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σΤΙσ ΜΑΥρΕσ ΜΕρΕσ
ΑΝΤΙσΤΑσΗ



του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Αντίσταση και πάλη “στον πόλεμο” της λάσπης

Γ ια άλλη μια φορά βιώνουμε όχι μόνο την ανα-
σφάλεια του σήμερα και την αβεβαιότητα του 
αύριο, αλλά δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες 

μιας αλγεινής επίθεσης από τα δημοσιογραφικά 
lobby και τα Μ.Μ.Ε. ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ.
Στόχος τους η εξόντωση, η φίμωση του εργαζομένου, 
η υπακοή, η υποτέλεια ώστε να μην ξανασηκώσει 
ποτέ κεφάλι.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει πρώτα 
να πληγεί η αξιοπιστία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με προοπτική 
να την απομονώσουν, να πλήξουν την ιστορία της, 
τις αρχές της, προκειμένου να την μετατρέψουν σε 
ένα Συνδικαλιστικό όργανο αξιωματούχων, χωρίς 
δράση, χωρίς στόχους, χωρίς προοπτική.

Γελάστηκαν, όμως, γιατί περισσότερο όσο ποτέ 
άλλοτε οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ξέρουν, γνωρίζουν 
ότι αν φτάσαμε μέχρι εδώ, αν κατοχυρώσαμε τις 
κατακτήσεις μας, αυτό επιτεύχθηκε μόνο γιατί 
σφυρηλατήσαμε τον ενότητά μας και στα δύσκολα 
είμαστε όλοι μαζί με μπροστάρη τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. 

Τώρα που η απειλή αφορά, το μέλλον της ΔΕΗ 
αύριο, το μέλλον το δικό μας, τη διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας δε πρέπει να κάνουμε πίσω και 
στη ΛΑΣΠΗ απαντάμε με ενότητα και αγώνες.

Γιατί η διάσπασή μας ευνοεί τα σχέδιά τους
Γιατί η φίμωσή μας εξυπηρετεί τα συμφέροντα 

τους
Γιατί μία διαλυμένη ΔΕΗ προσφέρει σε αυτούς τη 

δυνατότητα να κερδοσκοπούν 
Επιπλέον
Ενοχλούνται όταν λέμε ποιοι ληστεύουν τη ΔΕΗ
Ενοχλούνται όταν δε διστάζουμε να προσφύγουμε 

στη Δικαιοσύνη για την οριακή τιμή του συστήματος, 
ή για την αρπαγή των πελατών

Ενοχλούνται όταν τους καταγγέλλουμε και τους 
απειλούμε για τις αρπαχτές που κάνουν.

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι
Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η κατίσχυση 

της νεοφιλελεύθερης άποψης οδηγεί σε οικονομικό 

μοντέλο που μοιάζει με εκείνα της TAIWAN και 
άλλων Ασιατικών χωρών.

Επίσης, είναι πλέον ορατό ότι επέρχεται το τέλος 
του μεταπολιτευτικού οικονομικού μοντέλου με την 
εδραίωση του κράτους πρόνοιας και κοινωνικής 
προστασίας. Όλα δείχνουν ότι έχουν αφεθεί στην 
ασυδοσία των αγορών, όπου η πολιτική εξουσία 
μετατρέπεται σε διαχειριστή της κρίσης.

Μια κρίση οικονομική που δε την προκάλεσαν οι 
εργαζόμενοι αλλά όλοι αυτοί που άσκησαν εξουσία 
όλα αυτά τα χρόνια.

Έτσι, λοιπόν, η υπερίσχυση των επιχειρησιακών 
συμβάσεων έναντι των κλαδικών αποτελεί μόνο ένα 
μέρος του σχεδίου για να οδηγήσει την εργατική 
τάξη στην εξομοίωση προς τα κάτω.

Με το πρόσχημα της εξυγίανσης που ισοδυναμεί 
με την υποταγή στη τρόικα, η κυβέρνηση σχεδιάζει 
την εξόντωση των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ 
προκειμένου να διασωθεί ο κρατικός τομέας από τα 
«δυσβάστακτα χρέη του». Οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ 
κατόρθωσαν με κόπο και πολύ αγώνα να έχουν ένα 
ανθρώπινο επίπεδο διαβίωσης το οποίο οι Τροϊκανοί 
και η κυβέρνηση θέλουν να το βγάλουν στο σφυρί 
προκειμένου να σωθεί η οικονομία της χώρας. Την 
κρίση, όμως, δε την δημιούργησαν οι εργαζόμενοι, 
αλλά εκείνοι που διαχειριστηκαν την τύχη της 
χώρας από την μεταπολίτευση μέχρι τώρα, ενώ δε 
διστάζουν στην άρχουσα τάξη να χαρίζουν με το δικό 
τους τρόπο το Δημόσιο πλούτο της χώρας.

Ας είναι, λοιπόν, αυτοί που θησαύρισαν τόσα χρόνια 
οι πρώτοι που θα πληρώσουν και ας μην φορτώνουν 
το μάρμαρο στις πλάτες των εργαζομένων. 

Αν παθητικά δεχθούμε σήμερα την κατάργηση 
των ΣΣΕ, τη μείωση των μισθών, τη μείωση των 
ασφαλιστικών μας παροχών τότε αύριο θα επέλθει 
το μοιραίο που οδηγεί στο δρόμο προς την ανεργία.

Γι’αυτό εδώ και τώρα κηρύττουμε αέναο αγώνα και 
συμμετέχουμε σε όλα τα αγωνιστικά προσκλητήρια.

«Ου γαρ μέλλει ενεχώρει έτι».

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Δ.Σ. της ΕΔΟΠ – ΔΕΗ εύχεται σε όλους Καλές Γιορτές 
και Χρόνια Πολλά. Παρά τα δυσάρεστα της οικονομικής 

κρίσης, προσδοκούμε το νέο έτος να φέρει πρωτίστως υγεία, 
προσωπική ευτυχία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Με δύναμη, 

πίστη στις αρχές μας, με όραμα, πρόγραμμα και συντεταγμένη 
πορεία, θα καταφέρουμε να σταθούμε όρθιοι κρατώντας ψηλά τις 
πανανθρώπινες αξίες αλλά και τις κατακτήσεις μας.
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Εξυγίανση ή εξόντωση των ΔΕΚΟ; 

Μ ε πρόσχημα την «εξυγίανση» 
αλλά, ουσιαστικά, την υποταγή 
στις επιταγές της τρόικας, η 

κυβέρνηση επιχειρεί την εξόντωση των 
εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, υποστηρίζοντας 
πως αποτελούν «μεγάλη αιμορραγία» για 
τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Με τις επιχειρούμενες νομοθετικές 
ρυθμίσεις η κυβέρνηση οδηγεί τους ερ-
γαζόμενους στις ΔΕΚΟ στην εξαθλίωση, 
αφού μετά τις περικοπές των μισθών και 
των επιδομάτων τους την προηγούμε-
νη άνοιξη, τις διαδοχικές αυξήσεις του 
Φ.Π.Α. και των έμμεσων φόρων, η αφαί-
μαξη του εισοδήματος τους είναι τέτοια 
που αδυνατούν, πλέον, να ανταποκριθούν 
ακόμη και στις στοιχειώδεις απαιτήσεις 
μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Το σενάριο έχει καταρτιστεί από καιρό 
και στην προσπάθεια τους αυτή, αφεντικά 
και τροικανοί, βρήκαν πρόθυμους συμμά-
χους ορισμένα ΜΜΕ, τα οποία εδώ και 
μήνες βομβαρδίζουν κυριολεκτικά ανα-
γνώστες, ακροατές και τηλεθεατές, με 
«ειδήσεις» και «σχόλια» που αποσκοπούν 
στη δυσφήμιση των εργαζομένων στις 
ΔΕΚΟ, αποκαλώντας τους «τεμπέληδες», 

«προνομιούχους» κ.ά. σε μια προσπάθεια 
να ενεργοποιήσουν τα ανακλαστικά τους 
κοινωνικού δαρβινισμού, όπου το ένα κοι-
νωνικό στρώμα θα επιτίθεται στο άλλο και 
θα κανιβαλίζονται. 

Οι προσχηματικές δηλώσεις των υπευ-
θύνων ότι «πρόκειται για προσπάθεια 
εξορθολογισμού των δαπανών» δεν είναι 
τίποτα παραπάνω από ένα «φύλλο συ-
κής» για να καλύψουν την αιδήμονα σιω-
πή τους αναφορικά με την κατάργηση και 
των στοιχειωδών κανόνων προστασίας 
των εργαζομένων ως προς τα εργασιακά, 
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δι-
καιώματα. 

Είναι, δε, ιδιαίτερα χαρακτηριστική η 
προσπάθεια τους, που μέσω διαρρο-
ών στον τύπο, αφήνουν να εννοηθεί ότι 
επίκεινται απολύσεις από τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, αγνοώντας την σοφία του 
ελληνικού λαού για εκείνον που «σπέρνει 
ανέμους, αλλά θερίζει θύελλες». Γιατί η 
θύελλα των αντιδράσεων θα έχει τέτοια 
δύναμη και τέτοια ορμή αυτή την φορά 
που θα σαρώσει τα σχέδια που απεργά-
ζονται. 

Οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, όπως και σε 
όλη τη χώρα ήταν αυτοί που τόσα χρόνια 
με τον μόχθο και τους αγώνες τους κα-
τόρθωσαν να έχουν ένα ανεκτό επίπεδο 
διαβίωσης. Την κρίση άλλοι την δημιούρ-
γησαν, άλλοι ήταν εκείνοι που ενθυλάκω-
σαν τα κέρδη των επιχειρήσεων και σήμε-
ρα απολαμβάνουν τους τόκους τους. Ας 
είναι, λοιπόν, εκείνοι που θα πληρώσουν 
και δεν θα φορτώσουν το «μάρμαρο» στις 
πλάτες των εργαζομένων.

Το συνδικαλιστικό κίνημα θα δώσει και 
αυτές τις μάχες. Και θα τις δώσει με συ-
νέπεια και αγωνιστικότητα, αφού είναι το 
τελευταίο οχυρό των εργαζομένων στην 
ολομέτωπη επίθεση που δέχονται. Ας 
το λάβουν καλά υπόψη τους εκείνοι που 
θέλουν να διαλύσουν τον κοινωνικό ιστό 
της χώρας με πρόσχημα τον «εξορθολο-
γισμό των ρετιρέ». Οι εργαζόμενοι στις 
ΔΕΚΟ ούτε ήταν ποτέ προνομιούχοι, ούτε 
είναι εκείνοι στους οποίους οφείλεται η 
σημερινή κρίση. Την αδικία θα την πολε-
μήσουμε με όλα τα μέσα.

Ψιττακοί και προπαγάνδα κατά των εργαζομένων

Τ ο τελευταίο διάστημα ορισμένα 
ΜΜΕ (εφημερίδες και τηλεοπτικοί 
σταθμοί) έχουν αναλάβει εργολα-

βικά την συκοφάντηση και την λασπολο-
γία των εργαζόμενων στην ΔΕΗ και του 
συνδικαλιστικού τους κινήματος. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί από εκεί-
νους που εκτοξεύουν λάσπη στο συνδι-
καλιστικό κίνημα εκτελούν εντολές των 
αφεντικών τους, οι οποίοι με την σειρά 
τους έχουν αναλάβει την προπαγάνδα για 
την επιβολή άνευ όρων του Μνημονίου 
στον ελληνικό λαό. 

Είναι μάλιστα τέτοιο το μένος ορισμέ-
νων κατά του συνδικαλιστικού κινήματος 
που δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε 
ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς προκει-
μένου να γίνουν αρεστοί στα αφεντικά 
τους. Δεν είναι άλλωστε, τυχαίο το γεγο-
νός ότι ένας συγκεκριμένος τηλεοπτικός 

σταθμός αποκαλείται πλέον χλευαστικά 
ως το «κανάλι του ΣΕΒ». 

Η τακτική που ακολουθούν είναι γνω-
στή. Προσπαθούν να σπιλώσουν συνειδή-
σεις και ονόματα. Να παρουσιάσουν τους 
εργαζόμενους της ΔΕΗ ως «ρετιρέ των 
ΔΕΚΟ», ως «εργαζόμενους πολυτελείας», 
αγνοώντας τον βαρύ φόρο αίματος που 
πληρώσαμε και πληρώνουμε καθημερινά 
για να διασφαλίσουμε την επάρκεια αλλά 
και την ασφάλεια του συστήματος παρα-
γωγής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και στο τελευταίο ελληνικό σπίτι.

Με αφορμή το Μνημόνιο, πολλοί θεώ-
ρησαν πως ήρθε η ώρα για να κλείσουν 
τους λογαριασμούς τους με το εργατικό 
και συνδικαλιστικό κίνημα, να αφήσουν 
ανυπεράσπιστους τους εργαζόμενους 
απέναντι στην βουλιμία των αφεντικών 
που θέλουν να σαρώσουν και να εξαφα-

νίζουν κάθε εργασιακό, ασφαλιστικό και 
συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα.

Κάτι τέτοιο όμως δεν πρόκειται να γίνει. 
Ας λάβουν υπόψη τους ότι οι εργαζόμε-
νοι της ΔΕΗ και το συνδικαλιστικό τους 
κίνημα δεν πτοείται από συκοφαντίες και 
απειλές. Η προπαγάνδα τους θα πέσει 
στο κενό. Οι έλληνες πολίτες γνωρίζουν 
πολύ καλά τους αγώνες που δώσαμε και 
δίνουμε για χαμηλά τιμολόγια ηλεκτρικού 
ρεύματος, για να μείνει η ΔΕΗ υπό δημό-
σιο έλεγχο και έτσι να προστατευτεί το ει-
σόδημα της μέσης ελληνικής οικογένεια.

Παράλληλα, με δημόσιες παρεμβάσεις 
μας θα αποδομούμε και θα αποκαλύ-
πτουμε την αλήθεια και ποιοι κρύβονται 
πίσω από τις επιθέσεις κατά της ΔΕΗ 
και των εργαζομένων σ’ αυτή, έτσι ώστε 
ο ελληνικός λαός να ξέρει όλη την αλή-
θεια.
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Σ ημαντική πτώση, της τάξης του 30%, 
παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της 
ΔΕΗ το εννεάμηνο, καθώς η κερ-

δοφορία της επιχείρησης επλήγη από την 
απώλεια μεριδίου στην αγορά λιανικής και 
από την άνοδο της τιμής των καυσίμων. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοί-
νωσε η ΔΕΗ τα καθαρά μετά τους φόρους 
κέρδη στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου έπεσαν στα 520,2 εκατ. ευρώ από 
741,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2009, τα προ φόρων κέρδη στα 689,6 
εκατ. ευρώ από 992,8 εκατ. ευρώ και ο κύ-
κλος εργασιών στα 4.467,6 εκατ. ευρώ από 
4.595,8 εκατ. ευρώ (-2,8%).

Οι πωλήσεις της ΔΕΗ στην εγχώρια λια-
νική αγορά ήταν μειωμένες κατά 2,2% ή 891 
Gwh και τα αντίστοιχα έσοδα ήταν μειωμένα 
κατά 4,8%. Η παραγωγή ηλεκτρισμού μαζί 
με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας 
που εισήγαγε η εταιρεία κάλυψαν το 77,8% 
της συνολικής ζήτησης από το 85,9% του 
εννεαμήνου 2009. Σε απόλυτα μεγέθη η 
μείωση αυτή φθάνει τις 3.786 Gwh.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέ-
σματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας, Αρθούρος Ζερβός, 
δήλωσε πως το τρίτο τρίμηνο 2010 εντά-
θηκε η απώλεια μεριδίου στις κατηγορίες 
πελατών υψηλού περιθωρίου κέρδους με 
αποτέλεσμα το μερίδιο της στις κατηγορίες 
αυτές να μειωθεί στο 87,1% από 90,4% το 
πρώτο εξάμηνο και περίπου 100% πριν από 
ένα χρόνο. Από το ερχόμενο έτος πάντως, 
που θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα τιμο-
λόγια της ΔΕΗ, ο κ. Ζερβός εκτιμά ότι η 
διαρροή εμπορικών πελατών σε τρίτους θα 
μειωθεί. 

Η απόφαση της κυβέρνησης να μην ενερ-
γοποιήσει τη ρήτρα καυσίμων τον Αύγου-
στο, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα 
δεδομένου ότι το εννεάμηνο 2010 το 32,7% 
των συνολικών εσόδων της εταιρείας δα-
πανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, 
αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπο-
μπής διοξειδίου του άνθρακα. 

Την αντίστοιχη περίοδο του 2009 η συμ-
μετοχή των δαπανών αυτών στα έσοδα 
της εταιρείας ήταν 28,6%. 

Η αναστολή του μηχανισμού ρήτρας 
καυσίμων, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα 
τιμών καυσίμων, εκτιμάται σε 48 εκατ. 
ευρώ για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο.

Η ΔΕΗ δεν είχε όφελος ούτε από τη 
μείωση των αποδοχών του προσωπικού 
και τούτο γιατί με απόφαση έκτακτης γενι-
κής συνέλευσης των μετόχων το ποσό της 
εξοικονόμησης θα δοθεί στον ασφαλιστικό 
φορέα των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό 
τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 
έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη 51,1 εκατ. 
ευρώ ενώ η εκτίμηση για το σύνολο του 
έτους είναι 97 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε 1.223,6 εκατ. ευρώ 
έναντι 1.499,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 
2009 (18,4%). 

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 27,4% 
σε σύγκριση με το 32,6% του εννεαμήνου 
2009. Σε ότι αφορά την παραγωγή, η λιγνι-
τική ήταν μειωμένη κατά 2,140 Gwh έναντι 
του εννεαμήνου 2009 με αποτέλεσμα το 
ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνο-
λικό ενεργειακο μείγμα της ΔΕΗ να μειωθεί 
σε 48,5% από 51,8% το 2009. Η θερμική 
παραγωγή τρίτων εταιρειών αυξήθηκε κατά 
2.126 Gwh, από 839 Gwh το εννεάμηνο 
2009 σε 2.965 Gwh το ενεάμηνο 2010, κα-
θώς προστέθηκε θερμική ισχύς της τάξης 
των 850 MW από δύο ανεξάρτητους παρα-
γωγούς..

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τρί-
των αυξήθηκαν κατά 44,2% από 3.368 Gwh 
το εννεάμηνο 2009 σε 4.855 Gwh. Οι δα-
πάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και 
αγορές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 188,9 
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,6% 
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περί-
οδο. Ειδικότερα το τρίτο τρίμηνο η δαπάνη 
για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά 36,6%, 
φθάνοντας τα 249,8 εκατ. ευρώ, καθώς 
αυξήθηκε κατά 12,5% η κατανάλωση πε-
τρελαίου ντίζελ στα νησιά σε αντίθεση με 
το διασυνδεδεμένο σύστημα, όπου η πε-

τρελαϊκή παραγωγή σχεδόν μηδενίστηκε. 
Το κόστος των πετρελαϊκών μονάδων επι-
βαρύνθηκε από την αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου και του ειδικού φόρου κατανά-
λωσης στο ντίζελ.

«Η ΔΕΗ βρίσκεται σήμερα μπροστά 
σε σημαντικές αλλαγές του ρυθμιστικού 
πλαισίου που θα επηεράσουν το μοντέλο 
λειτουργίας της» δήλωσε ο κ. Ζερβός και 
πρόσθεσε ότι το ολοκληρωμένο στρατηγικό 
και επιχειρησιακό σχέδιο θα παρουσιαστεί 
όταν ανακοινωθούν από την κυβέρνηση οι 
αναμενόμενες αποφάσεις, στο πλαίσιο του 
Μνημονίου και των κοινοτικών οδηγιών. Οι 
βασικοί στόχοι της ΔΕΗ πάντως παραμέ-
νουν:

Oι επενδύσεις σε νέες μονάδες για την 
αντικατάσταση των παλαιών και ρυπογό-
νων. Η δημιουργία αποδοτικότερων δομών 
Μεταφοράς και Διανομής με τη δημιουργία 
των δύο θυγατρικών εταιρειών. Εμφαση 
στην πελατοκεντρική πολιτική και εξορθο-
λογισμός τιμολογίων. Προώθηση επενδύ-
σεων σε ΑΠΕ. Ηδη η παραγωγή από ΑΠΕ 
της θυγατρικής «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» αυ-
ξήθηκε 14,8% το εννεάμηνο στις 209 Gwh 
από 182 Gwh. Αξιοποίηση ανταγωνιστικών 
εναλλακτικών δυνατοτήτων προμήθειας 
φυσικού αερίου και αξιοποίηση εναλλακτι-
κών μορφών χρηματοδότησης.

Τέλος, τα προ φόρων κέρδη της 100% 
θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες ανήλθαν 
σε 9,4 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο 2009.

πο τε λέσμα ταΑ 
Στα 520,2 εκατ. ευρώ περιορίσθηκαν

τα κέρδη εννεαμήνου
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ΙΜΟΛΟΓ ΙΑΤ 

Τα νέα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, φέρνουν 
εκπτώσεις έως και 20% στο λογαριασμό ορισμένων οικιακών 
πελατών αλλά και αυξήσεις για άλλες κατηγορίες καταναλω-

τών σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τα νέα τιμολόγια διαφοροποιούνται τόσο ως προς τη δομή όσο και 
ως προς τις τιμές σε σχέση με τα σημερινά. Ο αριθμός των τιμολογί-
ων μέσης και χαμηλής τάσης μειώνεται σε εννέα, ενώ τα ειδικά τιμο-
λόγια (πολυτέκνων, κοινωνικό τιμολόγιο κ.λπ.) δεν μεταβάλλονται.
Σύμφωνα με το υπουργείο:
•  Περίπου 1,2 εκατομμύρια οικιακοί πελάτες θα έχουν μείωση έως 

και 20% μέσω του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολόγιου.
•  Ο συνολικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για σχεδόν 1 

εκατομμύριο μικρές επιχειρήσεις, που πλήττονται σημαντικά από 
την οικονομική κρίση, θα έχει μειώσεις της τάξης του 5-18%.

•  Ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για κοινόχρηστη χρήση σε 
πολυκατοικίες εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 7%.

•  Οι αυξήσεις για τους οικιακούς καταναλωτές με μικρές καταναλώ-
σεις, οι οποίοι δεν ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων κατα-
ναλωτών, θα ισοδυναμούν με μια μέγιστη ετήσια επιβάρυνση της 
τάξης των 30 ευρώ, ή περίπου 2,5 ευρώ το μήνα.

•  Η συνολική επιβάρυνση για μια μέση οικογένεια εκτιμάται στα 1-2 
ευρώ το μήνα.

•  Ο συνολικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για περί-
που 500.000 οικογένειες θα μειωθεί.- Παρά την αύξηση στις τιμές 
ηλεκτρισμού για αγροτική χρήση, οι τιμές αυτές θα παραμείνουν 
σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι νέες τιμές θα λειτουργούν ως 
κίνητρο για ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Παραδείγματα Εφαρμογής των Νέων Τιμολογίων
1.  Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 500 kwh, 

που εντάσσεται στο ΚΟΤ (-20%). Για την ηλεκτρική ενέργεια στο 
λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 46,4 ευρώ. Με τα νέα τι-
μολόγια θα πληρώνει περίπου 37,3 ευρώ, δηλαδή 9,1 ευρώ λιγό-

τερα (μείωση 19,6%).
2.  Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 500 kwh, 

που εντάσσεται στο ΚΟΤ (-10%). Για την ηλεκτρική ενέργεια στο 
λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 46,4 ευρώ. Με τα νέα τι-
μολόγια θα πληρώνει περίπου 41,3 ευρώ, δηλαδή 5,1 ευρώ λιγό-
τερα (μείωση 11 %).

3.  Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 750 kwh, 
που δεν εντάσσεται στο ΚΟΤ. Για την ηλεκτρική ενέργεια στο 
λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 78,3 ευρώ. Με τα νέα 
τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 86,2 ευρώ, δηλαδή 7,9 ευρώ επι-
πλέον (αύξηση 10 %).

4.  Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 2500 kwh. 
Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει 
σήμερα 434 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 414 
ευρώ, δηλαδή 20 ευρώ λιγότερα (μείωση 4,6 %).

5.  Εμπορικός Καταναλωτής (Β1) με μηνιαία κατανάλωση 50.000 
kwh. Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώ-
νει σήμερα 5.770 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περί-
που 5.204 ευρώ, δηλαδή 566 ευρώ λιγότερα (μείωση 9,8 %).

6.  Βιομηχανικός Καταναλωτής (Β1Β) με μηνιαία κατανάλωση 70.000 
kwh. Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώ-
νει σήμερα 6.138 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περί-
που 6.394 ευρώ, δηλαδή 256 ευρώ επιπλέον (αύξηση 4,2 %).

7.  Αγροτικός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 5000 kwh. 
Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει 
σήμερα 319 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 335 
ευρώ, δηλαδή 16 ευρώ επιπλέον (αύξηση 4,9%).
Ως εργαζόμενοι στην ΔΕΗ έχουμε, εδώ και χρόνια, υποστηρίξει 

και θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε πως το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 
κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να προσφέρεται στους έλληνες κα-
ταναλωτές σε χαμηλές τιμές. Παράλληλα, αγωνιστήκαμε και αγωνι-
ζόμαστε ώστε να πληρώνουν οι έλληνες πολίτες το «μάρμαρο» των 
ιδιωτών - εμπόρων ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των αυξήσεων των 
τιμολογίων της ΔΕΗ.

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ 

Το νέο «κοινωνικό» τιμολόγιο της ΔΕΗ 

Σε συμψηφισμό χρημάτων που κατέβαλλαν οι καταναλωτές στη 
ΔΕΗ, για αίτηση ένταξης στο «φθηνό» Κοινωνικό Τιμολόγιο, 
προχωρεί η επιχείρηση. 

Όσοι πελάτες προσκόμισαν στη ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλε-
κτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) κατά τη διαδικασία αλλαγής ονόμα-
τος στους λογαριασμούς ρεύματος, προκειμένου στη συνέχεια να 
υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, μπο-
ρούν να πάνε στα Καταστήματα που έκαναν την αλλαγή ονόματος 
και να υποβάλλουν νέο αίτημα. Το αίτημα θα αφορά είσπραξη των 
χρημάτων που κατέβαλαν για την ΥΔΕ, προσκομίζοντας τη σχετική 
απόδειξη πληρωμής. 

Τα χρήματα θα επιστραφούν (δηλαδή θα συμψηφιστούν) με τον 
επόμενο λογαριασμό ρεύματος. Υπενθυμίζεται ότι στο Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος της ΔΕΗ ήδη βοηθούν τα Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών αφού οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους για ένταξη στο φθηνό ρεύμα και μέσω των ΚΕΠ. Τα 
ΚΕΠ είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση αυ-

τής της διαδικασίας και σε καμία περίπτωση για την παρακολού-
θηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ 
θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση του υποψηφίου και θα 
την στέλνουν στη ΔΕΗ. 

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος που πηγαίνει στο ΚΕΠ 
πρέπει να επιδείξει την ταυτότητά του και να προσκομίσει πρό-
σφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με ημερομηνία έκδοσης 
μετά τις 27/9/2010. Επίσης πρέπει να δηλώσει τον ΑΦΜ (σε περί-
πτωση έγγαμου θα δηλώνεται και ο αριθμός ΑΦΜ της συζύγου). 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 
το οποίο θα προσκομίζει στο ΚΕΠ τα δικαιολογητικά, την ταυτό-
τητά του και σχετική εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί τον δικαι-
ούχο. 

Οι αιτήσεις για τους πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε. μπορούν να συμπλη-
ρωθούν και μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-9298000 ή να κα-
τατεθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.dei.gr.
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EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 5808

Εκδότης
Καζάνας Γεράσιμος

Διευθύνεται από 
Συντακτική Επιτροπή

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32

Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚαμΠυλΗ αdv.

Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,

Fax: 210-51 56 811

Οι μεγάλοι πελάτες
& οι ιδιώτες πάροχοι

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε μια «φυγή» μεγάλων πελα-
τών από την ΔΕΗ, οι οποίοι γοητευμένοι από τις σειρήνες των 
ιδιωτών παρόχων, προτίμησαν τους τελευταίους, σε μια προσπά-

θεια περιορισμού του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για τις επιχει-
ρήσεις τους. 

Στην ελληνική αγορά σήμερα διαφημίζονται περί τις 60 εταιρείες, ελά-
χιστες όμως δραστηριοποιούνται στην πραγματικότητα. Από την δραστη-
ριότητα αυτών των εταιρειών η ΔΕΗ έχει μια απώλεια της τάξης του 3% 
- 4% και αφορά κυρίως μεγάλους και μεσαίους επιχειρηματικούς πελά-
τες όπως σούπερ μάρκετ, τράπεζες κλπ. 

Οι ιδιώτες - πάροχοι τάζουν λαγούς με πετραχήλια στους υποψήφιους 
πελάτες τους, προκειμένου να τους αποσπάσουν από την ΔΕΗ. Η σκληρή 
πραγματικότητα όμως σύντομα τους προκαλεί μια σειρά προβλημάτων. 
Παράλληλα, οι ιδιώτες πάροχοι, αποκρύπτουν από τους πελάτες τους 
το γεγονός ότι ενώ εισπράττουν από αυτούς διάφορα τέλη και εισφορές 
δεν τις αποδίδουν εν τέλει στην ελληνική πολιτεία. 

Ήδη υπάρχουν αρκετές καταγγελίες τόσο για υπερβολικές χρεώσεις 
όσο και για την μη καταβολή των τελών της κοινής ωφέλειας και άλλων. 
Στη ουσία, έχουμε μια αγορά όπου ο κάθε ιδιώτης κάνει ότι θέλει, αγνο-
ώντας τους νόμους της ελληνικής πολιτείας και θέτοντας εν κινδύνω 
την ασφάλεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους πελάτες του, αφού 
ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του συστήματος δίχως 
να φταίνε. 

Η νεφελώδης αυτή κατάσταση είναι το ιδανικό περιβάλλον για την λη-
στρική λειτουργία των αεριτζίδων στον χώρο της εμπορίας ηλεκτρικού 
ρεύματος. Ως εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουμε κατ’ επανάληψη καταγγείλει 
τόσο την αδράνεια εκ μέρους του ΔΕΣΜΗΕ, όσο και την περίεργη και 
απαθή στάση της ΡΑΕ απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Ως συνδικα-
λιστικό κίνημα της ΔΕΗ δεν πρόκειται να μείνουμε αδιάφοροι απέναντι 

σε αυτές τις παραβιάσεις 
του υγιούς ανταγωνισμού. 
Θα τις καταγγείλουμε και 
θα ζητήσουμε την αποκατά-
σταση των όρων του υγιούς 
ανταγωνισμού, τον οποίο 
άλλωστε ποτέ δεν αρνηθή-
καμε.

Από την άλλη πλευρά θα 
πρέπει και η ίδια η ΔΕΗ να 
αναπροσαρμοστεί στις νέες 
συνθήκες, να δημιουργήσει 
ευέλικτα και θελκτικά τιμο-
λόγια για τους μεσαίους και 
μεγάλους πελάτες, αξιοποι-
ώντας τον συγκριτικό αντα-
γωνιστικό της πλεονέκτημα 
που είναι η ασφάλεια στην 
παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος.

Εκεί που μας 
χρωστάγανε 

μαςπήραν και το 
βόδι

Η περιβόητη «απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας, 
κάθε άλλο παρά με το δεξί ξεκίνησε. Θα λέγαμε μάλι-
στα, ότι από τον πρώτο χρόνο κιόλας της λειτουργίας 

των ιδιωτικών εταιρειών (παρόχων τους αποκαλούν) παρατη-
ρούνται φαινόμενα που κάθε άλλο παρά τιμή περιποιούν στις 
αρμόδιες ελεγκτικές και ρυθμιστικές ενέργειες. 

Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις, ξεκίνησαν οι καταγγελίες 
από μεγάλους πελάτες για «μη σωστούς» (sic) υπολογισμούς 
στην κατανάλωσή τους. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις 
οι «αποκλίσεις» ανάμεσα στην κατανάλωση και τις χρεώσεις 
ξεπέρασαν το 1.5 εκατομμύριο ευρώ!. 

Μέχρι στιγμής ο ΔΕΣΜΗΕ «ερευνά» την υπόθεση, η ΡΑΕ 
αναμένει επίσημες καταγγελίες, το δε υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, απλά παρακολουθεί την εξέλιξη.

Πέραν του γεγονότος των παράνομων, κατ’ ουσίαν, χρε-
ώσεων, για καταναλώσεις που δεν έγιναν, το συγκεκριμένο 
θέμα αναδεικνύει για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται οι αυτάρεσκα αποκαλούμενοι «ιδιώτες - πά-
ροχοι» την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. 

Αν στο γεγονός αυτό προσθέσουμε και την άρνηση πολλών 
«ιδιωτών» να καταβάλουν το κόστος των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (το οποίο εισπράττουν από τους πελάτες τους), 
γίνεται πλέον πασιφανές ότι οι εν λόγω εταιρείες αντιλαμβά-
νονται στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος ως μια περιοχή όπου 
απουσιάζει ο νόμος και η τήρησή του. Με άλλα λόγια, η αγορά 
ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα μοιάζει περισσότερο με «Άγρια 
Δύση», όπου η τήρηση των νόμων αμφισβητείται από τους 
ισχυρούς και επιβάλλεται με στρεβλώσεις στους αδύναμους.

Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ και το συνδικαλιστικό κίνημα εί-
χαμε εγκαίρως επισημάνει τις στρεβλώσεις που υπάρχουν. 
Είχαμε προειδοποιήσει τόσο την ελληνική πολιτεία, όσο και 
τους καταναλωτές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα το κάνουμε 
και στο μέλλον. Θα καταγγείλουμε κάθε απόπειρα παράβα-
σης των κανόνων, κάθε απόπειρα ληστρικής αντιμετώπισης 
των καταναλωτών, κάθε απόπειρα απορύθμισης της αγοράς 
ηλεκτρικού ρεύματος προς όφελος των «ιδιωτών» - παρόχων 
και σε βάρος του έλληνα καταναλωτή και της εθνικής οικο-
νομίας. 

Σε πολλές περιπτώσεις προβαίνουν σ αλλαγή προμηθευτή 
εξαπατώντας τον καταναλωτή από το τηλέφωνο. Έτσι είναι 
πλείστες οι περιπτώσεις όπου έρχονται οι καταναλωτές στα 
γραφεία της ΔΕΗ και καταγγέλλουν ότι δε συναίνεσαν να αλ-
λάξουν πάροχο. Δυστυχώς, όμως για αυτές τις περιπτώσεις 
το δίκτυο έπρεπε να είναι πιο αυστηρό και να μην λειτουργεί 
παθητικά.
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Πόλεμος
για τα ορυχεία

Έ να φάντασμα πλανιέται πάνω 
από τον ενεργειακό κλάδο της 
χώρας μας. Ένα φάντασμα που 

ακούει στο όνομα ορυχεία. Το δε ερώ-
τημα που μετ’ επιτάσεως τίθεται είναι 
γιατί δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμη τα 
ορυχεία που δεν έχουν παραχωρηθεί 
στην ΔΕΗ; 

Τι κρύβεται πίσω από αυτή την καθυ-
στέρηση; Ποια συμφέροντα απεργάζο-
νται σχέδια ξεπουλήματος του εγχώριου 
ορυκτού καυσίμου για την ηλεκτροπα-
ραγωγή; Ποιοι έχουν υποσχεθεί σε πολ-
λούς «λαγούς με πετραχήλια»; 

Με επιμονή και σαφήνεια ως εργα-
ζόμενοι της ΔΕΗ, μονότονα θα έλεγε 
κανείς, τα τελευταία χρόνια ρωτάμε 
δημόσια τους εκπροσώπους της ελληνι-
κής πολιτείας: πότε θα δημοπρατηθούν 
αυτά τα κοιτάσματα; Πότε, επιτέλους, οι 

πολύφερνοι ιδιώτες θα υλοποιήσουν τις 
άδειες που τους έχει παραχωρήσει το 
κράτος για την κατασκευή των λιγνιτικών 
μονάδων αλλά και των υδροηλεκτρικών 
έργων; 

Η καθυστέρηση αυτή είναι προφανές 
ότι γίνεται εκ του πονηρού. Οι πολυδι-
αφημισμένοι ιδιώτες, η πολυθρύλητη 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, 
θα πρέπει, κατά την γνώμη τους, να γίνει 
σε βάρος της ΔΕΗ, σε βάρος του ελλη-
νικού λαού. Πρόκειται για μια άνευ προ-
ηγουμένου ερμηνεία του καπιταλιστικού 
συστήματος όπου απουσιάζει παντελώς 
η έννοια της «επένδυσης» και η έννοια 
του «επιχειρηματικού ρίσκου». Με άλλα 

λόγια οι «ιδιώτες επενδυτές» θέλουν 
να ξεκληρίσουν τον εθνικό πλούτο δίχως 
τον παραμικρό κίνδυνο και με εξασφά-
λιση των μελλοντικών τους κερδών από 
σήμερα. 

Εμείς ως εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν θα 
επιτρέψουμε στους νεοαποικιοκράτες 
της εποχής του Μνημονίου να ληστέ-
ψουν τον ελληνικό λαό. Σταθήκαμε και 
θα σταθούμε εμπόδιο στα σχέδια τους. 
Θα τους καταγγείλουμε στον ελληνικό 
λαό, αλλά και θα αξιοποιήσουμε κάθε 
νομική δυνατότητα που έχουμε για απο-
τρέψουμε την υλοποίηση σχεδίων που 
αποσκοπούν στην μετατροπή του ηλε-
κτρικού ρεύματος από κοινωνικό αγαθό 
σε μέσο πλουτισμό των λίγων και εκλε-
κτών. 

Επίσης δε θα επιτρέψουμε να αρπά-
ξουν το δικό μας λιγνίτη, αυτό που η 
εξόρυξή του γίνεται με δικά μας εργα-
τικά χέρια στην τιμή του κόστους. Ας το 
λάβουν σοβαρά υπόψη τους άλλοι ντα-
βατζίδες δε χωράνε στην ενέργεια, ας 
τους στείλει η κυβέρνηση αλλού. 

Τι τρέχει με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ; 

Ο ι εξελίξεις στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα στην Ελ-
λάδα, οι απαιτήσεις της Κομισιόν και του ΔΝΤ για πώ-
ληση μονάδων της ΔΕΗ (ή για άλλο ισοδύναμο μέτρο 

απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας) και η ασάφεια γύρω 
από το ενεργειακό πακέτο του ερχόμενου Μαρτίου καθυστε-
ρούν την παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της επιχείρη-
σης, αποδυναμώνοντας έτσι την θέση της στις νέες συνθήκες 
ανταγωνισμού που διαμορφώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. 

Είναι προφανές ότι αυτή η καθυστέρηση θα προκαλέσει προ-
βλήματα στην επιχείρηση όσον αφορά στην χρηματοδότησή της, 
δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός 
κλάδος λόγω της κρίσης. Παράλληλα, καθυστερεί ακόμη πε-
ρισσότερο το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ έτσι όπως είχε 
ανακοινωθεί από τον προηγούμενο Φεβρουάριο, προκαλώντας 
ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην επιχείρηση. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ απαιτεί ισχυρό δανεισμό 
από το εξωτερικό. Η ΔΕΗ έχει ουσιαστικά δυνατότητα επιπλέον 
δανεισμού περί τα 2,5 δισ. ευρώ καθώς σε διαφορετική εξέλιξη 
το χρέος της θα υπερβεί τα 6,5 δισ. ευρώ ξεπερνώντας τον όρο 
που έχει τεθεί σε αρκετές δανειακές συμβάσεις για διατήρηση 
της σχέσης δανείων προς πάγια στο 0,5. 

Η ανησυχία είναι έκδηλη μεταξύ των εργαζομένων στην ΔΕΗ 
σχετικά με την μελλοντική της ανάπτυξη. Τα ερωτήματα πολλά 
και οι απαντήσεις μηδαμινές. Η αγωνία κορυφώνεται και κανείς 
δεν μπαίνει στον κόπο να μας ενημερώσει. 

Τι θα κάνει η νέα διοίκηση με την μελέτη που είχε συντάξει 
πέρσι η Βooz Αllen Ηamilton με την οποία είχε συστήσει συγκε-
κριμένες πηγές εσωτερικής εξοικονόμησης περί τα 700 εκατ. 
ευρώ ετησίως, αξιολογώντας μάλιστα αναλυτικά τους τομείς 
στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν οικονομίες κλίμακας; 
Θα την αξιοποιήσει ως έχει ή μερικά μόνο τμήματα της, όπως 
αναφέρεται σε δημοσιεύματα του τύπου; 

Θα προχωρήσει στην κατασκευή μονάδας φυσικού αερίου 
800 MW στην Μεγαλόπολη και με ποιο χρονοδιάγραμμα; 

Τι σκοπεύει να κάνει με τις λιγνιτικές μονάδες της 
Πτολεμαίδας και της Φλώρινας; 

Πώς, πού και πότε θα κατασκευάζει μονάδεςΑΠΕ 1000 
MW;

Τι σκοπεύει να κάνει με τα υδροηλεκτρικά;
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ΜΜ.Ε.

Όταν η αλήθεια
αποκρύπτεται γιατί πονάει

Υ ποχώρησε τελικά η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στο θέμα του φωτοβολταϊκού πάρκου Κοζά-

νης, μπροστά στις αντιδράσεις των εργαζομένων 
στην ΔΕΗ, αλλά και των πιθανών νομικών επιπλοκών 
που θα προκαλούνταν από την απευθείας ανάθεσή 
της κατασκευής του.

Η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200 
- 300 MW θα προχωρήσει με την διαδικασία προ-
κήρυξης διεθνούς διαγωνισμού και, σύμφωνα με το 
σχέδιο, προβλέπεται η αξιοποίηση των εκτάσεων του 
λιγνιτικού κέντρου Κοζάνης για την εγκατάσταση του 
πάρκου αλλά και την κατασκευή μονάδας παραγωγής 
φωτοβολταϊκών πάνελ. Ο προβλεπόμενος προϋπο-
λογισμός είναι της τάξεως του 1 - 1.5 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ. 

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που έλαβε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, αφού, αφενός αξιο-
ποιείται το λιγνιτικό κέντρο Κοζάνης με την περιβαλ-
λοντική αποκατάσταση της περιοχής και αφετέρου 
το ενεργειακό ισοζύγιο της ΔΕΗ θα εμπλουτιστεί με 
«πράσινη» ενέργεια. 

Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε 
εξ αρχής επισημάνει ότι θα ήταν ανεπίτρεπτο να 
δοθεί με απευθείας ανάθεση η κατασκευή του φω-
τοβολταϊκού πάρκου, γιατί κατά την πορεία θα ανέ-
κυπτε πλήθος νομικών προβλημάτων. Επιπλέον, 
θεωρούσαμε και θεωρούμε πως η ΔΕΗ θα πρέπει να 
έχει την δική της ισχυρή και αυτόνομη παρουσία στο 
χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να 
αντιμετωπίσει προετοιμασμένη τις προκλήσεις και 
τις προσκλήσεις της νέας, ενεργειακής, εποχής. 

Φωτοβολταϊκό πάρκο 
Κοζάνης: νέο δυναμικό
στο ενεργειακό ισοζύγιο 
της ΔΕΗ 

Τ ο τελευταίο 
δ ι άστημα 
παρατηρεί-

ται μια έντονη 
δραστηριότητα 
στον χώρο των 
ΜΜΕ με την 
δημοσίευση άρ-
θρων, σημειω-
μάτων, σχολίων 
αλλά και περι-

σπούδαστων αναλύσεων σχετικά με την ολέθρια περιβαλλοντική 
επιβάρυνση του λιγνίτη.

Εκ πρώτης όψεως, διάφοροι όψιμοι «υπερασπιστές του περιβάλλο-
ντος», ενδιαφέρονται τάχα για το καλό του λαού και της χώρας, δη-
λώνοντας πως η Ελλάδα, σταδιακά, θα πρέπει να απεξαρτηθεί από το 
λιγνίτη. 

Δεν λένε όμως όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ας την πουν κι ας 
αποφασίσει εκείνος ποιο είναι το καλύτερο για τον ίδιο και το μέλλον 
του. Και για να εξηγούμαστε. Κανείς από τους οπαδούς της «απεξάρ-
τησης» της χώρας από το λιγνίτη δεν παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για την αντικατάσταση της ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος από 
τον λιγνίτη από άλλες πηγές. Τα γενικά ευχολόγια και οι δαιμονοποι-
ήσεις δεν επαρκούν πλέον. Επιπλέον, κανείς δεν λέει στον ελληνικό 
λαό σε ποια τιμή θα αγοράζει το ηλεκτρικό ρεύμα που θα προέρχεται 
από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το Φυσικό Αέριο.

Πέραν όλων των άλλων, θα πρέπει να τονίσουμε πως ως εργαζόμε-
νοι στην ΔΕΗ από χρόνια τώρα υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ 
ως λύση για την εναρμόνιση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας 
με τις σύγχρονες απαιτήσεις και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Την 
ίδια στιγμή όμως τονίζουμε πως είναι αδύνατη η υποκατάσταση του 
λιγνίτη από τις ΑΠΕ για πολλούς λόγους. Πρώτον, οι ΑΠΕ δεν είναι 
σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας για ηλεκτρικό ρεύμα. 
Δεύτερον, οι ΑΠΕ δεν εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία του 
συστήματος με ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και στην καλύτερη των περι-
πτώσεων. Τρίτον, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος των ΑΠΕ είναι 
πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που προέρχεται από τον λιγνίτη.

Βέβαια, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι πίσω από αυτές τις επιθέ-
σεις που δέχεται η ΔΕΗ για την λιγνιτική της παραγωγή, κρύβονται, 
υπό τον μανδύα των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων αμνών, οι 
«λύκοι» του κεφαλαίου που διαβλέπουν άλλη μια ευκαιρία προκειμένου 
να «δέσουν» ενεργειακά την χώρα από εισαγόμενα καύσιμα, εξασφαλί-
ζοντας τεράστια κέρδη για τους ίδιους, επιβαρύνοντας όμως τόσο τον 
προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού, αλλά την ανταγωνιστικό-
τητα της ελληνικής οικονομίας.
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Α νΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ

Τ ην υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας μεταξύ της γαλλικής EDF 
Energies Nouvelles, της ΔΕΗ ΑΕ 

και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, για την 
ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα 
ανακοίνωσε η ΔΕΗ ΑΕ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική 
ανακοίνωση, βάσει αυτής της συνερ-
γασίας, οι δύο όμιλοι μελετούν την από 
κοινού ανάπτυξη ενός αριθμού έργων 
με προτεραιότητα έργα αιολικής ενέρ-
γειας από την EDF Energies Nouvelles 
στη Φλώρινα, περιοχή μεγάλου δυνα-
μικού, ισχύος τουλάχιστον 200 MW, 
καθώς επίσης και ένα υβριδικό έργο 
στην Κρήτη που θα συνδυάζει αιολικό 
πάρκο ισχύος 90 MW και υδροηλε-
κτρικό σταθμό με αντλιοστάσιο.

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη 
συνεργασία του Ομίλου ΔΕΗ με την 
ΕDF Energies Nouvelles στην Ελλάδα, 
που έχει ξεκινήσει με την από κοινού 
λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 38 
MW στο Νομό Βοιωτίας.

ΔΕΗ:
Υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας με EDF 
Energies Nouvelles 

Σ τις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για το άνοιγμα της 
αγοράς ηλεκτρισμού, και η κυβέρνηση προσανατολίζεται 
στην πώληση μονάδων της ΔΕΗ και όχι στην ενοικίασή τους, 

σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η συμφωνία με την Κομισιόν 
για ανταλλαγή ενέργειας. Αν και η Κομισιόν φαίνεται ότι δε δια-
φωνεί με την ελληνική πρόταση για ανταλλαγή ενέργειας, ωστόσο 
επιμένει και στο εναλλακτικό σενάριο της ενοικίασης ενέργειας 
σε ιδιώτες, σε χαμηλή τιμή. 

Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η «τρόικα» 
θεωρούν πως η περίοδος που διανύουμε είναι γι’ αυτούς μια 
«χρυσή ευκαιρία» να ξεμπερδεύουν μια για πάντα με την ΔΕΗ και 

να «ενοικιάσουν» για εξευτελιστικές τιμές τις μονάδες της επιχεί-
ρησης σε ιδιώτες. 

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ διακηρύξαμε την αντίθεσή μας σε αυτά 
τα σχέδια και προειδοποιούμε τόσο την πολιτική ηγεσία όσο και 
τους επίδοξους ενοικιαστές ότι δεν θα επιτρέψουμε αυτή την λη-
στεία σε βάρος της επιχείρησης και του ελληνικού λαού. 

Ας μάθουν, αν δεν το γνωρίζουν, πως δεν πουλιόμαστε και δεν 
πουλάμε. Ας είμαστε εμείς εκείνοι που θα φυλάξουν τις Θερμοπύ-
λες του 21ου αιώνα. Ας είμαστε εμείς που πρώτοι θα σηκώσουμε 
το λάβαρο της υπεράσπισης της χώρας και του λαού από τις λη-
στρικές επιθέσεις που δέχονται τον καιρό του Μνημονίου. 

Επανέρχονται τα σενάρια πώλησης μονάδων

Η γεωθερμία ως παράγοντας 
του ενεργειακού ισοζυγίου

Ε δώ και πολλά χρόνια έχει γίνει προφανές σε 
όλους όσους ασχολούνται με τα ενεργειακά 
ζητήματα πως η γεωθερμία από κοινού με 

τα εγχώρια ορυκτά καύσιμα θα μπορούσαν να λύ-
σουν το μόνιμο και διαρκές πρόβλημα της ζήτησης 
ηλεκτρικού ρεύματος, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Ως εργαζόμενοι στην ΔΕΗ είχαμε επισημάνει 
ότι η γεωθερμία θα μπορούσε να συμβάλλει καθο-
ριστικά τόσο στην εξισορρόπηση του ενεργειακού 
ισοζυγίου, όσο και στην αλλαγή της δομής των το-
πικών οικονομιών. Παράλληλα, σημειώναμε πως η 
εναλλακτική και ανανεώσιμη αυτή πηγή ενέργειας 
θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρα-
τος για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέρ-
γεια. Παρά τις προσπάθειες όμως των στελεχών 
της ΔΕΗ πολλές τοπικές κοινωνίες, είτε από 
άγνοια, είτε παρακινούμενες από ιδιοτελή συμφέ-
ροντα απέρριπταν τις προτάσεις για γεωτρήσεις. 

Σήμερα, που η αδήριτη ανάγκη για «πράσινη ενέργεια», για μια πιο φιλική προς το 
περιβάλλον ενεργειακή πολιτική, αλλά και για μια ώθηση της ελληνικής οικονομίας προς 
νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας κατέστη πλέον προφανής σε όλους, δεν 
μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την έρευνα και την 
εκμετάλλευση πεδίων σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

Παράλληλα όμως, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως η ΔΕΗ, ως εταιρεία που πρώτη 
ασχολήθηκε με το ζήτημα της γεωθερμίας στην χώρα μας, δεν θα πρέπει να μείνει έξω 
από αυτή την διαδικασία. Και ο λόγος είναι κάτι παραπάνω από προφανής: η ΔΕΗ θα 
πρέπει να εντάξει την γεωθερμία στις Α.Π.Ε. της, τόσο γιατί θα πρέπει να εμπλουτίσει 
το ενεργειακό μείγμα της, όσο και γιατί θα μπορεί να την χρησιμοποιεί στο σύστημα 
ανταλλαγής ρύπων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κυρίως για την αύξηση 
της παραγωγικότητάς της.
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ΠρΑΚΤΟρΕ ΙΑ

Γ ια άλλη μια φορά η διοίκηση κωφεύει 
και αδιαφορεί για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι 

στα Πρακτορεία Εξυπηρέτησης Πελατών 
σε όλη τη χώρα. Οι ανάγκες σε προσω-
πικό κάθε μέρα μεγαλώνουν (ειδικά τώρα 
και με την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμο-
λογίου) και η σημερινή διοίκηση εδώ και 
ένα χρόνο παραμένει απλός θεατής.

Τα περισσότερα κτίρια σε όλη την χώρα 
δεν διαθέτουν βασικές αρχές των όρων 
υγιεινής και ασφάλειας με αποτέλεσμα 
να επιβαρύνεται καθημερινά η κοπιαστική 
εργασία των συναδέλφων μας στα κέντρα 
εξυπηρέτησης πελατών. Και ας πάρουμε 
το θέμα με τη σειρά με παραδείγματα, το 
πρακτορείο της Νέας Ιωνίας στην Αθήνα.

Το πρακτορείο βρίσκεται σε μισθωμένο 
κτίριο στην οδό Ορφανίδου 43 στα Άνω 
Πατήσια. Το καλοκαίρι του 2009 το μισθω-
τήριο συμβόλαιο παρατάθηκε, παρά τις 
επανειλημμένες προσπάθειες (από την 
πλευρά των προϊσταμένων του Πρακτο-
ρείου) για μίσθωση νέου κτιρίου το οποίο 
θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανά-
γκες πελατών και εργαζομένων.

Ο διαγωνισμός για μίσθωση νέου κτι-

ρίου από την Διεύθυνση 
Υπηρεσιών Στέγασης 
(ΔΥΣ) δεν ολοκληρώθηκε 
ποτέ. Γιατί άραγε; 

Τα τετραγωνικά μέτρα 
που αντιστοιχούν για την 
εξυπηρέτηση των πελα-
τών, μετά το διαχωρισμό 
Δικτύου - Εμπορίας είναι 
λίγα, με αποτέλεσμα οι 
πελάτες να στέκονται για 
πολλές ώρες όρθιοι σε 
έναν πολύ μικρό ασφυ-
κτικό χώρο και οι εργαζό-
μενοι να μην μπορούν να 
αναπνεύσουν. Στα ταμεία 
οι ουρές βγαίνουν πάντα στο πεζοδρόμιο.

Ο δεύτερος όροφος του κτιρίου φέρει 
μεγαλύτερο βάρος από αυτό που επι-
τρέπεται από την Πολεοδομία, εξαιτίας 
του αρχείου με τα συμβόλαια παροχής 
ρεύματος των καταναλωτών που υπάρχει 
εκεί. Το καλοκαίρι του 2009 νοικιάστηκε 
και πληρώνεται χώρος παρακείμενος του 
πρακτορείου για την μεταφορά του αρ-
χείου αλλά ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε 
η μεταφορά του. Γιατί άραγε πληρώνουμε 
τότε ενοίκιο; 

 ηλεκτροδότηση του κτιρίου παρουσιά-
ζει αρκετά προβλήματα με τις κεντρικές 
ασφάλειες να καίγονται συνεχώς, ενώ ο 
κλιματισμός (θέρμανση και ψύξη) υπολει-
τουργεί.

Από τις ψευδοροφές απουσιάζουν πολλά 
πλακάκια και άλλα είναι έτοιμα να καταρ-
ρεύσουν. Τα ποντίκια είναι καθημερινοί 
επισκέπτες και απόδειξη γι αυτό είναι οι 
φάκες που υπάρχουν σε κάθε γραφείο οι 
οποίες τοποθετήθηκαν από την ΔΥΣ. Όλοι 
οι έξοδοι κινδύνου είναι κλειδωμένοι μετά 
την 1:30 και μέχρι την ολοκλήρωση της 
χρηματαποστολής των ταμείων περίπου 
έως τις 3:00 καθημερινά.

Φτάσαμε στο τέλος του 2010 και τα προ-
βλήματα λειτουργίας του Πρακτορείου συ-
νεχίζουν μέσα σε συνθήκες ανταγωνισμού 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας… 

Υ.Γ.  Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν 
πάρα πολλές τόσο στην Αττική (Κυ-
ψέλη, Αριστείδου, Νίκαια κλπ), όσο 
και στην υπόλοιπη χώρα. Καιρός 
είναι να καλλωπιστούν τόσο για να 
είναι πιο ευχάριστη η παρουσία των 
πελατών όσο και για να αισθάνο-
νται οι συνάδελφοι ότι εργάζονται 
σε ανθρώπινες συνθήκες.

ΛΕΝΑ ΧΑΜΠΙΠΗ Τ.Ε. Περ. Φιλοθέης-
Κηφισιάς 

σΤΟ ΙΔΙΟ ΕρΓΟ ΘΕΑΤΕσ
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Τ ο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας 
(Ε.Κ.Α.) παρουσίασε το Σχεδίο Δράσης 
«Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρω-

μένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυν-
σης του φαινομένου», σε μια προσπάθεια 
να γίνει κατανοητό το φαινόμενο αλλά και να 
προταθούν συγκεκριμένες δράσεις για την 
άμβλυνση του σε περίοδο έντονης οικονο-
μικής και κοινωνικής κρίσης, όπως αυτή που 
διανύουμε. 

Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρί-
αρχο στις σύγχρονες κοινωνίες σε ολόκληρο 
τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα τελευταία, όμως, 
χρόνια, γίνεται πλέον φανερό ότι η φτώχεια 
δεν αφορά μόνο τους ανέργους αλλά και 
τους εργαζόμενους, θέτοντας σε αμφισβή-
τηση την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
που επιδιώκουν την άμβλυνση της φτώχειας 
αποκλειστικά με πολιτικές ενίσχυση της απα-
σχολησιμότητας και αύξηση της απασχόλη-
σης. Παρόλο που οι άνεργοι αντιμετωπίζουν 
υψηλό κίνδυνο φτώχειας, η μεγάλη πλειοψη-
φία των φτωχών στην Ελλάδα, αλλά και στις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ, είναι εργαζό-
μενοι και συνταξιούχοι. Παράλληλα μεγάλα 
τμήματα των εργαζομένων, όπως οι μερικής 
απασχόλησης, αντιμετωπίζουν εξίσου υψηλό 
κίνδυνο φτώχειας με τους άνεργους. Η οικο-
νομική κρίση και οι επιπτώσεις που αυτή έχει 
στην αγορά εργασίας, εκτός από την αύξηση 
της ανεργίας θα μειώσει ακόμα περισσότερο 
της αποδοχές των εργαζομένων αυξάνοντας 
την ανισότητα στη διανομή του εισοδήματος 
και φυσικά το ποσοστό των εργαζόμενων που 
βρίσκονται κοντά ή κάτω από το όριο της φτώ-
χειας. Ως αποτέλεσμα, η κοινωνική σταθερό-
τητα και συνοχή δοκιμάζονται καθημερινά, 
ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου σημα-
ντικός αριθμός ατόμων βιώνει την οικονομική 
ανασφάλεια, την κοινωνική περιθωριοποίηση 
και τον αποκλεισμό. Η ενίσχυση αυτών των 
ανθρώπων είναι πλέον επιβεβλημένη και η 
δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξής τους 
αποκτά επείγοντα χαρακτήρα.

Η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης πραγ-
ματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτιρίου 
της Γ.Σ.Ε.Ε., με ομιλητές την Πρόεδρο του 
Ε.Κ.Α. κα Στάβη Σαλουφάκου, τον Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Δι-
οίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και εκπρόσωπο της Επιστημονικής 
Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής κ. Χρίστο 
Παπαθεοδώρου, τον Πρόεδρο του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Νομαρχιακού ΚΕΚ 
Αθηνών και Νομαρχιακό Σύμβουλο 
Αθήνας κ. Γιώργο Καστρινάκη και τον 
Πρόεδρο της ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτι-
κές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες κ. 
Γιάννη Παπαδημητρίου. 

Η Πρόεδρος του Ε.Κ.Α. κα Σαλου-
φάκου, αναφερόμενη στην πρωτοβου-
λία του Ε.Κ.Α., δήλωσε: «Είναι άμεσος 
στόχος μας, αφενός να πληροφορη-
θούν οι εργαζόμενοι, που αντιμετω-
πίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, για τις 
δυνατότητες άμβλυνσης των επιπτώ-
σεων και αφετέρου να αφυπνιστούν 
και να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής και οι αρμόδιοι της δημό-
σιας διοίκησης, οι κοινωνικές οργανώσεις, 
αλλά και όλοι οι συμπολίτες μας, για την 
ανάγκη συστράτευσης όλων ενάντια στη ρα-
γδαία εξάπλωση του φαινομένου στην Αθήνα. 
Πρώτος μας στόχος είναι η διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας, όμως η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία αφορά ακόμα και σε αυτούς 
που έχουν δουλειά, αφού αρκετοί εργαζόμε-
νοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας».

Στη Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν 
αναλυτικά οι στόχοι, το περιεχόμενο και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σχεδίου Δρά-
σης που υλοποιείται από το Ε. Κ. Α., την 
Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής 
(Ε.Ε.Κ.Π.), το Νομαρχιακό ΚΕΚ Αθηνών και τη 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες, στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού 
Έτους κατά της Φτώχειας και του Κοινω-
νικού Αποκλεισμού 2010» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και χρη-
ματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς 
πόρους. 

Ο Καθηγητής κ. Χρίστος Παπαθεοδώρου, 
ανέφερε ότι «παρόλο που στο δημόσιο διά-
λογο η φτώχεια ταυτίζεται με την ανεργία, 
η μεγάλη πλειοψηφία των φτωχών στην Ελ-
λάδα, άλλα και στις περισσότερες χώρες 
της ΕΕ, αποτελείται από εργαζόμενους και 
συνταξιούχους. Στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Δράσης εκπονείται ειδική Μελέτη για την 
αποτύπωση των διαστάσεων της φτώχειας 
των εργαζομένων, μέσα από την ανάπτυξη 
μιας κριτικής ανάλυσης της σχέσης μεταξύ 
της εργασίας και του εισοδήματος. Στόχος 
της Μελέτης είναι η ουσιαστική διερεύνηση 
της σύνδεσης του φαινομένου της φτώχειας 

με τη επισφαλή και χαμηλά αμειβόμενη και 
εργασία, που θα επιτρέψει την προσέγγιση 
των εκφάνσεων του φαινομένου αυτού στην 
Αθήνα».

Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού ΚΕΚ Αθη-
νών κ. Γιώργος Καστρινάκης επικεντρώθηκε 
ιδιαίτερα και στο διευρυμένο ρόλο των νέων 
αιρετών οργάνων της Περιφέρειας Αττικής, 
στη διαμόρφωση της κοινωνικής δικτύωσης 
και πολιτικής, καθώς το Σχέδιο Δράσης πε-
ριλαμβάνει και ένα διευρυμένο δίκτυο υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών που αφορούν στην 
πληροφόρηση, τη συμβουλευτική, την κα-
τοχύρωση και διεκδίκηση δικαιωμάτων, την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, πολιτιστικής έκφρασης 
και δημιουργίας. 

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιείται ένα Τοπικό 
Σχέδιο Δράσης, το οποίο αφορά στη συγκρό-
τηση ενός αποτελεσματικού Δικτύου στην 
Αθήνα για την υποστήριξη των πολιτών και 
κυρίως των εργαζομένων σε επισφαλείς θέ-
σεις εργασίας, που βιώνουν τον κίνδυνο της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης επιδιώκεται 
η άμβλυνση των συνεπειών που επιφέρει η 
απειλή της φτώχειας και η ανασφάλεια στην 
εργασία, μέσα από τις εξής δράσεις:

•  την ουσιαστική ενημέρωση και συμβου-
λευτική υποστήριξη προς τους ενδιαφε-
ρόμενους,

•  την υποστήριξη δράσεων εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού,

•  την εκπόνηση προτάσεων πολιτικής για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
του φαινομένου.

Φτώχεια
& Εργασία: 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης & άμβλυνσης 
του φαινομένου από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας 

ΦΤΩΧΕ ΙΑ
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EDF: Πώληση του μεριδίου
στην γερμανική EnBW

Επέμεινε η EDF ότι η διεθνής στρατη-
γικής της παραμένει αναλλοίωτη, παρά 
την ανακοίνωση εξόδου από την γερμα-
νική αγορά, με την πώληση του, πολιτικά 
αμφιλεγόμενου, μεριδίου στην γερμανι-
κή επιχείρηση κοινής ωφέλειας EnBW. 
Το μερίδιο 45% της EDF στην EnBW 
θα αγοράσει η κυβέρνηση στου κρα-
τιδίου Μπάντεν-Βούρτεμπεργκ έναντι 
4,7 δισ. ευρώ σε ρευστό. Ο διευθύνων 
σύμβουλος της κρατικής κοινωφελούς 
επιχείρησης της Γαλλίας, δήλωσε ότι η 
EDF δεν «γυρνάει» την πλάτη της στην 
μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και 
ότι θα βρεθούν άλλες ευκαιρίες επι-
χειρήσεων στην Γερμανία. Πάντως το 
μερίδιο που κατείχε η EDF σε μια από 
τις τέσσερις μεγαλύτερες ενεργειακές 
επιχειρήσεις της Γερμανίας, συναντού-
σε πολύ συχνά πολιτικές αντιδράσεις, 
καθώς η γαλλική αγορά ενέργειας από 
την πλευρά της παραμένει κλειστή για 
τους ξένους επενδυτές.

Eon: Πώλησε το μερίδιο στην 

Gazprom για 3,4 δισ.€
Η γερμανική Eon, ο μεγαλύτερος όμιλος 

κοινής ωφέλειας στον κόσμο, δέχτηκε 

να διαθέσει το μερίδιο 3,5% που κα-

τέχει στο ρωσικό μονοπώλιο Gazprom 

έναντι 3,4 δισ. ευρώ, στο πρώτο βήμα 

για την συγκέντρωση κεφαλαίων ώστε 

να επεκταθεί εκτός της Ευρώπης. Η 

επιχείρηση που έχει έδρα στο Ντίσελ-

ντορφ, πούλησε 2,7% στην ρωσική κρα-

τική εταιρία VEB και 0,8% στο χρηματι-

στήριο, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Eon.

Συμφωνία Gazprom-Shellγια 
διεθνή συνεργασία

Το ρωσικό μονοπώλιο φυσικού αερίου 
Gazprom και ο αγγλο-ολλανδικός πε-
τρελαϊκός όμιλος Royal Dutch Shell, 
υπέγραψαν κορυφαία συμφωνία για συ-
νεργασία στην Ρωσία και τις διεθνείς 
ενεργειακές αγορές. Με βάση το deal, 
η Gazprom θα αποκτήσει πρόσβαση 
στα συμφέροντα της Shell σε άλλες 
χώρες. Οι δύο εταιρίες σκοπεύουν να 
διευρύνουν επίσης τις συνεργασίες 
τους σε έργα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στην δυτική Σιβηρία και την 
Άπω Ανατολή. Το 2006, η Shell πούλη-
σε μεγάλο τμήμα του μεριδίου της στα 
έργα Σαχαλίν-2 στην Gazprom, κατόπιν 
πιέσεων από το Κρεμλίνο, με αποτέ-
λεσμα η Gazprom να έχει μερίδιο 50% 
συν μια μετοχή και η Shell μόνο 27,5%. 
Όμως πέρσι, στο απόγειο της οικονο-
μικής κρίσης, ο Ρώσος πρωθυπουργός 
Vladimir Putin προσκάλεσε την Shell να 
συμμετέχει στα έργα Σαχαλίν-3 και Σα-
χαλίν 4.

Σε κοινοπραξία της Cnoocη 
Pan American Energy

Η Bridas Corp., η πετρελαϊκή εταιρία 
που ανήκει στην κινεζική πετρελαϊκή 
Cnooc και την βαθύπλουτη οικογένεια 
Bulgheroni της Αργεντινής, πλήρωσε 
7,06 δισ. δολ. για να εξαγοράσει από την 
ΒΡ το υπόλοιπο 60% της Pan American 
Energy που δεν κατέχει ήδη. Η Bridas 
Energy Holdings και η Cnooc, που κατέ-
χουν έκαστη 50% της Bridas Corp., θα 
διαθέσουν 2,47 δισ. δολ. έκαστη για να 
χρηματοδοτήσουν την εξαγορά, ενώ τα 
υπόλοιπα 2,12 δισ. δολ. θα προέλθουν 
από δάνεια τρίτων ή επιπλέον χρηματο-
δότηση από τις δύο επιχειρήσεις.

Τotal-Qatar Petroleum 
συζητούν συνεργασία

Ο γαλλικός όμιλος ενέργειας Τotal 
SA, διεξάγει συνομιλία για την κατα-
σκευή, από κοινού με την κρατική Qatar 
Petroleum, πετροχημικών εγκαταστά-
σεων αξίας 6 δισ. δολ. στο εμιράτο. Οι 
συνομιλίες διεξάγονται εν μέσω ενδεί-
ξεων ότι η Exxon Mobil έχει αποσυρθεί 
από το έργο, σύμφωνα πάντα με την 
WSJ. Οι πετρελαϊκές εταιρίες επενδύ-
ουν σε εργοστάσια πετροχημικών στον 
αραβικό κόλπο, για να αξιοποιήσουν τα 
φθηνά και άφθονα αποθέματα φυσικού 
αερίου της περιφέρειας.

OPEC: Περισσότερη ζήτηση 
πετρελαίου το 2011

Κοντά στα 88 δολ. ανά βαρέλι κινούνται 
οι τιμές του πετρελαίου, έχοντας αγ-
γίξει τα υψηλότερα επίπεδα 25 μηνών 
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, 
αντιδρώντας στην αύξηση της κατανά-
λωσης στις δύο πλέον ενεργοβόρες χώ-
ρες του πλανήτη και την αναβάθμιση της 
πρόβλεψης του OPEC για την ανάπτυξη 
της ζήτησης το 2011. Το πετρελαϊκό 
καρτέλ εκτιμά ότι η ζήτηση πετρελαίου 
του πλανήτη θα είναι 1,17 εκατομμύρια 
βαρέλια ημερησίως υψηλότερη το 2011 
σε σχέση με το 2010, μια εκτίμηση 
που είναι κατά 120.000 υψηλότερη της 
προηγούμενης από τον ίδιο οργανισμό. 
Ο OPEC εκτιμά ότι θα καταναλώνονται 
86,95 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 
την ημέρα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε 
νέα εκτίναξη (13,1%) στην βιομηχανική 
παραγωγή της Κίνας, ενώ τα αποθέμα-
τα πετρελαίου μειώθηκαν αναπάντεχα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομέ-
να αυτά υποδεικνύουν επιτάχυνση της 
ζήτησης στις δύο χώρες μεγαλύτερης 
κατανάλωσης πετρελαίου στον κόσμο. 
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ΔΙΕΘνΗ
Το συμβόλαιο Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρ-
κη ενισχύεται 6 σεντς αυτή την ώρα στα 
88,63 δολ. ανά βαρέλι, έχοντας αγγίξει 
ενδοσυνεδριακά τα 88,63 δολ. Το Brent 
στο Λονδίνο υποχωρεί 6 σεντς στα 
88,90 δολ. ανά βαρέλι.

RWE: Πτώση 5,5% στα 
καθαρά κέρδη εννεαμήνου

Πτώση της τάξης του 5,5% κατέγραψαν 
τα καθαρά κέρδη της γερμανικής ενερ-
γειακής RWE, ενώ τα επαναλαμβανόμε-
να καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11% 
και ο κύκλος εργασιών της κατά 14%, 
στο εννεάμηνο. Συγκεκριμένα, τα κέρ-
δη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 
2,64 δισ. ευρώ, έναντι των 2,79 δισ. 
ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους, ενώ αντιθέτως 
τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη 
αυξήθηκαν στα 3,18 δισ. ευρώ από 
2,87 δισ. ευρώ πέρυσι. Ο κύκλος εργα-
σιών ενισχύθηκε στα 38,51 δισ. ευρώ, 
από 33,77 δισ. ευρώ πέρυσι. Η εται-
ρεία στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι 
αναμένει «σημαντικές επιβαρύνσεις τα 
επόμενα χρόνια» λόγω των ρυθμιστι-
κών απαιτήσεων.

Στην Κίνα 20% της διεθνούς 
ενέργειας το 2035

Η Κίνα θα πρωτοστατεί στην παγκό-
σμια εκτίναξη η οποία προβλέπεται 
για την ζήτηση ενέργειας στα επόμενα 
20 χρόνια και η χώρα θα καταναλώνει 
πάνω από το ένα πέμπτο της παγκό-
σμιας ζήτησης έως το 2035, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Υπη-
ρεσίας Ενέργειας. Στην ετήσια έκθεση 
για τις προοπτικές της παγκόσμιας 
αγοράς ενέργειας που κοινοποίησε η 
International Energy Agency κάνει την 

εκτίμηση ότι η ζήτηση της Κίνας θα εμ-
φανίσει αύξηση 75% από το 2008 έως 
το 2035. Η διεθνής ζήτηση για τον μαύ-
ρο χρυσό θα φτάσει στους 16,74 δισ. 
τόνους πετρελαίου ως το 2035.

Enel Green Power: Αύξηση 
17% στα κέρδη εννεαμήνου

Στα 352 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά 
κέρδη του Ομίλου της Enel Green Power 
στο εννεάμηνο του 2010 έναντι 301 
εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προ-
ηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξη-
ση 16,9%. Αναλυτικά όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση της Enel Green 
Power: Η καθαρή εγκατεστημένη ισχύς 
του Ομίλου της Enel Green Power Group 
(«Ομίλου») στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν 
5,884 MW, συμπεριλαμβανομένων των 
2,539 MW (43.2%) της υδροηλεκτρικής 
ισχύος, 2,742 ΜW (42.0%) της αιολι-
κής ισχύος, 742 MW (12.6%) της γεω-
θερμικής ισχύος και 132 MW (2.2%) και 
της ισχύος άλλων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ηλιακή, βιομάζα και συμπα-

ραγωγή). Στην Ιταλία και την Ευρώπη, 
η εγκατεστημένη ισχύς ήταν 2,951 MW 
(50.1%), στην Ιβηρία και τη Λατινική 
Αμερική 2,145 MW (37.5%) και στη 
Βόρεια Αμερική 788 MW (13.4%). Συ-
γκριτικά με τις 30 Σεπτεμβρίου, 2009, 
η εγκατεστημένη ισχύς επεκτάθηκε σε 
1,215 MW (+26.0%), τα 904 MW των 
οποίων προέρχονταν από την ενοποί-
ηση των έργων της ECyR (που τώρα 
έχει μετονομασθεί σε Enel Green Power 
España) και 311 MW από την οργανική 
ανάπτυξη. Στην Ιταλία και την Ευρώπη, 
η ισχύς επεκτάθηκε σε 215 MW, ενώ 
στην Ιβηρία και τη Λατινική Αμερική 
αυξήθηκε κατά 96 MW. Η καθαρή ηλε-
κτρική ενέργεια που παρήχθη από τον 
Όμιλο της Enel Green Power το πρώτο 
εννεάμηνο του 2010 ήταν 15.82 TWh, 
εκ των οποίων 9.42 TWh στην Ιταλία και 
την Ευρώπη, 4.45 TWh στην Ιβηρία και 
τη Λατινική Αμερική και 1.9 TWh στη 
Βόρεια Αμερική. Ο μέσος συντελεστής 
φορτίου (π.χ. η αναλογία μεταξύ ετήσι-
ας καθαρής και θεωρητικής παραγωγής 
που επιτυγχάνεται μέσα σε ένα χρόνο 
–ένα σύνολο 8,760 ωρών) ήταν 44.0%.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Θεσ/νίκη: 15/10/10

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Αρ. Πρωτ. E-42

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Π.)-Δ.Ε.Η.

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΚΑ ΚΕΝΤΡ. - ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αμύνης 9Α 54621 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΩΣΗ - ΕΔΟΠ ΔΕΗ

Πληροφορίες Κιλίντζης Β. 

Κύριοι στο περιοδικό ΕΔΟΠ-ΔΕΗ και σε πρόσφατο δημοσίευμα σας με τίτλο το κάστρο έπεσε αναφέρεστε με τρόπο απαξιωτικό για τον 

Δ/ντή του ΠΕΚΑ όσο και για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο έχω να παρατηρήσω τα κάτωθι:

Όσον αφορά την πρώτη παρατήρησή σας περί διευθυντηρίου ΠΕΚΑ Θεσ/νίκης και κατεστημένο της Β. Ελλάδας για τη συναδέλφισσα 

που έπρεπε να αλλάξει επειγόντως έχω τα στοιχεία των πολλαπλών λανθασμένων αποφάσεων της Α/βαθμίδας επιτροπής που εκθέτουν 

το ΠΕΚΑ και την υπηρεσία γενικά και αφορούν αποφάσεις των ΓΑΠ και όχι της Θεσ/κης διότι αυτές δεν ελεγχθήκαν ακόμα. Για αυτές τις 

λανθασμένες αποφάσεις έχει ενημερωθεί ο κλαδάρχης που προΐσταται του ΠΕΚΑ. 

Οι μηχανισμοί και οι πολεμικές τέχνες που υπενήσεσθε στην 2 παράγραφο είναι αποκυήματα της φαντασίας σας και προσπάθεια στήριξης 

της συναδέλφισας η οποία ως Υ2 δεν είχε ούτε τις γνώσεις ούτε την εμπειρία να στηρίξει τη λειτουργία των Αβάθμιων επιτροπών παρά 

την πίστωση χρόνου που της δόθηκε και σύμφωνα με το έγγραφο διαβιβαστικό της ΔΥΥ του κ. Πάλλη με αρ. πρωτ. 005466 στις 8-4-09 δεν 

πρέπει να λαμβάνει το ανθυγιεινό επίδομα. Και εδώ πρέπει να συνεχίσω με την παρατήρηση περί ανησυχιών της τομεάρχη οικονομικών 

για τον έλεγχο των ΓΑΠ. Προσέξτε κύριοι λάθη της Αβάθμιας επιτροπής συνεπάγονται λάθος υλοποίηση από το λογιστήριο και αυτό 

συνεπάγεται την λάθος πληρωμή στον ασφαλισμένο και έλεγχο στη συνέχεια από εμάς με την συναδέλφισα που από την πρωτοβάθμια 

επιτροπή εσπευσμένα τοποθετήθηκε σε αυτό το αντικείμενο με Α.Π. 1019 στις 28-01-2010. Αλλά τίποτα δεν θα συνέβαινε από αυτά εάν 

δεν γινόταν η εσπευσμένη αντικατάσταση στην πρωτοβάθμια από την Υ2. Όλα αυτά όμως είναι αντικείμενο της τομεάρχισας οικονομικού 

που όφειλε να ενημερώσει τόσο το ΠΕΚΑ όσο και τη Δ/νση Υ.Υ. που βρίσκεται το σφάλμα και όχι μετά από επίμονο και παρατεταμένο 

έλεγχο να διαπιστώσουμε ότι όλο το σφάλμα ξεκινάει από την Αβάθμια επιτροπή. 

Αυτή τη στιγμή και ο τομέας υγειονομικού έχει πρόβλημα προσωπικού διότι, από τις 11 αδερφές που έμειναν οι τέσσερις είναι 

τοποθετημένες σε πάγιες θέσεις και οι υπόλοιπες προσπαθούν να καλύψουν τα κενά ιατρείων που δυστυχώς είναι πολλά.

Στην τρίτη παράγραφο ότι δηλ. Υ2 και Υ3 αδελφές που είναι ιδιαιτέρες και λαμβάνουν το επίδομα θα σας απαντήσω αναφέροντας ως 

παράδειγμα τη δική μου γραμματέα που εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη νοσηλεύτριας πράγμα που αποδεικνύεται και από τη στατιστική μου 

διότι εκτός από Δ/της είμαι και γιατρός και συνταγογραφώ τουλάχιστον 150 άτομα μηνιαίως και κατά συνέπεια ορθώς το λαμβάνει.

Αναφορικά με την άτυχη προσπάθεια σας να μου επισυνάψετε οποιαδήποτε μορφή για δήθεν σχέση μου με ιδιωτικό εργαστήριο θα σας 

απαντούσα ακολούθως.

Μου προξενεί αλγεινή εντύπωση που αγνοείτε παντελώς τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών γενικά. Διότι κύριοι γνωρίζετε ότι 

δεν μπορεί ένα ιδιωτικό κέντρο να στέλνει οποιοδήποτε έγγραφο να περάσει έτσι από την Ββάθμια επιτροπή. Αυτό είναι δουλειά των 

Αβαθμίων επιτροπών και στην συγκεκριμένη περίπτωση της Αβάθμιας επιτροπής Πτολ/δας. Το ιδιωτικό κέντρο το οποίο έχει σύμβαση 

με το ΤΑΥΤΕΚΩ έστειλε τις γνωματεύσεις των μαγνητικών τομογραφιών στον εισηγητή της Βάθμιας επιτροπής που συμβαίνει να είναι ο 

Δ/της του ΠΕΚΑ χωρίς να γνωρίζει ότι οι Ββάθμιες επιτροπές δεν γίνονται στη Θεσ/νίκη από τον Μάιο του 2010. Έτσι λοιπόν ο υπογράφων 

έδωσε εντολή στην γραμματέα της επιτροπής να διαβιβάσει αυτές τις μαγνητικές στον εισηγητή στην κατά περίπτωση λειτουργούσα 

Ββάθμιο επιτροπή της Αθήνας. 

Απαιτώ να δημοσιεύσετε την θέση μου ως έχει άλλως θα προχωρήσω και σε ένδικα μέσα διότι προσπαθήσατε με συκοφαντικό τρόπο 

να με πλήξετε.

ΚΙΛΙΝΤΖΗΣ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Δ/ΝΣΗ Υ.Υ.

- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Υ.Υ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Έγγραφο κ. Αποστολίδη 9/2/2010 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 14/10/2010 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ. Νο 12570ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μυλλέρου 13 104 36 ΑΘΗΝΑ, Πληροφορίες: Α. Λειβαδίτης, Τηλέφωνο:210 5273721
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΟΙΝ: Γρ.Προέδρου ΔΣ ΤΑΥΤΕΚΩ

Θέμα: Απάντηση στο περιοδικό «ΕΝΩΣΗ»
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με αρκετή καθυστέρηση έλαβα γνώση του κειμένου στο περιοδικό σας με τίτλο «ΠΥΕ Θεσσαλονίκης - Το κάστρο έπεσε».
Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στο όνομά μου και έχω κάθε δικαίωμα να το υπερασπιστώ. Είμαι βέβαιος ότι θα μου δώσετε αυτή τη 
δυνατότητα δημοσιεύοντας την επιστολή μου αυτή στο περιοδικό σας.Εκ μέρους μου έχετε όλη τη συμπάθεια και κατανόηση των συνδικαλιστικών σας αναγκών του σεβαστού σας Σωματείου και ως εκ τούτου των 
θέσεων και απόψεων που εκφράζετε και της έντονης κριτικής που ασκείτε σε πρόσωπα και θεσμούς, φθάνει βεβαίως αυτή να στηρίζεται 
σε αυταπόδεικτα επιχειρήματα και όχι σε μισές ή και καθόλου αλήθειες. Κατ’αρχάς κανένα κάστρο δεν πέφτει. Τα κάστρα παραμένουν 
υπερήφανα και αγέρωχα στο πέρασμα των αιώνων. Εκείνα που πέφτουν είναι τα «αυθαίρετα κτίσματα» και τα «νυχτερινά πανωσηκώματα» 
όταν μάλιστα η «λάσπη» που χρησιμοποίησε ο εργολάβος έτυχε να είναι κακής ποιότητας. Και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, διότι 
εσείς τα πήρατε από το τέλος της. Η αρχική πρόταση του κ. Μπόκοτα, Δ/ντή Δ/νσης Υγειονομικών Υπηρεσιών και της δικής μου για ΠΥΕ 
Θεσσαλονίκης ήταν τα ονόματα της κ. Παραστατίδου Σ. και Ηλιάδου Σ.
Τα ονόματα αυτά εισηγηθήκαμε στον τότε Πρόεδρο κο Μπούρχα Κ. Αντί αυτών μας προέκυψαν τα ονόματα των κ. Λιάπη Αικ. και 
Κυρβαγγέλη.
Το σενάριο της όλης διαδικασίας και όλων των αλχημιστικών διεργασιών είναι γνωστά σε όλους. Η αστική μου ευγένεια δεν επιτρέπει 
λεπτομέρειες και αποκαλύψεις. Επακολούθησε η γνωστή επιστολή διαμαρτυρίας μου προς το Πρόεδρο κο Μπούρχα για την «πραξικοματική 
αυτή ενέργεια». Μόνο το Σωματείο «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» διαμαρτυρήθηκε - προς τιμήν του - για την κατάφωρη παραβίαση των κανόνων ορισμού 
των γραμματέων της ΠΥΕ. 
Η δική σας η θέση ποια ήταν σε όλα αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα? Δεν θα σχολιάσω το έργο - απόδοση της ορισθείσας Γραμματέως κας 
Λιάπη Αικ. Πιστεύω πως όλοι οι υπάλληλοι είναι χρήσιμοι και ικανοί, όμως ο καθένας έχει - και πρέπει να έχει - τις δικές του ιδιαιτερότητες 
και ικανότητες, εναπόκειται δε, στον εκάστοτε Προϊστάμενο ο ορισμός του αντικειμένου εργασίας του. Θα προσπεράσω τα διάφορα κακεντρεχή εμπαθή όσο και ταπεινά σχόλια προς το πρόσωπό μου που αντανακλούν το επίπεδο ήθους και 
συνειδητότητας του συντάξαντος το κείμενο και θα σχολιάσω την εικόνα - FAX που δημοσιεύετε βάζοντας ευθέως και αναλγήτως προς το 
πρόσωπο του κου Κιλίντζη Β., Διευθυντή του ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης.Πόση ευθύνη μπορεί να έχει ο κάθε Διευθυντής του ΠΕΚΑ όταν ένα ιδιωτικό εργαστήριο και δη συμβεβλημένο κρίνει ότι οφείλει να 
διαμαρτυρηθεί με αυτό τον τρόπο ?
Ο κος Κιλίντζης έσπευσε να με ενημερώσει τηλεφωνικά γι’αυτή την αποστολή των γνωματεύσεων από το Ιδιωτικό Κέντρο, όταν τις έλαβε 
και μου ζήτησε τη γνώμη μου. Του απάντησα : «Αγνόησέ τους και κάνε αυτό που πρέπει».Ο κος Κιλίντζης είναι ο τελευταίος των υπαλλήλων - συναδέλφων του ασφαλιστικού μας φορέα που θα μπορούσα να σκεφτώ το οτιδήποτε 
επιλήψιμο σε θέματα οικονομικών συναλλαγών. Δυστυχώς όμως η παράθεση εκ μέρους σας του FAX αυτού με την πολύ ένοχη λεζάντα «Μία εικόνα χίλιες λέξεις» παραπέμπει τον κάθε 
ανυποψίαστο αναγνώστη σε δοσοληψίες και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.Ειλικρινά δημιουργεί θλίψη και απογοήτευση η άνεση με την οποία δημιουργείτε κλίμα αμφισβήτησης στην ηθική ακεραιότητα σε πρόσωπα 
Διευθυντών που ανεξάρτητα από τις όποιες ικανότητές τους έχουν δώσει δείγματα και αποδείξεις της υψηλής στάθμης της ηθικής των 
προσωπικότητας.
Η άσκηση κριτικής και ελέγχου στο έργο του καθενός μας είναι και επιβεβλημένη αλλά και ευπρόσδεκτη, φθάνει όμως να θωρακίζεται και 
να προστατεύεται από ανεπίληπτες προθέσεις και διάφανη επιχειρηματολογία.Εξισώνω το έργο του καθαρού και έντιμου συνδικαλιστή με το αποστολικό έργο των υψηλά υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων ατόμων. 
Μην αδικείτε με τέτοιας ποιότητας κριτική τους εαυτού σας.Εύκολη η κριτική, δύσκολη η Αυτοκριτική.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Α. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ 

Αποδέκτες: 
• Όλα τα ΠΕΚΑ
• ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
• Περιοδικό «ΕΝΩΣΗ» (Στουρνάρη 73-75)

Εσωτερική Διανομή:
• Δ.Υ.Υ./ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ
• Κλάδος Περιφερειακών Υπηρεσιών ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ• Τομέας Στήριξης Υγειονομικών Λειτουργιών• Προληπτικής Ιατρικής & Εκπαίδευσης ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ• Τομέας Βεβαιώσεως Υγειονομικών Δαπανών & Ασθένειας• Υποτομέας Λειτουργικής Υποστήριξης
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Π ΙΣΤΟΛΕΣΕ
 ΠΡΟΣ: To Περιοδικό Ένωση

Κατ’αρχήν 

Σας διαβεβαιώνω ότι οι εντολές της Θεσσαλονίκης που 

περιλαμβάνουν και αποφάσεις της ΠΥΕ-Θ ελέγχονται 

καθημερινά από την υποφαινόμενη (πτυχιούχο 

Οικονομικών Σπουδών - ώστε να μην έχει κανένας 

πρόβλημα). Επίσης ελέγχονται οι αποφάσεις της ΠΥΕ-

Θ που αφορούν υλικά νοσηλίων ιδιωτικών κλινικών. 

Εδώ σας επισημαίνω ότι λάθη γινόταν πάντοτε αλλά 

η υπηρεσία μας φρόντιζε να τα τακτοποιήσει και όχι 

να τα διατυμπανίσει. Άλλωστε (όποιος δουλεύει κάνει 

και λάθη) γι’αυτό επιβάλλεται να υπάρχει οικονομικός 

έλεγχος ο οποίος όμως αναπόφευκτα σταμάτησε λόγω 

έλλειψης διοικητικού προσωπικού. 

 

Επιπλέον η απασχόληση δύο διοικητικών συναδέλφων στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική 

Επιτροπή της Θεσσαλονίκης (και της αναπληρώτριας επί οκταώρου βάσεως καθημερινά) 

έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη βασική λειτουργία του ΠΕΚΑ Κ. Αν. Μ. & Θράκης.

 

Όσον αφορά την άποψή μου για το ιδιωτικό εργαστήριο της ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ υπήρξαν πολλές 

διαμαρτυρίες και από ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης και δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο 

να κυκλοφορήσει έγγραφη διαμαρτυρία - καταγγελία από πλευράς τους για να ασχοληθεί 

κάποιος σοβαρά με την τοποθέτηση υπαλλήλου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Τέλος μέσω του περιοδικού σας θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα το διοικητικό προσωπικό 

για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις νοσηλεύτριες που 

αντιλαμβανόμενες τις ανάγκες της υπηρεσίας δέχθηκαν να βοηθήσουν σε αντικείμενα συναφή 

προς την ειδικότητά τους όπως είναι οι γραμματείες των Υγειονομικών Επιτροπών (άσχετα 

αν τελικά κάποιοι δεν το επέτρεψαν). Σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμά κανείς, μία κατηγορία 

νοσηλευτριών που περιλαμβάνει ικανότατα άτομα και γι’αυτό άλλωστε και το μεγαλύτερο 

ασφαλιστικό ταμείο, το ΙΚΑ τις εμπιστεύεται και τις χρησιμοποιεί στις γραμματείες των 

Υγειονομικών Επιτροπών.

Το προσωπικό - διοικητικό και νοσηλευτικό - έχει την διάθεση να στηρίξει την υπηρεσία, 

αρκεί εμείς οι προϊστάμενοι, να το κατανοήσουμε και να το επιτρέψουμε. 

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
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Σημείωμα σύνταξης
Στις ανωτέρω επιστολές παραθέτουμε τα εξής:

Από την ανάγνωση των επιστολών αντιλαμβάνεται κανείς την αίσθηση που προκάλεσε το άρθρο και αφορά την ΠΥΕ 
Θεσσαλονίκης, τόσο γιατί αποκαλύπτει τις αλήθειες όσο γιατί η υστερόβουλη ενέργεια των υπευθύνων της Ιεραρχίας δεν 

προσδίδει μόνο πρόθεση σε βάρος της Συναδέλφισσας αλλά δυστυχώς και πρόδηλη εμπάθεια.

ΑΠΑνΤΗΣΗ

Επιστολή Κιλίντζη
Πιο συγκεκριμένα ο Δ/ντης ΠΕΚΑ Θεσσα-

λονίκης κυρ. Κιλίντζης στην επιστολή του γί-
νεται τόσο προσβλητικός για τη συγκεκριμένη 
συναδέλφισσα σε βαθμό που προκαλεί, αφού 
επισέρχεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
- σύμφωνα βεβαίως με τα δικά του κριτήρια 
- των ικανοτήτων της μισθωτής. Θα μπορού-
σαμε να προσθέσουμε ουδείς αλάνθαστος. 
Επί της ουσίας όμως, την απάντηση δίνει η 
προϊσταμένη, η συναδέλφισσα ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, 
όπου στην επιστολή της αναφέρει χαρακτη-
ριστικά «ότι λάθη γινόταν πάντοτε αλλά η 
υπηρεσία μας φρόντιζε να τα τακτοποιεί και 
όχι να τα διατυμπανίζει»…Άρα προσθέτουμε 
εμείς, το ίδιο συνέβαινε και με την προηγού-
μενη ΠΥΕ, όπου είχε άλλη γραμματέα.

Επιπλέον, η προϊσταμένη στην επιστολή 
της εκπέμπει σήμα κινδύνου για τον οικο-
νομικό έλεγχο ο οποίος σταμάτησε εξ΄αιτίας 
της αλλαγής που έγινε με τη γραμματέα στη 
ΠΥΕ. Γι’αυτό το γεγονός βεβαίως ο κύριος 
Κιλίντζης σιωπά, δεν τον ενδιαφέρει η στε-
λέχωση του λογιστηρίου, η έλλειψη οικονομι-
κού ελέγχου, αλλά και το πρόβλημα που δη-
μιουργείται στη λειτουργία του ΠΕΚΑ με όλες 
αυτές τις αντικαταστάσεις και τις αλλαγές. 
Αντιθέτως διαπιστώνεται ότι ενοχλείται όταν 
κάποιοι συνάδελφοι ή συναδέλφισσες συνα-
φών ειδικοτήτων θέλουν να προσφέρουν και 
κάτι περισσότερο σε συναφή και άλλα αντι-
κείμενα, ιδιαιτέρως σήμερα που η έλλειψη 
προσωπικού είναι με μια ματιά ορατή; Γιατί 
υποτιμά την ικανότητα των νοσηλευτριών 
αλλά και την διάθεση να στηρίξουν το ΠΕΚΑ;

Πέραν όλων των άλλων ο κυρ. Κιλίντζης 
δε θέλει να καταλάβει το πρόβλημα και δυ-
στυχώς όπως διαπιστώνεται, αντιλαμβάνεται 
διαφορετικά πράγματα όταν διαβάζει. Από-
δειξη αποτελεί το γεγονός ότι στο άρθρο δεν 
αναφερόμαστε στις νοσηλεύτριες, οι οποίες 
ασκούν τα καθήκοντά τους και παράλληλα 
κάνουν χρέη γραμματέως, αλλά για τις πε-
ριπτώσεις εκείνες που ασκούν χρέη υποτί-
θεται «ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ» αμείβονται με ανθυ-
γιεινό επίδομα, ενώ παράλληλα στερείται ο 
ΟΑΠ-ΔΕΗ τις υπηρεσίες τους και μάλιστα σε 
μια εποχή όπου η διαλυτική μορφή του ΟΑΠ 
είναι ολοφάνερη!!!με ότι αυτό συνεπάγεται 
για όλους εμάς.

Τέλος για την επιστολή του Ιδιωτικού ερ-
γαστηρίου προς τον κυρ.Κιλίντζη μάθαμε κάτι 
πρωτόγνωρο για χρονικά δρώμενα της ΔΕΗ. 

Τα ιδιωτικά εργαστήρια να στέλνουν στο 
Διευθυντή τα ονόματα των πελατών τους, 
δηλαδή των συναδέλφων - με τη σχετική αλ-
ληλογραφία - και θυμίζουν ότι πρέπει να τους 
παραπέμψει στην δευτεροβάθμια επιτροπή…
ΜΠΡΑΒΟ σε αυτούς που φυλάττουν Θερμο-
πύλες!!! Είναι γνωστό ότι κάθε προσφυγή 
στην δευτεροβάθμια επιτροπή γίνεται μόνο 
με προσφυγή του μισθωτού και μάλιστα συ-
νημμένα όλα τα ιατρικά και άλλα έγγραφα. Ας 
τα μάθουν επιτέλους όσοι από την Ιεραρχία 
δε το γνωρίζουν ή κάνουν ότι δε γνωρίζουν.

Επιστολή κύριου Λειβαδίτη
Καταγράφοντας την «αστική του ευγένεια», 

όπως λέει - αλλά και τον στοχαστικό του οί-
στρο απαντάμε επί της ουσίας τα εξής:

Σήμερα και τα αυθαίρετα κτίσματα νομιμο-
ποιούνται αρκεί να τα δηλώσεις έτσι αποφά-
σισε προσφάτως η ευνομούμενη πολιτεία!!! 
Άρα και κάθε αυθαίρετη ενέργεια ή επιθυμία 
της ιεραρχίας του ΟΑΠ/ΔΕΗ νομιμοποιείται 
αρκεί να βγάζεις κορώνες, υπερβολές αλλά 
και πειστικά ψεύδη προκειμένου να πείσεις 
το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, ώστε να καταργήσει 
μια γραμματέα και να βάλει άλλη της αρε-
σκείας προσβάλλοντας κατάφορα την υπό-
σταση κάθε ανθρώπου και μάλιστα συναδέλ-
φου. Αυτό καταγράφηκε και δεν αλλάζει όσο 
ποιητικά –στοχαστικά και αν γράψει κανείς 
και ας έχει περίσσια «αστική ευγένεια». 

Επιπρόσθετα, γίνεται μια τέτοια πράξη 
υποκριτική, κακόγουστη όταν γνωρίζεις καλά 
τον συνομιλητή και έχεις αφιερώσει πολλές 
εργατοώρες για να δοθεί η πρέπουσα λύση 
στο ζήτημα, όπου θα συνέφερε πρώτα τη 
λειτουργία του ΠΕΚΑ και ταυτόχρονα δε θα 
δημιουργούσε πρόβλημα στις εργασιακές 
σχέσεις του προσωπικού. 

Επιπλέον, δεν μας προξενεί εντύπωση 
ότι επιχείρησε να δώσει χέρι βοηθείας στον 
κύριο Κιλιντζή, ως ορντινάτζα της Ιεραρχίας 
του ΟΑΠ και να ψελλίσει ότι ο φάκελος του 
Ιδιωτικού Εργαστηρίου ήταν μια διαμαρτυρία 
και δεν υποδεικνύει στον Διευθυντή ονόματα 
που έπρεπε να περάσουν από τη Δευτερο-
βάθμια. Ζητά μάλιστα κάθε αποποίηση της 
ευθύνης γιατί κατά τον κύριο Λειβαδίτη είναι 
διαμαρτυρία και όχι υπόδειξη!!! Μόνο που 
στην επιστολή του ο κύριος Κιλίντζης επί της 
ουσίας τον διαψεύδει γιατί παραδέχεται ότι 
το ιδιωτικό εργαστήρι έστειλε γνωματεύσεις 
μαγνητικών τομογράφων προκειμένου ο διευ-

θυντής του ΠΕΚΑ να της παραπέμψει - όπως 
γράφει - στη Δευτεροβάθμια επιτροπή. Το 
ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εμπλέκε-
ται ο εκάστοτε Διευθυντής σε αυτή τη διαδι-
κασία και τι είδους σχέση είναι αυτή;

Συνακόλουθα, κύριε Λειβαδίτη αυτό συμ-
βαίνει μόνο στο ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης και όχι 
μόνο δεν είναι νόμιμο αλλά δημιουργεί κάθε 
λογής σχόλιο για την δεοντολογική λειτουρ-
γία των υπηρεσιών του ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης. 
Για τελευταία φορά κάθε προσφυγή στη δευ-
τεροβάθμια επιτροπή γίνεται μόνο με αίτημα 
του μισθωτού και όχι του Ιδιωτικού εργαστη-
ρίου. Δε μπορεί το Ιδιωτικό εργαστήριο να 
υποδεικνύει στις υπηρεσίες της ΔΕΗ τι πρέ-
πει να κάνουν. ΕΛΕΟΣ. Τέλος θα περιμέναμε 
από το συγκεκριμένο υπηρεσιακό στέλεχος 
να αναφέρει μια λέξη για τη λειτουργία του 
ΠΕΚΑ και τα προβλήματα που δημιούργησε 
η εκβιαστική αυτή αλλαγή της Γραμματέως. 
Δυστυχώς δεν έχει να πει ούτε λέξη, τόσο 
για την έλλειψη ελέγχου, όσο για το λογι-
στήριο αλλά και για το χάος που επικρατεί 
στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων… Σιγή 
ιχθύος παρά την συχνή παρουσία του στο 
ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης αλλά και της Δυτικής 
Μακεδονίας…

Αλήθεια πόσο μειώθηκαν οι δαπάνες για 
τις λουτροθεραπείες και πόσο ικανοποιημέ-
νοι πρέπει να νοιώθουμε όλοι εμείς οι συ-
νειδητοποιημένοι άνθρωποι συνδικαλιστές 
και «υπηρεσιακά στελέχη» αφού ξοδεύει ο 
ασφαλιστικός μας φορέας τόσες χιλιάδες 
- εκατομμύρια για αυτή τη «προσφιλή θερα-
πεία». Αν καταγγείλλουμε τους λειτουργούς 
που εγκρίνουν αυτές τις δαπάνες αλλά και 
τους εκπροσώπους μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ για 
την ανοχή, θα είμαστε κακεντρεχής, ενώ θα 
έχει τρωθεί το «αποστολικό μας έργο»; Την 
αλήθεια ζητάμε για το πώς τελικά πρέπει να 
λειτουργούμε ως συνδικαλιστικά στελέχη 
υπεύθυνα για την καταγραφή τέτοιων περι-
στατικών. Μήπως πρέπει να κλείσουμε το 
στόμα ώστε να έχει θετική κατάληξη η απο-
στολή μας κύριε Λειβαδίτη; 

Υ.Γ.  Όταν προβλέπεται νομοθετικά ότι οι 
γιατροί των επιτροπών πρέπει να αλ-
λάζουν κάθε 2-3 χρόνια γιατί αποτελεί 
αιτία πολέμου, η αλλαγή της Γραμμα-
τέως όταν μάλιστα βρίσκεται για περί-
που 8 χρόνια στο ίδιο αντικείμενο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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Αθήνα, 03/11/2010

   Αρ. πρωτ. 75

ΠΡΟΣ:  κ. Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ

  Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Κύριε Γενικέ,

Ο ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ από την ίδρυσή του 
μέχρι σήμερα προσπαθεί να υλοποιήσει 
τους στόχους του για καλύτερες υπη-
ρεσίες προς τους συναδέλφους μας. 
Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας 
στις προηγούμενες διοικήσεις της επι-
χείρησης αλλά πέραν των δεσμεύσεων 
από τις ΕΣΣΕ 2004-2006 και την από-
φαση 137/06 του Διευθύνοντα Συμβού-
λου για την βοήθεια στα προγράμματα 
κοινωνικής αναψυχής των συναδέλφων 
μας αλλά και των ανταλλαγών με εργα-
ζομένους του εξωτερικού δεν υπήρξε 
ουσιαστική συνεργασία για υλοποίηση 
των προτάσεων μας. Πιστεύουμε ότι αν 
είχαμε τύχει μεγαλύτερης προσοχής θα 
είχαμε βοηθήσει για την λύση πολλών 
προβλημάτων, όπως οι κατασκηνώσεις 
αλλά και Η αξιοποίηση εγκαταλελειμμέ-
νων οικισμών και κτιρίων προς όφελος 
των συναδέλφων μας αλλά και της ίδιας 
της επιχείρησης. 

Ο ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ θέλοντας να προ-
σφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους 
εργαζόμενους της επιχείρησης αλλά 
και στους συναδέλφους άλλων χωρών 
που φιλοξενούνται στη χώρα μας, προ-
τίθεται να δημιουργήσει κέντρα ανα-

ψυχής και παραθερισμού. 
Υπάρχουν οικισμοί ανά την 
Ελλάδα που έχουν πάψει 
να λειτουργούν όπως: ΚΡΕ-
ΜΑΣΤΑ - ΛΟΥΡΟΣ - ΛΙΜΝΗ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΠΟΛΥΦΗΤΟ 
κ.τ.λ. και θα επιθυμούσαμε 
αφού πρώτα γίνουν νόμιμα 
όλες οι σχετικές παρεμβά-
σεις για σωστή χρήση, να 
μας διατεθούν να τους χρη-
σιμοποιήσουμε για το σκοπό 
που προαναφέρεται.

Για τον ίδιο σκοπό, Ηλεκτρικές Επι-
χειρήσεις χωρών του εξωτερικού, 
έχουν διαθέσει στους αντίστοιχους ορ-
γανισμούς καταλύματα για τους εργαζό-
μενους και τους συνταξιούχους. Μία εξ 
αυτών είναι και η γαλλική CCAS και σας 
επισυνάπτουμε έγγραφό της που φαίνο-
νται οι δραστηριότητες της. Εξάλλου, η 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
έχει καταθέσει προτάσεις για τον τομέα 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τις 
οποίες γνωρίζουν οι προκάτοχοί σας 
και πιστεύουμε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέ-
πει να συμμετέχει σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες σε συνεργασία με τον 
ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.

Θέλουμε τη βοήθειά σας για την υλο-
ποίηση των προγραμμάτων του ΟΚΔΕ/
ΔΕΗ-ΚΗΕ που σκοπό έχουν να προγραμ-
ματίζουν, διαχειρίζονται, συντονίζουν 
και αναπτύσσουν σε όλα τα επίπεδα 
(τοπικό, εθνικό και διεθνές) τις εκπαι-
δευτικές, επιστημονικές, ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές και οποιασδήποτε μορφής 
κοινωνικές δραστηριότητες όλων των 
εργαζομένων στη ΔΕΗ. Ενδεικτικά σας 
αναφέρουμε ότι κύριοι σκοποί και στό-
χοι του ΟΚΔΕ όπως αναφέρεται και στο 
καταστατικό του είναι:

Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Η εκπαίδευση και η τεκμηρίωση θεμά-
των και προβλημάτων που ενδιαφέρουν 
την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, τα Σωματεία 
- μέλη της, τις συνταξιουχικές οργα-
νώσεις της ΔΕΗ, αλλά και θέματα ερ-
γασιακών και κοινωνικών σχέσεων που 
απασχολούν την ποιότητα δουλειάς και 
ζωής όλων των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων.

1.  Η συνδικαλιστική εκπαίδευση, ο 
προγραμματισμός και η οργάνωση 
κύκλων επαγγελματικής κατάρτι-
σης και επιμόρφωσης των συνδι-
καλιστικών στελεχών, των εργα-
ζομένων, των μαθητευομένων, των 
ανέργων και των συνταξιούχων, ει-
δικότερα στο χώρο της ενέργειας, 
αλλά και στον ευρύτερο χώρο της 
«κοινωνικής οικονομίας». Η επιδί-
ωξη συνεργασίας και προγραμμά-
των εκπαιδευτικών συμφωνιών με 
παρόμοια Εκπαιδευτικά Κέντρα, 
Ινστιτούτα, όπως το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τα 
Πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο 
και άλλα Ιδρύματα ή Ερευνητικά 
Κέντρα είναι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της Εταιρείας. Η 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων με άλλες συναφείς 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ορ-
γανώσεις πολιτών, σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο.

2.  Η τεκμηρίωση με τη δημιουργία 
βάσης δεδομένων, πρόσβασης στα 
δίκτυα και τα κέντρα πληροφοριών 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η 
δημιουργία ενός δικτύου διαλόγου 
και συνεργασίας με παρόμοια κέ-
ντρα εθνικά και διεθνή ιδιαίτερα 
στο χώρο της ενέργειας, καθώς 

ΟΚΔΕ
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και σε συνεργασία με οργανώσεις 
της «κοινωνίας των πολιτών», της 
αυτοδιοίκησης των συνεταιρισμών 
και τις κινήσεις πολιτών.

Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

α.  Η ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής 
μέσα στον κόσμο της εργασίας, 
αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κούς άξονες για τη γενικότερη πο-
λιτιστική και μορφωτική ανάπτυξη 
του τόπου μας.

Η επιχείρηση και ιδιαίτερα οι μεγάλες 
κοινωφελείς επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) είναι 
ο χώρος όπου δημιουργούνται νέες πο-
λιτιστικές αξίες μέσα από τους αγώνες, 
τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την αλ-
ληλεγγύη των εργαζομένων, κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες δουλειάς και ζωής. 
Η επιχείρηση δεν είναι μονάχα μια οικο-
νομική κοινότητα, είναι ταυτόχρονα και 
κοινωνική και πολιτιστική κοινότητα. Η 
κουλτούρα της εργασίας είναι δεμένη 
με τη φύση της εργασίας, υπεισέρχεται 
πλατιά στις συνθήκες εργασίας, στους 
τρόπους και την μορφή οργάνωσης της 
εργασίας.

β.  Η ευαισθητοποίηση των εργαζο-
μένων γύρω από την αναγκαιότη-
τα της πολιτιστικής πράξης, μέσα 
και έξω από τον χώρο εργασίας, 
η ενθάρρυνση των ερασιτεχνικών 
πρωτοβουλιών, των καινοτομιών 
και η βελτίωση της γνώσης για την 
πολιτιστική πράξη στον χώρο εργα-
σίας.

Το άνοιγμα της ΔΕΗ στον εξωτερι-
κό κόσμο διαμέσου των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων (βιβλιοθήκες, γιορτές, 
ομιλίες, κοινωνικός τουρισμός κ.λ.π.) 
και των κοινών δράσεων με τις επιχει-
ρήσεις και τους κοινωφελείς οργανι-
σμούς.

Η συμβολή, βοήθεια (διαμόρφωση 
θεσμών, πόλων πολιτιστικής και αθλη-
τικής αναφοράς, υλικοτεχνική υποδομή 
κ.λ.π.) στον κόσμο της εργασίας και 
ιδιαίτερα για νέους εργαζόμενους, για 
να παράγουν τη δική τους πολιτιστική 
πράξη.

γ.  Ο ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ θα επιδιώξει 

την αναβάθμιση του μορφωτικού 
και πολιτιστικού επιπέδου των ερ-
γαζομένων και των συνταξιούχων 
όχι μόνο της ΔΕΗ αλλά η δράση 
του θα επεκταθεί και σε ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο. Η διαφύλαξη 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
η καλλιέργεια του πνεύματος, της 
τέχνης, της φυσιολατρίας, η προ-
στασία και ενίσχυση του φυσικού 
περιβάλλοντος και οι εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας θα επιδιωχθούν 
μέσα από τη διοργάνωση:Μορφωτι-
κών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, 
αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδη-
λώσεων.

Δημιουργία τομέα για εκδρομές και 
ανταλλαγή εκπαιδευτικών αντιπροσω-
πειών εργαζομένων, συνταξιούχων και 
τέκνων στο εξωτερικό και στο εσωτε-
ρικό.

Οργάνωση αθλητικών αγώνων και 
αθλοπαιδιών, στο πνεύμα της ρήσης 
«νους υγιής εν σώματι υγιή».

Γ) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ 

Η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη, 
η πρόνοια και το πνεύμα συναδελφι-
κότητας ανάμεσα σε όλους τους εργα-
ζόμενους είναι βασική προτεραιότητα 
δράσης της εταιρείας. Οι δύσκολες 
συνθήκες δουλειάς, στα κέντρα παρα-
γωγής της ενέργειας, στις μεταφορές, 
οι κίνδυνοι για τις επισκευές κ.α., δη-
μιουργούν τραυματικές εμπειρίες αλλά 
ταυτόχρονα αναπτύσσουν και το συναί-
σθημα της αλληλεγγύης και της συνα-
δελφικότητας.

Κυριότεροι στόχοι είναι:

Η δημιουργία παραθεριστικών κέ-
ντρων (οικισμοί, κάμπινγκ, θέρετρα σε 
θάλασσα και βουνό κ.α.), για τους εργα-

ζόμενους της ΔΕΗ και τις οικογένειές 
τους σε συνεργασία και με τη ΔΕΗ και 
το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η δημιουργία Κέντρων Διαμονής και 
Περίθαλψης για τους συνταξιούχους και 
ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν μείνει 
μόνοι, σε συνεργασία με τον ΟΑΠ/ΔΕΗ.

Η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινω-
νικού τουρισμού σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εργασίας, Εργατική Εστία, 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού.

Η ηθική και υλική επιβράβευση της 
πολιτιστικής και μορφωτικής επίδοσης 
των τέκνων των εργαζομένων.

Η δημιουργία δανειστικών βιβλιοθη-
κών, η οργάνωση διαλέξεων - συζητή-
σεων στο χώρο της τέχνης, της μουσι-
κής, του θεάτρου κ.α.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στό-
χων, πέρα από την οικονομική βοήθεια 
που παρέχεται από την Επιχείρηση, κα-
θίσταται αναγκαία και μια σειρά άλλων 
μέσων όπως:

1.  Η χρήση της κατάλληλης κτηριακής 
και υλικοτεχνικής εκπαιδευτικής, 
πολιτιστικής υποδομής και σύγχρο-
νων τεχνολογικών οπτικοακουστι-
κών μέσων τόσο για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
όσο και για την πρόσβαση των ερ-
γαζόμενων και συνταξιούχων στα 
κέντρα πληροφόρησης.

2.  Η δημιουργία και συμμετοχή σε 
δίκτυα εθνικού και ευρωπαϊκού 
επιπέδου, ιδιαίτερα στο χώρο της 
ενέργειας και της αειφόρου ανά-
πτυξης.

3.  Η χρήση καινοτομικών, σύγχρονων 
μεθόδων κατάρτισης ενηλίκων, 
μαθητευομένων και συνταξιούχων 

ΚΔΕΟ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

για τη δια βίου εκπαίδευση σε συ-
νεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ή με άλλα 
εκπαιδευτικά κέντρα και τις συντα-
ξιουχικές οργανώσεις.

4.  Η σύνδεση και συνεργασία με προ-
γραμματικές συμφωνίες με τους 
κυριότερους εθνικούς περιφερει-
ακούς και τοπικούς ερευνητικούς, 
εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς 
φορείς που έχουν τους ίδιους στό-
χους. Ιδιαίτερα σε όλο τον χώρο 
των ΔΕΚΟ και των επιχειρήσεων 
στο χώρο της ενέργειας σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

5.  Η δημιουργία ή συμμετοχή σε μο-
νάδες παραγωγής σύγχρονου εκ-
παιδευτικού υλικού (εργαστήρια 
multi-media). Η δημιουργία μικρών 
κινητών μονάδων κατάρτισης και 
γενικότερα η άμεση ευέλικτη και 
αποτελεσματική δυνατότητα πα-
ρέμβασης (προσφοράς υπηρεσιών 
κατάρτισης), σε γεωγραφικά απο-
μονωμένες περιοχές ή σε εκείνες 
όπου δεν υπάρχουν μόνιμες υποδο-
μές και δομές κατάρτισης, για την 
προαγωγή της επιμόρφωσης και δη-
μιουργικής αξιοποίησης του ελεύ-
θερου χρόνου των εργαζομένων και 

των συνταξιούχων όχι μόνο της ΔΕΗ 
αλλά και γενικότερα.

6.  Ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή ή και 
συμμετοχή σε έρευνες και μελέτες 
με αντικείμενο την αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού και την αγο-
ρά εργασίας, καθώς και στις εξειδι-
κεύσεις των εργαζομένων στο χώρο 
της ενέργειας σε συνεργασία με το 
ΙΝΕ ή άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνη-
τικά κέντρα.

7.  Η ανάπτυξη αποτελεσματικών μη-
χανισμών πληροφόρησης - ενημέ-
ρωσης (έντυπης - ηλεκτρονικής 
κ.λ.π.), καθώς και εκδόσεων.

8.  Η μελέτη των κοινωνικοασφαλιστι-
κών συστημάτων και η αναβάθμιση 
των υπηρεσιών υγείας, περίθαλψης 
και πρόνοιας του ΟΑΠ/ΔΕΗ σε συ-
νεργασία με τον ΟΑΠ/ΔΕΗ και άλ-
λες συνταξιουχικές οργανώσεις σε 
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές 
επίπεδο.

9.  Τέλος, θα μπορούσαμε να βοηθή-
σουμε με την συμμετοχή μας στην 
λειτουργία των κατασκηνώσεων 
Φραγκίστας και Υδρυλίου για να 
ξεπεραστούν τα προβλήματα που 
έχουν προκύψει και να αξιοποιη-

θούν τον υπόλοιπο χρόνο ως θέρε-
τρα για τους συναδέλφους μας.

Για την χρήση όλων των παραπάνω 
μέσων θα πρέπει να μας στηρίζετε και 
με το κατάλληλο έμψυχο υλικό (τεχνο-
κράτες, επιστήμονες, έμπειρο εξει-
δικευμένο επιστημονικό προσωπικό) 
όπως συμβαίνει σε άλλους οργανισμούς 
της Ευρώπης (π.χ. Γαλλία).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
για την κατανόησή σας και πιστεύουμε 
ότι μέσα από το διάλογο και τη μεταξύ 
μας συνεργασία θα ικανοποιηθούν όλα 
τα αιτήματα που απασχολούν τον ΟΚΔΕ 
και θα μας βοηθήσετε στην υλοποίηση 
των στόχων μας προς όφελος των ερ-
γαζομένων αλλά και της ίδιας της Επι-
χείρησης.

Για τον ΟΚΔΕ/ΔΕΗ - ΚΗΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Π. ΒΑΡΛΑΜΟΣ

Κοινοποίηση:- ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
- κ. ΔΑΜΑΣΚΟ (Διευθυντής ΔΑΝΠ)
- Διεύθυνση Στέγασης
- ΟΑΠ

Σ.Σ.:  Έχουμε πολλάκις εκφραστεί ότι ο ΟΚΔΕ πρέπει να μετεξελιχτεί σε οργανισμό κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπου εκεί 
μπορεί να συμπεριλάβει τόσο αυτά που περιγράφονται στην επιστολή όσο και άλλα που μπορεί στη συνέχεια να κατα-
γραφούν ή να προκύψουν στην προοπτική να απολαμβάνει ο μισθωτός αλλά και ο συνταξιούχος συνάδελφος κοινωνικές 
παροχές που κατακτήθηκαν με πολύ κόπο και αγώνες.

 Για να συμβεί αυτό απαιτείται ο ΟΚΔΕ να λειτουργήσει με Νέο Καταστατικό.
 Με Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα εκλέγεται από το συνέδριο της ΓΕΝΟΠ και θα αποτελείται τουλάχιστον από εκπρο-
σώπους των μεγάλων σωματείων.
Να έχει προϋπολογισμό - απολογισμό 
Να έχει ελεγκτική επιτροπή
Να κάνει συνελεύσεις και να απολογείται τουλάχιστον στους συνιδρυτές του ΟΚΔΕ ή στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
 Να διερευνηθεί και να καταστεί δυνατό πως οι συνταξιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριοποι-
ήσεις του ΟΚΔΕ. 
Η λειτουργία του μέχρι σήμερα πρέπει να αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο προς την κατεύθυνση που αναφέραμε.
 Η παραμονή του σε αυτή τη μορφή, σε μια εποχή μάλιστα που βαλόμεθα ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ πανταχόθεν θα δημι-
ουργεί πάντα προβληματισμούς, επικριτικά σχόλια τα οποία θα στοχοποιούν τη ΓΕΝΟΠ και όλους εμάς.
Ας τολμήσουμε τώρα. Οι καιροί ου Μένετοι.
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Σας 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

ΠρΟΣΦΟρΑ

Διανύουμε μία περίοδο δράσης και αγωνιστικών κινητο-
ποιήσεων εξ’αιτίας της αντιεργατικής πολιτικής που επι-
βάλλουν Τρόϊκα και Δ.Ν.Τ. με αποδέκτη την κυβέρνηση.

Όπως είναι φυσικό η παρουσία της ΕΔΟΠ σε αυτές 
τις εκδηλώσεις είναι δυναμική όπως φαίνεται 

και στις φωτογραφίες από τις τελευταίες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και ΓΕΝΟΠ.



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

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

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

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

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

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

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

Για το Περιβάλλον

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

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

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

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

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

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

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

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


