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ΟΧΙ
στις πλάτες 

των διοικητικών, 
οι μειώσεις μισθών

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΟΙ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ 
ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΧΑΟΣ στην εμπορία
Συνάδελφοι σε απόγνωση
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δ ύο χρόνια τώρα γινόμαστε μάρτυρες μιας πρω-
τοφανούς επίθεσης. Περικοπές μισθών, επι-
δομάτων, απολύσεις που οδηγούν σε στρατιές 

ανέργων και σε εργαζόμενους ρακένδυτους, απελπι-
σμένους αφού οι καθημερινές ανάγκες δεν μπορούν 
να καλυφθούν οικονομικά.

Κάθε φωνή αντίστασης, σήμερα πλέον ενοχοποιεί-
ται, πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε πιστά στις εντολές 
των Τροϊκανών, οι οποίοι θέλουν να μας κατατάξουν 
σε μισθούς τριτοκοσμικής χώρας ή της γειτονικής μας 
Βουλγαρίας. 

Πρόκειται για νοσηρούς εγκεφάλους οι οποίοι δύο 
χρόνια τώρα θεωρούν μονόδρομο την φτώχεια, την 
εξαθλίωση και την εξόντωση ενός ολόκληρου λαού, ο 
οποίος υποτίθεται ότι τους εξέλεξε για να τον υπηρε-
τήσουν. 

Έτσι, λοιπόν, αποφασίζουν αβίαστα 50% κόψιμο των 
μισθών στο Δημόσιο, 35% για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ, 
ώστε το μεσοσταθμικό μισθολογικό κόστος να πέσει 
πολύ χαμηλά, για μεγαλύτερη κερδοφορία των αυρια-
νών αγοραστών ολόκληρου του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.

Παράλληλα δεν βλέπουμε να συλλαμβάνεται και να 
πληρώνει, έστω και ένας φοροφυγάς, έστω και ένας 
που εισφοροδιαφεύγει, έστω και ένας από αυτούς που 
έβγαλαν 600 δις. € στο εξωτερικό ή διασπάθισαν Δη-
μόσιο πλούτο και παραμένουν ατιμώρητοι. Επιπλέον, 
ενώ έχουμε βίαιες περικοπές και απολύσεις δεν δια-
κρίνεται στα είδη πρώτης ανάγκης καμία μείωση των 
τιμών, ή έστω συγκράτηση αν και η αγοραστική δύναμη 
μειώθηκε και τα προϊόντα έγιναν πιο ανταγωνιστικά, 
εξ’αιτίας της μείωσης του εργατικού κόστους.

Με άλλα λόγια, ενώ εμείς χρεοκοπήσαμε ως μισθω-
τοί και συνταξιούχοι και πολίτες αυτής της χώρας το 
κεφάλαιο και η εργοδοσία εξακολουθεί να κερδοφορεί 
σε βάρος όλων των υπολοίπων. Άραγε αυτό δεν είναι 
ένα ωραίο σκηνοθετημένο έργο για να κάνει πιο πλού-
σιους τους έχοντες και κατέχοντες και πιο φτωχά τα 
μεσαία και λαϊκά στρώματα; 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα αντιστέκεται και διακηρύτ-
τει ότι αυτή η πολιτική ξεπουλήματος άνευ όρων στους 
Τροικανούς, δεν χρεοκοπεί μόνο τους Έλληνες, αλλά 
δημεύει και το δημόσιο πλούτο της χώρας, ενώ κραται-
ές επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ,παίρνει το δρόμο με προ-
ορισμό τα χέρα της Μέρκελ ή τον Σαρκοζί, γιατί εμείς 
φαίνεται ότι είμαστε ανίκανοι να τις διοικήσουμε!!!

Αξίζει, βεβαίως, να ερμηνεύσουμε πως αντιμετωπίζει 
το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας, όσους αντιστέ-
κονται σε όλα αυτά.

Για την κυβέρνηση η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, είναι ρετιρέ και 
πρέπει να κοντύνει, να υποταχθεί γιατί είναι συντε-
χνία!!! η οποία φωνάζει ρεύμα φθηνό για το λαό. 

Για τους υπόλοιπους κλάδους βολεμένοι και κρατι-
κοδίαιτοι, όπου ξαφνικά για όλα φταίνε οι εργαζόμενοι 
του δημόσιου τομέα, οι οποίοι μεταξύ των άλλων είναι 
πολυάριθμοι παρόλο που η απογραφή της ΑΔΕΔΥ έβγα-
λε αντίθετα στοιχεία, 600 χιλ. € μαζί με τους κληρικούς 
και τα σώματα ασφαλείας, αντί ενός εκατομμυρίου που 
έλεγε η κυβέρνηση.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αντιστέ-
κονται - όπως τα ταξί - ανερυθρίαστα και χωρίς ενδοι-
ασμούς διαγράφεται ο πρόεδρος τους από τον πολιτικό 
του φορέα, δηλαδή την Ν.Δ., ενώ ο πρόεδρος της ο 
κ. Σαμαράς έχει καταφερθεί επανειλημμένα κατά της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αλλά και του προέδρου της. Πολλές φο-
ρές δε δήλωσε, ότι από τη ΔΕΗ, στο κράτος να μείνουν 
μόνο τα δίκτυα, για να συντηρούνται, να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες στους ιδιώτες παραγωγούς έναντι πινα-
κίου φακής και οι υπόλοιποι τομείς της επιχείρησης να 
ιδιωτικοποιηθούν!!!

Πολλές φορές επίσης, βάζουν ως «λαγό» την κυρία 
Μπακογιάννη, να επιτεθεί με σφοδρότητα στην ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ αλλά και σε κάθε κλάδο που αντιστέκεται, όπως 
πρόσφατα με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα!!!

Δυστυχώς, τα κόμματα εξουσίας έχουν αποφασίσει 
να προχωρήσουν χωρίς εμάς. Θέλουν την κατάργηση 
κάθε συνδικαλιστικής έκφρασης γιατί είναι εμπόδιο στα 
σχέδιά τους, θέλουν τον αφανισμό του Σ.Κ., αφού δεν 
συνάδει με την παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, το 
οποίο θέλει το εργατικό κόστος της Ευρώπης να πέσει 
χαμηλά, ώστε να γίνει ανταγωνιστικό έναντι του Ασιατι-
κού εργατικού κόστους, στην προοπτική ο Ευρωπαϊκός 
καπιταλισμός να κερδίσει το ίδιο με αυτόν της Ασίας.  

Πέραν όλων των άλλων, κάνουν απέλπιδες προ-
σπάθειες να επιβάλλουν τον κοινωνικό αυτοματισμό 
σπέρνοντας λαϊκιστικές δεικτικές αναφορές για τους 
εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, σε σχέση με τον 
ιδιωτικό. Με άλλα λόγια έχουν βγάλει όλα τα βέλη από 
την φαρέτρα τους και επιθυμούν να δουν τους εργαζό-
μενους, όχι ενωμένους αλλά ο ένας να βάλει κατά του 
άλλου, γιατί πλέον δεν έχουν άλλα επιχειρήματα για να 
επιβάλλουν την καταστροφική νεοφιλελεύθερη πολιτική 
που βασίστηκε σε χρηματιστηριακές αξίες και όχι σε 
πολιτικές που παράγουν ανάπτυξη.

Θα τους αφήσουμε;

του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

“...έχουν 
βγάλει όλα τα 
βέλη από την 
φαρέτρα τους 
και επιθυμούν 
να δουν τους 

εργαζόμενους, 
όχι ενωμένους 
αλλά ο ένας να 
βάλει κατά του 

άλλου...”
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Ε ίναι γνωστό ότι το πολυνομοσχέδιο έβα-
ζε οριστικά ταφόπλακα σε κάθε προσ-

δοκία εργαζόμενου στη ΔΕΗ. 
Οριστικά μας γυρίζει στο μεσαίωνα, αφού 

θα χάναμε περισσότερο από το 50% των 
αποδοχών μας, αν είχαμε ενταχθεί στο ενι-
αίο μισθολόγιο.

Βεβαίως το ότι θα χάσουμε το 35% του 
μισθού μας από το 2009, δηλαδή 17% περί-
που για φέτος όχι μόνο δεν μας ευχαριστεί, 
αλλά αντίθετα δείχνει το δρόμο του ροκανί-
σματος των αποδοχών μας.

Μπορεί να ξεφεύγει από το βίαιο,να σου 
κόβει το 50% με μία χωρίς να υπολογίζει 
τις υποχρεώσεις σου, αλλά δεν παύει να 
είναι βρόγχος για τις ανάγκες της εργατι-

κής τάξης, η οποία από ότι φαίνεται είναι η 
μόνη εύκολη λεία, το μόνιμο υποζύγιο που 
συμμετέχει μαζί με τους συνταξιούχους στα 
φορολογικά βάρη του υποχρεωμένου κρά-
τους. 

Άρα η εξαίρεση από το ενιαίο αποτελεί 
μόνο μια ανάσα και τίποτα άλλο.

Αποτελεί, όμως, ντροπή το σχέδιο του 
πολυνομοσχεδίου, με την εξαίρεση του τε-
χνικού κλάδου και των Διευθυντών από το 
ενιαίο μισθολόγιο.

Αποδεικνύει περίτρανα ότι κάποιοι έβα-
λαν το χέρι τους για να εξαιρεθούν σε βά-
ρος των διοικητικών και ως γνωστό αν δεν 
κατέβαινε τροπολογία μετά και την δική μας 
αντίδραση και βεβαίως της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, 

θα είχαμε μισθολόγια δύο ταχυτήτων στη 
ΔΕΗ.

Ντροπή σε αυτούς που θέλουν πάντα να 
είναι υπεράνω όλων.

Ντροπή σε αυτούς που πιστεύουν ότι εί-
ναι το όλον της ΔΕΗ.

Ντροπή σε αυτούς που παρόλο έχουν 
μέλη διοικητικούς δεν νοιάστηκαν καθόλου 
για αυτούς.

Ας καταλάβουν κάποτε και οι συνάδελφοι 
διοικητικοί που πρέπει να δίνουν τον οβολό 
τους και να τους εκπροσωπούν.

Ντροπή και στην πολιτική εξουσία που 
συνέταξε ένα τέτοιο ρατσιστικό διαχωρισμό 
για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΤΡΟΠΗ σε όσους 
έπαιξαν στις ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη χρονική συγκυ-
ρία ως εργαζόμενοι και ως χώρα.
•  Βιώνουμε την απαξίωση της εργασίας, της 

σύνταξης, της ασφάλισής μας και της ια-
τροφαρμακευτικής μας περίθαλψης. Απει-
λούνται για πρώτη φορά οι θέσεις εργασίας 
μας, ενώ η ΔΕΗ η μεγαλύτερη επιχείρηση 
της χώρας κινδυνεύει να την μετατρέψουν 
σε μια προβληματική επιχείρηση, αφού τα 
χρέη έφτασαν τα 830 εκατομμύρια €, και οι 
επισφάλειες ξεπερνούν τα 450 εκατομμύ-
ρια €.

•  Είναι γνωστό επίσης, ότι η ΠΑΣΚΕ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ 
αποτελεί μία παράταξη η οποία έχει πρωτο-
στατήσει τα τελευταία χρόνια σε μαζικούς 
αγώνες, για ΔΕΗ Δημόσια, για ρεύμα φθηνό, 
για το δικαίωμα στη δουλειά, για το κράτος 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας, για 
δημόσια υγεία, ασφάλιση και συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα.

•  Σήμερα, βεβαίως, όταν γύρω μας όλα αλλά-
ζουν και μας γυρνούν στο χθες, απαιτείται 
με ωριμότητα και σύναιση, η σφυρηλάτηση 
της ενότητάς μας, η ενιαία έκφραση της πα-
ράταξης χωρίς παρεκλήσεις, σκοπιμότητες 
που δημιουργούν προβλήματα στη συνοχή 

της. Κάθε τέτοια κίνηση ή αναφορά απ’ όπου 
και αν προέρχεται είναι καταδικαστέα, γιατί 
μεταξύ των άλλων, αποτελεί ωμή παραβίαση 
στα εσωτερικά της παράταξής μας. 

Έτσι, λοιπόν, η αναφορά του υφυπουργού και 
συντρόφου Π.Κουκουλόπουλου, ότι ο πρόεδρος 
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, «εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό 
του» και ότι ομιλεί καθημερινά με τόσο κόσμο, 
ώστε να βγάζει αυτά τα «ασφαλή συμπεράσμα-
τα», αποτελεί τόσο γενικόλογη απαξία, όσο και 
προσβολή για την παράταξη της ΠΑΣΚΕ, αφού 
πρόκειται για ωμή παρέμβαση στο εσωτερικό 
της.
  Σύντροφε Κουκουλόπουλε, πότε μίλησες με 

μας και ποια είναι τα ονόματά μας, γιατί εμείς 
δεν σε είδαμε σε καμιά πορεία, κατάληψη ή 
απεργία που δημιούργησε η παράταξή μας.

  Σύντροφε Κουκουλόπουλε, αν τελικά ως 
ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση επιλέξατε να στείλετε 
στην πυρά, όσους έχουν φωνή αντίστασης, 
χάσατε γιατί ο Φωτόπουλος, όχι μόνο δεν 
είναι μόνος αλλά στηρίζεται από το σύνολο 
των εργαζομένων. 

  Σύντροφε Κουκουλόπουλε, έχουμε χρέος 
ως παράταξη με πλουραλισμό με όραμα 
και με τις αρχές που γαλουχηθήκαμε τόσα 

χρόνια να αγωνιστούμε για τα ιδεώδη που 
δημιούργησε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και έφτασε 
να γίνει ένα μαζικό λαϊκό κίνημα, που αγκαλι-
άστηκε από ολόκληρη την κοινωνία.

  Σύντροφε Κουκουλόπουλε, εμείς για αυτό 
το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε, 
αυτό το ΠΑΣΟΚ μας ανήκει και δεν το χαρί-
ζουμε σε κανένα συνεργάτη της Μέρκελ και 
του Σαρκοζί. 

Η ιστορική μας διαδρομή δεν μας επιτρέπει κα-
νένα πισογύρισμα. Ερχόμαστε από μακριά και 
φιλοδοξούμε να πάμε μακρύτερα έχοντας ως 
αρχές. 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ - ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ - ΤΗΝ ΕΥΗΜΕ-
ΡΙΑ. Λέξεις ακριβές που δυστυχώς εσείς και 
πολλοί άλλοι στο ΠΑΣΟΚ τις ξεχνάτε, γιατί έχε-
τε υπογράψει πλέον το μνημόνιο με τους Τροι-
κανούς και όχι συμβόλαιο με το λαό. 
Ο Ελληνικός λαός είναι περήφανος για να έχει 
προστάτες αυτούς που σκύβουν εύκολα το κε-
φάλι σε κάθε ξένο υπάλληλο Τροικανό, ο οποίος 
ήρθε για να υποτάξει το μακραίωνο πολιτιστικό 
μας υπόβαθρο, τις παραδόσεις μας και την Ελ-
ληνική κουλτούρα που είναι γνώριμη παντού. 

Γραμματεία ΠΑΣΚΕ - ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Διασπαστικές Δηλώσεις Π. Κουκουλόπουλου

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔ ΙΟ
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με 
έκπληξη ακούσαμε τον αρμόδιο για 
θέματα της επιχείρησης Υπουργό κ. 
Παπακωνσταντίνου να δηλώνει ότι: 
«όποιος ισχυρίζεται ότι στην ΔΕΗ δεν 
υπάρχει πλεονάζον προσωπικό δεν 
γνωρίζει την επιχείρηση».

Χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς καμία 
μελέτη αποφάσισε ότι υπάρχει πλεονάζον 
προσωπικό στους διοικητικούς υπαλλή-
λους και στο μεσοκατώτερο προσωπικό. 
Εμείς λοιπόν που γνωρίζουμε την επιχεί-
ρηση, εμείς λοιπόν που πονάμε και τιμάμε 
την επιχείρηση απαντάμε ότι όχι μόνο δεν 
περισσεύει κανείς, αλλά υπάρχουν άμε-
σες ανάγκες στελέχωσής της, ειδικά στην 
πρώτη γραμμή. Μια επίσκεψη ιδιαίτερα 
στα καταστήματα εξυπηρέτησης των κατα-
ναλωτών θα πείσει και τον πιο δύσπιστο. 
Ο περαστικός νεοφιλελεύθερος Σοσιαλι-
στής υπουργός δεν νομίζουμε ότι έκανε 
λάθος ή είχε κακή πληροφόρηση ήταν μια 
δήλωση με πλήρη επίγνωση των όσων 

έλεγε. Εμείς λοιπόν απαντά-
με με στοιχεία όχι δικά μας, 
αλλά της ιεραρχίας της ΔΕΗ. 
Στο τέλος του 2010 οι ελλεί-
ψεις μόνο στην Δ/νση Εμπο-
ρίας ήταν 401 άτομα, που 
σήμερα λόγω συνταξιοδοτή-
σεων υπολογίζονται περίπου 
450 άτομα. Ακόμα το Δ.Σ της 
ΔΕΗ στις 13-4-2011 ζητά 
έγκριση πρόσληψης νέων 
υπαλλήλων ανάμεσά τους 
και διοικητικούς. Αν λοιπόν 
η Δ/νση Εμπορίας χρειάζε-
ται πάντα σύμφωνα με την 
ιεραρχία 1300 άτομα για να 
λειτουργήσει στοιχειωδώς 
και να ανταποκριθεί στις δι-
αρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
(χρέη-ΚΟΤ- ειδικό τέλος ακι-
νήτων- επαναπροσέγγιση 
πελατών από ανταγωνιστές 
- νέα συμβόλαια από αλλαγή 
παρόχων κλπ) πόσους χρει-

άζονται οι 
υπηρεσίες 
δ ι κ τ ύ ο υ , 
πόσοι είναι 
οι καταμε-
τρητές και 
τι απομένει για τις άλ-
λες Διευθύνσεις.

Ενώ λοιπόν μας κά-
νουν λόγο για το κόστος 
μισθοδοσίας κανείς δεν 
έχει υπολογίσει το κό-
στος των εργολάβων 
που απομυζούν την 
επιχείρηση αλλά και 
τους εργαζόμενους σε 
αυτούς τους οποίους 
πληρώνουν όποτε θυ-
μούνται ενώ αυτοί πλη-
ρώνονται από τη ΔΕΗ 
κανονικότατα. 

Κανείς δεν έχει υπο-
λογίσει το κόστος των 
κτιρίων που νοικιάζει η 

επιχείρηση παρότι δεν έχουν αξιοποιηθεί 
τα ιδιόκτητα. 

Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως 
το κτήριο εμπορίας του Πειραιά που 
πριν λίγους μήνες ξοδεύτηκαν περίπου 
170.000€ και ενώ χτίζοντας 2 πόρτες 
γίνεται «ανεξάρτητο», από τις υπηρεσίες 
δικτύου ψάχνουν άλλο για ενοικίαση. Γιατί 
άραγε; Και πως θα αξιοποιηθεί ο χώρος 
που θα ελευθερωθεί;

Αφού λοιπόν μιλάμε για κόστος μισθο-
δοσίας ρωτάμε, τι γίνεται με τις σπα-
τάλες; Που αν αρχίσουμε να γράφουμε 
θα χρειαστούμε και δεύτερο περιοδικό. 
Μόνο μία ερώτηση. Κατά τις ημέρες της 
ΔΕΘ, πόσα στελέχη ανέβηκαν στην Θεσ-
σαλονίκη; Ήταν απαραίτητο να ανέβουν; 
Ποιο ήταν το κόστος;

Δύναμη Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. ανά κατηγορία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1996 2000 2005 2011

ΑΝΕΥ 9 7
Γ 198 170 208 204
ΓΥ1 789
ΓΥ2 108 90 71 51
ΓΥ3 1009 941 789 597
ΓΥ4 921 773 558 262
ΓΥ5 1799 1137 523 334
ΔΟ1 656 731 738 638
ΔΟ2 6717 6054 4965 3905
ΔΟ3 94 191 144 181
Ν 69 60 61 58
Σ 1 5
Τ1 1329 1272 1246 1056
Τ2 193 203 185 163
Τ3 1727 1706 1602 1331
Τ4 18633 16887 15339 11751
Τ5 1 1104 876 615
Υ1 72 72 11 17
Υ2 133 138 42 51
Υ3 104 108 16 22
ΣΥΝΟΛΟ 34561 31637 27375 21248

ΛΕΟΝΑΖΟΝ  ΠΡΟΣΩΠ ΙΚΟΠ
ΜΥΘΟΣ   ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΜΕΣΟΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



ENΩΣΗ �
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ. ΠΩΛ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Οι υπογράφοντες Εργαζόμενοι της Εμπορίας 

στο Κατάστημα της Νέας Ιωνίας, αναγκαστήκα-
με να σας γράψουμε αυτή την επιστολή επειδή 
αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στην ερ-
γασία μας.

Καθώς διαχωρίστηκε η αίθουσα του ισογείου 
σε δύο τμήματα (Δίκτυο - Εμπορία), ο χώρος 
που έμεινε να χρησιμοποιηθεί από την Εμπορία 
είναι πολύ μικρός και ο αριθμός των πελατών 
που προσέρχονται καθημερινά για εξυπηρέτηση 
πολύ μεγάλος και αυξημένος.

Το 90-95% του συνόλου των πελατών απευ-
θύνονται στην Εμπορία, με αποτέλεσμα λόγω 
της στενότητας του χώρου οι πελάτες να πλαι-
σιώνουν τα γραφεία μας και εμάς μέχρι να εξυ-
πηρετηθούν.

Πολλές φορές η σειρά για την Εμπορία κα-
λύπτει και το πεζοδρόμιο φτάνοντας μέχρι το 
οδόστρωμα της οδού Ορφανίδου όπου εκεί 
συναντάει την άλλη σειρά που εκτείνεται για 
τα ταμεία κατά μήκος της οδού Θύσσου και δεν 
χρειάζεται να τονίσουμε ότι ο κόσμος περιμένει 
έξω ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται πρόσθετος εκνευρι-
σμός. 

Το σοβαρότερο όμως πρόβλημα είναι, ότι 
αυτός ο μικρός χώρος της εργασίας μας, για 
ένα πλήρες οκτάωρο, είναι ανθυγιεινότατος. 
Δεν υπάρχει παράθυρο, ούτε εξαερισμός, έχει 
μεγάλη ηχορύπανση από τους πελάτες οι οποί-
οι διαμαρτυρόμενοι αισχρολογώντας είτε προς 
εμάς, είτε κατά τις μεταξύ τους συζητήσεις εκ-
φράζουν την αγανάκτησή τους. 

Πρέπει δε να αναφερθεί ότι τα σχόλια των 
πελατών είναι τα χειρότερα, με χαρακτηρισμούς 
όπως «αχούρι», «μπακάλικο» και άλλα πολλά. 
Εδώ αξίζει να τονιστεί, ότι δέκτες της κακής 
συμπεριφοράς είμαστε επί συνόλου όλοι οι συ-
νάδελφοι με βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 
πολύ οι πελάτες λόγω του νέου τρόπου τιμολό-
γησης, του Κοινωνικού Τιμολογίου, της Οικονο-
μικής κρίσης και βέβαια το ειδικό τέλος για τα 
ακίνητα, που επιφέρει πολλαπλάσιες αλλαγές 
ονόματος για κοινωνικό τιμολόγιο, διακοπές 
παροχών ρεύματος και πολλές ερωτήσεις για 
τον υπολογισμό του ειδικού τέλους, τον τρόπο 
απαλλαγής των ευπαθών ομάδων, για διόρθωση 
τετραγωνικών κλπ.

Πρέπει παράλληλα να τονιστεί ότι μας έχει 
επιβαρύνει κατά πολύ το κλείσιμο των ταμεί-
ων του Καταστήματος Χαλανδρίου όπου πλέον 
πολλοί πελάτες έρχονται για πληρωμές, αντί-

γραφα λογαριασμών, διακανονισμούς και διευ-
κρινήσεις.

Όλα αυτά με το ίδιο και λιγότερο προσωπικό 
αφού τρεις έμπειροι συνάδελφοι αποχώρησαν 
λόγω συνταξιοδότησης και δεν αντικαταστάθη-
καν και οι δύο έκτακτοι που έχουμε μας βοη-
θούν όσο μπορούν βέβαια αλλά δεν έχουν τις 
επαρκείς γνώσεις και την κατάλληλη εκπαίδευ-
ση να μας αντικαταστήσουν και πέραν τούτου 
όταν πλέον μαθαίνουν αποχωρούν λόγω λήξης 
της οκτάμηνης σύμβασης εργασίας και αντικα-
θίστανται.

Έτσι εμείς για να εξυπηρετήσουμε όλο αυτό 
τον όγκο των πελατών που φτάνει καθημερινά 
τα 250-300 άτομα, χωρίς να υπολογίσουμε τα 
άτομα που εξυπηρετούμε εκτός προτεραιότη-
τας για οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και 
τις επιπλέον εργασίες που απαιτούνται, εργα-
ζόμαστε ασταμάτητα χωρίς ούτε ένα διάλλειμα 
υπό αυτές τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν. 
Έχουμε επίσης σοβαρό πρόβλημα με τον έλεγ-
χο του BankOfficeτου λογιστηρίου, γίνεται από 
ένα μόνο άτομο μαζί με πράκτορες, επιστολές, 
καταστάσεις, παραβιασμένα, κτλ και των οποίων 
ο χώρος αρχειοθέτησης είναι ανύπαρκτος.

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους 
ζητάμε να φροντίσετε για την όσο το δυνατόν 
γρηγορότερη μετακίνησή μας σε άλλο χώρο, 
μεγαλύτερο και καταλληλότερο, ή να ενοποιη-
θεί ο χώρος για χρήση από την εμπορία όπως 
ήταν πριν τον διαχωρισμό του.

Να ενισχυθούμε με τρία ακόμα άτομα, ένα 
οπωσδήποτε για Πληροφορίες και δύο να μας 
βοηθούν ώστε να μπορούμε να πραγματοποιού-
με τον έλεγχο του αρχείου εμπορίας, ο οποίος 
έλεγχος περιλαμβάνει: αλλαγές τιμολογίου ΓΠ, 
επιστολές για αλλαγή ονόματος, τηλεφωνικές 
ενημερώσεις στα κλειστά, διεκπεραίωση εργα-
σιών άλλων γραφείων, λύσεις προβλημάτων που 
δημιουργούνται λόγω αλλαγής προμηθευτή.

Ο έλεγχος δε του αρχείου Εμπορίας ΔΙΜΕ-
ΔΙΓΓ- Εντολές διορθωτικών κλπ, έχει να γίνει 
εδώ και δύο χρόνια δηλαδή από τότε που έγι-

νε ο διαχωρισμός. Είμαστε υπάλληλοι με του-
λάχιστον 20/25 χρόνια υπηρεσίας ο καθένας 
και μάλιστα στην εξυπηρέτηση των πελατών, 
ένα πόστο δύσκολο και νευραλγικό. Έχουμε 
παρακολουθήσει σεμινάρια επικοινωνίας και 
συμπεριφοράς Εξυπηρέτησης Πελατών και θα 
θέλαμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούμε να τα κάνουμε πράξη υπό αυτές τις 
συνθήκες.

Προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν 
καλύτερα μπορούμε την δουλειά μας χωρίς 
ποτέ να έχουμε δώσει δικαίωμα για κανένα πα-
ράπονο. Αντιθέτως, ενώ τα παράπονά μας για 
τις συνθήκες εργασίας μας, έχουν τεθεί πολ-
λές φορές υπόψη της ιεραρχίας, οι απαντήσεις 
που λαμβάνουμε είναι τουλάχιστον απαξιωτικές 
και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια 
προς την λύση των προβλημάτων μας.

Απαντήσεις του τύπου: «Σε όποιον δεν αρέ-
σει να πάει στο μαγαζί του πατέρα του», ή 
«Όποιος δεν αντέχει να παραιτηθεί και να βρει 
κάτι άλλο να κάνει», ή «Ξέρετε πόσοι απέξω 
θα ήθελαν να είναι στην θέση σας;», προσβάλ-
λουν την προσωπικότητά μας και απαξιώνουν 
την προσφορά και την μεγάλη μας προσπάθεια.

Έχουμε πλέον ξεπεράσει τα όριά μας σε 
βαθμό που έχουμε προβλήματα υγείας όπως: 
ταχυπαλμίες, υπέρταση, πονοκεφάλους και 
συχνά αίσθημα ζάλης που μας αναγκάζει να πη-
γαίνουμε για μετρήσεις πίεσης και ηρεμιστικά 
χάπια.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
Αν δε βρεθεί λύση θα γίνουμε και εμείς άτο-

μα με ειδικές ανάγκες πολύ σύντομα!
Παρακαλούμε να δώσετε λύση στα προβλή-

ματα μας άμεσα και αποτελεσματικά.
Περιμένουμε το συντομότερο απάντησή σας 

και την άμεση επίλυση των προβλημάτων της 
επιχείρησης.

**  Η παραπάνω επιστολή κοινοποιήθηκε και 
στην ιεραρχία. 

Ε ΠΙΣΤΟΛΗ
Βούλιαξε η εμπορία σε όλη τη χώρα, χωρίς την ενίσχυση της πρώτης γραμμής

κ. πωλ. Ν. Ιωνίας.

Η ίδια κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη.
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Η ΔΕΗ οδηγείται με μαθηματική 
ακρίβεια στο να καταστεί «προβλη-
ματική εταιρεία» - προφανώς για να 
πουληθεί ευκολότερα «κοψοχρονιά» 
- αφού με τους φόρους στα ακίνητα 
θα αυξηθούν δραματικά οι επισφά-
λειες, ενώ θα κάνει αδύνατη τη συ-
νέχιση της πολιτικής παροχών διευ-
κολύνσεων σε εκατοντάδες χιλιάδες 
πελάτες της, είναι η θέση της ΓΕ-
ΝΟΠ την οποία δημοσιοποίησε για να 
ενημερωθεί τόσο ο ελληνικός λαός, 
όσο και το πολιτικό σύστημα της χώ-
ρας, ενώ, παράλληλα, σημειώνει ότι 
πριν ακόμη από τη νέα «φορολογική 
επιδρομή» για το τέλος ακινήτων, 
η επιχείρηση ήδη παρουσίαζε τους 
χειρότερους ρυθμούς ανάπτυξης 
μεταξύ των εισηγμένων επιχειρήσε-
ων ηλεκτρισμού της ευρωζώνης και 
από τις χειρότερες αποδόσεις ενερ-
γητικού και ιδίων κεφαλαίων.

«Η ρευστότητα της εταιρείας μει-
ώνεται συνεχώς, καθώς οι εισροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες 
περιορίσθηκαν κατά 31% στο πρώτο 
εξάμηνο του 2011 και η κοινωνική 
πολιτική της στηρίζεται ολοένα και 
περισσότερο στον πανάκριβο τρα-
πεζικό δανεισμό», τονίζει η ΓΕΝΟΠ, 
επισημαίνοντας ότι ήδη οι ανεξό-
φλητοι λογαριασμοί έφτασαν στο 
πρωτοφανές επίπεδο των 822 εκατ. 
ευρώ στις 30 Ιουνίου 2011, ενώ τα 
κέρδη προ φόρων του πρώτου εξα-
μήνου συρρικνώθηκαν κατά 60% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2010.

Παράλληλα, η ΓΕΝΟΠ κάνει λόγο 
για πολλαπλές αρνητικές συνέπειες 
τόσο για τους καταναλωτές όσο και 
για την ίδια την επιχείρηση:

1.  Εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί 
οικιακοί καταναλωτές θα σταμα-
τήσουν να έχουν διευκολύνσεις 
εξόφλησης στους λογαριασμούς 

ρεύματος και θα βυθιστούν στο 
σκοτάδι.

2.  Χιλιάδες μικρές αλλά και πολύ 
μεγάλες επιχειρήσεις - που σή-
μερα τις στηρίζει η ΔΕΗ μέσω 
διευκολύνσεων - θα βρεθούν σε 
πραγματική αδυναμία να συνεχί-
σουν τη λειτουργία τους. Το απο-
τέλεσμα θα είναι να οδηγηθούν 
στην ανεργία πολλές χιλιάδες 
εργαζόμενοι.

3.  Το πέρασμα της παραγωγής του 
ρεύματος σε ιδιώτες - εφόσον 
οδηγηθεί η ΔΕΗ σε «προσχεδια-
σμένη χρεοκοπία» - θα προκαλέ-
σει την άνοδο των λιανικών τιμών 
ρεύματος τουλάχιστον κατά 60% 
μέσα στην επόμενη τριετία.

4.  Οι προγραμματισμένες μεγάλες 
λιγνιτικές επενδύσεις της ΔΕΗ 
στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 
αδύνατο να χρηματοδοτηθούν 
εξαιτίας της διαρκώς μειούμενης 
ρευστότητας της επιχείρησης, 
εφόσον, τελικά, της επιβληθεί να 
γίνει «φοροεισπράκτορας με το 
ζόρι».

5.  Θα σταματήσει η υλοποίηση προ-
γραμματισμένων επενδύσεων 
της ΔΕΗ στα μη διασυνδεδεμέ-
να Νησιά (Κρήτη, Ρόδο κλπ) με 
περαιτέρω απαξίωση των εκεί 
Μονάδων της, αδυναμία διασύν-
δεσης με το ηπειρωτικό σύστημα 
κλπ.

6.  Το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό 
της χώρας μας θα περιθωριοποι-
ηθεί σε όφελος των εισαγωγέων 
ηλεκτρικής ενέργειας από Τουρ-
κία, βόρειες χώρες, Ιταλία κλπ.

7.  Η ΔΕΗ δεν θα αποτελεί πλέον 
«ασπίδα» των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων σε κάθε διε-
θνή ενεργειακή κρίση και πυλώνα 
ασφάλειας του ενεργειακού εφο-
διασμού της.

Με την τροπολογία που ψήφισε η κυβερνητική πλειο-
ψηφία στην Βουλή, η ΔΕΗ εκτός των υπηρεσιών που πρέ-
πει να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία αναλαμβάνει 
και ρόλο φοροεισπράκτορα. 

Η ΔΕΗ λοιπόν μετατρέπεται σ΄ έναν σύγχρονο «κοτζα-
μάνη» απειλώντας εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας 
που αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι με την διακοπή 
του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ανικανότητα της κυβέρνησης 
στην πάταξη της φοροδιαφυγής και η επιλογή της την κρί-
ση του συστήματος να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, αφήνο-
ντας στο απυρόβλητο τους έχοντες και κατέχοντες, την 
οδηγεί σε όλο και πιο σκληρά μέτρα. 

Η τροπολογία για το χαράτσι στα ακίνητα (ειδικό φόρο 
ακινήτων τον ονομάζουν) θα είναι το «κύκνειο άσμα» για 
την επιχείρηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κατανα-
λωτές, την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη της χώρας και 
τους εργαζόμενους. 

Η τροπολογία εκτός από άδικη και ανάλγητη θα εκτο-
ξεύσει τα ήδη τεράστια χρέη προς τη ΔΕΗ σε ποσά μη 
ελεγχόμενα. 

Ενώ λοιπόν το χαράτσι λένε ότι θα υπολογισθεί σε ηλε-
κτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, πολλοί συμπολί-
τες μας θα πληρώσουν για φωτιζόμενες επιφάνειες δη-
λαδή αυλές, ανοιχτούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, 
βεράντες κλπ. Με την έκδοση των πρώτων λογαριασμών 
η κατάσταση που θα επικρατήσει στα γραφεία εξυπηρέτη-
σης καταναλωτών θα είναι εκτός ελέγχου. 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία που διαθέτει η ΔΕΗ και έχουν 
σταλεί από τους Δήμους για την επιβολή του ΤΑΠ με τον 
νόμο 2130/93, δεν είναι αξιόπιστα στις περισσότερες 
των περιπτώσεων. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω μερικές: 
Στην ίδια πολυκατοικία διαφορετικές αντικειμενικές αξίες, 
σε πολλούς Δήμους δεν υπάρχουν στοιχεία για ΤΑΠ, άλλοι 
δεν έχουν στείλει τιμές ζώνης για χρόνια, παροχές που 
ηλεκτροδοτούν κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας να 
χρεώνονται ΤΑΠ, ενοικιασμένα ακίνητα που χρησιμοποιεί 
το Δημόσιο να μην πληρώνουν ΤΑΠ κλπ.

Γενικώς επικρατεί ένα αλαλούμ και ειδικά για τις προ 
του 1993 παροχές! Σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθε και 
η σοφή ιδέα του «τρελού sms» χωρίς καμιά επεξεργασία, 
χωρίς καμιά μελέτη που κανένας δεν κατάλαβε τι πρέπει 
να κάνει και ποιος δικαιούται την έκπτωση.

Κουράγιο συνάδελφοι της Εμπορίας υπάρχουν και χει-
ρότερα από αυτά που ζούμε καθημερινά για την εξυπηρέ-
τηση των καταναλωτών.

Υ.Γ.  Κατά τ’ άλλα είμαστε υπεράριθμοι κατά τον κύριο 
υπουργό ΠΕΚΑ!

Ειδικός Φόρος 
Ακινήτων

Το «χαράτσι» θα 
μετατρέψει τη ΔΕΗ σε 

προβληματική επιχείρηση

ΧΑΡΑΤΣ Ι
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Χρειάστηκαν δυο μόνο παραπολιτικά σχό-
λια σε εβδομαδιαία εφημερίδα μεγάλης 
κυκλοφορίας για να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες δικαστικής διεκδίκησης εκ μέ-
ρους του Ελληνικού Δημοσίου 17 ολόκληρων 
εκατομμυρίων ευρών από την Αλουμίνιον της 
Ελλάδος. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 
μειωμένα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος 
που χορηγούσε η ΔΕΗ κατά το διάστημα 2007 
- 2008, πρόσφεραν αδικαιολόγητο πλεονέ-
κτημα στην Αλουμίνιον, κατά παράβαση των 
κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρα-
τικών ενισχύσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε επίσης, τη 
χρηματοδότηση από την κρατικής ιδιοκτησίας 
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, αγωγού φυσικού 
αερίου που συνδέει την Αλουμίνιον Ελλάδος 
με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η 
χρηματοδότηση διεξήχθη σύμφωνα με τους 
όρους της αγοράς. 

Η έρευνα της Επιτροπής για το συγκεκρι-
μένο θέμα άρχισε τον Ιανουάριο του 2010 και 

αφορούσε την περίοδο που η Αλουμίνιον της 
Ελλάδος επωφελήθηκε από τη διαφορά μεταξύ 
των προτιμησιακών τιμολογίων και των συνή-
θων τιμών για τους μεγάλους βιομηχανικούς 
καταναλωτές, η οποία ισοδυναμεί με 17,4 
εκατομμύρια ευρώ. Τα προτιμησιακά τιμολόγια 
ανάγονται στο μακρινό 1960 και επρόκειτο να 
λήξουν το Μάριο του 2006. Συνέχισαν όμως 
να εφαρμόζοναι εκ νέου από τον Ιανουάριο 
του 2007 έως το Μάρτιο του 2008, ημερομη-
νία κατά την οποία η ΔΕΗ πέτυχε, μετά από 
έφεση, να τεθεί τέρμα στα τιμολόγια αυτά. 

Για όσους δεν υποφέρουν από ασθενή 
μνήμη, θυμίζουμε ότι την περίοδο εκείνη, το 
συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι της 
ΔΕΗ είχαν καταγγείλει δημόσια τη σκανδαλώδη 
αυτή μεταχείριση μιας ιδιωτικής εταιρείας. 
Βέβαια, όπως σήμερα, έτσι και τότε, μας λοι-
δόρησαν, μας χλεύασαν και μας χαρακτήρισαν 
σκληροπυρηνικούς και παρωχημένους συνδι-
καλιστές. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια 
και η δικαίωση ήρθε μετά από χρόνια. Τώρα 
απλά είναι άλαλα τα χείλη των ασεβών.

Έχει ο καιρός γυρίσματα

Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, 
λέει ο λαός μας και έχει απόλυτο δί-
κιο. Με το νομοσχέδιο - σκούπα, στα 

μέσα του καλοκαιριού, πέρασε μια και μόνο 
ρύθμιση (του άρθρου 197), από την οποία 
προκύπτει ένας κρυφός λογαριασμός, μια 
επιβάρυνση που στο εξής θα στέλνεται 
προς πληρωμή στους καταναλωτές με τη 
μορφή «καπέλου» στο ειδικό τέλος ΑΠΕ. 

Η ρύθμιση πέρασε εν κρυπτώ, αλλά ξε-
σηκώθηκαν κι οι πέτρες, στη συνέχεια, όταν 
έγινε αντιληπτό ότι με το πρόσχημα της 
εναρμόνισης του εθνικού δικαίου σε οδηγία 
της Ε.Ε. ο νομοθέτης έσπευσε να κολλήσει 
στο νόμο και μια χαριστική τιμολόγηση, την 
οποία ΔΕΝ επιβάλλει η οδηγία, το κόστος 
της οποίας μετακυλίεται στον καταναλωτή. 

Η οδηγία που υιοθετήθηκε με το νόμο λέει 
ότι ο διαχειριστής του Ενεργειακού Φορτίου 
πρέπει να απορροφά κατά προτεραιότητα το 
ρεύμα που δίνουν μονάδες ΣΗΘΥΑ, δηλαδή 
μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 

με καύσιμο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και να 
αρθεί ο περιορισμός που έδινε προτεραιό-
τητας σε μονάδες μέχρι 35 MW. 

Όπως γράφουμε και σε άλλο σημείο, από 
τη ρύθμιση αυτή ωφελείται μόνο ένας επι-
χειρηματικός όμιλος. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπουργός 
πήγε τη ρύθμιση αυτή στο κοινοβούλιο χω-
ρίς έκθεση για το κόστος της. Ανεπίσημες 
πηγές του υπουργείου ανεβάζουν το κόστος 
της σε ετήσια βάση, για να πληρωθεί μια 
μονάδα 130 MW με αυτά τα τιμολόγια στα 
57 εκατομμύρια ευρώ ή 1.5 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε μια 25ετία. 

Η εξαπάτηση των καταναλωτών γίνεται 
μέσω του τέλους ΑΠΕ. Εκείνοι νομίζουν πως 
πληρώνουν για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη 
χώρα μας και στην ουσία πληρώνουν έναν 
ιδιώτη καπάτσο που κατάφερε να εξαπατή-
σει κοινοβούλιο, ελληνικό λαό αλλά και την 
έξυπνη κατά τα άλλα τρόικα. 

Κρυφές Χρεώσεις

Π έρασε, σχεδόν, απαρατήρητη, η 
ρύθμιση που πέρασε ο υπουρ-
γός κ. Παπακωνσταντίνου, στο 

ενεργειακό νομοσχέδιο, σύμφωνα με 
την οποία οι μονάδες Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, εκείνες 
δηλαδή που αξιοποιούν και τον ατμό που 
βγάζουν κατά τη διαδικασία παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος, θα μπαίνουν κατά 
προτεραιότητα στο χονδρεμπορικό σύ-
στημα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος 
παραγωγής.

Αμέσως βγήκαν τα σπαθιά από τα θη-
κάρια και κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι 
πρόκειται για χαριστική ρύθμιση υπέρ 
των ιδιωτών, ενώ δεν ήταν λίγοι και εκεί-
νοι που χαρακτήρισαν την συγκεκριμένη 
ρύθμιση ως σκανδαλώδη.

Ανατρέχοντας στην πρόσφατη ιστορία, 
βλέπουμε ότι την πρώτη ρύθμιση την είχε 
κάνει ο Δημήτρης Σιούφας, πριν από έξι 
χρόνια, αλλά τότε είχε βάλει όριο την ισχύ 
των 35 MW διευκολύνοντας τις μικρές 
μονάδες και αποκλείοντας τις μεγάλες. 
Ακολούθησαν και άλλοι υπουργοί αλλά 
κανείς δεν τόλμησε να περάσει παρόμοια 
ρύθμιση.

Το ερώτημα όμως που τίθεται και ζη-
τάει απαντήσεις είναι γιατί αντέδρασαν 
όσοι υποστηρίζουν την είσοδο των ιδι-
ωτών στην ηλεκτροπαραγωγή; Αναλυ-
τές τις αγοράς εκτιμούν ότι υπάρχουν 
πολλές σκοτεινές πλευρές στο εν λόγω 
ζήτημα. Ως εργαζόμενοι και συνδικαλι-
στικό κίνημα θα παρακολουθήσουμε την 
υπόθεση και θα καταγγείλουμε αμέσως 
τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από 
αυτή τη ρύθμιση, η οποία πέρασε σε και-
ρούς πονηρούς.

Μια περίεργη 
ρύθμιση σε καιρούς 

πονηρούς

Π ΙΔΟΤΗΣΗΕ
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Αξιότιμοι κύριοι,
Σχετικά με το δημοσίευμά σας την 21-09-11 στο Δελτίο Τύπου του 

Γραφείου της ΕΔΟΠ έχω να παρατηρήσω τα εξής:
Οι ανάγκες τόσο του ΠΕΚΑ Θες/κης όσο και των υπολοίπων ΠΕΚΑ σε 

έλλειψη προσωπικού μας είναι απολύτως γνωστές.
Η Γραμματέας της ΔΥΕ παραλαμβάνει, διεκπεραιώνει και αποστέλλει 

στη λειτουργούσα ΔΥΕ της Αθήνας 200-300 θέματα σε κάθε συνεδρία-
σή της τα οποία στη συνέχεια της επιστρέφονται, καταγράφει τις απο-
φάσεις των και τις αποστέλλει στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Στην Αθήνα απλώς εξετάζονται τα θέματα και παίρνονται οι αποφά-
σεις. Όλες οι περαιτέρω διαδικασίες διεκπεραιώνονται από τη Γραμ-
ματεία της ΔΥΕ Θες/νίκης.

Γιατί λοιπόν τόσο εύκολα διολισθαίνετε, (για άλλη μία φορά), στη 
δημιουργία εντυπώσεων και παραπληροφόρησης του αναγνωστικού 
σας κοινού;

Επιπλέον δε, αδικείτε και απαξιώνετε το σπουδαίο έργο της υπαλ-
λήλου, έργο το οποίο απαιτεί πρωτίστως γνώση και υπευθυνότητα.

Αναρωτιέστε για την αναπληρώτρια της ΠΥΕ.
Αναπληρώτριες έχουν όλα τα ΠΕΚΑ. Κατά ποια λογική δε θα πρε-

πε να έχει η ΠΥΕ Θες/νίκης με τόσο αριθμό ασφαλισμένων;
Η δε θέση της αναπληρώτριας Γραμματέως έχει προκύψει από τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ΠΕΚΑ για την απρόσκοπτη λει-
τουργία των ΠΥΕ. Κι αν κρίνετε περιττή τη θέση της αναπληρώτριας 
Γραμματέως αυτό δε θα πρεπε να ισχύει για όλα τα ΠΕΚΑ; Και τι 
στοιχεία έχετε εσείς που δε τα γνωρίζουμε εμείς για να υιοθετή-
σουμε μια τέτοια άποψη και να προβούμε στην κατάργησή της;

Το φόρτο εργασίας της ΠΥΕ προφανώς εσείς δεν το γνωρίζετε, 
όπως δε γνωρίζετε ότι η ΠΥΕ Αθήνας έχει πέντε (5) υπαλλήλους 
και η ΔΥΕ τρεις (3). Το γνωρίζουν όμως και τον αναγνωρίζουν 
πολύ καλά, (είμαι βέβαιος γι’αυτό), εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς 

τον παραγνωρίζουν (απαξιώνουν)!
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Γραμματείς χειρίζονται και διαχειρίζονται θέματα αυξημένης ευθύνης, εγρήγορσης, 

γνώσης και ικανότητας. Και αν μεν τούτο μηδενίζεται από οποιονδήποτε άσχετο, είναι ανεπίτρεπτο τέτοιες αντιλήψεις να μεταφέρονται σε 
σας από άτομα που διακονούν την Ασφάλιση στο χώρο του ΠΕΚΑ.

Η αξιοσύνη και το ήθος οφείλουν να είναι εκ των ων ουκ άνευ κριτηρίων, για την επιλογή των ατόμων σε αυτές τις θέσεις.
Είναι τιμή για το ΠΕΚΑ Θες/νίκης οι Γραμματείς των επιτροπών του να αποτελούν «Γραμματείς Αναφοράς» για όλη την Ελλάδα. 
Όλα τα ΠΕΚΑ έχουν πρόβλημα προσωπικού. Πουθενά όμως δεν υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Αυτό κάτι λέει, ή μάλλον τα 

λέει όλα!
Αν η επιλογή των ατόμων για τον έλεγχο των κατασκηνώσεων ενέχει επιληψιμότητα οφείλετε να την καταγγείλετε.
Γνωρίζω όμως ότι και στο παρελθόν τον έλεγχο εκτελούσαν πέραν των Κοινωνικών Λειτουργών, Νοσηλεύτριες και Διοικητικοοικονομικοί 

Υπάλληλοι. 
Στο παρελθόν έχετε κάνει καταγγελίες σε ανάλογες περιπτώσεις ή αυτό τώρα το ανακαλύψατε;
Τα αποτελέσματα του ελέγχου όφειλαν οι υπάλληλοι να τα γνωστοποιήσουν και σε εσάς;
Στο αγωνιώδες σας ερώτημα (ερώτημα με ιστορικότητα!) ποιος επιτέλους διοικεί αυτό το ΠΕΚΑ η απάντηση είναι απλή: όλα τα ΠΕΚΑ διοι-

κούνται από τους Προϊσταμένους τους και όχι από τους υφισταμένους τους…
Α. Λειβαδίτης

Διευθυντής Κλάδου Υπηρεσιών, Περιφερειακών Υπηρεσιών, ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ

Αθήνα

Αρ. Πρωτ.: 

Τ ΑΥΤΕΚΩ
Για το Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε  στις 21/9/2011 καταγράφοντας τα προβλήματα που αφορούν τα ΠΕΚΑ, από τον Διευ-

θυντή Κλάδου Περιφερειακών Υπηρεσιών ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ λάβαμε την παρακάτω επιστολή την οποία και δημοσιεύουμε.

οι αρμόδιοι απαντούν 
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Όπως, φαίνεται κάποιοι επιθυμούν 
να φιμώσουν κάθε στεντόρεια φωνή 
του συνδικάτου, γιατί διακαής τους 
πόθος είναι να δουν κάθε συνδικα-
λιστική έκφραση άβουλη και υποταγ-
μένη στο εργοδοτικό και Διευθυντικό 
δικαίωμα, το οποίο πολύ συχνά, συ-
χνότατα αυθαιρετεί.

Γελάστηκαν, όμως, γιατί η μακραίω-
νη ιστορική μας αναφορά δεν μας επι-
τρέπει καμιά υπαναχώρηση σε αρχές, 
που αφορούν ίσα δικαιώματα χωρίς 
αποκλεισμούς, δικαιοσύνη και αναλο-
γική προσφορά στη δουλειά, ώστε να 
μην ζει κανένας σε βάρος του άλλου.

Μέσα στα πλαίσια αυτά δηλώνουμε, 
ότι ποτέ και για κανένα δεν πρόκειται 
να κλείσουμε τα μάτια μας, γιατί η 
αποστολή μας έχει κάθε λόγο να προ-
στατέψει τόσο την ισονομία στους ερ-
γασιακούς χώρους, όσο και την βέλτι-
στη λειτουργία των υπηρεσιών, όπου η 
ιεραρχία πολλές φορές αδιαφορεί και 
σε άλλες αντί να παρέμβει, δυστυχώς 
παρέχει και πέπλο προστασίας.

Έτσι, λοιπόν, το Δελτίο Τύπου που 
εκδώσαμε και αφορούσε την λειτουρ-
γία των ΠΕΚΑ, ήθελε να καταδείξει ότι 
παρόλο που οι ανάγκες είναι μεγάλες 
σε συγκεκριμένους τομείς από την 
έλλειψη προσωπικού, αδυνατεί η ιε-
ραρχία, όπως για παράδειγμα το ΠΕΚΑ 
Θεσσαλονίκης να μετακινήσει προσω-
πικό για να διευκολυνθούν, έστω και 
προσωρινά τμήματα που βρίσκονται 
στο τέλμα.Αν αυτό δεν είναι αδιαφο-
ρία τότε είναι σίγουρα αβελτηρία. 

Αντί, λοιπόν, να εισακουστούν οι 
παρεμβάσεις μας, ο Διευθυντής του 
ΤΕΑΠΑΠ/ΔΕΗ κυρ. Λειβαδίτης, όχι 
μόνο εκτοξεύει προσβλητικές ανα-
φορές εναντίον μας όπως «ο κάθε 
άσχετος», ταυτοχρόνως, επιχειρεί 
να παραπλανήσει και το προσωπικό 
μέσω της επιστολής που φρόντισε να 
αποσταλεί στους αρμοδίους του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ και βεβαίως όχι σε εμάς. 

Και σε αυτή την επιστολή, παρόλο 
ότι προσπαθεί αδυνατεί να κρύψει τα 
«ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του» και 
την «συμπάθειά του προς την ΕΔΟΠ/
ΔΕΗ», ενώ δεν αποφεύγει και αυτή τη 
φορά την παραπλανητική τακτική και 
με περίσσια υποκρισία προσπαθεί να 
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Πιο συγκεκριμένα:

Αδυνατεί να ομολογήσει ότι δεν 
έχει δοθεί λύση στο λογιστήριο, πα-
ρόλο που πυκνά-συχνά επισκέπτεται 
τη Θεσσαλονίκη!!!

Παραπλανεί του αναγνώστες όταν 
δηλώνει ότι όλες οι επιτροπές έχουν 
αναπληρωτές, κάτι που είναι γνωστό, 
αλλά αποφεύγει να ομολογήσει ότι ο 
αναπληρωτής αντικαθιστά το μέλος 
της επιτροπής μόνο όταν απουσιάζει 
και όχι να ασκεί μόνιμα τα καθήκοντά 
του στην επιτροπή, δηλαδή δύο άτομα 
στην ίδια θέση!!! Άραγε δεν υπάρχει 
περιθώριο για βοήθεια στο λογιστήριο  
ή αλλού, έστω για κάποιες μέρες ή 
πρόκειται για πέπλο προστασίας; 

Επιδιώκει να μας φέρει απέναντι 
σε συναδέλφους, παρουσιάζοντας 
ότι δεν έχουμε αντίληψη για την προ-
σφορά των γραμματέων, ενώ εμείς 
μιλάμε για δικαιοσύνη και αναλογι-
κή εργασία χωρίς εξαιρέσεις. Αλλά 
αφού προκαλεί και ομιλεί για κύρος, 
αξιοσύνη και «σημείο αναφοράς», για 
όλη την Ελλάδα…Τότε, γιατί δεν προ-
στάτεψαν το ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης και 
επέτρεψαν σε ιδιωτικό εργαστήρι να 
στέλνει λίστα ονομάτων ασφαλισμέ-
νων, προκειμένου να περάσουν από 
τη δευτεροβάθμια επιτροπή όπως 
παρουσιάσαμε στην ΕΝΩΣΗ Νο 58. 
Πράγματι αυτό αποτελεί “σημείο ανα-
φοράς” για όλη την Ελλάδα... αρκεί να 
μην παραδειγματιστεί όλη η Ελλάδα!!! 
Από αυτή την “ιδιαίτερη σχέση” που 
απέκτησε το ιδιωτικό εργαστήρι με το 
ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης.

Ψεύδεται όταν ομολογεί - εκτός και 
δεν ξέρει - ότι η ΠΥΕ ΑΘΗΝΑΣ έχει 
τρείς μόνο συναδέλφισσες και όχι 5, 
όπως αναφέρει, κάνοντας παράλληλα 
σύγκριση με τη Θεσσαλονίκη, ενώ λη-
σμονεί ότι στην ΑΘΗΝΑ μένει η μισή 
ΕΛΛΑΔΑ αλλά και εξυπηρετείται όλη η 
Ελλάδα από την Αθήνα. 

Αδυνατεί να απαντήσει γιατί δεν 
ορίστηκαν για τις κατασκηνώσεις κοι-
νωνικοί λειτουργοί που είναι καθ’ύλη 
αρμόδιες, ενώ αποκρύπτει ότι δεν εκ-
δηλώθηκε καμιά πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος, ώστε να ενημερωθεί όλο το 
προσωπικό που επιθυμεί να συμμετά-
σχει ενδιαφέρον. Άρα, δεν έγινε σκό-
πιμα για να πάνε συγκεκριμένα άτομα, 
τα οποία συμπτωματικά ανήκουν στο 
ίδιο σωματείο;

Ερώτηση: Παίζεται τέτοιο ρόλο πα-
ρεμβάσεων ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Αυτός είναι ο 
ρόλος σας; Τι απαντάνε οι αρμόδιοι;

Επιπλέον, μπορείτε να μας εκθέσε-
τε το πόρισμα, ώστε να βεβαιωθούμε 
ότι κατεγράφησαν ελλείψεις σύμφωνα 
με όσα καταμαρτυρούν σε εμάς οι συ-
νάδελφοι για τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες των κατασκηνώσεων.

Υ.Γ.  Αντί να προσπαθεί ο υπόψη 
Διευθυντής να φανεί καλός 
αρθρογράφος, ας ασχοληθεί 
καλύτερα με τα προβλήματα 
των ΠΕΚΑ.

       Εμείς ασχολούμαστε για τελευ-
ταία φορά μαζί του και καλού-
με την Ιεραρχία του ΤΑΥΤΕΚΩ, 
να τον περιορίσει στα καθήκο-
ντά του, γιατί εκτός των άλ-
λων κάθε απάντησή του χαρα-
κτηρίζεται στην περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα των εργασιακών 
χώρων ως πρόδηλα υποκριτική 
και επίπλαστη.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Χ αλί για νέες μεγάλες αυξήσεις κατά 60% 
στα επόμενα 3 χρόνια, που θα επιβαρύ-

νουν τα τιμολόγια ρεύματος επιπροσθέτως 
του τέλους ακινήτων, στρώνουν, η φορομπη-
χτική πολιτική της κυβέρνησης στην ενέρ-
γεια, οι υποχρεώσεις του Μεσοπρόθεσμου 
για τις τιμές ρεύματος και η προωθούμενη 
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, που θα της στερή-
σει τον κοινωνικό της χαρακτήρα.

Το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ  με 
αφορμή το τέλος ακινήτων που επιβάλλεται 
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, η ομοσπον-
δία προσωπικού της επιχείρησης προειδο-
ποιεί για τον κίνδυνο να μετατραπεί η ΔΕΗ 
σε προβληματική εταιρεία καλώντας μάλιστα 
τους βουλευτές να καταψηφίσουν τη σχετική 
τροπολογία.

«Η ΔΕΗ θα γονατίσει κάτω από το πα-
λιρροϊκό κύμα ανεξόφλητων λογαριασμών 
(820 εκατ. ευρώ ήδη σήμερα) που θα προ-
καλέσει η μετατροπή της σε ένα γιγαντιαίο 
φορομπηχτικό μηχανισμό σε βάρος εκατομ-
μυρίων πελατών της», επισημαίνει η ΓΕΝΟΠ, 
εκτιμώντας ότι με την επιβολή φόρου ακινή-
των θα αυξηθούν δραματικά οι επισφάλειες 
της επιχείρησης και εκατοντάδες χιλιάδες 
καταναλωτές και επιχειρήσεις θα σταματή-
σουν να έχουν διευκολύνσεις στους λογαρια-
σμούς ρεύματος, σε μια περίοδο που επίκει-
νται μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα.

Με αφορμή το τέλος ακινή-
των και τις ανακοινώσεις Πα-
πακωνσταντίνου για τα σχέδια 
σαλαμοποίησης και πώλησης 
της ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι και το 
συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ 
σημειώνουν ότι ήδη βρίσκονται 
στα σκαριά αυξήσεις στα τιμο-
λόγια που θα προέλθουν από 
πολλές πηγές. Συγκεκριμένα 
απεργάζονται σχέδια για:

  Άμεση αύξηση των τιμολο-
γίων λιανικής σε ποσοστά 
10%-15% προκειμένου να 
απορροφηθεί η πρόσφατη 
αύξηση του κόστους παρα-
γωγής σε επίπεδο χονδρι-
κής αγοράς, λόγω της επι-
βολής του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης για χρήση 
φυσικού αερίου στην παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη χρήση 
2012 μόνο για τη ΔΕΗ το σχετικό κόστος 
υπολογίζεται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, 
ενώ σημαντικές θα είναι οι αυξήσεις και 
στα κόστη των λοιπών παραγωγών ηλε-
κτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

  Νέα αναπροσαρμογή των τιμολογίων 
της ΔΕΗ από το 2012 στο πλαίσιο των 
δεσμεύσεων του Μεσοπρόθεσμου, ώστε 
να αντανακλούν το κόστος παραγωγής. 
Με βάση αυτή την υποχρέωση θα γίνουν, 
μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ 
μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια κυρίως 
των οικιακών καταναλωτών χαμηλών ει-
σοδημάτων με μικρές καταναλώσεις και 
αυξήσεις στις χρεώσεις των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας τουλάχιστον κατά 90 
εκατ. ευρώ, λόγω της επιβάρυνσης της 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στα μη 
διασυνδεδεμένα νησιά από τη σημαντική 
αύξηση της φορολογίας στο ντίζελ μέσα 
στο 2010.

  Αναπροσαρμογή των τελών Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον κατά 
200 εκατ. ευρώ, που θα υποχρεωθούν 
να πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές ηλε-
κτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εάν εί-
ναι πελάτες της ΔΕΗ ή άλλων ιδιωτικών 
εταιρειών. Ήδη στο υπουργείο Ενέργειας 
έχει ξεκινήσει διαβούλευση για το θέμα 

της αύξησης του τέλους ΑΠΕ, ώστε να 
καλυφθεί το έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ από 
τις υψηλές εγγυημένες τιμές με τις οποί-
ες αποζημιώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ.

  Πρόσθετη επιβάρυνση όλων των κατανα-
λωτών ρεύματος κατά 50 εκατ. ετησίως 
μέσω των τελών ΑΠΕ, ώστε να καλυφθεί 
η «χαριστική πράξη» υπέρ της Αλουμίνιον 
Α.Ε.

  Αύξηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
μέχρι και 80 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες 
κάλυψης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμο-
λογίου για τη χρήση 2011.

  Μετακύλιση του κόστους που θα προκύ-
ψει για τη ΔΕΗ από την υποχρέωση αγο-
ράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα και το οποίο υπολογίζεται 
σε 600 εκατ. έως 1,2 δισ. ευρώ σε ετήσια 
βάση από το 2013.

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των μέ-
τρων αυτών θα οδηγήσει εκατοντάδες χιλιά-
δες νοικοκυριά στην εξαθλίωση, αφού δεν θα 
μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς 
του ηλεκτρικού ρεύματος ούτε καν με διακα-
νονισμούς, με αποτέλεσμα τη διακοπή παρο-
χής ρεύματος.

Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνη-
μα της ΔΕΗ δεν θα μείνουμε μόνο στα λόγια 
και τις καταγγελίες. Δεν θα επιτρέψουμε να 

μετατραπεί η ΔΕΗ από μια 
εταιρεία Κοινής Ωφέλειας, σε 
έναν ανάλγητο κερδοσκοπικό 
οργανισμό αλλά και φοροει-
σπράκτορα ενός κράτους που 
δεν υπολογίζει τους πολίτες 
του, αλλά τους θεωρεί υποζύ-
για και υπηκόους που θα πρέ-
πει να ζουν με σκυμμένο το κε-
φάλι σε καθεστώς ανέχειας. 

Θα δώσουμε μάχες, θα 
ματώσουμε, αλλά θα υπερα-
σπιστούμε τόσο την περιουσία 
του ελληνικού λαού, όσο και 
το δικαίωμα του να ζει με αξι-
οπρέπεια. Γιατί το ηλεκτρικό 
ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. 
Γιατί η ΔΕΗ ήταν και θα παρα-
μείνει  περιουσία του ελληνι-
κού λαού. 

Η ΔΕΗ χάνει τον κοινωνικό της χαρακτήρα
ΡΕΗΧ
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Α κόμη και οι έλληνες ιδιώτες 
επενδυτές, με το θεσμικό τους 

όργανο, τον ΣΜΕΧΑ, έχουν θορυβηθεί για 
τη συνεχιζόμενη απαξίωση της ΔΕΗ στο 
ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου, 
όπου η μετοχή της έφτασε να αποτιμάται 
στις αρχές Αυγούστους στο ιστορικό 
χαμηλό του 1,77 ευρώ. 

Μόνο τυχαία δεν ήταν λοιπόν η αντίδρα-
ση του ΣΜΕΧΑ, ο οποίος έστειλε επιστολή 
προς τους υπουργούς Οικονομικών και Κλι-
ματικής Αλλαγής αλλά και στους προέδρους 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ΔΕΗ,  
κ. Αν. Γαβριηλίδη και Ζερβό αντίστοιχα. 

Στην επιστολή του ο ΣΜΕΧΑ τονίζει ότι 
«το συμφέρον του Δημοσίου και των ελ-
λήνων πολιτών επιβάλλει τη μεγαλύτερη 
κατά το δυνατόν αποτίμηση των εισηγμέ-
νων στο Χ.Α. εταιρειών με μέτοχο το Δημό-
σιο, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ. Όμως, 
η τιμή της ΔΕΗ συνεχώς υποχωρεί, ενώ η 
αξία της είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερη 
της χρηματιστηριακής της αξίας στο Χ.Α.».

Ως εργαζόμενοι της ΔΕΗ είχαμε από 
καιρό καταγγείλει τα περίεργα παιχνίδια με 
τη μετοχή της ΔΕΗ. Είχαμε προειδοποιήσει 
τόσο την κυβέρνηση, όσο και την ελληνική 
κοινωνία, ότι επιχειρείται κυριολεκτικά ένα 
ξεπούλημα της επιχείρησης με στόχο τα 
έσοδα από αυτό να γεμίσουν τις τρύπες 
του προϋπολογισμού. Έκτοτε, η κυβέρ-
νηση, φαίνεται ότι ανέκρουσε πρύμναν, 
περιμένοντας «καλύτερες, επενδυτικές 
ημέρες». Να ξέρει όμως ότι δεν θα περά-
σει έτσι. Στο παρελθόν δώσαμε μάχες για 
τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της 
ΔΕΗ. Αταλάντευτα θα το κάνουμε και στο 
μέλλον.

Επιστολή ΣΜΕΧΑ προς κυβέρνηση για την απαξίωση της ΔΕΗ

Η φτήνια τρώει τον παρά (εθνικό πλούτο)

Η παλιά αυτή λαϊκή παροιμία, περιγρά-
φει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο, το 

δρόμο του ξεπουλήματος της δημόσιας 
περιουσίας στην εποχή του Μνημονίου 
και του Μεσοπροθέσμου σχεδίου για τη 
σωτηρία (;) της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
εκείνο της ΔΕΗ, όπου εν μέσω χρηματιστη-
ριακής καθίζησης, διάφορα διεθνή αρπα-
κτικά, «μάζεψαν» στα ιστορικά της χαμηλά 
την μετοχή της ΔΕΗ αποκτώντας έτσι ένα 
ευπρεπέστατο 10%, πράγμα που τους επι-
τρέπει να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις 
του Δ.Σ. ως μέτοχοι της μειοψηφίας. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή. 

 Πρόκειται για την περίπτωση της ΔΕΗ, 
της Silchester και του Στέφεν Μπατ, ο οποί-
ος απέκτησε αθόρυβα το 10% των μετοχών 
της επιχείρησης. Δεν είναι τυχαίο ότι από 
την πλευρά των Βρετανοαμερικανών της 
Silchester το μεγαλύτερο μέρος της θέ-
σης τους στη ΔΕΗ «χτίστηκε» σε επίπεδα 
χαμηλότερα των 6,5 έως τα ελάχιστα των 
5,25 ευρώ, ανά μετοχή. 

Παράλληλες κινήσεις γίνονται σε όλο το 
φάσμα του ενεργειακού κλάδου, όπου το 
οικονομικό επιτελείο ξεκίνησε  τις διαδικα-

σίες για τη διάθεση του 35% που έχει το 
Δημόσιο στα Ελληνικά Πετρέλαια και σχε-
δόν παράλληλα την εκχώρηση των μεριδί-
ων του στη ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ. 

Είναι προφανές και δεν χρειάζεται ειδική 
ανάλυση ότι η Paneuropean Oil & Industrial 
Holdings (PO&IH) συμφερόντων του ομίλου 
Λάτση ελέγχει εμφανώς ένα πλειοψηφικό 
ποσοστό 40,9%, ξεπερνώντας έπειτα από 
συστηματικές αγορές (επί των δύο τελευ-
ταίων κυβερνήσεων) τη συμμετοχή του 
Δημοσίου.

Με ένα τέτοιο ποσοστό, είναι άκρως 
αμφίβολο εάν κάποιος ελληνικός ή ξένος 
όμιλος θα ενδιαφερόταν να πάρει το υπό-
λοιπο (και μικρότερο) ποσοστό των ΕΛ.ΠΕ., 
με έναν μεγάλο όμιλο να κρατάει τα ηνία εκ 
των πραγμάτων.

Το ερώτημα για τη συνέχεια είναι εάν η 
πλευρά Λάτση κινηθεί προς την απόκτηση 
του υπόλοιπου ποσοστού του Δημοσίου, 
διασφαλίζοντας πιθανώς ότι η ΔΕΗ δεν θα 
ασκήσει το δικαίωμα της Δημόσιας Επιχεί-
ρησης Αερίου και μέσω της ενίσχυσης του 
ποσοστού της τον έλεγχο και του Διαχει-
ριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ).

Ο εθνικός πλούτος της χώρας ξεπουλι-
έται και μάλιστα για ένα κομμάτι ψωμί. Οι 

θυσίες του ελληνικού λαού, ο οποίος εδώ 
και δεκαετίες με το υστέρημα του, χρημα-
τοδοτούσε τις επενδύσεις σε στρατηγικού 
χαρακτήρα τομείς της οικονομίας, θυσιάζο-
νται στο βωμό των υπερκερδών μιας οικο-
νομικής και επιχειρηματικής ελίτ, η οποία 
αποφάσισε να αλλάξει εντελώς το μοντέλο 
της παραγωγής αλλά και της ανακατανο-
μής του πλούτου, θέτοντας στο περιθώριο 
το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. 

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

ΕΠΟΥΛΗΜΑΞ
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Ωράριο σουρωτήρι 
Εδώ καράβια χάνονται, 

βαρκούλες αρμενίζουν 
λέει ο σοφός λαός. Δεν 
μας φτάνουν τα προβλήμα-
τα που έχουμε, δεν φτάνει 
η ανασφάλεια, εξαθλίωση, 
η αγωνία για το αύριο, το 
ωράριο μας έλειπε.

Κάποιοι φωστήρες της 
επιχείρησης αποφάσισαν 
χωρίς να βλέπουν πέρα 
από την πόρτα του γρα-
φείου τους την αλλαγή του 
ωραρίου.

Έφτιαξαν λοιπόν υποτί-
θεται, ένα ωράριο για όλο 
το προσωπικό αλλά μετά 
από εξαιρέσεις του τε-
χνικού κλάδου, λόγω αντι-
κειμενικών δυσκολιών στο 
νέο ωράριο εντάχτηκαν 
μόνο οι διοικητικοί.

Ενώ έχει αποδειχθεί πε-
ρίτρανα ότι δεν λύνει κανέ-
να πρόβλημα απεναντίας 
προσθέτει πολλά πρωτί-
στως στους καταναλωτές 
και στην εύρυθμη λειτουρ-
γία της επιχείρησης αυτοί 
πεισματικά επιμένουν, 
θυμίζοντας ανθρώπους με 
εμμονές και εγωκεντρικά 
στοιχεία.

Αγνοούν τους κατανα-
λωτές, την συνεργασία 
μ ε τ α ξ ύ 
υπηρεσ ι -
ών, τους 
συναδέλ-
φους, τις 
μητέρες, 
την λει-
τ ο υ ρ γ ί α 
των ταμεί-

ων, τις χρηματαποστολές, 
αγνοούν ότι σε πολλά κα-
ταστήματα δεν υπάρχουν 
χρηματαποστολές, αγνο-
ούν τα πάντα.

Κύριοι της ιεραρχίας, 
σας κάνουμε γνωστό ότι 
αν κάτι συμβεί σε κάποιον 
συνάδελφο και κυρίως στα 
ταμεία μας, τον λόγο θα 
έχει η δικαιοσύνη.

ΡΑΡ ΙΟΩ
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ΩΡΑΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
ΛΑΜΙΑ Α 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:15
ΑΜΦΙΣΣΑ Β 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:15
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Β 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:15
ΛΕΙΒΑΔΙΑ Β 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 13:30
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 13:30
ΑΤΑΛΑΝΤΗ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 13:00
Κ.ΒΟΥΡΛΑ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 13:30
ΛΑΡΙΣΑ Α 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:40
ΒΟΛΟΣ Β 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:15
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Β 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:15
ΤΡΙΚΑΛΑ Β 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:15
ΑΛΜΥΡΟΣ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 14:15
ΕΛΑΣΣΟΝΑ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 14:00
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 13:45

ΦΑΡΣΑΛΑ Γ ΠΥΡΣΟΣ
Τρίτη 13:30  

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΜ.14:15
ΑΓΙΑ Δ ΠΥΡΣΟΣ 14:15

ΜΟΥΖΑΚΙ Δ Προσφορά εκτός 
ωραρίου (8-11)

ΣΚΙΑΘΟΣ Δ Δεν δραστηριοποιείται 
εταιρία

ΣΚΟΠΕΛΟΣ Δ Δεν δραστηριοποιείται 
εταιρία

ΤΥΡΝΑΒΟΣ Δ 3 ΠΥΡΣΟΣ 14:20
ΧΑΛΚΙΔΑ Α 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:15

ΑΛΙΒΕΡΙ Β 3
EUROGROUP 
SECURITY

14:00

ΘΗΒΑ Β 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14:15
ΙΣΤΙΑΙΑ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 14:20
ΚΑΡΥΣΤΟΣ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 12:45
ΛΙΜΝΗ Γ 3 ΠΥΡΣΟΣ 13:30
ΚΥΜΗΣ Δ 3 ΠΥΡΣΟΣ 14:15

ΩΡΑΡΙΟΙδού το αλαλούμ Στην ίδια διεύθυνση ο διευθυντής υπέγραψε 5 διαφορετικά ωράρια

Έχετε απάντηση για τα ανυπέρβλητα 
προβλήματα που προκαλούνται;
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Ο ι εργαζόμενοι της ΔΕΗ εδώ 
και δεκαετίες μάχονται για 

να παραμείνει το ηλεκτρικό ρεύ-
μα ως κοινωνικό αγαθό, σε τιμές 
προσιτές για τον απλό έλληνα κα-
ταναλωτή, για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας. 

Στους καιρούς του μνημονίου και του 
μεσοπρόθεσμου σχεδίου όμως, όπως 
δείχνουν τα πράγματα το ηλεκτρικό ρεύ-
μα λίγο ακόμη θέλει για να μετατραπεί 
σε είδος πολυτελείας, γεγονός που θα 
οδηγήσει το βιοτικό επίπεδο της μέσης 
ελληνικής οικογένειας πολλές δεκαετί-
ες πίσω. 

Η χειμαζόμενη ελληνική οικογένεια, 
η οικογένεια που είδε να περικόπτονται 
ανελέητα και ανάλγητα οι μισθοί, τα επι-
δόματα, οι συντάξεις της, το φετινό χει-
μώνα θα δοκιμαστεί σκληρά. Σε εκατο-
ντάδες χιλιάδες ανέρχονται τα νοικοκυ-
ριά που ζουν στα όρια της φτώχιας, εκα-
τομμύρια συμπολίτες μας αδυνατούν να 
βρουν ακόμη και τα απολύτως αναγκαία 
προς το ζειν. Και η κατάσταση αυτή θα 
χειροτερεύει μέρα με την ημέρα. 

Ήδη η ΔΕΗ, στην προσπάθεια της να 
ελαχιστοποιήσει τις ζημιές της από τη 
μη εξόφληση των λογαριασμών κατηγο-
ριοποίησε τους καταναλωτές ως εξής:

1.  συνεπής καταναλωτής χωρίς 
διακανονισμούς,

2.  συνεπής σε πληρωμές και δι-
ακανονισμούς,

3.  περισσότερες από μία εν-
σωματώσεις σε επόμενους 
λογαριασμούς ή μια αθέτηση 
διακανονισμού,

4.  πολλαπλή αθέτηση διακανονι-
σμού,

5.  παραβίαση μετρητή μετά από 
αποκοπή λόγω χρέους ή και 
ρευματοκλοπή. 

Για τους οικιακούς καταναλωτές που 
ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, θα 
προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης του 
ληξιπρόθεσμου λογαριασμού έως και 
σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις με ανά-
λογες κλιμακώσεις για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι 
πελάτες του Κοινωνικού Οικιακού Τι-
μολογίου όπως άτομα με χαμηλά εισο-
δήματα, ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες 
κ.α. θα παρέχονται περισσότερες δό-
σεις και χαμηλότερες προκαταβολές, 
ενώ θα προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις 
για άτομα με μηχανική υποστήριξη.

Τέλος, προβλέψεις διακανονισμών, 
υπό προϋποθέσεις, θα υπάρχουν και 
για τις λοιπές κατηγορίες μεγαλύτερων 

πελατών της ΔΕΗ, όπως επιχειρήσεις, 
δημόσιο, μεγάλες βιομηχανίες που τρο-
φοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τά-
σης κ.α.

Εμείς ως εργαζόμενοι της ΔΕΗ εί-
μαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό το 
ζήτημα. Έχουμε κατ’ επανάληψη δηλώ-
σει πως η διακοπή παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος ισοδυναμεί με καταδίκη 
επιστροφής σε καταδικασμένες από 
την ιστορία εποχές. Η ΔΕΗ ήταν και θα 
παραμείνει εταιρεία και περιουσία του 
ελληνικού λαού και σήμερα, όταν ο λαός 
αυτός υποφέρει, θα πρέπει να σταθεί 
πλάι του, να εφαρμόσει ευέλικτη πολιτι-
κή με κοινωνική ευαισθησία και να δώσει 
το παράδειγμα της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης μέσα από εξειδικευμένα προγράμ-
ματα κοινωνικής ευθύνης.

Ήρθε η ώρα για την πραγματική 
εταιρική κοινωνική ευθύνη της ΔΕΗ

Με «διακανονισμούς» πληρώνει ο κοσμάκης το ηλεκτρικό ρεύμα

Ά νεργοι, καλλιτέχνες, 
φοιτητές, συνταξιούχοι 

και καταστηματάρχες, είναι 
ορισμένοι από τους χιλιάδες 
καταναλωτές που περνούν 
καθημερινά τις πόρτες των 
καταστημάτων της ΔΕΗ και 
κατευθύνονται στο ταμπελάκι 
«Αιτήσεις Διακοπών».

Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία της ΔΕΗ το 8% των 

καταναλωτών καθυστερεί να 
πληρώσει το λογαριασμό για 
6 περίπου μήνες, ενώ το 2% 
δεν πληρώνει τους ληξιπρό-
θεσμους λογαριασμούς και 
πέραν του εξαμήνου. Αξίζει 
μάλιστα να σημειωθεί ότι από 
τα 250.000 νοικοκυριά στα 
οποία διεκόπη η παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος, περίπου 
100.000 δεν επανασυνδέθη-

καν. Ανάμεσα τους υπάρχουν 
και αρκετές μικρές επιχειρή-
σεις που κλείνουν.

Η οικονομική κρίση που 
χτύπησε τον έλληνα πολίτη, 
τον μικρό επιχειρηματία, την 
ελληνική οικογένεια, καθιστά 
πλέον τον ηλεκτρικό ρεύμα 
όχι κοινωνικό αγαθό, αλλά 
είδος πολυτελείας.

Η επιβάρυνση του λογαρι-

ασμού του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος με 13% ΦΠΑ, δημοτικά 
τέλη και φόρους, το ειδικό τέ-
λος υπέρ της ΕΡΤ, τα πρόσθε-
τα ειδικά τέλη, το φόρο κατα-
νάλωσης δικαιωμάτων τελω-
νειακών κ.α. φουσκώνουν το 
λογαριασμό, με συνέπεια, οι 
ελληνικές οικογένειες και οι 
μικρές επιχειρήσεις να μην 
μπορούν να πληρώσουν.

Ι ΑΚΑΝΟΝ ΙΣΜΟ ΙΔ
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Μ προστά στον κίνδυνο να περάσουν 
στους ιδιώτες οι ασφαλιστικές 

εισφορές λόγω του ξεπουλήματος της 
ΔΕΗ κατά τις προσταγές της τρόικα και 
του μνημονίου, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, σε συ-
νεργασία με μεγάλα και έγκυρα νομικά 
γραφεία, επεξεργάστηκε το κείμενο της 
αγωγής που κατέθεσε, ζητώντας την 
επιστροφή των ασφαλιστικών εισφο-
ρών ύψους 1.3 δις ευρώ. 

Όλοι αναγνωρίζουν ότι επί της ουσίας, 
οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο να φοβούνται 
για το τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές ει-
σφορές τους, αφού εδώ και 12 χρόνια, 
τα χρήματα αυτά, που ανέρχονται σε 
πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, 
μπαίνουν στα ταμεία της ΔΕΗ, η οποία 
τα εκμεταλλεύεται και επενδύει κερδί-
ζοντας, και τώρα θα περάσουν στα χέρια 
των ιδιωτών.

Για την ιστορία και μόνο θυμίζουμε ότι 
ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ήταν εκείνος 
που υπέγραψε το 1999 ως υπουργός 

Ανάπτυξης τη συμφωνία για την αυτα-
σφάλιση των εργαζομένων της ΔΕΗ στην 
επιχείρηση. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρ-
θρο 35 στην παράγραφο 12 (που συμπε-
ριλαμβάνεται στο Νόμο 2773/ΦΕΚ 286) 
σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Συμφω-
νείται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του 
ασφαλιστικού φορέα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 
ενσωματώνονται στην περιουσία της 
ΔΕΗ, η οποία θα έχει την αποκλειστική 

και πλήρη διαχείριση των πόρων του 
ασφαλιστικού φορέα με μοναδική υπο-
χρέωση την ασφάλιση των εργαζομέ-
νων στην εταιρεία».

Σύμφωνα με απόλυτα ακριβείς υπολο-
γισμούς τα τότε περιουσιακά στοιχεία 
της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ανέρχονταν σε 600 
εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της 
12ετίας που ακολούθησε, οι εργαζόμε-
νοι δεν έλαβαν τόκους, μερίδια ή κάποιο 
άλλο ανταποδοτικό όφελος με αποτέλε-
σμα η αξία των περιουσιακών στοιχείων 
να αυξηθεί σε 900 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και το συν-
δικαλιστικό τους κίνημα δεν πρόκειται 
να καταθέσει τα όπλα. Δυναμικά, αξιο-
ποιώντας όλα τα ένδικα μέσα θα διεκ-
δικήσουμε τον ιδρώτα και τον κόπο των 
συναδέλφων μας και δεν πρόκειται να 
παραδώσουμε την περιουσία του ταμεί-
ου μας σε ιδιώτες επενδυτές. 

Αγωγή της ΓΕΝΟΠ για επιστροφή των 
ασφαλιστικών εισφορών ύψους 1.3 δις ευρώ 

Η είδηση έλαβε μεγάλη δημοσι-
ότητα σε ορισμένα ΜΜΕ που 

έχουν διακριθεί για το μένος τους 
κατά της ΔΕΗ. Δεν πειράζει. Έκα-
στος εφ’ ω ετάχθη και η ιστορία θα 
μας κρίνει όλους. 

Η ΡΑΕ, μετά από καταγγελία της Energa, 
επέβαλε πρόστιμο ύψους 900.000 ευρώ 
με το αιτιολογικό ότι παραβίασε τις 

υποχρεώσεις της απέναντι 
στους καταναλωτές, υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από τη 
θέση της ως διαχειριστή του 
δικτύου διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Η διοίκηση της ΔΕΗ μετά 
την ανακοίνωση της απόφα-
σης της ΡΑΕ δήλωσε πως 
«δεν σχολιάζουμε τις απο-
φάσεις της ΡΑΕ, που είναι 

μια ανεξάρτητη αρχή». Εμείς όμως, οι 
εργαζόμενοι στην μεγαλύτερη ελληνική 
βιομηχανία μπορούμε και παραμπορού-
με να σχολιάσουμε τις αποφάσεις της 
«Ανεξάρτητης αρχής».

Κατ’ αρχάς, το πρώτο που έχουμε να 
σημειώσουμε είναι πως πρόκειται για 
ένα ασυνήθιστο ποσό, εξοντωτικό θα 
λέγαμε, για παραβάσεις που δεν έγιναν 

συστηματικά, αλλά ήταν αποτέλεσμα δυ-
σλειτουργίας στον τομέα ενημέρωσης 
των λογαριασμών.

Δεύτερον, θα θέλαμε η ΡΑΕ να επιδεί-
κνυε την ίδια ευαισθησία για την προστα-
σία των καταναλωτών στις περιπτώσεις 
εκείνες όπου ιδιώτες έμποροι ηλεκτρι-
κής ενέργειας με παραπλανητικές δι-
αφημίσεις και κρυφές χρεώσεις στους 
λογαριασμούς των οικιακών χρηστών, 
τους εξαπατούν, προκειμένου να τους 
αποσπάσουν από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε 
πως η ΡΑΕ βαρύνεται με πλήθος αμαρ-
τημάτων ως προς τον προσδιορισμό της 
Οριακής Τιμής του Συστήματος, πράγμα 
που επιβαρύνει τον λογαριασμό των κα-
ταναλωτών εδώ και χρόνια. Συνεπώς, 
στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για 
σχοινί.

ΓΩΓΗ  ΓΕΝΟΠΑ

θεματοφύλακας της νομιμότητας 
ή προστάτης των ιδιωτών;ΡΑΕ:
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Συνάδελφοι,

Το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης - τρόικας 
- πλουτοκρατίας αμπαλάρει τα νέα πακέ-
τα-κόλαση, που αποτελούν ακόμα μία δόση 
της σφοδρής επίθεσης που ξεδιπλώνουν 
στα πλαίσια της πολιτικής για τη χρεοκοπία 
του λαού.

Απέναντι στην απελπιστική κατάσταση 
που δημιουργούν για τα λαϊκά νοικοκυριά, 
σαν αχτίδα φωτός ξεπροβάλλει η δράση 
του ταξικού κινήματος με κατεύθυνση την 
οργανωμένη λαϊκή ανυπακοή και απειθαρ-
χία στις ορέξεις των καπιταλιστών. 

Η μαζική άρνηση να πληρώσουμε τα χα-
ράτσια, αυτά που ήδη στέλνουν, αυτά που 
ανακοίνωσαν μόλις την περασμένη βδομά-
δα, και αυτά που ετοιμάζονται να ανακοινώ-
σουν στις επόμενες μέρες, χρειάζεται να 
συναντήσει την συμμετοχή όχι μόνο αυτών 
που έτσι και αλλιώς δεν έχουν να πληρώ-
σουν αλλά και όσων από εμάς που τώρα 
έχουμε να πληρώσουμε αλλά με τα μέτρα 
που παίρνονται το επόμενο διάστημα δεν 
θα μπορούμε να πληρώσουμε.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που ανακοινώ-
θηκαν προβλέπουν:

1.  Το αφορολόγητο όριο συρρικνώνεται 
στα 5.000 ευρώ. 

2.  Νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο. Με τη 
ρύθμιση αυτή, η κυβέρνηση σχεδιάζει 
στην κυριολεξία να ισοπεδώσει τις 
αποδοχές σε ολόκληρο το δημόσιο 
τομέα, ΟΤΑ, πρώην ΔΕΚΟ. Το νέο μι-
σθολόγιο θα επιφέρει την πρωτοφα-
νή μείωση στις αποδοχές των εργα-
ζομένων σε ποσοστά που θα φτάνουν 
και το 50%.

3.  Πέφτει τσεκούρι σε όλες τις συντά-
ξεις πάνω από τα 1.200 ευρώ. Οι 
συντάξεις αυτές θα μειωθούν κατά 
20%! Η μείωση αυτή έρχεται σε συ-
νέχεια των οριζόντιων μειώσεων 
που είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι 
το 2010, αλλά και στις επιβαρύνσεις 
λόγω ΛΑΦΚΑ και αύξησης των ασφα-
λιστικών εισφορών.

4.  Η κυβέρνηση τιμωρεί όσους συντα-
ξιούχους είναι κάτω των 55 χρόνων. 
Καρατομούν το 40% για το ποσό της 
σύνταξης που είναι πάνω από τα 
1.000 ευρώ. 

5.  Νομιμοποιείται η πρόταση της ΝΔ 
για την εργασιακή εφεδρεία. Άμε-
σος στόχος τους, για το 2011, είναι 
η εκδίωξη από το Δημόσιο 30.000 
εργαζομένων. Το μέτρο αφορά τους 
πάντες, τους εργαζόμενους στο στε-
νό Δημόσιο και τα υπουργεία, τους 
διάφορους Οργανισμούς, τις πρώην 
ΔΕΚΟ. Ήδη σε συνέντευξή του ο υπ 
Παπακωνσταντίνου μίλησε για εφε-
δρεία στην ΔΕΗ και το συγκεκριμενο-
ποίησε στους διοικητικούς υπαλλή-
λους της ΔΕΗ 

6.  Προώθηση των διαρθρωτικών αλ-
λαγών. Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο 
την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσε-
ων. Τα σχέδια της ολοκληρωτικής ιδι-
ωτικοποίησης της ΔΕΗ και συνολικά 
της ενέργειας βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη και η πορεία αυτή θα συνο-
δευτεί από αντεργατικά μέτρα (εφε-
δρεία, μισθολόγιο).

  Μετά την δημιουργία θυγατρικών στην 
ΔΙΑΝΟΜΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις 
για την πώληση:

 •  Λιγνιτικών σταθμών(ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙ-
ΟΥ, Μεγαλόπολη, Υδροηλεκτρικών)

 •  Λιγνιτικής ενέργειας από σταθμούς 
της ΔΕΗ

 •  Θυγατρικών ολόκληρων ή κομμάτια

 •  Θα μετοχοποιήσουν την ΔΕΗ και θα 
την δώσουν σε στρατηγικό επενδυτή 
ότι θα έχει απομείνει.

Ταυτόχρονα παρατηρείται έντονος αντα-
γωνισμός για το μοίρασμα της πίτας της 
Ενέργειας. Ο Ο ενεργειακός σχεδιασμός 
για τον οποίο μιλούν δεν είναι τίποτα άλλο 
από το σχέδιο που καταστρώνουν για το 
πως θα μοιράσουν την πίτα της ενέργειας 
στα μεγάλα μονοπώλια.

7.  Το χαράτσια πάνω στη λαϊκή κατοι-
κία, αυτά που μαζεύουν μέσα από 
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, θα 
έχουν μόνιμο χαρακτήρα, επεκτείνο-
νται και πέρα από το 2015, δηλαδή 
και μετά το σημερινό «μεσοπρόθε-
σμο πρόγραμμα».

Καλούμε τους εργαζόμενους της ΔΕΗ 
και τους εργαζόμενους στις εργολαβικές 
εταιρίες στην ΔΕΗ να μην γίνουν ιμάντας 

υλοποίησης των άγριων αντιλαϊκών ενάντια 
στον εαυτό τους, στους εργαζόμενους και 
τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Να μην φοβη-
θούν, να σηκώσουν κεφάλι, να σταθούν αλ-
ληλέγγυοι με όλους τους εργαζόμενους. 

Να πάρουν μέτρα οργάνωσης σε κάθε 
χώρο δουλειάς, με αγωνιστικό τρόπο σε 
συντονισμό με τα εργατικά σωματεία και 
τους μαζικούς φορείς έτσι ώστε να γίνει 
πράξη η απόφαση για άρνηση διακοπής 
ρεύματος σε όσους δεν θέλουν και δεν 
μπορούν από τα λαϊκά στρώματα να πλη-
ρώσουν το νέο χαράτσι.

Το επόμενο πακέτο για το 2012

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ορισμέ-
να από τα μέτρα και μόνο για τους τρεις 
μήνες που απομένουν μέχρι τα τέλη του 
2011. Από τώρα είναι σαφές ότι με το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο και τον κρατικό 
προϋπολογισμό για το 2012, ετοιμάζουν:

•  Εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλω-
σης ανάμεσα στο πετρέλαιο θέρμανσης 
των νοικοκυριών με το κίνησης, σε συ-
νέχεια των ανατιμήσεων που βάζουν με 
το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (περίπου 
40 ευρώ στο χιλιόλιτρο) που μπαίνουν 
σε εφαρμογή από φέτος τον Οκτώβρη. 

•  Συρρίκνωση ή κατάργηση στις ήδη πε-
τσοκομμένες «φοροελαφρύνσεις» των 
λαϊκών νοικοκυριών, όπως δαπάνες για 
νοίκια, φροντιστήρια παιδιών, στεγαστι-
κά δάνεια και άλλα μέτρα που πάνε για 
ψήφιση στη Βουλή τον ερχόμενο μήνα.

•  Νέας κοπής αντικειμενικά κριτήρια, 
σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων. 
Ανατιμήσεις και στα δήθεν αντικειμε-
νικά κριτήρια διαβίωσης των λαϊκών 
νοικοκυριών που σε συνδυασμό με τη 
συρρίκνωση του αφορολόγητου (5.000 
ευρώ) οδηγούν στην εκτίναξη της φο-
ρολογικής αφαίμαξης και την παραπέρα 
συρρίκνωση επιδομάτων, ΕΚΑΣ κ.ά. που 
συνδέονται με το ύψος του εισοδήμα-
τος.

•  Αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα 
ακίνητα, προκειμένου να ανεβάσουν 
προς τα πάνω το χαράτσι που εισπράτ-
τουν μέσα από τους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ κ.ά.

•  Μείωση των συντάξεων και του ΟΓΑ 
από την 1η Γενάρη του 2012.

ΕΣΚ



ENΩΣΗ �
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

•  Παραπέρα καρατόμηση και όλων των 
επικουρικών συντάξεων για όλα τα 
ασφαλιστικά ταμεία, επίσης και των 
αναπηρικών συντάξεων και των προνοι-
ακών επιδομάτων.

•  Δραστικές περικοπές στο εφάπαξ των 
δημοσίων υπαλλήλων με μείωση κατά 
20%-30% ανάλογα με το ύψος του.

•  Πετσόκομμα της λίστας με τα Βαρέα και 
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Τα μέτρα αφορούν και τους εργαζόμε-
νους στη ΔΕΗ και στόχο έχουν να σωθεί το 
καπιταλιστικό σύστημα, να πληρώσουν οι 
εργαζόμενοι. Θέλουν να γονατίσουν τους 
εργαζόμενους, να σμπαραλιάσουν κάθε 
πτυχή του ανθρώπινου μόχθου, να καρατο-
μήσουν τους μισθούς τις συντάξεις, να αυ-
ξήσουν τους φόρους σε βάρος του λαού.

Επιβεβαιώνεται σήμερα ότι είναι ανα-
γκαίο όσο ποτέ ο πανεργατικός ξεσηκω-
μός, η συμμαχία των εργαζόμενων μαζί 
με τους μικροεπαγγελματοβιοτέχνες που 
καταστρέφονται, την φτωχή αγροτιά, την 
νεολαία που ζει τον εφιάλτη της ανεργίας 
και της αβεβαιότητας.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα πληρώσουν 
πολύ ακριβά αυτή την πολιτική.

Η παράταξή μας έχει έγκαιρα προειδο-
ποιήσει για όλα αυτά.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το ξε-
πούλημα όποιας δημόσιας περιουσίας έχει 
μείνει, προκειμένου να εξοικονομηθούν 
50 δις ΕΥΡΩ. Περίοπτη θέση στην λίστα 
έχει η πώληση της ΔΕΗ ολόκληρης ή μέ-
ρους (ποσοστό 17%), ανεξάρτητα πότε θα 
γίνει.

Τα επιχειρήματα της πλειοψηφίας ότι 
δεν είναι «στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ή ότι 
εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας δεν απα-
ντούν. Το «καθήκον» τους το έκαναν με την 
συμφωνία τους στο διαμελισμό της ΔΕΗ για 
την δημιουργία θυγατρικών στην Μεταφορά 
και την Διανομή.

Μεταξύ άλλων μέτρων που πήρε η διοί-
κηση της ΔΕΗ (και δεν είναι τα τελευταία) 
προκειμένου να εναρμονιστούν οι μειώ-
σεις με τις άλλες ΔΕΚΟ σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της κυβέρνησης και της τρόϊ-
κας, είναι και τα παρακάτω:

•  Εξορθολογισμό των ειδικών επιδομά-
των (κατάργηση, ενοποίηση με στόχο 

την μείωση του κόστους).

•  Σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα 

•  Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της 
αμοιβής των ειδικών αδειών, και των 
ημερασθενειών.

•  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ για να 
κάνουν με νομιμοφανή τρόπο την μετά-
θεση όπου και όποτε απαιτούν οι “ανά-
γκες” της ΔΕΗ

•  Κλείσιμο των Παιδικών Σταθμών της 
ΔΕΗ και των Κατασκηνώσεων.

•  Αλλαγή ωραρίου στις κεντρικές υπηρε-
σίες και αλλά και στις υπηρεσίες εξυ-
πηρέτησης κοινού. Η παράταξή μας με 
σαφή τρόπο υποστήριξε την αντίθεσή 
της στην αλλαγή του ωραρίου η οποία 
συνδέεται άμεσα με την γενικότερη επί-
θεση στις εργασιακές σχέσεις. Όπως 
έχουμε αναφέρει και σε πρόσφατη σχε-
τική ανακοίνωση, προστίθεται επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση στους εργαζό-
μενους και στερεί πολύτιμο ελεύθερο 
χρόνο (πολιτισμό, άθληση κ.λ.π.).

Σε ότι αφορά το Ασφαλιστικό, η κατάστα-
ση είναι εκρηκτική και τα αποτελέσματα 
της αντιασφαλιστικής πολιτικής τα βιώνουν 
οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ.(Καθυστέρηση 
απονομής σύνταξης, το ΕΦΑΠΑΞ ξεπερ-
νάει την καθυστέρηση ενός χρόνου). Τα 
πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα γιατί 
οι περικοπές από τον προϋπολογισμό είναι 
τεράστιες.

Είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι δεν 
μπορούν να περιμένουν τίποτα από τον 
κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό 
από την ΓΣΕΕ, την ΓΕΝΟΠ μέχρι την ΕΔΟΠ 
στηρίζουν αυτή την πολιτική.

 Όχι μόνο δεν οργανώνουν κανέναν 
αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική αλλά 
βάζουν πλάτη. Παρά τις μεγαλόστομες δι-
ακηρύξεις ότι ‘’θα ματώσουμε’’ οι στόχοι 
τους, η γραμμή τους κινούνταν στα πλαί-
σια των κατευθύνσεων της ΕΕ, δηλαδή της 
ανταγωνιστικότητας και της απελευθέρω-
σης της οποίας τα αποτελέσματα βιώνουν 
καθημερινά οι εργαζόμενοι.

Οι εξελίξεις δείχνουν πού οδήγησε η 
πολιτική που ακολουθήθηκε από το 1999 
μέχρι σήμερα, δηλαδή της αποδοχής της 
απελευθέρωσης- ιδιωτικοποίησης και 
περιορισμό της αντίθεσης σε επιμέρους 

μέτρα με κριτήριο πάντα το τι εξυπηρετεί 
κάθε φορά τον εργοδότη-ΔΕΗ.

Από τα ίδια τα πράγματα η μόνη πρόταση 
που απαντάει σήμερα και δίνει προοπτική 
είναι αυτή της ΕΣΚ, του ΠΑΜΕ για αγώνα 
με στόχο:

Τον αποκλειστικά κρατικό, ενιαίο φορέα 
ενέργειας που θα σχεδιάζει με κριτήριο 
τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών 
αναγκών και όπου οι πρώτες ύλες, τα 
μέσα παραγωγής, τα δίκτυα μεταφοράς 
και διανομής του ενεργειακού τομέα της 
χώρας θα αποτελούν κρατική κοινωνική 
ιδιοκτησία. 

Το επόμενο διάστημα η επίθεση συνολι-
κά στα δικαιώματα μας θα κορυφωθεί. Οι 
εργαζόμενοι πρέπει σε αυτό τον πόλεμο 
που κήρυξε η άρχουσα τάξη της χώρας 
μας και οι υπηρέτες της, να απαντήσουν. Η 
απάντηση πρέπει να στοχεύει στην καρδιά 
της κυβερνητικής πολιτικής.

Να απαντά στο ερώτημα:

Ανάπτυξη για ποιον, για τα μονοπώλια 
και τις ανάγκες τους ή για τα συμφέροντα 
της εργατικής τάξης;

Η ανάπτυξη που έχει σαν κριτήριο το 
κέρδος, την ανταγωνιστικότητα, συνολικά η 
καπιταλιστική ανάπτυξη οδηγεί τους εργα-
ζόμενους στην εξαθλίωση, δεν εξαιρεί κα-
νέναν. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, που είχαμε 
συγκριτικά με τους άλλους εργαζόμενους 
καλλίτερους όρους εργασίας και αμοιβής, 
ζούμε τις επιπτώσεις της.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο κάθε 
ένας αναλαμβάνει σοβαρή ευθύνη, για την 
στάση που θα κρατήσει, είτε είναι εκλεγ-
μένος συνδικαλιστής είτε είναι απλός ερ-
γαζόμενος.

Στην επίθεση αυτή που έχει ενιαία χαρα-
κτηριστικά η απάντηση πρέπει να είναι ενι-
αία και όχι κάθε κλάδος να δίνει την μάχη 
μόνος του.

Η ΕΣΚ ΕΔΟΠ-ΔΕΗ η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ το ΠΑΜΕ καλεί τους 
εργαζόμενους να αντισταθούν σε αυτή την 
πολιτική. Να συσπειρωθούν στο ΠΑΜΕ, 
στα Κλαδικά Σωματεία Ενέργειας. 

ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ.

ΕΣΚ
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Τα πυρηνικά εργοστάσια σε επιτήρηση 
Τη συγκρότηση μιας ομάδας επί-

βλεψης, η οποία θα βοηθήσει στην 
εφαρμογή του προγράμματος δρά-
σης, το οποίο έχει ως στόχο την 
ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας 
ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία 
Ατομικής Ενεργείας (ΙΑΕΑ). 

Η ομάδα αυτή των εμπειρογνω-
μόνων συγκροτήθηκε για να επι-
βλέψει τη “γρήγορη εφαρμογή” 
μιας σειράς μέτρων του προγράμ-
ματος δράσης, το οποίο εγκρίθηκε 

στην 55η γενική διάσκεψη της ΙΑΕΑ 

πριν από μία εβδομάδα, δήλωσε ο 

γενικός διευθυντής της διεθνούς 

υπηρεσίας Γιουκία Αμάνο. 

Το από δώδεκα σημεία πρό-

γραμμα δράσης προβλέπει μεταξύ 

άλλων αυστηρότερους κανόνες 

ασφαλείας, περισσότερες επιθεω-

ρήσεις από εμπειρογνώμονες της 

ΙΑΕΑ και τεστ αντοχής όλων των 

πυρηνικών σταθμών.

Συμφώνησαν Ρωσία - Ουκρανία για το φυσικό αέριο
Την εγχώρια παραγωγή φυσικού αε-

ρίου επιδιώκει να αναπτύξει ταχύτατα 
η Ουκρανία, επιζητώντας την ενεργει-
ακή απεξάρτησή της από τη Ρωσία. Οι 
δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες 
διακινδυνεύουν τον τρίτο πόλεμο τι-
μών μεταξύ τους μέσα στα τελευταία 
έξι χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες η 
κυβέρνηση Γιανούκοβιτς ενδέχεται να 
υπογράψει μέσα στον Σεπτέμβριο συμ-
βόλαια παραγωγής φυσικού αερίου με 
πλειάδα ενεργειακών πολυεθνικών. 

Στις προθέσεις της ουκρανικής κυ-
βέρνησης είναι να να υπογράψει μέσα 
στον Σεπτέμβριο συμβόλαια παραγω-
γής φυσικού αερίου, συνολικής αξίας 
1 δισ. δολαρίων, με τις αμερικανικές 
ExxonMobil και Halliburton, την ιταλική 
Eni και τη γαλλική Total. 

Η πρώτη επιθυμεί να παράξει φυσικό 
αέριο παγιδευμένο σε σχιστολιθικά 
πετρώματα (αναλυτές της βιομηχανίας 
υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία διαθέτει 
τα μεγαλύτερα αποθέματα αυτού του 
μη συμβατικού φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη και ότι μπορεί να παράγει 7 
μέχρι 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
το χρόνο), ενώ οι Eni και Total ενδια-
φέρονται για αποθέματα τα οποία είναι 
δύσκολο να εξερευνηθούν. «Στις αρχές 
του μήνα, οι ουκρανικές αρχές υπέγρα-

ψαν συμβόλαιο, αξίας 800 εκατ. δολα-
ρίων, με τη Royal Dutch Shell, για την 
παραγωγή φυσικού αερίου από σχιστο-
λιθικά πετρώματα στο ανατολικό τμήμα 
της χώρας. 

Η Ουκρανία, η οποία εξαρτάται από τη 
Ρωσία για την κάλυψη ποσοστού μεγα-
λύτερου του 60% των αναγκών της σε 
φυσικό αέριο, επιζητά τη μείωση των 
εισαγωγών της το 2015 στα 12,5 δισ. 
κυβικά μέτρα, από 40 δισ. κυβικά μέτρα 
φέτος. Επιθυμεί επίσης τη μείωση της 
αναμενόμενης για το 2012 τιμής. 

Τελικά όμως, την αναθεώρηση της 
σύμβασης που έχουν υπογράψει η Ρω-
σία με την Ουκρανία για την πώληση φυ-
σικού αερίου, ανακοίνωσε ο Ουκρανός 
πρωθυπουργός Μίκολα Αζάροφ, μετά 
τις συνομιλίες που είχαν οι πρόεδροι 

και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο 
χωρών. 

Εδώ και μήνες το Κίεβο επεδίωκε 
την αναθεώρηση της συμφωνίας που 
είχε υπογράψει η Ρωσία το 2009 με την 
προηγούμενη κυβέρνηση της Ουκρα-
νίας υποστηρίζοντας ότι εξαναγκαζόταν 
να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο σε 
υπερβολικές τιμές. 

Με τις τρέχουσες τιμές, η Ουκρανία 
αγοράζει το ρωσικό φυσικό αέριο με 
400 δολάρια τα 1.000 κυβικά μέτρα 
«Καταφέραμε τελικά να φτάσουμε σε 
συμφωνία με τη Ρωσία για την αναθεώ-
ρηση του συμβολαίου», είπε ο Αζάροφ 
σε συνάντηση που είχε με αντιπροσω-
πεία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Δεν έγινε γνωστές περισσότερες 
λεπτομέρειες για το πότε θα υπογρα-
φούν οι νέες συμφωνίες ανάμεσα στις 
δύο πλευρές. Παράλληλα, ο Αζάροφ 
ανέφερε ότι η Ρωσία συμφώνησε στη 
σύσταση κονσόρτσιουμ με την Ουκρα-
νία και την ΕΕ για την ανανέωση του δι-
κτύου αγωγών της Ουκρανίας μέσα από 
τους οποίους μεταφέρεται το φυσικό 
αέριο στην Ευρώπη.
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Ευρωπαϊκή Ένωση: 
στόχος το 45% στη διείσδυση 
των ΑΠΕ μέχρι το 2030

Μια νέα προσπάθεια περαιτέρω ενδυνάμωσης της πράσινης πολιτικής 
της Γηραιάς Ηπείρου, έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και μήνες με πρωταγωνι-
στές το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ΑΠΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής 
Ενέργειας. 

Με βασικό επιχείρημα το ότι «οι ΑΠΕ δεν θα σταματήσουν να αναπτύσ-
σονται το 2020», κύριο μήνυμα της προσπάθειας είναι να αυξηθεί σε 45% 
το ποσοστό της ενέργειας μέσω ΑΠΕ που θα καλύπτει τις ανάγκες της 
Ε.Ε. το 2030. 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ΑΠΕ Αρθούρος Ζερβός, δή-
λωσε ότι η ηγετική θέση της Ευρώπης στο χώρο των ΑΠΕ δέχεται σημαντι-
κές προκλήσεις και είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει μια ξεκάθαρη 
τοποθέτηση σχετικά με το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο. 

Έχοντας κατά νου ότι τον Νοέμβριο η Ε.Ε. θα προχωρήσει στη δημο-
σίευση του ενεργειακού ιδικού χάρτη έως το 2050, η συγκεκριμένη 
προσπάθεια έρχεται να «ξεπεράσει» την αυξημένη κινητικότητα που 
παρατηρείται στο πλαίσιο μιας άλλης διαδικασίας υπέρ της μείωσης σε 
ποσοστό 30% από 20% που είναι σήμερα των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα έως το 2020. 

Ο Αρθούρος Ζερβός σημείωσε ότι χρειαζόμαστε ένα στόχο της τάξεως 
του 45% για να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους επενδυτές. Ο επι-
κεφαλής της ΔΕΗ θεωρεί ότι η αλλαγή από το 20% στο 30% δεν είναι εύ-
κολη υπόθεσης μια και αφορά αλλαγή αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί. 
Και μπορεί η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγ. Βρετανία να τάσσονται υπέρ 
του 30% αλλά οι αντιδράσεις από το χώρο των ορυκτών καυσίμων είναι 
έντονες. Αντιθέτως, ο κ. Ζερβός εκτιμά ότι ο στόχος για το 45% έως το 
2030 αποτελεί μία διαδικασία που δεν προϋποθέτει αλλαγή ήδη ειλημμέ-
νων αποφάσεων και μπορεί να προχωρήσει παράλληλα με την προσπά-
θεια εκπλήρωσης των υπαρχόντων στόχων. 

«Πρέπει να προχωρήσουμε με το παραπάνω συνδυασμό γιατί αν πε-
ριμένουμε να δούμε τι θα γίνει το 2020, θα είναι αργά…», σημειώνει. 
Παράλληλα, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωση Αιολικής Ενέργειας το-
νίζουν ότι ο δρόμος μετά το 2030 πρέπει να οριοθετήσει και να χαρτογρα-
φηθεί έως το 2014, δηλαδή στο διάστημα ζωής της υπάρχουσας βουλής 
και επιτροπής. 

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν μέλη διαφόρων οργανώσεων η ΕΕ δεν 
θα καταφέρει να πιάσει τον στόχο της μείωσης 80% - 95% του φαινόμενου 
του θερμοκηπίου με όχημα τις υπάρχουσες πολιτικές. 

Οι ίδιοι τονίζουν ότι ο στόχος του 45% βρίσκει ήδη γόνιμο έδαφος σε 
πολλούς πολιτικούς χώρους και ειδικά στους σοσιαλιστές.

ΑΠΕ ο νέος ανταγωνιστής 
του ακριβού φυσικού 
αερίου 

Αν και για χρόνια οι ΑΠΕ και το φυσικό 
αέριο θεωρούνταν «οι τέλειοι ενεργειακοί 
συνεργάτες», σήμερα αυτή η συμμαχία τί-
θεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση. Καθώς οι 
τιμές του φυσικού αερίου έχουν κλέψει τον 
ρόλο του πρωταγωνιστή από τις τιμές του 
αργού πετρελαίου, οι επενδυτές αντί πλέον 
να εξετάζουν τις δυο ενεργειακές πηγές 
σαν συμπληρωματικές τις έχουν κατατάξει 
ως ανταγωνίστριες. 

Σε τεχνικό επίπεδο σαφώς φυσικό αέριο 
και ΑΠΕ παραμένουν στενοί συνεργάτες 
αλλά ο μεταξύ τους ανταγωνισμός όλο και 
μεγαλώνει, καθώς η τιμή του φυσικού αε-
ρίου αποτελεί μια ενεργειακή «σειρήνα» για 
τους επενδυτές. 

Αυτή η οικονομική μάχη έχει βρει γόνιμο 
έδαφος και σε πολιτικό επίπεδο. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στέλεχος της GDF Suez 
δήλωνε στο πλαίσιο του 16ου ευρωπαϊκού 
συνεδρίου για το αέριο ότι η Ευρώπη θα 
μπορούσε να εξοικονομήσει 500 δις. σε κε-
φαλαιουχικές δαπάνες έως το 2030 αν για 
να πετύχει τους ενεργειακούς της στόχους 
στρεφόταν περισσότερο προς το φυσικό αέ-
ριο. 

Από την άλλη πλευρά εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας 
αμφισβητούν έντονα τον συγκεκριμένο ισχυ-
ρισμό, δηλώνοντας με νόημα ότι οι υψηλότε-
ρες απαιτήσεις των ΑΠΕ σε αρχικό κεφάλαιο 
σε σχέση με το αέριο, ισοσκελίζονται από 
τις μελλοντικές υποβαθμισμένες απαιτή-
σεις των ΑΠΕ σε κόστη καυσίμων.
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Ι ΕΘΝΗΔ
Η βαλκανική εκστρατεία της ΔΕΗ 

Διαδικασίες για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών χοντρικής εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος στην Τουρκία και τη Βουλγαρία ξεκί-
νησε η ΔΕΗ. Η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω άνοιγμα καθυστέρησε αρκετά χρόνια με ευθύνη των διοικήσεων αλλά και των πολιτικών 
ηγεσιών. 

Για το λόγο αυτό, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός επισκέφτηκε το προηγούμενο διάστημα την 
Κωνσταντινούπολη, αφού σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της διοίκησης της εταιρείας, η Τουρκία είναι η χώρα στην οποία, σε δεύτε-
ρη φάση, η ΔΕΗ θα επεκταθεί και στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, με ανοιχτό το ενδεχόμενο της εξαγοράς τουρκικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνουμε επίσης ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ επισκέφτηκε και την πΓΔΜ, όπου η επιχείρηση συμμετείχε 
σε διαγωνισμό για τη δημιουργία δύο υδροηλεκτρικών σταθμών, η καταληκτική ημερομηνία του οποίου ήταν η 30η Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστίες της Κυπριακής Αρχής Ηλεκτρισμού προς τη ΔΕΗ 

Ευχαριστίες προς τη ΔΕΗ εκφράζει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την 
άμεση ανταπόκριση και την ευγενή προσφορά γεννητριών για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης στην Κύπρο. 

«Είναι δείγμα των άριστων αδελφικών σχέσεων ΑΗΚ και ΔΕΗ αλλά και της 
Κύπρου με την Ελλάδα», αναφέρει η ΑΗΚ σε δελτίο Τύπου, με αφορμή τη μονοή-
μερο επίσκεψη στο νησί που πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος 
Ζερβός. 

Ο κ. Ζερβός είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλί-
ου της ΑΗΚ Χάρη Θράσου και το γενικό διευθυντή Στέλιο Στυλιανού. Έγι- νε 
επίσης δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια. Στη συνέ-
χεια επισκέφτηκε τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού.

Δυναμική η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. 

Ξεπερνά τα 1.702 MW, η συνολική ισχύς των ΑΠ.Ε. στη χώρα μας, σύμ-
φωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο ΔΕΣΜΗΕ για τους μήνες Ιούνιο και 
Ιούλιο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεια αυτά, η εγκατεστημένη ισχύς στα αιολικά πάρκα 
αυξήθηκε κατά 39,3 MW, ενώ στα φωτοβολταϊκά τον Ιούνιο προστέθηκαν 
21,07 MW και στη συνέχεια άλλα 23.41 MW, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ τους στα 280,13 MW. 

Πιο μικρή ήταν η αύξηση που σημείωσαν τα υδροηλεκτρικά, αφού προστέ-
θηκε ισχύς 8.5 MW μετά από πολλούς μήνες στασιμότητας. Τώρα πια, η συνολική ισχύς τους φτάνει τα 205,33 MW. 

Δεν παρατηρείται η ίδια εικόνα όμως στη βιομάζα και το βιοαέριο, όπου η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραμένει από 
τον Μάιο και μετά στα 43,55 MW. 

Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι το στατιστικό στοιχείο που έχει σχέση με τη ραγδαία αύξηση στη συμβολαιοποιημένη 
ισχύ των φωτοβολταϊκών, η οποία φτάνει πλέον τα 1.245 MW, έναντι 896 MW τον Μάιο και 989 MW τον Ιούνιο. 

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά κορυφώθηκε τον Ιούνιο στις 57.534 μεγαβατώρες και στη συνέχεια υποχώρησε 
στις 37.168 μεγαβατώρες τον Ιούλιο. 

Όσον αφορά στα γεωγραφικά στοιχεία, πρωταθλήτρια στα φωτοβολταϊκά αναδεικνύεται και πάλι η Πελοπόννησος με 52 
MW, ενώ στα αιολκά τα πρωτεία κατέχουν η Εύβοια με την Ανατολική Μακεδονία μς 264 MW και 240 MW αντίστοιχα.
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Στην τελική φάση το φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης 

Εγκρίθηκε τελικά, στο Δ.Σ της ΔΕΗ που έγινε στην Πτολεμαΐδα το πέρασμα στην δεύτερη και 
τελική φάση του διαγωνισμού για το φωτοβλταϊκό πάρκο της Κοζάνης.

Βέβαια, από τα 21 σχήματα που δήλωσαν αρχικά συμμετοχή έχουν απομείνει τα 15, τα οποία και 
θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους το αργότερο ως το τέλος του Ιανουαρίου του 2012. 

Οι όροι της προκήρυξης που συζητήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ αφορούν στο τεχνικό 
και χρηματοδοτικό σκέλος του έργου και προβλέπουν διαφορετική βαθμολογία για κάθε ένα από τα 
τρία σκέλη του, με τους περισσότερους πόντους να συγκεντρώνει η κατασκευή του φωτοβολταϊκού 

πάρκου ισχύος 200 MW, λιγότερους η δημιουργία του εργοστασίου πάνελ και ένα πολύ μικρό ποσοστό η ανάπτυξη άλλων ενεργεια-
κών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα στον τομέα της έρευνας. 

Ξεκινούν οι γεωτρήσεις για γεωθερμία της ΔΕΗ 

Η Λέσβος θα είναι η πρώτη περιοχή όπου θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις 
της ΔΕΗ για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, με στόχο την πα-
ραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 
των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης. 

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μεγάλες μονάδες, το κόστος λει-
τουργίας θα είναι μικρό, γιατί δε θα χρειαστεί να γίνουν βαθιές γεωτρή-
σεις. 

Οι περιοχές που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη παραγωγής ηλε-
κτρικού ρεύματος, δηλαδή εκείνες στο υπέδαφος των οποίων υπάρχουν 
γεωθερμικά ρευστά σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν του 90 βαθμούς 

Κελσίου, είναι η Μήλος, η Νίσυρος, η Λέσβος, τα Μέθανα και η Κίμωλος. 

Παράλληλα, πιθανά γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθάλπιας υπάρχουν στον Ακροόταμο Καβάλας, το Σουσάκι Κορινθίας και τη λεκάνη 
του Σπερχειού ποταμού. Συνολικά, υπάρχουν σαράντα δύο πεδία χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθάλπιας σε ολόκληρη τη χώρα. 

ΑΠΕ

Μια ενδιαφέρουσα αναπτυξιακή πρωτοβουλία για τις τοπικές κοινωνίες

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτήρισε ως θετική την απόφαση της ΔΕΗ 
να προσδιορίσει για φέτος την τιμή αγοράς της αγριαγκινάρας, στο πλαίσιο της καλ-
λιέργειας των ενεργειακών φυτών και της χρησιμοποίησής τους σε μεικτή καύση 
μαζί με λιγνίτη. 

Το συγκεκριμένο εγχείρημα ξεκίνησε πιλοτικά το 2009, με ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα, ενώ το φθινόπωρο του 2010 οργανώθηκε η συλλογή βιομάζας στο χωράφι 
και παραδόθηκαν στη ΔΕΗ - ΑΗΣ Καρδιάς χίλιοι οκτακόσιοι τόνοι αγριαγκινάρας, η 
οποία κάηκε σε μείγμα 8% - 10% με λιγνίτη, υπό την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων 
από το εξωτερικό. 

Η τιμή της αγριαγκινάρας από τη ΔΕΗ ήταν 51 ευρώ ανά τόνο ξηράς μάζας το 
2010, ενώ πρόσφατα η εταιρεία προσδιόρισε το χρηματικό ποσό στο ύψος των 73 
ευρώ ανά τόνο. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, θα έχουν πάντα τη στήριξη των εργαζομένων της 
ΔΕΗ.
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Έ ντεκα τον αριθμό με οκτάμηνη σύμβα-
ση θα προσλάβουν τα ορυχεία. Περι-

λαμβάνει Μηχανικούς, απόφοιτους ΤΕΙ, Οι-
κονομολόγο και απόφοιτο Λυκείου για την 
οργάνωση του κυλικείου στο νέο κτίριο που 
μεταστεγάστηκαν τα ορυχεία!!! 

Ερώτηση: Μήπως αποτελεί πρόκληση 
μία τέτοια προκήρυξη όταν η ΔΕΗ διαθέ-
τει μηχανικούς, οικονομολόγους αλλά και 
ΔΟ2;

Μήπως προκαλούμε σε μία εποχή όπου 
πρέπει να γίνουν περικοπές μισθών;

Μήπως η ΔΕΗ πλέον είναι ξέφραγο 
αμπέλι και η κάθε Γενική Διεύθυνση κάνει 
ότι θέλει;

Έχουμε έλλειψη μηχανικών σε όλη τη 
ΔΕΗ

Έχουμε έλλειψη οικονομολόγου σε όλη 
τη ΔΕΗ

Έχουμε έλλειψηαποφοίτων ΤΕΙ σε όλη 
τη ΔΕΗ,

Έχουμε έλλειψη για υπεύθυνο κυλικείου 
σε όλη τη ΔΕΗ ή αλλού είναι περίσσευμα;

Καλούμε τον Γενικό Διευθυντή Ορυχείων 

να δώσει μία εξήγηση τόσο για τα παραπά-
νω όσο και για την επιλογή του κτιρίου.

Λέγεται ότι ήταν πολύ πίσω στην κατά-
ταξη επιλογής, αλλά παρά ταύτα επιλέχθη, 
ενώ,

Το προσωπικό ακόμη να τακτοποιηθεί 
αφού σε μερικές περιπτώσεις τοποθετή-
θηκαν στο πατάρι χωρίς φως και εξαερι-
σμό, λες και ήταν άνθρωποι ενός κατώτε-
ρου θεού.

Επιπλέον, 
η κεραία κινητής τηλεφωνίας όταν κα-

τοχυρώθηκε το κτίριο ήταν σε γνώση της 
ιεραρχίας των ορυχείων;

Τελικά με τιχωροταξικά κριτήρια επιλέ-
χθηκε η συγκεκριμένη θέση του κτιρίου;

Γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική με 
την στέγαση των υπηρεσιών τώρα που το 
δίκτυο και η εμπορία θα πάνε στο δικό τους 
κτίριο. Άραγε γραφεία δεν περισσεύουν 
ήδη στα υπάρχοντα μισθωμένα ή ιδιόκτητα 
κτίρια της ΔΕΗ.

Αν δεν λειτουργήσουμε ορθολογικά, 
ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους, τότε εί-

ναι σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε εμείς και η 
επιχείρηση σε άλλους δρόμους ολέθριους 
για όλους.

Καλούμε τους αρμόδιους να λειτουργή-
σουν με γνώμονα το συμφέρον όλων. 

ΚΟΥΙΖ:«Αληθεύει ότι υπηρεσιακό στέλε-
χος για την μετάβασή του από την Αθήνα 
στην περιφέρεια -εκτός Αθηνών- χρησιμο-
ποίησε τη συγκοινωνία και όχι το αυτοκίνη-
τό του ή το υπηρεσιακό και ο ανώτερός του 
τον επέπληξε γιατί υποτιμά το ρόλο του 
Διευθυντή!!! με αυτό τον τρόπο!!!». 

Τα σχόλια δικά σας.

Ά νοιξε το θέμα της ανακατανομής 
για τους 22.000 υπαλλήλους της 

ΔΕΗ, και προανήγγειλε περικοπές στο 
πλεονάζον προσωπικό, με μετατάξεις 
όπου υπάρχουν ελλείψεις και εφεδρεία 
για όσους περισσεύουν, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος 
Παπακωσταντίνου σε συνέντευξη Τύπου 
τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «όποιος 
ισχυριστεί πως η ΔΕΗ δεν έχει πλεονά-
ζον διοικητικό προσωπικό, νομίζω πως 
δεν ξέρει την επιχείρηση».

Έκανε λόγο για “τεράστιους ανορθο-
λογισμούς”, για μια επιχείρηση που “δεν 
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όπως 
λειτουργούσε μέχρι τώρα”, και πως γι’ 
αυτό έχει ζητήσει από τη διοίκηση της 
ένα συγκεκριμένο σχέδιο με τους τομείς 
όπου υπάρχει πλεόνασμα, και εκείνους 
που αντιμετωπίζουν ελλείψεις, δηλαδή 
σταθμούς και ορυχεία.

Άραγε με ποια στοιχεία ομιλεί για 
πλεονάζον Διοικητικό προσωπικό, όταν 
συνολικά δεν αριθμεί πάνω από 5.000 
εργαζόμενους, δηλαδή λιγότερο από το 
¼ του προσωπικού! Τα ερωτήματα που 
τίθενται είναι αμείλικτα: Ποιος τον οδή-
γησε σε αυτή την αφοριστική φράση περί 
πλεονάζοντος προσωπικού αυθαίρετα και 
χωρίς στοιχεία; Ποιος είναι αυτός που 
θέλει να ξεπουλήσει τους σταθμούς και 

τα ορυχεία της μεγαλύτερης επιχείρησης 
της χώρας έναντι πινακίου φακής, όπως 
έκανε με τον ΟΤΕ, ζημιώνοντας κατά 350 
εκατομμύρια € το Ελληνικό Δημόσιο για 
την πώληση του 10%;

Απατάται πλάνη οικτρά ο υπουργός που 
έφερε το Μνημόνιο στην Ελλάδα, ο άν-
θρωπος που με τις αβελτηρίες, τις ατυ-
χείς δηλώσεις του, αλλά και την παντελή 
του ανικανότητα να ελέγξει την φοροδια-
φυγή, ότι τα σχέδια του θα περάσουν. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργα-
ζόμενοι θα σταθούν απέναντι στις πολι-
τικές που εφαρμόζει ο πλέον επικίνδυνος 
υπουργός για το συμφέρον της ΔΕΗ και 
της χώρας. Η ΔΕΗ δεν τεμαχίζεται γιατί 
είναι περιουσιακό στοιχείο του Ελληνι-
κού λαού αλλά και των εργαζομένων στη 
ΔΕΗ.

Η εφεδρεία δεν θα περάσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ

ΦΕΔΡΕ ΙΑΕ



ENΩΣΗ ��
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που συμμετέχουν στις αιμοδοσίες που 
κάνει η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ. 

Την αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ και οι ερ-
γαζόμενοι την κάνουν πράξη. 

Δίνοντας 10 λεπτά από τον χρόνο μας, σώζουμε ζωές. 
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ θα συνεχίσει αυτή την κοινωνική προσφορά.

Η επιτροπή αιμοδοσίας
Μηλιώτης Γιάννης

Δημόπουλος Θανάσης

Αλληλεγγύη προς τους 
συνανθρώπους μας

Αλληλεγγύη προς τους 
συνανθρώπους μας

ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ συμμετείχε μαζικά σε συλλαλητήριο που 
έγινε στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια των εγκαινίων 
της Διεθνούς Έκθεσης.

Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στα αντεργα-
τικά και αναποτελεσματικά μέτρα της κυβέρνησης που 
εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους και τους συνταξιού-
χους, καταστρέφουν την Εθνική Οικονομία και οδηγούν 
τα πιο δυναμικά τμήματα της Ελληνικής κοινωνίας στο 
περιθώριο. 

Συμμετοχή της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ 
στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Η μεγαλύτερη 
συμμετοχή στην 
48ωρη απεργία

της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Βούλιαξε η Αθήνα από τη συμμετοχή του κόσμου, 
αλλά οι γνωστοί - άγνωστοι αμαύρωσαν την απεργία, 
αφού μετέτρεψαν το κέντρο της Αθήνας σε πεδίο μά-
χης, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή ένας συνάν-
θρωπός μας, εργαζόμενος - συνδικαλιστής.



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.


