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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.
Παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα μας στο internet με ενημέρωση πάνω
στα ζητήματα του κλάδου μας αλλά και στα
γενικότερα εργατικά και συνδικαλιστικά ζη-
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

E-mail: n.theodorakis@esiea.gr

http://www.thrapsaniotis.gr
Παραγωγή: PRESS LINE
Mάγερ 11, - Aθήνα,
T.K. 10438
Tηλ.: 210 5225479

τήματα. Εδώ θα βρείτε τα δελτία Τύπου και
τοις τελευταίες ανακοινώσεις του Συλλόγου
μας.
Μην αφήνετε να πάει χαμένο το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε στα χέρια
μας. Είναι μια δύναμη που μόνο όταν την καταλάβουμε θα αντιληφθούμε και το μέγεθός
της.
Λειτουργεί συμπληρωματικά στην “Αιχμή” και καταπιάνεται με τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν τους συναδέλφους
σε όλη την Ελλάδα. Σας περιμένουμε

ετά την αποχώρηση της κας Ελίζας
σε σύνταξη όπου για πολλά χρόνια
εξυπηρέτησε τον κάθε συνάδελφο,
στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν να
βρεθεί ένας άνθρωπος που να έχει τουλάχιστον εκείνα τα προσόντα που είχε η κα Ελίζα.
Δηλαδή υπομονή, κέφι για δουλειά, διάθεση
για εξυπηρέτηση του κάθε συναδέλφου.
Ο άνθρωπος που ήρθε πλέον στην οικογέ-

Μ

νειά μας λέγεται Ευαγγελία Σερεβέτα.
Είναι ένας άνθρωπος που έχει τα παραπάνω
προσόντα και κυρίως διάθεση για δουλειά.
Με την βοήθεια όλων μας και την υπομονή
του κάθε συναδέλφου μας πιστεύουμε ότι
θα μπορέσει να αναπληρώσει σε σύντομο
χρονικό διάστημα την κα Ελίζα.
Ευαγγελία σου ευχόμαστε καλορίζικη,
καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
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Μήνυμα του Συλλόγου μας προς
την Υπουργό κα Μπιρμπίλη

Μ

ε «πολύ χαρά», τις τελευταίες
µέρες βλέπουµε ένα καταιγισµό
«βαρύγδουπων» άρθρων εναντίον του «κακού λιγνίτη», σε εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας, σχετικά µε
δηλώσεις «ανθρώπων σας», που µπαινοβγαίνουν στο Υπουργείο που εσείς ηγείσθε και αρκετοί από αυτούς είναι και
σύµβουλοί σας.
Μόνο που αυτά τα «λαχανί» ανθρωπάκια (λαχανί λόγω των οικολογικών ανησυχιών τους) που εµφανίζονται µε ιδιότητες βαρυσήµαντες όπως «υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής του W W
F» ( στρατηλάτης) ο ένας, «υπεύθυνος
για θέµατα ενέργειας της Greenpeace»
ο άλλος, θα πρέπει να µάθουν αν δεν
ξέρουν, ότι για 60 περίπου χρόνια η
Χώρα µας έχει ασφάλεια επάρκειας σε
ηλεκτρενέργεια και φθηνή KWH από
την ∆ΕΗ που αξιοποίησε και αξιοποιεί
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εθνικό µας καύσιµο, τον λιγνίτη.
Κυρία Υπουργέ & Κύριε Υφυπουργέ,
µάθετε ότι και εµείς ως εργαζόµενοι
στη ∆ΕΗ έχουµε οικολογικές ανησυχίες, γιατί και εµείς παιδιά µεγαλώνουµε και ασφαλώς θέλουµε ένα καλύτερο αύριο.
Επανειληµµένως σας έχουµε δηλώσει
ότι συµφωνούµε στην ανάπτυξη των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, άλλωστε η ∆ΕΗ πρωτοστάτησε και σε αυτόν
τον τοµέα, όχι µόνο στη Χώρα µας αλλά
και στην Ευρώπη.
Πολιτικές όµως διαφόρων κυβερνήσεων, την «σταµάτησαν» σε αυτό τον σηµαντικό τοµέα, προκειµένου να αναπτυχθούν «λαχανί» επιχειρηµατίες ιδιώτες
και σε αυτόν, χρησιµοποιώντας το
«κnow hοw» της ∆ΕΗ που απλόχερα
τους έδωσαν οι ∆ιοικήσεις της, κατόπιν
εντολής «άνωθεν». Έτσι για την ιστορία.
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ
Τα συµφέροντα στην υπόθεση της
Ηλεκτρενέργειας, ξέρουµε όλοι µας, ό-

τι είναι τεράστια και αυτές οι πρωτοβουλίες των «ανθρώπων σας», µας κάνουν ιδιαίτερα καχύποπτους.
Θα πρέπει να µάθετε αν δεν ξέρετε,
ότι το προηγούµενο διάστηµα ως εργαζόµενοι στην Μεγαλύτερη Επιχείρηση
της Χώρας, αναγκασθήκαµε να προχωρήσουµε σε έντονες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, γιατί µε πρόσχηµα τον «ανταγωνισµό», κάποιοι προσπάθησαν να
κάνουν τη ∆ΕΗ πολύ µικρή, µε διάφορες
µεθόδους, προκειµένου να νιώσουν ασφάλεια οι ιδιώτες ψευτοεπενδυτές.
∆υστυχώς βλέπουµε και σήµερα, µε
άλλη µεθοδολογία, ότι κάποιοι άλλοι τώρα συνεχίζουν να παλεύουν για το «κόντηµα» της ∆ΕΗ, χρησιµοποιώντας αυτά
τα «λαχανί» ανθρωπάκια σας, ως «λαγούς» µε πρόσχηµα την ρύπανση, ώστε
να αναγκάσετε τη ∆ΕΗ σε σβήσιµο µονάδων, προκειµένου µονάδες βάσης να
είναι µόνο αυτές των ιδιωτών δηλαδή
του εν δυνάµει καρτέλ της Ηλεκτρενέργειας και η µεγάλη ∆ΕΗ να γίνει ο «καρπαζοεισπράκτορας» της όλης ιστορίας.
Απ’ ότι φαίνεται η «τιµή» αυτών των
«λαγών συµβούλων σας» είναι χαµηλή
και προκύπτει από το πόσο βιάζονται να
γίνουν επικίνδυνοι.
Κυρία Υπουργέ αν δεν τους διώξετε
εδώ και τώρα, σηµαίνει ότι τους αβαντάρετε.
Μας ρίξατε το γάντι και σας δηλώνουµε ότι ήδη το σηκώσαµε.
Η υπόθεση της ηλεκτρενέργειας δεν
είναι «γιορτή των ερωτευµένων», όλο
λουλουδάκια, πουλάκια και τιτιβίσµατα,
όπως εσείς θέλετε να παρουσιάσετε.
Σοβαρευτείτε και σκύψτε το κεφάλι
επάνω στα ζητήµατα, σηκώστε τα µανίκια όπως λέει ο Πρωθυπουργός και
δουλέψτε ώστε η ∆ΕΗ να αναπτύξει το
επενδυτικό της πρόγραµµα, να αντικατασταθούν άµεσα µονάδες ρυπογόνες, µε νέες σύγχρονες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας , µε καύσιµο τον λιγνίτη ώστε να συνεχίσουµε να έχουµε

ασφάλεια ως Χώρα σε αυτές τις δύσκολες εποχές για τα ενεργειακά ζητήµατα.
Κλείνοντας, έτσι απλά για την ενηµέρωσή σας:
Εσείς είστε Υπουργοί της Κυβέρνησης του Ελληνικού λαού και όχι ενδιάµεσοι.
Καλό το περιβάλλον και συµφωνούµε απόλυτα µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ
και τους στόχους του 20-20-20 για το
2020.
Θα συµφωνήσουµε σε κάθε πρωτοβουλία σας (παρακολουθούµε), προκειµένου να σταµατήσουν τα φαινόµενα Ασωπού τον οποίο κάποιοι τύποι ιδιώτες έχουν γεµίσει µε καρκινογόνες
ουσίες και ενώ υποτίθεται ότι έπαιρναν πρόστιµα, ως δια µαγείας εξαφανίζονταν. Τα φαινόµενα αυτά να σταµατήσουν εδώ και τώρα. «Ασωποί»
στην Χώρα µας δυστυχώς υπάρχουν
πολλοί.
Θα συµφωνήσουµε σε κάθε πρωτοβουλία σας, για µεγάλη ∆ΕΗ µε βασικό
καύσιµο, το Εθνικό µας καύσιµο τον λιγνίτη.
Συµφωνούµε µε το Rock ντύσιµό σας
και µε τις «γνώσεις» σας.
Την συµµετοχή µας αν τη θέλετε θα
την έχετε. Την ανοχή µας την έχετε.
Μην κάνετε όµως το λάθος και το θεωρήσετε αδυναµία µας.
Η ∆ΕΗ και η ηλεκτρενέργεια δεν είναι «εντελβάϊς» ούτε «ορχιδέες».
Οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ και ο Ελληνικός Λαός δεν είναι «αγρότες που µόνοι ψάχνουν».
Και από σκληρό Rock αν χρειαστεί
ξέρουµε και «διδακτορικό» του πεζοδροµίου αποκτούµε όταν έχουµε δίκιο.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ κυρία Υπουργέ: THE
GAME IS OVER.
Για το ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ
Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

......
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ταθερά και αδιαπραγµάτευτα διεκδικούµετην ενίσχυση της βιωσιµότητας και της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας του Ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο δοκιµάζεται, λόγω των αναποτελεσµατικών και αντικοινωνικών επιλογών που έγιναν στο παρελθόν.
Η διεκδίκηση µας, για δηµιουργία του
κοινωνικού αποθεµατικού (κυρίως για την

Σ

νέα γενιά και για συντάξεις µετά το 2019)
απαιτεί ΝΕΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (κ όχι νέους φόρους) από διαφορετικές πηγές εσόδων
που δεν θα επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο και που αναλυτικά έχουµε καταθέσει
στην σχετική επιτροπή των επιστηµόνων
και στην πρόταση για την φορολογική µεταρρύθµιση.
Πέρα από την αναγκαία και απαραίτητη

περιστολή της λεηλασίας των πόρων για
φάρµακα και προσθετικά υλικά, των υπερτιµολογήσεων των διαγνωστικών κέντρων
κλπ, απαιτείται η άµεση και πλήρη διευθέτηση των οφειλών όλων των µεγαλοφειλετών και του Κράτους, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων και των παροχών στους ασφαλισµένους.

...... Να ξεφύγουμε από την ανασφάλεια
ο τελευταίο χρονικό διάστηµα η
ελληνική κοινωνία, οι εργαζόµενοι,
οι συνταξιούχοι βιώνουν τη ραγδαία εξάπλωση συνδρόµων κινδυνολογίας που δηµιουργούν ένα κλίµα γενικευµένης οικονοµικής ανασφάλειας
και απαισιοδοξίας. Τα σύνδροµα αυτά
καθηµερινά αναπαράγονται από «φωνές» κύκλων του εσωτερικού και του εξωτερικού που βρίσκουν εύκολα χώρο
έκφρασης στα ελληνικά και διεθνή
ΜΜΕ, και µε δραµατικό τρόπο προφητεύουν τη δηµοσιονοµική χρεοκοπία και
πλέον και την έξοδο της ελληνικής οικονοµίας από την ΟΝΕ. Αµφισβητήσιµοι
δείκτες εκτίµησης της πιθανότητας δηµοσιονοµικής χρεοκοπίας από αµφισβητήσιµους οίκους εκτίµησης πιστωτικού κινδύνου λειτουργούν ως όχηµα εκβιασµού της ελληνικής οικονοµίας, της
δηµοκρατίας µας, του ελληνικού λαού,
των εργαζοµένων, του µέλλοντος της
Ελλάδας.
Οι ίδιες «φωνές» ζητούν αµέσως πολιτικές αποφάσεις που, ωστόσο, τις
προεξοφλούν µε την άµεση υποταγή
της οικονοµικής πολιτικής στα χρηµατοπιστωτικά «θέλω» και τα κερδοσκοπικά συµφέροντα που κρύβονται πίσω από τον όρο «αγορές». Οι ίδιες «φωνές»
συσχετίζουν τη σηµερινή δηµοσιονοµική
κρίση µε το αναποτελεσµατικό, γραφειοκρατικό, σπάταλο και υπερδιογκωµένο ελληνικό κράτος και τις δυσλειτουργίες των αγορών, ειδικότερα της αγοράς εργασίας, που παρεµποδίζουν το υγιές επιχειρηµατικό δυναµικό της χώρας
να εκδηλώσει τη δυναµική του, που πο-
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τέ όµως δεν έχει εκδηλώσει. Και οι υποθέσεις αυτές οδηγούν στο γνωστό
συνταγολόγιο: ιδιωτικοποιήσεις, περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών και
κυρίως εισοδηµατική λιτότητα στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, ως µονόδροµο εξόδου από τη δηµοσιονοµική
κρίση και την κρίση ανταγωνιστικότητας
που γνωρίζει η ελληνική οικονοµία. Υποστηρίζουν µε περίσσιο ζήλο το σχεδιασµό πιο σκληρών σεναρίων στο πλαίσιο
του νέου Προγράµµατος Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, ώστε οι «αγορές» να το
προεξοφλήσουν θετικά και να εξοµαλυνθεί η πίεση του διεθνούς τραπεζικού
συστήµατος στο ασφάλιστρο κινδύνου
των ελληνικών οµολόγων.
Η τεράστια αύξηση της ανεργίας «αναγκάζει» τις ίδιες «φωνές» να προσθέτουν στις πάγιες απόψεις τους, µικρή
δόση ρητορικής απασχόλησης, η οποία
θα πρέπει ωστόσο να είναι αποτέλεσµα
µείωσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων. Η Ελλάδα καλείται για µία
ακόµη φορά στην µεταπολιτευτική ιστορία της να επιλέξει το δρόµο της
σκληρής δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µε άνισο καταµερισµό του κόστους.
Και το πιο τραγικό: είναι οι ίδιες «φωνές» που στο παρελθόν ζητούσαν και
στο µέλλον θα ζητήσουν τις ίδιες επιλογές πολιτικής για να βγει η χώρα από
την κρίση, που αυτές οι πολιτικές προκαλούν. ∆υστυχώς, για ακόµη µία φορά οι «φωνές» αυτές λειτουργούν ως
αντίλαλος των «θέλω» των «αγορών».
Αδυνατούν να δραπετεύσουν από ένα
µοντέλο σκέψης και συµπεριφοράς που

καθοριστικά ευθύνεται για τη σηµερινή
κατάσταση της οικονοµίας, που έχει αποτύχει στην πράξη να δηµιουργήσει αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, τεχνολογικού
µετασχηµατισµού, απασχόλησης, καταπολέµησης της φτώχειας και των οικονοµικών ανισοτήτων, ώστε να διασφαλιστούν συνθήκες διατηρήσιµης δηµοσιονοµικής και µακροοικονοµικής προοπτικής.
Η άσχηµη κατάσταση της οικονοµίας
µας και η κρίση του δηµοσιονοµικού συστήµατος δεν µπορούν να αµφισβητηθούν. Η αποκατάσταση της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας της πολιτικής
οικονοµίας της χώρας σε σηµαντικό
βαθµό θα κριθεί από την υπέρβαση της
οικονοµίας από τα «δίδυµα ελλείµµατα»
(το δηµοσιονοµικό και το έλλειµµα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), µε
τη λήψη µέτρων που να οδηγήσουν την
οικονοµία σε διατηρήσιµη αναπτυξιακή
τροχιά µε δηµοσιονοµική προοπτική και
κοινωνική συνοχή. Το πραγµατικό δίληµµα δεν περιορίζεται απλά µεταξύ
σταθεροποίησης ή ανάπτυξης, αλλά
µεταξύ πολιτικών που εξυπηρετούν τα
κερδοσκοπικά χρηµατοπιστωτικά συµφέροντα και υπονοµεύουν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική σταθερότητα της χώρας, ή πολιτικών σε όφελος της κοινωνίας, µε δίκαιη αναδιανοµή και ανάπτυξη σε αντίθεση µε
τα «θέλω» των αγορών.
Η επιτυχία της οικονοµικής πολιτικής
δεν θα κριθεί από την ικανοποίηση των
κερδοσκοπικών πιστωτικών συµφερό-
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ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
των Ταµείων είναι µόνιµο διεκδικητικό αίτηµα των Συνδικάτων που βαλτώνει στα
γραφειοκρατικά πολυδαίδαλα γρανάζια
του ∆ηµοσίου, αυτό όµως δεν επιτρέπει
σκέψεις ή προτάσεις για εκποίηση των ακινήτων που θα ανακούφιζαν πρόσκαιρα
και ευκαιριακά τις οικονοµικές ανάγκες των
Ταµείων, ενώ θα οδηγούσαν στην αποµεί-

ωση της αποθεµατικής περιουσίας τους.
Η καταβολή των συντάξεων, είναι Συνταγµατική επιταγή, που δεν επιτρέπεται
να αγνοείται από κανένα και για τίποτε, όσο δύσκολες και αν είναι οι οικονοµικές
συγκυρίες, όσο ασφυκτικές και αν είναι οι
πιέσεις των Βρυξελών και αυτό είµαστε αποφασισµένοι να το υπερασπιστούµε µε
κάθε τρόπο.

και την απαισιοδοξία
ντων. Ούτε από την προσωρινή χαλάρωση των πιστωτικών περιορισµών, που
θα γίνουν πιο αυστηροί στην επόµενη
κρίση αξιοπιστίας, αν δεν αντιµετωπιστούν οι πραγµατικές παραγωγικέςδιαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας.
Θα κριθεί από την επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών µεταµόρφωσης του παραγωγικού - διαρθρωτικού µετασχηµατισµού που θα θωρακίσουν την οικονοµία
στο µέλλον απέναντι στην απληστία των
παγκοσµιοποιηµένων αγορών χρήµατος
και κεφαλαίου. Από τη διαµόρφωση δοµών που θα διασφαλίζουν την ικανότητα
της οικονοµίας να µετασχηµατίζεται µε
τρόπο που να βελτιώνει τη διεθνή θέσης
της.
Η αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής
κρίσης και της κρίσης ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει παρεµβάσεις σε βασικούς πυλώνες της δοµής της οικονοµίας. Οι προτάσεις που στοχεύουν στην
κατάργηση εργατικών δικαιωµάτων και
στη µείωση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζοµένων δεν απαντούν στα βασικά
προβλήµατα της οικονοµίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το εισοδηµατικό µερίδιο της εργασίας στο σύνολο της οικονοµίας συρρικνώθηκε από το 74% το
1990 στο 66% το 2006, το µοναδιαίο κόστος εργασίας βρίσκεται στα χαµηλότερα επίπεδα της Ευρωζώνης. Η ανεργία αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς και πάνω από το 1/5 του πληθυσµού βρίσκεται
πλέον στα όρια της φτώχειας.
Η υπέρβαση από την τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση περνάει µέσα από το
µετασχηµατισµό του φορολογικού συ-

στήµατος. Η σηµερινή κρίση αποτυπώνει την αποτυχία της οικονοµικής πολιτικής του παρελθόντος να διαµορφώσει
ένα πραγµατικά δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Η παραοικονοµία, η τεράστια φοροδιαφυγή και φοροκλοπή, οι προκλητικές και οικονοµικά αναποτελεσµατικές
φοροαπαλλαγές, η µεγάλη ανισότητα
στη κατανοµή του φορολογικού βάρους,
η άνιση σχέση άµεσων/έµµεσων φόρων
αποτελούν στο σύνολό τους θεµελιακή
αιτία δηµοσιονοµικής ανισορροπίας, και
της δραµατικής υστέρησης των φορολογικών εσόδων έναντι της εξέλιξης των
δαπανών. Τα χαρακτηριστικά αυτά επίσης αποκαλύπτουν την κοινωνική βάση
της δηµοσιονοµικής κρίσης, που εντοπίζεται στις µη µισθωτές οµάδες του
πληθυσµού. Άµεσες παρεµβάσεις στη
σύλληψη της φοροδιαφυγής θα δηµιουργήσουν σηµαντικές ροές εσόδων,
βελτιώνοντας αφενός την ικανότητα άµεσης χρηµατοδότησης του δηµόσιου
ελλείµµατος και αποπληρωµής τους
χρέους, αφετέρου την πιστοληπτική αξιοπιστία της χώρας. Η σύλληψη της φοροδιαφυγής και η συστηµατική δηµοσιοποίηση των ροών από τη φοροδιαφυγή θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο προσδοκιών που θα
περιόριζε την κερδοσκοπία ως προς την
πιστοληπτική αξιοπιστία της χώρας, ενώ θα συνέβαλε καθοριστικά στη δηµιουργία συνθηκών διατηρήσιµης και, κυρίως, κοινωνικά αποδεκτής δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και προοπτικής.

Aιχμές
H ανεργία
«τραβάει»
την ανηφόρα
Ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Κι αλίμονο σε όποιον δεν το έχει αντιληφθεί.
Η ανασφάλεια τρομάζει, η ανεργία τσακίζει.
Οι εργαζόμενοι εκφράζουν για ακόμα
μια φορά με τον πιο έντονο τρόπο την ανησυχία τους για την εξέλιξη που παίρνει
η αύξηση της ανεργίας. Ταυτόχρονα τονίζουν σε όλους τους τόνους την απαίτηση και την ανάγκη, για ΑΜΕΣΑ και ουσιαστικά μέτρα ανάσχεσης της Ανεργίας
και ενίσχυση της απασχόλησης.
Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΣΥΕ,
για το ποσοστό ανεργίας 10,6% σημαίνει
ότι η πραγματική ανεργία ξεπέρασε το
16,5% και οι άνεργοι τους 820.000.
Προστέθηκαν δηλαδή τον τελευταίο
χρόνο (Νοέμβριος ’08 με Νοέμβριο ’09)
περίπου 100.000 άνεργοι. Αυτή η εξέλιξη (αν και αναμενόμενη) είναι απαράδεκτη και ιδιαίτερα ανησυχητική για την
απαραίτητη κοινωνική συνοχή.
Αναδεικνύεται σήμερα με τον πιο έντονο τρόπο, η αναγκαιότητα, για τολμηρές Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, για ενίσχυση και τόνωση των εισοδημάτων, της
πραγματικής οικονομίας, ώστε να αντιμετωπισθεί αυτό το τραγικό κοινωνικό πρόβλημα όπως είναι η Ανεργία.
Όσο και αν είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι
οικονομικές συνθήκες της χώρας, όσο
και αν εκβιάζουν, απειλούν και τρομοκρατούν οι Αγορές και οι Νεοφιλελεύθεροι Μάγοι των Βρυξελλών είναι απαραίτητο να ληφθούν αναπτυξιακά μέτρα.
Επιβάλλεται εδώ και τώρα να αναληφθούν γενναία μέτρα τόσο από τη
Κυβέρνηση, όσο και από τους Εργοδότες
για την ενίσχυση της απασχόλησης και
την μείωση των απολύσεων.
Η ανάπτυξη, η απασχόληση και η μείωση της Ανεργίας θα είναι ένα από τα
κυριότερα διεκδικητικά αιτήματα των εργαζομένων, αναμφισβήτητα.
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ
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ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Νέος Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΗ Α.Ε.
Hπρώτη του «συνάντηση» με τον
κρατικό γίγαντα έγινε πριν ένα χρόνο. Από τότε ο Αρθούρος Ζερβός
συμμετέχει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Η επιλογή του τώρα από τον Γιώργο Παπανδρέου για το τιμόνι της
ΔΕΚΟ μόνο τυχαία δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί. Η εκτίμηση του πρωθυπουργού στο πρόσωπο του καθηγητή είναι διαπιστωμένη από χρόνια,
καθώς ο Γ. Παπανδρέου παρακολουθεί τις επιλογές και κυρίως τις θέσεις του οσονούπω νέου προέδρου
και διευθύνοντος συμβούλου της
ΔΕΗ.
Γι‘ αυτό άλλωστε και ο πράσινος όχι μόνο οικολογικά αλλά και πολιτικά- καθηγητής ήταν αυτός που ανέλαβε να καταγράψει τις πράσινες
προθέσεις του ΠΑΣΟΚ και να τις
παρουσιάσει πριν από περίπου έναν
χρόνο. Το στοίχημα που καλείται τώρα να κερδίσει είναι ένα: να βάλει έλικες στις καμινάδες και να θάψει βαθιά τον λιγνίτη. Θα τα καταφέρει; Ο
χρόνος θα δείξει. Όπως και να έχει,
ο Αρθούρος Ζερβός είναι βαθύς
γνώστης της δύναμης του Αιόλου,
αλλά και εν γένει των ΑΠΕ.

Παγκόσμιες διακρίσεις
Πριν τη μόνιμη θέση του καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είχε καταφέρει να διακριθεί με
το έργο του όχι μόνο πανευρωπαϊκά
αλλά μάλλον παγκόσμια. Όποιος έχει επιχειρήσει άλλωστε κατά καιρούς να τον βρει, το έχει διαπιστώσει. Είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αιολικών Πάρκων,
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(EREC), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA) και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας (GWEC). Επίσης, είναι αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου
Πολιτικής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (REN21) και μέλος του
συμβουλευτικού οργάνου (Forum)
της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
και Μεταφορών (DG TREN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στη «βαλίτσα» του κουβαλά ουκ
ολίγους τίτλους σπουδών: είναι κάτοχος των πτυχίων BSc και MSc από
το Πανεπιστήμιο του Princeton των
Η.Π.Α. και των πτυχίων D.E.A.
(Diplome α“ Etudes Approfondies)
και Ph.D. (Diplome de Docteur Ingenieur) από το Πανεπιστήμιο του
Ρ. και Μ. Curie, της Γαλλίας.

Κοινωνία όλων...
Και επειδή όλα όσα πρεσβεύει, όχι μόνο ο ίδιος αλλά και οι συνομιλητές του, πρέπει να γίνονται κοινωνία όλων, ο Αρ. Ζερβός είναι αρχισυντάκτης του ((International Journal
of Sustainable Energy» και μέλος της
συντακτικής επιτροπής του διεθνούς
περιοδικού (International Journal of

Wind Energy». Αραγε, θα καταφέρει
να τα συνδυάσει όλα αυτά με την υπεραπαιτητική θέση του «καπετάνιου» της ΔΕΗ;
Επί της ουσίας, για περισσότερα από 2 χρόνια ο δρ. Ζερβός έχει ασχοληθεί με τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας από επιστημονική, ερευνητική και τεχνολογική πλευρά, ανέπτυξε στρατηγικές διεύρυνσης του
τομέα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο, ενώ έχει υλοποιήσει περίπου 0 προγράμματα έρευνας,
ανάπτυξης και επίδειξης, χρηματοδοτούμενα κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ
Ο ίδιος δεν σταματάει να υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ
είναι μονόδρομος για τη χώρα μας,
τόσο στη λογική της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα,
όσο και της γενικότερης προστασίας
για το περιβάλλον, ειδικά μέσα σε ένα γενικότερο σκηνικό ραγδαίας επιδείνωσης των κλιματικών όρων.
Εξάλλου, πιστεύει ότι σε κάποιες
περιοχές της Ευρώπης, όπως στη Δανία και τη Γερμανία, είναι πιθανό στα
επόμενα χρόνια να φτάσουμε στο όριο του κορεσμού από πλευράς
ΑΠΕ.
Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο σε χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ και, φυσικά, και η δική μας, αφού κατά τον
κ. Ζερβό το Αιγαίο, η Εύβοια, η Αακωνία και η Θράκη έχουν πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό, με την ιδιομορφία ότι εκτός από τον χειμώνα που
έχουμε δυνατούς ανέμους, το καλοκαίρι έχουμε τα μελτέμια. «Αυτός ο
Συνέχεια στη σελ. 8

......
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Συνέχεια από τη σελ. 7

συνδυασμός δίνει ένα αιολικό δυναμικό που, κατά μέσο όρο, είναι από
τα καλύτερα της Ευρώπης», έχει πει
κατ‘ επανάληψη ο καθηγητής.

Κοινωνικές αντιδράσεις

......

Από την άλλη, λόγω της πρακτικής
ενασχόλησης του με το «άθλημα»,
γνωρίζει από πρώτο χέρι τις κοινωνικές αντιδράσεις. «Το “κλειδί“ είναι
πως πετυχαίνεις την κοινωνική συναίνεση. Καταλαβαίνω το φόβο του
αγνώστου. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει όφελος, γι‘ αυτόν που κάνει
τη «θυσία». Στη Δανία, η ανάπτυξη
στην αιολική ενέργεια ξεκίνησε τη
δεκαετία του ‘80, όταν ολόκληρα χωριά συνεργάζονταν για να κάνουν μια
επένδυση.
Στη Γερμανία, ξεκίνησε από τους
αγρότες, που έβαζαν και μια
ανεμογεννήτρια στο χωράφι τους για
να έχουν επιπλέον εισόδημα» έχει
δηλώσει πρόσφατα, περιγράφοντας
έναν τρόπο για να πείσει κανείς το
κοινωνικό σύνολο.
Ως ρεαλιστής που είναι, γνωρίζει
πως οι στόχοι που περιγράφονται από πολλούς είναι σχεδόν ανέφικτοι.
Όμως, δεν το βάζει κάτω. «Έχουμε
δει και άλλες χώρες που το έχουν
κάνει. Και πιστεύω ότι η καλύτερη αναφορά σε σχέση με εμάς είναι πάντοτε η Πορτογαλία, που άρχισε πάρα πολύ αργά και παρόλα αυτά εκτινάχθηκε, καθώς σήμερα έχει πάνω
από 000 MW και πιθανώς θα είναι
η δεύτερη μετά τη Δανία σε ποσοστό ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Τώρα, αν
η Πορτογαλία μπορεί να το κάνει,
γιατί να μην μπορέσουμε εμείς; Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα...», σημειώνει.
Αναδημοσίευση αϊτό τον «Κόσμο του
Επενδυτή»
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Ποιοί είναι οι νέοι
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, Αναπλ. ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος µε
αρµοδιότητα την εποπτεία των Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών
Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων &
Οργάνωσης, Επιτελικών Υπηρεσιών και ∆υτ. Μακεδονίας
H κυρία Ουρανία Αικατερινάρη
είναι ∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός
Υπολογιστών του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε
µεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ στο
City University Business School
του Λονδίνου.
Τα τελευταία δέκα χρόνια της
καριέρας της έχει εργασθεί σε υψηλόβαθµες θέσεις και έχει αποκτήσει σηµαντική τραπεζική εµπειρία, τόσο σε µεγάλους διεθνείς τραπεζικούς οίκους, όπως
στην BNP Paribas (Ελλάδα, 2006
- σήµερα) και στην Deutsche Bank
(Λονδίνο, 1999-2001), όσο και
στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο,
µε την επαγγελµατική της θητεία
στην EFG Eurobank (Ελλάδα,
2001-2006).
Σε όλες αυτές τις θέσεις επικεντρώθηκε, ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος, σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο της ενέργειας,
ενώ παρείχε ένα ευρύ φάσµα
προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρηµατικής και επενδυτικής τραπεζικής σε µεγάλες ενεργειακές
εταιρείες. Όλα αυτά τα χρόνια είχε επίσης άµεση συνεργασία µε
τη ∆ΕΗ για βασικά χρηµατοοικονοµικά και στρατηγικά θέµατα και
γνωρίζει άριστα την Εταιρεία.
Έχει επίσης εργασθεί στην πετρελαϊκή εταιρεία Texaco - σήµερα Chevron (Λονδίνο, 1997-1999)
στην ανάπτυξη επενδύσεων στην

περιοχή της Κασπίας Θάλασσας,
ενώ στην αρχή της καριέρας της
δούλεψε ως µελετητής ηλεκτρολόγος µηχανικός στην Ελλάδα και
στη ∆ανία.
Παράλληλα, έχει επιστηµονική
απασχόληση στη Μόνιµη Επιτροπή Ενέργειας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, έχοντας εκλεγεί στη θέση της Αναπληρώτριας
Επιµελήτριας.
Από το 1998 µέχρι σήµερα έχει
παρακολουθήσει πολλά σεµινάρια
και διεθνή συνέδρια σχετικά µε επενδύσεις και µηχανισµούς χρηµατοδότησης επενδύσεων στην ενέργεια (σε πολλά από αυτά ήταν
και οµιλήτρια) στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, όπως Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλες, Μόσχα, Κωνσταντινούπολη, κ.α.
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Αναπλ.
∆/νων Σύµβουλος µε αρµοδιότητα
την εποπτεία των Γενικών ∆ιευθύνσεων ∆ιανοµής και Μεταφοράς,
του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου των
Νησιών και του Κέντρου ∆οκιµών,
Ερευνών και Προτύπων
Ο καθηγητής κύριος Νικόλαος
Χατζηαργυρίου γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1954.
Είναι απόφοιτος της Σχολής
Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΕΜΠ και κάτοχος
µεταπτυχιακών τίτλων Master of
Science (1979) και Doctor of
Philosophy (1982) στο γνωστικό αντικείµενο του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου από το UMIST
Manchester, Αγγλίας.
Από το 1984 είναι µέλος ∆ΕΠ
του Τοµέα Ηλεκτρικής Ισχύος της
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του ΕΜΠ, όπου εξελέγη τακτικός
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αναπληρωτές διευθυντές σύμβουλοι
Καθηγητής το 1995. ∆ιδάσκει τα
µαθήµατα της Ανάλυσης Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μόνιµη και Μεταβατική Κατάσταση)
και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Είναι ∆ιευθυντής του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Παραγωγή και ∆ιαχείριση
Ενέργειας» του ΕΜΠ και πρόεδρος της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής «Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του
ΕΜΠ».
Έχει διατελέσει µέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ και ∆ιευθυντής
του Τοµέα Ηλεκτρικής Ισχύος του
ΕΜΠ.
Επίσης, ο κ. Χατζηαργυρίου είναι:
– Μέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (Advisory Council) της Τεχνολογικής Πλατφόρµας για τα
Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας
του Μέλλοντος (SmartGrids).
– Μέλος του Συµβουλίου της
EURELECTRIC.
– Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού Ελλάδας
(HELAS)
– Μέλος της διεθνούς επιστηµονικής οργάνωσης CIGRE
(Conference Internationale des
Grands Reseaux Electriques ?
Haute Tension).
– Πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης C6 «Συστήµατα ∆ιανοµής
και ∆ιασπαρµένη Παραγωγή», και
συντονιστής οµάδων εργασίας για
την «∆ιασύνδεση και Προστασία
∆ιασπαρµένης Παραγωγής στα
∆ίκτυα ∆ιανοµής» και άλλες.
– Fellow Member του ΙΕΕΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών), µέλος των

Power Engineering and Computer
Societies και µέλος διαφόρων επιτροπών και οµάδων εργασίας του
ΙΕΕΕ.
– Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
∆υναµικής Ανάλυσης Συστηµάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΙΕΕΕ
Power System Dynamic Performance Committee).
– Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών.
Επίσης, ο καθηγητής κ. Χατζηαργυρίου, έχει διατελέσει επί σειράν
ετών πρόεδρος του Ελληνικού Τοµέα Ηλ. Ισχύος του ΙΕΕΕ (Greek
Power Chapter) και πρόεδρος του
Ελληνικού Τµήµατος (ΙΕΕΕ
Greece Section).
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος
του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών
ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Έχει επίσης διατελέσει Αντιπρόεδρος και µέλος του ∆.Σ. της
∆ΕΗ Α.Ε. και Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Επιχείρησης για την εποπτεία των ∆ικτύων.
Ο κ. Χατζηαργυρίου έχει σηµαντική διεθνή ερευνητική δραστηριότητα µε συµµετοχή σε περισσότερα από 60 Ερευνητικά Προγράµµατα, είναι συγγραφέας 2 βιβλίων και έχει περισσότερες από
250 δηµοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές.
Απόστολος Μπαράτσης, Αναπλ.
∆/νων Σύµβουλος µε αρµοδιότητα
την εποπτεία των Γενικών ∆ιευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και
Εµπορίας
Ο κύριος Απόστολος Μπαράτσης γεννήθηκε το 1954, στον
Αλµυρό Μαγνησίας. Είναι επαγγελµατίας Manager, µε σχεδόν
τριακονταετή εµπειρία, εργαζόµε-

νος αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα, σε διευθυντικές θέσεις κυρίως, στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.
Είναι τελειόφοιτος (1977) του πανεπιστηµίου της Πάτρας. Έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στις
ΗΠΑ, από όπου απέκτησε τα εξής
πτυχία: Master of Science (1978)
in Computers and Mathematics, από το Clarkson University, New
York, Master of Science (1980) in
Industrial Engineering, από το
University of Illinois και Master in
Business Administration (1986), από το Northwestern University στο
Σικάγο.
Έχει απασχοληθεί ως Αναλυτής
Συστηµάτων,
στη
MAYER,
BROWN & PLATT (USA - 19801981), ως Senior Marketing
Analyst, στη SCOTT & FETCHER
(USA - 1982-1986), ως ∆ιευθυντής, Μάρκετινγκ, στη CNA
CORPORATION (USA - 19871988), ως Γενικός ∆ιευθυντής, στη
FACADORO ABEE (Ελλάς - 19881990), ως ∆ιευθυντής Χρηµατοδότησης, στην KOURI CAPITAL
ΒΑΝΚ (Ελλάς - 1990-1991), ως
Manager, Project Finance, στην
KIDDER, PEABODY & CO (USA 1991-1993), ως Γενικός ∆ιευθυντής, στη FΟRUM MARI-TIME CO
(Ελλάς - 1993-1997), ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος, στον ΟΜΙΛΟ
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ» (Ελλάς-1998-2001)
και ως Συνιδρυτής και κύριος µέτοχος της SIBEL CΟ (Russia 2002-2009).
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ και Πρόεδρος
του ΙΣΤΑΜΕ (Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών
«Ανδρέας Παπανδρέου»).

......
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

......

ο Π.Τ. Λάρισας εκτιμώντας και
αξιολογώντας τα προβλήματα
που δημιουργούνται καθημερινά
στους χώρους του Δημόσιου τομέα,
των ΔΕΚΟ, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό
τομέα και εκφράζοντας την ευαισθησία
για τον άνθρωπο και την εφαρμογή μέτρων προστασίας έναντι των κινδύνων
που εμφανίζονται στους εργασιακούς
χώρους, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης στις  Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποίησε ημερίδα στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα με θέματα:
ΕΛΟΤ HD 38 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση για

Τ

την ασφάλεια των καταναλωτών και
χρηστών.
Διασφάλιση της ποιότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Προστασία έναντι θερμικών επιδράσεων – εφαρμογή των μέτρων προστασίας.
Με κεντρική ιδέα τα γενικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων για κολυμβητικές δεξαμενές, Σάουνες, Εργοτάξια, Γεωργικές και Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Χώρους
οργανωμένης Κατασκήνωσης (Κάμπινγκ), Μεγάλους Εκθεσιακούς χώρους, θεάματα και περίπτερα , στόχο είχε την
ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών και
την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας
μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων για

τη βελτίωση των εργασιακών τους σχέσεων αλλά και των συνθηκών εργασίας.
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία του ο Πρόεδρος του ΚΔΣ του
ΣΠΥΤΕΜ/ΔΕΗ
Κώστας Βαρσάμης, το μέλος και αντιπρόεδρος του ΚΔΣ της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Β.
Καψάλης και πολλά μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας οι οποίοι είχαν την ευκαιρία μετά την δεξίωση
να επισκεφθούν την έκθεση φωτογραφίας του Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα.
Το Δ.Σ. του Π.Τ. Λάρισας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. αισθάνεται την υποχρέωση να
τους ευχαριστήσει δημοσίως.
Ο Πρόεδρος
Γ.Βαρταλάς
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Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

......

O Πρόεδρος του Συλλόγου µας κ. Kώστας
Bαρσάµης στη βήµα της συγκέντρωσης

ατά τις επισκέψεις που πραγματοποίησε τις πρώτες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο πρόεδρος της ΔΕΗ
κ. Ζερβός στις περιοχές των Ενεργειακών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, πραγματοποιήθηκαν και ανοιχτές συνάντησής
του με τους εκπροσώπους των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας. Τον
Σύλλογο μας εκπροσώπησε αντιπροσωπεία με επικεφαλή τον πρόεδρο.
Στις παραπάνω συναντήσεις τέθηκαν με σαφήνεια στον νέο πρόεδρο της ΔΕΗ όλα τα προβλήματα
που ταλανίζουν την επιχείρηση, τα
προβλήματα των εργασιακών σχέσεων ,τις ελλείψεις προσωπικού ,την
ανάπτυξη της επιχείρησης, την ανάπτυξη των ορυχείων στην περιοχή
Δυτικής Μακεδονίας , αλλά και των

Κ

καθημερινών προβλημάτων που δημιουργούνται στις περιοχές λόγο
της λειτουργίας των παλαιών μονάδων της επιχείρησης .
Ο πρόεδρος του συλλόγου στις
ολιγόλεπτες τοποθετήσεις του στάθηκε στα προβλήματα που τείνουν
να γίνουν διαλυτικά για την επιχείρηση από την έλλειψη προσωπικού
μετά τα μεγάλα κύματα εξόδου συναδέλφων σε συνταξιοδότηση, για
το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης
της επιχείρησης, την αντικατάσταση παλαιών μονάδων συμφώνα με
την υπάρχουσα νομοθεσία, επίσης
πρότεινε να προχωρήσει η Διοίκηση σε συνεργασία με τους εργαζόμενους μέσα από παράλληλες δράσης , την δημιουργία ενός σχεδίου
ρυθμιστικού μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού για την χώρα
με όλες τις μορφές ενέργειας, ήπιες

και μη, έτσι ώστε η επιχειρηματικότητα και η διάθεση κεφαλαίων στην
ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας αλλά και της επιχείρησης μας να είναι
εξασφαλισμένη και απεγκλωβισμένη
από περίεργες αδειοδοτικές καθυστερήσεις σε κάθε προσπάθεια επενδυτική της επιχείρησής μας π.χ.
η κατασκευή μονάδας Αλιβερίου .
Για τα θέματα ανάπτυξης των ορυχείων στην περιοχή της Δυτικής
Μακεδονίας πρότεινε την άμεση μετεγκατάσταση των οικισμών αλλά
και ένα γενικότερο σχεδιασμό για
τα 10000 περίπου στρέμματα που
δραστηριοποιείτε η επιχείρηση
στην περιοχή με στόχο την ανάπτυξή της σε όλες τις μορφές ενέργειας αλλά με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της
ζωής, στην περιοχή που είναι στυλοβάτης η ΔΕΗ.
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ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συμπαράσταση στα παιδιά που ζουν στο
ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

......

τις 22/1/2010 στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Tοπικού
τμήματος με την χορηγία του Ταμείου
Αλληλοβοήθειας του Συλλoγου,με στόχο την
υλική και ηθική συμπαράσταση στα παιδιά
που ζουν στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου, όπου τα μικρά παιδιά παίζουν με την βοήθεια
του προσωπικού και λιγοστών εθελοντών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη του
τοπικού Δ.Σ., ο συνάδελφος Λυρατζάκης
Αντώνιος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του
Συλλόγου, μέλη της διοίκησης του Κέντρου,
εθελοντές και μέλη της κοινότητας των προσφύγων.
Στα μικρά παιδιά προσφέρθηκαν δώρα και
είδη πρώτης ανάγκης σε τρόφιμα ,ρούχα, και

Σ

σε συνεργασία με τους γιατρούς του κόσμου
τα αναγκαία εμβόλια για την στοιχειώδη υγεία των μικρών παιδιών.
Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κάποιος τις συνθήκες που επικρατούν μέσα σε έναν τέτοιο χώρο ,ούτε τις προσπάθειες που
κάνει το προσωπικό και οι εθελοντές. Το χαμόγελο όμως των παιδιών, τους δίνει κουράγιο και δύναμη για να φέρουν εις πέρας την
αποστολή που έχουν αναλάβει.
Το τοπικό τμήμα και τα μέλη μας στην Κεντρική Μακεδονία, είναι αντίθετα με το κλείσιμο του κέντρου, και μαζί με τους όλους
τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς
της πόλης, θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε
με εθελοντική και κοινωνική προσφορά για τη
στήριξη των προσφύγων που μένουν στο κέντρο τόσο στο θέμα ιατρικής περίθαλψης όσο και σ΄αυτό των υλικών αναγκών τους,

προκειμένου ο χώρος να παραμείνει « ζωντανός» και σε λειτουργία, με καλύτερες συνθήκες, σε μόνιμη και ασφαλή λειτουργία.
Εύχομαι τα παιδιά μας να μην αναγκαστούν
να ζήσουν σε τέτοιες συνθήκες αβεβαιότητας και φόβου.
Το Δ.Σ. του τοπικού τμήματος του Συλλόγου Μηχανικών Τ.Ε. ευχαριστεί την ψυχολόγο του κέντρου Μίνα Λαζαρίδου,την εθελόντρια συναδέλφισσα Τραχανά Έφη, και τον
συνάδελφο Αντώνη Λυρατζάκη για την πρωτοβουλια τους και την συμβολή τους στην
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.
Για το Τ.Τ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ Γ. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ Κ.
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σ

......

το πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, αλλά και της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης,η
ΓΣΕΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για τη διαμόρφωση ενός προοδευτικού, δίκαιου και αναπτυξιακού
φορολογικού συστήματος, με αποκλειστικό στόχο
την προάσπιση και την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των μισθωτών και των συνταξιούχων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση, ώστε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο δημοσιονομικής και αναδιανεμητικής πολιτικής, και να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός και
κοινωνικός ρόλος του.Η σημερινή δομή του έχει καταστήσει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους
βασικά φορολογικά υποζύγια, υπονομεύοντας την
κοινωνική συνοχή. Η άδικη και άνιση κατανομή του
φορολογικού βάρους ενισχύει τους πρωτογενείς μηχανισμούς άνισης κατανομής τους εισοδήματος και
διευρύνει την οικονομική και κοινωνική ανισότητα
στη χώρα μας σε βάρος των εργαζομένων και των
συνταξιούχων.
Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία φορολογίας
της ελληνικής οικονομίας καταλήγουμε στις εξής σημαντικές διαπιστώσεις:
α) Τα φορολογικά έσοδα ως % του ΑΕΠ σημειώνουν αξιοσημείωτη μείωση,ενώ υπολείπονται του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ. Είναι εντυπωσιακό
το γεγονός ότι, το ποσοστό των άμεσων και έμμεσων φόρων στο ΑΕΠ το 2008 ήταν από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.Οι στατιστικές αυτές αποτυπώνουν ότι η πραγματική αιτία της δημοσιονομικής ανισορροπίας και των ελλειμμάτων στην Ελλάδα βρίσκεται
στο σκέλος των εσόδων και όχι των δαπανών, όπως
ισχυρίζονται συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες φωνές στο εσωτερικό της χώρας και στους κύκλους
της ΕΕ. Η διαπίστωση αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να υπάρξει μείωση της
σπατάλης και δημόσιος προβληματισμός ως προς
το ύψος και κυρίως τη διάρθρωση και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών και της συμβολής τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τη χώρας.
β) Η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων αποκαλύπτει ότι οι έμμεσοι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή των δημόσιων εσόδων.Τα
έσοδα από τους άμεσους φόρους ως % του ΑΕΠ είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, ενώ αξιοσημείωτη
είναι η διεύρυνση της διαφοράς με το μέσο όρο της
ΕΕ.Η ανισορροπία αυτή αποτελεί στίγμα για την προοδευτικότητα του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Ειδικότερα, από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τους άμεσους και

έμμεσους φόρους προκύπτουν τα εξής: οι άμεσοι
φόροι στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 8% το ΑΕΠ
το 200 και στο .% του ΑΕΠ το 2008,ενώ στην ΕΕ1 ήταν 11.% κι 12.2% αντίστοιχα. Οι έμμεσοι φόροι
στην Ελλάδα ήταν 11, % του ΑΕΠ το 200 και 12.%
το 2008, ενώ στην ΕΕ-1 ήταν 1.2% και 1% αντίστοιχα.Οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα ως ποσοστό
του συνόλου των άμεσων και έμμεσων φόρων από
9.2% το 200 αυξήθηκαν σε 1.8% το 2008,ενώ στην
ΕΕ 1 μειώθηκαν από .9% το 200 σε 1.% το 2008.
Η μείωση της έμμεσης φορολογίας και η αύξηση της
άμεσης φορολογίας αποτελεί πάγιο και διαχρονικό
αίτημα του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος και βρίσκεται στο επίκεντρο των θέσεων και
διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα.
γ) Η ανάλυση της διάρθρωσης της άμεσης φορολογίας είναι επίσης αποκαλυπτική του μεγάλου ελλείμματος δικαιοσύνης του φορολογικού συστήματος, αλλά και των πραγματικών διαρθρωτικών αιτιών
της εύθραυστης και ελλειμματικής κατάστασης του
δημοσιονομικού συστήματος της οικονομίας.Το φορολογικό βάρος που κατανέμεται στα φυσικά πρόσωπα είναι μεγαλύτερο εκείνου των νομικών προσώπων, ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατανέμεται άδικα σε βάρος κυρίως των εργαζομένων, αλλά
και των μεσαίων εισοδημάτων. Ειδικότερα, η πραγματική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματικών
κερδών και των εισοδημάτων από κεφάλαιο μειώθηκε από 19.9% το 2000 σε 1.9% το 200. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις η μείωση ήταν από 29.9% το 2000
σε 18.% το 200. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος συντελεστής φορολογικής επιβάρυνσης
στην ΕΕ-2 το 200 ήταν 28.%. Αντίθετα, η πραγματική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας το
2000 ανερχόταν σε .% και το 200 αυξήθηκε σε
.1%, ενώ την ίδια χρονιά στην ΕΕ-2 ήταν .%.
δ) Αν λάβουμε υπόψη την απουσία τιμαριθμικής
προσαρμογής των φορολογικών κλιμακίων και του αφορολογήτου ορίου και συνεκτιμήσουμε την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών,τότε φόροι και ασφαλιστικές εισφορές απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος των μισθωτών και συρρικνώνουν την αγοραστική ικανότητα τους, υποβαθμίζοντας το βιοτικό τους επίπεδο, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα λόγω της χαμηλής ποιότητας των δημόσιων αγαθών.Οι προαναφερόμενες στατιστικές διαπιστώσεις αποκαλύπτουν επίσης την κοινωνική βάση της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής που εντοπίζεται στις μη μισθωτές ομάδες του πληθυσμού (βιομήχανοι, έμποροι, εισοδηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες), που αποτελούν και την κοινωνική βάση της
δημοσιονομικής κρίσης της οικονομίας μας.
Η ΓΣΕΕ θεωρεί θεμελιακούς τους ακόλουθους

Τρεις στόχους για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος:
Πρώτον, τη διαμόρφωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος. Η σημερινή δημοσιονομική κρίση αποτυπώνει σε σημαντικό βαθμό την αποτυχία
του φορολογικού συστήματος να είναι δίκαιο. Η
παραοικονομία, η τεράστια φοροδιαφυγή και φοροκλοπή, οι προκλητικές και οικονομικά αναποτελεσματικές φοροαπαλλαγές, η μεγάλη ανισότητα
στη κατανομή του φορολογικού βάρους, η άνιση
σχέση άμεσων/έμμεσων φόρων αποτελούν θεμελιακή αιτία της δραματικής υστέρησης των φορολογικών εσόδων έναντι της εξέλιξης των δαπανών.
Η δημοσιονομική αυτή ανισορροπία αποτελεί τη
βασική διαρθρωτική αιτία του δημόσιου ελλείμματος και χρέους. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι,
στην περίπτωση της χώρας μας, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο συνεπάγεται σημαντική
αύξηση των φορολογικών εσόδων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία συνθηκών διατηρήσιμης και, κυρίως, κοινωνικά αποδεκτής δημοσιονομικής εξυγίανσης και σταθερότητας. Συντηρητικές/νεοφιλελεύθερες πολιτικές δημοσιονομικής λιτότητας, που επικεντρώνονται αποκλειστικά
στην περικοπή των δημόσιων δαπανών, στερούνται
πραγματισμού, δεν μπορούν να αποκαταστήσουν
τη δημοσιονομική ισορροπία και θα οδηγήσουν την
οικονομία στην επόμενη δημοσιονομική κρίση με
τεράστιο κοινωνικό κόστος.
Δεύτερον,η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση συνθηκών οικονομικής μεγέθυνσης με αύξηση της
απασχόλησης. Μόνο τότε θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συμβολή του φορολογικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή της χώρας.
Τρίτον, η φορολογική αυτή μεταρρύθμιση είναι
ένα από τα τελευταία ραντεβού του ασφαλιστικού
συστήματος μας με το μέλλον. Προτείνεται να προβλεφθούν, να δημιουργηθούν και να δεσμευτούν
φορολογικοί πόροι για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.Πρέπει ωστόσο να είναι
απόλυτα κατανοητό ότι οι πόροι αυτοί, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα «Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών» (ΤΑΓ) θα έχουν επικουρικό χαρακτήρα.Το συγκεκριμένο Ταμείο θα πρέπει να παραμείνει «κλειδωμένο» και να ανοίξει μόνο όταν το
ασφαλιστικό σύστημα βρεθεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Εκτιμούμε ότι ο στόχος αυτός είναι δημοσιονομικά εφικτός και κοινωνικά αναγκαίος, και μπορεί
να επιτευχθεί αν η μεταρρύθμιση του φορολογικού
συστήματος με απλότητα και αποτελεσματικότητα
συμβάλει στους στόχους της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της οικονομικής ανάπτυξης.
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ΠAΣKE Πτ. Mηχανικών ΔEH
ΣΠMTE/∆EH

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

το προηγούμενο τεύχος της ΑΙΧΜΗΣ κάναμε αναφορά για την τραγική κατάσταση
που έχει φέρει την χώρα και απ’ ότι φαίνεται
θα ασχοληθούμε σε πολλά τεύχη ακόμα.
Μας βομβαρδίζουν συνεχώς ότι πρέπει να πάρουμε «μέτρα», «μέτρα», «μέτρα» για να «σωθούμε»…
Η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα, καταθέτει προγράμματα σταθερότητας και οι κύριοι της Ε. Ε .απλώς ψελλίζουν την στήριξη τους και ταυτόχρονα οι ίδιοι κερδοσκοπούν από την άνοδο των
spreads.
Ότι και να κάνουμε, χάνουμε λόγω αναξιοπιστίας λένε… για αυτό πρέπει να πάρουμε και άλλα «μέτρα», λένε…
Τελικά δεν φταίει όπως αποδεικνύεται η αξιοπιστία αλλά το ότι θα πρέπει να πάψουμε να ζούμε αξιοπρεπώς.
Κατά τους ειδήμονες της Ε.Ε πρέπει να πάψουν
να υπάρχουν εργασιακές σχέσεις, να πάψουν οι
αυξήσεις στους μισθούς, να πάψουν οι προσλήψεις, να πάψουν οι συνταξιοδοτήσεις, να πάψει η
κοινωνική συνοχή, να πάψουν οι άνθρωποι, ώστε
να ευημερήσουν οι αριθμοί και όλα αυτά για το
«καλό μας». Μόνο που για όλα αυτά δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι.
Τι θα γίνει με εκείνους που φοροκλέβουν, που
εισφοροδιαφεύγουν, που παραοικονομούν;
Τι θα γίνει με όλους εκείνους τους πολιτικούς
που λειτούργησαν ως πατρόνες των παραπάνω;
Θα γίνουν εξεταστικές επιτροπές και λοιπόν;
Θα βρεθούν οι υπεύθυνοι, που όλος ο κόσμος
χρόνια τώρα τους γνωρίζει, μήπως θα τιμωρηθούν;
Όχι, απλώς θα καταδικαστούν στην συνείδηση
μας επίσημα και θα συνεχίσουν να ζουν πλουσιοπάροχα με τα λάφυρα που άρπαξαν από το
κράτος και τους εργαζομένους. Εμείς όμως ως εργαζόμενοι, ως απλοί πολίτες πρέπει να μπούμε
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στην «μέγγενη», για το «καλό μας».
Ως εδώ.
Να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται και το λέμε για το «καλό σας».
Η κοινωνία να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει.
Φτάνει πια.
Για την Δ.Ε.Η, οι επίσημες δηλώσεις - δεσμεύσεις του αρμόδιου Υφυπουργού κου Μανιάτη αλλά και του Προέδρου της Δ.Ε.Η κου Ζερβού για
Δ.Ε.Η 1% υπό Δημόσιο Έλεγχο, Επαναπροσδιορισμό του Επενδυτικού προγράμματος της Δ.Ε.Η
και άμεση υλοποίησή του με στήριξη του λιγνίτη,
άμεση πρόσληψη του προσωπικού από την προκήρυξη του 200 με τα ισχύοντα στον ΚΚΠ και
τις Συλλογικές Συμβάσεις που ισχύουν στην
Δ.Ε.Η.
Όλα αυτά μας βρίσκουν σύμφωνους, αρκεί να
γίνουν πράξεις.
Προσλάβετε άμεσα τους συναδέλφους που το
προηγούμενο κυβερνητικό σύστημα τους είχε ομήρους τόσα χρόνια και η Δ.Ε.Η τους έχει άμεση ανάγκη.
Φτάνει πια.
Ξεκινήστε το επενδυτικό πρόγραμμα της Δ.Ε.Η.
Πάψτε να αβαντάρετε την ιδιωτικοποίηση της.
«Καλά» τα μέτρα σύσφιξης των ανθρώπων, χρειάζονται όμως και μέτρα ανάπτυξης της οικονομίας και η Δ.Ε.Η είναι μοχλός ανάπτυξης αν
ξεκινήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα και το
ξέρετε πολύ καλά αυτό.
Όσο για την δέσμευση σας κε Ζερβέ, όποιος
πειράξει το 1% της Δ.Ε.Η εσείς ο ίδιος θα πάτε
σπίτι σας όπως δηλώσατε, εμείς σας δηλώνουμε
ότι εκτός από εσάς, στο σπίτι τους θα πάνε και
αυτοί που θα τολμήσουν να το πειράξουν.
Τελεία και παύλα.
Φτάνει πια.

......
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ι λογιστικές αλχημείες των εκάστοτε κυβερνήσεων είναι γνωστές. Ο στόχος επίσης γνωστός. Ωραιοποίηση οικονομικής κατάστασης, ώστε μη πληρούντες τις προϋποθέσεις, για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί, να
αντλούμε όλα τα δυνατά οφέλη.
Πάγια μέθοδος. Δανεικά - δανεικά - δανεικά ( που δεν είναι δυστυχώς αγύριστα)
Τα κακώς κείμενα κάτω από το χαλί και το
πρόβλημα στον επόμενο υπεύθυνο διαχειριστή. Μέχρι που το χαλί δεν χωρούσε άλλα και
βγήκαν όλα στην φόρα.
Το μέγεθος και την σοβαρότητα των επιπτώσεων για τις πράξεις δεν γνωρίζαμε.
Και τώρα τι γίνεται; Ποιος θα πληρώσει
το μάρμαρο;
Εύκολη η λύση. Θα πληρώσουν αυτοί
που πληρώνουν πάντα. Οι κανονικά φορολογούμενοι πολίτες και η συνταγή γνωστή.
Μειώσεις μισθών και συντάξεων, επιπλέον φόροι και αύξηση του εργασιακού
βίου.
Αυτοί είναι «υπεύθυνοι» για
– Τις χρόνιες αδυναμίες του Κράτους στην
είσπραξη των εσόδων (οι μισθωτοί κυρίως καλύπτουν τα έσοδα του Κράτους με ελεύθερους επαγγελματίες και Επιχειρήσεις να φοροδιαφεύγουν συστηματικά)
– Την στρέβλωση της αγοράς με την ύπαρξη μονοπωλιακών η ολιγοπωλιακών καταστάσεων και την χωρίς προηγούμενο αύξηση βασικών αναγκών
– Την τεράστια αναδιανομή εισοδήματος
δια μέσου του χρηματιστηρίου υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου με το πρόσχημα των επενδύσεων που κατέληξε σε πολυτελή αγαθά και
στο εξωτερικό.
– Για τον αποκλεισμό της μοναδικής Επιχείρησης που είναι η ΔΕΗ από αναπτυξιακή

O
......

πορεία που θα μπορούσε να δώσει θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια.
– Για το τεράστιο φαγοπότι στα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα.
– Τις λανθασμένες πολιτικές στην καταπολέμηση της μαύρης εργασίας άρα και στον
κλονισμό των Ασφαλιστικών Ταμείων
–Την κατασπατάληση των αποθεματικών
των Ταμείων με τις μηδενικές καταθέσεις, με
τα δομημένα ομόλογα και με την μη αξιοποίηση της περιουσίας.
Οι εντός και εκτός Ελλάδος υποστηρικτές
της χωρίς έλεγχο επιχειρηματικότητας, ως την
μοναδική δύναμη ανάπτυξης και επίλυσης των
κοινωνικών προβλημάτων, θα «δούν» την κατάσταση ως ευκαιρία επιβολής όλων των αντιλαϊκών μέτρων. Χρόνια επιθυμία τους αλλά
συνεχώς απορριπτόμενη από την κοινωνία.
Ευέλικτες μορφές εργασίας, άρση μονιμότητας, απελευθέρωση απολύσεων, κατάργηση
κεκτημένων.
Οι εργαζόμενοι αυτό που ζητούν είναι εργασία με αξιοπρεπή μισθό, ώστε να μπορούν
να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες.
Πρέπει να καταλάβουν οι κρατούντες ότι οι
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν αντέχουν
για άλλη μια φορά να πληρώσουν τις χρόνιες
παραλήψεις και ανομίες τους. Η ζωή τους πλέον έχει υποβαθμιστεί επικίνδυνα σε σχέση με
την ζητούμενη αξιοπρεπή διαβίωση και όλο
και περισσότεροι βρίσκονται στα όρια της
φτώχιας.
Ο μοναδικός λοιπόν δρόμος για τους εργαζομένους δεν είναι άλλος από την αντίσταση τους στα επιβαλλόμενα μέτρα και η
ανάδειξη της προτεραιότητας της ευημερίας των ανθρώπων και όχι των αριθμών.
ΔΑΚΕ ΣΠΤΜ ΤΕ ΔΕΗ
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ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

«...να που πήγαν τα... λεφτά!!»
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
ύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδας, το Ενεργητικό του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα (τέλη
2000) ανερχόταν στα 2 δισ.€. Μετά από μια θητεία του ΠΑΣΟΚ κι μία της ΝΔ,
στα τέλη του 2009, το σύνολο του συνολικού πλούτου που συσσώρευσαν οι τράπεζες, υπερδιπλασιάστηκε και εκτοξεύτηκε στο αστρονομικό ποσό των
579δισ.€! Σύμφωνα δε με στοιχεία του
Σεπτέμβρη του 2009, από αυτά τα 9
δισ.€, τα 00 έχουν καταληστευθεί, «νόμιμα» και «ηθικά» από επτά μόνο τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alpha, Πειραιώς,
ΑΤΕ, Εμπορική, Marfin). Κατά τα άλλα
«ψάχνουν» τάχα να βρουν, πώς προέκυψε το δημόσιο χρέος, που δεν είναι τίποτα άλλο από τα λύτρα της πολιτικής ομηρίας που υπέστη ο ελληνικός λαός, λύτρα τα οποία μετατράπηκαν σε ιδιωτικό
πλούτο για μια ολιγομελή «παρέα» με ξεχειλισμένες θυρίδες! Αυτοί τα «έφαγαν»!
Έχουν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις!
Να από ποιους να τα ζητήσουν! Να πού
βρίσκονται όσα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ. Η «σοσιαλιστική» κυβέρνηση όμως δεν ζητάει από αυτούς ούτε ..πεντάρα τσακιστή, ενώ αντίθετα ζητάει την εξόφληση από εμάς τους εργαζόμενους, που δημιουργήσαμε αυτόν τον
πλούτο.
Σύμφωνα με αναφορές από το λεγόμενο Παγκόσμιο Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης, αλλά και εκτιμήσεις των επιτελών του τμήματος Οικονομικών Ερευνών του ΣΔΟΕ (εφημ. «Νέα» 11/5/2009), οι
ελληνικών συμφερόντων εταιρείες «OFF
SHORE» που υπερβαίνουν τις 10.000, διακινούν ετησίως περί τα 00 δισ.€. Αυτά
είναι λεφτά !!!
Οι καταθέσεις και οι συμφωνίες επαναγοράς (REPOS) των επιχειρήσεων στις
τράπεζες από 10 δισ.€ το 200 εκτινάχτηκαν στα 2 δισ.€ μέχρι το Νοέμβρη
του 2009. Δηλαδή, (σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας), οι «ραντιέρηδες» (ρήση του Αντρέα Παπανδρέου) αύξησαν σε
μια πενταετία το χρήμα που διαθέτουν
κατά 11 δισ.€ (αύξηση 73%). Είναι πολλά τα λεφτά !!!
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Οι καταθέσεις προθεσμίας επιχειρήσεων και ιδιωτών στις τράπεζες, όπως
(σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας), από  δισ.€ το 200 έφτασαν στα 1
δισ.€ το Νοέμβρη του 2009. Εκείνες οι
καταθέσεις δηλαδή που κατά τεκμήριο
αφορούν σε μορφή κατάθεσης των πλουσιότερων κοινωνικά στρωμάτων, αυξήθηκαν σε μια πενταετία κατά 100 δισ.€ (αύξηση 278%). Κι άλλα λεφτά !!!
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (στοιχεία
ΙΚΑ), ο ένας στους δύο εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με κάτω
από 1.090€, ενώ περίπου 20.000 εργαζόμενοι αμείβονται με το κατώτατο ημερομίσθιο των €, ήτοι μηνιαίως 0€.
Την ίδια ώρα το επίσημο Ενεργητικό των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χώρα
(στοιχεία ICAP), έχει φτάσει στα 00 δισ.€.
Ωκεανός από λεφτά !!!
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχει σάλιο» για τους ανέργους (χωρίς
βέβαια να εξηγεί πώς τα χρήματα των εργαζομένων που παρακρατούνται στην πηγή «κάνουν φτερά» μέχρι να φτάσουν
στον ΟΑΕΔ). Την ίδια ώρα η κυβέρνηση
έχει ανακοινώσει τη χρηματοδότηση με
10 δισ.€ των μεγαλοεπιχειρηματιών μέσω του ΕΣΠΑ, με άλλα ,2 δισ.€ μέσω
του Επενδυτικού Νόμου, με άλλα  δισ.€
μέσω των περιβόητων «Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», με άλλα 
δισ.€ που χαρίζονται για τις πληρωμές
των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν οι εργοδότες. Εδώ βρέχει λεφτά!!!
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που
κατατέθηκαν για τη φοροδιαφυγή στη
Βουλή (υπουργείο Οικονομικών 31/3/2007),
από τα 1, δισ.€ βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις εφορίες, τα 1
δισ.€, δηλαδή πάνω από το 8% της φοροδιαφυγής, προέρχονται από .000 μεγαλοοφειλέτες (με ονόματα και διευθύνσεις) που απαρτίζουν τον κόσμο της «ευπατρίδου» πλουτοκρατίας. Γιατί δεν
τους ζητούν τα λεφτά; !!!
Το έλλειμμα των 0 δισ.€ ισούται (εφημ. «Καθημερινή» 8/9/2009), με μια και
μόνο παραγγελία των Ελλήνων εφοπλιστών, ύψους 0 δισ. για τη ναυπήγηση των
νέων  ποντοπόρων πλοίων τους, εντός
του 2009! Το ποσό δηλαδή για το οποίο
ο ελληνικός λαός θα βυθιστεί σε ένα α-

κόμα τούνελ τετραετούς διάρκειας, είναι
ίσο με το ποσό μιας και μόνο παραγγελίας των εφοπλιστών για την ανανέωση
του στόλου τους. Πω ..πω λεφτά !!!
Το έλλειμμα ισούται με τα ακόμα 0
δισ.€ των ανενεργών καταθέσεων του εφοπλιστικού κεφαλαίου στις εγχώριες
τράπεζες και φυσικά ισούται (παρά κάτι)
με το ποσό των 28 δισ.€ που εγγυήθηκε το ελληνικό κράτος στις τράπεζες για
να «σωθούν» από την κρίση. Υπάρχουν
πολλά λεφτά !!!
Το έλλειμμα ισούται (παρά κάτι) με την
απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας για
εξοπλιστικά προγράμματα ΝΑΤΟικού
χαρακτήρα ύψους 2 δισ.€ για την περίοδο 200-1, όταν ήδη οι εξοπλιστικές
δαπάνες της προηγούμενης δεκαετίας,
199-0, ξεπέρασαν τα 20 δισ.€, και χωρίς να υπολογίζονται οι γαλλικές φρεγάτες που θα φορτωθούμε επιπλέον ως ανταμοιβή της ..στήριξης Σαρκοζί ή το 1 εκατ.€ ημερησίως που στοιχίζει η «εθνική κυριαρχία» στο ..Αφγανιστάν. Κι άλλα
λεφτά !!!
Το έλλειμμα ισούται με τα... μισά (!) και
μόνο καθαρά κέρδη, που βάσει των ισολογισμών τους σημείωσαν τη δεκαετία 2000-09 οι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο βιομήχανοι, εργολάβοι, τραπεζίτες και εφοπλιστές και τα οποία ξεπερνούν τα 0 δισ.€, Τρελάθηκαν στα λεφτά !!!
Η απάντηση στο ερώτημα «αν υπάρχουν λεφτά» είναι προφανής. ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Δεν εξανεμίστηκαν,
ούτε εξαερώθηκαν. Τα έχουν εκείνοι
στους οποίους κάνουν πλάτες το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ, ο ΛΑ.Ο.Σ.
Αλλά δεν τους ανήκουν. Ανήκουν
στον ελληνικό λαό! Σε αυτόν ανήκει
και η απόφαση, ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ!
Να μην τους επιτρέψει να του κλέψουν ούτε ένα € πλέον! Να οργανωθεί, να αντισταθεί, να τους ανατρέψει
και να βάλει τέλος σε αυτήν τη ληστεία!
(Η παράταξη της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ θεώρησε σκόπιμο να σας γνωρίσει τα παραπάνω στοιχεία, από άρθρο της
εφημ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 19.02.10, δεδομένης της
στασιμότητας των κλαδικών θεμάτων..)

......
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συνδικαλιστικές παρατάξεις
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Site: http://sad.genop.gr
Τηλ: 210-5233357

e-mail: sad@genop.gr
Fax: 210-5215711

ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ

......

Σ

υνάδελφοι ο Ελληνικός λαός καταψήφισε την πολιτική
της Ν.Δ διότι φοβήθηκε τα σκληρά μέτρα και τις θυσίες
που πρότειναν, υπερψηφίζοντας με εμπιστοσύνη τις διακηρύξεις του κ Παπανδρέου οι οποίες παρουσίαζαν ευαισθησία, δικαιοσύνη με κοινωνικά χαρακτηριστικά, κλπ.
Να μην μπούμε στο τρυπάκι αν ήξερε από πριν ή δεν ήξερε και πόσο ήξερε το οικονομικό χάος ο κ Παπανδρέου διότι κατά πρώτον ο κ. Προβόπουλος τώρα έπρεπε να είχε πάει στα σίδερα και κατά δεύτερον γιατί όταν ζητάς να πας
για εκλογές τάζοντας με τέτοιο τρόπο και σε αυτό το βαθμό, έχοντας υποτίθεται και σχέδιο διακυβέρνησης σημαίνει
ότι είτε γνωρίζεις είτε όχι σε κάθε περίπτωση είσαι άξιος
της τύχης σου.
Είναι γεγονός συνάδελφοι ότι η οικονομική κατάσταση
στη χώρα μας είναι δραματική, είναι επίσης γεγονός ότι χρήματα πρέπει να βρεθούν αμεσότατα και φυσικά πρέπει να
παρθούν μέτρα για να εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα.
Τα ερωτήματα όμως είναι συγκεκριμένα: Ποιος έχει δημιουργήσει τα τεράστια αυτά ελλείμματα και ποιόν καλούμε
να πληρώσει. Έστω όμως ότι πληρώνουμε ακόμα και με την
θέληση μας συνάδελφοι «για το καλό μας για ένα νέο
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ». Θα πληρώσουμε με εκχώρηση κοινωνικών
δικαιωμάτων, με την μεγαλύτερη μάστιγα που γνώρισε μέχρι
σήμερα ο τόπος μας την τεράστια ανεργία – φτώχεια με κόψιμο των μισθών μας, με άνοδο των ορίων συνταξιοδότησης
κ.λ.π
Μας καλούν λοιπόν στο όνομα της εθνικής ενότητας να
κάτσουμε, να προσπαθήσουμε μαζί με τις τράπεζες οι οποίες αφού μας ξεζούμισαν έκλεισαν τις στρόφιγγες των δανείων, εγκατέλειψαν στο έλεος τους χιλιάδες νοικοκυριά καθώς
και επιχειρήσεις, την πραγματική με λίγα λόγια οικονομία.
Απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τα 28 δις στήριξης της κρατικής ενίσχυσης. Μας καλούν λοιπόν σε εθνική ενότητα για να
βγούμε από το τούνελ να συνεισφέρουμε μαζί με αυτούς που
πλούτισαν με σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, με χαριστικές
ρυθμίσεις χρεών, με την κερδοσκοπία των ομολόγων, την μεταφορά των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων στο ΙΚΑ, με
αυτούς που πήραν τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια κλπ.
Αυτό όμως που δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει μέχρι τώρα είναι τι ακριβώς και πότε θα πληρώσουν αυτοί οι συναίτεροι μας, εκτός αν σε αυτό τον τόπο για ορισμένους
κατοικούν μόνο μισθωτοί.

Μέσα σε αυτό το κλίμα σε αυτή την λαίλαπα στην ανάγκη
να εξοικονομηθούν πόροι κινδυνεύει ακόμα περισσότερο η
υπόσταση της ίδιας της επιχείρησης μας, κινδυνεύει ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης, το ασφαλιστικό μας, οι εργασιακές μας σχέσεις κλπ. Είναι άμεση ανάγκη η ομοσπονδία να αναλάβει πρωτοβουλίες να περάσει
στην επίθεση με σχέδιο και στρατηγική. Μακριά από κομματικές σκοπιμότητες, να προσπαθήσουμε κάτω από αυτές
τις πρωτόγνωρες συνθήκες να προφυλάξουμε τις θεμελιώδεις
κατακτήσεις μας και τα δικαιώματα μας. Να προχωρήσει η
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ παράλληλα με το γενικότερο κίνημα που αναπτύσσεται, σε ένα οδοιπορικό σε ολόκληρη την Ελλάδα (εκμεταλλευόμενη όλα τα τοπικά μας στελέχη) πλατιάς και συνεχούς κυκλικής τετράμηνης και πλέον ενημέρωσης όλων
των τοπικών ΜΜΕ, καταναλωτών, φορέων κλπ ενημερώνοντας τους για το ρόλο της ΔΕΗ ως προς τον δημόσιο και
κοινωνικό χαρακτήρα της επιχείρησης. Σκοπός του οδοιπορικού θα είναι να παρέμβη η ΓΕΝΟΠ έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρύτατο κοινωνικό μέτωπο και το οποίο δεν
θα είναι τόσο ευάλωτο στο μέλλον σε κάθε είδους δικαιολογίες για να πάρουν όποιες αποφάσεις θέλουν. Το σωστά
ενημερωμένο κοινό θα είναι δύσκολο να παραπλανηθεί.
Ένα μαζικό λαϊκό κίνημα, ένα μέτωπο ολόκληρης της κοινωνίας είναι η μοναδική απάντηση σε αυτές τις δυνάμεις, στις
περιβόητες αγορές και στους κυρίαρχους οικονομικούς κύκλους που θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα πανικού για να
μπορέσουν πιο εύκολα να πετύχουν το στόχο τους στο όνομα δήθεν της αντιμετώπισης της κρίσης να παρθούν τα πιο
στυγνά τα πιο οπισθοδρομικά και αντιλαϊκά μέτρα με στόχο
το μετασχηματισμό του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου της χώρας ώστε οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και
οι φτωχοί περισσότεροι και φτωχότεροι, η δε μικρή Ελλάδα
να αποτελέσει το πρώτο πείραμα μιας χώρας με σκυμμένο κεφάλι για να το βλέπουν οι άλλοι ευρωπαίοι και να το σκύβουν για τις επόμενες δεκαετίες. Μετά την Ελλάδα σειρά θα
ακολουθήσουν η Πορτογαλία ,Ισπανία,κλπ.
Η ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ
Από τη συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., όπου παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Κώστας Βαρ-

σάμης με τον Υφυπουργό Παιδείας, όπου συζητήθηκαν θέματα
που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ
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