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Περίοδος B'
Τεύχος 49
IΔIOKTHTHΣ
Σύλλογος Πτυχιούχων
Mηχανικών T.E
Στουρνάρη 73-75
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 5221221
Fax: 210.52.49.850
E-mail: main@sptmte-dei.gr
EKΔOTHΣ
Κων. Βαρσάμης
Στουρνάρη 73-75, Aθήνα
Tηλ. 210 5221221
ΔIEYΘYNTHΣ
Kων. Γεωργίου
Στουρνάρη 73-75, 2ος όροφος
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 5242265
Fax: 210. 52.49.850
ΣYNTAKTIKH
EΠITPOΠH
B. Kατσίκας, Ι.
Διαμαντόπουλος
Δ. Ξυδάς, Στ. Ψαρράς
ΔHMOΣIOΓPAΦIKH
EΠIMEΛEIA
ΑΛΕΞΗΣ ΣΙΟΥΤΖΟΥΚΗΣ
Παραγωγή: PRESS LINE
Mάγερ 11, - Aθήνα,
T.K. 10438
Tηλ.: 210 5225479

Δείτε την ιστοσελίδα μας...
http://www.sptmte-dei.gr/
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
α σκληρά μέτρα της κυβέρνησης κινητοποιούν χιλιάδες
εργαζομένους σε ολόκληρη
τη χώρα. Η συμμετοχή στις απεργιακές εκδηλώσεις και στις
πορείες, που γίνονται από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι μεγάλη και αποδεικνύει την σφοδρή
αντίδραση των ανθρώπων του
μόχθου.

Τ

- Το «μπλοκ» της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην πορεία της
20ης Μαΐου.

Η πανελλαδική απεργία της 5ης Μαΐου χαρακτηρίστηκε –και όχι άδικα – μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της δεκαετίας. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις οι εργαζόμενοι που συγκεντρώθηκαν στο Πεδίον
του Άρεως ξεπέρασαν τις εκατό χιλιάδες, ενώ τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα αναφέρθηκαν εκτενώς στις κινητοποιήσεις αλλά και στα επεισόδια όπως ο τραγικός θάνατος
των τριών τραπεζοϋπαλλήλων σε κατάστημα τράπεζας
κοντά στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Πέρα από τη συμμετοχή καταγράφηκε και η μαχητικότητα των συγκεντρωμένων σε όλες σχεδόν τις συγκεντρώσεις, πορείες και συλλαλητήρια που οργανώθηκαν.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ πήραν
μέρος στις κινητοποιήσεις και ένωσαν τη φωνή τους με τους χιλιάδες
άλλους συναδέλφους τους φωνάζοντας δυνατά «ΟΧΙ» στα σκληρά μέτρα της κυβέρνησης.
Σε όλες τις κινητοποιήσεις (απεργίες 11ης Μαρτίου, 2ας Απριλίου,
Πρωτομαγιάς, 5ης Μαΐου, 20ης
Μαΐου, 29ης Ιουνίου και στο συλλαλητήριο 5 Ιουνίου) η συμμετοχή των εργαζομένων στη
ΔΕΗ ήταν διακριτή και δυναμική. Το μεγάλο πανό
«ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ» είναι χαρακτηριστικό και είναι
πλέον από τα πιο πολυφωτογραφημένα στον ελληνικό
και διεθνή τύπο.

......
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Νέα & Ειδήσεις
Νέα από τα Περιφερειακά Τμήματα
Στο ΤΕΙ
Δ.Μακεδονίας

......

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Χαραλαμπίδη πραγματοποίησε αντιπροσωπεία των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο
Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. της Ε.Ε.ΤΕ.Μ.
Δημήτρης Δημόπουλος, ο Πρόεδρος
του Περιφερειακού Τμήματος Κοζάνης – Γρεβενών της ΕΕΤΕΜ και
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων του
Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών Τ.Ε
ΔΕΗ Καψάλης Βασίλειος και ο Πρόεδρος του Τοπικού
Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Συλλόγου Μηχανικών
Τ.Ε ΔΕΗ Ζαφείρης Γεώργιος.
Στην συνάντηση αφού αναλύθηκαν τα προβλήματα
και οι προοπτικές των ΤΕΙ γενικότερα αλλά και ειδικότερα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ομόφωνη ήταν η άποψη – αντίληψη για ενίσχυση και ανάδειξη του έργου
και του ρόλου του ΤΕΙ στο νέο πεδίο το οποίο δια-

μορφώνεται στα ανώτατα ιδρύματα με τις συζητήσεις
οι οποίες ξεκίνησαν να γίνονται για τις συμπτύξεις τμημάτων και σχολών εν όψει της δημιουργίας του «Καλλικράτη» στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους σπουδαστές και τους
αποφοίτους των ΤΕΙ και έχουν να κάνουν με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων, με την Πιστοποίηση του Επαγγέλματος των Μηχανικών Τ.Ε. και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Συνάντηση Βετεράνων
λιγνιτωρύχων
Θετική ήταν η ανταπόκριση των πτυχιούχων Μηχανικών στην πρόσκληση του νεοσύστατου συλλόγου βετεράνων και εργασθέντων στους λιγνιτικούς σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην εκδήλωση, που έγινε στο ξενοδοχείο «Παντελίδης» στην Πτολεμαϊδα, παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος
του Τοπικού Τμήματος του συλλόγου Μηχανικών Τ.Ε.
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μέλος σ. Χονδροκώστα Αλέξανδρο.
Συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση με τον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Συμβούλο Αρθούρο Ζερβό με τα συνδικαλιστικά στελέχη της περιοχής όπου και τέθηκαν μια
σειρά ζητημάτων σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα
της ΔΕΗ αλλά και της εν γένει πορείας της επιχείρησης.
Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας αναφέρθηκε σε
θέματα που απασχολούν γενικότερα τη ΔΕΗ αλλά και ειδικότερα την περιοχή μας και τους εργαζόμενους στο Λιγνιτικό Κέντρο Κοζάνης – Πτολεμαϊδας.
ΔΕΗ Κος Ζαφείρης Γεώργιος, ο Υπεύθυνος Δημοσίων
σχέσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Μηχανικών Τ.Ε. ΔΕΗ και Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κοζάνης – Γρεβενών της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Κος Καψάλης Βασίλειος και ο Ταμίας του Περιφερειακού Τμήματος Κοζάνης – Γρεβενών της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Κος Χονδροκώστας Αλέξανδρος.
Στον χαιρετισμό του ο Β. Καψάλης, εκπροσωπώντας
τους Μηχανικούς Τ.Ε., τόνισε χαρακτηριστικά: «Στέκομαι
απέναντί σας με μεγάλη τιμή. Γιατί αντιλαμβάνομαι πως
βρίσκομαι απέναντι σε ανθρώπους που εργάστηκαν κάτω από συνθήκες που σήμερα οι νέοι, δεν θα εργάζονταν
ή ίσως και δεν θα μπορούσαν να εργαστούν.
Σας θέλουμε και σήμερα κοντά μας. Σας θέλουμε και
σήμερα δίπλα μας γιατί η εμπειρία σας, οι γνώσεις σας είναι χρήσιμα - τώρα όσο ποτέ άλλοτε. Τώρα που η επιχείρησή μας περνά μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους.
Τώρα που η ΔΕΗ πρέπει να μείνει Δημόσια και με βασικό καύσιμο το Λιγνίτη.»

Στη Διημερίδα για το αναπτυξιακό
πρόγραμμα της ΔΕΗ
Στην ενδιαφέρουσα Διημερίδα που διοργάνωσαν το
Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας & η ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα:
«Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΔΕΗ και Τοπική Κοινωνία»
συμμετείχε αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας με τους
συναδέλφους Καψάλη Βασίλη Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου, τον Πρόεδρο του Τοπικού Τμήματος του Συλλόγου σ. Ζαφείρη Γιώργο και το

Ειδικότερα, επισημάνθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας
της ΔΕΗ αλλά και η αξιοποίηση των λιγνιτών καθώς και
η ανάγκη κατασκευής των νέων μονάδων.
Ακόμη, τέθηκαν τα θέματα που έχουν να κάνουν:
• με την αποκατάσταση των ορυχείων,
• με την ομαδοποίηση από τις κεντρικές διευθύνσεις της

ΔΕΗ των διακηρύξεων προμήθειας υλικών, οι οποίες
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις μικρές τοπικές
επιχειρήσεις (μηχανουργεία) με κίνδυνο να κλείσουν,
διότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τόσο μεγάλες
διακηρύξεις.
• Με τον διαχωρισμό της επιχείρησης και τα προβλήματα που θα προκύψουν από αυτόν.
• Με το ζήτημα προστασίας των εργαζομένων σε εργολάβους της περιοχής και την θέσπιση διαδικασιών για
την ασφάλιση και την πληρωμή τους ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στα θέματα αυτά.

......
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“Έκλεισε” η Πτολεμαΐδα Ι
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ή ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ;
ετά από 51 χρόνια λειτουργίας
η μονάδα Πτολεμαΐδα Ι, τέθηκε εκτός λειτουργίας τον περασμένο Ιούνιο από την υπουργό
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, κατά
τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης.
Η μονάδα, ισχύος 70 MW, άρχισε
να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1959
και μαζί με τις μονάδες που υπήρχαν
τότε στο Λαύριο και το Αλιβέρι, τροφοδοτούσαν με ενέργεια το περιορισμένο, εκείνη την εποχή, δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η μονάδα, αν και τέθηκε εκτός λειτουργίας παραμένει σε
κατάσταση ψυχρής εφεδρείας, καθώς έχει γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή της νέας μονάδας, Πτολεμαΐδα V, ενώ η
Μονάδα ΙΙ θα τεθεί κι αυτή εκτός λειτουργίας, μόλις ανατεθεί η Πτολεμαΐδα V. Θα ακολουθήσει το σταδιακό κλείσιμο των μονάδων III και IV
του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και του ΑΗΣ
ΛΙΠΤΟΛ μέχρι το 2015.
Μιλώντας στην εκδήλωση η υπουργός ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη είπε
μεταξύ άλλων:
«Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα.
Ένα καθαρό μήνυμα ότι ξεκόβουμε
από το παρελθόν. Το θεωρώ τιμή
μου ότι με το πάτημα ενός κουμπιού
έθεσα εκτός λειτουργίας μια ρυπογόνο μονάδα, μια μονάδα που στα
χρόνια λειτουργίας της επιβάρυνε το
περιβάλλον. Μια μονάδα που επιβάρυνε τις συνθήκες ζωής, την υγεία

Εμείς θα πανηγυρίσουμε μαζί
σας μόλις ξεκινήσουν τα έργα
στη Πτολεμαΐδα 5

Μ

......

Η Υπουργός Π.Ε.Κ.Α. Τ.Μπιρμπίλη
στην εκδήλωση για το "κλείσιμο"
της μονάδας Πτολεμαϊδα Ι

των εργαζομένων και των κατοίκων
της περιοχής.
Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Ξεκινάμε τη σταδιακή αντικατάσταση
των ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ενέργειας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί η διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται με προγραμματισμένο τρόπο. Μπορεί να κλείνει μια
μονάδα της ΔΕΗ, άλλα έχει ληφθεί
πρόνοια για όσους απασχολούντο εδώ. Έχουν απορροφηθεί σε άλλες
παραγωγικές μονάδες της ΔΕΗ».
Σε δικές του δηλώσεις ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ Αρ. Ζερβός αναφέρθηκε στην
επενδυτική πολιτική της ΔΕΗ για την
αντικατάσταση των παλαιών θερμικών Μονάδων της με νέες περισσότερο φιλικές προς το Περιβάλλον και
ενεργειακά πιο αποδοτικές.
Το στοίχημα του σβησίματος των
ρυπογόνων μονάδων θα κριθεί από
το πόσο έγκαιρα θα γίνουν οι νέες
μονάδες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο
Βασίλης Καψάλης Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου μας
μεταξύ άλλων δήλωσε στην υπουργό
: «Σήμερα, μετά πενήντα χρόνια λειτουργίας είστε εδώ Κα Υπουργέ για
το σταμάτημα της πρώτης μονάδας
του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Χαιρετίζουμε αυτή σας την απόφαση.
Το σταμάτημα αυτό όμως επιβάλλεται να συνδυαστεί άμεσα με
την λειτουργία νέας σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μονάδας, και βεβαίως να συνεχιστεί και
στις άλλες ρυπογόνες μονάδες της
περιοχής μας.
Επιβάλλεται να προχωρήσουμε άμεσα στην αποκατάσταση των ορυχείων και στην απόδοση στους ανέργους της περιοχής.
Μας ικανοποιεί βεβαίως η δεσμευσή σας Κα Υπουργέ ότι η ΔΕΗ
θα παραμείνει Δημόσια και πως το
Κράτος θα κατέχει ποσοστό 51%.
Με την ευχή και την ελπίδα πως
όλα αυτά θα υπάρχουν στον νέο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας ..»
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ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 & 2 ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Άποψη Προέδρου Τοπικού
Τμήματος Αρκαδίας,
Αντώνη Σιγάλα
Με την επιστολή ΔΕΘ/05/1-2-2010 προς τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ εδώθει η εντολή να κρατηθούν οι Μονάδες Ι και
ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄.
Με μεγάλη μας λύπη βλέπουμε ότι ο κακός σχεδιασμός της
προηγούμενης Διοίκησης να μην αναβαθμίσει τους Στροβίλους
των Μονάδων Ι και ΙΙ για μερικά εκατομμύρια ανά Μονάδα, με
προφανή τα κέρδη από την αναβάθμιση αυτή αφενός και αφετέρου να μην κατασκευάσει μια κοινή αποθείωση και για της
Μονάδες Ι και ΙΙ μαζί με την ήδη λειτουργούσα αποθείωση της
Μονάδας ΙΙ (βλέπε forwarding mail από -10-2007), βγαίνει προς
ολοκλήρωση του, εκποιώντας με τον πιο άσχημο τρόπο την
περιουσία του Ελληνικού Λαού.
Παγκοσμίως είναι κοινή πρακτική για όλες τις ηλεκτρικές
Εταιρείες να ανακατασκευάζουν και να αναβαθμίζουν μονάδες
μετά από λειτουργία 0 και πλέον ετών για προφανείς λόγους
τεχνολογικής εξέλιξης και νομοθετικών μεταβολών κυρίως για
περιβαλλοντολογικούς λόγους αλλά και για το αυτονόητο τεράστιο κέρδος που μια τέτοια ενέργεια επιφέρει στις ίδιες τις
ηλεκτρικές Εταιρείες.
Ο τρόπος σταματήματος των Μονάδων ήταν τουλάχιστον
ανοργάνωτος γιατί οι Μονάδες αυτές δεν διαθέτουν κανένα
σύστημα ξηρής ή υγρής διατήρησης των κυρίων μηχανημάτων
και κυκλωμάτων (Στρόβιλος, Λέβητας και βοηθητικών μηχανημάτων του Συμπυκνώματος, του Τροφοδοτικού κ.λ.π). Έτσι μόνο τεράστιες ζημιές και πιθανά σοβαρά ατυχήματα μπορεί να
επιφέρει η οποιαδήποτε προσπάθεια επανεκκίνησης των Μονάδων από ψυχρή κατάσταση χωρίς καμία αντιδιαβρωτική προστασία μετά από μήνες.
Οι τεχνολογίες χρήσης πράσινου λιγνίτη υπάρχουν εδώ και
πολλά χρόνια και κάποτε θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε και
εμείς όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Εξ άλλου
δεν είναι τυχαίο ότι στην Γερμανία, την Αμερική και την Αγγλία
λειτουργούν άψογα παλαιές Μονάδες χ ωρίς καμία περιβαλλοντολογική επιβάρυνση.
Εταιρείες
όπως
η
DRAXPOWER
(βλέπε
www.Draxpower.com) επέλεξαν λύσεις για τις δικές τους Μονάδες (α) Κατασκευή αποθείωσης και (β) Αλλαγή καυσίμου σε
βιομάζα δίνοντας δουλειά στην τοπική κοινωνία. Ας σημειωθεί
ότι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα διασύνδεσης όπως εμείς στην

......
Πελοπόννησο που όταν η Μονάδα ΙVείναι σε συντήρηση και
για πολλούς λόγους βγει εκτός λειτουργίας η Μονάδα ΙΙΙ πχ. από διαρροή Λέβητα τι θα γίνει τότε το Νότιο σύστημα;;;;; θα
έχουμε μπλακ άουτ ;;;; ή η Πελοπόννησος θα θυμηθεί τις παλιές ρομαντικές εποχές;;;;
Βεβαίως υπάρχει και η άλλη λύση αν η ΔΕΗ Α.Ε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις Μονάδες που όπως και να το
κάνουμε έχουν Γερμανική τεχνολογία, ας τις πουλήσει με Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με όρους την αναβάθμιση και την
προσθήκη αποθείωσης και είναι σίγουρο πώς με τον τρόπο
αυτό θα αποφέρουν στην ΔΕΗ Α.Ε. τουλάχιστον 0 εκατομμύρια η κάθε Μονάδα και θα δώσουν ανάπτυξη σε δεκάδες
Ελληνικές Εταιρείες που αυτή την στιγμή είναι στο στάδιο της
χρεοκοπίας λόγω αυτής της αποβιομηχάνισης της Χώρας.
Επιπλέον ας μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. έλαβε μέρος δαπανώντας αρκετά εκατομμύρια € για να συμμετάσχει σε τέτοιους Διεθνείς Διαγωνισμούς (βλέπε δελτία τύπου www.dei.gr)
στη Βουλγαρία, (όπου προτείναμε σαν ΔΕΗ λύση για οικονομικά βιώσιμη λειτουργία του TPP Bobov Dol με λιγνίτη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον), ΣΤΟ Κόσσοβο Αθήνα 0Νοεμβρίου 200 (για την αναβάθμιση του υπάρχοντος εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), στο Μαυροβούνιο για
την απόκτηση μετόχων της εταιρείας EPCG.
Τέλος το δεν υπάρχει λύση για τις Μονάδες της Μεγαλόπολης ας μην το λένε σε μας τους Τεχνικούς ας το λένε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν για ποιους λόγους οι Μονάδες
αυτές που έχουν κάνει απόσβεση κεφαλαίου έσβησαν.
Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι εμείς οι Έλληνες με τόσο εχθρικό περιβάλλον γύρο μας, πρέπει να έχουμε σαν στόχο
ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ και
την ΧΩΡΑ απέναντι σε λύσεις αφανισμού, μιζέριας, απαξίωσης
και ΑΝΕΡΓΙΑΣ των νέων μας.
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
Κατάληψη-Συγκέντρωση-Πορεία

Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση
σαφής και έντονη αντίθεση
μας στα μέτρα της κυβέρνησης που συμπιέζουν τα εισοδήματα των εργαζομένων και υπονομεύουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, εκφράστηκε με το πλέον ξεκάθαρο τρόπο στην κινητοποίηση της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στις 28 Ιουνίου.

Η

......

Με την κινητοποίηση οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ δώσαμε ένα δυνατό
μήνυμα στην κυβέρνηση να «αλλάξει
ρότα» και να αγνοήσει τις συστάσεις
και τις προτάσεις εκείνων που μιλούν
για περαιτέρω μετοχοποίηση της
ΔΕΗ ή πώληση τμημάτων της.
Η κινητοποίηση άρχισε το βράδυ της Κυριακής 27//2010 με την κατάληψη των κεντρικών γραφείων της
ΔΕΗ στην οδό Χαλκοκονδύλη και

Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μιλά
στη συγκέντρωση της 28/6

την ανάρτηση δυο γιγαντιαίων πανό
που κάλυψαν σχεδόν όλη την πρόσοψη των κτιρίων.
Το απόγευμα της Δευτέρας άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τα
κτίρια, στην οδό Χαλκοκονύλη, εκατοντάδες συνάδελφοι, πολλοί με τα
παιδιά τους αλλά και παλαίμαχοι, συνταξιούχοι της ΔΕΗ.
Πριν ακόμα αρχίσουν η ομιλία
του προέδρου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και
των άλλων μελών του προεδρείου
της Ομοσπονδίας, οι συγκεντρωμένοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά το χώρο.
Μιλώντας στη συγκέντρωση ο
πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Νίκος
Φωτοπουλος είπε μεταξύ άλλων:
«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όχι
μονο για να φωνάξουμε, να διαμαρτυρηθούμε και να απαιτήσουμε μια
άλλη πολιτική για εμάς και την Επι-

χείρηση από την οποία ζούμε. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να φωνάξουμε και να διαμαρτυρηθούμε για
την μείωση των μισθών και των συντάξεων όλων των εργαζομένων και
των απομάχων της δουλειάς. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να φωνάξουμε
για την καταστρατήγηση και κατάργηση του θεσμού των ΣΣΕ και την
ουσιαστική ακύρωση του θεσμού της
Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.
Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να
φωνάξουμε για το αίσχος της ελευθερίας των απολύσεων και της μείωσης των αποζημιώσεων.
Για την μείωση του μισθού των
νέων εργαζομένων.
Για τον εργασιακό και ασφαλιστικό μεσαίωνα που φτιάχνεται με τις
συντάξεις πείνας και με τη νέα γενιά
όμηρο.
Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να φωνάξουμε για εμάς αλλά και για λογα-
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ριασμό όλων όσων δεν μπορούν να
φωνάξουν. Ιδιαίτερα, εμείς οι εργαζόμενοι αλλά και οι συνταξιούχοι της
ΔΕΗ μέσα από αυτή μας την συγκέντρωση στέλνουμε ένα ακόμη μήνυμα προς κάθε αποδέκτη.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριοι
της ΤΡΟΪΚΑ, κρατικοδίαιτοι ψευτοεπενδυτές (που τώρα βρήκατε ευκαιρία να κάνετε πιο εύκολα τις βρομοδουλειές σας) όσοι σχεδιάζεται,
να κλέψετε την περιουσία του Ασφαλιστικού μας με τα όποια «εφεξής»
και να μας καταντήσετε ζητιάνους ώστε να μετοχοποιήσετε περαιτέρω
τη ΔΕΗ, όσοι σκέπτεστε να βάλετε
στρατηγικό επενδυτή ή να ιδιωτικοποιήσετε κομμάτια της ή να την δια-

χωρίσετε ιδιοκτησιακά ή να πουλήσετε λιγνιτικά ή οποιοδήποτε εργοστάσιο της να ξέρετε καλά ότι για να
το κάνετε αυτο δυο πράγματα πρέπει να συμβούν: Πρώτον, να μας επιστρατεύσετε όλους, γιατί είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε σε απεργία
διαρκείας, και δεύτερον να συλληφθεί και ο τελευταίος συνδικαλιστής
της ΓΕΝΟΠ.»
Η πορεία που ακολούθησε ήταν
από τις μεγαλύτερες των τελευταίων
ετών. Χιλιάδες συνάδελφοι πορευθήκαμε από την οδό Χαλκοκονδύλη
και δια μέσου της Σταδίου φθάσαμε
στο Σύνταγμα.
Εκεί, απέναντι από το κτίριο του
υπουργείου Οικονομικών οι συνά-

δελφοι –οδηγοί των δύο γερανοφόρων οχημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν στην κινητοποίηση, ανάρτησαν
μαζί με άλλους το ένα από τα δύο
πανό που είχαν καλύψει την πρόσοψη των κεντρικών κτιρίων της ΔΕΗ.
Η πλατεία Συντάγματος ήταν γεμάτη από «δεητζήδες». Φωνάζοντας
συνθήματα διαδηλώσαμε την απόφασή μας να αγωνιστούμε και να αντισταθούμε σ΄αυτά που συζήτιονται
«για μας χωρίς εμάς». Λίγο πριν αποχωρήσουμε τα μέλη του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συναντήθηκαν με το ΓΓ του υπουργείου Οικονομικών Σπ. Πλασκοβίτη, στον οποίο και επέδωσαν το ψήφισμα της
απεργιακής συγκέντρωσης.
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KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Ημερίδα του Συλλόγου

Η ημερίδα του ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ
στον τοπικό τύπο
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ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ)

μας στην Κοζάνη
ι πρωτοβουλίες –όπως και κάθε τι– κρίνονται εκ
του αποτελέσματος. Η μεγάλη προσέλευση συναδέλφων μηχανικών στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ) στην Κοζάνη, ήταν
απόδειξη της επιτυχίας της. Και δεν είναι μόνον αυτό
καθώς οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν την Ημερίδα επαίνεσαν την προσπάθειά μας και πρότειναν
την οργάνωση και άλλων ανάλογων εκδηλώσεων, όπως αυτή, ή άλλων με εξίσου ενδιαφέροντα θέματα.

Ο

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουνίου η αίθουσα του «Κοβεντάρειου» κατακλείστηκε από συναδέλφους μηχανικούς και δικαίωσε τόσο το σύλλογό μας,
που ανέλαβε την πρωτοβουλία όσο και τη συνδιοργανωτρια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία και
στήριξε την προσπάθεια.
Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λάζαρος Μαλούτας, ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης και συνάδελφος μηχανικός Β. Καραπάτσιος, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Απόστολος Μπαράτσης
και ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΔΕΗ Κίμων Στεριώτης, που εκπροσώπησαν τη ΔΕΗ, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ συν. Γιάννης Καραβασίλης,
ο Διευθυντής του ΑΗΣ Καρδιας Μ. Παπαϊωάννου ο Διευθυντής Γ. Παπαδέλης, ο συν Γιώργος Κάτανας εκπροσωπώντας τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ο συν Αδαμίδης Γιώργος
Πρόεδρος του Σωματείου «Σπάρτακος», ο συν Μανές
Πρόεδρος του Σωματείου Ένωση, ο συν. Μίσιαλης Τρύφων Πρόεδρος του ΠΤ Φλώρινας της Επιστημονικής
Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ),
ο συν. Βαρταλάς Γιώργος Πρόεδρος του ΠΤ Λάρισας
της ΕΕΤΕΜ, ο Διευθυντής του Τμήματος Μηχανολογίας
εκπροσωπώντας το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Χαιρετισμός του προέδρου
Κώστα Βαρσάμη
άνοντας την έναρξη των
εργασιών της Ημερίδας
ο πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών
Τ.Ε. τόνισε χαρακτηριστικά:
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας για την σημερινή
σας παρουσία. Ιδιαίτερα θέλω
να ευχαριστήσω τους εισηγητές της σημερινής εκδήλωσης, τη ΔΕΗ που είναι μαζί μας στην συνδιοργάνωση και φυσικά τους συναδέλφους του τοπικού τμήματος της
Δυτικής Μακεδονίας, που ασχολήθηκαν με τα οργανωτικά για την επιτυχή έκβαση της σημερινής διαδικασίας.
Με αυτή την ημερίδα ξεκινά ένας άλλος κύκλος δράσης του συλλόγου μας που έχει σχέση με την εξειδικευμένη ενημέρωση –εκπαίδευση των μελών μας.
Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη θεματολόγια γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο μηχανικός υπεύθυνα στην νέα κατάσταση που δημιουργείται ώστε να είναι έτοιμος να εφαρμόσει τα δεδομένα του νέου κανονισμού και να πιστοποιηθεί ως ενεργειακός επιθεωρητής.
Στο νέο περιβάλλον δεν υπάρχουν αγκυλώσεις.
Επιλέξαμε η εκδήλωση να είναι ανοιχτή σε όλους τους μηχανικούς
της Δυτικής Μακεδονίας γιατί είναι ένα αντικείμενο που θα προστεθεί στον κύκλο εργασιών ειδικευμένης- εφαρμογής παροχής υπηρεσιών, είτε είναι εργαζόμενοι μισθωτοί ήδη είτε δραστηριοποιούνται
στην ελεύθερη αγορά, είτε πρόκειται να βγουν σε αυτή.
Εμείς θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για τη θωράκιση του
μηχανικού κάνοντας την αρχή από την περιοχή σας το μεγαλύτερο
ενεργειακό κέντρο της χώρας.

Κ

......
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επιλογή του θέματος δεν ήταν τυχαία. Ο Κανονισμός Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που
καθιερώθηκε με το Ν 1/0, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά κατοικίας
αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες για
τους μηχανικούς της χώρας μας.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο,
πιο απαιτητικό πλαίσιο που εναρμονίζει
τη χώρα μας με τα όσα ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες (άλλωστε αποτελεί εισαγωγή στο
εσωτερικό δίκαιο συγκεκριμένων κατευθύνσεων της Οδηγίας 2002/91) ενώ
τείνει να ικανοποιήσει την προφανή ανάγκη να έχουμε κτίρια που θα είναι λιγότερο ενεργοβόρα και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον.
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, υπολογίζει
ότι τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά (περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των
κτιρίων, αναθέρμανση της οικοδομικής
δραστηριότητας), κοινωνικά (δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της
ποιότητας ζωής) και περιβαλλοντικά (περιορισμός των εκπομπών ρύπων, κυρίως
διοξειδίου του άνθρακα και κατ΄ επέκταση μείωση της επιβάρυνσης (κλιματική αλλαγή) που οι ρύποι αυτοί προκαλούν).

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ
Απ. Μπαρατσης στην τοποθέτησή του συνεχαρη
το Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών για αυτή του
την πρωτοβουλία και δεσμεύτηκε πως θα είναι
αρωγός και σε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας αφού
επαίνεσε το Σύλλογό μας για την διοργάνωση της
Ημερίδας και την επιλογή του συγκεκριμένου
θέματος, αναφέρθηκε στις δράσεις και
πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Δήμος Κοζάνης
για την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Κανονισμός
Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων
Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), αντικαθιστά την παλαιά μελέτη θερμομόνωσης,
προβλέπει ενεργειακές επιθεωρήσεις
στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα, όταν
πωλούνται ή ενοικιάζονται και κατάταξη
των κτιρίων ανάλογα με την ενεργειακή
τους συμπεριφορά ώστε οι ιδιοκτήτες ή
ενοικιαστές τους να γνωρίζουν τις δαπάνες που θα καταβάλουν για θέρμανση,
κλιματισμό, φωτισμό, παραγωγή ζεστού
νερού, ψύξη/ κλιματισμό κλπ.
Για όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική
ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών
όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς
και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα θα προβλέπεται πλέον η έκδοση Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο
θα ισχύει για 10 χρόνια.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Με τον τρόπο αυ-

τό οι καταναλωτές (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) θα είναι σε θέση να συγκρίνουν
και να αξιολογήσουν την πραγματική κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται από
τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα εγγράφονται σε Μητρώο που
θα τηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων που καθιερώνεται είναι αυτή που
θα αναλύει και θα αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων, θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο,
καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον
θα ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε
μια συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Ειδικότερα, θα αφορά κατ΄αρχήν
στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο
σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και
τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και κατά δεύτερον, στη σύγκρισή
του με κτίριο αναφοράς. Σαν κτίριο αναφοράς θα λαμβάνεται κτίριο με τα ίδια
γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο το οποίο όμως πληροί τις ελάχιστες
προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ενεργειακοί
Επιθεωρητές Μελετητές
Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:
α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά
τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός) και συνολικά,
β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
γ) στην έκδοση του ΠΕΑ,
δ) στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
του.
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις θα γίνονται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές,
εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και την
ιδιότητα αυτή θα μπορούν να αποκτήσουν Διπλωματούχοι μηχανικοί, από-
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τις συνθήκες (κλιματικές
ζώνες) αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
κτιρίου.
Η κα Ελευθερία Αλεξανδρή (Διπλ.Πολιτικός
Μηχανικός ΕΜΠ, PhD
Cardiff UK) αναφέρθηκε
διεξοδικά στη μεθοδολογία που ακολουθείται σε
μια ενεργειακή επιθεώρηση αλλά και στις μετρήσεις
που γίνονται, σε συνάρτηση με τα όσα προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία. Ειδικότερα, μίλησε
για τα στάδια μιας ενεργειακής επιθεώρησης αλλά
και τις απαιτήσεις που υπάρχουν για την ακρίβεια
των μετρήσεων.

Κ. Λάσκος

......
Ε. Αλεξανδρή

Ο Π. Κτενίδης (Διπλ.
Ηλεκτ.
Μηχανολογος
ΕΜΠ, Dipl. Von Karman) αφού αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και
συγκεκριμένα στην κοινοτική Οδηγία 2002/91 παρουσίασε τα λογισμικά για τις σχετικές μελέτες,που υπάρχουν στην ελληνική αγορά, ενώ αναφέρθηκε και στη διεθνή εμπειρία.

Π. Κτενίδης

Εισηγήσεις

Η Χριστιάννα Παπαποστόλου
Msc Πτυχιούχος Μηχανολόγος ΤΕ,
παρουσίασε διεξοδικά το εκπαιδευτικό
πλαίσιο για τους ενεργειακούς επιθεωρητές-μελετητές και αναφέρθηκε ειδικότερα στις απαιτήσεις που διαμορφώνονται. Μίλησε ακόμη για τις προοπτικές
που διανοίγονται για τους Μηχανικούς
με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ ενώ ενημέρωσε και για τις σχετικές δραστηριότητες του ΤΕΙ Πειραιά.

Χρ. Παπαποστόλου

Τη μεθοδολογία των υπολογισμών
για την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων παρουσίασε ο Κ.Λάσκος (Διπλ.
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ). Μίλησε
διεξοδικά για τους ελέγχους που απαιτούνται (σχεδιασμού κτιρίου, θερμομονωτικής επάρκειας, σχεδιασμού των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ενεργειακής απόδοσης) καθώς
και τις μετρήσεις που γίνονται με βάση

Την ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας του διοικητηρίου του ΑΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ παρουσίασε ο καθηγητής του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Ι.Κάρμαλης
(pgD-MBA Μηχανολογος-Μηχανικός
Τ.Ε). Μίλησε για τις μετρήσεις που έγιναν
στο κτίριο, το οποίο και ενέταξε στα ενεργοβόρα κτίρια, ενώ πρότεινε την επισκευή του για τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

φοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών
Σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
και Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εφόσον α) παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς,
κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα β) διαθέτουν
τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, συστημάτων Η/Μ εγκαταστάσεων, ενεργειακού σχεδιασμού
κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων

Ι. Κάρμαλης

1

Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2010

Τ Ο Π Ρ Ω ΤΟ Π ΕΑ Α ΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤ. Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Πρωτιά» στον… ΑΗΣ Καρδιάς
κτίρια και απαιτείται η επισκευή του για τη μείωση
της καταναλισκόμενης ενέργειας.
Η ετήσια εκπομπή CO2 ανέρχεται στα 10
kg/έτος/m2, που αναλύεται σε 1. kg/έτος/m2 από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 2.2
kg/έτος/m2 από την καύση καυσίμου.
Προτείνονται άμεσα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των εκλυόμενων
εκπομπών CO2.

......
Οι συνάδελφοι Γ.Ζαφείρης, Κ.Γεωργίου και
Β. Καψάλης στη συνεδρίαση του ΔΣ στην Κοζάνη,
25/6/2010

την Ημερίδα επιδόθηκε στον Αν.Δ.Συμβουλο
της ΔΕΗ Απ. Μπαράτση και το πρώτο στη
χώρα μας Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Κτιρίων το οποίο αφορούσε το Διοικητήριο του ΑΗΣ Καρδιάς.
Η μελέτη,δηλαδή η ανάλυση της κατανάλωσης
του διοικητηρίου του ΑΗΣ Καρδιάς έγινε από το
Εργαστήριο Θερμοδυναμικής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και παρουσιάστηκε στην Ημερίδα από τον καθηγητή του
ΤΕΙ Ι. Κάρμαλη.

Σ

Τα κτίρια στον Ελλαδικό χώρο
καταναλώνουν το 0 % της
συνολικής ενέργειας και
ευθύνονται για το 5% των
εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου
Σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη, το Διοικητήριο του ΑΗΣ Καρδιάς παρουσιάζει κατανάλωση συνολικής πρωτογενούς ενέργειας 1.0
kWh/m2,οι οποίες αναλύονται σε 21.5 kWh/m2
ηλεκτρικές και 9. kWh/m2 καύσης καυσίμου.
Σύμφωνα με το ENERGYPASS το κτίριο είναι
κατηγορίας G, συνεπώς ανήκει στα ενεργοβόρα

Το κτίριο Διοικητηρίου του ΑΗΣ Καρδιάς βρίσκεται στον χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς, είναι πανταχόθεν ελεύθερο χωρίς σκίαση από τον περιβάλλοντα χώρο. Αποτελείται από ένα (1) όροφο, ισόγειο και υπόγειο (αποθήκες και χώρους κύριας
χρήσης γραφεία) με ύψος ορόφου  μέτρα και ύψος υπογείου .0 μέτρα. Ο μεγάλος άξονας του
κτιρίου είναι προσανατολισμένος κατά τον άξονα
ΒΔ-ΝΑ, ενώ η πρόσοψή του είναι προσανατολισμένη προς ΝΔ. Το κτίριο λειτουργεί οκτώ () ώρες καθημερινά και σ΄αυτό εργάζονται περίπου
0 άτομα.

Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΠΜΤΕ
στην Κοζάνη
Την επόμενη μέρα στον ίδιο χώρο στην αίθουσα του Κοβεντάρειου στην Κοζάνη το Δ.Σ.συνήλθε σε ανοιχτή συνεδρίαση και ασχολήθηκε με
θέματα που αφορούν γενικότερα τη ΔΕΗ αλλά και
θέματα τα οποία έχουν προκύψει από την πρωτοβουλία της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής Κας Μπιρμπίλη κατά την
επίσκεψή της στην περιοχή και το κλείσιμο της 1ης
Μονάδας της Πτολεμαΐδας.
Το Δ.Σ. ομόφωνα εξέφρασε τη θέση του για
το κλείσιμο των ρυπογόνων μονάδων αλλά με ταυτόχρονη αντικατάσταση με νέες μονάδες σύγχρονες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ώστε να μη χαθεί
η τεχνογνωσία που υπάρχει στη ΔΕΗ, το ποσοστό
παραγωγής ενέργειας από την περιοχή, μια περιο-

χή που έχει δώσει τόσα πολλά σ’ αυτή τη χώρα.
Επίσης κάλεσε τη ΔΕΗ να προχωρήσει άμεσα
στην αποκατάσταση των ορυχείων και στην απόδοσή τους σε κατοίκους της περιοχής,οι οποίοι έχουν πληγεί από τις δραστηριότητες των ορυχείων, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ώστε να μην μένουν κενές θέσεις εργασίας και στη μετεγκατάσταση των
οικισμών όχι μόνο αυτών που εμποδίζουν τη ΔΕΗ
αλλά και αυτών που έχουν πληγεί με τη δραστηριότητα της ΔΕΗ.

Στο επόμενο τεύχος της «Αιχμής» θα υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στο Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε., στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι ομιλίες, οι χαιρετισμοί των
προσκεκλημένων και ο διάλογος που αναπτύχθηκε.
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ΠAΣKE Πτ. Mηχανικών ΔEH
ΣΠMTE/∆EH

Φρένο στα αρπακτικά που θέλουν να
τεμαχίσουν τη ΔΕΗ

ο ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα στην κυβέρνηση, η
ΠΑΣΚΕ συλλόγων ΔΕΗ διαχρονικά, έχει την
δική της αυτονομία, την δική της πρόταση πάνω
στα ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια, τα εργασιακά, το ασφαλιστικό και την δυνατότητα να καταθέτει προοδευτικές απόψεις
στους χώρους εργασίας και στους συναδέλφους.
Γράφοντας σ’ αυτή την σελίδα του περιοδικού
ΑΙΧΜΗ και υπογράφοντας σαν ΠΑΣΚΕ Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών ΔΕΗ έχοντας δώσει
και συνεχίζοντας να δίνουμε μάχη για την ΔΕΗ,
για τις εργασιακές μας σχέσεις, για τα κάθε είδους οργανωμένα συμφέροντα που αναπτύσσονται διαρκώς γύρω από την Επιχείρηση θέλοντας
να την κατασπαράξουν, δίνουμε ένα μήνυμα.
ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ.!
Η Πτυχιούχοι Μηχανικοί πάντα στην πρώτη
γραμμή των εργασιακών χώρων με συνεχείς και
τεκμηριωμένες απόψεις, παρεμβατικότητα, πείρα
και γνώση, διάλογο, γίνονται το δόρυ εκείνο το οποίο έχει την δυνατότητα να πρωτοπορεί και να
δίνει λύσεις κάτω, πολλές φορές από δύσκολες
συνθήκες, προσπαθώντας να φέρει τους συναδέλφους μπροστά από τις εξελείξης που καθημερινά διαμορφώνονται στο χώρο μας.
ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ Η ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ σε
αυτούς που θέλουν να δείξουν και να επιβάλουν
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στους λαούς της
Ευρώπης ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι μονόδρομος.
ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ Η ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ
στους ισχυρούς δηλαδή σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι μόνο οι ελεύθερες αγορές μπορούν να
δώσουν λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν
την κοινωνία σήμερα.

Τ

ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ Η ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ σ’
αυτούς που επενδύουν στην χρεοκοπία της χώρας αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί
να έχει αυτή η εξέλιξη στον εργαζόμενο κυρίως
κόσμο.
ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ Η ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ σ’
αυτούς που προσπαθούν να ενισχύσουν δήθεν
την ανταγωνιστικότητα, αυξάνοντας παράλληλα
την υπερκερδοφορία με την μείωση του εργατικού κόστους.
ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ Η ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ στην
πυροδοτούμενη ανθρωποφαγία που πάει να πάρει τεράστιες διαστάσεις σε κάθε επαγγελματική
ομάδα.
ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ Η ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ στα
αρπακτικά που θέλουν να τεμαχίσουν και να πουλήσουν την ΔΕΗ και τις δραστηριότητες της.
ΒΑΖΟΥΝ ΦΡΕΝΟ Η ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ σ’
αυτούς που προσπαθούν να λοιδορήσουν κάθε ασφαλιστικό και εργασιακό κεκτημένο σαν αντιπαραγωγικό, παρωχημένο, ξεπερασμένο.
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί με την δράση τους,
εντός της Επιχείρησης αλλά και με την καθημερινή τους ενασχόληση με την δημόσια ζωή, θωρακίζουν με την επιστημονική τους επάρκεια την
δυνατότητα του Συλλόγου μας να επεμβαίνει δυναμικά στα τεκταινόμενα της Επιχείρησης, να διεκδικεί, να κερδίζει μάχες και να ανοίγει νέους ορίζοντες στο επιστημονικό και εργασιακό γίγνεσθαι.
Συσπειρωνόμαστε λοιπόν γύρω από το Σύλλογο μας για να διαπλατύνουμε τους καινούργιους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά μας καταθέτοντας την δικιά μας τεκμηριωμένη άποψη
στο νέο σκηνικό της ηλεκτρικής ενέργειας.

......
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ΔAKE ΣΠMTE ΔEH
ΔAKE

ΔEH

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ολιτικό σοκ έχει υποστεί η Ελληνική κοινωνία
λόγω της ξαφνικής ανάδειξης των αδυναμιών
της οικονομίας. Τώρα ανακάλυψαν οι κυβερνώντες ότι πρέπει να διορθωθούν οι χρόνιες παθογένειες –η επιβίωση με δανεικά– της χώρας. Ομολογούν, ότι κακώς αφέθηκε η κατάσταση να εξελιχθεί
επί μια 20ετια και ότι λαμβάνοντας μέτρα προς την
σωστή κατεύθυνση, θα βελτιωθούν τα πράγματα.
Οι μεταρρυθμίσεις όπως τις ονομάζουν, είναι για
αυτούς απαραίτητες, έχουν στόχο και θα φέρουν αποτελέσματα.
Για εμάς έχουν όμως έναν και μοναδικό στόχο.
Τον συνεπή εργαζόμενο ως προς υποχρεώσεις του
και μόνο αυτόν. Η όποια βελτίωση θα είναι μόνο
στους αριθμούς και όχι στο επίπεδο διαβίωσης των
ανθρώπων.
Αυτός ευθύνεται με τους υπέρογκους μισθούς και
συντάξεις και με τον προκλητικό τρόπο ζωής του.
Άλλοι δεν ευθύνονται. Δεν έχουν ακούσει τίποτα
περί χρηματιστηρίου και της μεγαλύτερης αναδιανομής του εισοδήματος, για την κατασπατάληση του
δημόσιου χρήματος στα δημόσια έργα, για μίζες, για
τους προμηθευτές του Δημοσίου, για διαπλοκή, για
εισφοροδιαφυγή, για φοροδιαφυγή, για ……., για…
Μέτρα για την εξαφάνιση αυτών των φαινομένων
που είναι και τα μοναδικά για την κατάσταση θα πάρουν;
Τα μέτρα που έχουν πάρει έχουν κάνει τον κόσμο να παραμιλάει.
Για την μείωση του Δημόσιου ελλείμματος περικοπή μισθών, επιδομάτων και δώρων.
Για την διασφάλιση και την προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος περικοπή συντάξεων
και η αύξηση των ετών εργασίας.

Π

......

Για την αύξηση των Δημοσίων εσόδων αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
Για την ανάπτυξη της οικονομίας ενίσχυση
των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση
οφείλεται στις λανθασμένες πολιτικές και χειρισμούς
τους.
Τα μέτρα για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ όμως
είναι δύο φορές άδικα. Επειδή καμία επιβάρυνση στο
Δημόσιο ταμείο δεν έχει η μισθοδοσία και οι συντάξεις μας θα έπρεπε και από το απαράδεκτο οικονομικό νομοσχέδιο να εξαιρεθούμε. Η εξήγηση
που μπορεί να δοθεί είναι είτε επικοινωνιακού περιεχομένου δηλαδή η επίκληση ότι πληρώνουν και τα
«ρετιρέ», είτε ότι τα λειτουργικά κόστη μειώνονται
και κάνουν την Επιχείρηση πιο δελεαστική σε μελλοντικούς στρατηγικούς επενδυτές.
Κραυγαλέο παράδειγμα το απαράδεκτο και αντισυνταγματικό άρθρο του νομοσχεδίου για το πλαφόν
του μισθού. Δηλαδή για εργασία που σε υποχρεώνει
η υπηρεσία να εκτελέσεις (με εκτός έδρας μετακίνηση, με υπερωριακή απασχόληση, με εργασία βραδινή και Σαββατοκύριακων) να μην πληρώνεσαι διότι έπιασες το πλαφόν. Και φυσικά υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος αποψίλωσης ανθρώπινου δυναμικού με μεγάλη εμπειρία και γνώση από την Επιχείρηση.
Είναι δυνατόν να πιστέψει κανένας ότι όλα αυτά
γίνονται τυχαία;
Η συνειδητή και χωρίς κανένα λόγο αποδυνάμωση της ΔΕΗ στην καλύτερη περίπτωση η η
ενδυνάμωση των ανταγωνιστών στην χειρότερη
δεν αποτελεί στόχευση;
ΔΑΚΕ ΣΠΜΤΕ ΔΕΗ
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ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

… ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟ ΤΕΡΟ ΠΛΟΥΤΟ ,
ΑΛΛΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ …
Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μας οδηγούν μαζικά στη φτώχεια και στην εξαθλίωση χωρίς ημερομηνία λήξης, ενώ τα κέρδη της πλουτοκρατίας πολλαπλασιάζονται. Ενώ παράγουμε τεράστιο πλούτο,που μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες μας και οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνικής μπορούν να τον αυξήσουν ακόμα περισσότερο, εμείς γινόμαστε ολοένα φτωχότεροι. Ενώ μπορούμε να δουλεύουμε
όλοι και μάλιστα λιγότερο και να αμειβόμαστε
καλύτερα,να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο,συμβαίνει το αντίθετο.Όλα αυτά συμβαίνουν,
γιατί τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι
τον καρπώνονται όλο και λιγότεροι.Αυτοί που έχουν στην ιδιοκτησία τους τα μέσα παραγωγής
και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για να αναπαραγάγουν και να καρπωθούν το κέρδος και όχι για να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες. Αυτό γίνεται με τις ευλογίες της ΕΕ,του ΔΝΤ,και των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και το
ΠΑΜΕ προειδοποίησαν ότι η οικονομική κρίση
που βιώνουμε,οφείλεται στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και ότι θα την πληρώσουμε με
σκληρή επίθεση στις κατακτήσεις που κερδίσαμε με σκληρούς αγώνες, είτε είναι στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, είτε η ΝΔ.
ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ, τώρα που διαπιστώνεις με οδυνηρές συνέπειες για τη ζωή σου, ότι όσο προωθείται η κερδοφορία του κεφαλαίου, τόσο τα
πράγματα θα χειροτερεύουν για όλους μας;
ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΙΑ ΝΑ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΣ; Αυτούς που συμμετείχαν
στους κοινωνικούς διαλόγους - απάτη μαζί με τις
κυβερνήσεις και τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, που είχαν σαν στόχο να αποδεχθούμε αμαχητί την αντιασφαλιστική επιδρομή, ή το
ΠΑΜΕ που δέχθηκε λυσσασμένη επίθεση, όταν
μπλόκαρε συμβολικά τη φιέστα του διαλόγου για
να αποκαλύψει το προμελετημένο έγκλημα σε
βάρος του Ασφαλιστικού το Νοέμβρη και προειδοποιούσε για τις νέες θύελλες; Τις προσκυνημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που στήριξαν την
εργολαβοποίηση, τη μερική απασχόληση, την ο-

μηρία των συμβασιούχων και των stage, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τα μπλοκάκια, ή
την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, που προτάσσει αδιαπραγμάτευτα το ανθρώπινο δικαίωμα
στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με παράλληλη
κατάργηση όλων των βάρβαρων αντεργατικών
νόμων και καθεστώτων;
ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΙ
ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ; Οι
συμβιβασμένοι που έλεγαν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις
λειτουργούν προς όφελός σου,όταν το κράτος έχει το 51%,ή η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ που
αποκάλυπτε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στην
παράδοσή του δημόσιου πλούτου στους καπιταλιστές και θα επιφέρει αύξηση τιμών σε τιμολόγια
βασικών υπηρεσιών (νερό,ρεύμα,τηλεπικοινωνίες
κ.ά.), σε απολύσεις και ανατροπές εργασιακών
σχέσεων;
ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ; Αυτούς που στήριξαν
τους νόμους “Σιούφα - Ρέππα”,που αύξησαν τα όρια συνταξιοδότησης,μείωσαν τις συντάξεις,στήριξαν το τζογάρισμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο, ή την
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και το ΠΑΜΕ
που ζητούσαν αταλάντευτα την κατάργηση των
νόμων αυτών με γνώμονα τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα και παράλληλα πρότασσαν αιτήματα που
ανταποκρίνονται στο ύψος των σημερινών αναγκών;
ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ; Οι
προσκυνημένες ηγεσίες που χειροκροτούσαν τα
ψεύδη του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το Ασφαλιστικό ότι ΔΕΝ θα μειώσει τις συντάξεις,ΔΕΝ θα αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ΔΕΝ θα
θίξει τα «ώριμα» δικαιώματα, ή την
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και το ΠΑΜΕ
που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια,να διαφωτίσουν έγκαιρα για τα άγρια μέτρα, να οργανώσουν την εργατική τάξη, να προετοιμάσουν
την αντεπίθεσή της και που συνέβαλαν καθοριστικά να μη γίνουν αποδεκτά αυτά τα μέτρα από
ένα μεγάλο ποσοστό λαϊκών συνειδήσεων; Αυτοί που για να μη συσπειρωθείς στο ΠΑΜΕ, σε
καλούν σε ενότητα, όταν την ίδια στιγμή στους
χώρους δουλειάς του δημόσιου και ιδιωτικού το-

μέα καλούν σε αγώνες αποκλειστικά συντεχνιακού χαρακτήρα, που είναι αντικειμενικά αδιέξοδοι για την εργατική τάξη και χαρακτηρίζονται
από τη λογική “ο καθένας μόνος του για να σωθούμε από τα χειρότερα”; Αυτή η τακτική τους
δεν είναι που έχει διαβρώσει συνειδήσεις και έχει οδηγήσει στην ηττοπάθεια και στο συμβιβασμό;Αυτοί δεν είναι που σου κρύβουν,ότι η πλουτοκρατία σού κλέβει τον πλούτο που μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες σου;Αυτοί δεν είναι που σου
κρύβουν, ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα έχουν σχεδιαστεί αρκετά χρόνια πριν από το
μνημόνιο και είναι στρατηγική της ΕΕ, του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ για φθηνή εργατική δύναμη;
Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι
όσο το κεφάλαιο ελέγχει τα μέσα παραγωγής,
την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τη γη, το
νερό, όσο τα μονοπώλια θα καθορίζουν τις τιμές, την ποιότητα και την ποσότητα των διατροφικών αγαθών, όσο οι επιχειρηματίες και
το κράτος που τους υπηρετεί θα εμπορεύονται την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια κλπ,
όσο η τεχνολογική πρόοδος θα αξιοποιείται
προς όφελος του κεφαλαίου και όσο η λαϊκή
αναψυχή και ψυχαγωγία θα είναι βορά στις
ορέξεις των αρπακτικών, δεν πρόκειται να
δούμε άσπρη μέρα.
Η πλούσια πείρα και τα πολύτιμα διδάγματα που συσσωρεύουμε βοηθούν να αντιπαλέψουμε τις αυταπάτες, την απογοήτευση,
τη μοιρολατρία, την ηττοπάθεια που ενισχύουν ολόπλευρα οι δυνάμεις του εργοδοτικού
και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που συνειδητά αθωώνουν αυτούς που λεηλατούν τα δικαιώματά μας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται να δυναμώσει η συζήτηση για το χαρακτήρα και τις επιδιώξεις των μέτρων. Να
αναζωογονηθεί η λειτουργία των συνδικάτων,
να δυναμώσουν οι μαζικές διαδικασίες, οι συσκέψεις, συνελεύσεις κλπ., να πάρουμε σαν
εργαζόμενοι το λόγο και να αναλάβει ο καθένας την ατομική ευθύνη που του αναλογεί,
στην υπόθεση της συλλογικής οργάνωσης και
πάλης με ταξικό προσανατολισμό. Για να επιστρέψει και πάλι μέσα μας η ελπίδα, το όνειρο, η προοπτική για μια καλύτερη ζωή.

......
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συνδικαλιστικές παρατάξεις

Σ.Α.Δ.
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
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
υνάδελφοι ο Ελληνικός λαός καταψήφισε την πολιτική της
Ν.Δ διότι φοβήθηκε τα σκληρά μέτρα και τις θυσίες που
πρότειναν, υπερψηφίζοντας με εμπιστοσύνη τις διακυρήξεις
του κ Παπανδρέου οι οποίες παρουσίαζαν ευαισθησία, δικαιοσύνη με κοινωνικά χαρακτηριστικά, κλπ.
Να μην μπούμε στο τρυπάκι αν ήξερε από πριν η 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
Συνάδελφοι, 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 συ-
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νεπαγόμενης 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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Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2010 του Ομίλου ΔΕΗ

«Κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι…»
ψηλά κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ ΑΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους. Ταυτόχρονα όμως η ηγεσία της μεγαλύτερης
επιχείρησης της χώρας «σημείωσε» την πτώση των δαπανών
και «είδε» να μειώνεται η κατανάλωση και κατ΄επέκταση και τα έσοδα.
Ειδικότερα, τα προ φόρων κέρδη του α' τριμήνου 2010, ανήλθαν
σε € , εκατ.,έναντι € 29,0 εκατ.την αντίστοιχη περίοδο το 2009
αυξημένα κατά € 1, εκατ. (+, %), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 257,5 εκατ., έναντι € 2,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, αυξημένα κατά € 10, εκατ. (+, %).
Ο κύκλος εργασιών έφθασε τα € 1.91,2 εκατ. από € 1.527,0 εκατ. το α' τρίμηνο 2009, μειωμένος κατά € 5, εκατ. (-2,%).
Είναι γεγονός ότι η αυξημένη παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων συνέβαλε σημαντικά στην κερδοφορία της εταιρίας καθώς πέρα από την αξιοποίηση εγχώριων πηγών, οδήγησε τη ΔΕΗ σε μείωση των δαπανών για εισαγόμενα καύσιμα (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) αλλά και στη μείωση των αγορών ενέργειας (από τις γειτονικές
χώρες).

Υ

Τα υδροηλεκτρικά εξοικονόμησαν 62 εκατ. ευρώ!
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι παρατηρήθηκε για μια ακόμη φορά μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία ανα κατηγορία πελατών, καταγράφηκε ως εξής:
2,% στη βιομηχανική χρήση,
2,% στη γεωργική χρήση,
2,% στην οικιακή χρήση και
% στην εμπορική χρήση.
Αρ. Ζερβός: Απώλειες λόγω των στρεβλώσεων
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου,
o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:
«To πρώτο τρίμηνο του 2010 τα οικονομικά αποτελέσματα της
Εταιρείας ήταν ικανοποιητικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του προϋπολογισμού, κυρίως λόγω:
- των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών, οι οποίες επέβαλαν
αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή για την αποφυγή πλημμυρών και την ασφάλεια των φραγμάτων.
- της μείωσης των ελεγχόμενων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης
της μισθοδοσίας.
Αντίθετα,εντείνεται,λόγω της στρέβλωσης της αγοράς στην οποία
έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στο παρελθόν, η απώλεια μεριδίου
αγοράς που αφορά σε επικερδή τιμολόγια.»

Τα κέρδη της ΔΕΗ:
Συγκυρία ή προοπτική με διάρκεια;
Ν. Φωτόπουλος: Πρόσκαιρη και συγκυριακή η κερδοφορία της
ΔΕΗ. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αναφερόμενος στα αποτελέσματα της ΔΕΗ επισήμανε πρόσφατα τα εξής:

......
«Σε σχέση με τα κέρδη του 2009 αλλά και την εικόνα των οικονομικών το πρώτο τρίμηνο του 2010 η εκφρασμένη άποψη μας είναι
πως η κερδοφορία αυτή είναι πρόσκαιρη και συγκυριακή γιατί εδράζεται πάνω στην ευμετάβλητη βάση της τιμής των καυσίμων, της αλλαγής των καιρικών φαινομένων αλλά και της ζήτησης ενέργειας που
είναι συνάρτηση μιας σειράς παραγόντων και κυρίως της οικονομίας.
Παράλληλα ο πρόεδρος της ΔΕΗ , με πρόσφατες δηλώσεις συνέδεσε την υλοποίηση του προγράμματος αντικατάστασης των παλαιών μονάδων παραγωγής με την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίησή τους. Παρά την υψηλή κερδοφορία του 2009
(9, εκατ. ευρώ), αλλά και του πρώτου τριμήνου του έτους (257, 5
εκατ. ευρώ), το γεγονός ότι το Δημόσιο αποτελεί τον βασικό μέτοχο της εταιρείας έχει συμπαρασύρει την πιστοληπτική της ικανότητα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να δανειστεί από τις ξένες τράπεζες στις οποίες έχει απευθυνθεί για το ποσό των 5 δισ. ευρώ, αφού οι ελληνικές δεν είναι σε θέση να διαθέσουν αυτά τα κεφάλαια.
Μετά τον «πάγωμα » στην κατασκευή της κοινής μονάδας φυσικού αερίου με την Xαλυβουργική λόγω των παραπάνω , θα εφαρΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙΧΜΙΑΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ;
μοστεί και για το πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών μονάδων με
νέες η ίδια πρακτική ;
Με όλη αυτή την μείωση της ζήτησης γιατί το ΥΠΕΚΑ έκανε απόπειρα να περάσει αθόρυβα στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ διάταξη
για την κατασκευή αιχμιακών μονάδων, που αφορά σε μεμονωμένο
επενδυτή και η οποία τελικά αποσύρθηκε,μετά τη δημοσιοποίηση του
όλου θέματος.
"Όχι μόνον δεν χρειάζονται άμεσα αιχμιακές μονάδες, καθώς η
διείσδυση των ΑΠΕ θα παραμείνει περιορισμένη τουλάχιστον στα επόμενα δύο-τρία χρόνια, αλλά απαιτείται να περάσουμε μελλοντικά
και σε ένα νέο μοντέλο κατασκευής των συγκεκριμένων μονάδων".
Την κατηγορηματική αυτή άποψη αναπτύσσει ο πρόεδρος του
ΔΕΣΜΗΕ Μιχάλης Παπαδόπουλος εμμέσως πλην σαφώς στέκεται
κριτικά απέναντι στην προταση του ΥΠΕΚΑ

