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Π

ίσω από τις κουίντες, πίσω από τη σοβαρή παρουσία και δράση ενός συνδικάτου υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος αφανής που εργάζεται σκληρά για να υπάρχει αυτό το καλό αποτέλεσμα. Συχνά δεν
το μαθαίνουμε ποτέ. Όμως τίποτα δε γίνεται μαγικά κι αλίμονο αν αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους.
Η γραμματειακή υποστήριξη είναι ο βασικός βραχίωνας των εκάστοτε διοικήσεων.
Εκείνες μπορεί να αλλάζουν κατά τις διαθέσεις των μελών της οργάνωσης, εκείνη όμως
μένει εκεί, σταθερή, να υπηρετεί αρχές και αξίες, να προωθεί τα συμφέροντα των συναδέλφων, να επιλύει δεκάδες ζητήματα καθημερινότητας και να δίνει ζωντάνια και υπόσταση στον ίδιο το σύλλογο και την ιστορική συνέχεια του.
Αυτό ο άνθρωπος, η κ. Ελίζα, ύστερα από
είκοσι πέντε χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξή της, να ξεκουραστεί λίγο και να απολαύσει την οικογενειακή ζωή που για χάρη του συλλόγου
στερήθηκε τόσα χρόνια.
Όποιος έχει γνωρίσει την κ. Ελίζα ξέρει ότι πρόκειται για ένα πολύ συνεσταλμένο άνθρωπο, σεμνό σοβαρό, που δεν της αρέσουν τα μεγάλα λόγια, ιδίως όταν το θέμα
την αφορά.
Όταν της είπα πως υπάρχει μια καλή διάθεση εκ μέρους της διοίκησης να γράψουμε ένα αποχαιρετιστήριο σημείωμα στην
“ΑΙΧΜΗ”, ούτε που ήθελε να το ακούσει.

Διότι, κατά πως είπε, ότι πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια το έκανε από συνείδηση και
όχι για να εισπράξει κανένα “μπράβο”.
Αν και είχα αναλάβει προσωπικά να γράψω σεβάστηκα την άποψη και θέση της πάνω στο ζήτημα. Έτσι έκανα ένα άλλο σημείωμα που υπογράφω, αφιερωμένο σε όλους
τους αφανείς ήρωες εργαζόμενους στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, αυτούς που
έρχονται χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τον
κλάδο που υπηρετούν, τον γνωρίζουν, το
σέβονται, τον αγαπούν και προσφέρουν το
μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους, καμιά φορά και την ψυχή τους, χωρίς να περιμένουν
να εισπράξουν από κανέναν ένα “ευχαριστώ”.
Αυτούς τους αφανείς ήρωες που δίνουν
ζωή στα συνδικάτα και παίρνουν πολλές φορές στις πλάτες τους δυσανάλογα βάρη, χαίρονται με τις χαρές και τις νίκες των διοικήσεων και των μελών και λυπούνται με τα
λάθη και τις μικρές ήττες και παραλήψεις.
Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην κ. Ελίζα, τη
δική μας Ελίζα, που όσο τη γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια που συνεργάζομαι με το Σύλλογο, τόσο με έκανε να την εκτιμώ περισσότερο. Και μια ευχή από όλους μας στο
περιοδικό και τη διοίκηση: Μακάρι στη ζωή
της μακριά από το Σύλλογο να περάσει τις
καλύτερες της στιγμές με τους ανθρώπους
που αγαπάει.
Νίκος Ελ. Θεοδωράκης
Δημοσιογράφος

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Ελίζα σε ευχαριστούμε για όλα
και κυρίως που σε γνωρίσαμε. Είσαι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και
σου ευχόμαστε καλή ξεκούραση,
υγεία και ότι καλύτερο σε εσένα
και την οικογένειά σου.
Με εκτίμηση
και μεγάλη
πραγματική αγάπη
το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους του Συλλόγου με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα
χρόνια στις διάφορες διοικήσεις
που πέρασαν, αλλά και το τελευταίο μέλος για τις αγωνίες που
μοιράστηκα μαζί στους. Κοντά
σας έγινα καλύτερος άνθρωπος.
Θα μου λείψετε.
Ελίζα Κακλαμάνη
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ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο αγώνας όλων μπορεί να αποτρέψει
πολιτικές σε βάρος των εργαζομένων

Η

Ελληνική Κυβέρνηση ως είθισται μέσα από το θεσμό της 74ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης χάραξε τους
βασικούς δρόμους της πολιτικής που θα
ακολουθήσει την επόμενη χρονιά.
Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής και έδωσε το στίγμα των προθέσεων του.
Η καταστροφολογία και η κινδυνολογία και πάλι είχαν την τιμητική τους.
Στους μισθωτούς, στους άνεργους, στη
νεολαία και στους αγρότες προσφέρθηκε
και πάλι η καραμέλα πως τα επόμενα χρόνια είναι τα πιο κρίσιμα και τα πιο δύσκολα, τα μέτρα όμως που ευαγγελίζονται για
την συνέχεια είναι επίπονα μεν αλλά και
αναγκαία δε για να βγούμε από τη κρίση
και μετά θα προχωρήσουμε σε λεωφόρους ευημερίας.
Οι εργαζόμενοι με την μαζική συμμετοχή τους από κάθε γωνιά της χώρας έδωσαν μια σαφέστατη απάντηση ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη κυβέρνηση. Μήνυμα
αντίθεσης ενάντια σε όλες αυτές τις πολιτικές που υποθηκεύουν το μέλλον το δικό τους και των οικογενειών τους
Τον χορό των κινητοποιήσεων άνοιξαν
την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009 οι αστυνομικοί με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα.
Ενόψει της 74ης ΔΕΘ και των πολιτικών
εξαγγελιών που θα ακολουθουσών σε αυτή η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα απεύθυναν αγωνιστικό προσκλητήριο προς όλους τους εργαζόμενους,την νεολαία και
τους ανέργους της χώρας καλώντας τους
να λάβουν μαζικά μέρος στο ΕΝΩΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου 2009 στο άγαλμα του Βενιζέλου για να διεκδικηθούν
λύσεις στα εργασιακά, οικονομικά και α-

......

σφαλιστικά προβλήματα που μέρα με τη
μέρα οξύνονται διαρκώς.
Όλοι οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκφράζοντας την ανησυχία και την αγανάκτηση των συναδέλφων τους μίλησαν για τα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, με αιχμή τις επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης. Αποδοκίμασαν τις
πολιτικές που συρρικνώνουν το κοινωνικό
κράτος, τον κατακερματισμό του ασφαλι-

στικού συστήματος τις αποικιοκρατικές
εργασιακές σχέσεις που οδηγούν χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία.
Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ήταν και πάλι παρών. Σε αυτό το αγωνιστικό κάλεσμα όλων των εργαζομένων συμμετείχε με μέλη του Δ.Σ με τοπικά στελέχη και με όλους τους συναδέλφους μας
που συμμετείχαν δυναμικά στο συλλαλητήριο.
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Πάρτε σκληρά
μέτρα τώρα!
Αλμούνια και οι περί αυτόν στις
Βρυξέλλες το έχουν θέσει ωμά και
απερίφραστα στον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας Γ. Παπακωνσταντίνου: Είστε νέα και ισχυρή κυβέρνηση,
πάρτε μέτρα τώρα! Τη συμβουλή - οδηγία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθεί, θέλει δεν θέλει, κατά γράμμα εγκαταλείποντας μία προς μία τις προεκλογικές του υποσχέσεις ο Γ. Παπανδρέου.
Μετά από κυβερνητικές συσκέψεις γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή από το να εφαρμόσει τις οδηγίες των Βρυξελλών.
Που θέλουν παρεμβάσεις οι Βρυξέλλες:
1. Στις εργασιακές σχέσεις θα συνεχιστεί η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων διά
«βίου εκπαίδευσης και μάθησης», των
stage στον ιδιωτικό τομέα και των συμβάσεων έργου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο. Ταυτόχρονα θα στοχοποιηθούν,
σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Ecofin,
οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
2. Στο Ασφαλιστικό θα προχωρήσουν
η εξομοίωση των ορίων ηλικίας ανδρών γυναικών στο Δημόσιο, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και ο περιορισμός της λίστας των Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
3. Στην Παιδεία θέλουν να ολοκληρωθεί
η διαδικασία της νομιμοποίησης των κολεγίων και των πάσης φύσης εκπαιδευτηρίων και προγραμμάτων με τη δημιουργία
«εθνικού συστήματος πιστοποίησης».
4. Στην Υγεία προγραμματίζονται δραστικές περικοπές στη φαρμακευτική περίθαλψη με την επαναφορά της «λίστας
φαρμάκων». Αναμένονται ανατροπές στην
πρωτοβάθμια Υγεία και τα ασφαλιστικά
ταμεία θα κληθούν να πληρώσουν το όποιο «πακέτο παροχών» θα προσφέρεται στους ασφαλισμένους. Αναμένεται επίσης ακόμη μεγαλύτερη απελευθέρωση
των υπηρεσιών Υγείας.
Προκειμένου να απορροφηθούν οι αντιδράσεις που συνεπάγονται οι «μεταρρυθμίσεις», η κυβέρνηση θα επιχειρήσει
«έναν μεγάλο εθνικό και κοινωνικό. Θα
βρουν μπροστά του όμως τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Αυτό το μήνυμα
προσπαθήσαμε να δώσουμε και με το εξώφυλλό μας.

Ο

......

ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΞΕ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εκτός ελέγχου πια
ο ασφαλιστικό απασχολούσε πάντα το
συνδικαλιστικό κίνημα.
Το κείμενο που ακολουθεί αφορά μια αντίδραση δυναμική του Συλλόγου μας στις
επιλογές της προηγούμενη
κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι τα προβλήματα λύθηκαν «μαγικά»
με τη νέα κυβέρνηση.
Επειδή όμως ανοίγει ένα
διάλογο με τα συνδικάτα σε
σχέση με το ασφαλιστικό
καλό είναι να λάβει σοβαρά
υπόψη της τις προτάσεις
μας:
Εκτός ελέγχου είναι πλέον
η κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η κυβέρνηση… κατάφερε με τις
επιλογές της να επισπεύσει
το «κραχ» των Ταμείων. Η
«γαλάζια» μεταρρύθμιση
ουσιαστικά αποτελείωσε τα
ασφαλιστικά ταμεία τα οποία έχουν χάσει τη μάχη με
τα ελλείμματα, την εισφοροδιαφυγή και τις δαπάνες.
Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι
πως τα πέντε μεγαλύτερα
ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ,
ΟΠΑΔ και ΝΑΤ χρειάζονται
έκτακτη ενίσχυση 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για να
μπορέσουν να βγάλουν όπως όπως τη χρονιά. Επιπλέον, η Κυβέρνηση καλείται να βρει άλλα 670 εκα-

Τ

τομμύρια ευρώ για να μπορέσει το ταμείο Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων να
καταβάλει το εφάπαξ που
«χρωστά» σε 15.600 ασφαλισμένους.
4,7 δις. επιπλέον χρειάζονται τα πέντε μεγαλύτερα
Ταμεία για να βγάλουν όπως
όπως τη χρονιά.
Τον κώδωνα του κινδύνου
για την πορεία του ασφαλιστικού συστήματος κρούει
η Πανελλήνια ομοσπονδία
Προσωπικού Οργανισμών
Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία καταγράφει τη ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών των Ταμείων.
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν
πως με την περσινή «μεταρρύθμιση η κυβέρνηση έκανε
μια ..τρύπα στο νερό, καθώς
αντί να λύσει τα προβλήματα αύξησε τις δαπάνες και
έκανε ακόμη δυσκολότερη
την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Για να φτάσουμε στο σημερινό αδιέξοδο χρειάστηκε μία πενταετία κυβερνητικής προσπάθειας, καθώς
κάθε χρόνο ολοένα και χειροτερεύουν τα οικονομικά
δεδομένα.

Οι 7 «πληγές» των
Ταμείων
Επτά είναι οι κυριότερες
«ασθένειες» των Ταμείων,
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ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

το Ασφαλιστικό
που επιδεινώθηκαν από τη
γαλάζια διακυβέρνηση:
1. Το χρέος του Δημοσίου
προς τα ταμεία έφτασε
φέτος τα 12.6 δις. ευρώ,
ενώ πριν από έξι χρόνια
ήταν 2,7 δις.
2. Η μαύρη εργασία «κοστίζει» στο σύστημα 8.5 δις.
Ευρώ, ενώ οι κακοπληρωτές… επιβραβεύονται
από το Υπουργείο Απασχόλησης με διαδοχικές
ρυθμίσεις χρεών.
3. Οι κλάδοι υγείας των μεγάλων ταμείων έχουν χάσει τη μάχη με τα ελλείμματα, καθώς παρατηρείται ανεξέλεγκτη αύξηση
των δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό πως η δαπάνη
για φάρμακα αυξάνεται
τα τελευταία τρία χρόνια
από 20% έως 30 ετησίως
και φέτος θα απαιτηθούν
2.5 δις. Ευρώ. Η «κορυφή
του παγόβουνου» είναι
πως οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιστρέφουν
στα Ταμεία ούτε καν αυτά που προβλέπει ο νόμος (τουλάχιστον 300 εκατ. Ευρώ).
4. Τα ακριβοπληρωμένα
προγράμματα εθελουσίας εξόδου γίνονται εις
βάρος του ΙΚΑ, το οποίο
επιβαρύνεται με ένα ποσό της τάξης των 900 εκατ. Ευρώ τον χρόνο.

5. Η περιουσία των Ταμείων
έχει πάρει την κάτω βόλτα και αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στα 23.5
δις. Ευρώ. Αυτό πρακτικά
σημαίνει πως τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μειώθηκε κατά 25%, εξαιτίας
της πορείας των μετοχών
(λογιστικές απώλειες) αλλά και του σκανδάλου
των δομημένων ομολόγων.
6. Η έξαρση των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης
και των «διασήμων» προγραμμάτων stage (στα οποία απασχολούνται ανασφάλιστοι νέοι) στερεί από τα ταμεία 11 δις. Ευρώ τον χρόνο.
7. Η πορεία των εσόδων στα
δύο μεγαλύτερα ΤαμείαΙΚΑ και ΟΑΕΕ-κινείται με
ρυθμούς 8% έως και 12%
κάτω από αυτό που είχε
προϋπολογιστεί. Είναι
πλέον φανερό πως τα Ταμεία έχουν πρόβλημα εισπραξιμότητας, το οποίο,
αν δεν αντιμετωπιστεί, θα
οδηγήσει σε νέες απώλειες πόρων ύψους 2.2 δις.
Ευρώ.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Το παρακολουθούμε σε
όλες τις εκφάνσεις του και
θα χρειαστεί να επανέλθουμε σύντομα.

Aιχμές
Ανοίγει ξανά
το Ασφαλιστικό

Σ

ύμφωνα με τα δημοσιεύματα εφημερίδων ανοίγει ξανά το
Ασφαλιστικό με κυρίαρχη αναφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τη εισφοροδιαφυγή, το ύψος των
συντάξεων, την παράταση του εργασιακού βίου, τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις
κ.α.
Θα δούμε κι αυτή τη φορά αλλαγές που
θα είναι σε βάρος των ασφαλισμένων,
σε βάρος εκείνων των εργαζομένων που
είναι απόλυτα συνεπείς όλα αυτά τα
χρόνια και καταβάλλουν τις εισφορές
τους στο Ταμείο τους προσδοκώντας ότι θα έρθει η στιγμή που θα απολαύσουν
κάποιες μικρές χαρές στη ζωή τους;
Σ’ αυτή τη φάση, την πρώτη απ’ ότι φαίνεται, θα συζητήσουν με τα συνδικάτα.
Ο κόσμος είναι θυμωμένος, απογοητευμένος και η κοινωνική έκρηξη είναι
προ των πυλών. Ας πάψουν να προκαλούν γιατί θα θερίσουν θύελλες.
Δεν είναι δυνατόν, την ώρα που οι πολίτες περνούν δύσκολα, την ώρα που η
ανεργία τσακίζει και η εργασιακή ανασφάλεια πιέζει ασφυκτικά, να ζητάνε
(πάλι…) από μας να στηρίξουμε το ασφαλιστικό σύστημα υπό την απειλή της
κατάρρευσης. Κι επιτέλους, ας πάνε κάποιοι φυλακή για την κακή διαχείριση
των αποθεματικών των Ταμείων, για τις
συντάξεις «μαϊμού», για τις υπερωρίες
φαντάσματα, για τις επενδύσεις στις
φούσκες του χρηματιστηρίου…
Η μια πρόκληση πίσω από την άλλη δεν
αντέχεται. Ας βρεθεί κάποιος τρόπος να
θέσει το πρόβλημα στις πραγματικές
του διαστάσεις.
Και ας πληρώσουν κάποτε και εκείνοι
που ευθύνονται για την κατάσταση που
βρισκόμαστε. Θα γίνει παραδειγματισμός για τους νεότερους. Πολιτικούς και
τεχνοκράτες που θα κληθούν να στελεχώσουν θέσεις ευθύνης. Όχι πάντα να
καταφεύγουμε στην εύκολη λύση του
να «πληρώσουν» οι πολλοί. Να δούμε, επιτέλους, κάτι να αλλάζει προς το καλύτερο σε τούτο τον τόπο.
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ

......
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ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Έ β α λ α ν σ τ ο μ ά τ ι τα

Ε

......

δώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ένα ιδιότυπο μπρα ντε φερ διεξάγεται ανάμεσα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας όσον αφορά στην διεκδίκηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων.
Γνωστοί όμιλοι συνασπίστηκαν εκμεταλλευόμενοι τις κοινοτικές οδηγίες, να βάλουν πόδι στον πλούτο του ελληνικού λαού και δίχως ουσιαστικά κανένα επιχειρηματικό ρίσκο να θησαυρίσουν στις πλάτες
της ΔΕΗ.
Με πρόσχημα τη θρυλούμενη «απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» αλλά με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των «ιδιωτών επενδυτών» προχώρησαν στον αποκλεισμό
της ΔΕΗ από την εκμετάλλευση οποιουδήποτε εγχώριου κοιτάσματος λιγνίτη στο
μέλλον μετά από απαίτηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Υποχωρώντας ωστόσο σε ότι αφορά
την προηγούμενη απαίτησή της για ιδιωτικοποίηση του 40% των λιγνιτικών μονάδων
της Επιχείρησης, απαίτηση κατά της οποίας έχει στραφεί η Διοίκηση της ΔΕΗ καταθέτοντας προσφυγή στο Πρωτοδικείο
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
Με νέα επιστολή προς τη Διοίκηση της
ΔΕΗ και την ελληνική κυβέρνηση, η αρμόδια Επίτροπος Ανταγωνισμού κυρία Νίλι
Κρους θέτει μία σειρά προϋποθέσεων
προκειμένου να λήξει η διαμάχη, σε ότι αφορά την αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων λιγνίτη από τη ΔΕΗ.
Τι ζητά η επιτροπή ανταγωνισμού της
Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αξιώνει να αρθεί η περαιτέρω εκμετάλλευση του λιγνίτη από την ΔΕΗ και ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση.
Να απαγορεύσει τη συμμετοχή της ΔΕΗ
σε οποιονδήποτε νέο διαγωνισμό για την
αξιοποίηση λιγνιτικών κοιτασμάτων στη
χώρα.
Να καταργήσει το άρθρο 134 του Μεταλλευτικού Κώδικα το οποίο έδινε στον

Από την παρέμβαση στο Δ.Σ. της ΔΕΗ που συζητώντας η μονάδα Μεγαλόπολης 5

εκάστοτε υπουργό οικονομικών το δικαίωμα να παραχωρήσει στη ΔΕΗ την εκμετάλλευση λιγνιτικών κοιτασμάτων, χωρίς να
προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία.
Να κλείσει εντός εξαμήνου τον διαγωνισμό για τη διάθεση της εκμετάλλευσης
του λιγνιτωρυχείου της Βεύης και εφόσον
κηρυχθεί άγονος, να επαναπροκηρυχθεί
και να καταλήξει σε κατακύρωση εντός εξαμήνου.
Να προκηρύξει διαγωνισμό για την α-

ξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της
Ελασσόνας, της Δράμας και της Βεγόρας.
Επίσης, ζητείται οι μειοδότες των διαγωνισμών για τα κοιτάσματα Ελασσόνας,
Δράμας, Βεγοράς και Βεύης να μην επιτρέπεται να πωλήσουν λιγνίτη στη ΔΕΗ, εκτός εάν αποδεδειγμένα η κρατική επιχείρηση είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος.
Στην ουσία πρόκειται για την υλοποίηση
ενός ακόμη βήματος του γενικότερου σχεδίου που σκοπεύει στην απαξίωση της
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ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

«φιλέτα» των ορυχείων
Από τη δράση του Συλλόγου μας

......
Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Από την ενημέρωση φορέων
της Μεγαλόπολης

ΔΕΗ, στην αποδυνάμωσή της και, εν
τέλει, στην παράδοση της στους καραδοκούντες ανταγωνιστές της. Είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο
που αποβλέπει στην απομείωση της
ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ δεν θα συνεργήσουν στην απαξίωσή της. Θα
παλέψουν για την ανατροπή αυτής
της κατάστασης θα δώσουν και πάλι αγώνες μαχητικούς και σκληρούς
προκειμένου να αποτραπεί το σχέ-

διο όλων εκείνων που την θέλουν
αδύναμη και έρμαιο των διαθέσεων
των πάσης φύσεως συμφερόντων.
Όπως και στο παρελθόν, πρόσφατο και απώτερο, έτσι και τώρα είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την
ΔΕΗ, τον δημόσιο χαρακτήρα της,
την κάθετη οργάνωσή της, γιατί μόνο αυτό εγγυάται ότι το ηλεκτρικό
ρεύμα θα είναι φτηνό για τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και την εν συνόλω εθνική οικονομία.

Από την ενημέρωση συναδέλφων στο χωρο
του AΗΣ Μεγαλόπολης

Από την ενημέρωση φορέων
της Μεγαλόπολης
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Επενδύσεις ή φούμαρα;

......

Από την ενημέρωση τοπικών φορέων στη Φλώρινα που έγινε στο εργατικό κέντρο της πόλης

ε συνέχεια του Δελτίου Τύπου μας
στις 12.6.09 με τον τίτλο «Επενδύσεις ή φούμαρα», ο κίνδυνος που
είχαμε διαβλέψει ότι το πολυδιαφημισμένο επενδυτικό πρόγραμμα της Διοίκησης
Αθανασόπουλου είναι εικονική πραγματικότητα και μόνο τα γεγονότα και οι εξελίξεις δυστυχώς δεν τον αναιρούν.
Στην συνάντηση του Προεδρείου της
ΓΕΝΟΠ με τον Πρόεδρο της Επιχείρησης διεμήνυσε ο κ. Αθανασόπουλος ότι :
 θα οδηγήσει την κατασκευή της Μονάδας Μελίτη ΙΙ σε κοινοπρακτικό
σχήμα.
 Για την κατασκευή της Μονάδας
Πτολεμαϊδας ότι θα περιμένει ως απλός θεατής να ολοκληρωθούν όταν
και όποτε οι μετεγκαταστάσεις των
κατοίκων και μετά θα…
 Για την νέα Μονάδα της Μεγαλόπολης με Φυσικό Αέριο ότι θα οδηγήσει τον διαγωνισμό σε ακύρωση.
Ο Σύλλογός μας συμμετέχει ενεργά
στις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μας
μετά τα παραπάνω όπως:
 ενημέρωση των συναδέλφων ,
 συνεντεύξεις τύπου στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης,
 συναντήσεις με τους εκπροσώπους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
Κοινωνικών Φορέων σε Φλώρινα
και Μεγαλόπολη.
Με κορύφωση των κινητοποιήσεων την

Σ

εμπόδιση της διεξαγωγής του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που θα
γινόταν την Τρίτη 28/7/09 με κυρίαρχο
θέμα την ακύρωση του διαγωνισμού για
την κατασκευή της Μονάδας στην Μεγαλόπολη.
Ο κ. Αθανασόπουλος εκτελώντας πολιτικές της Κυβέρνησης που έχουν να κάνουν με το μοίρασμα της πίτας της Ενέργειας σε ιδιώτες, έχει οδηγήσει την Επιχείρηση σε επικίνδυνη περιδίνηση.
Το έργο πλέον γίνεται γνωστό :
 Στραγγαλισμός, μέσω της μη ανάπτυξης, του γίγαντα που λέγεται
ΔΕΗ.
 Μεθοδευμένη αναδιάταξη στελεχών
χωρίς εκπαίδευση με σκοπό την κωλυσιεργία των υπηρεσιών.
 Νέες προσλήψεις σύμφωνα με τον
Ν. 3429 και όχι με τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και

τις ΣΣΕ προκειμένου να δημιουργηθεί προσωπικό πολλών ταχυτήτων με σκοπό το σπάσιμο του ιστού
της συνοχής των συναδέλφων.
Κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης
Υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη
που ο εντολοδόχος σας καθόρισε τίμημα διαπραγμάτευσης τα 500 εκ. ευρώ ή φήμες της αγοράς για την Μονάδα της Μεγαλόπολης ;
 Το συγκεκριμένο τίμημα έχει σχέση με το μέγεθος και την απόδοση
της υπόψη Μονάδας ;
Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει
τις ευθύνες της για όλα αυτά
που γίνονται και να ξέρει ότι
οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ δεν έχουν
πει τον τελευταίο τους λόγο.

Άλλο ένα στιγμιότυπο από τη Φλώρινα
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αφιέρωσε το 18ο
τεύχος του περιοδικού Τεχνικό Βήμα (Ιουνίου – Αυγούστου) στα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών
Τ.Ε.Ι. Αναδημοσιεύουμε το σημείωμα της έκδοσης που υπάρχει στο
συγκεκριμένο τεύχος.
«Το παρόν τεύχος του Τεχνικού
Βήματος αποτελεί ένα ειδικό αφιέρωμα, σχετικά με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Απευθύνεται κυρίως
στους φοιτητές των Σ.Τ.ΕΦ, αλλά και
σε όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει από τα Τμήματα Μηχανικών των Τ.Ε.Ι.
Στο αφιέρωμα αυτό γίνεται αναφορά σε επαγγελματικά δικαιώματα
που καθορίζονται από Π.Δ που έχουν ήδη εκδοθεί και ισχύουν, καθώς και από τα εγκεκριμένα από το
Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε) σχέδια
Π.Δ/των.
Τα τελευταία είχαν υπογραφεί από
το Υπουργείο Παιδείας και είχαν
σταλεί στα παραγωγικά Υπουργεία
(ΥΠ.ΑΝ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε κ.λ.π) για συνυπογραφή. Λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης υπογραφής τους
από τα παραγωγικά Υπουργεία και
με την αλλαγή της Κυβέρνησης μετά τις εθνικές εκλογές της 4ης
Οκτωβρίου 2009, απαιτείται εκ νέου
η υπογραφή από την νέα Πολιτική
Ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ, και στη συνέχεια από τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου αυτά να εκδοθούν
σε Φ.Ε.Κ.
Ανάμεσα στους σκοπούς αυτού
του αφιερώματος είναι:
Η ενημέρωση σχετικά με τα ισχύοντα Π.Δ και οι ενέργειες, τις οποίες έχει δρομολογήσει η
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, για κάποια από αυτά (βλ.

Η

Π.Δ για τα Τμήματα Πληροφορικής
και Βιομηχανικού Σχεδιασμού,
σελ17).
Η δημοσιοποίηση, για πρώτη φορά, βασικών σημείων των σχεδίων
Π.Δ/των, όπως αυτά έχουν εγκριθεί
σε διάφορες Συνεδριάσεις του
Σ.Α.Τ.Ε τα τρία τελευταία χρόνια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η σύγκριση ανάμεσα στα σχέδια των
Π.Δ/των, στη σύνταξη των οποίων
συμμετείχε η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (π.χ Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων), και ανταποκρίνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε πτυχιούχους Ανώτατης
Εκπαίδευσης, και σε αυτά που εξέδωσε το ΥΠ.Ε.Π.Θ το Δεκέμβρη του
2008 (για τα Τμήματα Πληροφορικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού),
στα οποία όχι μόνο δε δίδεται το δικαίωμα αυτόνομης εκπόνησης μελέτης, αλλά δε γίνεται καν χρήση του
όρου Μηχανικός, κάτι που έχει κατοχυρωθεί ήδη από το 1989 με το
Π.Δ388.
Ειδική μνεία οφείλει να γίνει για την
περίπτωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των
Πτυχιούχων του συγκεκριμένου
Τμήματος καθορίζονταν από το
Π.Δ345/89, το οποίο έδινε στους
Πτυχιούχους τη δυνατότητα αυτόνομης εκπόνησης μελέτης χωρίς περιορισμούς.
20 χρόνια μετά και ενώ τα Τ.Ε.Ι έχουν οριοθετηθεί σαφώς στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Ν.2916/01 και
Ν.3549/07), το ΥΠ.Ε.Π.Θ με το
Π.Δ183/2008 αφαιρεί από τους συγκεκριμένους Πτυχιούχους δικαιώματα, τα οποία ήδη κατείχαν και εξασκούσαν!!!
Το πάντα επίκαιρο θέμα της μη ύπαρξης επαγγελματικών δικαιωμά-

των για αρκετές ειδικότητες Μηχανικών Τ.Ε.Ι, ή για δικαιώματα που δεν
ανταποκρίνονται στον Ανώτατο χαρακτήρα των Τ.Ε.Ι, αποκτά ιδιαίτερη
σημασία, αν λάβει κανείς υπόψη του
το γεγονός ότι, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, με Υπουργική Απόφαση του
πρώην Υπουργού Παιδείας Άρη
Σπηλιωτόπουλου, δόθηκαν οι πρώτες άδειες λειτουργίας σε 40 κολέγια (μαζί με τα παραρτήματα τους).
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται και από το γεγονός ότι λίγο πριν τη διαφαινόμενη
εκλογική της ήττα, ο πρώην Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε αποφάσισε να υπογράψει το Π.Δ για τους «όρους και
προϋποθέσεις» εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών για Έργα Δημοσίου, αποκλείοντας τους Μηχανικούς
των Τ.Ε.Ι.
Όπως θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι, στα σχέδια Π.Δ/των που ενέκρινε το Σ.Α.Τ.Ε και το ΥΠ.Ε.Π.Θ περιλαμβανόταν ρητά η δυνατότητα σύνταξης μελετών Δημοσίων Έργων.
Δηλαδή ακόμη και εν μέσω προεκλογικής περιόδου ο πρώην Υπουργός φρόντιζε να τακτοποιήσει τα
του “οίκου” του δηλ. λειτούργησε ως
μέλος του Τ.Ε.Ε.
Ελπίζουμε ότι η νέα Κυβέρνηση
του ΠΑ.ΣΟ.Κ δε θα επαναλάβει τα
λάθη που σημειώθηκαν, ούτε επί των
κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και επί των προηγουμένων κυβερνήσεων του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.»

Για περισσότερες λεπτομέρειες
μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα
της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
(www.eetem.gr).

......
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ΤΕΡΜΑ «ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
Συνάδελφοι

......

Είναι γνωστά σε όλους μας τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος.
Πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν μέσα από μεθοδευμένες κινήσεις γιατί έτσι έπρεπε να γίνει!!!
Χρησιμοποίησαν ως άλλοθι από αυτούς που το μεθόδευαν πότε τη γνωστή συντεχνιακή άποψη
της Διοίκησης και πότε την λογική που λέει «Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι ίδιοι». Έτσι ο Κλάδος
μας ήταν η εύκολη λεία είτε για
το συντεχνιακό «Κόμπλεξ» των
άλλων αλλά κυρίως από εκείνους
που είπαν «εδώ είμαστε» ευκαιρία να κερδίσουμε με όποιον τρόπο.
Πολλά λοιπόν δίκαια ζητήματά μας όλα αυτά τα
χρόνια παρ’ ότι δημιουργούσαμε καλές συνθήκες
επίλυσης μέσα από την
συνδικαλιστική πρακτική,
πάντα άνθρωποι της Διοίκησης φρόντιζαν να αφήνουν και μια μεγάλη «ουρά» προκειμένου να οδηγηθούν συνάδελφοι σε δικηγορικά γραφεία προς
«τέρψιν» αρκετών και ενδεχομένως και των ίδιων
που δημιουργούσαν το
πρόβλημα.
Αποτέλεσμα, μη μπορώντας οι συνάδελφοι να
βρουν άκρη κάποιοι γεννημένοι «ειδικοί» να τους κατευθύνουν σε γνωστά δικηγορικά γραφεία. Αφού
τους έβαζαν στο «λούκι»

δηλαδή τους έπαιρναν σοβαρές
προκαταβολές υπέγραφαν συμφωνητικά με μεγάλες ρήτρες στο
ποσοστό.
ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΤΑΝ ΤΟ
ΠΑΖΛ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΜΠΛΕ ΚΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ
ΤΟ ……ΚΑΙ ΤΩΡΑ «ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ».
 Δηλαδή μηδενική ενημέρωση
για την πορεία των αγωγών
 Εξαφανιζόντουσαν οι δικηγόροι και δεν έδιναν καμία πληροφορία
 Πολλές φορές να μην γίνεται
ούτε καν κατάθεση αγωγής
 Πολλές αγωγές γινόντουσαν
σε λογική γενικότητας για το
εν λόγω θέμα.
 Αγωγές πρόχειρα φτιαγμένες
και αφού εκδικάστηκαν βγήκε

αρνητικό αποτέλεσμα και έτσι
να επηρεάζουν παρόμοιες υποθέσεις και να θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την θετική έκβαση των θεμάτων.
Μέσα σε όλα αυτά οι συνάδελφοι να οδηγούνται σε απόγνωση
και ο Σύλλογος να αδυνατεί να
δώσει πληροφορίες, να αδυνατεί
να βοηθήσει .
Απέναντι σε όλη αυτή την μεθοδευμένη και καθοδηγούμενη
ασυδοσία, ο Σύλλογος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες να μπει τέρμα σε όλους εκείνους τους «πλασιέ» ελπίδας και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο παρέχοντας
όλα τα στοιχεία των θεμάτων για
τη σωστή υποστήριξη των αγωγών, να ελέγχει την σαφή τεκμηρίωση, να παρακολουθεί
την πορεία, να προστατεύει από τυχόν αυθαιρεσίες
και να πληροφορεί έγκαιρα
τα μέλη του.
Ένας επί πλέον λόγος γι’
αυτή την πρωτοβουλία του
Συλλόγου είναι ότι ενδεχομένως για μια σειρά ζητήματά μας ίσως να χρήζουν
και δικαστικής αρωγής
προκειμένου να εξασφαλίσουμε την μη παραγραφή
της διεκδίκησης, εφόσον η
Διοίκηση εμμένει και στην
άποψη περί δικαίου. Άλλωστε η όλη διαδικασία αυτή
προσβλέπει και στην θωράκιση της συνδικαλιστικής μας τακτικής.
Κέντρο των εξελίξεων και
πληροφόρησης θα είναι ο
Σύλλογος και μόνο αυτός.
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ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ «ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ»



ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ

Σύμφωνα με τη λογική που σας περιγράψαμε και στην προσπάθεια της ομαδοποίησης των διαφόρων αιτημάτων όλων των
συναδέλφων οι ομαδοποιήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κυρίαρχα ζητήματα του κλάδου :
1. ανακλιμάκωση για τους συναδέλφους μας που ανήκουν στην κατηγορία μας μετά την 29/03/1990
2. αναγνώριση πτυχίου από την ημερομηνία κατάθεσης ( χαμένος χρόνος, ετεροαπασχοληση)
3. επίδομα στάθμης σπουδών
Ο κάθε συνάδελφος να σημειώσει στα αντίστοιχα κουτάκια σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις ανήκει, ενδεχόμενα και στις
δυο.
Όσον για το επίδομα στάθμης σπουδών μας αφόρα όλους .
Τέλος ακολουθεί εξουσιοδότηση την οποία και θα πρέπει να αποστείλετε όσο το δυνατό συντομότερο στο FAX του Συλλόγου
210 – 5249850 .
Για την εξέλιξη όλων των προαναφερόμενων θα ενημερώνεστε μεσω ανακοινωσεων αλλα και από την ιστοσελιδα του Συλλογου
(sptmte-dei.gr)

Ε Ξ ΟΥ Σ ΙΟ Δ Ο Τ ΗΣ Η
Ο/Η
υπογεγραμμένος/η
………………………………………….. μισθωτός
/η
κατηγορίας
Τ3/………με
Αρ.
Μητρώου……………που εργάζομαι στην υπηρεσιακή μονάδα …………………… της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στην
οποία έχω προληφθεί την ………………….. και είμαι ενταγμένος στο Προσωπικό της από την ……………….. . (Αν προέρχομαι
από μετάταξη) μετατάχτηκα στην κατηγορία Τ3/… την ………………… ……………………. Στοιχειά προηγούμενης κατηγορίας
(π.χ.Τ4/…, ΔΟ2/ …, κλπ) …………………
Στοιχεία επικοινωνίας μου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ………….
Email ………….

Ε Ξ Ο Υ Σ ΙΟ Δ Ο Τ Ω
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας να προχωρήσει, σύμφωνα και με την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση που πήρε τον Σεπτέμβριο 2009 παράλληλα με το αγωνιστικό πλαίσιο του σε ΟΛΕΣ εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται και για κάθε νομική υποστήριξη των αιτημάτων
που μας αφορούν ώστε να πιεστεί η Διοίκηση αλλά και να αποφευχθούν κίνδυνοι παραγραφής.
Το Δ.Σ να προχωρήσει στην επιλογή κατάλληλων δικηγόρων και να είναι υπεύθυνο και ελεγχόμενο για αυτήν την επιλογή.
Σε περιπτώσεις που απαιτηθούν δικαστικά έξοδα να καλυφθούν από τον Σύλλογο.
Όταν η υπόθεση που με αφορά ολοκληρωθεί με επιτυχία υπέρ μου άρα και του κλάδου τότε θα παρακρατηθούν τα χρήματα των
Δικαστικών Εξόδων από την μισθοδοσία μου υπέρ του ταμείου του Συλλόγου .
Σε περίπτωση που δεν θα έχει επιτυχή έκβαση η υπόθεση ο δικηγόρος καμία αμοιβή δεν δικαιούται πέραν των βασικών δικαστικών εξόδων.
Στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης η αμοιβή του δικηγόρου δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση το 15 % επί των αναδρομικών
που μου αναλογούν .
Αν η υπόθεση οδηγηθεί σε συμβιβασμό χωρίς αναδρομικά και το αποδεχτώ το πόσο που θα καταβάλω ως αμοιβή στον δικηγόρο δεν θα ξεπερνά τα 800 €
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ …………….

......
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Α Τ Τ Ι Κ Η :
Για άλλη μια φορά η τραγική ολιγωρία του
υποτιθέμενου συντεταγμένου κράτους έφερε τα καταστροφικά αποτελέσματα στην
Αττική και την Κάρυστο.
Για άλλη μια φορά οι συνάδελφοί μας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου η ηλεκτροδότηση να αποκατασταθεί άμεσα στις περιοχές που επλήγησαν από την
καταστροφική μανία της πυρκαγιάς.
Παρ’ ότι πέρασε τόσος καιρός επιτέλους
Κύριοι Κύριοι της Διοίκησης δεν έχετε λίγη
«τσίπα» επάνω σας ;
Εκείνοι οι συνάδελφοί μας που υπερέβαλαν εαυτό προκειμένου να αποκαταστήσουν
το δίκτυο και να απαλύνουν τον κόσμο που
επλήγει στο κομμάτι που μας αναλογεί, δεν
πέτυχαν τον στόχους τους;
Κύριε Τάκη σε Δ/ντές «yes men» με συνοπτικές διαδικασίες δίνεται bonus με το
πρόσχημα ότι πέτυχαν το στόχο τους.
Οι συνάδελφοι που πραγματικά εργάστηκαν και εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες όταν η κοινωνία τους καλεί ξεπερνώντας τα
ανθρώπινα όρια και επειδή αυτοί είναι «yes
men» στον απλό πολίτη και όχι στον τρόπο
Διοίκησής σας δεν έπρεπε τόσο καιρό να το
έχετε αναγνωρίσει ;
Έστω και τώρα πάρτε θέση

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
Για άλλη μια φορά η χώρα μας ζει τραγικές στιγμές από τις μεγάλες πυρκαγιές
στην Ανατολική Αττική, την Κάρυστο,
την Βοιωτία και την Δυτική Αττική.
Αποτέλεσμα της γνωστής ολιγωρίας
του υποτιθέμενου συντεταγμένου κράτους.
Αυτές τις δύσκολες ώρες για τους συμπολίτες μας, οι συνάδελφοι μας για ακόμα
μια φορά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε οι συνάνθρωποί μας τουλάχιστον να μην
στερηθούν το αγαθό του ηλεκτρισμού.
Είμαστε σίγουροι ότι οι συνάδελφοι μας
εργαζόμενοι της ΔΕΗ, όπως στον μεγάλο
χιονιά στην Ανατολική Αττική πριν χρόνια,
στις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 αποκατέστησαν σε χρόνο ρεκόρ τις καταστροφικές ζημιές στο δίκτυο.
Το ίδιο κάνουνε και τώρα.
Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη στους
πληγέντες συμπολίτες μας και στους συναδέλφους μας που δίνουν την δική τους μάχη σε αντίξοες συνθήκες προκειμένου να ανακουφίσουνε στο ελάχιστο αυτούς τους ανθρώπους, με την σύντομη αποκατάσταση
του δικτύου.
Επιτέλους σε αυτόν τον τόπο κάποιοι
πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και
να τιμωρηθούν.
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται δίπλα
στον κάθε συνάδελφό μας,
δίπλα σε κάθε πληγέντα συμπολίτη μας.
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ «ΕΠΕΣΑΝ» ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

......

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΠAΣKE Πτ. Mηχανικών ΔEH
ΣΠMTE/ΔEH

Ε

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ίναι γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται
ενδεχομένως στην χειρότερη κατάσταση, σε όλα τα επίπεδα μετά την μεταπολεμική περίοδο.
Επίσης είναι γεγονός ότι αυτή η τραγική
κατάσταση πλέον έχει γίνει αποδεκτή τουλάχιστον φραστικά από όλους.
Βέβαια η αποδοχή αυτή εάν πραγματικά
μας προβληματίζει και σκύψουμε όλοι το
κεφάλι και ασχοληθούμε ώστε πραγματικά
να αναστραφεί αυτή η τραγική πορεία και
μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς αλλά κυρίως για τα
παιδιά μας έχει καλώς. Εάν όμως λειτουργεί
απλά και μόνο ως ένας απλός αφορισμός,
τότε αυτός ο τόπος δεν έχει σωτηρία άρα
δεν έχει μέλλον.
Η πτώση αυτή, σε αξίες, σε ηθική, σε μη
ύπαρξη παιδείας, σε μη ύπαρξη υγείας, σε
μη ύπαρξη οικονομίας, σε μη ύπαρξη ασφάλειας, σε μη ύπαρξη ελπίδας και βέβαια
η απαξίωση του πολιτικού μας συστήματος,
είναι μονόδρομος για την νέα κυβέρνηση
όλα αυτά τα αναστρέψει. Ο κόσμος δεν δίνει άλλο περιθώριο, δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Η νέα κυβέρνηση είναι καταδικασμένη να πετύχει.
Για τον χώρο τον δικό μας πρέπει να γίνει άμεσα αλλαγή διοίκησης και βέβαια ΄η
νέα που θα προκύψει να σκύψει επάνω στα
προβλήματα της μεγαλύτερης Επιχείρησης

της Χώρας που δημιούργησαν αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες με τις βαριές περγαμηνές
στο βιογραφικό τους με πρόσχημα τον ανταγωνισμό και το μόνο που έκαναν ήταν
να την «κοντύνουν» σε όλα τα επίπεδα.
Μέσα από ένα μακροχρόνιο σοβαρό ενεργειακό σχεδιασμό πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην ΔΕΗ να τραβήξει μπροστά,
ως ατμομηχανή της Εθνικής Οικονομίας κατασκευάζοντας νέες μονάδες Παραγωγής,
να είναι πραγματική πρωταγωνίστρια στο
μεγάλο ζήτημα της Ηλεκτρικής Ενέργειας
και να μπει τέρμα στις ορέξεις όλων εκείνων που βλέπουν την ΔΕΗ ως ένα εν δυνάμει «πτώμα» που αυτοί ως «αρπακτικά»
είναι έτοιμοι εδώ και καιρό να το ξεσκίσουν. Εμείς οι εργαζόμενοι σταθήκαμε εμπόδιο στα «μεγαλεπήβολα» σχέδια της
προηγούμενης Κυβέρνησης για την διάλυση της ΔΕΗ.
Ως εργαζόμενοι και μέλη της ΠΑΣΚΕ και
τώρα δηλώνουμε παρών.
Θα είμαστε σύμμαχοι σε κάθε προσπάθεια που γίνει ώστε η ΔΕΗ να ξαναγίνει μεγάλη όπως της αρμόζει.
Σε κάθε άλλη σκέψη θα είμαστε απέναντι
ακόμα πιο σκληρά, ακόμα πιο δυνατά.

......

16

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009

συνδικαλιστικές παρατάξεις

ΔAKE ΣΠMTE ΔEH
ΔAKE

ΔEH

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η

εκλογική διαδικασία αφορά όλους τους πολίτες, μια που από το αποτέλεσμα της επηρεάζεται η ζωή τους. Η σημασία τόσο της συμμετοχής, φαινόμενο ήδη ανησυχητικό για
την Ελλάδα, όσο και της επιλογής Παρατάξεων και προσώπων είναι ιδιαίτερα σημαντι-

......

κή.
Οι πολίτες με την στάση τους αποφασίζουν καθοριστικά για την επόμενη ημέρα.
Τα εκλογικά αποτελέσματα στέλνουν πάντα σοβαρά μηνύματα στις Παρατάξεις που συμμετέχουν στις εκλογές
Για τους νικητές η ηττημένους, ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί, προκύπτει η αποδοχή η όχι από το εκλογικό σώμα των όσων κατέθεσαν για την κοινωνία που οραματίζονται και για την επίλυση των προβλημάτων τους. Επίσης κρίνεται η στάση τους την προηγούμενη περίοδο.
Οι εργαζόμενοι ελπίζουν πάντοτε σε μέτρα και πολιτικές που θα βελτιώσουν τις εργασιακές σχέσεις και θα ανυψώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.
Οι εντολοδόχοι των εκλογών πρέπει κάποτε να δώσουν σάρκα και οστά σε χιλιοειπωμένε ς βαρύγδουπες λέξεις, αποδεκτές από όλους, όπως ισότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία, κράτος ίσων ευκαιριών για όλους στην υπηρεσία του πολίτη.
Κραυγαλέο παράδειγμα ανισότητας θεωρείται ο δοκιμασμένος κλάδος μας στην Επιχείρηση και επιτακτική ανάγκη είναι η άρση όλων των αδικιών που έχουν επιβληθεί.
Κλάδος αντιμέτωπος με συντεχνίες που προσπαθούν να διατηρήσουν παλαιά προνόμια για την εξέλιξη τους και με Διοικήσεις που συνεχίζουν να τον διαχωρίζουν, με
μόνη διαφορά την χρονολογία πρόσληψης( πριν και μετά το 1990), ενώ πρόκειται για
εργαζόμενους που έχουν τα ίδια ακριβώς προσόντα. Καταστάσεις όπου εργαζόμενοι
αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα, υπό την «φροντίδα» Δικαιοσύνης και γραφειοκρατικών Υπηρεσιών σε άλλους έχει δοθεί λύση και για άλλους όχι.
Φαινόμενα μη υλοποίησης των υποσχεθέντων από τους αυτούς που λαμβάνουν την εντολή για την επίλυση των προβλημάτων, με την δικαιολογία της κακής προηγούμενης κατάστασης, οι εργαζόμενοι δεν δέχονται.
Ρεβανσισμός και μη αξιοποίησης όλων των εργαζομένων, ανάλογα των δυνατοτήτων τους,
βρίσκουν την ώριμη Ελληνική κοινωνία απέναντι. Πισωγυρίσματα σε θέματα που όλοι επιθυμούν να τελειώσουν και για τα οποία έχουν ήδη γίνει αρκετά δεν χωρούν.
Οι εργαζόμενοι επίσης περιμένουν να δουν, οι χωρίς να συγκεκριμενοποιούνται μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, τι κατεύθυνση θα έχουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε αυτούς.
Όλα όμως τελικά κρίνονται από το αποτέλεσμα.
Ως εργαζόμενοι στην ΔΕΗ, αδιαπραγμάτευτη παραμένει η θέση μας για ενιαία καθετοποιημένη δομή της Επιχείρησης, χωρίς διατάραξη του ποσοστού συμμετοχής του Κράτους, ανταγωνιστικής, με δυνατότητες ανάπτυξης εντός και εκτός της επικράτειας, αξιοποιώντας τις
τεράστιες δυνατότητες της.

ΔΑΚΕ ΣΠΜΤΕ ΔΕΗ
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AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA
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ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

« Άλλαξε ποτέ ο Μανωλιός... βάζοντας τα ρούχα του αλλιώς; »
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

H

οικονομική κρίση που βιώνουμε εδώ
και καιρό είχε άμεση επίπτωση και
στην πολιτική κατάσταση της χώρας.
Εκφράστηκε με την πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες. Η άρχουσα τάξη απέσυρε την
εμπιστοσύνη στην ΝΔ και επέβαλε τις εκλογές, ώστε να περάσει η εξουσία στον
άλλο εταίρο του δικομματισμού. Οι πρόωρες εκλογές ήταν απαίτηση του μεγάλου
κεφαλαίου, για εκλογή νέας ισχυρής κυβέρνησης, ικανής να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κερδοφορία του. Μια κυβέρνηση που αξιοποιώντας το περιβάλλον της
οικονομικής κρίσης, θα μπορεί να πάρει
και άλλα αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.
Για το σκοπό αυτό αξιοποίησε όλα τα μέσα που διαθέτει με αιχμή τα ΜΜΕ, ώστε να
πειστούν οι εργαζόμενοι και γενικότερα
τα λαϊκά στρώματα, να «αγοράσουν ελπίδες» από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στις σημερινές συνθήκες, μπορεί να περάσει καλύτερα τις αντιλαϊκές πολιτικές, από τη
ΝΔ, αξιοποιώντας τα κατάλληλα “εργαλεία” που διαθέτει. Τις πλειοψηφίες δηλαδή στην ηγεσία των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,
ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ κλπ που στο προηγούμενο αλλά και το πρόσφατο παρελθόν
έβαλαν πλάτη για να περάσουν εύκολα οι
ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών τομέων, το
χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων και
του Ασφαλιστικού, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.
Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έχουμε εμπειρία από τη διακυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Επί ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε η απελευθέρωση της αγοράς ηλ. ενέργειας, η
αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις, το χτύπημα του ασφαλιστικού. Την ίδια πολιτική συνέχισε και η ΝΔ με μεγαλύτερη όμως ένταση που προκάλεσε τελικά και
την πτώση της, εξαιτίας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος
των συμβιβασμένων πλειοψηφιών στις ηγεσίες της ΓΕΝΟΠ αλλά και των πρωτοβάθμιων σωματείων, στο πέρασμα της πολιτικής της απελευθέρωσης της ηλ. ενέργειας. Αποδεχόμενοι την απελευθέρωση,
έσπερναν και εξακολουθούν να σπέρνουν

αυταπάτες «περί υγιούς ανταγωνισμού»,
για «καλή» και «κακή» απελευθέρωση. Το
1999 υπέγραψαν συμφωνία για το ξεπούλημα του ασφαλιστικού. Μας έλεγαν τότε ότι ήταν «προϋπόθεση για τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ», την οποία με περίσσιο
θράσος μας παρουσίαζαν σαν «οριστική
λύση του ασφαλιστικού». Το πόσο οριστική ήταν, φάνηκε δέκα χρόνια μετά, αφού η ένταξη του ΟΑΠ στο ΙΚΑ ήταν θέμα χρόνου. Ήδη βιώνουμε τις συνέπειες.
Ακόμα στα πλαίσια του «κοινωνικού εταιρισμού», προτάσσουν τα κέρδη των
μετόχων. Οργάνωσαν παραπλανητικές κινητοποιήσεις για τα κέρδη των μετόχων,
συνεχίζουν να τρομοκρατούν ιδεολογικά
τους εργαζόμενους, υπογράφουν ΣΣΕ
φτώχειας κλπ.
Από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε το
ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να φτιάξει θετικό
«εικονικό» κλίμα. Η επιλογή του Υπουργικού του Συμβουλίου με στελέχη «έμπειρα» αλλά και «εξωκοινοβουλευτικά»
της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού, «το άρωμα γυναίκας», η αλλαγή των ονομάτων σε υπουργεία και η συγχώνευση κάποιων, ήταν μερικά από τα τεχνάσματα που χρησιμοποίησε. Σ΄ αυτή
την κατεύθυνση έχει πρόθυμους μακιγιέρ
τα ΜΜΕ με την προβολή των φρέσκων
προσώπων και την απόκρυψη της ίδιας
πολιτικής. Αποσιωπούν ότι το τραίνο του
ΠΑΣΟΚ (όπως και η ΝΔ) τρέχει πάνω
στις ράγες που έχει χαράξει η ΕΕ, με ατμομηχανή τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Γι’ αυτό και οι εκπρόσωποι του
κεφαλαίου δήλωσαν ήδη τη στήριξή τους
στη νέα κυβέρνηση.
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν πρέπει
για άλλη μια φορά να εγκλωβιστούν σε
αυταπάτες, ότι τα νέα πρόσωπα φέρνουν
και νέα πολιτική. Η πολιτική που θα προωθήσει το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα πιο σκληρή. Άλλωστε μιάμιση εβδομάδα ήταν αρκετή για να δείξει το ΠΑΣΟΚ το πραγματικό του πρόσωπο. Η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για το πάρα πέρα ξεπούλημα του μεγαλύτερου λιμανιού
της χώρας, το χτύπημα των εργατών της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο

Υπουργείο Εργασίας, η «επιχείρηση σκούπα» των αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας, είναι πραγματικά πολύ «πλούσιο έργο» μιας κυβέρνηση λίγων ημερών. Πολύ
πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά θα διαψευστούν οι όποιες προσδοκίες είχαν οι
εργαζόμενοι, ότι μπορεί αυτή η πολιτική
να είναι φιλολαϊκή.
Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη
«ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Η Αγωνιστική Συνεργασία και το ΠΑΜΕ δεν δίνουν καμιά πίστωση χρόνου στη νέα κυβέρνηση. Κανένας εφησυχασμός και
πνεύμα αναμονής από το εργατικό κίνημα, και γενικότερο από το λαϊκό κίνημα.
Μόνο το ενιαίο μέτωπο εργατών, αυτοαπασχολούμενων, μικροϊδιοκτητών, αγροτών μπορεί να καλλιεργήσει πνεύμα αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, αδιαλλαξίας σε κάθε μορφής εκμετάλλευση, ανύψωσης του ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου.
Αν δε θέλουμε άλλες απώλειες, αν
θέλουμε κατακτήσεις, είναι μονόδρομος η δημιουργία ενιαίου μετώπου πάλης, για να διεκδικήσουμε τη βελτίωση των όρων ζωής και δουλειάς, ενιαίο αποκλειστικά Φορέα Ενέργειας
που θα αποτελεί λαϊκή περιουσία και
θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, με την πείρα που έχουμε συσσωρεύσει, γνωρίζουμε πολύ
καλά πια ότι δεν υπάρχει «καλή» και «κακή» ιδιωτικοποίηση. Μία είναι αυτή και μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερη απώλεια δικαιωμάτων, μείωση προσωπικού και
χειροτέρευση εργασιακών σχέσεων.
Η Αγωνιστική Συνεργασία καλεί
τους εργαζόμενους να παλέψουν για
ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος στην ΔΕΗ με αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση αιτημάτων. Ενιαία
δράση, συμμετοχή όλων των εργαζόμενων και ενεργοποίηση όλων των
μορφών πάλης. Κατανόηση από τους
εργαζόμενους του ρόλου των ηγεσιών
του συνδικαλιστικού κινήματος και η
αλλαγή του συσχετισμού με αποφασιστική ενίσχυση της Αγ. Συνεργασίας
και του ΠΑΜΕ.

......
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συνδικαλιστικές παρατάξεις
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ΤΟ Σ.Κ. ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Σ

υνάδελφοι, είναι γεγονός ότι έχουν διαμορφωθεί νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τους εργαζόμενους και τον Ελληνικό λαό και ανεξάρτητα από την οπτική γωνία εξετάζει κανείς τα πράγματα οι προϋποθέσεις εισόδου στην αγορά εργασίας και οι όροι
απασχόλησης είναι σήμερα πολύ διαφορετικές σε σχέση με λίγα χρόνια πριν.
Το σίγουρο είναι ότι το νέο αυτό περιβάλλον θα είναι πιο σύνθετο για τους εργαζόμενους.
Πολύπλοκες σχέσεις εργασίας, αύξηση της ευελιξίας εις βάρος των κεκτημένων δικαιωμάτων
και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και της συνεπαγόμενης πίεσης των Βρυξελλών.
Η Κυβέρνηση δημιουργεί ένα ομιχλώδες περιβάλλον κάνοντας ένα βήμα μπροστά και δύο
πίσω δείχνοντας να προσανατολίζεται σε ανησυχητικό βαθμό στις υποδείξεις της Κομισιόν
προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές στην φορολογία, στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό και
δυστυχώς από ότι φαίνεται κύρια οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, κ.λ.π θα είναι αυτοί που θα
πληρώσουν για άλλη μια φορά το μάρμαρο.
Η αριστερά από την πλευρά της οφείλει αυτή την ομιχλώδη, την σύνθετη κατάσταση να την
αποσαφηνίσει και να εξηγήσει στον Ελληνικό λαό καθαρά την πραγματική εικόνα. Είναι ανάγκη, όχι μόνο να διαφωνεί η αριστερά επειδή πρόκειται για ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης, ούτε μόνο να καταδικάζει στο όνομα του λαού, αλλά όπως έχουν γράψει στα προγράμματα τους να αποδείξουν με απλά λόγια με παραδείγματα και με προτάσεις ότι η ανάγκη των
πολλών θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη συγκρότηση πολιτικής διεξόδου από τη κρίση. Θα πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο για τη δημοκρατική περιβαλλοντική και οικονομική ανασυγκρότηση της κοινωνίας.
Από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι μέσα από τα συνδικάτα μας οφείλουμε να σταθούμε
στο ύψος των περιστάσεων, οφείλουμε να οδηγήσουμε τις εξελίξεις και όχι αυτές εμάς. Να
είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε να αγωνιστούμε για να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα.
Στο πρόσφατο παρελθόν άλλωστε οι μεγαλειώδεις αγώνες που έδωσε η ομοσπονδία μας
αποτελεί και την εγγύηση για όποιους τυχόν επιβουλεύονται “άσχημες” εξελίξεις για την Επιχείρηση. Αυτά δε που ακούγονται για το ασφαλιστικό μας καλό θα είναι να τα ξεχάσουν και
να βρουν τρόπο να ξεπεραστεί το δήθεν πρόβλημα του ελλείμματος.
ΟΙ δε παρατάξεις οφείλουν χωρίς αγωνιστικές πλειοδοσίες αλλά και λογικές εφησυχασμού
με αγωνιστικό προσανατολισμό σφυρηλατώντας την ενότητα τους να περιφρουρήσουν την
παρακαταθήκη της αγωνιστικής πορείας του κινήματος στη ΔΕΗ.
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Διάσκεψη για την Κλιματιστική
Αλλαγή στην Κοπεγχάγη
Α

πό τις 7 ως τις 18 Δεκεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί η διάσκεψη του
ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος
στην Κοπεγχάγη, με στόχο την εύρεση
μιας συμβιβαστικής λύσης για την περίοδο που θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο του Κιότο.
Μετά από την έγκριση του ενεργειακού πακέτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν ως προς τη θέση της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές βρίσκονται τώρα στη φάση διαπραγμάτευσης με τους ομολόγους
τους στην Ουάσιγκτον. Κατά τη σύνοδο
κορυφής της 29ης-30ής Οκτωβρίου, οι
ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν τη στάση που θα κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη για
την κλιματική αλλαγή.
Οι ευρωβουλευτές ελπίζουν ότι η ΕΕ
θα διατηρήσει ηγετική θέση στις διαπραγματεύσεις. Αυτό που περιμένει να
δει στη σύνοδο η κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος είναι η θέσπιση
στόχων μείωσης των εκπομπών που
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμο-

κηπίου τόσο για τις αναπτυγμένες όσο
και τις αναπτυσσόμενες χώρες, η χρηματοδότηση των δεσμεύσεων και οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση σ’ αυτές.

ευρωβουλευτές θα είναι παρόντες μόνο
ως παρατηρητές, θα εξακολουθήσουν να
χρησιμοποιούν την επιρροή τους στις
διαπραγματεύσεις.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαινούν την ετοιμότητα της Ιαπωνίας να μειώσει τις εκπομπές της κατά
25% έως το 2020 και προτρέπουν τον αμερικανό πρόεδρο Barack Obama να τηρήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις του
για δεσμευτικούς στόχους. Περιμένουν
επίσης από την Κίνα, την Ινδία και τη
Βραζιλία να τηρήσουν τις δεσμεύσεις
τους.
Μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας έχουν ήδη συνομιλίες με τους αμερικανούς ομολόγους τους και με μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει αντιπροσωπεία δεκαπέντε ευρωβουλευτών στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης,
ενώ άλλα 55 μέλη θα μεταβούν επίσης
με δικά τους έξοδα ή με αυτά των πολιτικών ομάδων. Παρά το γεγονός ότι οι

Σύμφωνα με ψήφισμα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος που
θα τεθεί υπό ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
11-12 Νοεμβρίου, η διεθνής συμφωνία
που ελπίζεται ότι θα επιτευχθεί θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:
• οι ανεπτυγμένες χώρες θα μειώσουν
τις εκπομπές τους κατά 25-40% μέχρι
το 2020 (και κατά περίπου 80% μέχρι
το 2050)
• οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μειώσουν τις εκπομπές τους κατά επιπλέον 15-30% μέχρι το 2020
• οι στόχοι θα επανεξετάζονται κάθε
πέντε χρόνια βάσει των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων
• η διεθνής αεροπορία και η ναυτιλία θα
περιλαμβάνονται σ’ αυτή, με δεσμευτικούς στόχους.
(Από την εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Το μακρύ οδοιπορικό
ρομολόγηση του οδικού χάρτη για τις διαπραγματεύσεις
μετά το 2012.
• Ιανουάριος 2008: Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) βάζει στο τραπέζι το πακέτο για το
κλίμα και την ενέργεια.
• Δεκέμβριος 2008: Διάσκεψη για το κλίμα στο Πόζναν της
Πολωνίας.
• Δεκέμβριος 2008: Σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. - Συμφωνία επί
της τελικής μορφής του πακέτου για την ενέργεια και την
κλιματική αλλαγή.
• 28 Ιανουαρίου 2009: Η IPCC παρουσιάζει πρόταση για
παγκόσμια συμφωνία που θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο
του Κιότο.
• 28 Μαρτίου 2009: Πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων
αντιπροσώπων της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών
για τις κλιματικές αλλαγές, στη Βόνη (Γερμανία).
• 23 Απριλίου 2009: Συνάντηση υπουργών Περιβάλλοντος της

Δ

G8, Συρακούσες (Ιταλία).
• 1η Ιουνίου 2009: Διαπραγματεύσεις ΟΗΕ για το κλίμα στη
Βόνη (Γερμανία).
• 18 Ιουνίου 2009: Σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. Όλες οι χώρες,
πλην των ελάχιστα αναπτυγμένων, θα πρέπει να συμβάλουν
χρηματοδοτικά στην καταπολέμηση της αλλαγής του
κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες, με βάση μια
παγκόσμια, συνεκτική και εξειδικευμένη κλείδα κατανομής.
• 8 Ιουλίου του 2009: Διάσκεψη κορυφής της G8 - δέσμευση
για τη μείωση κατά το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.
• 21 Σεπτεμβρίου 2009: Διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων
Εθνών για το Κλίμα στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ).
• 28 Σεπτεμβρίου 2009: Διαπραγματεύσεις για το κλίμα υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ, Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη).
• 2 Νοεμβρίου 2009: Διαπραγματεύσεις για το κλίμα υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ στη Βαρκελώνη (Ισπανία).
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