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Πρόεδρος της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ, Γεώργιος Μπίτζας

Συναδέλφισσες 
- συνάδελφοι 
Η φετινή μας εκδήλωση 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι 
σε συνθήκες μιας 
γενικευμένης κρίσης.
Ü Κρίση οικονομική
Ü Κρίση πολιτική
Ü Κρίση πολιτισμική.
Βιώνουμε την μεγαλύτερη 
επίθεση ως εργαζόμενοι 
και πολίτες αυτής της 
χώρας. Η κυβέρνηση 
προσφέροντας «γη 

και ύδωρ», στους δανειστές, στους κερδοσκόπους, στο 
Διευθυντήριο των Βρυξελών, στην Μέρκελ και στον Σαρκοζί, 
θυσιάζει ασφαλιστικά δικαιώματα, μισθούς και συντάξεις για τη 
«σωτηρία της χώρας». 
Κάθε μέρα που περνά, αποδεικνύεται περίτρανα η αποτυχία 
της μνημονιακής πολιτικής, παρά τις περικοπές που φτάνουν 
από 35% έως και 50%. 
Η ακολουθούμενη πολιτική που πολλοί την αποκαλούν 
«εσωτερική υποτίμηση» ή «ανταγωνιστικό πληθωρισμό», είναι 
μία σωρευτική διαδικασία διαδοχικών μειώσεων μισθών και 
συντάξεων χωρίς να δίνεται καμιά προοπτική στο επίπεδο της 
ανάπτυξης, που μπορεί να βγάλει τη χώρα από το τέλμα. 
 Έτσι δημιουργείται μία έντονη τάση εσωτερικής υποτίμησης 
από τον μέσο όρο των Ευρωπαϊκών λαών με απόκλιση από την 
παραγωγικότητα της εργασίας, της αγοραστικής δύναμης του 
μέσου μισθού, του ποσοστού ανεργίας και άλλων κρίσιμων 
μεγεθών, τα οποία μας έχουν επιστρέψει στο επίπεδο 
της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ η ύφεση επιδεινώνεται 
ραγδαία.
Η διαδικασία αυτή επιλέγεται προκειμένου να μειωθεί το 
βιοτικό επίπεδο και η κοινωνική υποβάθμιση του λαού στην 
προοπτική να ισοσκελιστεί το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών, για να παραχθούν πρωτογενή πλεονάσματα στον 
κρατικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς, όμως, παρά τις θυσίες και 
την υποτίμηση του βιοτικού επιπέδου της χώρας κατά το 2010-
2011 δεν παρατηρείται καμία βελτίωση και ανάκαμψη. 
Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα πλέον είναι το πειραματόζωο για 
όλη την Ευρώπη και δακτυλοδεικτούμενη προς παραδειγματισμό 
με αποτέλεσμα ο Ελληνικός λαός να υποφέρει και να διασύρεται 
διεθνώς η χώρα. Μία χώρα που είναι η κοιτίδα πολιτισμού 

και δίδαξε πολιτισμό, μία χώρα που δίδαξε δημοκρατία και 
έχει μεταλαμπαδεύσει σε πολλούς λαούς τις ιστορικές της 
παραδόσεις και το μακραίωνο πολιτιστικό της υπόβαθρο. 
Κυρίως υπεύθυνο μεταξύ των άλλων για αυτή την κατάσταση 
είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας το οποίο παρακολουθεί 
αμήχανο εκτελώντας τις εντολές της Τρόικας δείχνοντας 
παράλληλα σημάδια κόπωσης, ενώ εξαντλείται σε διαδικασίες 
οι οποίες υπερασπίζονται το υπάρχον οικονομικό μοντέλο το 
οποίο καταρρέει διεθνώς. 
Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα για μία παρέα Ευρωπαίων 
και Ελλήνων Ευρωσκεπτικιστών, οι οποίοι υποτίθεται ότι 
εκπροσωπούν την αλληλεγγύη των λαών, αλλά δυστυχώς 
επιτρέπουν και επικρατούν τελικά εθνικές αντιλήψεις, 
ενώ εξυπηρετούν συμφέροντα οικονομικά, συμφέροντα 
πολυεθνικών, του ελεύθερου εμπορίου της δημοσιονομικής 
ορθοδοξίας, όπου το όλο σύστημα υπακούει στις αγορές ή 
καλύτερα στην ασυδοσία των αγορών.
Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο ανακυκλώνει νομισματικές 
αξίες, δημιουργεί σταθεροποιητικά προγράμματα, προκαλεί 
φτώχεια, απολύσεις και αύξηση της ανεργίας. Πρόκειται για 
ένα μοντέλο το οποίο ενώ καταρρέει οι ηγέτες των χωρών 
επιμένουν στην εφαρμογή του. 
Αδυνατούν παράλληλα να ομολογήσουν ποιοι ενέχονται για την 
διάλυση του κράτους.
Αδυνατούν να απαντήσουν για την κατάρρευση του μηχανισμού 
είσπραξης των εσόδων του κράτους.
Αδυνατούν να απαντήσουν για τις υπερτιμολογήσεις των 
κρατικών προμηθειών και των Δημόσιων έργων μακράς πνοής.
Αδυνατούν να απαντήσουν για τις φοροαπαλλαγές των 
επιχειρήσεων.
Αδυνατούν να απαντήσουν για την αδήλωτη και ανασφάλιστη 
εργασία.
Αδυνατούν να απαντήσουν για τα διαχρονικά σκάνδαλα που 
είδαν το φώς της δημοσιότητας όπως SIEMENS, Βατοπαίδι 
αλλά και το χρηματιστήριο χωρίς να τιμωρηθεί κανένας.
Αδυνατούν να απαντήσουν για την μη καταβολή του πάγιου 
πόρου που αφορά τον ασφαλιστικό μας φορέα, με αποτέλεσμα 
να μην πληρώνονται εφάπαξ-συντάξεις και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. 
Η σιωπή αυτή καθώς η ατιμωρησία είναι στοιχεία που εξοργίζουν 
τον πολίτη, ενώ αποτελούν την θρυαλλίδα για την λειτουργία 
του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματός μας. 
Κύριοι προσκεκλημένοι, συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Μέσα σε αυτό τον ορυμαγδό των αλλαγών και μεταβολών 
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δεν πλήττονται μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και οι Δημόσιες 
επιχειρήσεις και συγκεκριμένα η ΔΕΗ.
Το σημερινό διακύβευμα της ΔΕΗ είναι η διάλυση της ή 
αποκρατικοποίησή της, το ξεπούλημα των ορυχείων αλλά και 
το χάρισμα σε κάποιον ξένο επενδυτή.
Απαιτείται, σήμερα από αυτή εδώ την εκδήλωση να 
ξεκαθαρίσουμε ότι μια τέτοια επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΗ, 
δεν τεμαχίζεται και δεν πουλιέται, γιατί η αποστολή της και ο 
βιολογικός της κύκλος δεν έκλεισε με τον εξηλεκτρισμό της 
χώρας. 
Δεν μπορεί το κράτος να μετατρέπει σε φοροεισπρακτικό 
μηχανισμό τη ΔΕΗ.
Δεν μπορεί η επιχείρηση να αναλαμβάνει υποχρεώσεις υπέρ 
τρίτων. 
Δεν μπορεί να παίζονται επιχειρηματικά παιχνίδια σε βάρος της 
ΔΕΗ.
Δεν μπορεί να τις απαγορεύουν να πουλά τη Δική της ενέργεια 
για να πουλάνε οι ιδιώτες. 
Δεν μπορεί οι αεριτζήδες της εμπορίας να κάνουν προσφορές 
και εκπτώσεις στους καταναλωτές και να μην μπορεί η ΔΕΗ να 
κάνει το ίδιο.
Δεν μπορεί να βομβαρδίζεται η κοινή γνώμη με διαφημιστικά 
σποτς, από ανταγωνιστές της ΔΕΗ, για τα υποτιθέμενα οφέλη 
και εκπτώσεις που προσφέρουν στους καταναλωτές ως 
προμηθευτές της Η.Ε. και η ΔΕΗ να αδυνατεί να πράξει το 
ίδιο. 
Δεν μπορεί η ΔΕΗ να αναθέτει σε ανταγωνιστές της, να 
κατασκευάζουν για λογαριασμό της νέες μονάδες, γιατί είναι 
φυσικό επακόλουθο ο ανταγωνιστής να καθυστερήσει για να 
προτάξει τις δικές του μονάδες, όπως έγινε στην περίπτωση 
του Αλιβερίου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εισέρχονται 
στο σύστημα 3.000 MW των ιδιωτών και η ΔΕΗ να μην έχει 
έτοιμη ούτε μία μονάδα. 

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι 
Βρισκόμαστε εδώ σήμερα όχι για να απαγγείλουμε ένα 
καταγγελτικό και αφοριστικό λόγο. Έχουμε την άποψη ότι το 
συνδικάτο πρέπει να βουλεύεται, να σκέπτεται, να θωρεί μακριά 
και να ξέρει που πρέπει να πάει. Η παρουσία μας εδώ θέλει να 
καταγράψει τα κακώς κείμενα και να δώσει προοπτική για μία 
βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης, όπου θα εξυπηρετεί το 
Δημόσιο συμφέρον. 
Δυστυχώς, όμως από την μέχρι τώρα λειτουργία του νέου 
ωραρίου τα ερωτήματα που προκύπτουν δεν είναι μόνο 
εύλογα αλλά είναι πρόδηλα για τα μέγιστα προβλήματα που 
προκύπτουν. 

Πιο συγκεκριμένα: 
Πρόβλημα με τους καταναλωτές αφού τους στερεί το δικαίωμα 
να πάνε 7:15 το πρωί στη ΔΕΗ και μετά στην δουλειά τους ή 
στην επιχείρησή τους, αφού η λειτουργία του εμπορικού κόσμου 
ξεκινά στις 9. Αυτό και μόνο το γεγονός έχει προκαλέσει 
ατέλειωτες ουρές στα καταστήματα πελατών, με αποτέλεσμα 
να γίνονται αναφορές και μάλιστα πολύ συχνές, στα Μέσα 
Ενημέρωσης, ενώ οι διαμαρτυρίες απλών καταναλωτών φτάνουν 
στο γραφείο του προέδρου της ΔΕΗ, αλλά και σε εμάς. 
Πρόβλημα μεταξύ των υπηρεσιών της ΔΕΗ, αφού η μεγαλύτερη 
μερίδα προσωπικού κράτησε το 7-3, εκτός από τους 
Διοικητικούς, με αποτέλεσμα να περιμένει ο τεχνικός στις 8 
τον συνάδελφο Διοικητικό για να ενημερωθεί ή να παραλάβει 
εντολές που αφορούν το αντικείμενό του.
Πρόβλημα με τους συναδέλφους που έχουν παιδιά, τόσο στην 
προσχολική, όσο και στην σχολική ηλικία ενώ η ιεραρχία σε 
πλείστες περιπτώσεις αρνείται να εγκρίνει κάθε δυνατή 
διευκόλυνση, παρόλο που προβλέπεται με αποτέλεσμα οι 
συνάδελφοι να είναι σε απόγνωση.
Γι’αυτό καλώ τόσο τον συνάδελφο πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, όσο 
και τους εκπροσώπους μας στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, ΜΠΟΥΖΟΥΛΑ 
και ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ να επαναφέρουν το ζήτημα στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, 
προκειμένου να ισχύσει για όλους το 7-3 αφού το 8-4 εκ του 
αποτελέσματος είναι ασύμφορο και επιζήμιο για όλους.
Η ΕΔΟΠ δεσμεύεται για την ανάδειξη και επίλυση του όλου 
θέματος. Γι’αυτό καλεί την Διοίκηση της ΔΕΗ να λειτουργεί 
σύμφωνα με το συμφέρον της επιχείρησης και να μην επιτρέπει 
σε συγκεκριμένα υπηρεσιακά στελέχη να προτάσουν μόνο 
τα εγωκεντρικά τους στοιχεία και να επιμένουν για αυτή την 
αλλαγή αφού τελικά δεν βοηθά. 
Τελειώνοντας, συμπερασματικά δηλώνουμε ότι θα 
αγωνιστούμε:
4 Να μην επιτρέψουμε το ξεπούλημα του Δημόσιου πλούτου
4 Να σταματήσουν σε βάρος της ΔΕΗ, τα στημένα παιχνίδια 
4  Να απαιτήσουμε την καταβολή των οφειλών από το 

κράτος
4  Να περιφρουρήσουμε τους καταναλωτές από τους 

αεριτζήδες στην Εμπορία.
4 Να αγωνιστούμε για την επιστροφή των πελατών στη ΔΕΗ
4  Να αγωνιστούμε για την προστασία του κράτους Πρόνοιας 

και Κοινωνικής Προστασίας αλλά και του ασφαλιστικού μας 
συστήματος.

Προέχει η ενότητα, η ταξικότητα και ο κοινός βηματισμός για 
την αντιμετώπισή της καπιταλιστικής επίθεσης που δεχόμαστε 
εξ’αιτίας ενός σαθρού οικονομικού συστήματος το οποίο 
καταρρέει.
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Γεν. Γραμματέας της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ, Χρήστος Πιστεύος

Συναδέλφισσες 
- συνάδελφοι 
Σας καλωσορίζω στην 
Τακτική μας Γενική 
Συνέλευση η οποία 
πραγματοποιείται σε μία 
περίοδο που διανύουμε 
τις χειρότερες ημέρες 
στον εργασιακό μας βίο. 
Ληστρικές επιδρομές 
στους μισθούς και στις 
συντάξεις καταργήσεις 
βασικών θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και στην 
άκρη του τούνελ η 

εργασιακή ομηρεία όπως στην πραγματικότητα ισχύει για 
την περίφημη εργασιακή εφεδρεία που η ανίκανη κυβέρνηση 
αρχίζει να εφαρμόζει με διώξεις και απολύσεις στον Δημόσιο 
τομέα και στις ΔΕΚΟ. 
Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου επιβεβαιώνεται πλήρως ότι 
ο «χορτάτος τον πεινασμένο δεν το σκέπτεται», επιβάλλοντας 
αυταρχικά μέτρα που πλήττουν τους εργαζόμενους και τους 
χαμηλόμισθους χωρίς να αγγίζει καθόλου τους «έχοντες και 
κατέχοντες».
Εφαρμόζοντας την εργασιακή εφεδρεία - Απολύσεις στο 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και η επέκταση 
του «ενιαίου μισθολογίου», αποτελεί συνέχεια της δήλωσης 
του απερχόμενου πρωθυπουργού ότι αγωνίζεται για να έχει 
κάθε Ελληνική Οικογένεια έναν εργαζόμενο. Επιπλέον με την 
καθιέρωση των επιχειρησιακών συμβάσεων στις επιχειρήσεις 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των αποδοχών των εργαζομένων 
ώστε να ισοδυναμεί με το επίπεδο των τριτοκοσμικών χωρών.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 
η οικονομία βρίσκεται εκτός στόχων και η κοινωνία εκτός 
ορίων. Οι θυσίες των εργαζομένων δεν πιάνουν τόπο καθώς η 
κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει στο «λάθος» και να οδηγεί σε 
έναν πρωτοφανή δημοσιονομικό και κοινωνικό εκτροχιασμό. 
Η επιχειρούμενη δημοσιονομική εξυγίανση συνδέθηκε με 
την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και τον οικονομικό 
αφανισμό μισθωτών και συνταξιούχων, την ώρα που στο όνομά 
της ανταγωνιστικότητας πραγματοποιείται η πιο βίαιη ανατροπή 
κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων και ελευθεριών από τη 
Μεταπολίτευση και μετά.
Οι όποιες μεταρρυθμίσεις επιχειρούνται κινούνται στη βάση 
περιοριστικών πολιτικών και λογικών πλήρους απορρύθμισης 

εξαντλούνται στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
χώρας, στην εκποίηση κρατικής περιουσίας και στο βίαιο 
«ξεπούλημα» των «ασημικών» αποκλειστικά και μόνο για 
να ικανοποιηθούν οι παράλογες απαιτήσεις των διεθνών 
τοκογλύφων. 
Κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις του μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ατμομηχανή ανάκαμψης της Ελληνικής 
Οικονομίας «βγαίνουν στο σφυρί», σε μια περίοδο χαμηλών 
αποτιμήσεων, που η χρηματιστηριακή του αξία δεν ξεπερνά 
ούτε το 60% της πραγματικής παραβιάζοντας έναν από τους 
βασικότερους κανόνες και όρους της αγοράς, που είναι ότι 
«στα χαμηλά δεν πουλάς αλλά αγοράζεις».
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όμως ενάντια στο Εθνικό και κοινωνικό 
συμφέρον, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ληστρικών 
απαιτήσεων των διεθνών τοκογλύφων σχεδιάζει με διαδικασίες 
«����� ������», το «ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας και των����� ������», το «ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας και των ������», το «ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας και των������», το «ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας και των», το «ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας και των 
κοινωνικών αγαθών βαφτίζοντάς τα εμπορεύματα. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο και αφού ολοκλήρωσε την φάση της απαξίωσης 
της ΔΕΗ και μετατρέποντάς την σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό 
επιβάλλοντας την είσπραξη για το χαράτσι, «αποφασίζει και 
την πώλησή της».
Η ΔΕΗ η μεγαλύτερη και πλέον κερδοφόρα κρατική επιχείρηση 
με τεράστια κοινωνική προσφορά μπαίνει σε περίοπτη θέση 
στη «λίστα των υπό παραχώρηση φιλέτων», είτε μέσω του 
χρηματιστηρίου, είτε με πώληση λιγνιτικών σταθμών, είτε με 
την μορφή του πολυτεμαχισμού και της «μικρής» ΔΕΗ. 
Τα παραπάνω οδηγούν την ΔΕΗ στην αλλοίωση της αποστολής 
της και του κοινωνικού χαρακτήρα της, οδηγώντας σε μεγάλες 
αυξήσεις τιμολογίων, φέρνοντας σε ακόμη πιο δυσχερή θέση 
τους καταναλωτές.
Το σχέδιο διαμελισμού και πώλησης της ΔΕΗ εξηγεί και όλη 
τη συντονισμένη επίθεση που δέχθηκαν οι εργαζόμενοι της 
προκειμένου να αποδυναμωθεί η συνδικαλιστική παρέμβαση. 
Ανεξάρτητοι ελεγκτές, «τηλεοπτικοί εισαγγελείς», καθώς και 
κυβερνητικά στελέχη προσπάθησαν να στρέψουν την κοινή 
γνώμη εναντίον μας. Ο Ελληνικός λαός όμως γνωρίζει πως το 
Δημόσιο συμφέρον δεν κινδυνεύει από τους «τσιφλικάδες», 
αλλά από τους «κυβερνητικούς κτηματομεσίτες», που 
ξεπουλούν τα «ασημικά» της χώρας για ένα «κομμάτι ψωμί».
Για αυτό του λέμε «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» από τη ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ είναι Εθνικό κεφάλαιο, η δημόσιος χαρακτήρας της είναι 
κοινωνική υπόθεση.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Η πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποδόμησε και τον 
ασφαλιστικό μας φορέα. Μειώθηκαν συντάξεις, εφάπαξ οι 
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εισφορές μας εξαφανίστηκαν ξέχασαν όμως ότι οι εργαζόμενοι 
της ΔΕΗ έχουν ενσωματωμένη περιουσία, στην επιχείρηση 
και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τη σφετεριστεί καθώς 
και ότι οι συντάξεις και το εφάπαξ είναι ανταποδοτικά και όχι 
διανεμητικά. 
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξήθηκαν δραματικά 
φτάνοντας μέχρι και 40 χρόνια εργασιακού βίου. Το ταμείο μας 
«χρεοκόπησε» μη καταβάλλοντας ιατροφαρμακευτικές δαπάνες 
εδώ και καιρό. Εφάπαξ έχουν να πληρωθούν 1,5 χρόνο τώρα. 
Τα φαρμακεία της χώρας δεν χορηγούν με πίστωση φάρμακα 
στους ασφαλισμένους. 
Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί έκλεισαν δημιουργώντας τεράστια 
προβλήματα στις μητέρες συναδέλφισσες. 
Η Διοίκηση του ταμείου παρακολουθεί τις εξελίξεις και αδυνατεί 
να δώσει λύσεις αναρωτιέμαι με τι ασχολείται;
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αβεβαιότητα των 
συναδέλφων για το αν θα έχουν κάλυψη ως ασφαλισμένοι εάν 
θα πάρουν σύνταξη και εφάπαξ. 

Φίλοι και φίλες,
Ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση βιώνουμε την αβεβαιότητα του 
αύριο. Είμαστε μάρτυρες μιας επιχείρησης που έχει στελέχη 
που πειραματίζονται στις πλάτες των εργαζομένων αλλάζοντας 
το ωράριο εργασίας προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις 
οικογένειές τους.
Δημιουργώντας ωράρια πολλαπλών ταχυτήτων με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται τεράστιες «ουρές», στην εξυπηρέτηση 
του καταναλωτή και να μην έχουν την ευθιξία να πουν κάναμε 
«λάθος», αλλά πεισματικά, αλαζονικά και εγωιστικά να 
επιμένουν στο καινούργιο ωράριο. 
Τους λέμε όμως ότι τα γεγονότα και η οργή των εργαζομένων 
θα τους ξεπεράσει. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που κάποιοι 

προσπάθησαν να εξαιρεθούν και να την 
πληρώσουν οι Διοικητικοί και το μεσοκατώτερο προσωπικό, 
προβλέπεται μείωση του μισθολογικού κόστους της ΔΕΗ 
κατά 35% από το μισθολογικό κόστος του 2009, είμαστε σε 
επαγρύπνηση όσων αφορά τις περικοπές και είμαστε σε 
επαγρύπνηση γιατί κάποιοι σχεδιάζουν «για εμάς χωρίς εμάς». 
Σκέφτονται να μειώσουν τακτικές αποδοχές, που αφορούν το 
Διοικητικό και μεσοκατώτερο προσωπικό και όχι να μειώσουν 
μεταβλητές αποδοχές δηλαδή υπερωρίες, εκτός έδρας και 
επιδόματα.
Τους λέμε όμως όποιος τολμήσει να πειράξει τακτικές 
αποδοχές και όχι λίπη από άλλες μισθολογικές δαπάνες θα 
πρέπει να ματώσει αρκετά και όταν λέμε να ματώσει εμείς το 
εννοούμε και δεν είναι σχήμα λόγου.

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Γνωρίζουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει κάνει λάθη - 
παραλείψεις έχει δώσει δικαιώματα με την συμπεριφορά του 
όμως σήμερα περισσότερο από άλλοτε η συνδικαλιστική δράση 
και η συσπείρωση των εργαζομένων στα αντιπροσωπευτικά 
σωματεία είναι το πρώτο και κυρίαρχο και σας καλούμε σε 
αγωνιστική δράση.
Σ΄αυτό το πνεύμα και πλαίσιο η ΔΑΚΕ/ΈΔΟΠ με την συμμετοχή 
όλων μαζί θα δώσει τον αγώνα που απαιτείται: 
Ü	 Κατά	της	Μνημονιακής	πολιτικής
Ü	 	Κατά	της	περικοπής	των	μισθών	και	πολύ	περισσότερο	στις	
πλάτες	των	διοικητικών	και	μεσοκατώτερου	προσωπικού

Ü	 Για	το	ενιαίο	και	Δημόσιο	χαρακτήρα	της	ΔΕΗ
Ü	 Για	προσλήψεις	προσωπικού	σε	όλες	τις	κατηγορίες
Ü	 Για	την	αλλαγή	του	ωραρίου	σε	7-3.
Ευχαριστώ
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Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, Νίκος Φωτόπουλος

Συνάδελφισσα εκπρό-
σωπε της ΓΣΕΕ, Συνά-
δελφε Πρόεδρε της 
ΕΔΟΠ,Συνάδελφε Γραμ-
ματέα της ΕΔΟΠ, Αγαπη-
τοί φίλοι, εκπρόσωποι της 
διοίκησης της Επιχείρη-
σης, Συνάδελφε εκπρό-
σωπε των εργαζομένων, 
φίλε Γιάννη Καραβασίλη, 
κυρίες και κύριοι προ-
σκεκλημένοι Αγαπητοί 
συνάδελφοι, είναι ιδιαίτε-
ρη χαρά και τιμή για μένα 
να καλούμε να απευθύνω 

χαιρετισμό στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ. Στο συμβού-
λιο ενός σωματείου με μεγάλη διαδρομή και συνεισφορά στους 
αγώνες του εργατικού κινήματος της χώρας μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ξέρω σε ποιο σώμα ανθρώπων 
μιλώ και επειδή δεν θέλω ο λόγος μου να είναι ξύλινος, επι-
τρέψτε μου να σας πω δύο κουβέντες από καρδιάς, πραγματικά 
από καρδιάς, έτσι όπως εγώ τις αισθάνομαι.

Συνάδελφοί μου, φίλοι μου εκεί που εγώ θέλω να σταθώ 
σήμερα γιατί αυτό αισθάνομαι ως χρέος να κάνω, ως πρόεδρος 
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και ως συνδικαλιστής, και αυτό γιατί δεν αντέ-
χω και δεν ανέχομαι να κυβερνούν τα συμφέροντα δεν αντέ-
χω και δεν ανέχομαι την υποκρισία και τον εμπαιγμό, γιατί δεν 
αντέχω και δεν ανέχομαι να πεθαίνουν άνθρωποι από πείνα, 
γιατί δεν αντέχω και δεν ανέχομαι 2,5 εκατομμύρια συνάνθρω-
ποί μας σαν να είναι μπάζα και σκουπίδια, να είναι σπρωγμένοι 
και πεταγμένοι στο περιθώριο και στα αζήτητα της ζωής, γιατί 
αρνιέμαι και δεν θέλω να ζήσω σαν σκλάβος, γιατί δεν επιτρέ-
πεται να κλέβουν την ζωή μας και να φράζουν τον δρόμο προς 
το μέλλον των παιδιών μας, γιατί αρνιέμαι και δεν θέλω, δεν θα 
επιτρέψω σε κανέναν να ζω μέσα στην μιζέρια, γιατί δεν μου 
ταιριάζει ο ρόλος του μοιρολάτρη και αυτού που κάθε φορά θα 
μετράει θα απαριθμεί πόσα έχασε, πόσα του πήρανε, ή πόσες 
λιγνιτικέςμονάδες έκλεψαν από την επιχείρησή μας. Για όλα 
αυτά τα γιατί σήμερα θέλω να σταθώ μονάχα σε ένα πράγμα. 
Στα όσα απίστευτα άκρως ταξικά, βάρβαρα και εγκληματικά 
και ναι ξέρω την αξία της κάθε λέξης, την βαρύτητα της κάθε 
λέξης, και όσες χρησιμοποιώ δεν τις χρησιμοποιώ προς εντυ-
πωσιασμό, ξέρω το περιεχόμενό τους και συνειδητά χρησιμο-
ποιώ αυτές τις λέξεις, γιατί αυτές αντιστοιχίζονται με αυτά που 
συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον τόπο, αυτές μπορεί να περι-

γράψουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα σε βάρος του λαού μας, 
σε βάρος της εργασίας σας. Θέλω να σταθώ λοιπόν αγαπητοί 
συνάδελφοι, σε όσα διαδραματίζονται στην χώρα ενάμισι χρό-
νο τώρα, σε βάρος του κόσμου της εργασίας. Θέλω να σταθώ 
στην άκρως νεοφιλελεύθερη ταξική πολιτική της κυβέρνησης 
που αν δεν σταματήσει, συνέχεια θα μας κλέβουν, συνέχεια 
θα μετράμε απώλειες και θύματα. Τέλος και κυρίως θέλω να 
σταθώ στην συγκυβέρνηση που έστησαν τα συμφέροντα του 
τόπου και που μοναδικό σκοπό και στόχο έχει το χτύπημα του 
λαϊκού κινήματος και το πέρασμα ακόμα πιο βάρβαρων ακόμα 
πιο αντεργατικών πολιτικών. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι πολλές 
φορές ως εργαζόμενοι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με άδικες και 
αντικοινωνικές πολιτικές, από όλες τις κυβερνήσεις. Με πολι-
τικές που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δικαιώματα και κατα-
κτήσεις μας. 

Με πολιτικές που επιχειρούσαν να μας γυρίσουν πίσω σε 
άλλες εποχές. Σε εποχές εργασιακού και ασφαλιστικού μεσαί-
ωνα. Όμως είναι επίσης αλήθεια, ότι αυτό που ζούμε αυτή τη 
φορά, αυτό που συντελείται τώρα, αυτό που εξελίσσεται σε 
αυτόν τον τόπο ενάμιση χρόνο τώρα πραγματικά. Δεν έχει προ-
ηγούμενο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από καμία άλλη κυβέρνηση. 
Ναι. Και το λέω με λύπη. Ναι, αβίαστα. Χωρίς ίχνος υπερβολής 
μπορούμε να μιλήσουμε για την πιο άγρια, για την πιο βάρβαρη 
για την πιο αντιλαϊκή επίθεση που έχει δεχθεί ποτέ ο κόσμος 
της εργασίας και οι κατακτήσεις μας. Κατακτήσεις δεκαετιών 
με αγώνες και θυσίες. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου υπερ-
βολή να πούμε ότι το κεφάλαιο, η αστική τάξη της χώρας μας 
βάζοντας μπροστά την Τρόικα και το μνημόνιο, στην κυριολεξία 
ενάμιση χρόνο τώρα κάνει έφοδο, ναι κάνει έφοδο για να μας 
ξαναπάρει πίσω ότι με αγώνες και θυσίες μετά τον πόλεμοκα-
τακτήσαμε.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όντως είναι αλήθεια, το βλέ-
πουμε, το αναγνωρίζουμε ότι ποτέ ξανά η χώρα δεν βρέθηκε 
σε παρόμοια σε πιο τραγική οικονομική κατάσταση. Κανείς μας 
δεν μπορεί να το παραγνωρίσει αυτό. 

Κανείς μας δεν μπορεί να το προσπεράσει έτσι με ένα εύκο-
λο τρόπο. Τουλάχιστον εμείς ως εργαζόμενοι, ως υπεύθυνοι 
άνθρωποι δεν το κάνουμε. Εδώ που φτάσαμε, εδώ που κατά-
ντησαν την χώρα, αυτοί που την κυβερνούσαν οι πραγματικοί 
τσιφλικάδες έχουνε το θράσος να μας ζητάνε και το λογαρια-
σμό από πάνω. Εκ των πραγμάτων, έπρεπε να παρθούν κάποια 
μέτρα, ποια όμως; Η κρίση έχει ονοματεπώνυμο, η κρίση και η 
κατάντια στην οποία έχει περιέλθει το Ελληνικό κράτος έχει 
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υπεύθυνους που σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν είναι ο 
κόσμος της εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, η νέα γενιά. 
Εδώ που φτάσαμε δεν γινόταν αλλιώς. Να πάρει μέτρα η κυβέρ-
νηση. Ναι. Να χτυπήσει την φοροδιαφυγή. Ναι. Να χτυπήσει την 
εισφοροδιαφυγή. Να κόψει με το μαχαίρι, να βάλει τέλος σε 
κάθε ρεμούλα, σε κάθε σπατάλη, σε κάθε αρπαχτή, ναι. Να 
νοικοκυρέψει το κράτος. Αλλά όχι χίλιες φορές όχι συνάδελφοί 
μου σε αυτό που γίνεται σήμερα. Δηλαδή με άλλοθι την κρίση 
και κάτω από την πίεση των αγορών να ξεθεμελιώνεται κάθε 
λαϊκή κατάκτηση. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Τα μέτρα της κυβέρνησης εκτός από άδικα, βάρβαρα, 
αντεργατικά, αντιλαϊκά, κάθε μέρα περνά αποδεικνύεται ότι 
ταυτοχρόνως είναι και αναποτελεσματικά. Αποδείχτηκε ήδη 
πολλάκις και στον πλέον δύσπιστο. Καταρχήν είναι άδικα γιατί 
η κυβέρνηση εντελώς ταξικά κάλεσε για την κρίση παρά τις 
περί αντιθέτου δεσμεύσεις και υποσχέσεις να πληρώσουν 
τα συνήθη υποζύγια. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Οι 
πραγματικοί έχοντες και κατέχοντες για μία ακόμη φορά στην 
ουσία πέρασαν απαρατήρητοι. Και όσοι τολμήσαμε αυτούς 
τους μήνες που πέρασαν να το επισημάνουμε αυτό δεχθήκαμε 
καταιγισμό βολών. Αντιμετωπιστήκαμε ως μη σοβαροί και υπεύ-
θυνοι άνθρωποι, ως μη έχοντες ρεαλιστική πρόταση και στο 
τέλος γιατί το είδαμε και αυτό, και ως μη πατριώτες. Βεβαίως 
η αντιμετώπιση του συστήματος, ενός συστήματος που ενάμισι 
χρόνο τώρα μας εκπαιδεύει να αισθανόμαστε ένοχοι, ένοχοι 
που παίρνουμε μισθό, ένοχοι που παίρνουμε άδεια, ένοχοι που 
παίρνουμε σύνταξη δεν μας κάνει έκπληξη. Όπως επίσης δεν 
μας κάνει έκπληξη η συγκυβέρνηση που έστησαν, μία συγκυ-
βέρνηση που στήθηκε από το κατεστημένο της χώρας και με 
βοήθεια τις απειλές των αφεντικών των Βρυξελών και του Διε-
θνές Νομισματικού Ταμείου.

Μία τέτοια κυβέρνηση συνάδελφοί μου τον μόνο σκοπό και 
στόχο του έχει το πώς θα σταματήσει, πως θα πάψει, πως 
θα σιωπήσει κάθε φωνή αντίδρασης και αντίστασης σε αυτές 
τις απαράδεκτες αντιλαικές πολιτικές. Μία τέτοια κυβέρνηση 
επισείοντας τον μπαμπούλα της χρεωκοπίας και της εξόδου 
από το ευρώ που φτάσαμε με ευθύνη όσων κυβερνούσανε το 
μόνο που έχει να κάνει είναι να καταληστέψει τη λαϊκή τάξη. 
Γι’αυτό μία τέτοια κυβέρνηση πρέπει να καταδικαστεί. Γιατί 
αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση του κεφαλαίου, κυβέρνηση 
της Μέρκελ και του Σαρκοζί. Κυβέρνηση του Όλι Ρεν. Που δεν 
είναι οι σωτήρες μας όπως θέλουν να μας τους παρουσιάσουν 
κάποιοι αλλά εκμεταλλευτές μας που δεν μας χαρίζουν αλλά 
τοκογλυφικά μας δανείζουν γδέρνοντας τον κόσμο της εργασί-
ας. Που δεν είναι εταίροι και συνεργάτες αλλά εκβιαστές και 
βιαστές του Ελληνικού λαού. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όπως είπα και πιο μπροστά 
και όπως είμαι σίγουρος όλοι το έχετε δει ένα χρόνο τώρα μας 
εκπαιδεύουν να αισθανόμαστε ένοχοι, προσπαθούν να βιάσουν 
την σκέψη μας, προσπαθούν να βιάσουν το μυαλό μας και κάθε 
μέρα που περνά μας κάνουν πλύση εγκεφάλου και λογοτομή. 
Στην προσπάθειά τους αυτή σε όλους όσους επιχειρούν να 
μας κάνουν πλύση εγκεφάλου κι λογοτομή και να μας γεμίσουν 
με κάθε είδους ενοχές πως όσοι διαφωνούμε δεν είμαστε 
υπεύθυνοι σοβαροί ή πατριώτες πρέπει να απαντήσουμε ότι 
και υπεύθυνοι είμαστε και κατανόηση δείχνουμε και φιλότιμο 
έχουμε αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε να γίνουμε 
αυτόχειρες και ούτε θα χειροκροτήσουμε την αφαίμαξη και την 
αφαίρεση των κατακτήσεών μας. Στα διλλήματα που μπαίνουν, 
στα διλλήματα που μας βάζουν στα άλλοθι που χρησιμοποιήθη-
καν και χρησιμοποιούνται από τους κύριους αυτούς όπως ήταν 
δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Ετσι δεν μας λένε ενάμισι 
χρόνο τώρα; Ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Μας έκλεβαν 
οι κερδοσκόποι. Έπρεπε άμεσα να μαζέψουμε λεφτά γιατί από 
Δευτέρα, πόσες φορές την έχουμε ακούσει αυτή τη Δευτέρα, 
δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Σε όλα 
λοιπόν αυτά τα άλλοθι πρέπει να απαντήσουμε με αυτό που 
οι ίδιοι υπουργοί της κυβέρνησης μας έλεγαν κατ’επανάληψη, 
κατά κόρον πριν καβαλήσουν το άλογο της εξουσίας. Δηλαδή 
το αν δώσεις το χέρι σου στις αγορές σύντομα θα στο κόψουν 
και θα απαιτήσουν και το άλλο. Μόνο που τι κρίμα μαζί και με 
μία σειρά άλλα πολύ σύντομα ξέχασαν τι έλεγαν. 

Ήθελα πριν κατέβω από το βήμα να μιλήσω για τις μειώσεις 
των μισθών, ξέρω ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί.. 
Όσο υπάρχει αυτή 
η ΓΕΝΟΠ κανένας 
δεν θα μπορέσει να 
διαχωρίσει το προ-
σωπικό σε τεχνί-
τες που πρέπει να 
ζήσουν και σε διοι-
κητικούς που μας 
περισσεύουν, είναι 
παρακατιανοί και 
πρέπει να πεθά-
νουν. Κανένας δεν 
θα καταφέρει να 
αδικήσει κανέναν!!! 
Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ δεν 
θα το επιτρέψει. 

Ευχαριστώ πολύ

EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 5808

Εκδότης
Καζάνας Γεράσιμος

Διευθύνεται από 
Συντακτική Επιτροπή

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

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

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚαμΠυλΗ αdv.

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

Fax: 210-51 56 811
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Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ εκπρόσωπος εργαζομένων, Γιάννης Καραβασίλης

Συναδέλφισσες και 
συνάδελφοι.

Εύχομαι κάθε επιτυχία 
στην σημερινή ημερίδα 
του κλάδου των Διοικη-
τικών που έχει υποστεί 
πλήγματα από τις αλλα-
γές που έχουν γίνει στην 
επιχείρηση. 

Η διασφάλιση των 
εργαζομένων στις νέες 
θυγατρικές είναι μία επι-
τυχία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, 
πρέπει να αντιπαλέψου-
με την δύσκολη συγκυρία 

στην οποία βρισκόμαστε.

Η πραγματικότητα που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η 
ΔΕΗ, γίνεται μικρότερη σε σχέση με το χθές, συνεχώς συρ-
ρικνώνεται. Η αναπλήρωση αυτής της συρρίκνωσης πρέπει να 
γίνει με άλλες μορφές, όπως άνοιγμα σε νέες αγορές στα Βαλ-
κάνια, κλπ. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά.

Οι αεριτζήδες με ένα βαλιτσάκι στο χέρι διεκδικούν πελάτες 
και η ΡΑΕ, δυστυχώς τους κλείνει το μάτι.

Πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας κατά της δημιουργίας 
της μικρής ΔΕΗ, που προτείνει ο κ. Παπακωνσταντίνου με σκο-
πό την πώλησή της στα συμφέροντα.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την μείωση της ζήτησης, την 
απώλεια πελατών, καθώς και τα χρέη που έχουν ανέβει σε 
δυσθεώρητα ύψη και έχουν φτάσει στα 840 εκατομμύρια €. 

Το περιβάλλον είναι αρνητικό για την επιχείρηση. Οι αυξή-
σεις στα υγρά καύσιμα έχουν φέρει ένα ακόμα χτύπημα στην 
εταιρεία. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την 
τύχη της επιχείρησης. Το νέο χαράτσι μέσα από τα τιμολόγια 
της ΔΕΗ, θα φέρει μεγάλες απώλειες για την επιχείρηση με 
την άνοδο των χρεών.

Η αντίδραση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στο χαράτσι ήταν πράξη ευθύ-
νης, γιατί το κράτος κακώς υποχρεώνει την ΔΕΗ να το εισπρά-
ξει.

Πρέπει να ανοίξουμε διάλογο για νέο μισθολόγιο. Ο μισθός 
των Διοικητικών δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, 
το διαπίστωσα βλέποντας το εξοφλητικό μιας συνεργάτιδας 
μου διοικητικού.

Συνάδελφοι - Συναδέλ-
φισσες,
Χαιρετίζω το Γενικό σας 
Συμβούλιο, εύχομαι καλά 
αποτελέσματα, δράττο-
μαι δε της ευκαιρίας να 
αναφέρω μερικά θέματα 
που είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένα με τις θέσεις 
και τις απόψεις μου ως 
Εκπρόσωπου των Εργα-
ζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ 
Α.Ε. Η ενεργή συμμετοχή 
μου στα Διοικητικά Συμ-
βούλια της Επιχείρησης 

με τον θεσμικό ρόλο του εκπροσώπου των εργαζομένων και 
με τη δύναμη ευθύνης που μου δώσατε εσείς με την ψήφο σας 
ώστε να ελέγχω, να παρεμβαίνω και να μη ψηφίζω τα κακώς 
κείμενα των αποφάσεων των Διοικούντων με υποχρεώνει να 

σας ενημερώσω ότι δυστυχώς η οικονομική κατάσταση στην 
έως τώρα κερδοφόρα Επιχείρηση της Χώρας είναι τραγική.
 Με τη σκέψη πάντα προς όφελος των εργαζομένων και των 
συμφερόντων της Επιχείρησης ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΑ και ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑ 
δημόσια όσα αντικοινωνικά καιαντεργατικά μέτρα επιχειρούσε 
να εφαρμόσει η Διοίκηση και η Κυβέρνηση.
Ενδεικτικά αναφέρω:
•  Ήμουν και είμαι αντίθετος όπως προκύπτει και από τις 

δηλώσεις μου από τη θητεία μου ως Γραμματέας της ΓΣΕΕ 
τόσο στο αρχικό Μνημόνιο όσο και στα επακόλουθα αυτού, 
Ασφαλιστικό, Φορολογικό, Μεσοπρόθεσμο, Πολυνομοσχέ-
διο, Εισοδηματικό κ.λ.π.

•  Μειώσεις μισθών και κατάργηση δώρων με την μετατροπή 
τους σε βοηθήματα, ισοδυναμούν με περικοπές 6 μισθών, 
συμπεριλαμβανόμενων και των φορολογικών επιβαρύνσεων 
χαράτσια, έκτακτες εισφορές κλπ.

•  Επιμήκυνση του χρόνου καταβολής του κουτσουρεμένου 
εφάπαξ (το οποίο θα ξεπερνά την τριετία ενώ πριν κατα-
βάλλονταν εντός διμήνου), παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗΑ.Ε. εκπρόσωπος εργαζομένων, Μπουζούλας Ευάγγελος



�
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προσωπικού ΔΕΗ
ENΩΣΗ

Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
42o

απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου η οποία δεν κινείται 
στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, παρά το γεγονός ότι 
συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση όταν γνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σχετικά με την απόδο-
σή της στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ.

•  Αύξηση του χρόνου απόδοσης κουτσουρεμένης σύνταξης / 
επικουρικού.

•  Μείωση του πάγιου πόρου προς τον ασφαλιστικό φορέα με 
απρόβλεπτες συνέπειες στη λειτουργία του.

•  Διάλυση του Κανονισμού Διάρθρωσης Υπηρεσιών (ΚΔΥ) 
και Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών (ΚΛΥ) του ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ και του ΤΑΠ με μείωση ακόμα και της εκπροσώπησης 
των εργαζομένων.

•  Διάλυση των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών σε Κεντρικό και 
Περιφερειακό επίπεδο (π.χ μη λειτουργία των μικροβιο-
λογικών εργαστηρίων, μη πληρωμή φαρμάκων και ιατρικών 
πράξεων κλπ).

•  Κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων με την μη υπογρα-
φή της τα δύο προηγούμενα έτη και καταστρατήγηση του 
ΚΚΠ/ΔΕΗ, ΚΛΥ και ΚΔΥ με αύξηση των οργανικών θέσεων.

•  Διαμελισμός της ΔΕΗ και συνέπειες μέσω της ίδρυσης των 
θυγατρικών (Μεταφορά, Διανομή).

•  Κίνδυνος πώλησης τμήματος του εγχώριου πλούτου και 
του παραγωγικού δυναμικού της Επιχείρησης (Λιγνίτες, 
Λιγνιτικοί Σταθμοί, νερά, ΑΗΣ, ΥΗΣ, Ορυχεία κλπ).

•  Αποδιάρθρωση της ΔΕΗ με την περικοπή και την ελαχιστό-
τατη καταβολή του εκτός έδρας έτσι ώστε να μην μπορεί να 
πραγματοποιηθεί τόσο το αναγκαίο εκτός έδρας όσο και οι 
αναγκαίες, επιβεβλημένες, υπερωρίες με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν οι εργολαβίες στη ΔΕΗ με υπέρογκα κόστη.

•  Κατασυκοφάντηση και υπονόμευση τόσο του προσωπικού 
όσο και της Επιχείρησης από την κυβέρνηση και από ξένα 
κέντρα, μέσω απειλών για εφεδρεία και πλεονάζοντες 
εργαζόμενους, όταν όλες οι διοικήσεις της ΔΕΗ επιζητούν 
και προκηρύσσουν νέες προσλήψεις λόγω τρομακτικής 
έλλειψης προσωπικού.

•  Προσβλητικές ενέργειες της σημερινής διοίκησης μετά 
από εντολές της Κυβέρνησης και του Υπουργού της απέ-
ναντι στους εργαζόμενους με την λήψη απόφασης στο Δ.Σ 
της ΔΕΗ για την προσφυγή στα Διαιτητικά Δικαστήρια για 
την φορολόγηση του μειωμένου τιμολογίου ή την περικοπή 
του.

•  Κατάργηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων και βρεφονη-
πιακών σταθμών.

•  Εφαρμογή αδικαιολόγητου ωραρίου τριών ταχυτήτων.
•  Περαιτέρω εξοντωτική μείωση μισθών. 
•  Πάγωμα και αφαίμαξη από τη μη καταβολή της ωρίμανσης 

κλιμακίου και χρονοεπιδόματος.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής κος Γ.Παπακωνσταντίνου δεν δικαιολογείται να προβαίνει 

σε δηλώσεις περί πώλησηςμονάδων και εκχώρηση λιγνιτι-
κών κοιτασμάτων, ενώ εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις στα 
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια από το 2008 και το 2009 και αναμένε-

ται η απόφασή τους να εκδοθεί το Δεκέμβριο του 2011.

•  Ολοκληρώνεται η απόσχιση από τη μητρική ΔΕΗ Α.Ε της 

Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς σε νέα εταιρεία Α.Ε παίρ-

νοντας και τα κεφάλαιά της (περιουσία κλπ), προχωρά και 

η απόσχιση της Γ.Δ Διανομής ενώ προκύπτουν εύλογα τα 

ερωτήματα:

•   Η εν λόγω αποσχισθείσα περιουσία δεν αποτελεί τμήμα 
από τη συνολική περιουσία του ασφαλιστικού μας φορέα;

•  Οι εργαζόμενοι στη θυγατρική δεν θα διέπονται από τη 
ενιαία Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που 
υπογράφει η πλέον ΑΣΟΠ και γιατί δεν το προέβλεψε ο νο-
μοθέτης; 

•  Οι εκπροσωπήσεις στα Διοικητικά Συμβούλια τους δεν 
έπρεπε να είναι αντίστοιχες με τη μητρική (δύο);

•  Πως προστατεύεται η ασφαλιστική περιουσία στη θυγα-
τρική, στη βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προ-
στασίας πχ. άρθρο 34 Νόμος 2773/99 παρ.12;

•  Θα έχει την ίδια δανειοληπτική ικανότητα η θυγατρική με 
την ενιαία ΔΕΗ και αν όχι πως δικαιολογείται;

Συνάδελφοι	-	Συναδέλφισσες,

Θα υπερασπιστώ την υλοποίηση τόσο του Ενεργειακού Σχεδι-

ασμού σε σωστές βάσεις όσο και την συμμετοχή του Εθνικού 

μας καυσίμου (Λιγνίτη) για την εύρυθμη, αδιάλειπτη και οικο-

νομική λειτουργία της παραγωγής Η.Ε (Ορυχεία - Λιγνιτικές 

μονάδες, Υδροηλεκτρικές μονάδες κλπ) όσο και της εμπορίας 

και με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, εκεί που δεν πάει ιδι-

ώτης.
Ü  ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-

ΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ. 
Ü  ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΗΡΕ-

ΤΟΥΝ ΟΡΘΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Ü  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ 
ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΥΦΑΡΠΑΖΟ-
ΝΤΑΙ, ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟ-
ΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥ-
ΝΤΑΙ. 

Τελειώνοντας σας εύχομαι καλή δύναμη και υγεία και περιμένω 

τα συμπεράσματα του Γενικού Συμβουλίου σας.
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Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλ/χων Μηχανικών ΔΕΗ, Παπαδόπουλος Στάθης

Συναδέλφισσες,	 συνά-
δελφοι
Με ιδιαίτερη χαρά βρί-
σκομαι εδώ, στο Γενικό 
σας Συμβούλιο, για να 
απευθύνω ένα σύντομο 
χαιρετισμό.
Σήμερα, ενάμιση περίπου 
χρόνο μετά την ψήφιση 
του Μνημονίου, και παρά 
τις τεράστιες θυσίες που 
έγιναν από τον Ελληνικό 
λαό, βρισκόμαστε και 
πάλι στην αρχή. Όλοι 
ομολογούν την αποτυχία 

των τεθέντων στόχων του.
Η χώρα βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πριν την χρεωκοπία.
Και βέβαια τώρα, προβάλλοντας και πάλι την απειλή της χρε-
οκοπίας, τρομοκρατώντας, εκβιάζοντας, μας ζητούν να υπο-
στούμε ξανά, νέα, πιο βάρβαρα μέτρα, την ώρα που οι υπεύθυ-
νοι για την κρίση μένουν και πάλι στο απυρόβλητο.
Έχουν δρομολογήσει νέα συρρίκνωση μισθών, συντάξεων, 
έκτακτες εισφορές, κεφαλικούς φόρους.
Δρομολογούν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, και την 
άνευ όρων παράδοση των υποδομών της χώρας. Υποθηκεύουν 
τη ζωή μας, και τη ζωή των παιδιών μας.
Προγραμματίζουν το σπάσιμο και το ξεπούλημα της Επιχείρη-
σης.
Το πολύτιμο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε 
εμπόρευμα επιχειρηματικού κέρδους, σε είδος πολυτελείας.

Συναδέλφισσες,	συνάδελφοι
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Επιχείρηση είναι 

τεράστιες και πρέπει να πορευθούμε σε ένα αρνητικό περι-
βάλλον, τόσο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, όσο και εξαιτίας 
της κατευθυνόμενης διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.
Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον, να υπάρχει αρραγές μέτωπο των εργαζομένων.
Πρέπει, δεν έχουμε άλλη επιλογή, με συντονισμένες προσπά-
θειες να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην τρέχουσα πολιτικοϊδεολογική επικράτηση της 
άκρατης ιδιωτικοποίησης των πάντων, στην εκποίηση 
της δημόσιας περιουσίας, στην βίαιη κατάργηση του 
κοινωνικού κράτους, αντιδρούμε, δεν υποκύπτουμε.

Στο σημείο αυτό, τελειώνοντας τη δική μου παρέμβαση στις 
διαδικασίες σας, θα σας διαβάσω ένα κατά τη γνώμη μου επί-
καιρο τσιτάτο γερμανού φιλόσοφου.

Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
(Μόνο τα νεκρά ψάρια κολυμπούν στη ροή του ποταμού)

M. Schneider

Εμείς είμαστε ζωντανοί και θα συνεχίσουμε να 
αντιστεκόμαστε στα σχέδια τους. Δεν θα υποκύψουμε.
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Συναδέλφισσες-	 Συνά-
δελφοι,
Καλημέρα σας. Καταφέ-
ραμε από την ανάληψη 
των Ολυμπιακών αγώνων 
και μετά να γεννήσουμε 
πλέον μία κυβέρνηση τρι-
κομματική, μία κυβέρνηση 
που φαίνεται ότι μέσα 
στο επόμενο τρίμηνο θα 
συνεχίσει τον κύκλο αυτό 
των σκληρών μέτρων για 
τους εργαζόμενους.
Όταν το 2007 όλη η Ευ-

ρώπη είχε την κρίση και λέγανε ότι χάνονται, χάνονται όλες οι 
χώρες και οι οικονομίες εμείς με 28 δις. Κλείναμε το πρόβλημα 
με τις τράπεζες και όλα καλά.
Εργαζόμαστε σε μία εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή πλέον 
μαζί με την κρίση της χώρας διάγει και αυτή τώρα τη δικιά της 
κρίση
Εμάς τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ μας περίμεναν μόνους μας.
Δείχνει λοιπόν ότι ο εχθρός απέναντι στους εργαζόμενους είχε 
και σκέψη και στρατηγική και υπομονή και τα κατάφερε.
Η κρίση στην εταιρεία μας δεν δημιουργήθηκε γιατί έχουμε 
μόνο μείωση των πωλήσεων επειδή δεν πληρώνονται οι λογα-

ριασμοί αλλά πλέον δεν πουλάμε και την ηλεκτρική ενέργεια 
την οποία μπορούμε να παράγουμε ενώ ταυτόχρονα η ΡΑΕ με 
την εφαρμογή ενός ιδιότυπου ελευθέρου ανταγωνισμού σφυρί-
ζει συνεχεία «πέναλτι ». 
Οι ανταγωνιστές είναι και αυτοί αρκετοί, τα εργοστάσια τους 
παράγουν πλέον ηλεκτρική ενέργεια. Η πώληση των λιγνι-
τικών μονάδων, παίζει πάρα πολύ καιρό αυτό το σενάριο, 
έχουμε το πρόβλημα με τους λιγνίτες ως μοναδικοί παραγω-
γοί στη χώρα, αλλά συγχρόνως ανακαλύψαμε και το νερό και 
για να δουλέψουν οι ανταγωνιστές πρέπει να πουλήσουμε και 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια!!
Η εταιρεία δεν έχει την οικονομική ευρωστία για να μπορέσουμε 
να κάνουμε λιγνιτικές μονάδες ανακαλύφθηκαν όλα ξαφνικά 
αυτή την περίοδο. Από το 2008 που η υπόλοιπη Ευρώπη είχε 
τα προβλήματα όλοι μιλούσαν για την ενεργειακή πενία. Όλοι 
τρέχανε. Δεν πλήρωνε κανένας τους λογαριασμούς, εμείς τί-
ποτα δεν κάναμε. Οι ρευματοκλοπές συνέχισαν να πηγαίνουν 
στα ύψη. Δεν ασχοληθήκαμε. 
Τώρα το τι θα γίνει με την εμπορία, τι θα γίνει με τον μετασχη-
ματισμό της εταιρείας που είναι αντικείμενο της σημερινής 
διαδικασίας σας. 
Πως θα μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο πλέον να πάρει 
ρεύμα από εμάς. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς 
μέχρι τώρα η εταιρεία πάλι το βλέπει αποσπασματικά. 

Πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών ΔΕΗ, Βαρσάμης Κώστας

Πρόεδρος ΕΤΕ - ΔΕΗ, Κατσινής Βαγγέλης
Συναδέλφισσες και 

συνάδελφοι καλημέρα 
σας.

Βρισκόμενος σε αυτή 
την διαδικασία πραγματι-
κά χαίρομαι που βρίσκο-
μαι εδώ, χαίρομαι γιατί 
ένα ιστορικό σωματείο 
όπως είναι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, 
έχει μία μεγάλη πορεία, 
έχει παίξει διαχρονικά 
σημαντικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της επι-
χείρησης και είναι πολύ 
πιο αναγκαίο σήμερα 

όλοι μαζί ιδιαίτερα το τεχνικό και μεσοκατώτερο προσωπικό, η 
μεσαία τάξη εργαζομένων στην ΔΕΗ, όσο ποτέ ίσως είναι ανα-
γκαίο να βρισκόμαστε σήμερα μαζί για να αντιπαλέψουμε αυτές 
τις πολιτικές που στο μέλλον θα τις βρούμε μπροστά μας. Είναι 
πάρα πολύ αναγκαίο και ο κοινός αγώνας θα πρέπει να μας 

ενώνει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες 
καταστάσεις που έχουμε στο διάστημα αυτό. Είναι πολλά εκεί-
να που μπορούμε να κάνουμε και εκείνα που μας ενώνουν. 

Η ΕΤΕ και η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ είναι δύο σωματεία ταξικά με κοινό 
βηματισμό και αγαστή συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Δύο 
σωματεία ιστορικά που έχουν δώσει αγώνες.

Θεωρώ λοιπόν και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, 
το γενικό σας συμβούλιο και νομίζω ότι οι αποφάσεις που θα 
πάρετε θα είναι μπούσουλας για την ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αλλά και για 
τα συνδικάτα, αφού έχουμε πρωτοστατήσει σε αγώνες διαχρο-
νικά. Σήμερα απαιτείται πιο στενή συνεργασία μεταξύ μας γιατί 
η εργατική τάξη είναι αντιμέτωπη με μια σειρά αντεργατικών 
νόμων, που θεσπίζουν οι κυβερνώντες μετά από παρεμβάσεις 
των Τροϊκανών. Έτσι κάθε μέρα που περνά βάζουν βρόγχο στο 
λαιμό των εργαζομένων, ενώ με τις αποφάσεις τους αργά και 
σταθερά διαλύουν τη επιχείρηση που εργαζόμαστε. Όλοι μαζί 
λοιπόν να βροντοφωνάξουμε τώρα, κατά της εργολαβιοποίησης 
και κατά των ιδιωτικών συμφερόντων, που λυμαίνονται τη ΔΕΗ

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Την Ημερίδα άνοιξε ο Αναπλ. Δ/ντής ΔΕΣΕ, Στεργιώτης Κίμων
Αγαπητοί	 συνάδελφοι	

θα θέλαμε ιδιαίτερα θερ-
μά να σας ευχαριστήσου-
με που ανταποκριθήκατε 
στην κοινή πρόσκληση, 
στην κοινή συνδιοργά-
νωση που κάνει η ΔΕΗ 
με το σωματείο εργαζο-
μένων την ΕΔΟΠ με ένα 
θέμα ιδιαίτερα σημαντικό 
που έχει να κάνει με τον 
ρόλο των εργαζομένων 
στη σημερινή συγκυρία, 
μία δύσκολη συγκυρία 
κατά την οποία η ΔΕΗ 

μετασχηματίζεται, αλλάζει και βεβαίως δημιουργούνται πολλές 
ερωτήσεις και απορίες. 

Για τον σκοπό αυτό είπαμε να κάνουμε μία εκδήλωση ενη-
μερωτική, να έρθουνε συνδικαλιστικά στελέχη της ΕΔΟΠ από 
την περιφέρεια και από την Αθήνα να υπάρξουν υπεύθυνες 
απαντήσεις και ενημερώσεις από ανώτατα και ανώτερα στε-
λέχη της επιχείρησης για διάφορα θέματα που απασχολούν το 
σύνολο των εργαζομένων. Αυτή η ημερίδα είναι και πιλοτική θα 

έλεγα γιατί για πρώτη φορά γίνεται με τέτοιο τρόπο συνδιοργά-
νωσης, έχει γίνει μία άλλη με το σωματείο Σπάρτακος για αθλη-
τικές εκδηλώσεις, για αγώνες δρόμου και αποβλέπει σε μία 
συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης της εσωτερικής επικοινω-
νίας για την δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού με σκοπό η 
διοίκηση, η εταιρεία τα ανώτατα στελέχη να ενημερώνουν τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων αλλά και αντίστροφα οι εκπρό-
σωποι των εργαζομένων εκφράζοντας τις ανησυχίες όλου του 
προσωπικού να μπορούν να έχουν υπεύθυνες απαντήσεις και 
να λύνονται διάφορα σημαντικά θέματα. Δεν θέλω να φάω άλλο 
από τον χρόνο σας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους 
παρευρίσκεστε, το μέλος του Δ.Σ. Τον κύριο Καραβασίλη που 
είναι και το ανώτατο όργανο της διοίκησης, τον πρόεδρο της 
ΓΕΝΟΠ τον κύριο Νίκο Φωτόπουλο, και όλους τους εκπρο-
σώπους προέδρους, γενικούς γραμματείς, μέλη σωματείων 
εργαζομένων της ΔΕΗ. Επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα 
τα στελέχη της επιχείρησης, τον κύριο Δασκαλάκη από τον 
ΑΔΜΗΕ, τον κύριο Καραλάζο Γ. Διευθυντή Εμπορίας, τον κύριο 
Αραβαντινό Γ. Διευθυντή Διανομής, τον κύριο Δαμάσκο από 
την ΔΑΝΠΟ, τον κύριο Καρακατσάνη από την Γενική Διεύθυνση 
Εμπορίας, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με το τέλος 
ακινήτου, τον κύριο Χατζηκυριάκο τομεάρχη ΔΝΥ, κλπ. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δεν μπορείς να έχεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μειώ-
σεων μισθών, περιβάλλον ασφαλιστικών προβλημάτων για τους 
εργαζόμενους να μην μπορείς να βρείς ένα μήνυμα επικοινω-
νίας. 
Παραδείγματος χάριν, το ωράριο εργασίας, ένα εργαλείο για 
την εταιρεία, οδήγησε την εταιρεία σε εικόνα διάλυσης τους 
εργαζόμενους σε συνθήκες νευρικής κρίσης και τι έγινε; φτά-
σαμε αυτή την στιγμή να έχουμε 5 ωράρια. Βγάλαμε μία από-
φαση 5 ωραρίων. 
Ήθελα να ήξερα πόσα θα κερδίσουμε από αυτό το καινούργιο 
ωράριο που έχουμε. Άλλοι να ξεκινάνε στις 7, άλλοι να ξεκι-
νάνε στις 8, άλλοι 7-8, και άλλοι 8-9.
Βέβαια η διοίκηση έκανε ένα διάλογο κωφών με τα πρωτοβάθ-
μια σωματεία γιατί μάλλον είχε στόχο.

Δυστυχώς είμαστε σε μία περίοδο που το συνδικάτο πρέπει 
πλέον να επαναπροσδιορίσει όλες τις καταστάσεις αλλά και 
την τακτική του. 
Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί ο εχθρός, έχει υπομονή, έχει 
και σχέδιο. 
Ας προσέξουμε λοιπόν όλοι μας γιατί οι εποχές είναι δύσκολες 
και η ευθύνη μας είναι τεράστια. 
Με αυτά μόνο, χαιρετίζω το σημερινό σας συμβούλιο αλλά και 
την ημερίδα σας.
Πιστεύω ότι θα πρέπει επιτέλους η εταιρεία να βρει μία στρα-
τηγική την οποία θα πρέπει να την παλέψουμε μαζί γιατί τον 
πελάτη πλέον πρέπει να τον πείσουμε εμείς οι εργαζόμενοι να 
έρθει κοντά μας. 
Καλή συνέχεια. 

ΗΜΕρΙΔΑ 
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Γενικός Διευθυντής Εμπορίας, Καραλάζος Λάζαρος

Αγαπητοί	συνάδελφοι,
Η σημερινή ημερίδα απο-
κτά ξεχωριστή σημασία, 
καθώς πραγματοποιείται 
σε μια δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία για τη 
χώρα και την Επιχείρηση 
με ιδιαίτερα δυσμενείς 
επιπτώσεις στην αμοιβή 
εργασίας και την απα-
σχόληση.
Υπό τις συνθήκες αυτές 
η ΔΕΗ καλείται να λει-
τουργήσει επιπλέον σ΄ 
ένα απαιτητικό ανταγωνι-

στικό περιβάλλον, συχνά με άνισους και ασύμμετρους όρους.
Βασική μας θέση είναι η θετική αντιμετώπιση της υγιούς απε-
λευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και για το λόγο 
αυτό στελέχη και εργαζόμενοι στηρίζουμε έμπρακτα όλες τις 
αναγκαίες θεσμικές δράσεις.
Οι νέες συνθήκες έχουν βοηθήσει την Επιχείρηση να σπάσει 
τα στεγανά του παρελθόντος και να ανταποκριθεί στις πολύ 
σημαντικές απαιτήσεις του νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, 
προωθώντας τη δημιουργία μιας νέας δομής στην Επιχείρηση 
και κατά συνέπεια στην Εμπορία έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις των πελατών της βασιζόμενη:
• στην πολύχρονη εμπειρία της εξηντάχρονης πορείας μας, 
• στη γνώση και στις προσδοκίες των πελατών μας,
•  στην επανασχεδίαση της εμπορικής μας πολιτικής ανταπο-

κρινόμενοι στις προκλήσεις της αγοράς και στις ανάγκες 
των πελατών μας

•  αφήνοντας πίσω τις ελλείψεις και τα λάθη του παρελθόντος, 
στηρίζοντας ενεργά την Ελληνική Οικονομία και οικονομική 
ανάπτυξη της περιφέρειας.

Η στρατηγική προσέγγιση της Εμπορίας στηρίζεται στους εξής 
πυλώνες:
4 Εξυπηρέτηση πελατών
4 Τιμολογιακή Πολιτική - Ανταγωνισμός
4 Έσοδα - Εισπράξεις
4 Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ειδικότερα:
n Εξυπηρέτηση πελατών
 w Νέα αντίληψη m���e��ing
 w Υιοθέτηση πελατοκεντρικής κουλτούρας 
 w Αναβάθμιση του Δικτύου Πωλήσεων
 w Παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών

 w Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
n Τιμολογιακή πολιτική - Ανταγωνισμός
 w  Εφαρμογή διακριτών τιμολογίων με μερική άρση των στρε-

βλώσεων από 01.01.2011
 w  Στόχος η περαιτέρω άρση των στρεβλώσεων για το 2012 

ώστε ν’ αντανακλούν το κόστος
 w Οργανωμένο πλάνο προσέγγισης
 w Υλοποίηση στοχευμένων επισκέψεων σε πελάτες
 w  Ανάσχεση απώλειας εμπορικών πελατών στη Χ.Τ. Ανά-

κτηση πελατών / περιορισμός απωλειών στη Μ.Τ. Στροφή 
του ανταγωνισμού στους οικιακούς.

n Έσοδα - Εισπράξεις
 w  Οικονομική συγκυρία / Ύφεση - Οφειλές πελατών
 w  Ανεξόφλητοι λογαριασμοί (αύξηση σε σχέση με το Δεκέμ-

βριο του 2010: περίπου 23%)
 w  Θεσμοθέτηση πολιτικών διαχείρισης οφειλών
 w  Επιχειρησιακές δράσεις (ενιαίο συγκεκριμένο πλαίσιο δι-

ακανονισμών πολιτική αποκοπών)
 w  Νομικές δράσεις 
 w  Δράσεις που εντάσσονται στο Ρυθμιστικό Πλαίσιο
n Αξιοποίηση ανθρώπινου Δυναμικού με 
 w  Χαρτογράφηση δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη ΒΕΜ 

Εμπορίας, όπως αυτές απορρέουν από το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο και τη στρατηγική μας.

 w  Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Πλάνου για M���e��ing, Πωλήσεις, 
KeyA��oun��M�n�ge��, Ενεργειακές Υπηρεσίες.

 w  Διερεύνηση δυνατότητας μετακίνησης προσωπικού ΔΕΗ 
από άλλες Μονάδες της Επιχείρησης.

Αγαπητοί	Συνάδελφοι,
Σ’ αυτό το νέο περιβάλλον η ΔΕΗ μετεξελίσσεται δυναμικά από 
την παλαιά μονοπωλιακή επιχείρηση, που είχε ως αποστολή 
τον πλήρη εξηλεκτρισμό της χώρας, σε μία εταιρεία με σύν-
θετο ρόλο: Υποστηρίζει τις στρατηγικές επιλογές της Ελλη-
νικής Πολιτείας στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και παράλληλα 
συμμετέχει ενεργά στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Στο νέο αυτό περιβάλλον θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσουμε την Επιχείρησή 
μας αποδοτικότερη με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πελατοκε-
ντρική φιλοσοφία και πάντα με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο 
δυναμικό που αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο της.
Οι	δυσκολίες	είναι	πολλές	και	ο	δρόμος	για	όλα	αυτά	δύσβα-
τος.	Η	απάντηση	στην	προσπάθεια	για	αλλαγή	είναι	μία:	Φιλό-
τιμη	 και	 οργανωμένη	 δουλειά,	 συνέργεια,	 ομαδικότητα	 και	
εναρμόνιση	με	τις	απαιτήσεις	του	νέου	περιβάλλοντος.	



Ασφαλιστικό

1�
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προσωπικού ΔΕΗ
ENΩΣΗ

42o Ημερίδα

Γενικός Διευθυντής Διανομής, Αραβαντινός Νικόλαος

Η Οδηγία 2009/72/ΕΚ ορίζει (άρθρο 26.1) ότι όταν ο Διαχει-
ριστής αποτελεί μέρος μιας κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρη-
σης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, ενώ καθορίζεται σαφώς ότι 
οι τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την αυτονομία του Δια-
χειριστή Δικτύου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι 3/3/2011. Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τη μεγάλη 
πρόοδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο νομικό διαχωρισμό 
αλλά και τη ραγδαία ανάπτυξη των παικτών της εγχώριας αγο-
ράς ηλεκτρισμού στη Μέση και Χαμηλή Τάση (Έμποροι λιανικής, 
Παραγωγοί ΑΠΕ...), γίνεται φανερή η αναγκαιότητα να τηρηθεί 
οπωσδήποτε η προαναφερθείσα προθεσμία.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Οδηγίας, τις διεθνείς 
πρακτικές, τις μελέτες - προτάσεις των Συμβούλων και τις 
εισηγήσεις των Υπηρεσιών (από το 2008 μέχρι σήμερα), γίνεται 
φανερό ότι η πλέον κατάλληλη λύση από πλευράς αρμοδιοτήτων 
(Διαχείρισης Δικτύου και Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου) είναι η 
εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων από μια Εταιρεία Διανο-
μής, 100% θυγατρική της ΔΕΗ, επειδή αυτή η επιλογή:
  Ελαχιστοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες των συναλ-

λαγών μεταξύ Διαχειριστή και Υπηρεσιών Δικτύου.
  Επιτυγχάνει τις καλύτερες συνολικές αποδόσεις στον κλάδο 

διανομής ηλεκτρισμού.
  Κρατάει ενιαία τη δραστηριότητα Διανομής Η.Ε μέσα στον 

Όμιλο της Επιχείρησης.
  Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας, όταν γίνεται 

παράλληλη τήρηση του λειτουργικού διαχωρισμού.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΔΔΗΕ
Αποστολή του ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη, συντήρηση και λει-
τουργία του Δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης, διασφαλίζοντας 
την μακροπρόθεσμη ικανότητα εξυπηρέτησης όλων όσων συν-
δέονται ή θέλουν να συνδεθούν στο δίκτυο αυτό, με διαφάνεια 
και αμεροληψία έναντι των διαφόρων Παραγωγών, Προμηθευ-
τών και Καταναλωτών, σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο 

στο διασυνδεδεμένο δίκτυο όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νη-
σιά. Ειδικά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα έχει και την ευθύνη 
διαχείρισης της παραγωγής.
Ταυτόχρονα, ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας την τιμολογιακή πολιτική για τις χρεώσεις χρήσης του 
δικτύου Διανομής.
Προϋποθέσεις της λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ αποτελούν η ασφα-
λής, αξιόπιστη και αποδοτική Διανομή της ηλεκτρικής ενέργει-
ας, με σεβασμό στο περιβάλλον και βέβαια «Υπό οικονομικούς 
όρους».

ΑΔΕΙΕΣ (χορηγούμενες από τη ΡΑΕ)
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει τις άδειες διαχείρισης του δικτύου διανο-
μής ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 
όσο και των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών, ενώ η ΔΕΗ διατηρεί την κυριότητα του δικτύου(Άδεια 
Αποκλειστικότητας Κυριότητας Δικτύου Διανομής).
ΚΩΔΙΚΕΣ (προτείνονται από το ΔΕΔΔΗΕ, εγκρίνονται από τη 
ΡΑΕ)
Η λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ υπόκειται στον κώδικα Διαχείρισης 
ΕΔΔΗΕ, που προσδιορίζει τις Τεχνικές προδιαγραφές και απαι-
τήσειςΣχεδιασμού, Λειτουργίας και Συντήρησης του δικτύου, 
καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης, τους 
όρους ανάπτυξηςτου δικτύου, τα Τιμολόγια και τους λογαρια-
σμούς, τις διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων 
και Μέτρα για τη διαχείρισηκαι την εξοικονόμηση ενέργειας
Αντίστοιχος κώδικας, διέπει τη Διαχείριση των ηλεκτρικών 
συστημάτων των ΜΔΝ.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να διασφαλίζει την άνευ διακρίσεων πρό-
σβαση στο Δίκτυο όλων των χρηστών, την αμερόληπτη και χωρίς 
διακρίσεις συμπεριφορά έναντι παραγωγών (ΜΔΝ).
Η ΔΕΗ δεν επιτρέπεται να εμπλέκεται ή να επηρεάζει την καθη-
μερινή δραστηριότητα του ΔΕΔΔΗΕ, όσο αυτός κινείται εντός 
προϋπολογισμού
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να έχει χωριστή ταυτότητα, ενώ για να 
διασφαλιστεί η αμεροληψία του και η σωστή λειτουργία του θα 
καταρτίζεται και θα υλοποιείται από αυτόν κατάλληλο πρόγραμ-
μα συμμόρφωσης με σκοπό την αποφυγή οιασδήποτε μερολη-
πτικής συμπεριφοράς, ενώ θα οριστεί και Υπεύθυνος Συμμόρ-
φωσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά από έγκριση της ΡΑΕ) 
που θα επιβλέπει τη εφαρμογή του προγράμματος και τη γενι-
κότερη λειτουργία του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποβάλλει Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου προς 
έγκριση από τη ΡΑΕ, ενώ ο σχεδιασμός θα γίνεται για τα επό-
μενα 3 -7 έτη.
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Η ΔΕΗ Α.Ε. θα έχει την υποχρέωση διασφάλισης των αναγκαί-
ων πόρων, θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΔΕΔΔΗΕ και θα 
οριοθετεί το επίπεδο δανεισμού του.
Στο ΔΕΔΔΗΕ θα τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί για το Δίκτυο 
Διανομής, τα Μη διασυνδεδεμένα νησιά και τα Απομονωμένα 
Μικροδίκτυα.
Μέσω των Ειδικών λογαριασμών του ΛΑΓΗΕ, οι οποίοι θα τρο-
φοδοτούνται από το Τέλος ΑΠΕ και τα αδιάθετα δικαιώματα 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θα γίνεται η χρηματοδότηση 
των Παραγωγών ΑΠΕ των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Ο ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει στη ΔΕΗ ετήσιο αντάλλαγμα για την 
παραχώρηση του Δικτύου,το ύψος του οποίου εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΔΗΕ
Προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αυτο-
νομία των πόρων του Διαχειριστή (για τη διεκπεραίωση τόσο 
των κύριων δραστηριοτήτων όσο και της υποστήριξής τους) θα 
μεταφερθεί στη θυγατρική Εταιρεία Διανομής όλο το προσωπι-
κό της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και της ΔΔΝ, μαζί με το 
αναλογούν προσωπικό των Κεντρικών Υπηρεσιών(πλην εκεί-
νων των υπηρεσιών που θα αποφασισθεί ότι θα παρέχονται κοι-
νά από τη Μητρική - Sh��ed Se�vi�e�), καθώς και το προσωπικό 
που αναλογεί στη Διανομή από την προκήρυξη 1/2007.
Με αυτόν τον τρόπο:
•  Οι δαπάνες Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα είναι σχεδόν 

αποκλειστικά άμεσες και συνεπώς ακριβείς και διαφανείς.
•  Θα γίνει φανερή στην Αγορά η ουσιαστική αυτονομία της Θυ-

γατρικής, αφού θα έχει ελαχιστοποιηθεί η εξάρτησή της από 
τις Υπηρεσίες και τα Συστήματα της Μητρικής.

•  Θα υπάρξει εξειδίκευση όλου του προσωπικού Διανομής 
στις ανάγκες της, με συνέπεια τη βελτίωση της απόδοσής 
του.

•  Θα γίνει ομαλή μετάβαση από τη Γενική Διεύθυνση Διανομής 
στη Θυγατρική Εταιρεία.

Το προσωπικό που θα μετακινηθεί στο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί όλα τα 
εργασιακά, ασφαλιστικά & λοιπά δικαιώματα που απολάμβανε 

και στην ΔΕΗ Α.Ε. (ΕΣΣΕ, ΚΚΠ/ΔΕΗ, Ρυθμίσεις, προϋπηρεσία 
κτλ.).
Οι όποιες αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές χρειάζονται, σχεδιά-
ζονται προσεκτικά και γίνονται σε κατάλληλο χρόνο, ώστε να μη 
δημιουργηθούν σοβαρά εμπόδια στη μετάβαση. 

ΟΡΟΣΗΜΑ (προβλέψεις του Νόμου 4001/2011)
• Έκδοση απόφασης ΔΣ για τη μεταφορά προσωπικού στο ΔΕ-
ΔΔΗΕ (εντός ενός μήνα - 23/9/2011) (πρόκειται για την από-
φαση ΔΣ 200/04.10.2011)
•  Εντός οκτώ μηνών (23/4/2012) θα πρέπει να έχει ολοκλη-

ρωθεί η εισφορά του κλάδουστον ΔΕΔΔΗΕ
•  Την 31/12/2011 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά 

προσωπικού
•  Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από ΔΕΗ Α.Ε. στη 

νέα εταιρεία για το πολύ πέντε χρόνια.
Θέματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί:
•  Κτιριακό: για τη στέγαση του ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρωθεί η 

μίσθωση 2 κτιρίων στην περιοχή της Συγγρού, ενώ αναμένε-
ται σε σύντομο χρονικό διάστημα η ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών για την στέγαση και του υπόλοιπου προσωπικού των 
κεντρικών υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ στην ίδια περιοχή.

•  Οργάνωση κεντρικών υπηρεσιών: έχει ήδη εκπονηθεί το ορ-
γανόγραμμα των κεντρικών υπηρεσιών της νέας εταιρείας.

•  Στελέχωση: έχουν ήδη υλοποιηθεί παράλληλες μετακινή-
σεις στελεχών στις κεντρικές υπηρεσίες, ενώ έχουν προ-
κηρυχθεί οι θέσεις των υπολοίπων στελεχών μέχρι και τη 
στάθμη Τομεαρχών. Παράλληλα, γίνονται συνεννοήσεις για 
τον ορισμό και τη μετακίνηση στον ΔΕΔΔΗΕ των Μονίμων 
Ομάδων Διανομής.

•  Εταιρική Ταυτότητα: έχει επιλεγεί η νέα εταιρική οπτική 
εικόνα και τα λοιπά στοιχεία που θα αποτελούν την οπτική 
ταυτότητα της νέας εταιρείας.
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Διευθυντής Διεύθυνσης Πωλήσεων, Ευάγγελος Καρακατσάνης

Ο κ. Ευάγγελος Καρακατσάνης, παρουσίασε τις προοπτικές και τις νέες προκλήσεις στις 
οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η επιχείρηση και κυρίως στις απαιτήσεις του καταναλωτή 
στηριζόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό της.
Μετά το πέρας της εισήγησή του αναπτύχθηκε ένας πλούσιος διάλογος αφού δόθηκε η 
δυνατότητα να τεθούν πολλές ερωτήσεις που απασχολούν την πολύπαθη υπηρεσία της 
εμπορίας. Οι συνάδελφοι επικεντρώθηκαν κυρίως, στην έλλειψη προσωπικού, το ωράριο, τα 
χρέη, την αναβάθμιση των καταστημάτων, την ασφάλεια των εισπρακτικών κέντρων και τις 
διαρκώς διογκούμενες εργασίες στα καταστήματα.
Απάντησε και παρέθεσε τους παρακάτω πίνακες και στοιχεία. Εμείς ως ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ζητάμε 
από την διοίκηση της ΔΕΗ, έργα και όχι λόγια για την επίλυση των προβλημάτων των συνα-
δέλφων τη πρώτης γραμμής. 

Λειτουργικότητα - απο-
δοτικότητα στην παροχή 
των υπηρεσιών μας βασι-

σμένες στην κοινωνική μας υπευθυνότητα
  Η Εμπορία, ενταγμένη στο ανταγωνιστικό κομμάτι της 

Επιχείρησης, αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» στο πεδίο 
των πωλήσεων.

  Η νέα πολιτική μας 
στην εξυπηρέτηση 
π ε λ α τ ώ ν , 
βασισμένη στην 
κοινωνική μας 
ευθύνη, δομείται 
σε άξονες δράσης 
που προσδίδουν 
στην παροχή των 
υπηρεσιών μας.

Βασικοί άξονες. Διακανονισμοί. 
  Κατηγοριοποίηση πελατών
  Βαθμός συνέπειας
  Ενιαία αντιμετώπιση

Διακανονισμοί. Βασικοί άξονες - Κριτήρια 
προταθείσας διαδικασίας (2/3)

  Διάκριση πελατών σε κατηγορίες: 
  Πελάτες Υψηλής Τάσης
  Δημοσίου 
  Πελάτες με συγκεντρωτικούς λογαριασμούς
  Πελάτες ΜΤ και ΧΤ με μέτρηση Ισχύος
  Πελάτες ΧΤ (μη Οικιακοί) χωρίς μέτρηση Ισχύος
  Οικιακοί πελάτες
  Οικιακοί - ευπαθείς ομάδες
  Εξέταση βαθμού Συνέπειας
  Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς
  Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς
  Περισσότερες από μια ενσωματώσεις σε επόμενο 

λογαριασμό ή και μια αθέτηση διακανονισμού
 Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών
 Παραβίαση μετρητή μετά από αποκοπή λόγω χρέους
  Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μετρητή 

μετά από αποκοπή ή και ρευματοκλοπή.

Αναβάθμιση του Δικτύου Πωλήσεων με σύγχρονη αντίληψη, 
αισθητική και ποιότητα υπηρεσιών  

1.	Εφαρμογή	οπτικής	ταυτότητας	στο	Δίκτυο	Καταστημάτων
Η προοπτική εφαρμογής ενιαίας εικόνας, ως τάση που υιοθετεί-
ται από εταιρίες στο σημείο επαφής με τον πελάτη:
w  συνάδει με τους στρατηγικούς και εμπορικούς στόχους των 

εταιριών,
w ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη 
w  δημιουργεί μία διακριτή ταυτότητα σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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Αρχές αναμόρφωσης καταστημάτων Εμπορίας
  Ενιαία πρακτική στις διαδικασίες εξυπηρέτησης
  Ομοιόμορφη εικόνα που να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη 

αντίληψη για μια επιχείρηση με πελατοκεντρικό προσανατο-
λισμό 

  Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον παρέχοντας στο κατα-
ναλωτικό κοινό την αίσθηση της άνεσης, της ταχύτητας και 
της ποιότητας εξυπηρέτησης

  Ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τους πελά-
τες.

Αναβάθμιση του Δικτύου Πωλήσεων με σύγχρονη αντίληψη, 
αισθητική και ποιότητα υπηρεσιών  

1.	Εφαρμογή	οπτικής	ταυτότητας	στο	Δίκτυο	Καταστημάτων

Κατάστημα Αθήνας (Είσοδος)

2.	Δράσεις	για	την	Ασφάλεια.	Ασφάλεια	
εισπρακτικών	κέντρων

1. Συστήματα Ασφαλείας 

w Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε 131 καταστήματα

w  Συστήματα συναγερμού (χρηματοπαγίδες, μπουτόν πανικού) 
σε 133 καταστήματα.

w  Ατομικά χρηματοκιβώτια με χρονοκαθυστέρηση σε 133 
καταστήματα.

w  Μεγάλα «κρυφά» χρηματοκιβώτια με χρονοκαθυστέρηση σε 
77 καταστήματα.

2. Λήψη Διοικητικών Μέτρων

w  Επέκταση των συμβάσεων για τη διενέργεια των 
χρηματαποστολών από εξειδικευμένες εταιρίες �e�u�i��y σε 
118 καταστήματα από το σύνολο των 133.

w  Φύλαξη σε 29 καταστήματα με μεγάλες εισπράξεις (από 

1.10.2010 σε 32 καταστήματα).

w  Σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την εταιρία HDI 
GERLING για κάλυψη απωλειών με ανώτατο όριο κάλυψης: 
2.000.000€.

w  Συνεχής έκδοση διοικητικών οδηγιών σχετικά με τη φύλαξη 
και διαχείριση των χρημάτων έως την απομάκρυνσή τους από 
τα καταστήματα και την τήρηση των συμβατικών όρων του 
ασφαλιστηρίου.

3. Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

w  Προμήθεια 85 ειδικών τσαντών ασφαλείας για τη μεταφορά 
χρημάτων στα καταστήματα που δεν υπάρχει χρηματαποστολή 
και στα μεγάλα καταστήματα για μεταφορά των χρημάτων στα 
«κρυφά» χρηματοκιβώτια. 

w  Τοποθέτηση αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων στα ταμεία 39 
καταστημάτων.

w  Τοποθέτηση κυγλιδωμάτων και ρολών ασφαλείας στο σύνολο 
των καταστημάτων (ολοκλήρωση εντός του 2012).

w Τοποθέτηση «θαλάμου αποτροπής πρόσβασης» σε 5 
καταστήματα (Λαγκαδά, Θήβας, Κηφισιάς, Βέροιας, Άργους). 
Προβλέπεται έως το τέλος του 2012 η επέκταση του μέτρου και 
στα υπόλοιπα καταστήματα.

4. Εγκατάσταση Νέου Ταμιακού συστήματος 

Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των νέων ταμιακών μηχανών 
με σύγχρονα χαρακτηριστικά, μερικά εκ των οποίων είναι:

w  Re�l ��ime λειτουργία και ανταλλαγή πληροφοριών με κεντρικό 
Se�ve�.

w Αυτόνομη λειτουργία �n-line, αυτόματα ή κατ’ επιλογή�n-line, αυτόματα ή κατ’ επιλογή-line, αυτόματα ή κατ’ επιλογήline, αυτόματα ή κατ’ επιλογή, αυτόματα ή κατ’ επιλογή

1. Ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων πληρωμής:

w Στα ΕΛΤΑ

w Σε ΑΤΜ Τραπεζών

w Στα μηχανήματα EAS�� �A�� της Τράπεζας ΠειραιώςEAS�� �A�� της Τράπεζας Πειραιώς �A�� της Τράπεζας Πειραιώς�A�� της Τράπεζας Πειραιώς της Τράπεζας Πειραιώς 

w Μέσω e-��n�ing και �hone-��n�ing e-��n�ing και �hone-��n�inge-��n�ing και �hone-��n�ing-��n�ing και �hone-��n�ing��n�ing και �hone-��n�ingκαι �hone-��n�ing �hone-��n�ing�hone-��n�ing-��n�ing��n�ing

w Με Πάγια Τραπεζική Εντολή, είναι τόσο ΑΠΛΟ 

w Στα καταστήματα της A�S �ou�ie� και IMSA�S �ou�ie� και IMS �ou�ie� και IMS�ou�ie� και IMS και IMSIMS

w Στα Καταστήματα WIND και ��DA�H�NEWIND και ��DA�H�NE και ��DA�H�NE��DA�H�NE

w Σε επιλεγμένα Su�e� Μ���e��Su�e� Μ���e��Μ���e�����e��

w  Σε πληθώρα άλλων καταστημάτων (Πρακτορεία 
ΠΡΟ-ΠΟ, Φαρμακεία, κλπ )

2.  Εξασφάλιση πληρωμής, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη σε 
τουλάχιστον ένα σημείο (σήμερα στα ΕΛΤΑ).

3.  Εγκατάσταση μηχανημάτων EASY PAY της Τράπεζας 
Πειραιώς εντός των καταστημάτων ΔΕΗ (πιλοτικά σε επτά 
καταστήματα).
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Διευθυντής ΔΑΔΜ, Νικόλαος Δασκαλάκης

Ο κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, παρουσίασε στην ημερίδα την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-
μικού, τους στρατηγικούς στόχους, τις αρμοδιότητες και την μεταβατική οργανωτική δομή 
του Ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Μεταφορά).
Παρέθεσε πίνακες και έγινε γόνιμος διάλογος με τους συναδέλφους.

Ατζέντα
  Αναγκαιότητα 

δημιουργίας 
του ΑΔΜΗΕ

  Περιγραφή του 
ΑΔΜΗΕ

  Αποστολή - Όραμα 
  Κύριες αρμοδιότητες 
  Στρατηγικοί Στόχοι
  Bu�ine�� �l�n

  Προσωπικό ΑΔΜΗΕ και μεταφορά του στη νέα εταιρεία
  Πολιτική κατά τη μεταφορά του προσωπικού
  Ανεξαρτησία ΑΔΜΗΕ - Σχέσεις με τη ΔΕΗ 
  Μεταβατική οργανωτική δομή 

Αναγκαιότητα δημιουργίας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)

  Εφαρμογή του 3ου Ενεργειακού Πακέτου και της Οδηγίας 
2009/72 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

  Υποχρέωση συμμόρφωσης της Ελληνικής Κυβέρνησης 
με τα προβλεπόμενα του Μνημονίου Συνεννόησης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

  Ανάγκη απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

  Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου 
ενεργειακού νόμου (4001/2011), η ΔΕΗ καλείται να 
ολοκληρώσει την εισφορά του Κλάδου Μεταφοράς στον 
Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΔΜΗΕ).

Περιγραφή του ΑΔΜΗΕ 
  Ο ΑΔΜΗΕ θα αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου 

ΔΕΗ, στην κυριότητα της οποίας, θα περιέλθει εξολοκλήρου 
η ιδιοκτησία των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς.

  Δημιουργείται με απόσχιση του κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ 
(ΓΔ Μεταφοράς και προσωπικό από τις επιτελικές υπηρεσίες 
της ΔΕΗ) και την παράλληλη απόσχιση των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων λειτουργίας και ανάπτυξης του συστήματος 
που σήμερα εντάσσονται στον ΔΕΣΜΗΕ.

Ο ΔΕΣΜΗΕ μετανομάζεται σε ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και διατηρεί το ρόλο 
του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σκοπός
Η αξιόπιστη και ασφαλής διακίνηση της ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω της ανάπτυξης, συντήρησης και φυσικής λειτουργίας ενός 
άρτιου Συστήματος Μεταφοράς, με σεβασμό στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον προς όφελος των χρηστών και του κοινωνικού 
συνόλου. 

Αξίες
•  Ακεραιότητα: Δικαιοσύνη και διαφάνεια στις συναλλαγές της 

επιχείρησης με τρίτους.
•  Σεβασμός: Δραστηριότητες με ευαισθησία στο περιβάλλον, 

εξασφαλίζοντας την προστασία της ανθρώπινης ζωής έναντι 
ατυχημάτων.

•  Συνεχής βελτίωση: Διαρκής εκπαίδευση και μεταφορά 
τεχνογνωσίας στους νεότερους υπαλλήλους.

•  Επίγνωση: Ομαδική συνεργασία και λήψη αποφάσεων μετά 
από συναινετικές διαδικασίες. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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Εικόνα του μέλλοντος
•  Διατήρηση της ηγετικής θέσης στη διακίνηση ηλεκτρικής 

ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας άρτια 
καταρτισμένο και υψηλής παραγωγικότητας ανθρώπινο 
δυναμικό και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

•  Πρωτοπορία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και 
παράλληλα διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών 
προσφέροντας άριστη ποιότητα υπηρεσιών και σεβασμό στο 
περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Κύριες αρμοδιότητες του ΑΔΜΗΕ

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτών, ο ΑΔΜΗΕ θα 
εισπράττει το ρυθμιζόμενο έσοδο, όπως αυτό ορίζεται 
σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος 

Μεταφοράς και τις ισχύουσες θεσμικές διατάξεις.

Στρατηγικοί Στόχοι 
• Προώθηση νέων έργων Μεταφοράς.
  Υλοποίηση των έργων της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήματος 

Μεταφοράς (ΜΑΣΜ), συστηματικός έλεγχος προόδου, 
κόστους και απόδοσης των έργων.

• Βέλτιστη εκτελεστική λειτουργία του Συστήματος
  Μεταφοράς Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση 

βλαβών του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να λειτουργεί με 
αξιοπιστία και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

• Βελτίωση της αξιοπιστίας
  Ανανέωση εξοπλισμού μειωμένης λειτουργικής αξιοπιστίας 

και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προστασίας, 
μέτρησης, τηλεποπτείας.

• Βελτίωση της αποδοτικότητας
  Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με 

τη χρήση νέων πληροφοριακών εργαλείων και ευέλικτων 
διαδικασιών.

• Βελτίωση αποτελεσματικότητας του προσωπικού
  Ανάπτυξη - Εκπαίδευση - Επιμόρφωση και πλήρης αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού.
•  Συντεταγμένη διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην 

Εργασία 
  Χάραξη στρατηγικής για ανάληψη συντονισμένων δράσεων 

και μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη των ατυχημάτων 
και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων

•  Ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων
  Βελτιστοποίηση αποθεμάτων στις αποθήκες σε συνδυασμό 

με την ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης των 
προμηθειών.

•  Προστασία του περιβάλλοντος
  Πλήρη προσαρμογή των περιβαλλοντικών μελετών, που 

αφορούν έργα Μεταφοράς, στις σχετικές Ελληνικές και 
Κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς σε συνδυασμό με τη 
στενή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και την 
προώθηση ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προσωπικό του ΑΔΜΗΕ και μεταφορά του στη νέα εταιρεία

  Το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ αποτελείται από:
•  Εργαζόμενους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της 

ΔΕΗ.
•  Εργαζόμενους του ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ, οι οποίοι 

απασχολούνται στις οργανωτικές μονάδες και 
δραστηριότητες του ΔΕΣΜΗΕ που αφορούν τη διαχείριση, 
λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος 
Μεταφοράς.

  (Λειτουργία, Έλεγχος, Ανάπτυξη και Συντήρηση του 
Συστήματος, Εκκαθάριση των Αποκλίσεων, Εμπορικά και 
Ρυθμιζόμενα Θέματα, Μετρήσεις).

•  Εργαζόμενους των επιτελικών υπηρεσιών της ΔΕΗ, οι οποίοι 
θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες επιτελικές υπηρεσίες του 
ΑΔΜΗΕ.

Κατά τη μεταφορά και ένταξη τους στον ΑΔΜΗΕ, οι 
εργαζόμενοι διατηρούν όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά 
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τους δικαιώματα. Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται πλήρως και 
δεν επιτρέπεται, συνεπεία της μεταφοράς, βλαπτική μεταβολή 

των όρων εργασίας (Άρθρα 102 & 125 του Ν. 4001/2011).

Ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ - Σχέσεις με τη ΔΕΗ
  Ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να διατηρεί την ανεξαρτησία του από τις 

ανταγωνιστικές δραστηριότητες της ΔΕΗ (Παραγωγή και 
Εμπορία) προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση 
των χρηστών του Συστήματος και η σωστή λειτουργία της 
αγοράς στο πνεύμα του υγιούς ανταγωνισμού.

  Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας επιδιώκεται στην καθημερινή 
λειτουργία του ΑΔΜΗΕ και δε σχετίζεται με το μετοχικό του 
έλεγχο από τη ΔΕΗ 

  Τα θέματα ανεξαρτησίας προϋποθέτουν κανόνες που διέπουν 
μεταξύ άλλων και την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών 
του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ και των θυγατρικών της (π.χ. τον 
ΔΕΔΔΗΕ).

Βασικοί άξονες ανεξαρτησίας του ΑΔΜΗΕ

Μεταβατική οργανωτική δομή ΑΔΜΗΕ 
- Βασικές αρχές κατάρτισης

w  Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου μετάβασης στη 
νέα δομή.

w  Εξασφάλιση ενιαίας κουλτούρας η οποία θα συμβάλει στην 
προώθηση της συνοχής, του συντονισμού και του διοικητικού 
ελέγχου, καθώς και καλύτερη ευθυγράμμιση ως προς την 
επίτευξη των στόχων.

w  Επιλογή του βέλτιστου βαθμού κεντρικοποίησης στρατηγικών 
λειτουργιών, με σκοπό ανάδειξη του στρατηγικού τους 
χαρακτήρα διατηρώντας παράλληλα στις επιχειρησιακές 
μονάδες τον απαραίτητο βαθμό αυτονομίας.

w  Εξορθολογισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων που 
εστιάζει στον περιορισμό των επικαλύψεων και την εξάλειψη 
της ασάφειας των ρόλων.

w  Επαναπροσδιορισμός των γραμμών αναφοράς αποσκοπεί 
στην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του διοικητικού 
ελέγχου και της παρακολούθησης της απόδοσης και 
η εξασφάλιση της ευελιξίας της διοίκησης στη λήψη 
αποφάσεων.

Ανάπτυξη	ενός	οργανωτικού	μοντέλου	το	οποίο	θα	
διασφαλίζει	την	έγκαιρη	και	αδιάλειπτη	λειτουργία	της	

θυγατρικής	εταιρείας,	καθιστώντας	τη	παράλληλα	λειτουργικά	
αυτόνομη	από	την	καθετοποιημένη	επιχείρηση	της	ΔΕΗ.
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Τομεάρχης ΔΝΥ, Χατζηκυριάκου Μιχάλης

Κύριοι	Συνάδελφοι καλή 
σας μέρα. 
Θα είμαι πολύ συνοπτι-
κός για να έχουμε χρόνο 
μετά να απαντήσουμε σε 
ερωτήσεις. 
Θα είμαι πολύ συνοπτι-
κός ως προς το θέμα 
της παρουσίασης που 
κλήθηκα να κάνω σήμερα 
σχετικά με τον νόμο τον 
γνωστό 4001. 
Θα αναφερθώ σε αυτό 
τον νόμο μόνο ως προς 
τα θέματα τα εργασιακά 

και συγκεκριμένα στα διάφορα άρθρα τα οποία λίγο πολύ έχουν 
το ίδιο περιεχόμενο για τις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ, της 
μεταφοράς και της διανομής, όπου για μεν την μεταφορά για 
τον ΑΔΜΗΕ είναι το άρθρο 102 & 104 ως προς τους συναδέλ-
φους που είναι στο ΔΕΣΜΗΕ όπου εκεί προβλέπεται ότι για την 
μεταφορά του προσωπικού και τους όρους εργασίας που εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 178/2002 
και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμους και εφαρμοστέες 
επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, των ΚΚΠ,στις εν γένει 
υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ ΑΕ και σε ατο-
μική σύμβαση εργασίας. 
Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την ΔΕΗ, αναγνωρί-
ζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν 
και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλα-
πτική μεταβολή των όρων εργασίας. 
Και με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζουν την διαδικασία και γενικά 
την κάθε λεπτομέρεια. Το ίδιο αυτό που συμβαίνει με το 102 
είναι και το 125 νομίζω. Λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. 
Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μία τεράστια φιλολογία πριν την ψήφι-
ση του νόμου και συγκεκριμένα ειδικά για την ΑΔΜΗΕ, για την 
μεταφορά ότι δεν είχε περιληφθεί (ενώ είχε περιληφθεί στο 
αρχικό σχέδιο), ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του 178 κλπ.
Στο υποβληθέν προς ψήφιση νομοσχέδιο δεν υπήρχε αυτό έλε-
γε κατά αναλογία και κατ’ ανάλογο τρόπο και διάφορα τέτοια 
όπου με πολύ κόπο εκ μέρους και της ΓΕΝΟΠ και της διοίκησης 
(κυρίως η ΓΕΝΟΠ από ότι ξέρω) περιελήφθη αυτή η διάταξη. 
Έτσι λοιπόν με ισότιμο τρόπο ρυθμίζεται η μεταφορά του προ-
σωπικού στις 2 θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ, δηλαδή εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του ΠΔ178. Τι είναι αυτό το προεδρικό 
διάταγμα 178 τώρα. 

Αυτό το προεδρικό διάταγμα προβλέπει ότι στο άρθρο 4 ότι 
δια της μεταβιβάσεως και από της ημερομηνίας αυτής, όλα τα 
υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβά-
ζον από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διά-
δοχο. Μετά την μεταβίβαση,ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί 
(δηλαδή οι 2 θυγατρικές εταιρείες) τους όρους εργασίας που 
προβλέπονται από την συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση, 
κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας. 
Αυτό δε το προεδρικό διάταγμα 178/2002 έχει αφετηρία, έχει 
στηριχθεί, έχει ψηφιστεί σε συμμόρφωση προς μία οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό σημαίνει ότι αυτό το προεδρικό διάταγμα έχει ισχύ νόμο 
και μάλιστα κατά μία άποψη την επικρατέστερη, υπερέχει και 
του συντάγματος. Αλλά και να μην υπήρχε με λίγα λόγια το 178, 
θα ίσχυε η οδηγία. 
Επομένως, όλοι οι εργαζόμενοι, κατά την στιγμή, να το διευκρι-
νίσω αυτό γιανα λύσω και κάποιες απορίες που ενδεχομένως 
προκύπτουν στις ερωτήσεις, κατά την στιγμή της μεταβίβασης, 
δηλαδή στο �o�y-�����e, και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνεται η 
γενική συνέλευση της ΔΕΗ, με αυτό το θέμα. Την αύξηση κεφα-
λαίου, την απόσχιση του κλάδου της μεταφοράς, (ειδικά για τον 
ΑΔΜΗΕ για την μεταφορά), και την απορρόφηση της από την 
νέα θυγατρική της ΔΕΗ κατά 100% τον ΑΔΜΗΕ. 
Κατά την στιγμή της απόσχισης αυτής, όλα τα δικαιώματα μετα-
φέρονται στον νέο εργοδότη. Θα συνεχίζουν να ισχύουν αυτά 
τα δικαιώματα δηλαδή η ΕΣΣ, το ΚΚΠ, οι υπηρεσιακές ρυθμί-
σεις και η ατομική σύμβαση εργασίας, θα συνεχίσουν να ισχύ-
ουν σε όσους συναδέλφους πάνε σε μία από τις εταιρείες τις 
θυγατρικές με την ανάθεσή τους. 
Στην συνέχεια ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα της κάθε εται-
ρείας να κάνει καινούργιες αναθέσεις, για να συνεχίσει την 
εύρυθμη (κατά την κρίση της) λειτουργία της κάθε εταιρείας. 
Με λίγα λόγια διασφαλίζονται πλήρως όπως είναι σήμερα τα 
πράγματα, τα δικαιώματα του κάθε εργαζόμενου τα minimum 
αν θέλετε. 
Διασφαλίζονται λοιπόν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων, όπως τα είχε και όπως τα προβλέπει ο ΚΚΠ, και η ατομική 
σύμβαση εργασίας, τα 2 βασικά είναι αυτά, στις νέες εταιρείες 
που θα πάνε. 
Το μόνο που δεν μπορεί να του υποσχεθεί κανείς γιατί δεν 
μπορούσε να του υποσχεθεί και στην ΔΕΗ που ήτανε, είναι ότι 
στο διηνεκές θα έχει ανάθεση. Αυτά είναι ως προς την παρου-
σίαση.
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Καλησπέρα λοιπόν και 
από μένα. Θα κάνω μια 
προσπάθεια μιας συνο-
πτικής παρουσίασης των 
εξελίξεων και θα προ-
σπαθήσω προκαταβολι-
κά να απαντήσω, σε ένα 
αριθμό ερωτημάτων που 
ξέρω ότι απασχολούνε 
πολλούς και πολλές. Και 
βεβαίως όταν τελειώ-
σω την παρουσίαση, θα 
‘χετε τη δυνατότητα να 
κάνετε και συγκεκριμένα 
ο καθένας και η κάθε μια 

ερωτήματα, όσα τουλάχιστον δεν θα έχουνε καλυφθεί από την 
εισήγηση τη δική μου. 

Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια 
παλιότερα να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των ασφαλισμένων στη 
ΔΕΗ με τη συγκρότηση ειδικού θα έλεγα πακέτου, ώστε μέσα 
από το ηλεκτρονικό σύστημα να έχει τη δυνατότητα ο κάθε ένας 
και η κάθε μια να πληροφορείται και μάλιστα 5 χρόνια πριν από 
την υποτιθέμενη ημερομηνία δυνατότητας συνταξιοδότησής του 
να πληροφορείται τα δικαιώματά του και σε κάθε περίπτωση 
μάλιστα με ειδικό νόμο, είναι ο νόμος 2676/99, θεσμοθετήθηκε 
ότι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία είναι υποχρεωμένα να απαντούν 
εγγράφως.

Πληροφορούμαι τον τελευταίο καιρό ότι το αρμόδιο γραφείο 
της ΔΑΠ, της παλιάς ΔΑΠ, δεν δίνει πλέον αυτά τα σημειώματα, 
αυτό αποτελεί απαράδεκτη οπισθοδρόμηση. 

Σας θυμίζω ότι σήμερα με το νόμο Ρέππα, το Δημόσιο και τα 
ειδικά ταμεία, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ΟΑΠ ΔΕΗ, υπολό-
γισαν τη σύνταξη με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου Ρέππα, κόβα-
νε το χρόνο σε δύο κομμάτια. Ενας φερ’ειπείν που θα ‘θελε να 
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2011 και θα είχε ας πούμε 
35 χρόνια, για τα 31 χρόνια, δηλαδή το διάστημα όλο μέχρι 31 
Δεκεμβρίου του ‘07, θα υπολογιζότανε η σύνταξή του με το 80% 
των αποδοχών του τελευταίου μήνα, του μήνα στη διάρκεια του 
οποίου θα κατέθετε την αίτηση συνταξιοδότησης και μόνο για τα 
τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή ‘08, ‘09, ‘10, ‘11 θα είχαμε δείκτη 
αναπλήρωσης 76%, μία ποσοστιαία μονάδα κάτω κάθε χρόνο, 
76% το ‘11 και για βάση υπολογισμού θα είχαμε και έχουμε το 
μέσο μισθό από την 1 Γενάρη του ‘08 μέχρι το μήνα που θα κάνει 
την αίτηση συνταξιοδότησης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν αυτό 
αλλάξει, τα πράγματα σοβαρεύουν πάρα πολύ. 

Εδώ θέλω να σταματήσω στα γενικά. Θα πω τρία, τέσσερα, θα 

απαντήσω μάλλον προκαταβολικά σε τρία, τέσσερα ερωτήματα 
που ξέρω ότι θα μου τα κάνετε οπωσδήποτε, για να έχουμε οικο-
νομία χρόνου. 

Το πρώτο ερώτημα. Πάρα πολλές γυναίκες, μητέρες ανη-
λίκων θέτουνε το ερώτημα πότε μπορούνε να φύγουνε και αν 
συμφέρει να φύγουνε. Σήμερα πλέον όπως έχει διαμορφωθεί η 
κατάσταση, στη ΔΕΗ οι μητέρες ανηλίκων έχουνε δύο δυνατό-
τητες να φύγουνε. Η μία δυνατότητα είναι αυτή που προκύπτει 
από το καταστατικό,ΤΑΠ ΔΕΗ, που είναι υπηρεσία του ΙΚΑ. Οι 
μητέρες ανηλίκων έχουνε δύο πόρτες, η μία πόρτα λέει ότι πρέ-
πει να έχουμε συνδρομή των δύο προϋποθέσεων, η ηλικία πάει 
πίσω, είναι δεύτερη, να συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού, 
το παιδί να είναι κάτω από 18, να μην έχει συμπληρώσει τα 18 
και να συντρέχει επίσης και η συμπλήρωση 25ετίας, 25ετούς 
συντάξιμης υπηρεσίας από τη γυναίκα. Σ’αυτή την περίπτωση 
η σύνταξη χορηγείται με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της 
ηλικίας και είναι πλήρης και όταν λέμε πλήρης, όταν ο νόμος 
λέει πλήρης σύνταξη, σε όλα τα νομοθετικά κείμενα, δεν εννοεί 
ότι θα ‘χεις 25 χρόνια και θα πάρεις σύνταξη για 35, η σύνταξη 
προκύπτει από ένα μαθηματικό τύπο που έχει δύο παραμέτρους, 
η μία παράμετρος είναι τα χρόνια και η άλλη παράμετρος είναι 
ο μισθός, η βάση επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές 
εισφορές. Οταν λοιπόν ο νόμος λέει πλήρης σύνταξη, εννοεί ότι 
δεν θα έχει �en�l��ie�, δεν θα έχει ποινές, αλλά πάντοτε θα είναι�en�l��ie�, δεν θα έχει ποινές, αλλά πάντοτε θα είναι, δεν θα έχει ποινές, αλλά πάντοτε θα είναι 
ανάλογη με τα χρόνια που έχει εκείνος που συνταξιοδοτείται, 
όταν λέω τα χρόνια που έχει, εννοώ πραγματικά και πλασμα-
τικά, σε όσες περιπτώσεις τα πλασματικά βελτιώνουνε και τη 
σύνταξη, δεν είναι μόνο θεμελιωτικά αλλά βελτιώνουνε και τη 
σύνταξη. Γυναίκα λοιπόν που έχει 25 χρόνια και το παιδί της 
ήταν ανήλικο όταν συμπλήρωνε τα 25 χρόνια, εφόσον αυτό είχε 
γίνει μέχρι το τέλος του ‘10, μπορεί να φύγει, έχει θεμελιώ-
σει, διατηρεί το δικαίωμα να φύγει όταν συμπληρώσει το 50οστό 
έτος της ηλικίας. Προσέξτε, δεν είναι υποχρεωμένη να φύγει, 
δικαίωμα αποκτά, μπορεί να μείνει και να φύγει μετά, αλλά σε 
κάθε περίπτωση κλείδωσε όπως λέμε το δικαίωμα και αν αλλά-
ξει ο νόμος δεν την αφορά. 

Όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα το ‘10 ή θεμελιώνουνε το 
‘11 ή θα θεμελιώσουνε το ‘12, δεν φεύγουνε στα 65, φεύγουνε 
στα προβλεπόμενα το ‘10, το ‘11 ή το ‘12 όρια ηλικίας. Μόνο 
εκείνοι που θα θεμελιώσουνε δικαίωμα το ‘13 φεύγουνε στα 65, 
τότε ο νόμος τους μαζεύει όλους, γυναίκες, άντρες, μητέρες 
ανηλίκων, μητέρες με 3 παιδιά, μητέρες με 13 παιδιά, αυτούς 
που θεμελιώνουν από το ‘13 και πέρα και τους βάζει στο τσου-
βάλι των 65 ετών, μόνο αυτούς, οι υπόλοιποι έχουνε θεμελιω-
μένο δικαίωμα. Για να γυρίσουμε λοιπόν πίσω, η γυναίκα λοιπόν 
αυτή φεύγει εφόσον κάνει χρήση των ρυθμίσεων αυτών, φεύγει 

Συνταξιούχος συν/φος πρώην Δ/ντής Ασφαλιστικού ΔΕΗ, Γιώργος ρωμανιάς
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με 25ετία και ανήλικο παιδί, με τη συμπλήρωση, μπορεί να φύγει 
με τη συμπλήρωση του 50οστού έτους της ηλικίας της και με 
πλήρη σύνταξη, δηλαδή χωρίς καμία παρακράτηση, κανένα �en-�en-
�l��y, καμία ποινή., καμία ποινή. 

 Η ίδια γυναίκα μπορεί να φύγει και από άλλη πόρτα. Η 
άλλη πόρτα λέει, 18 χρόνια και 4 μήνες, 5.500 ένσημα με άλλα 
λόγια και ανήλικο παιδί, αλλά η άλλη πόρτα της δίνει το δικαίωμα 
να φύγει με συμπληρωμένα τα 50, αλλά με μειωμένη σύνταξη 
κατά 6%, με πλήρη σύνταξη στα 55. Η ποινή είναι 6% για κάθε 
χρόνο που είναι κάτω από τα 55 και επομένως σ’αυτή την περί-
πτωση η γυναίκα αυτή εάν θελήσει να φύγει στα 50, βέβαια όπως 
καταλαβαίνετε είναι ευκολότερο να φύγει διότι χρειάζονται 18,5 
χρόνια για να μπορέσει να φύγει και εφόσον το παιδί παραμέ-
νει ανήλικο, ενώ για την προηγούμενη περίπτωση χρειάζεται 25 
χρόνια. Εδώ λοιπόν η κάθε γυναίκα θα πρέπει να κρίνει. Εγώ 
δεν συνιστώ ποτέ σε καμία περίπτωση να φύγει στα 50 θα πάρει 
μειωμένη γιατί όταν θα πάει στα 55 δεν θα αποκατασταθεί η 
πλήρης σύνταξη, η μειωμένη που πήρε είναι εφ’όρου ζωής, ακό-
μα χτύπα ξύλο και για τους κληρονόμους της. Επομένως, σ’αυτή 
την περίπτωση έχουμε ένα δίλημμα στις γυναίκες, μπορούν να 
φύγουν, μπορούν να περιμένουν αυτές που είναι; Αντιλαμβάνε-
στε το δίλημμα είναι μεγάλο και δεν είναι εύκολο να το απαντή-
σεις. Μια γυναίκα δηλαδή που έχει 18,5 χρόνια και ανήλικο παιδί 
και πιάνει το 50οστό έτος της ηλικίας και μπορεί να φύγει, έχει 
τον προβληματισμό και λέει, να περιμένω να πάω στα 55 για 
να βελτιωθεί η σύνταξη; Διότι μην κοροϊδευόμαστε, είναι 30% η 
μείωση, 30% ξέρετε τι σημαίνει; Ενας που έχει ας πούμε 9.000 
ένσημα, θα του κοπεί περίπου το 1/3, ενώ έχει 9.000 ένσημα, θα 
πάρει σύνταξη για 6.000 ένσημα, τα άλλα 3.000 χάνονται, χοντρι-
κώς ο υπολογισμός, τα άλλα χάνονται, επομένως είναι μεγάλη 
ζημιά. Η γυναίκα λοιπόν αυτή έχει το δίλημμα, μα φοβάμαι ότι θα 
μειωθεί το εφάπαξ, φοβάμαι ότι η σύνταξή μου θα υπολογιστεί 
σε χαμηλότερο μισθό, φοβάμαι ότι εξ αυτού θα μειωθεί και από 
άλλη αιτία το εφάπαξ, φοβάμαι ότι θα μειωθεί ή θα καταργηθεί 
η επικουρική σύνταξη, να πάρω αυτά που μπορώ τώρα και βλέ-
πουμε. Δεν βλέπουμε, πήρες αυτά, τελείωσε, έχασες την άλλη 
προοπτική. Και θα μου πείτε βέβαια, μπορούμε να πούμε σ’αυτή 
τη γυναίκα με σιγουριά, μείνε να πας 55; Δεν μπορούμε να το 
πούμε. Και εγώ πολλές φορές που με ρωτούνε συγκεκριμένα-
να μείνω ή να φύγω;-περιορίζομαι να λέω, την απόφαση θα την 
πάρετε οι ίδιοι, εγώ απλώς λέω σε όλους που με ρωτούν, εγώ 
αν ήμουνα στη θέση σου δεν θα ‘φευγα ή εγώ αν ήμουνα στη 
θέση σου θα ‘φευγα, αλλά είναι ένα ρίσκο-και το ξαναλέω αυτό-
προσωπικό για τον καθένα. Ο κανόνας είναι ότι δεν φεύγουμε με 
μειωμένη σύνταξη, εκτός αν υπάρχουνε ανυπέρβλητοι λόγοι.

Πολλές φορές ο νόμος εμποδίζει τη θεμελίωση δικαιώματος. 
Ενα απλό παράδειγμα. Τρίτεκνη γυναίκα η οποία είναι στη ΔΕΗ, 
η οποία είχε 20 χρόνια συντάξιμα το 2010, είχε 3 παιδιά και άνω, 
θεμελίωσε δικαίωμα για να φύγει χωρίς όριο ηλικίας. Ερχεται ο 

νόμος και μας λέει, εάν δεν είχε τα 20 χρόνια, δηλαδή δεν είχε 
θεμελιώσει, το ‘11 χρειάζεται 21 χρόνια για να θεμελιώσει και 
δεν ισχύει πλέον το χωρίς όριο ηλικίας, φεύγει στο 52ο έτος 
της ηλικίας της. Και αν δεν μπορέσει και το ‘11 να θεμελιώσει 
και πάει στο ‘12, δεν φτάνουνε τα 21, χρειάζονται 23 χρόνια και 
φεύγει στο 55ο έτος της ηλικίας και αν δεν καταφέρει και τότε 
και πάει στο ‘13, τότε χρειάζονται 25 χρόνια για να θεμελιώσει 
και φεύγει στο 65ο έτος της ηλικίας. Εδώ ο νόμος δεν ανατρέ-
πει το θεμελιωμένο δικαίωμα, αυτές που συμπληρώσανε τα 20 
χρόνια το ‘10, έχουνε θεμελιώσει να φύγουνε χωρίς όριο ηλικίας 
όποτε θέλουνε, η πόρτα είναι ορθάνοιχτη, δεν μπορεί κανείς να 
κλείσει την πόρτα γι’αυτές. Αυτές πάλι που θεμελιώσανε το ‘11 
συμπληρώσανε τα 21 χρόνια, μπορεί να φύγουνε όταν γίνουνε 
52 ετών, όσες είναι ήδη 52 ετών μπορεί να φύγουν αμέσως και 
γι’αυτές δεν υπάρχει περίπτωση να ‘ρθει ο νόμος και να πει, 
δεν μπορείτε πλέον, εγκλωβίζεστε. Αυτές που το ‘12 με τον ίδιο 
τρόπο έχουνε τα 23, θα ‘χουνε τα 23, μπορούνε να φύγουνε 
στο 55ο έτος της ηλικίας και γι’αυτές δεν μπορεί να ‘ρθει ο 
νόμος και να πει, θα φύγετε στα 65 ή δεν ξέρω πότε, να τις 
εγκλωβίσει και αυτές έχουνε το δικαίωμα, δεν υπάρχει φόβος, 
ποτέ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως εκείνες οι 
οποίες θα θεμελιώσουν από εκεί και πέρα, θα υπαχθούνε πλέον 
στις αλλαγές του νόμου, εκεί πλέον που δεν έχει θεμελιωθεί το 
δικαίωμα, ο νόμος μπορεί να βάλει φραγμό και να πει, εμποδίζω 
εγώ να θεμελιωθεί. 

Στην Ελλάδα υπάρχει μία τριχοτόμηση των δικαιωμάτων των 
ζευγαριών με ανήλικο παιδί. Στο Δημόσιο, ένα ζευγάρι άνδρας, 
γυναίκα, έχουνε ανήλικο παιδί. Μπορούνε και οι δύο να φύγουνε, 
με κάποια προϋπόθεση για τους άνδρες, γιατί άρχισε να ισχύ-
ει από το ‘11 και πέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούνε να 
φύγουνε και οι δύο στα 52, εάν θεμελιώσουνε το ‘11, συμπλη-
ρώσουνε δηλαδή την 25ετία που χρειάζεται στο Δημόσιο για 
θεμελίωση, μπορεί να φύγουνε και οι δύο, να κάνει χρήση του 
ανήλικου παιδιού και ο άνδρας και η γυναίκα και να φύγουνε και 
οι δύο στο 52ο της ηλικίας του έκαστος. 

Στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία. Το δικαίωμα το έχει η γυναίκα. 
Για να το αποκτήσει ο άνδρας πρέπει να είναι χήρος.

Στα ταμεία των επαγγελματιών, το ΤΕΒΕ, των εμπόρων, αλλά 
και στο ταμείο των μηχανικών, το ΤΣΜΕΔΕ, στο ταμείο των για-
τρών το ΤΣΑΥ, εκεί δεν μπορεί να κάνει χρήση του ανήλικου παι-
διού ούτε η γυναίκα, αυτή είναι η Ελλάδα. 

Στο Δημόσιο και οι δύο, στα ειδικά ταμεία και στο ΙΚΑ μόνο 
η γυναίκα και αν είναι χήρος μπορεί και ο άνδρας και σε άλλα 
ταμεία και μάλιστα ταμεία επιστημόνων κανείς, δεν υπάρχει, 
εκεί αγνοούνε το είδος γυναίκα με ανήλικο παιδί, είναι ο τρόπος 
που λειτουργεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σήμερα στην 
Ελλάδα. 

Διαδοχική ασφάλιση
Κάποια συγκεκριμένη εργασία μπορεί να αναγνωρίζεται εργα-
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σιακά και να παίρνουμε τις προαγωγές, χρονοεπιδόματα και τα 
λοιπά, αλλά συνταξιοδοτικά να μην αναγνωρίζεται στο τελευταίο 
ταμείο. 

Τα χρόνια που πληρώνετε εισφορά είναι οπωσδήποτε συντά-
ξιμα χρόνια, δεν τίθεται θέμα, το θέμα που τίθεται είναι αν θα 
πάνε με διαδοχική ασφάλιση ή αν θα πάνε στη ΔΕΗ, αν θα πάνε 
στον τελευταίο φορέα, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, διότι αν θα 
πάνε με διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζονται οι κανόνες της δια-
δοχικής ασφάλισης, δηλαδή πρώτον το κομμάτι της σύνταξης 
υπολογίζεται από το ΙΚΑ και δεύτερον καταβάλλεται στο χρονικό 
όριο ηλικίας που προβλέπει το ΙΚΑ, δεν καταβάλλεται στο χρονι-
κό όριο που καταβάλλεται από τον απονέμοντα φορέα, που στην 
προκειμένη περίπτωση ήτανε τότε ΟΑΠ ΔΕΗ. 

Επομένως ο κανόνας είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι 
σίγουρα συντάξιμο, το ερώτημα είναι όμως αν είναι με διαδοχική 
ασφάλιση ή αν πάει στον τελευταίο φορέα, οπότε αθροίζεται στα 
χρόνια της ΔΕΗ, βγαίνει η σύνταξη και γι’αυτό το κομμάτι από τη 
ΔΕΗ και όχι από το ΙΚΑ. Εδώ θέλει ψάξιμο. 

Είχε προηγηθεί ένα ερώτημα,για ανάπηρο παιδί και τη δυνα-
τότητα συνταξιοδότησης του ενός εκ των δύο γονέων. Η ρύθμι-
ση έχει αλλάξει αυτή που ίσχυε μέχρι τώρα. Αλλαξε τώρα τον 
Αύγουστο του 2011, υπήρχανε 3 προϋποθέσεις. 

Η μία προϋπόθεση ήτανε το παιδί να είναι βεβαιωμένο με από-
φαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής να έχει αναπηρία 
67% και άνω. 

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι, ο πατέρας ή η μητέρα ένας από 
τους δύο μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότη-
σης, αλλά πρέπει να έχει 25 χρόνια. 

Και η τρίτη προϋπόθεση ήτανε, να έχει ηλικία 50 ετών, αυτή 
καταργήθηκε η προϋπόθεση τώρα τον Αύγουστο του 2011, δεν 
υπάρχει αυτή η προϋπόθεση.

Το πρόβλημα είναι ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα μεγάλο, 
ήρθε ο νόμος ο τελευταίος και μην ξεχνάτε τον Αύγουστο είχα-
με 2 νόμους, τον 3996 του Υπουργείου Εργασίας που ετέθη σε 
ισχύ από τις 5 Αυγούστου του ‘11 και τον 4002 του Υπουργείου 
Οικονομικών που τέθηκε σε ισχύ από 22 Αυγούστου του 2011. 
Ο πρώτος νόμος ήρθε και μας είπε ότι εξαγορά πλασματικού 
χρόνου γίνεται μόνο για τις συντάξεις λόγω γήρατος, δεν γίνεται 
για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε 
αυτό, αυτό δεν το έλεγε ο περσινός νόμος, δεν είχε τέτοια απα-
γόρευση, μπορούσε να γίνει και για τις συντάξεις αναπηρίας, 
ήρθε όμως ο νόμος τώρα του Αυγούστου του 2011 και μας λέει 
ότι δεν γίνεται εξαγορά, έχεις 24 χρόνια με εξαγορά ενός ακόμα 
χρόνου, συμπληρώνεις τα 25, το παιδί είναι ανάπηρο 67% και 
άνω, παίρνεις σύνταξη. Τώρα κατήργησε τη δυνατότητα εξαγο-
ράς και μας λέει, εξαγορά πλασματικού χρόνου ισχύει μόνο για 
τη σύνταξη λόγω γήρατος. 

Το περίεργο είναι όμως ότι ο άλλος νόμος που ακολούθησε 
ο 4002, που είναι του Υπουργείου Οικονομικών και αναφέρε-

ται στους δημοσίους υπαλλήλους, δεν το κατήργησε, δηλαδή ο 
άνθρωπος που έχει παιδί ανάπηρο 67% και είναι δημόσιος υπάλ-
ληλος και έχει 22, 23 χρόνια, μπορεί να κάνει εξαγορά πλασμα-
τικού χρόνου για να πιάσει τα 25.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είμαστε στην πρώτη κατηγορία, εμείς 
υπαγόμαστε στο Υπουργείο Εργασίας, στο νόμο 3996, αντιλαμ-
βάνεστε λοιπόν ότι κάτι ανώμαλο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, 
δεν μπορεί τον ίδιο μήνα να έρχονται δύο νόμοι, ο ένας να λέει 
ότι δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί την αναπηρία του παιδιού 
του, και να κάνει εξαγορά πλασματικού χρόνου και σε 15 μέρες 
να ‘ρχεται άλλος νόμος και να λέει ο άλλος που είναι ασφαλισμέ-
νος στο Δημόσιο μπορεί να κάνει εξαγορά πλασματικού χρόνου 
για να συμπληρώσει την προϋπόθεση της 25ετίας στην αναπη-
ρία και έχουμε φτάσει σ’αυτό το σημείο και σε κάθε περίπτωση 
είναι μία ακόμα από τις ανωμαλίες.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Το ερώτημα είναι αν συμφέρει να αγοράσουμε πλασματικούς 

χρόνους. Ναι συμφέρει πάντα, η αγορά πλασματικού χρόνου 
συμφέρει πάντα. Βέβαια, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε η 
αγορά έχει ένα κόστος, το κόστος αυτό σε όλες τις περιπτώσεις 
είτε το καταβάλλουμε, καταρχήν όταν κάνουμε την αίτηση δεν 
πληρώνουμε τίποτα, η αίτηση γίνεται και όταν θα μας έρθει ο 
λογαριασμός μετά μερικούς μήνες ή και ενδεχομένως σε ένα 
χρόνο, τότε πλέον θα μας λέει ο λογαριασμός είναι αυτός, εάν 
τον πληρώσουμε τοις μετρητοίς εντός τριμήνου κερδίζουμε ένα 
15%, αλλιώς μπορεί να πληρωθεί σε μηνιαίες δόσεις. Βέβαια 
αποσβένονται αυτά τα ποσά σε ένα χρονικό διάστημα από 3 μέχρι 
5 χρόνια, δηλαδή με την είσπραξη που θα κάνουμε όταν συντα-
ξιοδοτηθούμε, άλλοτε 3, άλλοτε 4, άλλοτε 5 χρόνια, θα πάρουμε 
τα λεφτά μας πίσω και μετά, μετά τα 5 χρόνια θα εισπράττουμε 
πλέον κανονικά επιπλέον αυτό το ποσόν. Εάν μάλιστα θελήσου-
με συνταξιοδοτούμενοι να κάνουμε τις εξαγορές, μπορούμε 
ταυτοχρόνως και να εισπράττουμε παραπάνω σύνταξη και να 
αφαιρούμε ένα κομμάτι για να πληρώνουμε τα χρεωστούμενα.

Με ρώτησε κάποιος αν κινδυνεύουν οι εξαγορές, κοίταξε, 
υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαφορετική πρακτική που ακολου-
θούνε τα διάφορα ταμεία. Επειδή ο νόμος δεν είναι γραμμένος 
κατά τρόπο σαφή, λέει αυτοί που θεμελιώνουνε το ‘11 έχουν 
δικαίωμα εξαγοράς μέχρι 4 χρόνια, αυτοί που θεμελιώνουν το 
‘12 μέχρι 5 χρόνια, το ερώτημα που γεννιέται είναι, εντάξει, εγώ 
θεμελιώνω το ‘12, μπορεί να πάω να πάρω τώρα τα 4 χρόνια 
και τον ένα χρόνο που μου λείπεται το ‘12; Στο Δημόσιο δεν 
το εφαρμόζουν αυτό, στο Δημόσιο λένε όχι, ελάτε το ‘12 να 
τα πάρετε όλα μαζί. Δεν ξέρω τι κάνουνε στη ΔΕΗ γι’αυτό το 
θέμα, ο νόμος είναι πάντως ασαφής, δεν δίνει απάντηση, εγώ 
αν ήμουνα πάντως θα τα δεχόμουνα, θα δεχόμουνα δηλαδή γιατί 
όχι, αφού λέει το ‘12 μέχρι 5 χρόνια, δεν υπάρχει πρόβλημα. 
Στο Δημόσιο μάλιστα κάνουνε και κάτι άλλο και αυτό δυστυχώς 
το προβλέπει και ο 3996 και εδώ και αν το εφαρμόσουνε στη 
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ΔΕΗ δεν θα ‘χουν άδικο, έρχεται και σου λέει αν έχεις 24 χρό-
νια και σου λείπει ένας χρόνος για να θεμελιώσεις, μπορεί να 
σου πει το ταμείο, δεν σου δίνω τα 4 που ζητάς, σου δίνω τον 
ένα διότι θεμελιώνεις με τον ένα. Εδώ είναι μέγας κίνδυνος και 
όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο, επιτρέπει σε κάθε ταμείο να 
τη θέσει αυτή την αμφισβήτηση, έτσι, μέχρι στιγμής όπως είναι 
διατυπωμένο.

Σε μερικά τέτοια σημεία μια και κάνουμε την ημερίδα, θα πρέ-
πει να τα καταγράψουμε και να ζητήσουμε και από τη ΓΕΝΟΠ να 
τα προβάλει για να έχουμε με τροπολογίες, όχι αλλαγές αλλά 
διευκρινίσεις, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να μην εφαρ-
μοστούνε τυχόν τέτοιες ακραίες περιπτώσεις από διάφορα 
ταμεία. 

Ενα παράδειγμα είναι η σύνταξη με αναστολή. Μέχρι τώρα-
και εγώ έχω βγάλει αρκετές, έχω δώσει αρκετές συντάξεις με 
αναστολή, έχω το παράδειγμα στον ΟΤΕ που είναι παρεμφερές 
ταμείο-σύνταξη με αναστολή είναι αυτό που γίνεται στο Δημό-
σιο, μια γυναίκα δηλαδή συμπληρώνει τα 25 χρόνια, έχει ανήλικο 
παιδί ή και δεν έχει, συμπλήρωσε τα 25 χρόνια, θεμελίωσε, άρα 
λοιπόν δεν είναι 50 χρονών, είναι 45 χρονών, σου λέει, εγώ δεν 
μπορώ να περιμένω να πάω 50 χρονών και να πάρω σύνταξη, 
έχει ανήλικο παιδί, δεν θέλω να περιμένω 50 χρονών. Φεύγει και 
όταν πάει 50 επανέρχεται και λέει, δώστε μου τη σύνταξη. 

Στη διάρκεια αυτών των τριών, τεσσάρων ετών είχαμε τιμα-
ριθμικές αναπροσαρμογές, όταν ερχόσουνα να την πάρεις την 
έπαιρνες αναπροσαρμοσμένη. Ερχεται τώρα μία εγκύκλιος του 
Υπουργείου και λέει, τα ειδικά ταμεία δεν μπορούν, το ΙΚΑ δεν 
μπορεί, μόνο το Δημόσιο μπορεί να δίνει συντάξεις με αναστο-
λή, τώρα δεν μπορεί να φύγει γυναίκα, πρέπει να περιμένει ντε 
και καλά μες στην Υπηρεσία για να φύγει, για να φτάσει στην 
ηλικία και για να πάρει τη σύνταξή της. Είναι και αυτό μια ανω-
μαλία, για ποιο λόγο δεν μπορεί, δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι 
ρατσισμός αυτό, διότι δεν στρέφεται εναντίον των γυναικών, 
στρέφεται γενικώς εναντίον του τρόπου που λειτουργούνε τα 
διάφορα ταμεία, έτσι; Είναι άδικο διότι υπάρχει αναντιστοιχία 
μεταξύ αυτών που ισχύουν και που είναι νέες ρυθμίσεις, έτσι, 
είναι νέες, υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο στην εγκύκλιο που λέει 
ότι, ναι μεν αλλά, δεν μπορεί να πάρει σύνταξη με αναστολή. 

Ανάκλιση αίτηση συνταξιοδότησης. Στο ερώτημα, πότε μπο-
ρούμε να ανακαλέσουμε την αίτηση για συνταξιοδότηση. Οπως 
ξέρετε από παλιά, ο νόμος, θυμάμαι τότε που τον φτιάχναμε 
τον νόμο και τον γράφαμε και σβήναμε, είχαμε βάλει μία διά-
ταξη μέσα η οποία δεν έχει αλλάξει, η οποία λέει ότι αν κάνεις 
την αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η του μηνός μέχρι 31 του 
ιδίου μηνός, αρχίζει από την 1η του επομένου μηνός. Επομέ-
νως ή την αίτηση την κάνεις την 1η του μηνός ή την κάνεις την 
τελευταία μέρα του μηνός, από την επομένη αρχίζει. Επομένως, 
αν έχετε κάνει αίτηση και θέλετε να την πάρετε πίσω, πρέπει 
λογικά εάν δεν κρατάτε μυστικά πρωτόκολλα και δεν, εντάξει 

που είναι λογικά δεν υπάρχει θέμα, αλλά θέλετε να είστε ακρι-
βείς, πρέπει η ανάκληση να γίνει εντός του μηνός, για να μην 
πάμε στον καινούργιο μήνα και να αρχίσει η συνταξιοδότηση, η 
εφαρμογή δηλαδή των διατάξεων από τον επόμενο μήνα. 

Ερώτηση. Ηθελα να ρωτήσω τον κ. Ρωμανιά, αν μια γυναίκα η 
οποία έχει 27 χρόνια ασφάλισης, 23 στη ΔΕΗ, 4 στο ΙΚΑ, μετά το 
‘83 ασφαλισμένη, με ανήλικο παιδί, συμπληρωμένα τα 50 χρόνια 
να φύγει ή όχι; 

ΡΩΜΑΝΙΑΣ: Η απάντησή μου είναι ότι δεν θα έφευγα. Από τη 
στιγμή που ακούω 27 χρόνια, για μένα είναι κόκκινο πανί, δεν 
θα έφευγα. Βεβαίως θα διακινδύνευα αλλά δεν θα έφευγα, εγώ. 
Είναι πάντα, έτσι, από την άλλη μεριά όμως είναι μειώσεις, είναι 
ο κίνδυνος του εφάπαξ, είναι όλα αυτά, τα είπαμε αναλυτικά. 
Εγώ προσωπικά δεν θα ‘φευγα, θα παρακολουθούσα βέβαια το 
τι γίνεται, έτσι, δεν θα κοιμόμουνα, αλλά δεν θα ‘φευγα. 

ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

ΜΠΙΤΖΑΣ: Μία ερώτηση που πιστεύω αφορά όλους στην 
αίθουσα, αν και είναι λίγο πολιτική ερώτηση, αλλά σαν συνδικα-
λιστικό κίνημα θα ‘θελα την άποψή σας πώς μπορούμε να αντι-
μετωπίσουμε. Γνωρίζετε όλοι ότι υπηρετούμε τις απεργίες και ο 
πιο μικρός από εμάς εδώ μέσα που θέλουμε καμιά

πενταετία να φύγουμε έχουμε πάνω από 150, 160 μέρες. Τι 
πρέπει να γίνει για να μην τις υπηρετούμε; 

ΡΩΜΑΝΙΑΣ: Λοιπόν, ειδικά για τις απεργίες, τώρα με ρωτάς τι 
πρέπει να γίνει. Θα σου θυμίσω ότι πριν φύγω από την ασφάλιση, 
είχα πάρει απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλίσεως την οποία 
ανέτρεψαν μόλις έφυγα και αναγνώριζα τις απεργίες, με την 
καταβολή ενός ασφαλίστρου, το ‘χα καθορίσει μάλιστα, έλεγα 
ότι έχεις το δικαίωμα να εξαγοράσεις αυτό το χρόνο της απεργί-
ας με την καταβολή ενός ασφαλίστρου. Αυτό πρέπει να γίνει και 
πάλι, έτσι, με την καταβολή. Το προβλέπει βέβαια ο νόμος, είναι 
ακριβά έτσι που το προβλέπει, αλλά το προβλέπει ο νόμος, αλλά 
επειδή το προβλέπει μέσα στα πλαίσια των πλασματικών χρόνων 
που πρέπει να μην έχεις θεμελιώσει δικαίωμα για να μπορείς 
να κάνεις την εξαγορά, ενώ στη ρύθμιση που είχα κάνει τότε 
εγώ, ειδικά για το ασφαλιστικό το δικό μας ήτανε ότι ασχέτως 
αν είχες ή αν δεν είχες θεμελιώσει, εφόσον είχες απεργία και 
πλήρωνες μια συμπληρωματική εισφορά, μπορούσε η απεργία 
να ακυρωθεί, να υπολογιστεί κανονικά σαν συντάξιμος χρόνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν το 1983 στο 
ΙΚΑ ή αλλού και μετά το 1983 στη ΔΕΗ.

ΡΩΜΑΝΙΑΣ Δεν έχει σημασία αν έχεις ασφαλιστεί πριν το ‘83 
κατευθείαν στη ΔΕΗ ή πήγες προηγουμένως στο ΙΚΑ και μετά 
πήγες στη ΔΕΗ, αφού έχεις ασφάλιση προ του ‘83 θεωρείσαι 
ασφαλισμένος προ του ‘83 και με τη συμπλήρωση 35 συντάξιμων 
ετών φεύγεις χωρίς όριο ηλικίας, αυτός είναι ο κανόνας, 35ετία 
χωρίς όριο ηλικίας, ασχέτως αν έχεις ασφαλιστεί στη ΔΕΗ ή στο 
ΙΚΑ. 
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Καλησπέρα σε όλους, 
αν και είμαστε όλοι εδώ 
από το πρωί, ούτως ή 
άλλως. 

Δεν είχα σκοπό να 
μιλήσω, αλλά πραγματι-
κά οι δύο προηγούμενες 
τοποθετήσει με έβαλαν 
σε μία διαδικασία να θέλω 
να απαντήσω σε μερικά 
πράγματα, γιατί πραγμα-
τικά έχω καλυφθεί από 
τον Πρόεδρο και από την 
πρωινή του τοποθέτηση 
και από αυτή που έκανε 

τώρα, γιατί έχει βάλει όλα τα ζητήματα εκείνα που μας αφορούν, 
που πραγματικά μας αγγίζουν, που αντιμετωπίζουμε αυτά τα 
χρόνια αλλά τώρα πραγματικά είναι εντελώς διαφορετικά. 

Οι εργαζόμενοι, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε και βιώνε-
τε, βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, βρίσκονται στη δίνη του 
κυκλώνα και θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις γραμμές μας, 
να είμαστε όλοι μαζί γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αντιστα-
θούμε σε αυτή την λαίλαπα. 

Θέλω, πριν ξεκινήσω να πω αυτό που έχω στο μυαλό μου, 
να συγχαρώ πραγματικά το προεδρείο της ΕΔΟΠ Δ.Ε.Η., για-
τί, συνάδελφοι, για να γίνει αυτό που εμείς παρακολουθήσαμε 
σήμερα θέλει πάρα πολύ δουλειά, πιστέψτε με. 

Συνάδελφοι, θέλω να το ξέρετε γιατί οι ίδιοι δεν το λένε αλλά 
εγώ πραγματικά, επειδή όλα αυτά τα χρόνια για να στηθούν όλα 
αυτά, ξέρω τι δουλειά κάναμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, πραγματικά θέλω να το συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή, 
γιατί σήμερα είδα εδώ τους διευθυντές και τους γενικούς διευ-
θυντές να καταλαβαίνουν, επιτέλους, ότι οι διοικητικοί υπάλλη-
λοι δεν είναι χαρτογιακάδες, όπως μας έλεγαν τα προηγούμενα 
χρόνια αλλά είναι η βιτρίνα της επιχείρησης. 

Εδώ, θέλω να πω δύο τρία πραγματάκια. Χρόνια τώρα, μάλλον 
όλα μου τα χρόνια άνηκα σε μία πολύ συγκεκριμένη παράταξη. 
Και είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό. Και είμαι υπερήφανη 
για πολλούς λόγους. 

Θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι η παράταξη η δική μου, παρόλο 
που σήμερα με αυτή την κυβερνητική πολιτική που ακολουθεί το 
κόμμα που εμείς στηρίξαμε και που εμείς είμαστε οι πρώτοι που 
το καταγγείλαμε, και δεν το κάνουμε μόνο σήμερα, το κάνου-
με διαχρονικά, δεν πήγαμε ποτέ στο κόμμα μας για να πάρου-
με γραμμή, γιατί εμείς έχουμε καταλάβει ως παράταξη από την 

πρώτη στιγμή ότι εκπροσωπούμε εργαζόμενους, τους εργαζό-
μενους που μας έχουν εμπιστευτεί στην όποια θέση ευθύνης 
μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς. 

Δεν έχουμε, λοιπόν, εμείς εδώ κομματικό καθήκον, εκπροσω-
πούμε τους εργαζόμενους και έχουμε πολύ ψηλά τον πήχη. Και 
πραγματικά αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι πρώτοι που 
καταγγείλαμε αυτή την αντεργατική πολιτική, που ακολούθησε 
το κόμμα που εγώ και οι σύντροφοί μου στηρίξαμε στις προηγού-
μενες εκλογές, εμείς τους καταγγείλαμε, εμείς συνεχίζουμε να 
τους καταγγέλλουμε.

Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, 
να είμαστε δίπλα στα συνδικάτα μας, γιατί εάν αυτά καταρρεύ-
σουν και εμείς θα καταρρεύσουμε, αυτό θέλουν εξάλλου όλες 
οι νεοφιλελεύθερες καπιταλιστικές κυβερνήσεις, θέλουν να μην 
υπάρχουν συνδικάτα να μην υπάρχει η φωνή του εργαζόμενου. 

Εμείς, λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πάρει το μήνυμα και θα πρέ-
πει να είμαστε μπροστά, να αγκαλιάσουμε τις όποιες προσπά-
θειες, με τα λάθη μας, με τις παραλείψεις μας. Εσείς, όπως 
είπε και ο Πρόεδρος πριν, θα είστε εκείνοι που πραγματικά θα 
πρέπει να πιέζετε το σωματείο που ανήκετε για να του δώσετε 
και το ερέθισμα, μπορεί κάποια μηνύματα να μην έρχονται όπως 
πρέπει, η βάση είναι εκείνη που φέρνει τα μηνύματα στο Σωμα-
τείο, στο κάθε Σωματείο. 

Και πραγματικά είναι εκείνο που έχει τη διάθεση να κάνει το 
καλύτερο δυνατό, γιατί το Σωματείο το δικό μας το έχει αποδεί-
ξει διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα τελευταία, και στέκομαι σε αυτό 
γιατί πραγματικά είναι μπροστά από τις εξελίξεις, δεν περιμένει 
να το βρουν οι εξελίξεις για να βγάλει την ανακοίνωση για να 
ενημερώσει τους εργαζόμενους. 

Αλλά θα πρέπει και εμείς και να διαβάζουμε και να μελετούμε 
και όταν έρχεται το περιοδικό να ανοίγουμε και να δούμε τι λέει, 
ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έκανε το Σωματείο. 

Και αν υπολείπεται σε κάτι εμείς να είμαστε εκείνοι που να 
του δώσουμε τη δυνατότητα να το κάνει, γιατί εμείς ζώντας στην 
κάθε περιοχή, ο κάθε ένας από εμάς, έχουμε εκείνα τα μηνύμα-
τα από τους συναδέλφους που το Σωματείο, όσο καλά να θέλει 
το Προεδρείο να έχει μία εικόνα, αν εσείς δεν τη μεταφέρετε, 
δεν μπορεί να την έχει. 

Δεν μπορεί να είναι παντού, γιατί ξέρετε και το κάθε Σωματείο 
δεν είναι χιλιάδες, ούτε εκατοντάδες, είναι κάποιοι πολύ συγκε-
κριμένοι άνθρωποι που θα πρέπει να κάνουν πολύ συγκεκριμένα 
πράγματα. 

Θέλω να πω, πριν κλείσω, το εξής. Καταντήσαμε και φτάσαμε 
η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στο μέσο μισθό να είναι 

Μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, Γιάννα Καρανδινάκη
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στα επίπεδα του 2003, και του κατώτερου μισθού στα επίπεδα 
του 1983. 

Με νόμους καταργούν μισθούς και συντάξεις. Κανένα νόμο 
δεν είδαμε να ψηφίζεται για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
για τους καταχρηστικούς όρους των τραπεζών, για ζητήματα 
αισχροκέρδειας. Δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά. 

Αυτά, όμως, συνάδελφοι, νομίζω ότι τα βιώνουμε όλοι μας 
κάθε μέρα, όλοι μας έχουμε παιδιά, όλοι μας ξέρουμε πάρα 
πολύ καλά τι σημαίνει η ανεργία, σε ποια επίπεδα έχει φτάσει, 

έχουμε σχεδόν 1 εκατομμύριο ανέργους καταγεγραμμένους, 
που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι και είναι. 

Έχουμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/Δ.Ε.Η. το 
πρωί, και το ξέρουμε όλοι μας, 2,5 εκατομμύρια συνανθρώπους 
μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Τα συνδικάτα έχουν ζωή, έχουν πορεία, μπορούν πραγματικά 
να αντισταθούν σε αυτά που μας συμβαίνουν. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Συνάδελφοι, σας καλω-
σορίζω και εγώ στο Γενι-
κό Συμβούλιο της ΕΔΟΠ, 
το οποίο γίνεται σε συν-
θήκες που πραγματικά 
δηλαδή όλοι συμφωνούμε, 
και ακούσαμε και σήμερα 
και από πολλούς συνα-
δέλφους ότι δεν έχουμε 
ξαναδεί τόσο μεγάλη επί-
θεση σε όλα τα δικαιώμα-
τα των εργαζομένων. 

Και με το πρόσχημα 
όλων αυτών, την καπι-
ταλιστική κρίση, από την 

Κυβέρνηση, την τρόικα, την πλουτοκρατία, τα τελευταία δύο 
χρόνια και άνευ προηγουμένου επίθεση η οποία πραγματικά δεν 
έχει τελειωμό. 

Ξεριζώνονται συθέμελα όλες οι κατακτήσεις που είχαμε τις 
τελευταίες δεκαετίες. Βεβαίως έχουν στηθεί και οργανωμένα, 
πολύ οργανωμένα, τρομοκρατική επίθεση στους αγώνες της 
εργατικής τάξης. 

Και ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στη δολοφονική επίθεση 
που δέχθηκε το κίνημα το ταξικό, το ΠΑΜΕ, στην περασμένη 
απεργία, τη 48ωρη, στις κινητοποιήσεις. 

Οι εργαζόμενοι όμως θεωρούμε ότι όλο και περισσότερο αφυ-
πνίζονται και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Η ΕΣΚ θέλει να 
χαιρετίσει αυτές τις μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις 
των εργαζομένων στη μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που 
έκανε το ΠΑΜΕ και που εξέφρασαν όλοι οι εργαζόμενοι την 
οργή τους, που είναι δικαιολογημένη, στην αντιλαϊκή επίθεση, 
στα χαράτσια, στους φόρους και στις μειώσεις των μισθών και 
των συντάξεων. 

Στην επίθεση, λοιπόν, εμείς θα πρέπει να πούμε και την άπο-
ψή μας ποιος ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση. 

Θεωρούμε ότι στην επίθεση των κατακτήσεων συναινούν η Νέα 
Δημοκρατία, το κόμμα της Μπακογιάννη, το ΛΑΟΣ, γιατί λένε ότι 
έχουμε υπερβολικό και υπέρογκο χρέος, ότι έχουμε κρίση χρέ-
ους και για αυτό θα πρέπει να κάνουμε θυσίες προκειμένου να 
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. 

Το ΛΑΟΣ και η Μπακογιάννη, αφού ψήφισαν το μνημόνιο, τώρα 
φωνάζουν και κάνουν κριτική, ότι έχουν γίνει ήδη καθυστερήσεις 
πολλές για την υλοποίηση όλων αυτών των αντιλαϊκών μέτρων. 

Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία προτείνει ένα άλλο μίγμα πολιτι-
κής, ενώ στη Βουλή έχει ψηφίσει όλο το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα πάνω από το 80% όλων των νόμων αυτών των αντιλα-
ϊκών. 

Όσον αφορά και τις δυνάμεις τις αριστερές, που αυτοαπο-
καλούνται ΣΥΝ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ και λοιπά, κατακρίνουν την 
πολιτική και τα μέτρα, συμφωνούν όμως στην εκτίμηση ότι είναι 
κρίση χρέους. 

Παραδείγματος χάριν μιλάνε για ευρωομόλογο. Το θεωρούν 
το χρέος νόμιμο και παράνομο. Βέβαια οι προτάσεις που κάνουν 
στα πλαίσια της διαχείρισης του συστήματος. 

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, από την πρώτη 
στιγμή και πολύ έγκαιρα, έχει εξηγήσει ότι η κρίση είναι του 
ίδιου του συστήματος, δηλαδή του καπιταλισμού. Ανέλυσε τις 
αιτίες και ξεκαθάρισε ότι δύο δρόμοι υπάρχουν για να υπάρξει 
κάποια λύση. 

Ο ένας είναι ο δρόμος που έχει χαραχτεί σήμερα, που επιχει-
ρείται με την πολιτική που ήδη εφαρμόζεται, που είναι εις βάρος 
των εργαζόμενων. 

Ή θα είναι προς όφελος των εργαζομένων και ανατροπή, 
δηλαδή, του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα, λοιπόν, έχουμε μία σειρά μέτρων που άλλα 
έχουν ανακοινωθεί, άλλα είναι στα σκαριά, άλλα ήδη εφαρμό-
ζονται. Έχουμε, λοιπόν, τις μειώσεις των μισθών στο δημόσιο 
και τις πρώην ΔΕΚΟ κατά 35%, με βάση το 2009, τον τελευταίο 
μισθό του 2009, που σημαίνει 18%-19% μειώσεις. 

Αντιπρόεδρος ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, Μαριάννα Βαρδούλη
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Τη μείωση του αφορολόγητου, που ξέρουμε πολύ καλά τι 
σημαίνει αυτό. Και βεβαίως δεν μιλάνε σε καμία περίπτωση για 
φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, το αφήνουν στο απυρόβλη-
το. 

Μειώσεις στις συντάξεις και στα εφάπαξ. Και για τις καθυστε-
ρήσεις βέβαια μιλάμε αλλά είναι ένα άλλο θέμα που το συζητάμε 
σε ό,τι θα αναφέρουμε για το ασφαλιστικό. 

Πέφτει τσεκούρι, λοιπόν, σε όλες τις συντάξεις πάνω από 
1.200 ευρώ. Η μείωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των οριζόντιων 
μειώσεων του 2010 αλλά και τις επιβαρύνσεις λόγω ΛΑΦΚΑ. 

Η Κυβέρνηση τιμωρεί όσους συνταξιούχους είναι κάτω των 55 
ετών, καρατομούν το 40% για το ποσό της σύνταξης που είναι 
πάνω από 1.000 ευρώ. 

Νομιμοποιείται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την εργα-
σιακή εφεδρεία. Λέγεται ότι δεν μας πιάνει εμάς. Αλλά έχουμε 
ένα σωρό ζητήματα να δούμε τώρα, και κυρίως αυτά που συζη-
τούνται για το πώς θα γίνουν οι περικοπές, αυτό βλέπουμε και 
στη σημερινή συζήτηση ότι κουβεντιάζεται, ποιανού θα κόψουν 
περισσότερα, ποιανού θα κόψουν λιγότερα. 

Δεν μιλάμε για να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη λαίλαπα των 
μέτρων. 

Προχωρά λοιπόν και η ιδιωτικοποίηση της Δ.Ε.Η. και συνολικά 
της ενέργειας. Μετά από όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν με το 
πολυνομοσχέδιο, έρχεται και άλλη δέσμη μέτρων που βεβαίως 
απορρέουν από το κούρεμα του χρέους. 

Αυτές τις μέρες γίνονται συζητήσεις με τη διοίκηση για το 
πώς θα γίνουν οι μειώσεις για να καταλήξουν σε μία συλλογι-
κή σύμβαση, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και άλλες ρυθμίσεις 
που θα ανοίγουν την πόρτα στην εφεδρεία, τη μεταθετότητα, τη 
σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα, αλλαγή του τρόπου ημερα-
σθενειών και λοιπά. 

Για αυτά όλα εμείς σαν παράταξη έχουμε προειδοποιήσει όλο 

τον κόσμο και με ανακοινώσεις, όλους τους εργαζόμενους, ακό-
μα από το Γενάρη με ανακοίνωσή μας, που πιθανόν κάποιοι από 
εσάς τις έχετε. 

Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα αποτελέσματα της αντιασφα-
λιστικής πολιτικής που βιώνουν οι εργαζόμενοι. 

Η κατάσταση με τον ασφαλιστικό φορέα έχει γίνει εκρηκτική. Η 
καθυστέρηση απονομής σύνταξης, το εφάπαξ καθυστερεί πάνω 
από 1,5 χρόνο, και πρόσφατα μιλάμε για σταμάτημα πληρωμών 
των φαρμάκων διότι λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Η χρηματο-
δότηση έχει μειωθεί τραγικά τόσο που τα χρήματα δεν φτάνουν 
ούτε για τα φάρμακά μας. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, όλων αυτών των βάρβαρων μέτρων που 
θέλουν να εφαρμόσουν, είναι και τα τελευταία γεγονότα που 
ξεκίνησαν με την απόφαση της Κυβέρνησης πριν για το δημοψή-
φισμα, που είχε σαν στόχο να εκβιάσει το λαό, στήνοντας μηχα-
νισμό για να τον γονατίσουν, και μετά με την Κυβέρνηση που 
πάει να δημιουργηθεί και που θα προκύψει, που φυσικά μόνος 
της σκοπός είναι να εφαρμόσει όλα αυτά που έχουν ψηφιστεί, 
να ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο και να κάνει εφαρμογή, να κάνει 
πράξη όλα όσα έχουν αποφασίσει. 

Δηλαδή μιλάμε για μέτρα τα οποία σήμερα αυτά που ζούμε δεν 
είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα έρθουν. 

Ήδη ο κύριος Ρωμανιάς, στη συζήτηση που είχαμε προηγου-
μένως, ανέφερε ένα από όλα αυτά, την περικοπή του επικουρι-
κού. Μάλλον την κατάργηση. 

Τους έπιασε πόνος μεγάλος, λοιπόν, για τη σωτηρία της Ελλά-
δας. Έχουν βέβαια και τέτοιο πόνο αλλά δεν τον έχουν για τον 
λαό, τον έχουν για την σωτηρία των αστών. 

Η δανειακή σύμβαση υπάρχει με αφορμή βέβαια την Ελλάδα, 
αλλά αυτό συμβαίνει και σε όλες τις άλλες χώρες, όπως την 
Ιταλία, περιμένουμε τώρα, σε λίγο καιρό θα δείξει και το πρό-
βλημα της Γαλλίας. Δηλαδή είναι μία κρίση του συστήματος που 
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αγκαλιάζει όλη την Ευρώπη. 

Πρέπει, λοιπόν, κατά την άποψή μας να μεγαλώσουμε τα 
ζόρια τους. Μπροστά σε αυτή την αδυναμία που αντιμετωπίζει 
μία μονοκομματική σοσιαλιστική Κυβέρνηση να διαχειριστεί την 
λαϊκή πίεση και τους ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της αστικής 
τάξης, δρομολογούνται αυτές οι συνεργασίες, δηλαδή οι αλλα-
γές για κυβερνήσεις συνεργασίας, οι οποίες σίγουρα θα προκύ-
ψουν, και δεν έχουν άλλο λόγο ύπαρξής τους παρά να ευαγγελι-
στούν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφ’ όσον η χώρα 
μας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη..., τη θωράκιση του 
καπιταλισμού για την Ελλάδα. 

Νέα βάσανα περιμένουν τον λαό αν με την οργανωμένη του 
πάλη δεν σπάσει το φαύλο κύκλο. 

Τώρα, τι σχέση έχει αυτή η δανειακή σύμβαση με τα συμφέ-
ροντα του εργαζόμενου, του άνεργου, του συνταξιούχου, του 
μικροεπιχειρηματία και όλων των υπόλοιπων και των λαϊκών 
στρωμάτων. 

Φυσικά και έχει σχέση, μόνο σε ό,τι αφορά την καταιγίδα 
μέτρων που έρχεται σε βάρος του λαού. Καμία αστική πολιτική 
πρόταση φιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική, αριστερή, ανανεωτι-
κή, δεν μπορεί να αποτελέσει φιλολαϊκή πολιτική διέξοδο αν δεν 
θέτει ως ζήτημα αρχής τη ρήξη με τα μονοπώλια, βιομηχανικά, 
τραπεζικά, εφοπλιστικά, εμπορικά, δηλαδή τη ρήξη με την καπι-
ταλιστική ιδιοκτησία, τους κρατικούς θεσμούς της, τις διεθνείς 
συμμαχίες της. 

Η εργατική τάξη με τη δράση της, και όταν γίνουν εκλογές με 
την ψήφο της να ανοίξει το δρόμο για την ανατροπή της αντιλαϊ-
κής πολιτικής και εξουσίας των μονοπωλίων. 

Τώρα, περισσότερο από χθες, η οργανωμένη λαϊκή παρέμβα-
ση με καθαρό το μέτωπο ενάντια στα μονοπώλια και την εξουσία 
τους, μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. 

Οι ηγεσίες των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΣΑΔ στη ΓΕΝΟΠ 
αλλά και στα πρωτοβάθμια σωματεία, όπως η ΕΔΟΠ, που είναι 
φυσικά και η πιο κακοπληρωμένη ειδικότητα, συμφώνησαν για 
μείωση μισθών, θεώρησαν σαν θετική τη ρύθμιση για τη Δ.Ε.Η. 
παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Η. καλούνται να 
χάσουν άλλο ένα 18%-19%. 

Η συμφωνία αυτή αποκαλύπτει ότι όλος ο κυβερνητικός και 
εργοδοτικός συνδικαλισμός, από τη Γ.Σ.Ε.Ε., τον Ο.Τ.Ε., τη 
Δ.Ε.Η. και άλλες ΔΕΚΟ, με ενιαία γραμμή βρίσκεται σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία προκειμένου να υλοποιηθεί η αντεργατική 
λαίλαπα. 

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φοβηθούν και να υποκύψουν 
τους εκβιασμούς και την κινδυνολογία που από κοινού ασκούν 
η Κυβέρνηση και οι συνεργάτες της, ως συνδικαλιστικό κίνημα, 
προκειμένου να οργανώσουν την πάλη τους. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν θα αναφέρω ξανά αυτά 

που είπα ότι γνωρίζουμε ότι μιλάμε σε στελέχη του συνδικα-
λιστικού κινήματος, γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα αφορούν 
όλους μας και όλοι θα πρέπει να πάρουν θέση στην βαρβαρό-
τητα αυτή. 

Επιδιώκουν να μπλοκάρουν, να εκτονώσουν την οργή όλα τα 
μέτρα αυτά, την αγανάκτηση, το θυμό του λαού, επιδιώκουν να 
βάλουν εμπόδια στη συνειδητή οργανωμένη πάλη για να ανατρο-
πή της εξουσίας των μονοπωλίων. 

Για αυτό και αξιοποιούν διλήμματα, εκβιασμούς, προβοκάτσι-
ες, τρομοκρατία, τους κουκουλοφόρους και ένα σωρό άλλα. 

Εμείς, η παράταξη της ΕΣΚ, το ΠΑΜΕ, καλεί όλους τους συνα-
δέλφους, όλη την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα να τους 
χαλάσουμε τα σχέδια. Με μεγαλύτερη αισιοδοξία να ορθώσουμε 
τείχος αδιαπέραστο και να πρωτοστατήσουμε να δυναμώσει η 
παρέμβασή μας στις εξελίξεις. 

Να δυναμώσει επίσης ανάμεσα στην εργατική τάξη η αλληλεγ-
γύη. Να εμποδίσουμε τα βάρβαρα μέτρα, να πούμε τέλος στις 
θυσίες για την κρίση και την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαί-
ου. 

Σε κανένα που δεν θα πληρώσει το χαράτσι, δεν θα αφήσουμε 
να κοπεί το ρεύμα. Να μην αφήσουμε να διαλύσουν τα ασφαλι-
στικά ταμεία και να ισοπεδώσουν τις συντάξεις. 

Κανένας άνεργος χωρίς υγεία, περίθαλψη, χωρίς τα αναγκαία. 
Κανένας μόνος του στην επίθεση των εργοδοτών, στις απολύ-
σεις, στην εφεδρεία. 

Και κυρίως εμπιστοσύνη στη δύναμή μας. 

Σε ό,τι αφορά τη Δ.Ε.Η., πρόταση που απαντά σήμερα και δίνει 
προοπτική, είναι αγώνας με στόχους, απόκρουση της ιδιωτικο-
ποίησης της Δ.Ε.Η. με όποια μορφή και αν εμφανίζεται, με όλους 
τους νόμους, μετοχοποίηση, εργολαβοποίηση, απόσχιση, διαχω-
ρισμός δραστηριοτήτων και διάφορα. 

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

Για Δ.Ε.Η. 100% στο δημόσιο με αποκλειστικότητα σε παρα-
γωγή, μεταφορά, διανομή, που θα υπηρετεί τον ελληνικό λαό και 
όχι τα μονοπώλια. 

Εκείνο που θέλουμε να ακουστεί είναι: κάτω η Κυβέρνηση, η 
όποια προκύψει, και τα κόμματα της πλουτοκρατίας. Αντεπίθεση 
για την εργατική εξουσία όπου ο λαός θα κάνει κουμάντα στον 
πλούτο που παρέχει χωρίς μονοπώλια, αποδέσμευση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και μονομερής διαγραφή του χρέους. 

Τέλος, σας καλούμε στο συλλαλητήριο που θα γίνει την 
Πέμπτη στις 6.00’ το απόγευμα στην Ομόνοια, στο συλλαλητήριο 
του ΠΑΜΕ, προκειμένου να δυναμώσουμε τους αγώνες μας.
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Μέλος ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, Μαρία Σοάνη

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
καλησπέρα. Ζούμε πρω-
τόγνωρες εποχές, ζούμε 
ένα απίθανο εκβιασμό 
αυτές τις μέρες, τον 
βιώνουμε οι ίδιοι καθη-
μερινά, τον εκβιασμό του 
ελληνικού λαού σε σχέση 
με την πρόσβαση σε ένα 
κοινωνικό αγαθό απολύ-
τως απαραίτητο για την 
επιβίωση. 
Έρχεται μία Κυβέρνη-
ση, κατ’ επιταγή ξένων 
κυβερνήσεων και συμφε-
ρόντων, και του λέει ότι 

αν δεν μου πληρώσεις ένα παράνομο και παράλογο φόρο, σου 
απαγορεύω την πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. 
Στον επόμενο φόρο θα πουν στον ελληνικό λαό και σε εμάς ότι 
θα μας απαγορεύσουν την πρόσβαση στο νερό. 
Ήδη έχουν ιδιωτικοποιήσει την παιδεία, έχουν ιδιωτικοποιήσει 
πλήρως την υγεία, έχουν διαλύσει το ασφαλιστικό σύστημα και 
μας μειώνουν τόσο τους μισθούς ώστε δεν μπορούμε να πληρώ-
σουμε και αυτά τα κοινωνικά αγαθά. 
Καταδικάζουνε και τους γονείς και τα παιδιά μας και τους εαυ-
τούς μας στην αμορφωσιά, στην ασθένεια, στην πτώση του βιο-
τικού επιπέδου και του ορίου ζωής. 
Είναι γενοκτονία εν ειρήνη; Νομίζω ότι είναι γενοκτονία εν ειρή-
νη. Είναι κατοχή της χώρας; Από ό,τι έδειξε η τελευταία εβδομά-
δα, ναι, είναι κατοχή της χώρας. 
Έρχεται από τις ΗΠΑ το δημοψήφισμα, γίνεται χαλασμός στην 
Ευρώπη και τελικά τα βρίσκουν οι Ευρωπαίοι με τον Ομπάμα στις 
Κάννες και έχουμε τις σημερινές και τις προχθεσινές εξελί-
ξεις. 
Πώς αντιδρά ο ελληνικός λαός; Ο ελληνικός λαός έχει καταλά-
βει πάρα πολύ καλά τι του συμβαίνει, είτε από διαίσθηση, είτε 
από την παράδοσή του, από το κριτήριο που έχει αναπτύξει σε 
όλη του την ιστορία και που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.
Η μεγαλειώδης απεργία στις 19 του μήνα τους έδειξε ότι είμα-
στε αποφασισμένοι να παλέψουμε ως λαός. Οι αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις την 28η Οκτωβρίου κατέδειξαν ότι είμαστε απο-
φασισμένοι να ξαναπάρουμε τη χώρα στα χέρια μας και να της 
δώσουμε νέα πορεία, νέα πνοή, νέα ζωή. 
Ξέρουμε, νομίζω, όλοι πολύ καλά ότι αντίσταση σημαίνει πλέον 
σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χώρο δουλειάς επιτροπή πρωτο-
βουλίας για την αλληλεγγύη και την αντίσταση. 
Και όταν λέω αλληλεγγύη τι εννοώ, ότι στη Νέα Υόρκη το ’29-’32 
έδωσε τη μάχη ο λαός και δεν επέτρεψε να γίνουν κατασχέσεις 
στα σπίτια τους από τις τράπεζες. Η Νέα Υόρκη, έτσι, έσωσε τα 

2/3 των λαϊκών κατοικιών. 
Δηλαδή μέσα από τοπικές επιτροπές και σωματεία, τοπικές επι-
τροπές σωματείων κατόρθωναν, πήγαιναν και έκαναν κατάληψη 
στα σπίτια που πήγαινε η τράπεζα να κάνει κατάσχεση. 
Στην Ουάσιγκτον, που δεν έγινε το ίδιο, τα σπίτια όλα χάθηκαν. 
Ακριβώς σε τέτοιους δρόμους πρέπει να πάμε. 
Δεν κάνω καμία κριτική σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου για την πορεία του τον τελευταίο 1,5 χρόνο γιατί 
νομίζω ότι δεν έχει πλέον απολύτως κανένα νόημα να πω γιατί 
κάναμε 10 μέρες απεργία και χάσαμε ένα μισθό και δεν κάναμε 
μία απεργιακή συγκέντρωση. 
Τι να πω δηλαδή; Γιατί δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα καμία 
κριτική. Γιατί από τη στιγμή που η πρόταση της Ομοσπονδίας 
και των στελεχών του Σωματείου μας για κατακερματισμό της 
Δ.Ε.Η., του περσινού συνεδρίου, εφαρμοστεί, παύει να υπάρχει 
σωματείο. Και εφαρμόζεται αυτό. 
Το μόνο που κάνουν τον τελευταίο καιρό ουσιωδώς είναι να 
δίνουν συναδέλφους, όπως έγινε με τη μεταφορά. 
Το ίδιο θα πάνε να κάνουν οι παράγοντές μας και στη διανομή. 
Δίνουν συναδέλφους πρώτους στην αγορά εργασίας χωρίς 
όρους εργασίας, χωρίς αμοιβές, χωρίς μονιμότητα.
Και στο τέλος, όσοι μείνουν βέβαια στη Δ.Ε.Η. θα πάνε και αυτοί 
στην ίδια κατεύθυνση. 
Δεν μπορώ να πω ότι έχει μέλλον αυτό το Σωματείο γιατί το 
έχει καταδικάσει από μόνο του. Τι Σωματείο θα είναι; Ποιους θα 
καλύπτει; Τους διοικητικούς πού; Στα πρακτορεία; Θα κλείσουν. 
Στη διανομή; Γεια σας. Στην μεταφορά; Έφυγε. Στις επιτελικές; 
Τελειώσαμε. 
Δεν έχει βάση πια αυτό το Σωματείο. Πάμε σε τοπικές επιτρο-
πές και μέσα στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, κατά τη 
γνώμη μου, και να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κατάσταση. 
Εμείς είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις, για άρνηση πληρωμής 
του χρέους, για έξοδο από ευρώ, ΟΝΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, για 
κρατικοποίηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας και τραπε-
ζών, για άλλη πορεία ανάπτυξης. 
Αυτές οι προτάσεις, πρόπερσι που τις καταθέσαμε, πολύ έγκαι-
ρα, και καταδείξαμε τη σημερινή κατάσταση, θεωρήθηκαν αντι-
δραστικές, ουτοπικές, οπορτουνιστικές. 
Σήμερα είναι η επέτειος της Οκτωβριανής Επανάστασης όπου ο 
λαός σηκώθηκε και πήρε την εξουσία σε πολύ χειρότερες συν-
θήκες. 
Μπορεί να τα μπέρδεψε στο τέλος, να κατέρρευσε. Μάλιστα. 
Αλλά έδωσε στίγμα, έδωσε στίγμα για την ικανότητα. Έδωσε 
στίγμα για τις δυνάμεις που έχουν οι λαοί όταν αποφασίσουν να 
πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. 
Έδωσε στίγμα για το τι σημαίνει εργατικό και ανθρώπινο δικαί-
ωμα. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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Συναδέλφισσες και 
συνάδελφοι, δεν θα καθυ-
στερήσω και πολύ. 

Στο κλείσιμο της Γενι-
κής Συνέλευσης θα 
ήθελα να καταθέσω δύο 
προτάσεις στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Καταρχήν μετά τη δια-
δικασία και το σπάσιμο 
της Δ.Ε.Η. σε ομίλους, 
θεωρώ σκόπιμο και χρή-
σιμο για την πορεία του 
Σωματείου να υπάρχουν 

ομάδες εργασίας, μέσα από το Σωματείο για κάθε διεύθυνση 
σημερινή, για κάθε θυγατρική, όπου θα καταγράφονται προβλή-
ματα και θα παίρνει θέση άμεσα το Σωματείο, γιατί σίγουρα σε 
λίγο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα σε 
διαφορετικές εταιρείες του ομίλου. 

Ένα δεύτερο, θεωρώ σκόπιμο άμεσα να βγει μία ανακοί-
νωση από την πλευρά του Σωματείου όπου θα εγκαλεί τη 
νέα Κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο 4001 για τα άτομα 
που είναι φτωχοί ενεργειακοί καταναλωτές. 

Αυτό, ενώ έχει καταγραφεί στον νόμο, αφήνει το δικαί-
ωμα να φτιαχτούν τα προεδρικά διατάγματα μέχρι τον Ιού-
νιο του 2012. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει άμεσα γιατί 
υπάρχει το χαράτσι που βάσει αυτού του νόμου η εφαρμο-
γή που πάει να γίνει στη Δ.Ε.Η. δεν μπορεί να ισχύσει. 

Είναι το χειρότερο και πιο φασιστικό μέτρο που έχει 
μπει από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Το χαράτσι δίνει 
τη δυνατότητα να δείξει ανάλγητη συμπεριφορά η Δ.Ε.Η., 
όταν καλείται να κόψει το ρεύμα στον οποιοδήποτε δεν 
μπορεί να το πληρώσει, αδυνατεί να το πληρώσει, έχει 
πολιτική βούληση να μην το πληρώσει μέσω της Δ.Ε.Η., 
του λέει στο κόβω μέχρι που σου παίρνω και τον μετρητή 
και την παροχή. 

Αυτό το κατασκεύασμα θα πρέπει εμείς πρώτοι, που 
βγήκαμε και φωνάξαμε ότι δεν θα επιτρέψουμε, να το ανα-
δείξουμε και να καλέσουμε αύριο το πρωί την Δ.Ε.Η. να 
κόψει για μία βδομάδα τα σπίτια των βουλευτών το ηλε-
κτρικό ρεύμα. Να δουν πώς θα βιώσουν αυτοί όταν δεν θα 
έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σε αυτό το χρονικό διάστημα 
θα αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει αντιμετω-
πίσει η εργατική τάξη τα τελευταία 20-30 χρόνια. Και σε αυτό το 
τελευταίο χρονικό διάστημα οφείλουμε όλοι να μην ψάξουμε να 
βρούμε πού ήμαστε και τι κάναμε ο καθένας, για να μην ψάχνου-
με να βρούμε σε ποια πλατεία θα είμαστε εμείς που έχουμε το 
παπικό αλάθητο και οι άλλοι που είναι τα μιάσματα. 

Σε αυτή τη φάση οφείλουμε και έχουμε χρέος όλοι να είμαστε 
ενωμένοι σε ένα στόχο και σκοπό, ότι αυτά τα μέτρα, οποιαδή-
ποτε Κυβέρνηση και να είναι αυτή, δεν θα περάσουν. Και δεν 
θα περάσουν όταν θα είμαστε στο δρόμο. Όχι με απεργιακές 
κινητοποιήσεις οι οποίες ματώνουν τους εργαζόμενους.

Με συλλαλητήρια τακτικά, οργανωμένα, μαζικοποιημένα από 
όλο το λαό για να δείξουμε τη δύναμή μας. 

Αν, λοιπόν, σήμερα φοβηθούμε σ’αυτό που πάει να φτιαχτεί 
και δεν βγούμε στο δρόμο, σίγουρα θα βρεθούμε σε δύσκολες 
μέρες. 

Ευχαριστώ.

Πρόεδρος ΤΕ Πατρών, Θοδωρής Κανελλόπουλος



��
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προσωπικού ΔΕΗ
ENΩΣΗ

42o Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις

Μέλος Δ.Σ. ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, Kώστας Βασιλείου

Καλησπέρα, συνάδελφοι, και από εμένα. Εκπρόσωπος της ΕΣΚ 
είμαι, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, του ΠΑΜΕ. 
Δεν θα πω πολλά. Είναι ξεκάθαρο, με τον τρόπο που έγινε όλη 
αυτή η δουλειά σήμερα, ότι υπάρχει εκφυλισμός του συνδικαλι-
στικού κινήματος. 
Δύο μέρες προσπαθούν να μας πείσουν οι συνάδελφοι της πλει-
οψηφίας ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων ταυτίζονται με 
αυτά της επιχείρησης. 
Δυστυχώς, η ζωή και η πραγματικότητα δεν σας δικαιώνει. Έχου-
με κερδοφόρες επιχειρήσεις που απολύουν κόσμο, προωθούν 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις, εργαζόμενους με μπλοκάκια, 
τσακίζουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 
Εμείς νομίζουμε σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ότι πρέπει να 
αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική και να αλλάξουμε το συσχετι-
σμό δύναμης στα σωματεία και οργανωμένα μέσα από το ΠΑΜΕ 
και τα ταξικά συνδικάτα να παλέψουμε για ανατροπή αυτής της 
πολιτικής και να οικοδομήσουμε μία κοινωνία που δεν θα έχει 

στο επίκεντρο τα κέρδη τα καπιταλιστικά αλλά τις λαϊκές ανά-
γκες. 
Και επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για αυτό που ειπώθηκε 
από μία συναδέλφισσα περί κατοχής. 
Λυπάμαι, συνάδελφοι, αλλά δεν είναι ζήτημα κατοχής. Είμαστε 
σύμμαχοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ψηφίσει τα 
πάντα μέχρι στιγμής, ως κόμματα της πλουτοκρατίας και ως 
αριστερές δυνάμεις ΣΥΝ, ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι έχουμε δεχθεί μέχρι 
σήμερα, έχουμε ευθύνη. 
Εμείς νομίζουμε ότι μόνο οργανωμένα μέσα από το ταξικό συν-
δικαλιστικό κίνημα μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτή την πολι-
τική και καλούμε τους συναδέλφους, οι οποίοι καταλαβαίνουν τα 
προβλήματα που υπάρχουν, την Πέμπτη 10 Νοέμβρη να συστρα-
τευθούν μαζί μας. 
Έχουμε το δίκιο και θα τους νικήσουμε. 
Ευχαριστώ. 
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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Πολύ φοβάμαι ότι είναι τόσο πρόχειρος ο σχεδιασμός και τόσο 
πρόχειρη γονατογραφία, θα έλεγα για να επαναλάβω τη λέξη 
που είπε ο κύριος Ρωμανιάς, σχετικά με το διαχωρισμό της επι-
χείρησης. 

Και αυτό φαίνεται και φάνηκε, για όσους το πρόσεξαν, ακόμα 
και από τα λογότυπα και τα σύμβολα που συνόδευαν τις συντο-
μογραφίες της κάθε θυγατρικής εταιρείας. 

Τόση προχειρότητα ακόμα και σε αυτό, δυστυχώς. 

Και τώρα δύο παρατηρήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες 
αλλαγές στο καταστατικό μας. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω 
ως προς αυτό. 

Η μία αφορά το άρθρο 34 όπου εκεί προτείνει να ψηφίσουμε 
ότι το Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε χρόνο που κρίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Αυτή είναι η αλλαγή που εγώ καταλαβαίνω ότι σε 
αυτό το άρθρο προτείνει. 

Το κρατάμε λίγο αυτό για να πάω στο προηγούμενο άρθρο, 
στο άρθρο 11, όπου εκεί προτείνεται η γεωγραφική κατανομή 
των εδρών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Λέει, λοιπόν, η προτεινόμενη αλλαγή ότι τα προερχόμενα από 
υπηρεσιακές μονάδες της Αττικής, τακτικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, δεν μπορούν, λέει, να ξεπερνούν τα 14 μέλη και 
της Περιφέρειας τα 9. 

Δηλαδή, όπως το καταλαβαίνω εγώ μέχρι εδώ, τουλάχιστον, 
λέει ότι δεν μπορούν να ξεπερνούν από την Αττική τα 14 μέλη, 
άρα δηλαδή μπορεί να είναι και 13 ή να είναι και 12. 

Σε αυτή την περίπτωση όμως τα μέλη που προέρχονται από 
την Περιφέρεια θα ξεπερνούν τα 9, θα είναι 10 ή 11 ή 12. 

Συνεχίζει όμως η προτεινόμενη αλλαγή και λέει ότι: εκτός 
αν αποφασιστεί ελεύθερη εκλογή αριθμού ή του συνόλου των 
εδρών, αδιάφορα από υπηρεσιακή μονάδα που υπηρετούν τα 

μέλη, από τη Γενική Συνέλευση με εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Η εμπειρία μου από καταστατικά και όσα τέλος πάντων έχω 
διαβάσει από διάφορα σωματεία, είτε πολιτιστικά, είτε συνδι-
καλιστικά, και μπορείτε να ανατρέξετε και στο In��e�ne�� να δείτε 
αυτά τα καταστατικά, προσπαθούν να αποφεύγουν τις διφορού-
μενες περιπτώσεις. 

Δηλαδή αποφεύγουν τα «εκτός», «αν», τα «όταν κρίνει» και 
θέτουν σαφείς και ξεκάθαρους όρους για το τι πρέπει να γίνεται 
σε κάθε περίπτωση. 

Όπως παραδείγματος χάριν το προηγούμενο άρθρο που λέει 
ότι 9 μέλη προέρχονται από την Περιφέρεια και 14 προέρχονται 
από την Αττική. Τελεία και παύλα. 

Νομίζω ότι εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, 
να το διασαφηνίσουμε γιατί δεν μπορεί κάθε φορά η οποιαδή-
ποτε Γενική Συνέλευση να παίρνει αποφάσεις για ζητήματα που 
πρέπει να τα αποφασίζει το καταστατικό. 

Και το καταστατικό κάθε σωματείου είναι ο μπούσουλάς του. 
Βαδίζει με συγκεκριμένα βήματα. Διότι εκεί μετά θα υπάρξουν 
παρερμηνείες, δυστυχώς, πιθανόν να υπάρξουν και περαιτέρω 
καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες για το Σωματείο 
μας. 

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι πολλές φορές τέτοιου είδους 
ασάφειες οδηγούνται σε δικαστικές διαφορές. Τέλος πάντων 
δεν είναι ώρες να έχουμε περισσότερες εντάσεις και διασπά-
σεις και διαφωνίες από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. 

Για αυτό θα ήθελα να μου το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό 
το πράγμα. Και αν τελικά μπορούμε να το αποφύγουμε. Και εν 
κατακλείδι τι εξυπηρετεί. Μήπως κρύβει τίποτα από πίσω που 
δεν το καταλαβαίνω εγώ; Λέω για το 11. 

Για το 34, δεν το θεωρώ και τόσο σοβαρό θέμα να κρίνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο πότε θα γίνει το Γενικό Συμβούλιο. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Γραμματές ΤΕ Ζακύνθου, Λάμπρος Βισβάρδης
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Μέλος Δ.Σ. ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, Θανάσης Τσαούσης

Συναδέλφισσες και συνά-
δελφοι, ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
του Σωματείου μας θα 
ήθελα να καταθέσω και 
εγώ κάποιες σκέψεις 
προς τα εσάς. 
Συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες, είναι γεγονός ότι 
επιδιώκουν να μας βάλουν 
εμπόδια στη συνειδητή 
και οργανωμένη πάλη για 
την ανατροπή της εξουσί-
ας των μονοπωλίων. 
Αυτό είναι το διακύβευμα 
που έχουμε μπροστά μας. 

Για το εργατικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα οι στόχοι πάλης, 
οι κατευθύνσεις, τα αιτήματα, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα 
επιλογής του άλλου δρόμου ανάπτυξης σε σύγκριση με την ανά-
πτυξη που καθορίζεται από τα συμφέροντα των μονοπωλίων, 
γενικότερα του κεφαλαίου. 
Εδώ κρίνεται το προχώρημα της στρατηγικής του εργατικού κινή-
ματος στην πράξη και όχι στα λόγια. Η ανάγκη σήμερα να γίνει 
υπόθεση δική μας ώστε να έχουμε ετοιμότητα, αποτελεσματικό-
τητα, προοπτική. 
Να αναπτύξουμε ενιαία δράση ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της 
εργατικής τάξης, ανεξάρτητα αν αυτά δουλεύουν στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα ή στις πρώην ΔΕΚΟ και ανεξαρτήτως εργασιακών 
σχέσεων. 
Οι εργαζόμενοι έχουμε την πρώτη ευθύνη για την κοινωνική συμ-
μαχία. 
Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός είναι ενάντια σε 
όλα αυτά, έβαλαν πλάτη και συνεχίζουν και τώρα στα πλαίσια των 

κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της ανταγωνι-
στικότητας και της απελευθέρωσης της οποίας τα αποτελέσμα-
τα τα βιώνουμε καθημερινά όλοι οι εργαζόμενοι. 
Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι μία, που δίνει προοπτική 
στους αγώνες και βάζει εμπόδια στο καπιταλιστικό σύστημα και 
τους υπηρέτες του. 
Τον αποκλειστικά κρατικό ενιαίο φορέα ενέργειας που θα σχε-
διάζει με κριτήριο τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών ανα-
γκών και όπου οι πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής, τα δίκτυα 
μεταφοράς και διανομής του, του ενεργειακού τομέα της χώρας, 
θα αποτελούν κρατική, κοινωνική ιδιοκτησία βεβαίως έξω από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση της λυκοσυμμαχίας. 
Σήμερα ο κάθε ένας συνάδελφος αναλαμβάνει τη σοβαρή ευθύ-
νη για τη στάση που θα κρατήσει είτε είναι εκλεγμένος συνδικα-
λιστής είτε απλός εργαζόμενος. 
Στην επίθεση του κεφαλαίου η απάντηση να είναι ενιαία και όχι 
κάθε κλάδος να δίνει τη μάχη μόνος του. 
Η ΕΣΚ ΕΔΟΠ, η Αγωνιστική Συνεργασία, το ΠΑΜΕ, καλεί τους 
εργαζόμενους να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική, να συσπει-
ρωθούν στο ΠΑΜΕ, στα κλαδικά σωματεία ενέργειας. Να οργα-
νώσουμε σε κάθε χώρο δουλειάς επιτροπές αγώνα. 
Κάτω η Κυβέρνηση και τα κόμματα της πλουτοκρατίας που 
δυσκολεύουν τον λαό για να σωθεί το μεγάλο κεφάλαιο. 
Εδώ και τώρα, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχουμε χρέος να 
μην ανεχτούμε άλλο να γίνουμε οι σύγχρονοι είλωτες εμείς και 
τα παιδιά μας. 
Λαϊκή συμμαχία για παρεμπόδιση αυτής της πολιτικής και την 
ανατροπή της, για μία εξουσία και οικονομία όπου ο λαός θα 
διαφεντεύει τον πλούτο που παράγει χωρίς μονοπώλια, χωρίς 
καπιταλιστές. 
Μόνο αυτή η εξουσία, συνάδελφοι, μπορεί να διασφαλίσει τις 
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες μας. 
Ευχαριστώ.

42o Χαιρετισμοί - Τοποθετήσεις
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ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας & Τύπου
Θέμα: Ανάπτυξη του Γεωθερμικών Πεδίων από ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Αξιότιμοι	κύριοι,
Με ενδιαφέρον διαβάσαμε το άρθρο σας για τη Γεωθερμία στο τεύχος 
61 του περιοδικού σας «ΕΝΩΣΗ». Το άρθρο παρουσιάζει περιεκτικά και 
συνοπτικά τα πλεονεκτήματα της Γεωθερμίας, καθώς και τα προβλήματα 
που παρουσιάστηκαν σε παλαιότερες προσπάθειες της ΔΕΗ για την αξι-
οποίησή της στη χώρα μας. 
Επειδή η προβολή του θέματος της γεωθερμίας είναι πολύ σημαντική, 
σας στέλνουμε τις ακόλουθες διορθώσεις και συμπληρώσεις στο άρθρο 
σας με την παράκληση να αποκατασταθούν στο επόμενο τεύχος του περιοδικού σας. 
Η ΔΕΗ έχει μεγάλη ιστορία στις ΑΠΕ και έχει υπάρξει πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα, σε εποχές που ο όρος ΑΠΕ ήταν άγνωστος 
στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα, η έρευνα και ανάπτυξη της Γεωθερμίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένη με τη δραστηριότητα της ΔΕΗ. Η 
επιχείρηση ξεκίνησε τις έρευνες στη Μήλο από το 1973 και ακολούθως στη Λέσβο, τη Νίσυρο και τα Μέθανα, ενώ σε συνεργασία με 
το ΙΓΜΕ και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους ερεύνησε και άλλες περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος (Β. Εύβοια, Σπερχειό). 
Στη Μήλο η ΔΕΗ εγκατέστησε το 1986 τον πρώτο Γεωθερμικό Σταθμό στην Ελλάδα (2 MW). Ο σταθμός αυτός λειτούργησε με επιτυχία 
για 2 χρόνια καλύπτοντας πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Την εποχή εκείνη όμως η γεωθερμική τεχνολογία δεν ήταν 
ακόμη αρκετά ώριμη, ενώ και η ΔΕΗ δεν είχε την ανάλογη εμπειρία, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις του τοπικού πληθυ-
σμού, κυρίως λόγω της έντονης οσμής υδροθείου, που τελικώς οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας του σταθμού και στη διακοπή των 
προσπαθειών για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας τα επόμενα χρόνια. Αυτή η ατυχής εμπειρία είναι που μέχρι σήμερα επισκιάζει τις 
προσπάθειες ανάπτυξης της γεωθερμίας στη Μήλο και τη Νίσυρο, όπως αναφέρετε και στο άρθρο σας. 
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αντιστρέψει τις όποιες αρνητικές εντυπώσεις δημιουργή-
θηκαν από τη λειτουργία της μονάδας της Μήλου.
Πιο συγκεκριμένα, συζητάμε μόνο για τεχνολογία γεωθερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ολικής επανεισαγωγής 
και μηδενικής ρύπανσης», δηλαδή χωρίς καμία επιβάρυνση για το περιβάλλον. Πρακτικά, η σταθμοί αυτοί έχουν μορφή κλειστού 
κυκλώματος και ό,τι αντλείται επανεισάγεται στο υπέδαφος, χωρίς διαφυγές ατμών και οσμών στην ατμόσφαιρα (δηλαδή χωρίς καπνο-
δόχους).
Η φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο σας όμως απεικονίζει μια μονάδα παλαιότερης τεχνολογίας ψυγείου ατμού με ανοικτό δια-
χωριστή, όπως εκείνη που είχε εγκατασταθεί στη Μήλο το 1986. Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε στο επόμενο τεύχος να 
δημοσιεύσετε τη φωτογραφία μιας σύγχρονης μονάδας, ώστε να μην δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις. Επισυνάπτουμε μια σειρά 
τέτοιες φωτογραφίες, ώστε να επιλέξετε όποια θεωρείτε κατάλληλη για την έκδοσή σας.
Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, οι τρεις αποφάσεις που αναφέρετε στο άρθρο σας εκδόθηκαν σε συνέχεια των προηγούμενων 
αποφάσεων που είχαν παραχωρήσει στη ΔΕΗ το δικαίωμα έρευνας και ανάπτυξης του γεωθερμικού δυναμικού των περιοχών αυτών. 
Σύντομα αναμένεται και η αντίστοιχη απόφαση για το γεωθερμικό δυναμικό της περιοχής των Μεθάνων.
Ακόμη αναφέρεστε στον πρόσφατο διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και σε νέες περιοχές γεωθερ-
μικού ενδιαφέροντος. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα δικαιώματα που εκμισθώνονται με αυτόν το διαγωνισμό αφορούν πρωτίστως τις 
έρευνες για γεωθερμικά ρευστά υψηλών θερμοκρασιών (>90ο �) σε βάθη από 1 ως 3 �m και με τελικό σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή, 
ενώ οι άλλες χρήσεις που αναφέρετε είναι επίσης δυνατές για αξιοποίηση της υπολειπόμενης θερμότητας μετά την ηλεκτροπαρα-
γωγή. Πρέπει να τονιστεί ότι ο πλειοδότης του διαγωνισμού αυτού δεν έχει αποκτήσει δικαιώματα στα γεωθερμικά πεδία χαμηλών 
θερμοκρασιών που έχουν εντοπιστεί από παλαιότερες έρευνες σε βάθη από 400 ως 600 m. Ορισμένα από τα πεδία αυτά έχουν ήδη 
εκμισθωθεί από χρόνια σε άλλους δικαιούχους, και ο τρόπος που διατυπώθηκε η σχετική παράγραφος στο άρθρο σας θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις.
Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι πάντα στη διάθεσή σας για πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
σε όλους τους τομείς των ΑΠΕ.

Με εκτίμηση,
Μαριάννα Ντάβου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τύπου

Ασφαλιστικό
 Επιστολή

Σ.Σ.:  Κρίνουμε θετική την παρέμβασή σας στην “έΝΩΣΗ” καθώς και τη διάθεσή σας να ενημερώνετε για τις δράσεις σας ως υπεύ-
θυνη στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η αγωνία μας είναι πρόδηλη για περισσότερη ανάπτυξη και στον τομέα των 
ανανεώσιμων, αλλά μέχρι σήμερα τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά, αφού συνολικά η ΔΕΗ όπως γνωρίζετε κατέχει μόνο 
ελάχιστα MW σε σχέση με τους ιδιώτες. Άραγε ποιος φταίει για αυτό.
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Αιμοδοσία

Σ τις 14/11/2011 πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο κτίριο της Διαμονής 

ΔΕΗ Α. Ε. (Καρδίτσης 99 & Αμοργού) από το Πολιτιστικό Κέντρο Εργα-

ζομένων-Συνταξιούχων ΔΕΗ Λάρισας υπό την αιγίδα του συναδέλφου 

Κου ΜΠΑΤΖΙΟΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Η αιμοδοσία για όλους τους συναδέλφους μας, εργαζόμενους & συνταξι-

ούχους είναι μια ευγενική πράξη, της οποίας τα αποτελέσματα σώζουν ζωές 

διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Είναι ζήτημα ζωής και μόνο 

προσφέρεται.


