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ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Β
ρισκόμαστε στα πρόθυρα της διάλυσης της 
κοινωνίας και οδηγούμαστε ανεπιστρεπτί 
στον εργασιακό μεσαίωνα, αφού οι διαπραγ-

ματεύσεις με την τρόικα οδηγούν μοιραία σε ένα 
παρελθόν που κανείς δε θέλει να θυμάται.

Είναι μάλιστα τέτοια η εμμονή της τρόικας στα 
εργασιακά ζητήματα που προκαλεί εύλογες απορί-
ες, αφού πρόσφατα στοιχεία διεθνών οργανισμών 

(ΟΟΣΑ και Παγκόσμια Τράπεζα) αποδεικνύουν πως σε χώ-
ρες με υψηλή ανταγωνιστικότητα, το λεγόμενο εργασιακό 
κόστος δεν είναι από τα χαμηλότερα που υπάρχουν. 

Τα σχεδιαζόμενα μέτρα συνοψίζονται σε τρία σημεία 
αιχμής, τα οποία αν εφαρμοστούν, η ελληνική κοινωνία θα 
βρεθεί ανάμεσα στις τριτοκοσμικές χώρες, όπου η εργασία 
βρίσκεται στο έλεος του κεφαλαίου. 

Συγκεκριμένα η τρόικα απαιτεί: 

Αποζημιώσεις: Πρόταση για μείωση των αποζημιώσεων 
έως και 50%, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ για όσους τη 
λαμβάνουν σε δόσεις και δεν την έχουν ακόμη εισπράξει 
ολόκληρη. Αναφορικά με το κόστος απόλυσης, θα πρέπει 
να μειωθεί η περίοδος προειδοποίησης στους τρεις μή-
νες από έξι, καθώς και η αποζημίωση έως τους 12 μήνες. 
Δηλαδή ζητάει η αποζημίωση να μην υπερβαίνει τους 12 
μισθούς (σήμερα το ανώτατο όριο είναι 24).

Κατώτατος μισθός: Με το νέο πλαίσιο ο κατώτατος βα-
σικός μισθός, οι ωριμάσεις και τα οικογενειακά επιδόματα, 
τα οποία ορίζει σήμερα η εθνική γενική συλλογική σύμβαση 
εργασίας, θα αντικατασταθούν σταδιακά από έναν μηχανι-
σμό κατώτατου μισθού που θα νομοθετηθεί από την κυβέρ-
νηση, αφού γίνουν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους. Αυτό το σύστημα του κατώτατου μισθού λέγεται 
ότι θα αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 
2013 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015. 

Ωράριο εργασίας: Μεγαλύτερη ευελιξία στη διευθέτηση 
των συνολικών ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, που καλύ-
πτει το μάξιμουμ των ημερών εργασίας, των ωρών εργα-
σίας και τους περιορισμούς στις βάρδιες και στις άδειες. 
Ζητείται επίσης αύξηση των εργάσιμων ημερών, σε 6 ημέ-
ρες την εβδομάδα. 

Είναι προφανές ότι οι απαιτήσεις αυτές στοχεύουν στην 
αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων και μόνο προσχη-
ματικά αφορούν στο περιβόητο εργασιακό κόστος για το 
οποίο τόσος πολύς λόγος έγινε στο πρόσφατο παρελθόν. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι χώρες γειτονικές προς την Ελλά-
δα (Βουλγαρία), παρόλο που έχουν μειώσει κατά πολύ το 

εργασιακό κόστος, εν τούτοις δεν είδαν τις Ξένες Επενδύ-
σεις να αυξάνονται τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Παράλληλα, γίνεται μια ολομέτωπη επίθεση στις συντά-
ξεις, όπου οι περικοπές θα ξεκινούν από τις συντάξεις των 
1.000 ευρώ, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυ-
νταξιούχους στα όρια της εξαθλίωσης. 

Είναι προφανές ότι η ελληνική κοινωνία, οι εργαζόμενοι 
και οι συνταξιούχοι, οι αδύναμοι του κόσμου τούτου, βρίσκο-
νται μπροστά σε ένα μεγάλο ιστορικό σταυροδρόμι το οποίο 
θα κρίνει την επιβίωσή τους για την επόμενη δεκαετία. 

Η λυσσαλέα επίθεση κατά των εργασιακών και συνταξι-
οδοτικών δικαιωμάτων εκατομμυρίων Ελλήνων, αποδεικνύει 
περίτρανα, ότι έχουμε να κάνουμε με την μεγαλύτερη επίθε-
ση του κεφαλαίου κατά της εργασίας τα τελευταία 100 και 
πλέον χρόνια. Η οπισθοδρόμηση αυτή γίνεται για τη δημι-
ουργία συνθηκών, προκειμένου το κεφάλαιο να αποκομίζει 
υπερκέρδη και με πρόσχημα τη δημοσιοοικονομική κρίση κα-
τεδαφίζονται και τα τελευταία οχυρά του κοινωνικού κράτους 
που με θυσίες οικοδομήθηκε στην μεταπολεμική περίοδο. 

Παράλληλα, βλέπουμε ότι τα μόνιμα υποζύγια να είναι οι 
μισθωτοί και συνταξιούχοι σε σχέση με την φορολόγηση και 
την συμμετοχή τους στο κρατικό κορβανά. 

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας αποδεικνύουν ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιού-
χοι συμμετέχουν με 70 δις. φόρους έναντι των ελεύθερων 
επαγγελματιών που φτάνουν τα 3,5 δις!!!. Ενώ, ταυτόχρονα 
η φοροδιαφυγή καλπάζει, αφού ο μηχανισμός ελέγχου είναι 
διάτρητος με απούσα την πολιτική βούληση.

Δεν μπορεί πλέον, να γίνει ανεκτό το γεγονός ολόκληρη 
η κοινωνία να οδηγείται στην απόγνωση, στην εξαθλίωση 
και η τρικομματική κυβέρνηση να μην μπορεί ή δεν θέλει να 
επιβάλλει να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες οι οποίοι 
δυστυχώς παραμένουν προστατευόμενοι της εκάστοτε κυ-
βέρνησης. 

Επιπλέον απαιτούν να ισχύσουν οι όροι του μνημονίου σε 
σχέση με την πώληση της ΔΕΗ. Απαιτούν να δοθεί το 51% 
του ΑΔΜΗΕ, να πωληθούν εργοστάσια ακόμη και υδροηλε-
κτρικά για να ωφεληθούν οι ιδιώτες για να κάνουμε «καλό 
στις αγορές», οι οποίες ως αυτόματοι πιλότοι τραβούν την 
ανηφόρα. Δεν διστάζουν μάλιστα να απαιτούν αύξηση των 
τιμολογίων, ώστε η χονδρική να εναρμονίζεται οι τιμές με 
την λιανική αγορά της Η.Ε. Θα τους αφήσουμε; 

Μοναδικός δρόμος που απομένει στους εργαζόμενους 
είναι εκείνος του αγώνα, της διαρκούς αντίστασης, προ-
κειμένου να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. 

του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Δοκιμάζονται οι αντοχές της κοινωνίας
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Η ΕΔΟΠ ΔΕΗ ήταν και θα είναι σταθερά αλληλέγγυη στο 
πλευρό των συναδέλφων μας που είναι ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟΙ και 
εργάζονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠ/ΔΕΗ. To πρόβλημα που έχει 
προκύψει με τη μισθοδοσία τους πρέπει να λυθεί οριστικά και 
αμετάκλητα σύντομα. Καλούμε τον υπουργό εργασίας να δώσει 
λύση στο πρόβλημα τηρώντας τους νόμους και τις συλλογικές 
συμβάσεις, ενώ η ΔΕΗ οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της.

Από την συγκέντρωση των συναδέλφων μας του ΤΑΥΤΕΚΩ 
στα γραφεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.
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Τ ο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε 
σήμερα τις δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που αφορούν στην υπόθεση των 

“ελληνικών λιγνιτών”, σε συνέχεια σχετικών 
προσφυγών ακυρώσεως που είχαν κατατεθεί 
από τη ΔΕΗ, όπως αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωση η Επιχείρηση. Σημειώνεται 
ότι η Ελληνική Δημοκρατία είχε παρέμβει 
ενώπιον του Δικαστηρίου υπέρ της ΔΕΗ 
και στις δύο υποθέσεις. Η πρώτη απόφαση 
της Επιτροπής του Μαρτίου 2008 εκτιμούσε 
ότι κάποιες ελληνικές νομοθετικές διατάξεις, που 
χορηγούσαν, από παλαιά, δικαιώματα στην ΔΕΗ ως προς 
την εκμετάλλευση ελληνικού λιγνίτη, δημιουργούσαν 
ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των ενδιαφερομένων όσο 
αφορά στην πρόσβαση στο λιγνίτη ως πρωτογενές 
καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η χορήγηση 
αυτών των δικαιωμάτων είχε δήθεν ως αποτέλεσμα 
δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στη χονδρική αγορά 
ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και τον αποκλεισμό 
νεοεισερχομένων στην αγορά αυτή. Η δεύτερη 
απόφαση της Επιτροπής λήφθηκε τον Αύγουστο του 
2009 και επέβαλε μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα 
θέματα που εντόπιζε η Επιτροπή με την απόφαση 
του 2008.Ο βασικός λόγος της σημερινής ακύρωσης 
των αποφάσεων αυτών από το Γενικό Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η ΔΕΗ καταχράται τη 
θέση της στην αγορά. Πιστοποιήθηκε συνεπώς ότι 
δεν υφίσταται παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου 
του ανταγωνισμού, και συνεπώς δεν χρειάζονται 
διορθωτικά μέτρα. Οι αποφάσεις του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμφίβολα 
αποτελούν ορόσημο για την ελληνική αγορά 
ηλεκτρισμού και διαφοροποιούν σημαντικά τους 
όρους και τον τρόπο του περαιτέρω ανοίγματος 
της αγοράς, σημειώνεται στην ανακοίνωση 
της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σημειώνει ταυτόχρονα ότι 
«παραμένει σταθερή στη θέση της υπέρ της 
περαιτέρω απελευθέρωσης της ελληνικής 
αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία πρέπει να γίνει 
με αυστηρό σεβασμό των κανόνων Δικαίου, 
να υπηρετεί τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ 
όλων των συμμετεχόντων, να περιλαμβάνει 
όλα τα τμήματα της αγοράς ηλεκτρισμού 

(χονδρεμπορική και λιανική), με γνώμονα το συμφέρον του 
τελικού καταναλωτή και της οικονομίας που αποτελεί 

και βασική απαίτηση του Μνημονίου».
«Είναι αυτονόητη η συνέχιση της συνεργασίας 

μας με την Πολιτεία και τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας για την επίτευξη μακροπρόθεσμης 
και βιώσιμης λύσης για τη δομή της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα», καταλήγει 
η ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. για τους 
ελληνικούς λιγνίτες. Δικαίωση της ΔΕΗ 
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Μια απόφαση, 4 κολοσσοί και ένα 40%  
που ζητά αγοραστή

Τ ο σκηνικό για το ξεπούλημα των λιγνι-
τικών πεδίων στήνεται με σκηνογράφο 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκηνοθέτη 

την ελληνική κυβέρνηση. Πρωταγωνιστές οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που θέλουν να 
«βάλουν πόδι» στον τομέα της ενέργειας και 
θεατές την αμήχανη ελληνική κοινωνία. 

Η ασφυκτική πίεση της Κομισιόν προς την 
κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην πώλη-
ση του 40% των λιγνιτικών μονάδων ανοίγει το 
δρόμο για τέσσερις ελληνικούς επιχειρηματι-
κούς κολοσσούς της ενέργειας να μπουν στην 
αγορά του πιο φθηνού καυσίμου. 

Οι όμιλοι αυτοί λαμβάνουν θέσεις μάχης έτσι 
ώστε να διαμορφώσουν ένα ανταγωνιστικό 
μείγμα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και 
να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. 
Ποιοι είναι όμως αυτοί οι όμιλοι: όμιλος Μυ-
τιληναίου, όμιλος Ελλάκτωρ της οικογένειας 
Μπόμπολα, η Τέρνα Ενεργειακή του Γιώργου 
Περιστέρη και τα ΕΛΠΕ μέσω της Elpedison. 

Ωστόσο, πολιτικό και οικονομικό αντίκτυπο 
σε όλα τα επίπεδα προκαλεί η απόφαση που 
έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναφορι-
κά με την ύπαρξη μονοπωλίου της ΔΕΗ στη 
λιγνιτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν είχε ζητήσει με 
απόφασή της το 2008 να παραχωρηθούν τα 
ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα λιγνίτη με δια-
γωνισμούς σε ιδιώτες, στους οποίους δεν θα 
επιτρεπόταν να συμμετάσχει η ΔΕΗ, ή εναλ-

λακτικά να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να πουλήσει το 
40% των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγω-
γής σε ιδιώτες.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή. 

Οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμφίβολα αποτελούν 
ορόσημο για την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού 
και διαφοροποιούν σημαντικά τους όρους και 
τον τρόπο του περαιτέρω ανοίγματος της 
αγοράς. Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ακύρωσε τις δύο αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην 
υπόθεση των “ελληνικών λιγνιτών”, σε συ-
νέχεια σχετικών προσφυγών ακυρώσεως που 
είχαν κατατεθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού. Η Ελληνική Δημοκρατία είχε 
παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου υπέρ της 
ΔΕΗ και στις δύο υποθέσεις.

Τι είχε προηγηθεί; 
Η πρώτη απόφαση της Επιτροπής του Μαρ-

τίου 2008 εκτιμούσε ότι κάποιες ελληνικές 
νομοθετικές διατάξεις, που χορηγούσαν, από 
παλαιά, δικαιώματα στην ΔΕΗ ως προς την 
εκμετάλλευση ελληνικού λιγνίτη, δημιουρ-
γούσαν ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των εν-
διαφερομένων όσο αφορά στην πρόσβαση στο 
λιγνίτη ως πρωτογενές καύσιμο για την πα-
ραγωγή ηλεκτρισμού. Η χορήγηση αυτών των 
δικαιωμάτων είχε δήθεν ως αποτέλεσμα δε-

σπόζουσα θέση της ΔΕΗ στη χονδρική αγορά 
ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και τον αποκλεισμό 
νεοεισερχομένων στην αγορά αυτή.

Η δεύτερη απόφαση της Επιτροπής λήφθη-
κε τον Αύγουστο του 2009 και επέβαλε μέτρα 
για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που εντό-
πιζε η Επιτροπή με την απόφαση του 2008. Ο 
βασικός λόγος της σημερινής ακύρωσης των 
αποφάσεων αυτών από το Γενικό Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η ΔΕΗ καταχρά-
ται τη θέση της στην αγορά. Πιστοποιήθηκε 
συνεπώς ότι δεν υφίσταται παραβίαση του 
ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού, και 
συνεπώς δεν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

Τι σημαίνει ουσιαστικά, η απόφαση του 
Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε.; 

H απόφαση δικαιώνει πλήρως της ΔEH και 
δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για το άνοιγ-
μα της αγοράς ηλεκτρισμού στη χονδρική και 
στη λιανική αγορά όσο και για την αποκρατι-
κοποίηση της εταιρείας που παραμένουν δε-
σμεύσεις της χώρας έναντι του Mνημονίου. 
Eιδικά ο στόχος της αποκρατικοποίησης, μετά 
από αυτή, ενισχύεται καθώς το εγχείρημα θα 
επιδιωχθεί χωρίς η επιχείρηση να απολέσει 
υποχρεωτικά σημαντικά περιουσιακά στοι-
χεία. Nομικοί κύκλοι κρίνουν την απόφαση ως 
ευρύτερης σημασίας συνολικά για την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Eυρώπη.

Στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% των μετοχών της ΔΕΗ

Σ το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου (TAIΠEΔ) 
μεταβιβάστηκαν, τα δικαιώματα ψή-

φου 39.440.000 μετοχών της ΔEH, που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17% της Επιχεί-
ρησης. Mε τη νέα αυτή μεταβολή, το ποσο-
στό του ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα 
ψήφου μετοχών της ΔEH διαμορφώνεται σε 
34,123% και το ποσοστό του TAIΠEΔ σε 
17%, ενώ το ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 
100% το TAIΠEΔ ελέγχει έμμεσα τα δικαιώ-
ματα ψήφου του 51,123% των μετοχών της 
εταιρείας. H κίνηση αυτή εντάσσεται στο 
πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας έναντι 

του Mνημονίου για περαιτέρω αποκρατι-
κοποίηση της ΔEH μέσω της διάθεσης του 
17% των μετοχών της στο Χρηματιστήριο.

Ωστόσο, η θέση των εργαζομένων και 
του συνδικαλιστικού κινήματος της ΔΕΗ 
είναι εκπεφρασμένη και δημόσια και είναι 

αντίθετη με το ξεπούλημα της επιχείρησης 

στα ιδιωτικά κεφάλαια που καραδοκούν να 

την αγοράσουν κοψοχρονιά σε μια δύσκολη 

χρηματιστηριακή συγκυρία. Παράλληλα, οι 

πρόσφατες εξελίξεις τόσο με την απόφαση 

του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσο και τις εξελίξεις στην ευρύ-

τερη ενεργειακή αγορά της Ν.Α. Ευρώπης, 

ενισχύουν την άποψη που θέλει τη ΔΕΗ να 

διατηρεί τον ενιαίο και δημόσιο χαρακτήρα 

της προκειμένου να μετατραπεί σε πυλώνα 

της οικονομικής ανόρθωσης της χώρας. 

ΕΠΟΥΛΗΜΑΞ
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Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Β λέποντας τους καλεσμένους στη συνάντηση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων με την κ. Μέρκελ, αμέ-
σως καταλαβαίνει κανείς τον σκοπό της επίσκεψής της.
Δεν πρόλαβε να επιστρέψει η κ. Μέρκελ στη χώρα της και αμέσως η Τρόικα ζήτησε γενικό ξεπούλημα.

Ζήτησαν την άμεση πώληση δικτύων μεταφοράς, λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. 
Ακόμα σύμφωνα με πληροφορίες το 17% των μετοχών που εκχωρήθηκαν από την ΔΕΗ στο ταμείο αξιοποίησης 

της περιουσίας του δημόσιου σύντομα θα «πωληθεί», σε Γερμανικό Όμιλο. 
Φαίνεται ότι και η ΔΕΗ χρειάζεται τον Γερμανό της. 
Εκτός από το ξεπούλημα και τους μηνιαίους λογαριασμούς 

ζητούν αυξήσεις των τιμολογίων οικιακών καταναλωτών και 
μικρών επιχειρήσεων. Γιατί άραγε;

Η απάντηση είναι εύκολη, για να πάρουν οι ιδιώτες 
τις μονάδες της ΔΕΗ, πρέπει πρώτα να γίνει αύξη-
ση τιμολογίων για να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη 
τους. 

Ενώ, λοιπόν, όλα αυτά γίνονται εύκολα κατανοητά 
έχουμε και κάποιους γόνους παλιών πολιτικών οικο-
γενειών που έχουν πάρει εργολαβικά τα ΜΜΕ, ισχυ-
ριζόμενοι ότι για όλα φταίνε οι εργαζόμενοι. Η λύση 
γι’αυτούς τους φωστήρες Νεογιάπιδες είναι οι απολύ-
σεις εργαζομένων.

Αυτοί που φέρουν την μεγαλύτερη ευθύνη για το κατά-
ντημα της χώρας, αυτοί που τρέφονται πλουσιοπάροχα από 
τον κρατικό κορβανά, αυτοί με τις τεράστιες περιουσίες τολ-
μούν να προτείνουν απολύσεις. 

Οι εργαζόμενοι δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ ομοτράπεζοι των διαπλε-
κομένων, δεν είχαν και δεν έχουν καμία σχέση με κανένα Χριστοφοράκο, 
ούτε κάποιον άλλο όμοιό του.
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Π Ι  ΤΟΥ  Π Ι ΕΣΤΗΡ ΙΟΥΕ

Ο ι εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες που 
εκπροσωπούσαν εταιρείες - παρόχους 
ηλεκτρικού ρεύματος δεν είχαν αποδώ-

σει στον ΔΕΣΜΗΕ ποσά εκατομμυρίων ευρώ, τα 
οποία είχαν εισπράξει από τους πελάτες τους

Δύο από τους πέντε συλληφθέντες: Ο Β. Μη-
λιώνης (αριστερά), εκπρόσωπος της Hellas 
Power, και ο Αρ. Φλώρος της Energa

Νέες βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουρ-
γήματος απαγγέλθηκαν από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών της Αθήνας εναντίον των πέντε 
βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου των 
εταιρειών?παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος 
Energa και Hellas Power, με αποτέλεσμα, αυτήν 
τη φορά, οι εμπλεκόμενοι να συλληφθούν με 
εντάλματα του ανακριτή διαφθοράς κ. Γεωρ-
γουλέα, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι φυγής.

Η σύλληψη των πέντε επιχειρηματιών, οι οποί-
οι ήταν ήδη κατηγορούμενοι για άλλες πράξεις 
και συγκεκριμένα επειδή δεν είχαν αποδώσει 
στον κρατικό φορέα (ΔΕΣΜΗΕ) ποσά εκατομ-
μυρίων ευρώ, τα οποία είχαν εισπράξει από 
πελάτες τους μέσω των λογαριασμών για την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αντίθετα τα 
είχαν καταθέσει σε λογαριασμούς τους στην 
Ελβετία, έγινε χτες από άνδρες της Δίωξης 
Οργανωμένου Εγκλήματος.

Είχε προηγηθεί η άσκηση της συμπληρωμα-
τικής ποινικής δίωξης από την εισαγγελέα Π. 

ΒΑΡΥ «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΓΙΑ 5
Χειροπέδες για το σκάνδαλο του ρεύματος

Δ ραματική αύξηση εμφανίζουν οι 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτή-
σεις της ΔEH το πρώτο εξάμηνο του 

2012, αντανακλώντας το βάθος της ύφεσης 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στα αποτε-
λέσματα που δημοσιοποίησε η επιχείρηση, 
οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
στο πρώτο εξάμηνο του έτους εμφανίζο-
νται αυξημένες κατά 164,7% σε σχέση με 
το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Από 53,8 
εκατ. ευρώ έφτασαν στα 142,4 εκατ. ευρώ, 
αυξήθηκαν δηλαδή σε απόλυτο νούμερο 
κατά 88,6 εκατ. ευρώ. Aπό αυτές, τα 43,7 
εκατ. ευρώ προέρχονται από πελάτες μέσης 
και χαμηλής τάσης, έναντι συνολικών ανε-
ξόφλητων οφειλών ύψους 500 εκατ. ευρώ 
και καταδεικνύουν την αδυναμία νοικοκυρι-

ών και μικρών επιχειρήσεων να ανταποκρι-
θούν στην κάλυψη ακόμη και ανελαστικών 
αναγκών, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Ποσό 39,8 εκατ. ευρώ προέρχεται από ανε-
ξόφλητους λογαριασμούς της ΛAPKO, τους 
οποίους η ΔEH θεωρεί μη εισπράξιμους, 
ενώ 28,1 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον 
κλάδο Διαχείρισης Συστήματος του πρώην 
ΔEΣMHE και αφορά εξ ολοκλήρου σε χρέη 
των εταιρειών Hellas Power και Energa. 
Ποσό ύψους 15,8 εκατ. ευρώ προέρχεται 
επίσης από ανεξόφλητες οφειλές των δύο 
εταιρειών απευθείας προς τη ΔEH ως Δι-
αχειριστή Δικτύου, ενώ επισφάλειες ύψους 
52,7 εκατ. ευρώ προέρχονται από χρέη της 
Διεύθυνσης Φωτεινών Σηματοδοτών της Aτ-
τικής.

Οι επισφάλειες: εφιάλτης για τη ΔΕΗ EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 015808

Εκδότης
Καζάνας Γεράσιμος

Διευθύνεται από 
Συντακτική Επιτροπή

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

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

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚαμΠυλΗ αdv.

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

Fax: 210-51 56 811

Παπανδρέου, η οποία χειριζόταν εξαρχής την 
υπόθεση της Energa - Hellas Power.

Οι συμπληρωματικές κατηγορίες αφορούν τα 
αδικήματα της κακουργηματικής λαθρεμπορίας 
(σχετίζεται με τη μη καταβολή ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια) και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες, καθώς επίσης και το αδίκημα της 
εγκληματικής οργάνωσης, την οποία φέρονται 
ότι συνέστησαν οι κατηγορούμενοι, προκειμένου 
να «ξεπλένουν» χρήματα, που αποκόμιζαν από 
τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν στο ελλη-
νικό Δημόσιο ζημιά 200 εκατομμύρια ευρώ!

Ταυτόχρονα με τη σύλληψή τους, η Εισαγγελία 
εξέδωσε διάταξη δημοσιοποίησης των στοιχεί-
ων των κατηγορουμένων, που είναι οι: Βασίλης 
Μηλιώνης, εκπρόσωπος της Hellas Power, Αρι-
στείδης και Αχιλλέας Φλώρος, εκπρόσωποι της 
Energa, καθώς επίσης και οι Στέφανος Σιαφάκας 
και Χαράλαμπος Σμυρλιάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση να εκ-
δοθούν εντάλματα σύλληψής τους από τον 
ανακριτή, ελήφθη υπό τον φόβο ότι οι πέντε 
κατηγορούμενοι, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό 
κακουργήματος, ετοιμάζονταν να «δραπετεύ-
σουν» στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι στη νέα ογκωδέστα-
τη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί σε βάρος 
τους, υπάρχει εισαγγελικό πόρισμα εναντίον 
τους, που προέκυψε από την έρευνα, που διε-
νήργησε η εισαγγελέας Π. Παπανδρέου.

Αμοιβαία μετάθεση 
Zητώ αμοιβαία μετάθεση από την 
περιοχή Ιωαννίνων προς υπηρε-
σία της ΔΕΗ που βρίσκεται στον 
Δήμο Αθηναίων ή παρακείμενους 
δήμους ή το ΚΔΕΠ (κέντρο δοκι-
μών, ερευνών και προτύπων).
Κατηγορία Τ2/Α ή ΔΟ2.
Τηλ. ΕΔΟΠ: 210 5230997

Αναδημοσίευση  
από το Eθνος.gr 31-10-2012
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ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ

Μ ε ισχυρό ηλεκτροσόκ ισοδυναμούσε 
η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
του ομίλου ΔΕΗ για το α’ εξάμηνο του 

2012, αφού τα καθαρά κέρδη καραβαραθρώ-
θηκαν και η κατρακύλα σταμάτησε στο -86%. 
Συγκεκριμένα στο α’ εξάμηνο της τρέχουσας 
χρήσης τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 18.3 εκα-
τομμύρια ευρώ, όταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2011 η ΔΕΗ είχε καθαρά κέρδη της τάξεως των 
128.8 εκατομμυρίων ευρώ. Το παράδοξο της 
υπόθεσης είναι ότι τόσο οι συνολικές πωλήσεις 
όσο και ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ, αλλά και 
η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξή-
θηκαν σε σχέση με πέρσι, αλλά αυτό φαίνεται 
δεν στάθηκε ικανό να σταματήσει τη βουτιά της 
κερδοφορίας. 

Αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και σημα-
ντική κάμψη στην κερδοφορία παρουσίασαν 
τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 
πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σύγκριση με το 
πρώτο εξάμηνο του 2011. Ειδικότερα, τα λει-
τουργικά κέρδη (EBITDA) της ΔΕΗ υποχώρη-
σαν στα 483,4 εκατ. ευρώ έναντι 603,8 εκατ. 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011, σημειώ-
νοντας κάμψη 19,9%.Πτωτικά κινήθηκαν και 

τα κέρδη πριν τους φόρους, τα οποία περι-
ορίστηκαν σε 46,9 εκατ. ευρώ, έναντι 185,4 
εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2011 (κάμψη 
74,7%) ενώ και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 
κατά 85,7% και διαμορφώθηκαν στα 18,3 εκατ. 
ευρώ έναντι 128,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 
του 2011.Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών παρά 
τη δυσμενή οικονομική συγκυρία ανήλθε σε 
2,93 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 
από 2,71 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό δι-

άστημα, παρουσιάζοντας άνοδο 8,4% κυρίως 
λόγω της αύξησης στον αριθμό συνδέσεων με 
το δίκτυο παραγωγών ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

Όσον αφορά στην πορεία των δαπανών, οι 
συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες μειώθηκαν 
κατά το εξεταζόμενο διάστημα περαιτέρω 
κατά 91,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο 
εξάμηνο του 2011.Πιο συγκεκριμένα η συνο-
λική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συ-
μπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που 
κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε 93,3 εκατ. 
ευρώ, μεταξύ των δύο περιόδων (-14,7%). 
H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου 
τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 754 εργαζό-
μενους, από 21.288 την 30/6/2011 σε 20.534 
την 30/6/2012, συμπεριλαμβανομένων και 
196 εργαζομένων του εισφερθέντος κλάδου 
του πρώην ΔΕΣΜΗΕ στον ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι 
δεν συμπεριλαμβάνονταν στη δύναμη προσω-
πικού την 30/6/2011. Σημειώνεται ότι, παρά 
το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερω-
ρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 2,9%.

Βουλιάζει η κερδοφορία της ΔΕΗ. Έντονα προβλήματα ρευστότητας

Μ ε έλλειμμα που αναμέ-
νεται να φτάσει τα 400 
εκατομμύρια ευρώ 

στο τέλος του 2012, πράγμα 
που σημαίνει πως το σύστημα 
«μπαίνει μέσα» περίπου 1.5 
εκατομμύρια ευρώ ημερησίως, 
ο ΛΑΓΗΕ δίνει μάχη επιβίωσης 
ενάντια στο χρόνο. 

Έτσι, καθυστερεί στην αποπλη-
ρωμή των υποχρεώσεων του, σε 
μια προσπάθεια να αντέξει τις 
πιέσεις από την έλλειψη ρευστό-
τητας του συστήματος, παρόλο 
που η ΔΕΗ καταλάβει κανονικά τις 
πληρωμές της. Ωστόσο, η ταμει-
ακή κατάσταση του Λειτουργού 
δεν έχει μεταβληθεί καθώς δεν 
έχει ακόμα πληρωθεί το αυξημέ-
νο Τέλος ΑΠΕ και δεν έχουν μπεί 
στα ταμεία έσοδα ούτε από το 
τέλος ΕΡΤ ούτε από δημοπρασί-
ες ρύπων. Έτσι, το έλλειμμα του 

Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ παρα-
μένει στα 300 εκατ. ευρώ και η 
πρόβλεψη για το τέλος του 2012 
είναι για 400 εκατ. ευρώ.

Το συνεχιζόμενο πάντως δομι-
κό έλλειμμα, καθορίζει και τις 
πληρωμές του ΛΑΓΗΕ. Για τους 
ηλεκτροπαραγωγούς των θερμι-
κών μονάδων οι καθυστερήσεις 
έχουν «παγιωθεί» περίπου στους 
2,5 μήνες. Για τους παραγω-
γούς ΑΠΕ είναι υψηλότερες και 
υπερβαίνουν τους τρείς μήνες. 
Σύμφωνα με πληροφορίες τις τε-
λευταίες ημέρες έχουν πληρωθεί 
τα τιμολόγια για την ενέργεια που 
παρήχθη τον Απρίλιο (με βάση το 
ρυθμό τιμολόγησης καθίστανται 
ληξιπρόθεσμα στις αρχές Ιουνίου 
και από τότε αρχίζει να μετράει η 
καθυστέρηση).

Οι μεγάλες αυτές καθυστερήσεις 
έχουν δημιουργήσει απόγνωση 

στους (μικρούς κυρίως) επεν-
δυτές, οι οποίοι δεν έχουν τη 
δυνατότητα να χρηματοδοτούν 
ιδίοις εξόδοις την αποπληρωμή 
των δανείων, την εξόφληση του 
ΦΠΑ, τα λειτουργικά έξοδα κ.λπ. 
Επιπλέον, σύμφωνα με κάποιες 
πληροφορίες, οι τράπεζες προ-
χωρούν σε διάφορες καταχρη-
στικές συμπεριφορές, όπως η 
κατακράτηση και των επόμενων 
δόσεων κάθε φορά που γίνεται 
πληρωμή από τον ΛΑΓΗΕ κ.λπ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΚΑ έχει 
δεσμευθεί ότι με τα μέτρα που 
έλαβε (και θα λάβει), θα «μπουν» 
στον ΛΑΓΗΕ 600 εκατ. ευρώ. Τα 
300 εκατ. από την διάθεση δι-
καιωμάτων ρύπων (νούμερο που 
ήδη αμφισβητείται με βάση τις 
τρέχουσες εξελίξεις στα σχετικά 
διεθνή χρηματιστήρια) και τα υπό-
λοιπα 300 εκατ. από μεταφορά 

μέρους των πόρων του τέλους 
ΕΡΤ (περίπου 70 εκατ. ευρώ) και 
τις υπόλοιπες παρεμβάσεις του 
υπουργείου. Ποιες είναι αυτές οι 
παρεμβάσεις; Κυρίως η έκτακτη 
εισφορά επί του τζίρου των ΑΠΕ 
η οποία παραμένει ως πρόθεση, 
παρότι το ΥΠΕΚΑ έχει επηρεαστεί 
από το πλήθος και την ένταση των 
αντιδράσεων που προκάλεσαν οι 
σχετικές διαρροές.

Ας σημειωθεί τέλος ότι εντός 
των ημερών αναμένεται να εκτα-
μιευθούν τα 140 εκατ. του δανεί-
ου από το Παρακαταθηκών προς 
τον ΛΑΓΗΕ, ενώ συνεχίζεται η 
προσπάθεια να αποδεσμευθούν 
οι λογαριασμοί των Energa και 
Hellas Power ώστε να μπει ρευ-
στό στο σύστημα.

ΛΑΓΗΕ, στα πρόθυρα του κραχ



�
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

ΕΡ ΙΣ ΤΟΛΗ  ΔΑΠΑΝΩΝΠ
  &

 / 
. . . / 

. . .  3361/ . 878/79 
 73 -75 –  104 32  – . 210 52 30 997 – 210 52 401 68

FAX  210 52 40 383  –  e-mail:edop.dei@gmail.com

.
3/10/2012

. .

,

.

,

.

. , ,

,

.

, ,

’ ,

,

.

’ ,

, ,

, .

1

Προς 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.

Κύριο Αρθούρο Ζερβό

Κύριε Πρόεδρε,

Βιώνουμε όλοι τα φαινόμενα της οικονομικής δυσπραγίας. Δυστυχώς από αυτόν τον κανόνα δεν εξαιρείται ούτε η μεγαλύτερη 
επιχείρηση της χώρας η ΔΕΗ, όπου έχετε την τιμή να διοικείται και εμείς να εργαζόμαστε. 

Α. Στην προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε, της περιστολής δαπανών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το στεγαστικό πρόβλημα 
της ΔΕΗ, για το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει μία ενιαία στεγαστική πολιτική της επιχείρησης με αποτέλεσμα να ξοδεύονται 
αλόγιστα ποσά για ενοικίαση στεγαστικών χώρων για την λειτουργία των υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά και την απόσχιση της μεταφοράς και τον διαχωρισμό του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και εξ’αιτίας της αθρόας 
συνταξιοδότησης μισθωτών, παρατηρείται κυρίως στη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών αμέτρητα κενά γραφεία, ενώ ταυτό-
χρονα πληρώνονται τεράστια ποσά σε ενοίκια όπου στεγάζονται παρακείμενες υπηρεσίες της ΔΕΗ.

Γι’αυτό κύριε Πρόεδρε, απαιτείται η αρμόδια Γενική Διεύθυνση να καταγράψει τις υπηρεσίες που πληρώνουν ενοίκιο, καθώς 
και τον αριθμό του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, προκειμένου να μεταφερθούν σε ένα χώρο, όπου σήμερα παρατηρού-
νται τεράστια κενά.

Β. Στην ίδια κατεύθυνση επίσης, πρέπει να κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ και στο ζήτημα που αφορά την χρήση 
οχημάτων του ομίλου ΔΕΗ. 

Απαιτείται άμεση παρέμβαση προκειμένου να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση των οχημάτων που σε πολλές περιπτώσεις δεν 
προκαλούν μόνο την κοινωνία της ΔΕΗ αλλά και την ευρύτερη, ιδιαιτέρως στις τοπικές κοινωνίες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η 
επιχείρηση έχει εκδώσει την 73/2010 απόφαση, όπου περιγράφεται σαφώς η «πολιτική εταιρικών επιβατηγών οχημάτων ΔΕΗ 
Α.Ε.», αλλά υπάρχουν, όμως, πάρα πολλές περιπτώσεις που όχι μόνο δεν υπηρετείται η υπόψη 
οδηγία, αλλά κατά την άποψή μας, απαιτείται να αναθεω-
ρηθεί εξ’ολοκλήρου η οδηγία ως προς την βέλτιστη χρήση 
αυτοκινήτων. 

Γνωρίζουμε όλοι πόσο κόστος λειτουργίας αντιστοιχεί για 
τη χρήση ενός αυτοκινήτου και ποιο το συνολικό κόστος για 
ένα τεράστιο στόλο που έχει η ΔΕΗ. Συνακόλουθα κύριε πρό-
εδρε, παρακαλούμε για άμεση κατάργηση των υπερβολών, 
σε σχέση με τη χρήση τους – ποιος, ποιοι τα χρησιμοποιούν 
και για ποιο λόγο – ώστε να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη 
θέση όλοι μας, να κόψουμε πάλι μισθούς, προκειμένου κά-
ποιοι να απολαμβάνουν την άνεση της αποκλειστικής χρήσης 
του τροχοφόρου. 

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ          ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοιν. : Γενικό Δ/ντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών/ 
κ. Νικόλαο Αραβαντινό 
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Ο φαύλος κύκλος ύφεσης    -  ανεργίας θα συνεχιστεί

Ο ι συγχύσεις και τα αδιέξοδα στα 
δημοσιονομικά μεγέθη, συνοδεύ-
ονται από αναπτυξιακά, κοινωνικά 

και ανταγωνιστικά αδιέξοδα της ελληνικής 
οικονομίας, αφού η μείωση των μισθών και 
ημερομισθίων τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα δεν επέφερε μείωση της ανεργίας 
και βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστι-
κότητάς της. Αντίθετα, αυτό που έχει επι-
τευχθεί είναι η σημαντική αύξηση της κερ-
δοφορίας, η παραγωγική και τεχνολογική 
υποβάθμιση της παραγωγικής της βάσης, 
η δημιουργία συνθηκών κοινωνίας 2/3 και 
η πλήρης απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων. Αυτό είναι ένα από τα βασικά 
συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης του 
ΙΝΕ – ΓΣΣΕ για την απασχόληση το 2012. 

Παράλληλα, στην Έκθεση επισημαίνεται 
πως τα νέα μέτρα λιτότητας (Μνημόνιο 2) 
που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό πλαίσιο στρατηγικής 2012-
2015 και αποβλέπουν στην εξοικονόμηση 
πόρων 6,5 δις ευρώ κατά το 2011 και 22 
δις ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015 
(11,7 δις ευρώ 2013-2014), χαρακτηρίζο-
νται από κοινωνική - εργασιακή αναλγησία, 
υφεσιακή προσήλωση, έκρηξη της ανεργί-
ας (αποσύρονται πόροι από την πραγματι-
κή οικονομία χωρίς να εισρέουν αντίστοι-
χοι ή περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι 
για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση 
της ελληνικής οικονομίας) καθώς και από 
βάθος σύγχυσης και αδιεξόδων. Αυτό γιατί 
η εξασφάλιση των προβλεπόμενων πόρων 
αντί να εστιάζεται στην καταπολέμηση της 
εκτεταμένης φοροδιαφυγής, φοροαποφυ-
γής, φοροκλοπής και εισφοροδιαφυγής, 
επικεντρώνεται στην αύξηση της φορο-
λογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και 
συνταξιούχων στην μείωση των μισθών, 
των συντάξεων και των κοινωνικών επιδο-
μάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
επιδείνωση του βιοτικού τους επιπέδου, 
την μείωση της ζήτησης και την συνέχιση 
της υφεσιακής κατάστασης της ελληνικής 

οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 
οι συνταξιούχοι θα κληθούν να καταβά-
λουν 4 δις ευρώ μέχρι το 2015, ενώ ήδη 
έχουν καταβάλει 2 δις ευρώ (1,5 δις ευρώ 
από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύ-
νταξης και 500 εκατ. ευρώ από την ειδική 
εισφορά που κατέβαλαν το 2010 οι συντα-
ξιούχοι με επίπεδο συντάξεων άνω των 
1.400 ευρώ τον μήνα).

Αναφορικά με την απασχόληση και την 
ανεργία η Έκθεση υπογραμμίζει πως κατά 
την περίοδο αυτών των δυσμενών εξελί-
ξεων στην Ελλάδα, η Ευρώπη αποκτά ένα 
28ο κράτος-μέλος ανεργίας ανάλογο σε 
πληθυσμό με την Ολλανδία (17,5 εκατ. 
άτομα) και η Ελλάδα με ένα εκατ. ανέρ-
γους απέκτησε μία νέα πόλη ανέργων 
ανάλογη σε πληθυσμό με το πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσ/κης. Τα νέα μέτρα της 
δανειακής σύμβασης μείωσης του κατώτα-
του μισθού κατά 22% που παρασύρει ολό-
κληρο το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
οικοδόμημα του ιδιωτικού τομέα προς τα 
κάτω, μειώνει το εισόδημα των μισθωτών 
κατά τουλάχιστον τρεις μισθούς το χρόνο 

(από 751 ευρώ μειώνεται ο κατώτατος μι-
σθός σε 586 ευρώ, όσο το 2005) και το ει-
σόδημα των ανέργων κατά 3 ½ επιδόματα 
ανεργίας το χρόνο (από 461 ευρώ σε 356 
ευρώ). Έτσι, εάν συσχετισθεί το νέο επί-
πεδο του κατώτατου μισθού με τις ετήσιες 
ώρες εργασίας, τότε η ωριαία αμοιβή στην 
Ελλάδα διαμορφώνεται σε 0,27 ευρώ, ενώ 
στην Πορτογαλία είναι 0,28 ευρώ και στην 
Ισπανία 0,38 ευρώ. Επίσης τα νέα αυτά 
μέτρα προκαλούν απώλειες εσόδων στα 
ασφαλιστικά ταμεία και στον Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό της τάξης των 3,3 δις ευρώ, 
τις οποίες φιλοδοξούν να καλύψουν με 
την μείωση μεταξύ των άλλων, των κύριων 
και επικουρικών συντάξεων. Παράλληλα, 
μεταφέρονται πόροι από τους μισθωτούς 
του ιδιωτικού τομέα ύψους 4 δις ευρώ τον 
χρόνο προς τις επιχειρήσεις, τα οποία, 
κατά την (αποδεδειγμένα λάθος) άποψη 
της Τρόικα, θα συμβάλλουν στην πραγμα-
τοποίηση προσλήψεων νέων εργαζομένων 
μειώνοντας την ανεργία και βελτιώνοντας 
το επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Με άλλα 
λόγια, ιδιωτικοποιούνται τα οφέλη και κοι-
νωνικοποιούνται τα βάρη, με αποτέλεσμα 
τα μέτρα αυτά να διακρίνονται τόσο για 
την αντικοινωνικότητα τους, όσο και για 
την ένταση της υφεσιακότητα τους.

Έτσι, μέσα σε τέσσερα χρόνια η ελληνι-
κή οικονομία μετεξελίχθηκε σε οικονομικό 
σχηματισμό υψηλού κινδύνου και φαύλου 
κύκλου, αφού η βαθύτερη ύφεση απαιτεί 
νέα μέτρα που δημιουργούν ελλείμματα 
και αυτά με την σειρά τους καταλήγουν σε 
νέες περικοπές δημόσιων και κοινωνικών 
δαπανών καθώς και μισθών και συντάξε-
ων που θα οδηγήσουν κατά το 2012 σε 
περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ (-7%, -8%) 
και επιδείνωση των οικονομικών και κοι-
νωνικών μεγεθών, τα οποία έχουν υπο-
χωρήσει κατά μια δεκαετία. Παράλληλα, η 
αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού έχει 
υποχωρήσει στα επίπεδα του 2003 και 
των μειωμένων κατώτατων μισθών έχει 

Η Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση               του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ για το 2012

Υ ΦΕΣΗ  -  ΑΝΕΡΓ ΙΑ

Πίνακας 1:  
Φορολογική επιβάρυνση  

σε Ελλάδα και ΟΟΣΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
% μικτών αμοιβών 2000 2011

ΕΛΛΑΔΑ 34,3% 35,6%
ΟΟΣΑ 33,3% 31,7%

Διαφορά Ελλάδας 
- ΟΟΣΑ +1,0 +3,9

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
εργαζόμενου  
με 2 παιδιά

(% μικτών αμοιβών) 2000 2011
ΕΛΛΑΔΑ 35,3% 37,8%
ΟΟΣΑ 27,5% 25,4%

Διαφορά Ελλάδας 
- ΟΟΣΑ +7,8 +12,4

Πηγή: OCDE, Ιούνιος 2012
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Ο φαύλος κύκλος ύφεσης    -  ανεργίας θα συνεχιστεί
Η Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση               του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ για το 2012

υποχωρήσει στα επίπεδα της δεύτερης 
πενταετίας της δεκαετίας του 1970. Παρά 
τις δυσμενείς αυτές εξελίξεις η τρόικα 
επιμένει, ματαίως να αποδείξει το αλάν-
θαστο μιας ουσιαστικά και αποδεδειγμένα 
λανθασμένης πολιτικής που παρατείνει 
την ύφεση, διογκώνει την ανεργία και δι-
ευρύνει την καθίζηση της παραγωγικής, 
εισοδηματικής και κοινωνικής βάσης της 
χώρας. Κατά συνέπεια, αποδεικνύεται η 
αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός νέου 
μείγματος οικονομικής πολιτικής και επα-
νεξέτασης του προτύπου ανάπτυξης στην 
Ελλάδα που επεξεργάζεται η Έκθεση για 
την ελληνική οικονομία και την απασχόλη-
ση έτους 2012 καθώς και η εγκαθίδρυση 
στην ελληνική οικονομία συνθηκών οικονο-
μικής ανασυγκρότησης και διαρθρωτικής 
ανταγωνιστικότητας (έρευνα, τεχνολογία, 
καινοτομία, ποιότητα παραγωγικής διαδι-
κασίας, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσι-
ών, ποιότητα εισοδήματος και εργασιακών 
σχέσεων, κλπ). Διαφορετικά, η ελληνική 
οικονομία και κοινωνία θα περιθωριοποι-
ηθεί και το επίπεδο ζωής των πολιτών 
θα επιδεινωθεί τουλάχιστον κατά 50% σε 
σχέση με αυτό του 2008. Από την άποψη 
αυτή είναι ενδιαφέρον να τονισθεί ότι το 
διακύβευμα για την έξοδο από την κρίση 
της ελληνικής οικονομίας δεν είναι λιτό-
τητα ή χρεοκοπία που εμπλέκει σε φαύλο 
κύκλο μακροχρόνιου αδιεξόδου την χώρα 
μας. Αντίθετα, το διακύβευμα είναι ύφε-
ση ή ανάπτυξη με λήψη αποτελεσματικών 
οικονομικά, αναδιανεμητικά και κοινωνικά 
μέτρων, προκειμένου να απεμπλακεί ο 
οικονομικός και κοινωνικός σχηματισμός 
στην Ελλάδα από την παράταση του αδιε-
ξόδου και της ύφεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική επιδίωξη 
της Έκθεσης για την ελληνική οικονομία 
και την απασχόληση του έτους 2012, συνί-
σταται στην αξιολόγηση των ασκούμενων 
πολιτικών 2010-2012 και των επιπτώσεών 
τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, 

τις εξελίξεις στους μισθούς, το κόστος ερ-
γασίας, την παραγωγικότητα και την αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, 
τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες μιας 
εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής, τον 
χαρακτήρα της οικονομικής ανασυγκρό-
τησης και τον ρόλο των επιχειρήσεων δη-
μοσίου συμφέροντος, τις δημοσιονομικές 
εξελίξεις, την απασχόληση και την ανεργία, 
τις εργασιακές σχέσεις, τις εξελίξεις στις 
δαπάνες και τις παροχές υγείας καθώς και 
στην κοινωνική ασφάλιση.

Η κεντρική αυτή επιδίωξη της Έκθεσης 
για την ελληνική οικονομία και την απα-

σχόληση του έτους 2012, σημαίνει την κα-
τανόηση του αδιεξόδου των ασκούμενων 
πολιτικών «εσωτερικής υποτίμησης, λιτό-
τητας, ανεργίας, ελεγχόμενης χρεοκοπί-
ας» και τον σχεδιασμό πολιτικών για την 
αποκατάσταση της τάξης των κοινωνικών 
αναγκών, ενίσχυσης των μισθών και των 
δημόσιων και κοινωνικών δαπανών και όχι 
της τάξης του κέρδους, στο πλαίσιο ενός 
νέου αναπτυξιακού υποδείγματος και ενός 
σύγχρονου προγράμματος οικονομικής και 
κοινωνικής ανασυγκρότησης της ελληνι-
κής οικονομίας.

Οι μέσες ετήσιες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων μειώνονται και οι φόροι 

αυξάνονται. Είμαστε στην προτελευταία θέση αναμεσα στις 17 χώρες της Ε.Ε.

ΦΕΣΗ  -  ΑΝΕΡΓ ΙΑΥ
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Τ α τεράστια λιγνιτικά αποθέ-
ματα στο υπέδαφος της δυ-
τικής Μακεδονίας, αν και... 

άνθρακες, έχουν αποδειχθεί, κυρι-
ολεκτικά... θησαυρός και μάλιστα 
όχι μόνο για την τοπική οικονομία 
και κοινωνία, αλλά και για την ελλη-
νική επικράτεια εν γένει, μέσω της 
καθοριστικής συνδρομής της πε-
ριοχής στην ομαλή ηλεκτροδότηση 
της χώρας. Ήδη, η σωρευτική αξία 
του λιγνίτη, που εξορύχθηκε από 
το 1960 μέχρι και το 2011, υπο-
λογίζεται ότι έχει συνδράμει στις τοπικές 
κοινωνίες, εκατέρωθεν του ενεργειακού 
άξονα Αμυνταίου- Κοζάνης- Πτολεμαΐδας, 
με συνολικό πλούτο της τάξης των 35 δισ. 
ευρώ, έχοντας σημαντική προσφορά και σε 
επίπεδο απασχόλησης. Αν συνεκτιμηθεί 
δε, και η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίη-
σης των λιγνιτικών αποθεμάτων, που έχουν 
απομείνει, τότε αναμένεται να «πέσουν» 
στην ευρύτερη περιοχή άλλα περίπου 20 
δισ. ευρώ έως το 2054, οπότε και σχεδιά-
ζεται η απόσυρση της τελευταίας λιγνιτικής 
μονάδας, από αυτές που σήμερα λειτουρ-
γούν στη δυτική Μακεδονία.

Αυτό είναι ένα από τα γενικά συμπερά-
σματα στα οποία καταλήγει έρευνα που 
διεξήγαγε το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για 
το κόστος μετάβασης της περιοχής σε κα-
θεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής. 

Συγκεκριμένα το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδο-
νίας επισημαίνει ότι: 

Για την περιφέρεια της Δυτικής Μα-
κεδονίας, η αξιοποίηση των λιγνιτικών 
αποθεμάτων αποκλειστικά σχεδόν στην 
ηλεκτροπαραγωγή, αποτέλεσε το βασικό-
τερο και κυρίαρχο βιομηχανικό εγχείρημα 
των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Η καθε-
τοποιημένη βιομηχανία λιγνίτη, με αποκλει-
στικό σχεδόν πυλώνα τη ΔΕΗ, επέδρασε 
καταλυτικά και διαμόρφωσε με ισχυρό 
τρόπο την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτε-
ρης περιοχής του ενεργειακού άξονα Αμυ-
νταίου-Πτολεμαΐδας- Κοζάνης. 

Οι επιπτώσεις αυτές, τόσο στον τομέα 
της απασχόλησης όσο και στον τομέα των 
εισοδημάτων, υπήρξαν διαχρονικά γνωστές 
με διαισθητικό και εμπειρικό τρόπο. Στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε προ-

σπάθεια στην κατεύθυνση της ποσοτικοποί-
ησης και της τεκμηρίωσης των επιπτώσεων 
αυτών, χρησιμοποιώντας επιστημονικές 
μεθόδους και υπολογιστικές διαδικασίες 
ευρείας και κοινής αποδοχής. 

Χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο 
τη μεθοδολογία των Εισροών-Εκροών (Ε-
Ε) και το μαθηματικό υπόδειγμα Leontief, 
τα οποία μας επιτρέπουν τη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων μας με αυτά άλλων χωρών 
και ανάλογων μελετών, καταλήξαμε στα 
ακόλουθα συμπεράσματα:

Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, οι πολ-
λαπλασιαστές απασχόλησης και εισοδήμα-
τος που δημιουργεί η λιγνιτική βιομηχανία 
είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Για κάθε μία θέση 
μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και στους 
σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται 
και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην τοπική 
αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που 
δαπανά η ΔΕΗ ΑΕ σε μισθούς και εργολα-
βίες, προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα 
από τρία ευρώ στον κύκλο της τοπικής οι-
κονομίας. 

Επί συνόλου 6.882 μόνιμων και εκτάκτων 
υπαλλήλων της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή μας, 
συντηρούνται συνολικά 22.573 θέσεις ερ-
γασίας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. 
Τα 387 εκ. ευρώ που αποτελούν το καθαρό 
ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζο-
μένων στη ΔΕΗ ΑΕ αλλά και των κάθε εί-
δους εργολαβιών και υπηρεσιών προς τα 
ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής, 
δημιουργούν πλούτο 1.198 εκ. ευρώ για το 
σύνολο της τοπικής οικονομίας. Πρακτικά, 
περισσότερο από το 25% του περιφερεια-
κού ΑΕΠ προκύπτει μονοσήμαντα από τις 
παραγωγικές δραστηριότητες της βιομηχα-
νίας λιγνίτη. 

Για κάθε τόνο λιγνίτη που εξο-
ρύσσεται στη Δυτική Μακεδονία, η 
τοπική οικονομία κερδίζει συσσω-
ρευτικά 23,81 ευρώ.

Η απόσυρση 300 MW λιγνιτικής 
ισχύος της περιοχή μας, θα στερή-
σει από την τοπική οικονομία 83 εκ 
ευρώ ετησίως και θα προκαλέσει 
απώλεια 1559 θέσεων εργασίας και 
μάλιστα, κυρίως εκτός ΔΕΗ ΑΕ. Αν 
αποσυρθούν 2400 MW, χωρίς ισο-
δύναμα μέτρα στήριξης της τοπικής 
οικονομίας, τα μεγέθη είναι δυνατόν 

να αποδειχθούν εφιαλτικά και μη αναστρέ-
ψιμα για την περιοχή μας. 

Η αντικατάσταση λιγνιτκής ισχύος με 
ισχύ προερχομένη από εισαγόμενο φυσικό 
αέριο, με τιμή αγοράς δικαιωμάτων εκπο-
μπών CO2 στα 10 ευρώ /τόνο, θα είχε ως 
αποτέλεσμα την απώλεια 83 εκ. ευρώ ετη-
σίως για τη Δυτική Μακεδονία και επιπλέον 
22,8 εκ. ευρώ ετήσιες απώλειες για την 
εθνική οικονομία. 

Οριακό και ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο κα-
μπής για την περιοχή μας εκτιμάται ότι θα 
αποτελέσει το 2021, οπότε και θα έχει 
απολεσθεί σημαντικό μέρος των θέσεων 
εργασίας και των εισοδημάτων που προέρ-
χονται από τη λιγνιτική δραστηριότητα. Με 
άλλα λόγια, οι όποιες δράσεις η πολιτικές 
σχεδιάζονται για να στηρίξουν τη Μεταλ-
λιγνιτική εποχή, πρέπει να βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή στα επόμενα 7 
χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει 
να ξεκινήσουν ΣΗΜΕΡΑ.

Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, το σύ-
νολο των λιγνιτών που εξορύχτηκαν από το 
1960 μέχρι το 2009 στην περιοχή, μετατρά-
πηκε σε ηλεκτρική ενέργεια ίση με 562.000 
GWh, απέτρεψε την εισαγωγή 154.000.000 
τόνων ισοδύναμου πετρελαίου και πρό-
σφερε στην εθνική οικονομία εξοικονόμηση 
συναλλάγματος 49,7 δις δολαρίων. 

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν με μα-
θηματικό τρόπο την ισχυρή επίδραση της 
λιγνιτικής βιομηχανίας τόσο στην οικονομία 
όσο και στην αγορά εργασίας της Δυτικής 
Μακεδονίας. Μπορούμε να μιλάμε ξεκά-
θαρα για συνθήκες μονοκαλλιέργειας οι 
οποίες, χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων, θα 
εξελιχθούν σε μη αναστρέψιμη αναπτυξιακή 
παθογένεια για την ευρύτερη περιοχή. 

Ο λιγνίτης σώζει τη Δυτική Μακεδονία 

Ι ΓΝ Ι Τ ΙΚΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑΛ
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Η Δυτική Μακεδονία 
πρωταθλήτρια στην 

εξόρυξη λιγνίτη

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδο-
νίας, στο οποίο ανήκουν τα ορυχεία 
Μαυροπηγής (Κύριο Πεδίο), Νοτίου 

Πεδίου (Νότιο Πεδίο), Νοτιοδυτικού Πεδίου - 
Υψηλάντη (Πεδίο Καρδιάς) και Αμυνταίου (Πε-
δίο Αμυνταίου) εξορύχθηκαν 47,4 εκ. τόνοι 
λιγνίτη έναντι των 43,2 εκ. τόνων του 2010, 
ενώ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, στο 
οποίο ανήκει το συγκρότημα ορυχείων Με-
γαλόπολης παράχθηκαν 9,4 εκ. τόνοι λιγνίτη 
έναντι των 10,4 εκ. τόνων του 2009. Επίσης 
από το ορυχείο των Αχλάδων και της ΛΑΡΚΟ 
στα Σέρβια Κοζάνης παρήχθησαν 1,6 εκ. τον. 
που διατέθηκαν στις μονάδες ηλεκτροπαρα-
γωγής της Δ. Μακεδονίας. Η ΔΕΗ συνεχίζει να 
διατηρεί τις υψηλές θέσεις που κατέχει τα τε-
λευταία χρόνια μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών 
χωρών (2η θέση στην ΕΕ και 6η παγκόσμια).

Το 2011 η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενερ-
γειακό μίγμα καυσίμου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα της χώρας ήταν 55%, ενώ η αντί-
στοιχη συμμετοχή στο σύνολο της επικράτειας 
(συμπεριλαμβανομένων και των νησιών) ήταν 
49,5%. Στα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω της 
ανάπτυξης του Νοτιοδυτικού Πεδίου, πρόκει-
ται να υλοποιηθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ μια σειρά 
από έργα, τα οποία σχετίζονται με την αντι-
κατάσταση έργων υποδομής που θίγονται από 
την ανάπτυξη του ως άνω ορυχείου. Τα έργα 
αυτά είναι αντικατάσταση τμήματος της εθνι-
κής οδού Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, αντικατά-
σταση τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής 
από τον κόμβο Μαυροδενδρίου μέχρι την Πτο-
λεμαΐδα, μετατόπιση τμήματος της κοίτης της 
τεχνητής αποστραγγιστικής τάφρου Σουλού 
και αντικατάσταση του αγωγού τροφοδοσίας 
νερού των ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου. 
Για τα έργα αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι σχετι-
κές οριστικές μελέτες και βρίσκονται σε φάση 
αδειοδότησης.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (1)ΜΕΡΑΣ

Ο συνδικαλιστικός αλλά και ο δικαστικός αγώνας ενάντια στις παράνομες 
και αυθαίρετες συμπεριφορές των εργοδοτών συνεχίζεται και εντείνεται.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δύο νέες θετικές εξελίξεις από τα δικα-
στήρια και από το συνήγορο του πολίτη για το θέμα της μονομερούς εκ 
περιτροπής εργασίας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας με την 263/2012 απόφασή του ανα-
γνωρίζει ότι η επιβολή εκ περιτροπής εργασία μιας (1) ημέρας την εβδο-
μάδα ισοδυναμεί με απόλυση και υποκρύπτει την επιθυμία του εργοδότη 
να αποφύγει την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης, ειδικά όταν ο εργα-
ζόμενος έχει και πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης αναγνωρίζει ότι 
εφόσον ο εργαζόμενος έχει επιφυλαχθεί για τα δικαιώματά του, δεν είναι 
απαραίτητο να εγκαταλείψει την εργασία του και να αναλάβει τους κινδύ-
νους ενός δικαστικού αγώνα, αλλά μπορεί να συνεχίσει την εργασία του με 
τους νέους όρους και στη συνέχεια να δώσει το δικαστικό αγώνα για τον 
παράνομο χαρακτήρα της μεταβολής.

Την ίδια ώρα σε έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, αναγνωρίζει την 
καταχρηστικότητα της μονομερούς επιβολής εκ περιτροπής εργασίας σε 
εργαζόμενες μετά από άδεια μητρότητας. Διαπιστώνει δε την εκτεταμένη 
δυνατότητα αυθαιρεσιών σε βάρος των εργαζομένων εξαιτίας του ιδιαί-
τερα ασαφούς πλαισίου για τη μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, 
που οδηγεί στην καταπάτηση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των 
εργαζομένων.

Δυστυχώς και τα στοιχεία του Σ.ΕΠ.Ε. για την εκτόξευση της σύγχρονης 
αυτής μορφής ομηρίας των εργαζομένων στην εργοδοτική αυθαιρεσία και 
την εργασιακή ανασφάλεια αποδεικνύουν την ανάγκη άμεσης εφαρμογής 
της απαίτησης της Γ.Σ.Ε.Ε. για την κατάργηση όλων αυτών των μορφών 
ευελιξίας στην απασχόληση, που οδηγούν στην εμπέδωση της ζούγκλας 
στις εργασιακές σχέσεις. Ο αγώνας για την ακύρωση αυτών των απαράδε-
κτων προβλέψεων θα συνεχιστεί με κάθε μέσο και τρόπο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΦΡΕΝΟ
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ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ

Σ τα μέσα του φετινού καλοκαιριού 
ολοκληρώθηκε ένα έργο πνοής για 
την Βόρεια Ελλάδα, και, συγκεκρι-

μένα η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής 
του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έρ-
γου Ιλαρίωνα. Με την υλοποίηση αυτής της 
κρίσιμης για το Έργο φάσης, αρχίζει η δη-
μιουργία της τεχνητής λίμνης Ιλαρίωνα, με 
στόχο την αποθήκευση νερού του ποταμού 
Αλιάκμωνα, ανάντη της τεχνητής λίμνης Πο-
λυφύτου στο Νομό Κοζάνης, ώστε μέχρι το 
τέλος του έτους να είναι δυνατή η έναρξη 
δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου Υδροη-
λεκτρικού Σταθμού Ιλαρίωνα. 

Ο νέος υδροταμιευτήρας θα προσφέρει 
ύδρευση, άρδευση, τουριστική ανάπτυξη, 
αντιπλημμυρική ανάσχεση στους νομούς 
Κοζάνης και Γρεβενών και φυσικά καθαρή 
ηλεκτρική ενέργεια, αυξάνοντας κι άλλο το 
ποσοστό των πολύτιμων καθαρών πηγών 
ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό χαρτο-
φυλάκιο. Ο Αλιάκμονας καλύπτει πλέον το 
2%-2,5% στο συνολικό 8-10% της καθαρής 
ενέργειας που παράγει η χώρα κυρίως από 
τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του μεγα-
λύτερου σε μήκος ελληνικού ποταμού, του 
Αχελώου κι άλλων μικρότερων ποταμών της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα φράγματά του 
που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 35 
χρόνια δημιουργούν μια μοναδική συστοιχία 
λιμνών που ξεκινά από τις λίμνες του Μα-
κροχωρίου και της Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας 
και συνεχίζεται στις λίμνες των Ασωμάτων, 
της Σφηκιάς, του Πολυφύτου και τώρα αυ-
τής του Ιλαρίωνα. Ισως στο μέλλον κι αν η 
οικονομική κατάσταση της χώρας το επιτρέ-
ψει και η ΔΕΗ το κατορθώσει, να προστεθεί 
και η τεχνητή λίμνη Ελαφιού.

Λόγω του γεωανάγλυφου της περιοχής ή 
λόγω κάποιας μορφολογικής συγκυρίας και 
του σχεδιασμού της ΔΕΗ, η κάθε μια από 
αυτές τις τεχνητές λίμνες «βλέπει» την 
άλλη, με κυρίαρχη τη λίμνη του Πολυφύ-
του, έκτασης 74 τ. χλμ. τη μεγαλύτερη και 
μητρική λόγω κατασκευής του φράγματός 
της τη δεκαετία του ‘70. Άλλωστε, το νέο 
λιθόρριπτο φράγμα ύψους 130 μέτρων του 
Υδροηλεκτρικού Σταθμού Ιλαρίωνα συνολι-
κού όγκου 9 εκατ. κ.μ. που θα δημιουργήσει 

τον ταμιευτήρα χωρητικότητας 520 εκατ. τ. 
χλμ. δεν απέχει παρά 2-3 χλμ. από τη ΝΔ 
όχθη της λίμνης Πολυφύτου, στη γέφυρα του 
Ρυμνίου Κοζάνης. Ο εξοπλισμός του ΥΗΣ 
Ιλαρίωνα περιλαμβάνει τον κύριο σταθμό 
που αποτελείται από δύο υδροστροβίλους 
συνολικής ισχύος 155,2 MW κι ένα μικρό 
υδροηλεκτρικό έργο για την εξασφάλιση της 
οικολογικής παροχής ισχύος 4,2 MW.

Η ισχύς του νέου ΥΗΣ Ιλαρίωνα Κοζάνης, 
θα προστεθεί σε αυτήν που παρέχουν στο 
ενεργειακό σύστημα της χώρας οι ΥΗΣ Πο-

λυφύτου Κοζάνης με 420 GWH τον χρόνο (3 
μονάδες των 125 MW), της Σφηκιάς Ημα-
θίας (3 μονάδες των 105 MW), των Ασωμά-
των Ημαθίας (2 μονάδες των 55 MW), της 
Αγίας Βαρβάρας 940 ΚW και του Μακρυχω-
ρίου Ημαθίας (3 μονάδες των 3,5 MW). Ο 
σταθμός Ιλαρίωνα προβλέπεται ότι θα πα-
ράγει ετησίως 330 GWH καθαρής ενέργειας 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ΔΕΗ και 
της εθνικής οικονομίας, στη διατήρηση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και της ασφά-
λειας ενεργειακού εφοδιασμού. Πάντως, η 
λειτουργία των ΥΗΣ του Αλιάκμονα δεν κα-
θορίζεται από τις ενεργειακές ανάγκες της 
χώρας, αλλά από τις ανάγκες ύδρευσης, 
άρδευσης - αντιπλημμυρικής ανάσχεσης. Η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τρίτη 
κατά σειρά στις παροχές των φραγμάτων, 
αλλά είναι αναμφίβολα πολύτιμος κρίκος 
στην ηλεκτροδότηση, λόγω της ταχύτατης 
ενσωμάτωσής τους στο ενεργειακό σύ-
στημα της χώρας.

ΥΗΣ Ιλαρίωνα, με δύναμη από τον Βορρά
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Ι Α Ι ΤΗΣ ΙΑΔ
Νέος κανονισμός 
προμήθειας και 

εμπορίας Η/Ε από 
την ΡΑΕ 

Ό ποιος καεί στο χυλό, φυσάει το για-
ούρτι, λέει ο σοφός λαός και φαίνεται 

πως, έστω και αργά, το θυμήθηκαν στην ΡΑΕ 
και αυτό γιατί εισηγείται νέο, αυστηρότερο 
κανονισμό χορήγησης αδειών προμήθειας 
και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας προς 
τον ΥΠΕΚΑ. 

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό ρυθμίζο-
νται ζητήματα που άπτονται της διαδικα-
σίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση 
αδειών, καθώς και της αξιολόγησής τους. 
Με το νέο κανονισμό, ουσιαστικά αυστηρο-
ποιείται το καθεστώς παρακολούθησης των 
κατόχων αδειών όσον αφορά τη συμμόρ-
φωσή τους με τους όρους της άδειας, αλλά 
και σε σχέση με τυχόν οικονομικές εκκρε-
μότητές τους προς τους διαχειριστές. Είναι 
άλλωστε γνωστά τα προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν στην αγορά με το αλλεπάλληλο 
κλείσιμο εταιριών προμήθειας ηλεκτρισμού, 
οι οποίες άφησαν χρέη που ξεπερνούν τα 
150 εκατομμύρια ευρώ στον διαχειριστή του 
συστήματος. 
Επίσης, με το νέο κανονισμό θεσπίζεται 
ειδική διαδικασία ανάκλησης των αδειών, 
αποσαφηνίζονται οι έννοιες «εμπορία» 
και «προμήθεια» και εισάγονται διακριτές 
ρυθμίσεις για τις αντίστοιχες άδειες. Πα-
ράλληλα, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξι-
ολόγησης της αίτησης, ιδίως ως προς την 
οργανωτική δομή του αιτούντος και την 
χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυ-
ότητα που απαιτείται από αυτόν. Καθορίζο-
νται, επίσης, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις 
μεταβολής στοιχείων της άδειας για τις 
οποίες δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικα-
σίας τροποποίησης, αλλά αρκεί η γνωστο-
ποίηση της μεταβολής αυτής, προκειμένου 
να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο 
που τηρείται στη ΡΑΕ. Εισάγεται διακριτή 
ρύθμιση για την άσκηση των δραστηριοτή-
των προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας από νομικό πρόσωπο που ασκεί 
την ίδια δραστηριότητα σε άλλο κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΔΕΗ - Μυτιληναίος 
στην διαιτησία 

Η διαμάχη της ΔΕΗ με τον όμιλο Μυτιληναίου 
που αφορά τον τρόπο τιμολόγησης του ηλε-

κτρικού ρεύματος που προμηθεύεται ο όμιλος 
από την ΔΕΗ οδηγείται στην διαιτησία. Με κοινά 
αποδεκτή σύνθεση η απόφαση αναμένετε σε λί-
γους μήνες, απόφαση δεσμευτική και για τις δύο 
εταιρείες.

Θυμίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΔΕΗ αποφάσισε, - και ορθώς, - να ενημερώ-
σει τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) ότι δεν 
αναγνωρίζει ως πελάτη της την «Αλουμίνιο», 
ότι σταματάει να την τροφοδοτεί με ηλεκτρικό 
ρεύμα, και ότι θα κινήσει δικαστικά μέτρα για την 
είσπραξη οφειλής 130 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η οφειλή αυτή αντιστοιχεί σε λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος τις οποίες η «Αλουμίνιον» 
αρνείται να αναγνωρίσει και να αποπληρώσει. 
Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Ο όμιλος Μυτιλη-
ναίου εφαρμόζοντας την παροιμία «εκεί που μας 
χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι», ισχυρίζεται 
πως η εταιρεία του είχε εφαρμόσει την απόφαση 
που εξέδωσε η ΡΑΕ τον περασμένο Μάιο για 
προσωρινή τιμολόγηση του ρεύματος στα 42 
ευρώ ανά μεγαβατώρα, αναδρομικά από τον 
Ιούλιο του 2010, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 
όχι μόνο να μη χρωστά αλλά και ότι η ΔΕΗ της 
οφείλει 25 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Βέβαια, κατά τη γνωστή τους τακτική, τα 
στελέχη του ομίλου Μυτιληναίου αποσιωπούν 
τεχνηέντως το γεγονός ότι η απόφαση της ΡΑΕ 
δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα αλλά αφορά στο 
διάστημα από την έκδοση της απόφασης μέχρι 
και την αναμενόμενη απόφαση της διαιτησίας. 

Στο μεταξύ ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Πε-
πόνης, ζήτησε με παραγγελία του την ποινική 
δίωξη τόσο της ΔΕΗ όσο και της «Αλουμίνιον» 
και μάλιστα στα βαθμό κακουργήματος. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι και παλιά είχε τεθεί αυτό το 
ζήτημα, αλλά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο και 
επανεργοποιήθηκε μετά από νέα δημοσιεύματα 
του Τύπου. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον άκομψη 
χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του επιχειρηματία 
στον υπουργό Οικονομικών. 
Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα της 
ΔΕΗ είχαμε εγκαίρως διαγνώσει και προειδο-
ποιήσει πως ο εν λόγω επιχειρηματίας, μετα-
κυλύει το κόστος των δικών του επιλογών στην 
ΔΕΗ και στους λογαριασμούς των απλών ελ-
λήνων καταναλωτών, των φτωχών νοικοκυριών 
και, επιπλέον, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού ως προς τις υπόλοιπες ελληνικές 
βιομηχανίας που είναι συνεπείς με τις υποχρεώ-
σεις τους έναντι της ΔΕΗ. 

«Χρυσή χειραψία» 
διαζυγίου με την 
ΔΕΠΑ για τη ΔΕΗ 

Σ το ύψος των 32,9 εκατ. ευρώ 
ανέρχεται η αποζημίωση που 

θα λάβει η ΔΕΗ από την κατάργηση 
του Δικαιώματος Αγοράς στη ΔΕΠΑ, 
όπως προβλέπει το σχέδιο ιδιωτι-
κού συμφωνητικού με το ΤΑΙΠΕΔ. 
Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, 
η ΔΕΗ και το ΤΑΙΠΕΔ συμφωνούν 
στην κατάργηση του Δικαιώματος 
Αγοράς της ΔΕΗ έναντι καταβολής 
στη ΔΕΗ αποζημίωσης ύψους 32,9 
εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό κατέληξε 
η εταιρεία Citigroup Global Markets 
Limited υπό την ιδιότητα του ανε-
ξάρτητου εκτιμητή. Το Σχέδιο Ιδιω-
τικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής 
επίλυσης διαφορών μεταξύ ΔΕΗ και 
ΔΕΠΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι 
το τελικό καθαρό ποσό που επιστρέ-
φεται στη ΔΕΗ για τη διευθέτηση 
των εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ έως 
και 31.12.2011 ανέρχεται σε 94,091 
εκατ. ευρώ (οφειλή της ΔΕΠΑ προς 
τη ΔΕΗ 120,5 εκατ. ευρώ, οφειλή 
της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ 26,4 εκατ. 
ευρώ). Η εξόφληση των οφειλών 
προβλέπεται να γίνει σε πέντε δό-
σεις από τη ΔΕΠΑ (31.10.2012 
έως και 28.2.2013) και εφάπαξ την 
28.2.2013 από τη ΔΕΗ ούτως ώστε 
το ανεξόφλητο από τη ΔΕΠΑ υπό-
λοιπο στις 28.2.2013 να είναι ίσο με 
την Εγγύηση έτους 2013, που οφεί-
λει να χορηγήσει η ΔΕΗ στη ΔΕΠΑ 
για την προσήκουσα εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της σύμφωνα με τη 
σχετική σύμβαση Προμήθειας Φυσι-
κού Αερίου, εκτιμώμενη σε 47 εκατ. 
ευρώ. Σε περίπτωση απώλειας της 
πλειοψηφίας του Δημοσίου στο με-
τοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ πριν τις 
28.2.2013 προβλέπεται ολοσχερής 
εξόφληση των οφειλών αμφοτέρων 
των Μερών εντός 20 ημερών με 
ταυτόχρονη προσκόμιση της Εγγυ-
ητικής Επιστολής του αντιστοίχου 
έτους από τη ΔΕΗ.
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Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η τρικομματική κυβέρνηση πιστή στους 

εντολοδόχους της το μεγάλο κεφάλαιο και 
στις επιταγές της ΕΕ του ΔΝΤ και της ΕΚΤ 
συνεχίζει το αντιλαϊκό έργο της προηγού-
μενης, ανακοινώνει νέα φιλομονοπωλιακά 
μέτρα, ανοίγει διαρκώς καινούργια μέτωπα, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος κατά των 
εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους εί-
ναι ολοκληρωτικός και δεν έχει τέλος.. 

Η επίθεση σε ό,τι έχει απομείνει από τα 
δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργα-
ζόμενων συνεχίζεται με αμείωτους ρυθ-
μούς αξιοποιώντας την καπιταλιστική κρίση 
για την ταχύτερη προώθηση μιας σειράς 
μέτρων, που είχαν προαποφασισθεί εδώ 
και καιρό.

Όλα αυτά δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. 
Το κεφάλαιο και οι πολιτικοί του εκπρόσω-
ποι στη χώρα μας, σε κοινή πορεία με την 
ΕΕ από την εποχή του Μάαστριχτ, σηματο-
δότησαν και την κατεύθυνση και τους στό-
χους: φτηνότερη εργατική δύναμη, χωρίς 
δικαιώματα. 

Οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν κάθε μέρα 
και περισσότερο τις συνθήκες που επικρα-
τούν σε πολλούς τομείς της καθημερινό-
τητάς τους. Το ασφαλιστικό, οι εργασιακές 
σχέσεις, οι μισθοί η κατάργηση του οκτα-
ώρου και του πενθήμερου μπαίνουν ακόμη 
πιο έντονα στο στόχαστρο με το επιχείρημα 
ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Οι δαπάνες 
για την υγεία, την πρόνοια και την παιδεία 
αποτελούν παρελθόν. 

Η πλήρης ιδιωτικοποίηση και των τελευ-
ταίων τομέων που βρίσκονται ακόμα υπό 
μερικό δημόσιο έλεγχο βρίσκονται σε περί-
οπτη θέση στο νέο πακέτο μέτρων. 

Στην κατεύθυνση αυτή η συγκυβέρνηση 
κατάργησε την ελάχιστη συμμετοχή του 
Δημοσίου στις πρώην ΔΕΚΟ. 

Ιδιαίτερα στο χώρο της Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας προωθούν παραπέρα την απελευθέ-
ρωση-ιδιωτικοποίηση-πώληση. Η ενιαία 
ΔΕΗ κατακερματίσθηκε σε θυγατρικές, με 
τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της 
ΓΕΝΟΠ και του Συλλόγου μας, ετοιμάζονται 
να πουλήσουν μονάδες παραγωγής, το ήδη 
αποδεκατισμένο προσωπικό μειώνεται ρα-
γδαία, ετοιμάζουν νέα σφαγή για το εφάπαξ 

και τις συντάξεις, επιταχύνουν την ολοκλή-
ρωση του ξεπουλήματος της ΔΕΗ. 

Τεράστια ευθύνη έχουν οι συμβιβα-
σμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που ήταν 
ένθερμοι συμπαραστάτες σε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα, που καλλιεργούν την 
απάθεια, τις αυταπάτες και την υποταγή. 
Η συμβιβασμένη πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ ( 
ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) υπέγραψε τον Μάιο 
την κατάπτυστη Συλλογική Σύμβαση, με την 
οποία όχι μόνο επικυρώνουν την σφαγή των 
μισθών μας αλλά ταυτόχρονα λύνουν τα χέ-
ρια της κυβέρνησης και της Διοίκησης για 
να απολύουν όποτε και όσους θέλουν.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΔΟΠ θεωρεί 
θετική την υπογραφή της Σύμβασης, και 
αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι κι-
νείται σταθερά και με συνέπεια στο δρόμο 
της ουσιαστικής στήριξης στην εφαρμοζό-
μενη πολιτική. Οι «αγωνιστικές» κορώνες 
σε δευτερεύοντα ζητήματα προσπαθούν να 
συγκαλύψουν την σύμπλευσή τους σε όλα 
τα ουσιαστικά ζητήματα (απελευθέρωση 
αγοράς, θυγατρικές, απολύσεις, μειώσεις 
μισθών). 

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί 
εμπόδιο σε αυτή τη κατάσταση. Και όχι 
μόνο για το γεγονός ότι κινείται στα πλαί-
σια της λεγόμενης απελευθέρωσης αλλά 
και για τον λόγο ότι οι όποιες αντιρρήσεις 
του έχουν σχέση με το τίμημα και τον τρό-
πο που θα υλοποιηθεί η πολιτική των ιδι-
ωτικοποιήσεων (π.χ. συμπράξεις κλπ) δη-
λαδή μια άλλη διαχείριση του ίδιου σάπιου 
καπιταλιστικού συστήματος 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν 
συμπεράσματα, να κατανοήσουν ότι στα 
πλαίσια της Ε.Ε και της καπιταλιστικής 
οικονομίας η αντιλαϊκή πολιτική είναι 
μονόδρομος. Όσοι τους υπόσχονται φιλο-
λαϊκή ανάπτυξη χωρίς ρήξη με αυτά λένε 
ψέματα.

Η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα μονοπώλια είναι προϋπόθεση για την 
λύση των προβλημάτων του λαού. 

Συνάδελφοι, η καταδίκη των νέων εξο-
ντωτικών μέτρων που προωθούν συγκυ-
βέρνηση, τρόικα και πλουτοκρατία από 
τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, η 
οργάνωση της ενιαίας αντιμονοπωλιακής 

δράσης και αντίστασης αποτελούν μονό-
δρομο. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να περιορίζουν τις διεκδικήσεις 
τους σε άμεσα μέτρα ανακούφισης. 

Το κίνημα μέσα από την ίδια του την 
εμπειρία πρέπει να κινηθεί προς ριζική αλ-
λαγή. Σήμερα συγκρούονται οι δύο δρόμοι 
ανάπτυξης, από την μια των μονοπωλίων 
και των κομμάτων τους και από την άλλη ο 
δρόμος του αγώνα των μαζών που οδηγεί 
στην ανατροπή της εξουσίας των μονοπω-
λίων.  

Καλούμε τους συναδέλφους να αγωνι-
στούμε για:

• Καμία μείωση μισθών. Ανάκληση όλων 
των μειώσεων που επιβλήθηκαν ως 
σήμερα.

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστι-
κών νόμων Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

• Μόνιμη και σταθερή απασχόληση με 
πλήρη δικαιώματα για όλους τους ερ-
γαζόμενους στην ενέργεια.

• Κατάργηση των εργολαβιών, του θε-
σμού των εκτάκτων, της μερικής απα-
σχόλησης και των ενοικιαζόμενων. 

• Καμιά διακοπή ρεύματος εξαιτίας χρέ-
ους σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιού-
χους. 

Για αποκλειστικά δημόσιο, ενιαίο φο-
ρέα ενέργειας που θα σχεδιάζει με κρι-
τήριο την συνδυασμένη ικανοποίηση των 
λαϊκών αναγκών, την ασφάλεια και όπου 
οι πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής, τα 
δίκτυα μεταφοράς και διανομής η.ε. θα 
αποτελούν λαϊκή περιουσία.

Να αλλάξουμε ριζικά τους συσχετι-
σμούς στο Σύλλογο και γενικότερα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. Σήμερα επιβάλλε-
ται όσο ποτέ να εγκαταλείψουν οι εργαζό-
μενοι τα κόμματα, τις παρατάξεις και τους 
εκπροσώπους εκείνους που σφαγιάζουν 
τα δικαιώματα τους. Να εμπιστευθούν την 
δύναμή τους, να εμπιστευθούν το ταξι-
κό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, την 
ΕΣΚ.

ΕΣΚ
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ΔΙΕΘΝΗ

Η Τουρκία καταναλώνει το 1% της παγκόσμιας ενέργειας
Η Τουρκία καταναλώνει το 1% της συνολικής ενέργειας και το 1,4% του φυσικού αερίου παγκοσμίως, σύμ-

φωνα με την ετήσια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της BP.Η συνολική κατανάλωση ενέργειας της χώρας 
αυξήθηκε 9,2% πέρυσι έναντι του 2010, ενώ η κατανάλωση πετρελαίου αυξήθηκε 5,8% φτάνοντας τα 32 εκατ. 
τόνους, ή 0,8% της παγκόσμιας κατανάλωσης, όπως ανέφερε η έκθεση. 

Κύπρος: Κάτω από 200 εκατ. το κόστος από την έκρηξη στο Μαρί

Πολύ λιγότερο από 200 εκ. ευρώ θα είναι το κόστος της Αρχής Ηλεκτρισμού της Κύπρου από 
την έκρηξη στο Μαρί, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Αρχής Χάρης Θράσου κατά την 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της κυπριακής Βουλής στην οποία εξετάστηκαν οι οικονο-
μικές καταστάσεις της ΑΗΚ και η έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2011. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ελέγχου Γιώργος Γεωργίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη διασποράς του κινδύνου μετά 
την έκρηξη στο Μαρί, κάτι που δεν επιτυγχάνεται από τη συγκέντρωση παραγωγικών μονάδων 
στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Βασιλικού όπως και την εγκατάσταση και της 6ης μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη δημιουργία τερματικού σταθμού υποδοχής και αποθήκευ-
σης πετρελαιοειδών, καθώς επίσης και η λειτουργία τερματικού σταθμού για το φυσικό αέριο. 
Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη περιορισμού των δαπανών της ΑΗΚ με βάση την προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2007. Όπως είπε, έγινε 
περιορισμός δαπανών θα έπρεπε όμως να γίνουν πολύ περισσότερα. Παράλληλα έθιξε το ζήτημα των ανείσπρακτων εσόδων  της ΑΗΚ για τα 
οποία, όπως είπε, η ΑΗΚ χρησιμοποιεί απέναντι σε πελάτες της δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Υπό επιτήρηση η βουλγαρική Αρχή Ενέργειας
Tη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα εποπτεύει τη δραστηριότητα της Διαχειριστικής Αρχής Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων (DKEVR) της 

Βουλγαρίας ενέκρινε η Βουλή της χώρας. Με την απόφαση αυτή τίθεται στη γραμμή εκκίνησης η σύσταση της ειδικής επιτροπής, μέλη της 
οποίας θα είναι βουλευτές του βουλγαρικού Κοινοβουλίου, ένα από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Η επιτροπή εποπτείας δεν έχει δικαίωμα πα-
ρέμβασης στο έργο της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς οι ρόλοι και οι δραστηριότητές τους είναι διαφορετικοί και δεν συνδέονται. Η σύσταση της 
επιτροπής αναμένεται να διασφαλίσει περαιτέρω τη διαφάνεια στη λειτουργία της DKEVR, η οποία βρέθηκε στο «στόχαστρο» της κοινής γνώμης 
για το θέμα της αύξησης των τιμών των καυσίμων και των ενεργειακών υλών.

Γερμανία: Πρόστιμο 24 εκατ. ευρώ για καρτέλ στους ενεργειακούς μετασχηματιστές
Πρόστιμο 24,3 εκατ. ευρώ σε τέσσερις επιχειρηματικούς ομίλους για αθέμιτη συνεννόηση στη διαμόρφωση των τιμών στη γερμανική αγορά 

μετασχηματιστών ενέργειας επέβαλε η γερμανική επιτροπή ελέγχου του ανταγωνισμού. Μεταξύ των εταιριών περιλαμβάνονται η γερμανική 
εταιρεία Siemens, η ελβετική ABB και η γαλλική Alstom. Η τέταρτη επιχείρηση που τιμωρήθηκε είναι η Starkstrom-Gerätebau GmbH, που 
εδρεύει στο Ρέγκενσμπουργκ στη νότια Γερμανία. Η επιτροπή εγκαλεί τις εν λόγω εταιρείες ότι συναντήθηκαν, προσχηματικά, πολλές φορές 
στην έδρα της Γερμανικής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Ηλετροτεχνικών εφαρμογών και Ηλεκτρονικής (ZVEI) στη Φρανκφούρτη στο διάστημα 
από την άνοιξη του 1999 έως και τον Μάρτιο του 2004, προκειμένου να συμφωνήσουν στις τιμές τους, τονίζεται στη σημερινή ανακοίνωση που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. «Επισήμως οι συνομιλίες αφορούσαν τις στατιστικές της ZVEI με αντικείμενο τις συνθήκες της αγοράς και 
την γενική εξέλιξη των τιμών. Ανεπισήμως όμως, ανά μικρές ομάδες επιδίδονταν κατόπιν σε συνομιλίες» που αποσκοπούσαν στην εξομοίωση 
των τιμών τους, τονίζει η επιτροπή.

      Σύμφωνο συνεργασίας Κροατίας - Πολωνίας για το φυσικό αέριο
Η Κροατική Plinacro και η Πολωνική Gaz System SA υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός διαύλου μεταφοράς 

φυσικού αερίου Βορρά-Νότου.Ειδικότερα, οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να συνεργαστούν για την κατασκευή ενός διαύλου μεταφοράς που 
θα συνδέει τον πολωνικό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο οποίος είναι ήδη υπό κατασκευή, με τον αντίστοιχο 
τερματικό σταθμό που θα κατασκευαστεί στο κροατικό νησί Krk στην Αδριατική.
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Τ έσσερα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης 
των Συστημάτων Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ΣΠΔ) προς το διεθνές 

πρότυπο ISO 14001:2004 απονεμήθηκαν σε 
Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2012. 

Συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκαν κατά ISO 
14001:2004 οι εξής Υδροηλεκτρικοί Σταθ-
μοί (ΥΗΣ): 

•  Πολυφύτου, Σφηκιάς και Ασωμάτων 
του Συγκροτήματος Αλιάκμονα,

•  Άγρα και Εδεσσαίου του Συγκροτήμα-
τος Αλιάκμονα, 

•  Πουρναρίου Ι&ΙΙ του Συγκροτήματος 
Αράχθου 

•  Πηγών Αώου του Συγκροτήματος Αρά-
χθου 

Συνολικά, από το 2006 έως και σήμερα, 
έχουν απονεμηθεί δεκαεννέα (19) Πιστο-
ποιητικά Συστημάτων Περιβαλλοντικής Δι-
αχείρισης, κατά ISO 14001:2004, σε Σταθ-
μούς Παραγωγής της ΔΕΗ, ενώ αναμένεται 
και η πιστοποίηση του ΣΠΔ του ΑΗΣ Ρόδου. 

Έτσι, σήμερα σχεδόν όλοι οι Θερμικοί 
και οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί του Διασυν-
δεδεμένου Συστήματος διαθέτουν πιστο-
ποιημένο ΣΠΔ, ενώ για τη διατήρηση του 
Πιστοποιητικού υποβάλλονται κατ’ έτος σε 
αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα πιστο-
ποίησης. 

Η εγκατεστημένη ισχύς των Σταθμών 
Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., που διαθέτουν 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πι-
στοποιημένο προς το διεθνές πρότυπο ISO 
14001:2004, υπερβαίνει, ως ποσοστό της 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της Επι-
χείρησης, το 83%. 

Οι πιστοποιήσεις των δεκαεννέα (19) 
ΣΠΔ πραγματοποιήθηκαν από τους έγκρι-
τους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης 
ΕΛΟΤ, TÜV HELLAS και TÜV AUSTRIA ΕΛ-
ΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι οι δυο τελευταίοι 
είναι θυγατρικές εταιρείες των TÜV NORD 
Γερμανίας και της TÜV AUSTRIA CERT αντί-
στοιχα. 

Επιβράβευση των συστηματικών και επί-
μονων προσπαθειών της ΔΕΗ Α.Ε. για ένα 
καλύτερο Περιβάλλον, είναι η πρόσφατη 
διάκρισή της στην κατηγορία Οργάνωσης 

και Διοίκησης (Management Award for 
Sustainable Development) στο Διαγωνισμό 
των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για 
το Περιβάλλον 2011-2012. 

Σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή πι-
στοποιημένων Συστημάτων Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
στους Σταθμούς Παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για την Κοινωνία, το Περιβάλλον 
και την Επιχείρηση. Συγκεκριμένα τα βασικά 
πλεονεκτήματα είναι: 

1. Βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πό-
ρων και των πρώτων υλών, με θετικές επι-
πτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 
οικονομική αποτελεσματικότητα της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδό-
σεων, με μείωση των επιπτώσεων 
στο περιβάλ-
λον (μείωση 
αερίων εκπο-
μπών, στερε-
ών – υγρών 
αποβλήτων και 
λυμάτων), και 
προστασία της 
α ν θ ρ ώ π ι ν η ς 
υγείας. 

3. Καθορισμός 
με απόλυτη σα-
φήνεια των αρ-
μοδιοτήτων και 
υπευθυνοτήτων 
των στελεχών και 
του προσωπικού 
σε σχέση με τις 
δραστηριότητες 
που έχουν περι-
βαλλοντική διάστα-
ση. Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση 
του προσωπικού σε 
περιβαλλοντικά θέ-
ματα. 

4. Απαίτηση από 
τους πάσης φύσεως 

εξωτερικούς συνεργάτες (εργολάβους, 
προμηθευτές, κ.λπ.) να διαθέτουν τις προ-
βλεπόμενες άδειες και πιστοποιήσεις για 
το υπό εκτέλεση έργο ή προμήθεια, ώστε 
να τηρείται η σχετική Περιβαλλοντική Νο-
μοθεσία.

5. Πιστή εφαρμογή από τους Σταθμούς 
Παραγωγής της νομοθεσίας που αφορά τις 
δραστηριότητες των Σταθμών (εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων, ρυπαντικά φορτία 
υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, αποκατάσταση εδαφών, βελτί-
ωση του φυσικού περιβάλλοντος, κ.ά.). 

6. Βελτίωση της εικόνας της Επιχείρησης 
και των σχέσεων της με τις Αρχές και με 
τις Τοπικές Κοινωνίες, αφού η εξασφάλι-
ση πλήρους διαφάνειας στην ενημέρωση 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός 
θετικού κλίματος εμπιστοσύνης και συνερ-
γασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ΔΕΗ πιστοποιείται για το περιβάλλον 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Το Δημόσιο μπαταχτσής απέναντι στη ΔΕΗ 

0ι ενώ το κράτος, υποχρεώνει με εκβια-
στικό και έμμεσο τρόπο τους πολίτες 
να πληρώσουν το χαράτσι των ακινήτων 

μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το ίδιο συ-
μπεριφέρεται ως μπαταχτσής απέναντι στη 
ΔΕΗ, οδηγώντας την εταιρεία στο όρια του 
οικονομικού κραχ, αφού το δημόσιο δεν πλη-
ρώνει τον λογαριασμό των 190 εκατομμυρίων 
ευρώ των οφειλών του. Επιπλέον, η ενσωμά-
τωση και φέτος του ειδικού τέλους ακινήτων 
στους λογαριασμούς ρεύματος επιτείνει τις 
ανησυχίες για καθυστερήσεις στην πληρωμή 
τους. Τα προβλήματα ρευστότητας της ΔΕΗ 
παρουσιάστηκαν στον υπουργό Οικονομικών 
Γιάννη Στουρνάρα από τον πρόεδρο και διευ-
θύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης Αρθούρο 
Ζερβό.

Ποιες είναι όμως αυτές οι οφειλές, ορι-
σμένες εκ των οποίων χρονολογούνται από 
το 1998; Αυτές ανέρχονται συνολικά στα 190 
εκατ. ευρώ και οι πηγές είναι τρεις. 

1) Ποσό 50 εκατ. ευρώ οφείλεται από φορείς 
της γενικής κυβέρνησης (ΔΕΚΟ και Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κ.λπ.)

2) Στα 53 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι υπο-
χρεώσεις του υπουργείου Μεταφορών και 
Δικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) από τους φω-
τεινούς σηματοδότες τροχαίας κίνησης, 

3) Το μεγαλύτερο κομμάτι των απαιτήσεων 
της ΔΕΗ, ήτοι 87,45 εκατ. ευρώ, αφορά 
στην επιστροφή ΦΠΑ.

Έντονη, όμως, είναι η ανησυχία και για τις 
επιπτώσεις από την πληρωμή του ειδικού τέ-
λους ακινήτων μέσα από τους λογαριασμούς 
της ΔΕΗ. Μπορεί η κυβέρνηση φέτος να έχει 
αποσυνδέσει τη διακοπή ηλεκτροδότησης 
από τη μη πληρωμή του ΕΕΤΗΔΕ, ωστόσο, 
υπάρχει η εκτίμηση πως λόγω των μεγάλων 
οικονομικών επιβαρύνσεων που έχουν τα 
νοικοκυριά δεν θα καταβάλουν ούτε καν τα 
χρήματα για την κατανάλωση ρεύματος. Η αύ-
ξηση της ανεργίας, οι μειώσεις των μισθών, 
οι διογκούμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
έχουν φέρει σε άσχημη κατάσταση τα νοικο-
κυριά. Έτσι, η κυρίαρχη εκτίμηση είναι πως 
οι καταναλωτές δεν θα προχωρούν ή στην... 
καλύτερη των περιπτώσεων θα καθυστερούν 
την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Αναλυτικά οι οφειλές του δημοσίου είναι: 

Στις 25 Απριλίου το υπουργείο Οικονομι-
κών, βάσει νόμου, χορήγησε στη ΔΕΗ προ-
καταβολή 50 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών 
οφειλών συνολικού ύψους άνω των 110 εκατ. 
ευρώ. Ωστόσο, το υπουργείο σε σχετικό έγ-
γραφό του ζήτησε από την εταιρεία να επι-
στρέψει μέχρι τις 31 Αυγούστου τα 50 εκατ. 
ευρώ. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ λέει πως μέχρι 
τις 30 Ιουνίου οι φορείς του Δημοσίου από τα 
50 εκατ. ευρώ εξόφλησαν τα 23,5 εκατ. ευρώ 
ταυτόχρονα δημιούργησαν κι άλλες οφειλές 
24,1 εκατ. ευρώ. Και άρα το ποσό ανέβηκε 
στα 50,6 εκατ. ευρώ.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν 
ΥΠΟΜΕΔΙ) από φωτεινούς σηματοδότες τρο-
χαίας κίνησης. Για την ηλεκτροδότηση των 
φαναριών υπάρχουν οφειλές από το υπουρ-
γείο προς τη ΔΕΗ ύψους 53 εκατ. ευρώ. Η 
ΔΕΗ αν και στο πρώτο τρίμηνο επιδίωξε συμ-
ψηφισμό οφειλών της από Φόρο Μισθωτών 
Υπηρεσιών, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην 
ηλεκτρική ενέργεια και λοιπούς φόρους, 
εντούτοις τότε το υπουργείο Οικονομικών δεν 
αποδέχτηκε αυτόν τον συμβιβασμό. Αξίζει να 
τονιστεί ότι οι οφειλές αυτές ξεκινούν από το 
1998 και η ΔΕΗ έχει δικαιωθεί τελεσίδικα σε 
11 περιπτώσεις.

Η διαφορά συντελεστών ΦΠΑ μεταξύ 
εσόδων (13%) και εξόδων (23%) στην πλει-
ονότητα των δαπανών έχει δημιουργήσει σω-
ρευτικά υπόλοιπο ΦΠΑ 87,45 εκατ. ευρώ. Η 
ΔΕΗ στις 24 Ιουλίου κατέθεσε στη ΔΟΥ Με-
γάλων Επιχειρήσεων αίτηση επιστροφής ΦΠΑ 
ύψους 60 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με εγκύκλιο 
του υπουργείου Οικονομικών το παραπάνω 
ποσό επιστρέφεται μετά από προσωρινό 
έλεγχο (του ΦΠΑ) και μετά από τακτικό φο-
ρολογικό έλεγχο. Η ΔΕΗ δεν έχει ελεγχθεί 
φορολογικά το 2009 και το 2010, ενώ για το 
2011 έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό. 
Η ΔΕΗ ζητά να επισπευσθεί ο φορολογικός 
έλεγχος για το πρώτο εξάμηνο του έτους 
προκειμένου να επιστραφεί το ποσό των 60 
εκατ. ευρώ.

Με μια πρωτοφανή του απόφαση το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους, θεωρεί ως εισόδημα 
την παροχή ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικού 

ρεύματος με μειωμένο τιμολόγιο προς τους υπαλλή-
λους και συνταξιούχους της ΔΕΗ, σημειώνοντας πως 
θα πρέπει να φορολογείται με βάση τις γενικές διατά-
ξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή με 
βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου 
από 10% έως 45%. 

Η ιστορία ξεκίνησε όταν το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους γνωμοδότησε στο ερώτημα της Γενικής Γραμ-
ματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο 

ετέθη ως εξής: το όφελος που προκύπτει για τους 
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε. 
από την παροχή σε αυτους ορισμένης ποσότητας ηλε-
κτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο αποτελεί ή 
όχι γι’ αυτούς εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

Σε μια εποχή όπου η φοροεπιδρομή της κυβέρνη-
σης εξαντλεί την οικονομική δυνατότητα των εργαζο-
μένων για μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση η εν 
λόγω απόφαση του ΝΣΚ οδηγεί πολλούς από αυτούς 
αλλά και τους συνταξιούχους της επιχείρησης στην 
εξαθλίωση. Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα 
απαιτούμε να καταβάλει η ΔΕΗ το ποσό των φόρων που 
αναλογεί.

Νέα φοροεπιδρομή στα μειωμένα τιμολόγια  
εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ 

Χ ΡΕΗ



Η κατανομή των εδρών στο νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει ως 
εξής: 
ΠΑΣΚΕ/ΔΕΗ ..................................................................... 9 έδρες
ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ/ΚΗΕ ................................................... 8 έδρες
Νέα Δημοκρατική Α.Κ.Ε-ΔΕΗ .......................................... 5 έδρες
ΠΑΣΚΕ-Συνεργαζόμενοι  ................................................. 3 έδρες
Αγωνιστική Συνεργασία .................................................. 3 έδρες
Σ.Α.Δ. .............................................................................. 2 έδρες
Αγωνιστική Ενότητα .......................................................... 1 έδρα 

Τ ο νέο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, καλείται να αντιμετωπίσει πλεί-
στα προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν στο προσωπικό 
και στην μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας που εργαζόμαστε. 

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, οι πωλήσεις μονά-
δων, καθώς και το πρόβλημα που προέκυψε με την μισθοδοσία των 

συναδέλφων στο ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠ-ΔΕΗ,  αποτελούν σημαντικά ζη-

τήματα χωρίς να παραγράφεται η έλλειψη προσωπικού κυρίως στην 

πρώτη γραμμή και στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Σε αυτή την δύσκολη χρονική στιγμή απαιτείται σφυρηλάτηση 

της ενότητας, προσδιορισμός και οριοθέτηση της δράσης μας με 

προοπτική την έκφραση των εργαζομένων, χωρίς αποκλεισμούς, 

οδηγώντας στο μοναδικό πρόταγμα που είναι η προάσπιση των δι-

καιωμάτων των συναδέλφων του ομίλου ΔΕΗ.

Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του Νέου Δ.Σ. και 

δεσμεύεται να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις - όπως έκανε 

πάντοτε – για την επίλυση των ζητημάτων του χώρου μας, συμβολί-

ζοντας την συνέχεια και την σύγχρονη προοδευτική σκέψη, αντιστε-

κόμενη στις μνημονιακές δυνάμεις που επιβάλλουν την συντήρηση, 

τον σκοταδισμό και την υποταγή όλων στην δουλεία. 

35o Εκλογικό συνέδριο ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Κοινωνική 
Προσφορά 

Η αιμοδοσίες που 

πραγματοποιεί η ΕΔΟΠ 

ΔΕΗ είναι πράξη  

αλληλεγγύης προς τους 

συνανθρώπους μας.

Ευχαριστούμε τους 

συναδέλφους  

για τη συμμετοχή τους.

Επιτροπή Αιμοδοσίας

Γιάννης Μηλιώτης

Θανασης Δημόπουλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΓΕΝΟΠ


