στην Αττική, γιατί στην Περιφέρεια και στα Νησιά με την κατάργηση
των Πρακτορείων οι καταναλωτές δεν
εξυπηρετούνται.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τη νέα Διοίκηση της
ΔΕΗ και από τη ΓΕΝΟΠ να σκύψουν στο
πρόβλημα και να βρουν λύση.
Από την υπόλοιπη ιεραρχία δεν ελπίζουμε τίποτε. Οι περισσότεροι ή δεν
έχουν ιδέα για τα προβλήματα ή αδιαφορούν και οι υπόλοιποι έχουν γίνει
πειθήνια όργανα κάποιων τυχάρπαστων «περαστικών» από τη ΔΕΗ που
δυστυχώς έχουμε πολλούς.


ΝΕΟ Δ . Σ.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο
της ΔΕΗ Α.Ε.
Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας ως πρόεδρο
τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Αρθούρο
Ζερβό και ως αντιπρόεδρο τον κ. Ευάγγελο
Πετρόπουλο. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα
και την εκλογή των δύο ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ
έχει ως εξής:
1.	Ζερβός Αρθούρος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), με τριετή
θητεία.
2. Π
 ετρόπουλος Ευάγγελος, αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου (μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), του οποίου
η θητεία λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2010.
3.	Αλεξάκης Παναγιώτης, σύμβουλος (εκπρόσωπος της μειοψηφίας - ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος).
4.	Κατσουλάκος Ιωάννης, σύμβουλος (εκπρόσωπος της μειοψηφίας - ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος).
5.	Μαρινίδης Γεώργιος, σύμβουλος (μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων).
6.	Μπαράτσης Απόστολος, σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
7.	Νέλλας Γεώργιος, σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
8.	Παναγιωτίδης Ιωάννης, σύμβουλος (μη
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων).
9.	Παναγόπουλος Ιωάννης, σύμβουλος (εκπρόσωπος ΟΚΕ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
10.	Πανέτας Κωνσταντίνος, σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
11.	Τσαρούχας Ιωάννης, σύμβουλος (μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).


Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.
Αρθούρος
Ζερβός,
Πρόεδρος &
Διευθύνων
Σύμβουλος
Ο Αρθούρος
Ζερβός είναι
καθηγητής
στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Το 1974 απέκτησε το Bachelor
of Science in Engineering και
το 1975 το Master of Science
in Engineering, από το Τμήμα
Αεροδιαστημικών και Μηχανολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Princeton στις ΗΠΑ.
Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο P. et M. Curie στο Παρίσι, όπου απέκτησε το Diplome
d’Etudes Approfondies (D.E.A)
de Mecanique Experimentale
des Fluides - Aerodynamique το
1978 και το Diplome de Docteur
- Ingenieur το 1981.
O καθηγητής Αρθούρος Ζερβός
έχει περισσότερα από 25 χρόνια
σημαντικής εμπειρίας στον χώρο
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τόσο από την επιστημονική, ερευνητική και τεχνολογική
πλευρά τους, όσο και σε σχέση
με την χάραξη πολιτικών για την
ανάπτυξη του τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει ηγηθεί
των σημαντικότερων Ευρωπαϊκών
οργανισμών για τις ΑΠΕ και έχει
παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή επιτροπή και σε άλλους
οργανισμούς.
Ως μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
από 1982, διδάσκει μαθήματα στις
περιοχές της Αιολικής Ενέργειας,
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας και της Αεροδυναμικής, ενώ
έχει διευθύνει και εκτελέσει 76
προγράμματα έρευνας διάδοσης
και ανάπτυξης, επίδειξης, διασποράς και εκπαίδευσης που έχουν
χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό
Δημόσιο. Από το 2003 είναι υπεύθυνος του τομέα της εξειδίκευσης
Αιολικής Ενέργειας του Εuropean
Renewable Energy Master, που
έχει οργανωθεί από τον οργανισμό “European Renewable Energy
Centers Agency - EUREC Agency”
σε συνεργασία με οκτώ Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις ΑΠΕ,
(Εuropean Renewable Energy
Council - ΕREC), Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου για την Αιολική Ενέργεια (Global Wind Energy
Council - GWEC) και Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Αιολική Ενέργεια (Εuropean Wind
Energy Association - EWEA). Επίσης, είναι μέλος της Οργανωτικής
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Αιολική Ενέργεια και Αντιπρόεδρος
του Παγκοσμίου Δικτύου Πολιτικής για τις ΑΠΕ (REN21).
Από το 1990 έως το 1995 διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Τμήματος των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας της Γ.Δ. έρευνας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
Βρυξέλλες.
Ο καθηγητής Ζερβός είναι συντάκτης περισσοτέρων από 130
δημοσιευμάτων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων,
ενώ έχει συγγράψει ή έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 50 επιστημονικών εκδόσεων. Ήταν ο
κύριος συντάκτης της Λευκής Βίβλου για τις ΑΠΕ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής το 1997. Είναι μέλος
του Συμβουλευτικού Συμβουλίου
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ΝΕΟ Δ . Σ .
του International Journal of Sustainable Energy, και μέλος
των Συντακτικών Επιτροπών των διεθνών περιοδικών Wind
Energy Journal και ΙΕΤ Renewable Energy Generation.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος 18 Διεθνών Συνεδρίων, ενώ
έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 220 Διεθνή Συνέδρια

- σε 170 από αυτά ως προσκεκλημένος ομιλητής. Ήταν
Πρόεδρος των Επιστημονικών Επιτροπών 10 Διεθνών Συνεδρίων, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής σε 25 Διεθνή Συνέδρια και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής σε 60 Διεθνή
Συνέδρια.

Αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι
Παραμένει ο καθηγητής ΕΜΠ κύριος Νικόλαος Χατζηαργυρίου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα
την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Διανομής και Μεταφοράς, του Διαχειριστή του Δικτύου των Νησιών και του κέντρου
Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων.
Απόστολος Μπαράτσης,
Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος
με αρμοδιότητα την
εποπτεία των Γενικών
Διευθύνσεων Ορυχείων,
Παραγωγής και Εμπορίας
Ο κύριος Απόστολος Μπαράτσης γεννήθηκε το 1954,
στον Αλμυρό Μαγνησίας. Είναι επαγγελματίας Manager,
με σχεδόν τριακονταετή εμπειρία, εργαζόμενος
αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα, σε διευθυντικές θέσεις κυρίως, στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.
Είναι τελειόφοιτος (1977) του πανεπιστημίου της
Πάτρας. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις
ΗΠΑ, από όπου απέκτησε τα εξής πτυχία: Master
of Science (1978) in Computers and Mathematics,
από το Clarkson University, New York, Master of
Science (1980) in Industrial Engineering, από
το University of Illinois και Master in Business
Administration (1986), από το Northwestern
University στο Σικάγο.
Έχει απασχοληθεί ως Αναλυτής Συστημάτων, στη MAYER, BROWN & PLATT (USA - 19801981), ως Senior Marketing Analyst, στη SCOTT
& FETCHER (USA - 1982-1986), ως Διευθυντής,
Μάρκετινγκ, στη CNA CORPORATION (USA - 19871988), ως Γενικός Διευθυντής, στη FACADORO
ABEE (Ελλάς - 1988-1990), ως Διευθυντής Χρηματοδότησης, στην KOURI CAPITAL ΒΑΝΚ (Ελλάς
- 1990-1991), ως Manager, Project Finance, στην
KIDDER, PEABODY & CO (USA - 1991-1993), ως
Γενικός Διευθυντής, στη FΟRUM MARI-TIME CO
(Ελλάς - 1993-1997), ως Διευθύνων Σύμβουλος,
στον ΟΜΙΛΟ “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” (Ελλάς - 1998-2001)
και ως Συνιδρυτής και κύριος μέτοχος της SIBEL
CΟ (Russia - 2002-2009).
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΗ και Πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ (Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών “Ανδρέας
Παπανδρέου”).
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Ουρανία Αικατερινάρη,
Αναπλ. Διευθύνουσα Σύμβουλος με
αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών
Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών,
Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης,
Επιτελικών Υπηρεσιών και Δυτ.
Μακεδονίας.
H κυρία Ουρανία Αικατερινάρη είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές
ΜΒΑ στο City University Business School του Λονδίνου.
Τα τελευταία δέκα χρόνια της καριέρας της έχει εργασθεί σε
υψηλόβαθμες θέσεις και έχει αποκτήσει σημαντική τραπεζική
εμπειρία, τόσο σε μεγάλους διεθνείς τραπεζικούς οίκους, όπως
στην BNP Paribas (Ελλάδα, 2006-σήμερα) και στην Deutsche
Bank (Λονδίνο, 1999-2001), όσο και στον ελληνικό τραπεζικό
κλάδο, με την επαγγελματική της θητεία στην EFG Eurobank
(Ελλάδα, 2001-2006).
Σε όλες αυτές τις θέσεις επικεντρώθηκε, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο της ενέργειας,
ενώ παρείχε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής σε μεγάλες ενεργειακές
εταιρείες. Όλα αυτά τα χρόνια είχε επίσης άμεση συνεργασία με
τη ΔΕΗ για βασικά χρηματοοικονομικά και στρατηγικά θέματα και
γνωρίζει άριστα την Εταιρεία.
Έχει επίσης εργασθεί στην πετρελαϊκή εταιρεία Texaco - σήμερα Chevron (Λονδίνο, 1997-1999) στην ανάπτυξη επενδύσεων στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, ενώ στην αρχή της
καριέρας της δούλεψε ως μελετητής ηλεκτρολόγος μηχανικός
στην Ελλάδα και στη Δανία.
Παράλληλα, έχει επιστημονική απασχόληση στη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχοντας
εκλεγεί στη θέση της Αναπληρώτριας Επιμελήτριας.
Από το 1998 μέχρι σήμερα έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και διεθνή συνέδρια σχετικά με επενδύσεις και μηχανισμούς χρηματοδότησης επενδύσεων στην ενέργεια (σε πολλά
από αυτά ήταν και ομιλήτρια) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
όπως Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλες, Μόσχα, Κωνσταντινούπολη,
κ.α.



Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ
Άμεση υλοποίηση
του επενδυτικού
προγράμματος της ΔΕΗ
Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων
του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ καθώς και
του νέου προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου
καθηγητή κ. Α. Ζερβού, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ πέρα
από το καλωσόρισμα και τις ευχές, θεωρούν πως είναι σκόπιμο να διατυπώσουν, για άλλη μια φορά, το
ζήτημα των επενδύσεων της επιχείρησης.
Θα εξακολουθήσει η ΔΕΗ να είναι ο πρωταγωνιστής
στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με το πρόγραμμα
επενδύσεων άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ; Θα
παραμείνουν τόσο χαμηλοί οι ρυθμοί υλοποίησης του
επενδυτικού προγράμματος, με αποτέλεσμα την αναθεώρηση του δύο φορές μέσα στα τελευταία χρόνια;
Τα ερωτήματα αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στις μέρες μας, τόσο γιατί τις επενδύσεις αυτές τις έχει άμεση
ανάγκη η χειμαζόμενη εθνική οικονομία, όσο και γιατί
οι ιδιώτες παίκτες της αγοράς προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση των δικών τους επενδυτικών προγραμμάτων και ήδη στις αρχές του νέου
έτους θα ξεκινήσει η ένταξη στο σύστημα της «δεύτερης γενιάς» ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι σε βάρος της
ΔΕΗ, είναι σε βάρος του ελληνικού λαού, είναι σε βάρος
της εθνικής οικονομίας. Η υλοποίηση του επενδυτικού
προγράμματος της ΔΕΗ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της
εθνικής οικονομίας, μπορεί και πρέπει
να γίνει η
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
ατμομηχανή
Κωδικός: 5808
της προόδου
και της εξόΕκδότης
δου από την
Καζάνας Γεράσιμος
κρίση, μπορεί
και πρέπει να
Διευθύνεται από
συμβάλει καΣυντακτική Επιτροπή
θοριστικά και
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
αποφασιστικά
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
στον εκσυγΤηλ.: 210-52 30 997,
χρονισμό της
Fax: 210-52 40 383
επιχείρησης
και την είΠαραγωγή - Εκτύπωση:
σοδο της στη
Καμπυλη αdv.
νέα εποχή.
Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,
Fax: 210-51 56 811

EΝΩΣΗ



Ελπίδες, αλλά και
ανησυχίες
για το μέλλον της ΔΕΗ
Θετική,
εκ πρώτης
όψεως,
ήταν η τοποθέτηση
του νέου
προέδρου
της ΔΕΗ
καθηγητή
κ.
Αρθρούρου
Ζερβού,
κατά την επίσκεψη του στην
Κοζάνη και την Φλώρινα. Η
ανακοίνωση ότι εντός του
2010 θα ξεκινήσει η υλοποίηση νέων περιβαλλοντικών
μέτρων για τους σταθμούς
παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας, έρχεται να συναντήσει
ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στην επιχείρηση αλλά
και των τοπικών κοινωνιών.
Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν μέτρα για τις εκπομπές
διοξειδίου του θείου (SO2),
για τις εκπομπές σωματιδίων
στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, για τη
μείωση εκπομπών σωματιδίων
στον ΑΗΣ Καρδίας (Μονάδες 1
και 2) και για τη μείωση εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ
Αμυνταίου.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε η δήλωση του κ. Ζερβού ότι θα προχωρήσει άμεσα
στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την Πτολεμαΐδα 5 και
η ανάθεσή της στον ανάδοχο
θα πραγματοποιηθεί αμέσως
μόλις εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη και υπάρξει η
σύμφωνη γνώμη των τοπικών
κοινωνιών. Μοναδικό εμπόδιο
μέχρι στιγμής είναι η απαλλοτριώσεις, οι οποίες θα πρέπει
να γίνουν άμεσα.

Εξίσου ενθαρρυντική ήταν η
δήλωση του προέδρου της ΔΕΗ
αναφορικά με τη
νέα λιγνιτική μονάδα Μελίτη 2,
όπου ο κ. Ζερβός
διαμήνυσε ότι η
θέση της επιχείρησης παραμένει
αταλάντευτη,
ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο
θέμα του ορυχείου της Βεύης,
καθώς ο διαγωνισμός που είχε
ξεκινήσει πριν από μερικά
χρόνια δεν ολοκληρώθηκε.
Ωστόσο, ανησυχία προκάλεσε η δήλωση του κ. Ζερβού
σχετικά με την επιβάρυνση
ύψους 1.3 δισεκατομμυρίων
ευρώ για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από
το 2013. Το θέμα αυτό είναι
καίριας σημασίας για το μέλλον και την βιωσιμότητα της
επιχείρησης και θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί με απόλυτη
σοβαρότητα απ όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Εμείς, ως εργαζόμενοι και
συνδικαλιστικό κίνημα της
ΔΕΗ έχουμε κατ’ επανάληψη
σημειώσει σε όλους τους τόνους ότι θα πρέπει να προχωρήσει η επιχείρηση αμέσως
στην υλοποίηση του σχεδίου
αντικατάστασης όλων των
παλαιών μονάδων παραγωγής με νέες, σύγχρονες, αποδοτικότερες και φιλικότερες
προς το περιβάλλον, αφού
αυτό αποτελεί μονόδρομο
για τη ΔΕΗ, προκειμένου να
αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό.
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Ε ΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Τ Ε Λ Ο Σ
Αγωγή κατά της Αλουμίνιον

Επιτέλους, έπειτα από
αβελτηρίες και καθυστερήσεις το απελθόν διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΗ κατέθεσε
αγωγή κατά της Αλουμίνιον,
απαντώντας κατ’ αυτόν τον

τρόπο στο εξώδικο που
έστειλε η δεύτερη μία εβδομάδα μετά τις εκλογές.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η
Αλουμίνιον με το εξώδικο
της προσπαθούσε να υποβαθμίζει το όλο θέμα, υποστηρίζοντας πως η διαφορά
αντιλήψεων για την κοστολόγηση του ηλεκτρικού
ρεύματος έχει παραπεμφθεί
ήδη στη διαιτησία και ότι
θα προκαταβάλει το αντίτιμο της κατανάλωσής ηλε-

Τι θα γίνει με τους
μπαταξήδες;
Ως πότε θα ζουν σε βάρος της ΔΕΗ; Ως πότε θα πληρώνει ο ελληνικός λαός τις δικές τους επιχειρηματικές
δραστηριότητες; Ως πότε θα «φεσώνουν» την ΔΕΗ και
δεν θα πληρώνουν τους λογαριασμούς κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος;
Τα αμείλικτα αυτά ερωτήματα τίθενται ξανά και ξανά
σε σχέση με τους μεγάλους ενεργοβόρους βιομηχανικούς πελάτες, τα χρέη των οποίων μέχρι τα τέλη του
προηγούμενου Σεπτεμβρίου ανέρχονταν στο ποσό των
85 εκατομμυρίων ευρών.
Την στιγμή που η επιχείρηση κόβει το ρεύμα στον
απλό καταναλωτή που δεν είναι συνεπής απέναντι στις
υποχρεώσεις του, είναι, τουλάχιστον, προκλητικό να
ανέχεται όχι μόνο την καθυστέρηση, αλλά και την αμφισβήτηση στο τρόπο τιμολόγησης από πλευράς των
βιομηχανικών πελατών.
Η δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων είναι μια
απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι καιρός πια
να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη και αλαζονική συμπεριφορά των μεγάλων βιομηχανικών πελατών. Το
ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και περιουσία
του ελληνικού λαού και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε
εργαλείο «δωρεάν» ή «επιδοτούμενης» ανάπτυξης των
ιδιωτικών συμφερόντων.
Η νέα διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει να θέσει ως άμεση
προτεραιότητά της το σταμάτημα αυτής της πρακτικής.
Είναι, άλλωστε, ζήτημα ισονομίας έναντι των νόμων και
δεν μπορούν οι «ισχυροί» του τόπου αυτού να βρίσκονται υπεράνω των νόμων ή κοινώς να τους «γράφουν
στα παλαιότερα των υποδημάτων τους».
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κτρικής ενέργειας με βάση
το τελευταίο συμφωνηθέν
τιμολόγιο, τον Ιούνιο του
2002, με απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου.
Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, πολύ σωστά, ύστερα από ομόφωνη
απόφασή του, προχώρησε
στην κατάθεση αγωγής κατά
της Αλουμίνιον, διεκδικώντας περί τα 50 εκατομμύρια
ευρώ για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία

ουδέποτε πληρώθηκε από
την ιδιωτική εταιρεία.
Η κατάθεση αγωγής εκ
μέρους της ΔΕΗ ήταν μια
σωστή απόφαση και κίνηση,
αφού με τον τρόπο αυτό
στάλθηκε ένα ξεκάθαρο
μήνυμα προς διαφόρους, οι
οποίοι θεωρούν ότι βρίσκονται στο απυρόβλητο και ότι
θα μπορούν να συνεχίζουν
να απομυζούν την ΔΕΗ και
τον κόπο του ελληνικού
λαού.

Φωβού τους Δαναούς
(ελεγκτές της Ε.Ε.) και
δώρα φέροντες
Τον ερχόμενο μήνα, τον Φεβρουάριο του 2010, αναμένεται η άφιξη του κλιμακίου των επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ενέργειας. Η καθυστέρηση
που παρατηρήθηκε στην προγραμματισμένη τους άφιξη,
οφείλεται στην αλλαγή του χαρτοφυλακίου Ενέργειας
της Κομισιόν από τη Λετονία στη Γερμανία.
Τα ζητήματα που θα εξεταστούν κατά την παραμονή
της αντιπροσωπείας των επιθεωρητών στην Ελλάδα είναι
η μη εναρμόνιση της χώρας με την κοινοτική νομοθεσία
σε ότι αφορά ζητήματα που συνδέονται με τον ανταγωνισμό, όπως είναι η απελευθέρωση των τιμολογίων
ηλεκτρικού ρεύματος, το άνοιγμα της λιανικής αγοράς,
το σπάσιμο του μονοπωλίου της ΔΕΗ στους λιγνίτες, ο
νομικός, λογιστικός και λειτουργικός διαχωρισμός του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ
θα παρακολουθήσουν στενά τις δραστηριότητες των
επιθεωρητών της Ε.Ε. και θα βρίσκονται σε αγωνιστική
επαγρύπνηση, αφού ορισμένες από τις προτάσεις που
κομίζουν βρίσκονται σε ευθεία και άμεση αντίθεση με
τα συμφέροντα της επιχείρησης αλλά και του ελληνικού
λαού.
Το συνδικαλιστικό κίνημα, τόσο κατά το παρελθόν, όσο
και σήμερα θα αγωνιστεί για μια ενιαία, δημόσιου χαρακτήρα, καθετοποιημένη ΔΕΗ, η οποία είναι η μόνη εγγύηση για ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και για
την παροχή φτηνών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος
στους καταναλωτές.


ΘΑ Φ Υ Γ Ο ΥΝ ;
Να μπει τέλος
στις προκλητικές
αμοιβές των
χρυσοκάνθαρων
της εξουσίας

Ο

ι εξωφρενικές αμοιβές πολλών ανώτατων στελεχών
των ΔΕΚΟ έχουν προκαλέσει το κοινό περί δικαίου αίσθημα,
σε μια εποχή όπου οι εργαζόμενοι
καλούνται να καταβάλουν ακριβό
αντίτιμο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, για την οποία κάθε
άλλο παρά ευθύνονται.
Η πρακτική των προηγούμενων
ετών, που ήθελε τους προέδρους
και διευθύνοντες συμβούλους πολλών ΔΕΚΟ να λαμβάνουν συνολικές
ετήσιες αμοιβές, οι οποίες ξεπερνούσαν κατά πολύ ακόμη και τις



ετήσιες αποδοχές του προέδρου
των ΗΠΑ, θα πρέπει άμεσα να σταματήσει.
Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι
να καλούνται να αποδεχτούν «παγωμένες» αμοιβές ή αυξήσεις στα όρια
του μηδενικού πληθωρισμού και
κάποιοι να θησαυρίζουν σε βάρος
τους, προσφέροντας παράλληλα,
αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας υπηρεσίες.
Είναι τουλάχιστον προκλητικό,
υπό τις παρούσες συνθήκες, οι αμοιβές ορισμένων, αν και ονομαστικά
ήταν «χαμηλές», στη συνέχεια να
εκτοξεύονταν σε δυσθεώρητα ύψη
λόγω των μπόνους και των άλλων
«παροχών» που φρόντιζαν οι ίδιοι να
χορηγούν στους εαυτούς τους!
Για να δούμε και τα του οίκου μας,
ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος είχε συνολικές ετήσιες αποδοχές της τάξεως των 300.000 ευρώ. Θα μείνουν

στην ιστορία οι «χρυσές» αμοιβές
των διευθυντικών στελεχών αλλά
και όλης εκείνης της στρατιάς των
συμβούλων που ήρθαν τάχα να δώσουν τα φώτα τους στη ΔΕΗ.
Με ξένα κόλλυβα ορισμένοι έκαναν «πλουσιοπάροχες» κηδείες,
επιδεικνύοντας «γαλαντόμο» συμπεριφορά απέναντι στους «δικούς»
τους, ενώ, την ίδια στιγμή, εισηγούνταν ανύπαρκτες αυξήσεις για το
προσωπικό και σημαντικές αυξήσεις
τιμολογίων που επιβάρυναν τον
απλό καταναλωτή.
Η πρακτική των χρυσοκάνθαρων
της εξουσίας θα πρέπει άμεσα να
σταματήσει. Οι εργαζόμενοι δεν θα
ανεχτούν άλλο αυτή την προκλητική διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, σε μια εποχή που καλούνται
να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι για
να αντεπεξέλθουν στην οικονομική
κρίση.

ENΩΣΗ
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Τ Ο ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑ Ν Ε Τ Ο Υ
Όργιο σπατάλης και προκλητικές αμοιβές των
golden boys n’ girls της απερχόμενης διοίκησης

Σ

ε μια εποχή όπου ο μέσος έλληνας βλέπει καθημερινά να
συρρικνώνεται το διαθέσιμο
εισόδημα του λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ορισμένοι
σύμβουλοι που προσέλαβε η απελθούσα διοίκηση της ΔΕΗ καθώς και
κάποια από τα ακριβοπληρωμένα
στελέχη της επιχείρησης επιδίδονται
σε ένα όργιο σπαταλών, παράλληλα
με τις προκλητικές αμοιβές που απολαμβάνουν βάσει των συμβολαίων
τους.
Εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι
εδώ και μερικά χρόνια καταβάλλεται
σε διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ στην
Αθήνα επίδομα ανθυγιεινής εργασίας,
ενώ κάποια άλλα απολαμβάνουν
βασιλικούς μισθούς, κυκλοφορούν
με υπερπολυτελείς λιμουζίνες που
πληρώνει η επιχείρηση, αλλά χρησι-

μοποιεί και ολόκληρη η οικογένειά
τους.
Τίθεται το ανελέητο ερώτημα: τι θα
γίνει με τους 15 ακριβοπληρωμένους
συμβούλους που προσέλαβε η προηγούμενη διοίκηση και οι οποίοι αμείβονται με ποσά που κυμαίνονται από
70.000 έως 150.000 ετησίως περίπου,
πέραν των δαπανών για τα γραφεία,
τις επιπλώσεις, τις υπερωρίες κ.α.
Τι θα γίνει με την κυρία, η οποία
απαίτησε και παρέλαβε από την διοίκηση της ΔΕΗ με την μέθοδο του λίζινγκ μια BMW 320 αξίας 60.000. Ναι
καλά το καταλάβατε, πρόκειται για
την γενική διευθύντρια ανθρωπίνων
πόρων και οργάνωσης κυρία Ειρήνη
Τζανέτου, που οι ετήσιες αποδοχές
της προκαλούν.
Ελπίζουμε και απαιτούμε ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα
η νέα διοίκηση της ΔΕΗ όχι μόνο

να βάλει ένα τέλος σε αυτό το όργιο της κακοδιαχείρισης, αλλά και
να αναζητήσει τους υπεύθυνους με
ταυτόχρονη παραπομπή τους στον
εισαγγελέα.
Γιατί είναι, τουλάχιστον, προκλητικό, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι
καλούνται να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι τους, ορισμένοι να διάγουν ζωή
λουδοβίκειων διαστάσεων πίνοντας
στην «υγεία των κορόιδων».
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ǹȃȍȉǹȉȅ ȈȉǼȁǼȋȅȈ ȉǾȈ ǻǼǾ
Ȉ
ǻǼȃ ȆȁǾȇȍȃǼǿ ȉȅȃ ȁȅī/ȈȂȅ ȇǼȊȂǹȉȅ
ĮȜĮȗȠȞİȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠțĲȠȪȞ ȣʌȘȡİıȚĮțȐ
ǼȓȞĮȚ ȞĮ ĮʌȠȡİȓ țĮȞİȓȢ ȝİ ĲȠ șȡȐıȠȢ țĮȚ ĲȘȞ
ĲȘȢ İȟȠȣıȓĮȢ.
ȘȞȓĮ
ĲĮ
ȐȞȠȣȞ
ĮȞĮȜĮȝȕ
ȩĲĮȞ
ǻǼǾ,
ĲȘȢ
ıĲİȜȑȤȘ
Ȣ ȑȤİȚ ĮȞİȟȩĳȜȘĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ Įʌȩ ĲȘȞ
ȆȠȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȑȞĮ ĲȑĲȠȚȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ıĲȑȜİȤȠ
ȕİȕĮȓȦȢ ȞĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ĲȚȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ʌȠȣ
ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ ĮȞȑȜĮȕİ șȑıȘ İȣșȪȞȘȢ, ȤȦȡȓȢ
įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȪȝĮĲȠȢ… īȚĮĲȓ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, įȘȜĮįȒ
ȐȡĮȖİ;
țȑȢ ȠȝȐįİȢ ʌȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ
¾ ȂȒʌȦȢ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ İȣĮȓıșȘĲİȢ țȠȚȞȦȞȚ
ĮȚ, įİȞ ĳĲȐȞİȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟȠĳȜȒıİȚ ĲȠȞ
ĲȘȞ ʌȠȜȚĲİȓĮ Ȓ Ƞ ʌĮȤȣȜȩȢ ȝȚıșȩȢ ʌȠȣ ĮȝİȓȕİĲ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȡİȪȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ǻǼǾ.
ȖȓİȢ ȠȪĲİ țĮȚ İȜĮĳȡȣȞĲȚțȐ… ǹȣĲȩ
ǵʌȦȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠ ȩȜȠ șȑȝĮ, įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚțĮȚȠȜȠ
țĮȚ įȪȠ ıĲĮșȝȐ. īȚĮĲȓ;
ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ İȓȞĮȚ ȩĲȚ ȚıȤȪȠȣȞ įȪȠ ȝȑĲȡĮ
ȡİȪȝĮ șĮ İȓȤİ įȚĮțȠʌİȓ ĮȜȜȐ țĮȚ ȠȚ
¾ ǹȞ ȒĲĮȞ ȑȞĮȢ ĮʌȜȩȢ țĮĲĮȞĮȜȦĲȒȢ ĲȠ
ǻȠȣȜİȚȐ ĲȠȣȢ!!! ȉȫȡĮ, ȩȝȦȢ, țĮȚ ȠȚ
ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȘȢ ǻǼǾ, ĲȩĲİ șĮ ȑțĮȞĮȞ țĮȜȐ ĲȘ
įİ ĲȚȢ ĮĳȒȞȠȣȞ ȞĮ țȐȞȠȣȞ ĮȜȜȐ țĮȚ
ȣʌȘȡİıȓİȢ įİȞ țȐȞȠȣȞ ĲȘȞ įȠȣȜİȚȐ ĲȠȣȢ țĮȜȐ Ȓ
țĮȚ ʌȡȠțĮȜİȓ!!! īȚĮĲȓ;
ĲȠ ȣʌȩȥȘ ıĲȑȜİȤȠȢ įİȓȤȞİȚ ĲȠ țĮțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ
ĲĮ ǻȑȠȞĲĮ ȐȝİıĮ. īȚĮĲȓ ĲȠ șȑȝĮ șĮ
īȚ’ĮȣĲȩ țĮȜȠȪȝİ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȞĮ ʌȡȐȟȠȣȞ
ʌȐȡİȚ ȐȜȜİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ.
ǼȝʌȠȡȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ
Ȋī.1 Ǿ ȖİȞȞĮȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ
ʌȡĮțĲȠȡİȓĮ ʌİȜĮĲȫȞ ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ
ʌȐȞĲȠĲİ țĮȚ ȩȤȚ ȝȩȞȠ ȩĲĮȞ ȕȐȗȠȣȝİ ȜȠȣțȑĲȠ ıĲĮ
ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ İȟȩĳșĮȜȝİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ.
įȘȝȠıȚȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ
Ȋī.2 ȀĮȜȠȪȝİ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȞĮ
ȝʌĮĲĮȟȒȢ, ȖȚĮĲȓ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ
ĮȞȦĲȐĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȝʌİȡȚĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȚıȠįȣȞĮȝİȓ ȝİ ıȣȖțȐȜȣȥȘ.
«ıĲİȜȑȤȠȣȢ», ĲȩĲİ ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ
Ȋī.3 ǹȞ ȣʌȐȡȟİȚ įȣıțȠȜȓĮ ıĲȘȞ İȟİȪȡİıȘ ĲȠȣ
ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ıĮȢ įȫıȠȣȝİ ȤȡȒıȚȝİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĮĳȠȪ įȚĮșȑĲȠȣ
ʌĮȡĮȚĲȘșİȓ ȖȚĮ ȘșȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
Ȋī.4 ȉȑȜȠȢ țĮȜȠȪȝİ ĲȠ ȣʌȩȥȘ ıĲȑȜİȤȠȢ ȞĮ
ĲȫȡĮ.
ĮȜȜȚȫȢ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȞĮ ĲȠ ĮʌȠʌȑȝȥİȚ
ǹȞĮȝȑȞȠȣȝİ ȐȝİıĮ ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ.
īȡĮĳİȓȠ ȉȪʌȠȣ
ǼǻȅȆ/ǻǼǾ
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Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ ΝΗ
Ο Άρειος Πάγος δικαιώνει υπάλληλο της ΔΕΗ
Με μια απόφαση - σταθμό το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με
την υπ’ αριθμόμ 1205/2009 απόφασή του δικαίωσε προϊστάμενο
μηχανολόγο της ΔΕΗ και του επιδίκασε 3.000 ευρώ για την ηθική
βλάβη που υπέστη από τον υποβιβασμό που του έκανε η ΔΕΗ στο
πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώματος που έχει. Με μόνη τη διαφορά
ότι το διευθυντικό δικαίωμα της
ΔΕΗ, όπως αναφέρει η δικαστική
απόφαση, ασκήθηκε καταχρηστικά.
Η υπόθεση που αφορά σε συνάδελφο προϊστάμενο μηχανολόγο
- οικονομολόγο μηχανικό, ο οποίος
ύστερα από 6 χρόνια εργασίας στη
ΔΕΗ, περιήλθε σε δυσμένεια όταν
τόλμησε να διαμαρτυρηθεί στους
προϊσταμένους του για έργα που
ανέθετε η ΔΕΗ σε εργολάβους κατ’
αποκοπήν και προκαλούσαν ζημιά

στην επιχείρηση. Η αντίδρασης της
ανώτατης ιεραρχίας της ΔΕΗ ήταν
ακαριαία. Μετατέθηκε αμέσως,
υποβιβάστηκε στη θέση υπαλλήλου και του ανατέθηκαν καθήκοντα
εκτός της ειδικότητας και του επιστημονικού του πεδίου, με αποτέλεσμα να αδρανοποιηθεί.
Τα μέλη όμως της σύνθεσης του
Εργατικού Τμήματος του Αρείου
Πάγου έκριναν ότι «όταν ο εργοδότης στο πλαίσιο της οργανωτικής
αναδιάρθρωσης της επιχείρησης
του τοποθετεί τον μισθωτό σε
άλλη υπηρεσία σε σχέση με εκείνη
στην οποία είχε τοποθετηθεί προηγουμένως και με άλλο αντικείμενο
απασχόλησης, εφόσον τα νέα αυτά
καθήκοντα είναι υποδεέστερα για
τον εργαζόμενο και συνεπάγονται άμεση ή έμμεση υλική ζημιά
ή ηθική βλάβη με την προσβολή

Προκηρύξεις θέσεων
Δεν είναι λίγες οι φορές
που οι αρμόδιοι στερούν
από τους Διοικητικούς το
δικαίωμα να συμμετέχουν
σε προκηρύξεις που αφορούν θέσεις ευθύνης. (τομείς - υποτομείς).
Αυτό είναι σε αντίθεση
με τη Σ.Σ.Ε., αλλά για τον
κύριο Αθανασόπουλο όλα
καταστρατηγούνται.
Για μας πέρα από συνδικαλιστικό θέμα αποτελεί
και ζήτημα ηθικό η καταστρατήγηση Σ.Σ.Ε. Ένα
τέτοιο περιστατικό είχαμε
προσφάτως στη Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης και Διοίκησης. Είναι η
Διεύθυνση που έχει γεμίσει στελέχη δηλαδή κρα-



τάνε θέσεις ευθύνης χωρίς
να έχουν προσωπικό. ΝΑΙ
ΚΑΛΑ διαβάσατε.
Δηλαδή
προϊστάμενοι στους εαυτούς τους.
Άραγε αν δεν γίνουν τομεάρχες ή υποτομεάρχες
δεν μπορούν να δουλέψουν ή διορίζονται για να
έχουνε καλύτερες απολαβές;
Πόσο θα αντέξει η επιχείρηση να διορίζονται
τόσοι υπεύθυνοι;
Γι’αυτό καλούμε τους
Γενικούς Διευθυντές να
μην εξαιρούν τους Διοικητικούς γιατί στο εξής
θα μας βρουν απέναντί
τους…

της προσωπικότητάς τους ως προς
την επαγγελματική του αξία», αυτό
αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας του
μισθωτού κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος.
Η απόφαση δέχθηκε ότι από τη
μετάθεση αυτή προσεβλήθη η προσωπικότητα του προϊσταμένου και
μειώθηκε η επαγγελματική και επιστημονική του υπόληψη, αφού από
προϊστάμενος σε ένα τομέα ζωτικής
σημασίας, όπου αναλάμβανε πρωτοβουλίες και λάμβανε αποφάσεις
που αξιοποιούσαν τις εξειδικευμένες γνώσεις του, τα προσόντα και
τις ικανότητές του, μετακινήθηκε
σε έναν τομέα στον οποίο δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα προσόντα του και στον οποίο ουσιαστικά
αδρανοποιήθηκε.

Οργανογράμματα

Δεν έχουν τι να κάνουν ή δεν ξέρουν πώς να ξοδέψουν τα χρήματα της επιχείρησης προκειμένου
να ωφεληθούν οι κολλητοί τους και κάθε μέρα
που περνά «κλείνουν δουλειές» με εταιρείες αναθέτοντας έργα όπως η διαμόρφωση νέων οργανογραμμάτων.
Μια ιστορία που κρατά πολύ πριν τις εκλογές αλλά
και μετά όπου οι αρμόδιοι Γεν. Διευθυντές - όχι
όλοι - τρέχουν για να προλάβουν «η εταιρεία» να
ολοκληρώσει όλες τις δουλειές και να εισπράξει
το χρήμα.
Έτσι, λοιπόν, μέσα στον πανικό βλέπουμε να φτιάχνουν νέες Διευθύνσεις, νέους τομείς και υποτομείς χωρίς βεβαίως να υπάρχει το προσωπικό για
να λειτουργήσουν τα τμήματα αυτά.
Σε ερώτηση γιατί γίνεται αυτό και τι χρειάζονται
επί παραδείγματι στην Διεύθυνση Πληροφορικής επιπλέον οκτώ τομείς και υποτομείς και γιατί
αυξάνουμε τα κόστη της επιχείρησης ή με ποιο
προσωπικό θα λειτουργήσει: Η απάντηση είναι
στερεότυπη θα πάρουμε … τα σχόλια δικά σας.
ΥΓ. Τι τους κρατάτε άλλο;
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Ε ΘΝΙΚΟ ΚΑ Υ Σ Ι Μ Ο
Φθηνότερο το ρεύμα λόγω…. πετρελαίου
Μικρή ανακούφιση στην τσέπη
του καταναλωτή θα επιφέρει η
αναμενόμενη εφαρμογή της ρήτρας καυσίμων από την 1η Ιανουαρίου 2010. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, η μείωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ από την εφαρμογή
του μέτρου θα είναι της τάξης του
2.3%, δεδομένου ότι οι τιμές του
αργού πετρελαίου στην διεθνή
αγορά έχουν υποχωρήσει σημαντικά, τουλάχιστον σε σχέση με
πέρσι.
Αυτό αν συνδυαστεί με την προεκλογική δέσμευση της νέας κυβέρνησης για μηδενικές αυξήσεις
στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ για το
2010, τότε ο καταναλωτής δεν θα
πρέπει να υπολογίζει ότι θα πληρώσει παραπάνω για το ηλεκτρικό
ρεύμα φέτος. Για την ενεργοποίηση της ρήτρας, βέβαια, απαιτείται
απόφαση της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
που έχουν κάνει οι υπηρεσίες της

Μια πληρωμένη
απάντηση για
τον λιγνίτη
Για κάθε εχέφρονα παρατηρητή της ενεργειακής αγοράς
στην Ελλάδα, ο λιγνίτης ήταν και
παραμένει η μοναδική λύση για
την παροχή φθηνής ηλεκτρικής
ενέργειας τόσο στην ελληνική
οικονομία, όσο και στους έλληνες καταναλωτές.
Οι επιθέσεις που δέχεται το
εθνικό μας καύσιμο από μερίδα
«επαγγελματιών» ανησυχούντων
για το περιβάλλον και «όψιμων»
σταυροφόρων κατά της ρύπαν-
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ΔΕΗ και με βάση τις
τρέχουσες τιμές καυσίμων, η ρήτρα θα
ενεργοποιηθεί αρνητικά. Αυτό σημαίνει
ότι από την 1η Ιανουαρίου που ξεπαγώνει η
ρήτρα, το κόστος της
μεγαβατώρας θα μειωθεί κατά 1,47 ευρώ
στο πρώτο τρίμηνο
του νέου έτους. Αλλά και στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η ρήτρα θα
φέρει νέα μείωση κατά 0,35 ευρώ
η μεγαβατώρα, που θα συνεχιστεί
και στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο του 2010. Συνολικά, δηλαδή,
το κόστος της μεγαβατώρας θα
μειωθεί κατά 2.53 ευρώ, εφόσον
μεσοσταθμικά κοστίζει 110 ευρώ.
Τι σημαίνει όμως αυτά πρακτικά
για ένα νοικοκυριό;
Αν ένα νοικοκυριό έχει συνολικό λογαριασμό της ΔΕΗ για το
τετράμηνο ύψους 413 ευρώ, και

αντιστοιχεί σε κατανάλωση 2.131
κιλοβατώρων ή 2.13 μεγαβατώρων
συν 20% δημοτικά τέλη, τέλος ακίνητης περιουσίας, ΕΡΤ κλπ. με την
εφαμοργή της ρήτρας καυσίμων
θα πληρώσει περίπου 7 ευρώ λιγότερα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ρήτρα υπολογίζεται με βάση τις τιμές
των καυσίμων, όπως ήταν διαμορφωμένες το προηγούμενο τρίμηνο
και θα ενεργοποιείται μόνο όταν οι
μεταβολές στις τιμές υπερβαίνουν
το 10% είτε σε αύξηση είτε σε μείωση.

σης τους, υποκρύπτουν άλλες σκοπιμότητες, οι οποίες
έχουν άμεση σχέση με τα
κολοσσιαία συμφέροντα που
κρύβονται πίσω από αυτές.
Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ
δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε με ικανοποίηση
τις πρόσφατες δηλώσεις του
διοικητή της ΔΕΗ καθηγητή κ.
Αρθούρου Ζερβού, ο οποίος
είπε ότι «ο λιγνίτης ήταν και θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμη
το εθνικό καύσιμο. Η σημασία του
λιγνίτη θα είναι καθοριστική για
πάρα πολλά ακόμη χρόνια για την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας».

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

αλήθειες κα

ριο του 2010.
Το σχέδιο διακήρυξης παραμένει
πιστό σε προηγούμενους στόχους,
μεταξύ των οποίων η μείωση της
αυξανόμενης θερμοκρασίας του
πλανήτη κατά 2 βαθμούς Κελσίου,
αλλά δεν αναφέρονται δεσμεύσεις
για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος
στόχος.

Ο

ι ηγέτες των κρατών που συμμετείχαν στη Σύνοδο της
Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή, κατέληξαν το
βράδυ 18 Δεκεμβρίου σε
μια συμφωνία μη δεσμευτικού χαρακτήρα.
Μετά από 8 προσχέδια και συζητήσεις μεταξύ των 115 ηγετών, κατέληξαν σε μια συμφωνία, η οποία
χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό
βήμα, αλλά όχι αρκετό.
Το νέο σχέδιο διακήρυξης, προβλέπει ως στόχο τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά 50% μέχρι το 2050, σε σχέση
με τα επίπεδα του 1990.
Δεν αναφέρει όμως συκγεκριμένα
ποσοστά για τη μείωση των αερίων
του θερμοκηπίου από τις αναπτυγμένες χώρες μέχρι το 2020.
Όλες οι χώρες συμφώνησαν να
παρουσιάσουν τα σχέδια τους για τις
εν λόγω μειώσεις, έως τον Ιανουά

Ακόμα αναφέρεται ότι ο εν λόγω
στόχος θα επανεξετασθεί το 2016.
Όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης, οι ανεπτυγμένες χώρες
θέτουν ως στόχο τα 100 δις. δολάρια
το χρόνο έως το 2020, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή από τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Οι φτωχότερες χώρες εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους αφού δεν
υπήρξαν δεσμεύσεις για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να μην ανέβει η μέση
θερμοκρασία του πλανήτη αυτό τον
αιώνα 1,5 βαθμό Κελσίου.
Ο Μπάρακ Ομπάμα, χαρακτήρισε
ικανοποιητική τη συμφωνία, η Κίνα
έκανε λόγο για θετική εξέλιξη, ενώ
οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν πως
θα ήθελαν περισσότερα. Από την
πλευρά τους οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες τόνισαν ότι δε
θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της
υπερθέρμανσης του πλανήτη.
«Αυτό που καταφέραμε να συμφωνήσουμε υπολείπεται από τις
προσδοκίες μας, αλλά ήταν η μόνη
διαθέσιμη συμφωνία» είπε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Η Ευρωπα-

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει δεσμευτεί
να μειώσει τις
εκπομπές τουλάχιστον
κατά 20% ως το 2020.
Ο Ομπάμα δηλώνει ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα μειώσουν τις
εκπομπές τους
κατά 17 τοις εκατό ως
την ίδια ημερομηνία.
Η Ιαπωνία από
τη μεριά της
έως 25%.
ϊκή Ένωση συμφώνησε διστακτικά
να υπογράψει τη συμφωνία, η οποία
σύμφωνα με τους εμπνευστές της
θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο
του Κιότο το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
από το 1997.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
υπήρξαν ακόμα πιο αυστηρές για
τη συμφωνία της διάσκεψης, η
οποία «μαγειρεύτηκε» την τελευταία
στιγμή ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Κίνα,
την Ινδία, τη Βραζιλία και τη Νότιο
Αφρική. «Η Κοπεγχάγη υπήρξε μια
αξιοθρήνητη αποτυχία. Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη», δήλωσε ο επικεφαλής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης «Φίλοι της Γης». Η
Greenpeace και η WWF υπήρξαν εξίσου επικριτικές για τη διάσκεψη που
είχε γεννήσει τόσες ελπίδες.
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αι ψέματα

«Η έκβαση της διάσκεψης της Κοπεγχάγης έχει τόσο μεγάλες τρύπες,
ώστε θα μπορούσε να τις διασχίσει
κανείς με το Air Force One», παρατήρησε ο Νοτιοαφρικανός επικεφαλής
της Greenpeace, Κούμι Ναϊντού, ο
οποίος δήλωσε «βαθειά απογοητευμένος».
Υπερασπιζόμενοι τη συμφωνία της
Κοπεγχάγης αμερικανικοί πολιτικοί
κύκλοι επανέλαβαν τη δήλωση του
Μπ. Ομπάμα ότι η συμφωνία έκανε
αποδεκτή την έκκληση του επιστημονικού κόσμου να διατηρηθεί η
θερμοκρασία του πλανήτη στο ανώτατο επίπεδο των 2 βαθμών Κελσίου πάνω από τα προ-βιομηχανικά
επίπεδα. Υπογράμμισαν επίσης ότι
η συμφωνία προσφέρει στις φτωχές
χώρες γύρω στα 30 δισ. δολ. ως το
2012 και ως 100 δισ. δολ. ετησίως
ως το 2020 για να αντιμετωπίσουν
την κλιματική αλλαγή, διατηρώντας
παράλληλα τη δυναμική των διεθνών διαβουλεύσεων και τις ελπίδες
ως την επόμενη διάσκεψη κορυφής
που θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό
τον επόμενο χρόνο.
Ας δούμε όμως ποια ήταν τα βασικά ζητήματα για τα οποία η Κοπεγχάγη έγινε το κέντρο του κόσμου
για 15 ημέρες. Η διεθνής διάσκεψη
η οποία είχε ως σκοπό να σώσει τον
κόσμο από τα δυνητικά καταστροφικά αποτελέσματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη έλαβε χώρα
στην Κοπεγχάγη το διάστημα 7 - 18
Δεκεμβρίου 2009.
Για δύο εβδομάδες οι συνομιλίες
ήταν έντονες έως ότου οι ηγέτες
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του κόσμου - συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ κ.
Μπάρακ Ομπάμα - συγκεντρώνονταν στη πρωτεύουσα της Δανίας για
να οριστικοποιήσουν
μία παγκόσμια συμφωνία για τη μείωση
των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου. Τα θέματα,
περίπλοκα και αντιφατικά.
Η μεγάλη πλειονότητα των επιστημόνων
θεωρεί ότι το διοξείδιο του άνθρακα και
άλλα «αέρια του θερμοκηπίου»
που εκπέμπονται από αυτοκίνητα,
αεροπλάνα, εργοστάσια, μονάδες
παραγωγής ενέργειας και οικίες συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα,
επιτείνοντας το φυσικό φαινόμενο
της ηλιακής θέρμανσης και προκαλώντας την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.
Αν συνεχίσουμε να εκπέμπουμε
αμείωτα αέρια του θερμοκηπίου, οι
θερμοκρασία είναι πιθανό να αυξηθεί κατά μέσο όρο έως 6,4 βαθμούς
Κελσίου ως το τέλος του αιώνα,
σύμφωνα με την ομάδα των επιστημόνων που ορίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μελετήσουν το πρόβλημα. Τα αποτελέσματα
ενδέχεται να είναι καταστροφικά με
λιώσιμο παγόβουνων, άνοδο της
στάθμης της θάλασσας, εκτεταμένη
πλημμύρα περιοχών που βρίσκονται
κάτω από τη στάθμη της θάλασσας,
καταστρεπτικές ξηρασίες, καταιγί-

δες,
πυρκαγιές
και διάδοση τροπικών ασθενειών.
Οι ένθερμοι
αρνητές
της
κλιματικής αλλαγής - Αμερικάνοι
Συντηρητικοί, Αυστραλοί Φιλελεύθεροι, Σαουδάραβες έμποροι πετρελαίου και ορισμένοι επιστήμονες
που ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει– ισχυρίζονται είτε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν υφίσταται
είτε ότι δεν προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η Σύνοδος της Κοπεγχάγης, η οποία
συγκέντρωσε περί τους 15.000 συνέδρους και τους ηγέτες περισσότερων από 100 κρατών, ήταν η τελευταία μίας αλυσίδας διασκέψεων για
την κλιματική αλλαγή από όταν οι
κυβερνήσεις άρχισαν να λαμβάνουν
σοβαρά υπ’ όψιν τις προειδοποιήσεις
των επιστημόνων στις αρχές της δεκαετίας τους ’90.
Η σημαντικότερη από αυτές τις
διασκέψεις πραγματοποιήθηκε στο
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει δεσμευτεί
να μειώσει τις
εκπομπές τουλάχιστον
κατά 20% ως το 2020.
Ο Ομπάμα δηλώνει ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα μειώσουν τις
εκπομπές τους
κατά 17 τοις εκατό ως
την ίδια ημερομηνία.
Η Ιαπωνία από
τη μεριά της
έως 25%.
Κιότο
το
1997, στην οποία τέθηκαν δεσμευτικοί στόχοι μείωσης
των αερίων του θερμοκηπίου για
27 βιομηχανοποιημένες χώρες έως
το 2012. Οι Ηνωμένες Πολιτείες - ο
μεγαλύτερος πομπός αερίων του
θερμοκηπίου τότε - αρνήθηκαν να
επικυρώσουν το Πρωτόκολλο του
Κιότο, ισχυριζόμενες ότι ήταν πολύ
ζημιογόνο για την οικονομία καθώς
αναπτυσσόμενα κράτη όπως η Κίνα
δεν συμπεριλαμβάνονταν.
Η Κοπεγχάγη αντικατέστησε το Κιότο με νέες δεσμεύσεις για περιορισμό των επιζήμιων εκπομπών μετά
το 2012. Αυτή τη φορά η Κίνα, η Ινδία και άλλα αναπτυσσόμενα κράτη
συμπεριλήφθησαν.
Οι συνομιλίες για την κλιματική
αλλαγή είναι μία μπερδεμένη μάζα
από αριθμούς και υπολογισμούς.
Ένας αριθμός-κλειδί είναι ο στόχος του περιορισμού της αύξησης
της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 2
βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για να επιτευ-



χθεί αυτό, οι επιστήμονες
του ΟΗΕ λένε ότι οι αυξήσεις
στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να σταματήσουν το
αργότερο έως το 2020 και να μειωθούν τουλάχιστον κατά 50% από τα
επίπεδα του 2000 έως το 2050.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές τουλάχιστον κατά 20% ως το 2020. Ο
Ομπάμα δηλώνει ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες θα μειώσουν τις εκπομπές
τους κατά 17 τοις εκατό ως την ίδια
ημερομηνία. Η Ιαπωνία από τη μεριά
της έως 25%.
Με την οικονομία της ακόμη να
αναπτύσσεται, η Κίνα - ο μεγαλύτερος μολύνων του κόσμου - δεν
έχει θέσει συνολικό στόχο μείωσης
αλλά δηλώνει ότι θα μειώσει την
«ένταση διοξειδίου του άνθρακα»
περισσότερο από 40% έως το 2020
- δηλαδή την ποσότητα του CO2 που
εκπέμπεται ανά μονάδα οικονομικής
ανάπτυξης. Η Ινδία προσφέρθηκε να
μειώσει την ένταση διοξειδίου του
άνθρακα κατά 24%.Μεταξύ της συχνά στριφνής διαλέκτου της κλιματι-

κής αλλαγής, τρεις χαρακτηριστικές
λέξεις κυριαρχούν στην Κοπεγχάγη:
μετριασμός, προσαρμογή και χρηματοδότηση. Μετριασμός σημαίνει
μείωση της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, κυρίως μέσω της μείωσης
των εκπομπών αλλά και με άλλες
μεθόδους όπως η ανάπτυξη δασών
για την απορρόφηση του διοξειδίου
του άνθρακα.
Η προσαρμογή αφορά την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής, με μέσα όπως
ισχυρότερα υδάτινα φράγματα, αλλαγή μεθόδων καλλιέργειας και κτηνοτροφίας και εν τέλει μετακίνηση
πληθυσμών σε υψηλότερα εδάφη.
Ο όρος χρηματοδότηση σε σχέση
με την Κοπεγχάγη αναφέρεται στη
μεταφορά βοήθειας από τα πλούσια
προς τα φτωχά κράτη προκειμένου
να τα συνδράμουν στη μείωση και
στην προσαρμογή της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση υπολογίζει ότι τα αναπτυσσόμενα κράτη θα χρειαστούν βοήθεια ύψους 100 δισ. ευρώ το χρόνο
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έως το 2020 για τη μείωση και την
προσαρμογή.
Εν τω μεταξύ, η Διεθνής Υπηρεσία
Ενέργειας υπολογίζει ότι θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 10,5 τρισ.
δολαρίων σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ώστε να διατηρηθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας
στους 2 βαθμούς Κελσίου. Είναι ένα
δυσθεώρητο ποσό, αλλά με τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
45 δισ. ευρώ μόνο στην Ευρώπη,
υπάρχουν χρήματα για τη στροφή
προς το πράσινο.
Οι κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θεωρούν ότι οι
επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες
θα επιφέρουν μία ώθηση στην οικονομία που την έχει μεγάλη ανάγκη. Και μόλις οι ανεμογεννήτριες,
τα ηλιακά πάνελ και όλα τα άλλα
μπουν στη θέση τους θα παράγουν
ενέργεια πολύ πιο φθηνή από το
εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό
αέριο.
Τα δέντρα απορροφούν CO2 και η
αποψίλωση των τροπικών δασών ευθύνεται για το 20% της αύξησης των
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Το αρχικό σχέδιο ήταν στην
Κοπεγχάγη να συνταχθεί μία συνθήκη που θα υποχρέωνε τα κράτη
σε νομικά δεσμευτικούς στόχους
εκπομπών.
ENΩΣΗ
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ΠΡ Α Σ Ι Ν Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εναλλακτικές Μο
Στο νερό
αποθηκεύουν
αιολικό ρεύμα

Ένα πρωτοποριακό υβριδικό
έργο, το οποίο συνδυάζει την εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής και
της αιολικής ενέργειας υλοποιείται
στο νησί της Ικαρίας.
Η εγκατάσταση ανήκει στη ΔΕΗ
και αναμένεται να λειτουργήσει
εντός του 2011. Το σύστημα θα
επιτρέπει μέρος της ενέργειας που
παράγει ένα αιολικό πάρκο (ισχύος
2,7 ΜW) της ΔΕΗ στο νησί, να αποθηκεύεται ως δυναμική μέσω αντλιών, σε μια τεχνητή δεξαμενή που
θα βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου
500 μέτρων. Στη συνέχεια, η αποθηκευμένη αυτή ενέργεια θα μπορεί να ανακτάται όποτε παρίσταται
ανάγκη από το τοπικό δίκτυο, και να
μετατρέπεται ξανά σε ηλεκτρική,
μέσω ενός μικρού υδροηλεκτρικού
έργου, ισχύος 3,1 ΜW. Παράλληλα, μέσω της ίδιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης και μιας άλλης
μικρότερης ισχύος 1,05 ΜW, θα
καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση του πλεονάσματος των υδάτων
που υπάρχει ήδη στη θέση Πέζι,
σε υψόμετρο 750 μέτρων. Από το
σημείο αυτό, το νερό θα πέφτει σε


μια δεύτερη λιμνοδεξαμενή, που
θα κατασκευαστεί 250 χαμηλότερα και ακολούθως σε μια τρίτη, 450
μετρά χαμηλότερα. Αυτοί οι τεχνητοί καταρράκτες, το αιολικό πάρκο,
μαζί με τις υφιστάμενες ανεμογεννήτριες και κάποια μικρά φωτοβολταϊκά που υπάρχουν ήδη στο νησί,
θα μπορούν να καλύψουν το 50%
των ενεργειακών αναγκών της Ικαρίας, που ανέρχονται σε 33 γιγαβατώρες το χρόνο. Το υπόλοιπο 50%
θα συνεχίσει να καλύπτει ο παλαιός
πετρελαϊκός σταθμός της ΔΕΗ στον
Άγιο Κήρυκο, ο ρόλος του οποίου
σταδιακά από το 2011 και μετά θα
αρχίσει να περιορίζεται.
Στα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας συγκαταλέγεται
το κόστος της, που είναι υψηλό,
αφού πρόκειται για πολυσύνθετο
έργο και θα στοιχίζει 23 εκατομμύρια ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσης
απαιτείται να υπάρξει εγγυημένη
τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας κατά το μοντέλο των υπολοίπων ΑΠΕ και να επιδοτηθεί μέρος
του κόστους κατασκευής του.

Αγ κ ι ν ά ρ α ,
το ελληνικό
«πετρέλαιο»
Ένα εκατομμύριο στρέμματά καλλιεργειών αγκινάρας που θα παράγουν 2 εκατομμύρια τόνους βιομάζας ετησίως είναι αρκετά για να
αντικαταστήσουν το πετρέλαιο που
χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή στους σταθμούς της ΔΕΗ στα
ελληνικά νησιά, σύμφωνα με υπο-

λογισμούς του Εργαστηρίου Γεωργίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Με αυτόν τον τρόπο θα παράγεται
πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές, θα ενισχυθούν σημαντικά
τα εισοδήματα των αγροτών, θα
μειωθούν οι ανάγκες των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε νερό και
θα σταματήσει η ρύπανση με φυτοφάρμακα.
Το κόστος των περίπου 3 εκατομμυρίων μεγαβατωρών που παράγονται από πετρέλαιο και καταναλώνονται ετησίως στα νησιά της χώρας
φτάνει τα 800 εκατομμύρια ευρώ,
σχεδόν 70 εκατομμύρια περισσότερα απ ότι κοστίζουν 35 εκατομμύρια μεγαβατώρες που παράγονται
από λιγνίτη. Με δύο εκατομμύρια
τόνους βιομάζας από αγκινάρα ετησίως, οι οποίοι θα πωλούνται προς
περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, και
η ΔΕΗ θα εξοικονομεί 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να αποσβέσει σε ελάχιστο
χρόνο το κόστος των σύγχρονων
καυστήρων βιομάζας που θα χρησιμοποιεί στα νησιά.

Ενέργεια 25 MW
από τον ήλιο
Μια μεγάλη επένδυση «πράσινης»
ανάπτυξης με ανανεώσιμες πηγές
ENΩΣΗ
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Π ΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕ Ρ Γ Ε Ι Α
ρφές Ενέργειας

ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη στη
Ζήρο Λασιθίου με πρωτοβουλία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στον Δήμο
Λεύκης θα δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος ηλιοθερμικός σταθμός της
νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα
λειτουργήσει σε μια έκταση 1.000
στρεμμάτων και θα παράγει ενέργεια από 20 ως 25 MW, με σημαντικά
οφέλη για την τοπική κοινωνία και,
παράλληλα, θα δημιουργηθούν και
30 νέες θέσεις εργασίας. Η έκταση
βρίσκεται νότια του Αθερινόλακου,
απέναντι από το νησάκι Πεύκη. Εκεί
θα εγκατασταθεί ο σταθμός, όπου
με τη βοήθεια κατόπτρων θα συλλέγει την ηλιακή ενέργεια σε έναν
κεντρικό πύργο και θα παράγεται
ατμός, ο οποίος μέσω ατμοστροβίλου θα περιστρέφει ηλεκτρογεννήτρια και θα παράγεται ηλεκτρική
ενέργεια. Αυτή θα διοχετεύεται στο
υφιστάμενο δίκτυο μέσω της ΔΕΗ, η
οποία και θα αγοράζει την ενέργεια.
Το σύστημα ενισχύεται με άλλα 220
MW που παράγονται από αιολική
ενέργεια, υπό ευνοϊκές όμως καιρικές συνθήκες.

Φωτοβολταϊκό
πάρκο της
Ναυπάκτου
Συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ το
ENΩΣΗ
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φωτοβολταϊκό πάρκο που βρίσκεται
στα περίχωρα της Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας. Η «πράσινη» ενέργεια που θα παράγεται σε ετήσια
βάση εκτιμάται ότι θα καλύπτει την
κατανάλωση 50 ελληνικών σπιτιών, ενώ το περιβαλλοντικό όφελος
μέσω της αποφυγής έκλυσης CO2
είναι ισοδύναμο με 185 στρέμματα δάσους. Το πάρκο έχει συνολική
ισχύ 100 KWp και περιλαμβάνει 570
φωτοβολταϊκές γεννήτριες μονοκρυσταλλικού πυριτίου γερμανικής
προέλευσης ισχύος 175 Wp έκαστη, 9 μετατροπείς ισχύος υψηλής
απόδοσης, ειδικές βάσεις στήριξης
χωρίς τσιμέντο με εξαρτήματα από
γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα και
αλουμίνιο, σύστημα καταγραφής
και συνεχούς παρακολούθησης λειτουργίας του έργου μέσω του διαδικτύου.

Τι ε ί ν α ι η
γεωθερμία

Η γεωθερμική ενέργεια είναι ενέργεια θερμότητας που δημιουργείται
βαθιά στο εσωτερικό της γης. Η
θερμοκρασία στο εσωτερικό της γης
φτάνει έως και την τιμή των 7000
° C, ενώ σε βάθη 80km με 100km
μειώνεται στους 650 με 1200 ° C.
Μέσο της βαθιάς κυκλοφορίας των
υπόγειων νερών και της διείσδυσης
του λειωμένου μάγματος στη γήινη κρούστα σε βάθη 1km με 5km,
η θερμότητα αυτή μεταφέρεται πιο
κοντά στη γήινη επιφάνεια. Ο καυτός λειωμένος βράχος θερμαίνει
τα περιβάλλοντα υπόγεια νερά, τα
οποία ανεβαίνουν στην επιφάνεια
σε ορισμένες περιοχές υπό μορφή
καυτού ατμού ή νερού, π.χ. θερμά λουτρά και θερμικοί πίδακες
(geysers). Η θερμική αυτή ενέργεια
μπορεί να εκμεταλλευτεί σαν πηγή
ενέργειας και ονομάζεται γεωθερμική ενέργεια.
Ο συνολικός γεωθερμικός πόρος
είναι απέραντος. Κατ’ εκτίμηση
100PWh (1 X 1017 Wh) γεωθερμικής ενέργειας φτάνει στην επιφάνεια της γης κάθε χρόνο. Εντούτοις,
η γεωθερμική ενέργεια μπορεί μόνο
να χρησιμοποιηθεί στις κατάλληλες
περιοχές όπου υφίσταται. Αυτές
είναι περιοχές με έντονες σεισμικές
και ηφαιστειακές δραστηριότητες,
και εμφανίζονται στις συνδέσεις
των τεκτονικών πλακών που αποτελούν τη γήινη κρούστα. Είναι σε
αυτές τις συνδέσεις όπου η θερμική
ενέργεια μεταφέρεται πάρα πολύ
γρήγορα από το γήινο εσωτερικό
στην επιφάνεια, με τη μορφή θερμικών λουτρών ή geysers.


Ε ΣΚ/ΕΔΟΠ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ο απολογισμός των πρώτων εκατό
ημερών διακυβέρνησης της χώρας
από το ΠΑΣΟΚ δεν αφήνει περιθώρια
ούτε στον πιο καλοπροαίρετο εργαζόμενο είτε ψήφισε το ΠΑΣΟΚ είτε όχι,
να έχει αυταπάτες ότι μπορεί να γίνει
κάτι καλό για τους εργαζόμενους, για
τα λαϊκά στρώματα. Η επίθεση που
έχει ξεδιπλωθεί είναι σε όλα τα μέτωπα. Ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις,
φοροεπιδρομή, ιδιωτικοποιήσεις, διοικητική μεταρρύθμιση, δημοκρατικά
δικαιώματα…
Ήδη βλέπουμε το εισόδημά μας να
μειώνεται με την αύξηση στα τέλη
κυκλοφορίας, τα ποτά, τα τσιγάρα,
και με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που δρομολογείται ετοιμάζονται
αυξησεις στους έμμεσους φόρους
στις γονικές παροχές στους φόρους
κληρονομιάς...
Το «Πρόγραμμα Σταθερότητας και
Ανάπτυξης» που παρουσίασαν προβλέπει να εξοικονομηθούν 25 δις επιπλέον, γι’ αυτό θα παρθούν πρόσθετα
μέτρα. Αυτό σημαίνει επιβολή ακόμα
πιο σκληρής λιτότητας και προχώρημα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που προκάλεσαν την κρίση θα
ενταθούν.
Όλα αυτά τα μέτρα μας τα παρουσιάζουν σαν αναγκαία για να βγούνε
από την καπιταλιστική κρίση, για την
οποία έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε
προηγούμενο άρθρο (βλέπε περιοδικό ΕΝΩΣΗ 2/09). Για το σκοπό αυτό η
αστική τάξη και η κυβέρνηση χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που διαθέτουν για
να μας κάνει συνένοχους. Στην πρώτη
γραμμή τα ΜΜΕ καθημερινά μας τρομοκρατούν, ενώ ΝΔ τη μόνη κριτική
που κάνει στην κυβέρνηση είναι ότι
καθυστερεί να πάρει μέτρα. Τα άλλα
κόμματα του ευρωμονόδρομου μπερδεύουν τον κόσμο αφού αποκρύπτουν τις αιτίες της κρίσης και ζητάνε
να πληρώσουν και οι εργαζόμενοι,
που δεν έχουν καμία ευθύνη για την
κρίση, για την έξοδο από αυτή.
Και πάλι όμως δε θα ήταν δυνατό
να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική αν
δεν είχε σύμμαχο τις συνδικαλιστικές
ηγεσίες της πλειοψηφίας, οι οποίες


Αντεπίθεση

κυριολεκτικά έχουν
ταυτιστεί με τα
αιτήματα της εργοδοσίας. Συμμετέχουν στους «κοινωνικούς διαλόγους»,
κατάργησης εργατικών δικαιωμάτων
και κατακτήσεων. Διαβουλεύονται
για να δουλεύουν οι εργαζόμενοι: με
ελαστικές μορφές απασχόλησης και
ως τα βαθιά γεράματα, να είναι ανασφάλιστοι, να παίρνουν επίδομα πρόνοιας, να πληρώνουν για την παιδεία,
την υγεία, την πρόνοια, προκειμένου
να έχουν κέρδη οι επιχειρήσεις. Με
λίγα λόγια να απεμπολήσουν όποια
δικαιώματα και κατακτήσεις έχουν
απομείνει στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του
κεφαλαίου.
Η αλήθεια όμως είναι ότι τα μέτρα
αυτά δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι
σχεδιασμένα εδώ και 30-40 χρόνια,
αλλά δεν μπορούσαν ακόμα να εφαρμοστούν γιατί έπρεπε να προηγηθεί ο
τεχνολογικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός της οικονομίας, να γίνει η
πλήρης απελευθέρωση της αγοράς, οι
ιδιωτικοποιήσεις, να μειωθεί ο κρατικός επιχειρηματικός τομέας, να συρρικνωθεί η δημόσια διοίκηση ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Έχουν
να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα,
την κερδοφορία του κεφαλαίου και
κατά συνέπεια με τη χειροτέρευση
των όρων ζωής μας. Μήτρα τους είναι
η συνθήκη ΜΑΑΣΤΡΙΧ και η ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
που λύνουν αυτά τα ζητήματα για να
προχωρήσουν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις.

Ασφαλιστικό
Σήμερα μετά την εφαρμογή όλων
των προηγούμενων αντιασφαλιστικών
νόμων (ΣΙΟΥΦΑ-ΡΕΠΠΑ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ) που
είχαν σαν αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της ασφαλιστικής κάλυψης για
όλους τους εργαζόμενους της χώρας
(αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ιδιαίτερα στις γυναίκες, μείωση των συντάξεων, υποβάθμιση των
παροχών υγείας- πρόνοιας,) έρχονται
στην ουσία να καταργήσουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης
αφού σύμφωνα με τις προτάσεις ετοιμάζουν:

•	Κατάργηση της 5ετους διαφοράς μεταξύ αδρών και γυναικών
στο όνομα της ισότητας
•	Την αντικατάσταση της κατώτερης σύνταξης με τη βασική
προνοιακού χαραχτήρα σύνταξη, που αντιστοιχεί με τα όρια
εξαθλίωσης
•	Προωθούν την ανταποδοτικότητα και το κεφαλαιοποιητικό
σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης των επαγγελματικών
ταμείων. (Ανοίγουν το δρόμο
για μεγαλύτερη ακόμα διείσδυση των ιδιωτικών ασφαλιστικών
εταιριών για να μεταθέσουν το
κόστος της ασφάλισης από τους
εργοδότες και το κράτος στους
εργαζόμενους).
•	Η δημιουργία του «εθνικού ταμείου αλληλεγγύης των γενεών»,
με την αντίστοιχη φορολόγηση
των εργαζόμενων, αποτελεί το
άλλοθι για να απαλλαγούν το
κράτος και οι επιχειρήσεις από
χρέη και εισφορές, να επιβληθούν νέοι φόροι.
•	Στην ίδια ρότα βρίσκεται και η
επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών των νέων εργαζόμενων που προσλαμβάνονται στις
επιχειρήσεις
•	Ενοποίηση προς τα κάτω των
συνταξιοδοτικών καθεστώτων,
μεταξύ των νέων και των παλαιών ασφαλισμένων.
Σήμερα στους εργαζόμενους της
ΔΕΗ τα αποτελέσματα της συμφωνίας του 1999 φαίνονται πιο καθαρά.
Το 1999 ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΝ στη
Βουλή μαζί με τις ηγεσίες των ΠΑΣΚΕ,
ΔΑΚΕ, ΣΑΔ στη ΓΕΝΟΠ, κατάργησαν
την ασφάλιση στον εργοδότη προκειμένου να μετοχοποιηθεί η ΔΕΗ και να
αρχίσει η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Έδωσαν «οριστική λύση» στο ασφαλιστικό, συστήνοντας τον ΟΑΠ‐ΔΕΗ,
ένα ταμείο θνησιγενές αφού ξεκίνησε με μηδενικό αποθεματικό γιατί
η περιουσία δεν καταβλήθηκε ποτέ
στον ΟΑΠ-ΔΕΗ, αλλά «δόθηκε αντιENΩΣΗ
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ή Αυταπάτες;
παροχή» στο κράτος, δηλ χαρίστηκε
στους ιδιώτες μετόχους. Η ληστεία
των ταμείων που ξεκίνησε από το
1954, συντελέστηκε στη ΔΕΗ μέσα
σε μια νύχτα του 1999! με την υπογραφή των ΠΑΣΚΕ‐ΔΑΚΕ‐ΣΑΔ και την
ψήφο ΠΑΣΟΚ‐ΝΔ‐ΣΥΝ.

Εργασιακές σχέσεις
Η κυβέρνηση της ΝΔ ενίσχυσε το
αντεργατικό οπλοστάσιο που παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
τώρα το ΠΑΣΟΚ έρχεται να αναμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο για να εξηπηρετηθούν οι ανάγκες κερδοφορίας
του κεφαλαίου. Στα πλαίσια των αποφάσεων του ΕΚΟΦΙΝ που συναποφάσισαν ετοιμάζουν
•	Την διεύρυνση της ευελιξίας
στην εργασία μέσα από την
γενικευμένη αξιοποίηση των
διαφόρων μορφών μερικής απασχόλησης
•	Μείωση του προστατευτισμού,
όπως τον ονομάζουν, των
δημοσίων υπαλλήλων και υπαλ.
πρώην ΔΕΚΟ
•	Την κατάργηση των περιορισμών στις ομαδικές απολύσεις
•	Την αλλαγή του συστήματος
Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την σταδιακή
αντικατάσταση τους από ομαδικές και ατομικές.
Η ΔΕΗ υλοποιώντας σταθερά την
κυβερνητική πολιτική: Προχωράει
με γρήγορους ρυθμούς την αλλαγή
των εργασιακών σχέσεων. Όλο και
περισσότεροι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου, έκτακτοι, νοικιασμένοι,
εργαζόμενοι σε εργολάβους αντικαθιστούν εργαζόμενους με σταθερή σχέση εργασίας. Έτσι έχουμε το φαινόμενο στον ίδιο εργασιακό χώρο, στο ίδιο
αντικείμενο, οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας να αμείβονται με πολύ κατώτερους μισθούς, να
εκβιάζονται και να τρομοκρατούνται.
Η κατάταση αυτή έχει την συναίνεση
της πλειοψηφίας της ΓΕΝΟΠ, αφού όχι
μόνο δε βάζουν το αίτημα για μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται αντίθετα λένε απλά ότι «πρέπει να οριοENΩΣΗ
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θετήσουμε τις
θέσεις
εργασίας, μέχρι που θα υπάρχει μόνιμο
προσωπικό και μέχρι που θα φτάνει
ο εργολάβος», νομιμοποιώντας έτσι
τη ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων
που υπάρχει.
Ειδικά οι διοικητικοί υπάλληλοι που
ζουν με δραματικό τρόπο τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης, στην
εντατικοποίηση της εργασίας, στην
ανατροπή της μόνιμης και σταθερής
δουλειάς, στους μισθούς, στην ποιότητα παροχών υγείας, πρέπει να
βγάλουν συμπεράσματα, να μη δείξουν άλλη ανοχή και στις επικείμενες
εκλογές της ΕΔΟΠ να τιμωρήσουν τις
παρατάξεις αυτές που είναι υπεύθυνες για το σημερινό κατάντημα.
Οι ηγεσίες των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ
και στην ΕΔΟΠ είναι υπεύθυνες γι’
αυτά που ζούμε. Βάζουν πλάτη για να
περάσουν και άλλα αντιλαϊκά μέτρα.
Ούτε θέλουν ούτε μπορούν πράξουν
διαφορετικά, γιατί είναι ταυτισμένες με τα αιτήματα της εργοδοσίας.
Χαρακτηριστική είναι η στάση των
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ που καταψήφισαν
την πρόταση της ΕΣΚ/ΕΔΟΠ να πάρουμε απόφαση για απεργία στις 10/2 σε
συντονισμό με όλη την εργατική τάξη
της χώρας. Η ΕΣΚ/ΕΔΟΠ καλεί όλους
τους Διοικητικούς, όλους τους εργαζόμενους της ΔΕΗ ανεξάρτητα αν θα
πάρουν ή όχι απόφαση τα σωματεία,
η ΓΕΝΟΠ, η ΓΣΕΕ, να πάρουν μέρος
στην απεργιακή κινητοποίηση στις
10/2. Είναι ένας τρόπος να ορθώσουν
το ανάστημα, να πουν όχι στην αντιλαϊκή πολιτική, να πουν όχι στις συμβιβασμένες ηγεσίες που μας οδηγούν
στην υποταγή.
Οι εργαζόμενοι για να βάλουν φρένο στο αντιλαϊκό τσουνάμι που έρχεται χρειάζονται κίνημα με ταξικό προσανατολισμό που να είναι απέναντι
σ’ αυτή την πολιτική, που στο κέντρο
του θα έχει τις ανάγκες των εργαζόμενων και όχι την κερδοφορία των
επιχειρήσεων. Μόνο το ενιαίο μέτωπο εργατών, αυτοαπασχολούμενων,
μικροϊδιοκτητών αγροτών μπορεί να
καλλιεργήσει πνεύμα αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, αδιαλλαξίας σε
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κάθε μορφής εκμετάλλευση, ανύψωσης του ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου.
Αν δε θέλουμε να έχουμε άλλες
απώλειες, αν θέλουμε να έχουμε
κατακτήσεις είναι μονόδρομος για
μας η δημιουργία ενιαίου μετώπου
πάλης, για να διεκδικήσουμε: τη βελτίωση των όρων ζωής και δουλειάς,
ενιαίο αποκλειστικά Φορέα Ενέργειας που θα αποτελεί λαϊκή περιουσία
και θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες.
Η ΕΣΚ/ΕΔΟΠ καλεί τους εργαζόμενους να παλέψουν για ανασύνταξη
του συνδικαλιστικού κινήματος στην
ΔΕΗ που συνολικά προϋποθέτει:
w	Τα αιτήματα και η κατεύθυνση
πάλης του κινήματος να έχει
σαφή αντιμονοπωλιακή αντιιμπεριαλιστική κατεύθυνση
w	Να αναπτυχθεί ενιαία δράση
ανάμεσα στα διάφορα τμήματα
των εργαζόμενων ανεξάρτητα αν δουλεύουν στις πρώην
ΔΕΚΟ, το δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα
w	Ενιαία δράση και συμμετοχή
των εργαζόμενων ανεξάρτητα
από την εργασιακή σχέση και
εργοδότη. Για το χώρο της ηλ
Ενέργειας είναι στόχος ζωτικής
σημασίας γιατί έχουμε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων
w	Κατανόηση από τους εργαζόμενους για το ρόλο που παίζουν οι ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος και η αλλαγή
του συσχετισμού με αποφασιστική ενίσχυση της ΕΣΚ, της Αγ.
Συνεργασίας, του ΠΑΜΕ.
w	Το πλαίσιο των αιτημάτων να
βάζει συνολικά τις πραγματικές
ανάγκες των εργαζομένων, να
μην αρκείται σε αποσπασματικές διεκδικήσεις, να μην περιορίζεται στα όρια που βάζουν ΕΕ
και ελληνικές κυβερνήσεις.
w	Για να είναι αποτελεσματικός ο
αγώνας χρειάζεται η αποφασιστική συμμετοχή των εργαζόμενων και ενεργοποίηση όλων
των μορφών συσπείρωσης και
πάλης.



Α Ν Ο Ι Χ Τ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Βόλος Ιανουάριος 2009
Παρά τις έντονες αντιδράσεις Εργαζομένων και
Συνταξιούχων της Περιοχής Βόλου ο απερχόμενος
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ασφαλιστικού μας φορέα κ.
Μπούρχας, επιμένει να προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την στέγαση των Υπηρεσιών
του Γραφείου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ ΒΟΛΟΥ με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που κατ’ επανάληψη έχουμε απορρίψει.
Σε δύσκολες εποχές, η επιβάρυνση του Ταμείου μας
με δεκάδες χιλιάδες ευρώ προκαλεί το κοινό αίσθημα,
ενώ παράλληλα πολύ οικονομικότερες λύσεις έχουν
Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
Λαρίσης – Τζαβέλα
38334, ΒΟΛΟΣ
Τηλ: 24210 - 65661
Fax: 24210 - 65982
ΠΡΟΣ: ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Με μεγάλη μας έκπληξη για ακόμη
μία φορά πληροφορηθήκαμε από τον
τοπικό Τύπο την προκύρηξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την
στέγαση των Υπηρεσιών του Γραφείου
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Βόλου
(ΓΑΠ ΒΟΛΟΥ) με την υπ’ αριθμ. 3718
– 26/11/2009 απόφαση του ΤΑΥΤΕΚΩ
ΔΕΗ.
Με προηγούμενη επιστολή μας, σας
είχαμε ενημερώσει για την ομόφωνη
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Εργαζομένων της Περιοχής Βόλου και
εκπροσώπων των Συνταξιούχων ΔΕΗ Ν.
Μαγνησίας με την οποία αποδεχόμαστε
την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΓΑΠ ΒΟΛΟΥ και την βελτίωση
των παρεχομένων υπηρεσιών Συνταξιούχων και Εργαζομένων, αλλά το κτίριο
που θα στεγάσει αυτές τις υπηρεσίες να
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την
Έδρα της Περιοχής Βόλου, κάτι που
εξυπηρετεί το σύνολο των ασφαλισμένων. (Πάρκινγκ, στάση αστικών και
υπεραστικών λεωφορείων σε κοντινή
απόσταση).



αποκλειστεί χωρίς συζήτηση.
Η Τ.Ε. ΕΔΟΠ - ΔΕΗ Ν. Μαγνησίας συμμετέχει αποφασιστικά μαζί με όλα τα Σωματεία της Περιοχής προς
όφελος Εργαζομένων και Συνταξιούχων.
Η ανοιχτή επιστολή μετά από απόφαση της Γενικής
συνέλευσης των εργαζομένων της περιοχής Βόλου
και των συνταξιούχων του Ν. Μαγνησίας αναλύει πλήρως ρις θέσεις μας.
Τ.Ε ΕΔΟΠ - ΔΕΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ο νέος διαγωνισμός που προκυρήχθηκε γεννά σε όλους μας μια σειρά
από ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει
να απαντηθούν άμεσα:
1)	Ποιοι αποφάσισαν την προκύρηξη
του Διαγωνισμού χωρίς να ληφθεί
υπόψη η θέση και η άποψη των
Εργαζομένων και των Συνταξιούχων
και παρά την δέσμευση της ηγεσίας
του ΤΑΥΤΕΚΩ πως η οποιαδήποτε
ενέργεια για το συγκεκριμένο θέμα
θα γίνει κατόπιν συνεννόησης και
συνεργασίας.
2)	Ποιοι ενημερώθηκαν για τον Διαγωνισμό και ποιοι εξουσιοδοτήθηκαν
να ψάξουν για κτίριο μεταστέγασης
στο κέντρο της πόλης με τα γνωστά προβλήματα που καθιστούν
ΑΔΥΝΑΤΗ την εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων (έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, έλλειψη χώρων
στάθμευσης, πολύωρη καθυστέρηση από την εργασία).
3)	Γιατί δεν αναφέρεται στον Διαγωνισμό η παράγραφος που υπήρχε
στην προηγούμενη προκύρηξη για
αναζήτηση κτιρίου σε κοντινή απόσταση από την Έδρα της Περιοχής
Βόλου (μετά από απόφαση του
συνόλου των Εργαζομένων και των
Συνταξιούχων).
4)	Γιατί στην δύσκολη οικονομική
συγκυρία και με τα μεγάλα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων,
προτείνονται λύσεις επιβάρυνσης
με δεκάδες χιλιάδες ευρώ και έχει
αποκλειστεί η πάγια και σταθε-

ρή μας θέση για διαμόρφωση του
χώρου που έχει όλες τις προϋποθέσεις, βρίσκεται παραπλεύρως του
ΓΑΠ Βόλου και ανήκει στην Περιοχή
Βόλου.
Σε κάθε περίπτωση, αν ο σκοπός
της αναβάθμισης των υπηρεσιών από
το ΓΑΠ δεν μπορεί να επιτευχθεί, οι
Εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι
να αντιδράσουμε δυναμικά και να μην
επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση την
μετακίνηση των Γραφείων προκειμένου
να εξυπηρετηθούν συμφέροντα άλλης
μορφής από αυτά που οφείλει να προσφέρει το Γραφείο στο Βόλο, με την
φιλότιμη προσπάθεια των Εργαζομένων του ΓΑΠ.
Από την Διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ ζητούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ της διαδικασίας του ανοίγματος των προσφορών που
έχει προγραμματιστεί για τις 11-1-2010
και με αφορμή την επαναπροκύρηξη
της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ. του
Ασφαλιστικού μας φορέα, να ξεκινήσει
εκ νέου ο διάλογος για τις προϋποθέσεις στέγασης του ΓΑΠ Βόλου.
ΒΟΛΟΣ 7-1-2010
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κοιν-ση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
ΓΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΠ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡ. ΒΟΛΟΥ
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Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗ Π ΡΟ Σ Φ Ο Ρ Α
Τ.Ε ΕΔΟΠ - ΔΕΗ Πατρών - Αιγίου

Ε

ίναι γεγονός ότι τα Χριστούγεννα, αλλά
και κάθε μεγάλη γιορτή, προσεγγίζεται
σήμερα από τον σύγχρονο άνθρωπο επιφανειακά, εξωτερικά, καταναλωτικά και αλλοτριωτικά. Το βάρος δίνεται στο συναισθηματικό διάκοσμο και στο υλιστικό περιτύλιγμα της γιορτής,
αγνοώντας το πνευματικό και το υπαρξιακό της
μήνυμα.
Η γέννηση, το πιο ελπιδοφόρο από κτίσης του
κόσμου γεγονός, γεννά αισιοδοξία για κάτι καλύτερο. Το άστρο των Χριστουγέννων αποδεικνύεται δυνατότερο από τα καθημερινά προβλήματα
και η ελπίδα ζει μέσα από τα όνειρα, τις προσδοκίες και την εθελοντική προσφορά πολλών
συνανθρώπων μας.

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, η Τ.Ε.
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ Πατρών-Αιγίου, θέλοντας να κάνει
πράξει το μήνυμα της γιορτής, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει τρόφιμα για να τα
προσφέρει στο Ίδρυμα “Κιβωτός της Αγάπης”
στην Πάτρα, το οποίο φιλοξενεί παιδιά με βαριές
σωματικές και νοητικές αναπηρίες.
Η συμβολή των συναδέλφων ήταν εντυπωσιακή, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός τροφίμων τα οποία το Δ.Σ. της Τ.Ε. μαζί με συναδέλφους, τα πρόσφερε σε επίσκεψη τους στο ίδρυμα
την 21/12/2009, παρουσία του προεδρείου του
ιδρύματος και του Μητροπολίτη Πατρών.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση που έκανε η Τ.Ε ΕΔΟΠ - ΔΕΗ Πατρών - Αιγίου

Σ

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

Η επιτροπή Αιμοδοσίας
Μηλιώτης Γιάννης
Δημόπουλος Αθανάσιος
ENΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ό

Κοπή βασιλόπιτας

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το ΔΣ της ΕΔΟΠ ΔΕΗ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στα
γραφεία του συλλόγου μας στις 15 Ιανουαρίου 2010.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι το ΔΣ της ΕΔΟΠ ΔΕΗ εύχεται σε όλους σας χρόνια πολλά,
καλή χρονιά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο και μια κοινωνία πιο
δίκαιη.
Στην κοπή της πίτας του 2010 συμμετείχε για τελευταία φορά, λόγω συνταξιοδότησής της η οργανωτική γραμματέας του συλλόγου μας, Νανή Πολίτου. Συναδέλφισσα με τεράστια προσφορά
στους αγώνες του συλλόγου μας και των εργαζομένων στην επιχείρηση γενικότερα. Στην πρώτη
γραμμή των αγώνων από την πρόσληψή της στην επιχείρηση μέχρι το τέλος. Πάντα με το χαμόγελο
και αγαπητή σε όλους. Συναδέλφισσα Νανή, ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΔΟΠ ΔΕΗ σου εύχονται να
είσαι πάντα καλά και επιτυχία στους νέους αγώνες που είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσεις από
άλλο μετερίζι. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
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Σ ΗΜ Ε Ι Ω Μ Α
της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ


Στις αρχαιρεσίες που έγιναν για το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και
διεξήχθησαν την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010, τρίτη ημέρα του 33ου Συνεδρίου,
οι παρατάξεις έλαβαν:

ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΣΚΕ
ΔΑΚΕ
ΕΣΚ
ΣΑΔ
ΔΕΥ - ΔΕΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
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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. Πραγματοποίησε 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 επενδύσεις της μέχρι και το 2014 θα ανέλθουν σε 13,5 δισ. ευρώ και θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
• Στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως μέσω της παραγωγικής δραστηριότητάς της σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας 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 κατοίκους 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.

