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Κώστας Βαρσάμης
Πρόεδρος ΣΠΜΤΕ

Το Γενικό μας Συμβούλιο
γίνεται σε μια περίοδο όπου
η επίθεση στους εργαζόμε-
νους στη χώρα μας είναι έ-
ντονη διαρκής και ειδεχθής
σε όλα τα επίπεδα διαβίωσης
(οικονομικό –ασφαλιστικό –
κοινωνικό).

Όλα τα παραπάνω συνθέ-
τουν ένα πρόβλημα δημο-
κρατίας για τον τρόπο που ε-
πιβάλλονται γυρνώντας το
εργατικό κίνημα πολλές μοί-
ρες πίσω.

Εμείς λοιπόν θα αντιστα-
θούμε όχι γιατί είμαστε εργαζόμενοι και έτσι πρέπει να κάνου-
με από συνήθεια αλλά γιατί

Δεν πάει άλλο πια. Οι άλλοι να αποφασίζουν για μας χωρίς ε-
μάς και στο τέλος εμείς να πληρώνουμε το λογαριασμό.

Ναι μπορούμε να συζητήσουμε για αλλαγές οπιες αλλαγές για-
τί το εργατικό κίνημα πάντα βλέπει μπροστά και αλλάζει δεν εί-
ναι ποτέ στατικό γι’ αυτό και δεν μπορεί να είναι ποτέ συντη-
ρητικό.

Μόνο που πλέον μπορούμε να βλέπουμε τι υπάρχει στο πίσω
μέρος της κεφαλής του καθενός και η συζήτηση θα γίνει με ό-
λα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι χωρίς περίστροφα.

Άλως δε θα γίνει, απλά θα υπάρχει εκ των προτέρων σύ-
γκρουση.

Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το έργο βρίσκεται από την πρώτη στιγ-
μή και ο πτυχιούχος Μηχανικός γεγονός όμως που για τον πτυ-
χιούχο μηχανικό στη ΔΕΗ που δεν είναι άγνωστο γιατί με όλες
τις μορφές έκφρασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα
μας είτε απόφοιτοι του μικρού πολυτεχνείου – ΚΑΤΕ – ΤΕΙ - α-
καδημιών εμπορικού ναυτικού της ανώτερης και ανώτατης εκ-

παίδευσης πάντα σ’ αυτήν την επιχείρηση αντιμετωπίζονται ε-
σκεμμένα περίεργα.

Είναι οι μόνοι εργαζόμενοι στην επιχείρηση που ενώ προσδοκά
πολλά από εκείνους και τους προσλαμβάνει για την εκπαίδευση
τους και τον ακαδημαϊκό τους τίτλο κερδίζει τόσα χρόνια από
την υπεραξία της εργασίας του άλως δεν θα τους απορροφού-
σε διαρκώς από την αγορά εργασίας.

Όταν όμως συζητάμε για την εξέλιξη τότε αρχίζουμε το πα-
ραμύθι των επαγγελματικών δικαιωμάτων και για να μπορέσου-
με να το κάνουμε και πιο ισχυρό το διαίρει και βασίλευε, αρχί-
ζουμε και τον κανιβαλισμό των γενεών πριν η μετά το 90.

Αναγνωρίζουν βέβαια όλες οι διοικήσεις το δίκιο μας αλλά
σύμφωνα με την προηγούμενη δεν μπορούσαν να βρουν το δί-
καιο.Αποτέλεσμα επειδή τα χρόνια περνούν και για να μην που-
λήσουμε κανέναν συνάδελφο οδηγηθήκαμε την τελευταία ημέ-
ρα της πενταετίας στα δικαστήρια και έτσι αποκτήσαμε και το
δίκαιο.

Επιτέλους γίνονται νέες προσλήψεις
Μη μας αναγκάζετε να τρέχουμε στα δικαστήρια για να κερ-

δίζουν άλλοι κλάδοι εργαζομένων και όχι η επιχείρηση με τους
εργαζόμενους της.

Όμως συνάδελφοι δυστυχώς τώρα δεν είναι ώρα να αναλύ-
σουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα του πτυχιούχου μηχανικού στην
επιχείρηση.Εδώ συμβαίνουν αλλά και για τα αλλά πρώτα παλεύ-
ουμε.Η επίθεση στο εισόδημα των εργαζομένων που γίνεται εί-
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ

«Ενωμένοι να απαντήσουμε στις προκλήσεις»

Μ
ε την παρουσία των συμμετεχόντων στα όργανα του Συλλόγου μας απ’ όλη τη χώρα και την παρου-
σία βουλευτών από τα τρία μεγάλα κόμματα της Βουλής (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ) καθώς και των Γενικών
Γραμματέων των υπουργείων ΠΕΚΑ και Υγείας και ανώτατων στελεχών της ΔΕΗ, πραγματοποιήθη-

κε στις 7 Ιουλίου το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στην Αθήνα.
Οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου άρχισαν με την ομιλία του προέδρου του Συλλόγου Πτυχιούχων Μη-

χανικών (ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ) Κώστα Βαρσάμη που κάλεσε τους παρισταμένους αλλά και όλους τους εργαζόμε-
νους στη ΔΕΗ να απαντήσουν ενωμένα στις αλλαγές που προωθούνται.

Κ. Βαρσάμης, Πρόεδρος ΣΠΜΤΕ
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ναι πρωτοφανής και η αντίδρα-
ση μας περά από τις μέχρι τώ-
ρα κινητοποιήσεις μέσα από την
ομοσπονδία και την συνομο-
σπονδία θα έχει και συνεχεία
μετά και από τα συμπεράσματα
του σημερινού μας συμβούλιου.

Όριο αποδοχών
Η επιβίωση του ασφαλιστι-

κού είναι για μας έργο ζωής και
για αυτό θα συζητήσουμε στο
συμβούλιο μας

Τις τελευταίες ημέρες έ-
χουν ξεκινήσει διαδικασίες α-
περγιακών μέτρων από σω-
ματεία απέναντι στον τρόπο
φορολόγησης των μετακινή-
σεων αλλά και του ορίου στις
αποδοχές.

Το πρόβλημα έχει δυο σκέ-
λη δεν στεκόμαστε απέναντι
στον τρόπο που φορολογού-
νται όλοι οι Έλληνες αν πλέον
μετά τα νέα δεδομένα η επι-
χείρηση έχει την δυνατότητα
να προχωρήσει σε πρόσθετες
παροχές για αυτούς που πραγ-
ματικά είναι αναγκαίο να το πα-
λέψουμε

Όμως για το όριο στις απο-
δοχές είμαστε κάθετα αντίθε-
τοι, ετήσιες η μηνιαίες, όταν
πρόκειται για πρόσθετη απο-
ζημίωση με εντολή της επιχεί-
ρησης είτε υπερωριακή απα-
σχόληση, είτε μετακίνηση και
για αυτό θα είναι πρόταση
προς το συμβούλιο μας να
προχωρήσουμε σε μορφές κι-
νητοποίησης.

Την ίδια περίοδο τα πράγ-
ματα στην ενέργεια βρίσκονται
σε μια διαρκή κινητικότητα.

Κυκλοφορούν πάλι σενάρια
για την αλλαγή του τρόπου υ-
πολογισμού της οριακής τιμής
του συστήματος δηλαδή πάλι
οι έμποροι να κερδοσκοπή-
σουν πάνω στο τελευταίο κα-
ταφύγιο ενέργειας που είναι η
ΔΕΗ.

Την περίοδο 2005-2008 τα
κέρδη με τη στρεβλή τιμή έγι-
ναν στάχτη ; γιατί από ότι φά-
νηκε τίποτα δεν επενδύθηκε
στη χώρα.

Την ίδια ώρα γίνεται μια με-
γάλη προσπάθεια στη χώρα
για επενδύσεις στις ΑΠΕ ήδη
φτάσαμε η αιολική ενέργεια να
αποτιμάτε στη χώρα μας περί
τα 80 ευρώ η μεγαβατωρα η η-
λιακή ενέργεια στα 0,45 κιλο-
βατώρα όλη αυτή η επιδότηση
θα καλυφτεί από τη κυβέρνη-
ση της χώρας – από τους κα-
ταναλωτές η στο τέλος από
την ΔΕΗ;

Όταν μιλάμε για εξοικονό-
μηση ενέργειας μιλάμε μόνο
για δράσεις αλλαγών στο τρό-
πο διαβίωσης (εδώ θέλω να
σας ενημερώσω ότι σχετική η-
μερίδα που συνδιοργανώσαμε
στην Κοζάνη έτυχε μεγάλης α-
νταπόκρισης από συναδέλ-
φους και πολίτες της ευρύτε-
ρης περιοχής της δυτικής Μα-
κεδονίας) ή στα τιμολόγια.

Γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα τι-
μολόγια της ΔΕΗ προάγουν την
εξοικονόμηση και είναι το ση-
μείο που χάνουν από τους α-
νταγωνιστές τους οι όποιοι
χρησιμοποιούν την ευθεία τι-
μολόγηση και για το λόγο αυτό
απευθύνονται σε καταναλωτές
με υψηλές καταναλώσεις.

Ενεργειακός
Σχεδιασμός

Όλα τα παραπάνω τα παλέ-
ψαμε το προηγούμενο διά-
στημα και είμαστε πρώτοι ε-
κείνοι που ζητάμε στη χώρα έ-
ναν Μακροχρόνιο ενεργειακό
σχεδιασμό.

Πιστέψαμε ότι μετά την Κο-
πεγχάγη 2009 θα ξεκινήσει ο
διάλογος όπως αρμόζει σε ευ-
νομούμενη πολιτεία.

Δυστυχώς όμως ακόμη και

......

Από τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου του ΣΠΜΤΕ
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σήμερα αποσπασματικά μετρά ακούμε που μας οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι καλά όλα αυτά αλλά τα συμφέροντα είναι ε-
δώ με την κακώς εννοούμενη έννοια.

Για όλες αυτές τις επενδύσεις που προγραμματίζονται για
την πράσινη ανάπτυξη δεν βλέπουμε να υπάρχουν θέσεις
εργασίας σε όλου τους τομείς παρά μόνο στους έμπορους
και τους μεταφορείς.

Δεν παραδειγματιζόμαστε από τους εταίρους μας που
πρώτα έκτισαν εργοστάσια κατασκευής και μετά προχώ-
ρησαν στην κατασκευή ηλιακών –αιολικών - παράκτιων αι-
ολικών πάρκων.

Από ότι φαίνεται θέλουμε να πιάσουμε τον στόχο του 20-
20-20 μειώνοντας όχι μόνο τη ΔΕΗ αλλά και την παραγω-
γική υπεραξία της χώρας χωρίς να δίνουμε δυνατότητα στα
παιδιά μας που σπουδάζουν να έχουν δικό τους μέλλον.

Ένας ενεργειακός σχεδιασμός στη χώρα θα καταδείξει
ποιοι πραγματικά μπορούν να επενδύσουν σε τι καύσιμο και
τι μίγμα καύσιμου έχει ανάγκη η χώρα προκειμένου να δια-
τηρήσει και την εθνική ανεξαρτησία της.

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις στη επιχείρηση μας έχουν καθυστερήσει

και σαν να μην έφτανε αυτό κάναμε γιορτή για να κλείσου-
με ένα εργοστάσιο.

Εμείς θα πανηγυρίσουμε μαζί σας μόλις ξεκινήσουν τα
έργα στην Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη, όταν λει-
τουργήσει το Αλιβέρι και ούτω καθεξής. Ξέρουμε ότι όλα
τα εργοστάσια έχουν ημερομηνία λήξης αλλά ξέρουμε ότι

και τα νέα έχουν ημερομηνία έναρξης.
Επιτέλους ας σχεδιάσουμε ας δουλέψουμε και είμαστε

πρώτοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που θέλουμε καθαρά ερ-
γοστάσια –καθαρό περιβάλλον.

Από τη στιγμή που περνάμε σε μεγαλύτερες επενδύσεις
στην κατηγορία των ΑΠΕ μήπως πρέπει να επενδύσουμε
στην εκπαίδευση για στροφή του προσωπικού προς εκεί-
νη την κατεύθυνση για τη λειτουργία της ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.

Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα
πλαίσια της οδηγίας 72 της απελευθέρωσης της ηλεκτρε-
νέργειας διαφάνειας και διαχείριση δικτύων.

Είναι θέμα που θα απασχολήσει και το συμβούλιο μας αλ-
λά πρέπει να κάνουμε σαφές σε όλους εκ των πρότερων ό-
τι καλές οι λύσεις των εταίρων που μιλανε μόνο για νομικό
διαχωρισμό και παραμονή των πάγιων στην επιχείρηση αλ-
λά πρέπει να ξέρουν ότι αυτά τα πάγια υπάρχουν γιατί κά-
ποιοι έδωσαν πολύ χρόνο από τη ζωή τους αν όχι την ίδια
τη ζωή τους.

Επομένως η λύση που θα βρεθεί αν θέλετε να είμαστε ό-
λοι μαζί πρέπει να έχει πρώτα τον εργαζόμενο.

Και δεν χρειάζεται κάποιοι να ράβουν κοστούμια πρόε-
δρων και διευθυνόντων όπως έγινε την περίοδο του
ΔΕΣΜΗΕ που όπως αποδείχτηκε από την εμπειρία στις άλ-
λες χώρες δεν ήταν και τόσο απαραίτητο να γίνει.

Όσον αφορά την καθημερινή μας ζωή στην επιχείρηση
υπάρχουν εκκρεμότητες από παλιά και έχουν να κάνουν με
την αξιολόγηση και ανάθεση καθηκόντων πρέπει επιτέλους

......
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να προχωρήσουμε στην αλλαγή του γραφειοκρατικού τρό-
που ανάθεσης καθηκόντων όπως όλα τα κλαδικά σωματεία
έχουμε ζητήσει.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην διαχείριση της απόδοσης των
στελεχών φυσικά ένας που γίνεται προϊστάμενος δεν είναι
και αναγκαίο να μείνει μέχρι τέλους του εργασιακού του
βίου προϊστάμενος αυτά έχουν ξεπεραστεί τα κλειδιά ό-
μως κάποιοι πρέπει να τα βρουν.

Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι ούτε εργοδοτικό
σωματείο είμαστε ούτε συνδιοικήση απαιτούμε αλλά το έ-
χει αποδείξει η πορεία μας ότι θέλουμε την τήρηση αρχών
–αξιοπιστίας της διοίκησης

Και αν μέσα από τον διάλογο και τις όποιες μελέτες δια-
χείρισης ανθρωπινού δυναμικού και τάσεων της αγοράς αν
απαιτείτε νέα αναδιοργάνωση να προχωρήσουμε και όχι να
ξεφυτρώνουν συνέχεια διευθυντές –βοηθοί –τομεαρχες
χωρίς σχέδιο και μεγαλώνοντας το γραφειοκρατικό ιστό
της επιχείρησης

Συνάδελφοι αυτή την περίοδο χτυπήθηκαν αρκετές από
τις κατακτήσεις μας πρέπει και να κοιτάξουμε μπροστά και
να ανασυνταχτούμε.

«Κοινωνικός μισθός»
Κυρίαρχα όμως πρέπει να σταθούμε απέναντι στις στρε-

βλώσεις που δημιουργήθηκαν στις κοινωνικές παροχές του

προηγούμενου ασφαλιστικού μας φορέα παροχές που φτά-
νουν στην οικογένεια του καθενός μας και συνθέτουν τον
κοινωνικό μισθό του εργαζόμενου όπου τίποτα από όλα
αυτά δεν μας είναι χάρισμα.

Δεν είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει η κατασκηνωτική πε-
ρίοδος και κάθε χρόνο να τρέχουμε να βγάλουμε την πο-
λυπόθητη άδεια λειτουργίας τους.

Σήμερα που μιλάμε να βλέπουμε να απαξιώνεται μια τέ-
τοια περιουσία αλλά και να ανατρέπεται ο προγραμματι-
σμός των οικογενειών μας.

Όταν όλοι ξέρουμε ότι τα χρήματα που δαπανώνται και
προσφέρονται από την επιχείρηση δεν είναι λίγα.

Δεν μπορούμε να κλείνομαι το αυτιά μας όταν οι πόροι
για την λειτουργία των ιδιοκτήτων βρεφονηπιακών σταθ-
μών είναι πολλαπλάσιοι των πόρων για τα παιδιά των συ-
ναδέλφων που ζουν μακριά από τους βρεφονηπιακούς
σταθμούς και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να στρα-
φούν σε ανεξάρτητους σταθμούς.

Μήπως πρέπει επιτέλους να περάσουμε στην δημιουργία
ενός πραγματικού οργανισμού παροχής κοινωνικού μισθού
στους εργαζόμενους μετεξελίσσοντας τον ΟΚΔΕ και στε-
λεχώνοντας τον κατάλληλα.

Όλα αυτά συνάδελφοι είναι θέματα που θα απασχολή-
σουν το συμβούλιο μας και θα καλέσουμε την ομοσπονδία
τα όποια συμπεράσματα μας να τα βάλει ψηλά στην ατζέ-
ντα των διαβουλεύσεων της.»

......
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Νίκος Φωτόπουλος
Πρόεδρος της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Στη συνέχεια στο βήμα ανέ-
βηκε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ, ο οποίος κάλεσε από το
βήμα σε συστράτευση όλους
τους εργαζομένους της ΔΕΗ.
«Εαν θέλουμε, είπε χαρακτηρι-
στικά,η ΔΕΗ να έχει μέλλον,τό-
τε ένα πράγμα πρέπει να κά-
νουμε : «Να αγωνιστούμε με ό-

λες μας τις δυνάμεις να αποκρούσουμε τη λυσσαλέα επίθεση των
κρατικοδίαιτων ιδιωτών» σε βάρος της επιχείρησης. Εχουμε πολύ
δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως να είστε σίγουροι ότι ως
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αυτό τον δρόμο θα τον βαδίσουμε όσο δύσκολος και
ανηφορικός και αν είναι.»

«Τα μέτρα της κυβέρνησης εκτός από άδικα, βάρβαρα, αντερ-
γατικά, αντιλαϊκά είναι και αναποτελεσματικά, επισήμανε σε άλλο
σημείο της ομιλίας του ο προέδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και συ-
μπλήρωσε λέγοντας:

«Καταρχήν είναι άδικα γιατί η Κυβέρνηση καλεί για την κρίση
(παρά τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις και υποσχέσεις) να πληρώ-
σουν τα συνήθη υποζύγια, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Οι
πραγματικοί έχοντες και κατέχοντες για μια ακόμα φορά στην ου-
σία περνούν απαρατήρητοι, και όσοι τολμούν να το επισημάνουν
αυτό δέχονται καταιγισμό βολών. Αντιμετωπίζονται ως μη σοβα-
ροί και υπεύθυνοι άνθρωποι, ως μη έχοντες ρεαλιστική πρόταση
και στο τέλος ως μη πατριώτες.Σε όλους όσους επιχειρούν να μας
κάνουν πλύση εγκεφάλου και λοβοτομή και να μας γεμίσουν με
κάθε είδους ενοχές, πως όσοι διαφωνούμε δεν είμαστε υπεύθυ-
νοι, σοβαροί ή πατριώτες απαντούμε ότι : και υπεύθυνοι είμαστε
και κατανόηση δείχνουμε και φιλότιμο έχουμε αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα γίνουμε αυτόχειρες, ούτε την αφαίμαξη και την
αφαίρεση των κατακτήσεών μας θα χειροκροτήσουμε.»

Κώστας Κατσαρός
Γ.Γ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

«Η πολιτική απόφαση της
Κυβέρνησης για τον διαχωρι-
σμό της επιχείρησης έχει λη-
φθεί, το μόνο που επεξεργά-
ζονται είναι το μοντέλο που
θα ακολουθηθεί. Γι’ αυτό, λοι-
πόν, σήμερα τους στέλνουμε
ένα μήνυμα: Μαριονέτες στο
έργο που θέλουνε να παίζου-

νε δεν θα γίνουμε!
Έχουμε χρέος και είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε το συμ-

φέρον των εργαζομένων και της επιχείρησης και αυτοί δεν μας έ-
χουν πείσει ακόμη πως αυτά που κάνουν είναι για το δικό μας
συμφέρον.

Η λύση που θα δοθεί,θα πρέπει να διασφαλίζει απόλυτα την πε-
ριουσία της ΔΕΗ και τα δικαιώματα των εργαζομένων της όπως
(ΚΚΠ, Κανονισμό Λειτουργίας, ΣΣΕ, κλπ) και δηλώνουμε ότι δεν
θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από αυτά.»

«Το αύριο της ΔΕΗ, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ, μόνο μέσα από την ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί. Στο πα-
ρελθόν μάς υποσχέθηκαν την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονι-
σμό των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ και το αυτονόητο όμως δεν
το τήρησαν.Πρέπει, όμως,στο σήμερα να αρχίσει να γίνεται πραγ-
ματικότητα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για μία σύγχρονη καθετο-
ποιημένη, παραγωγική και κερδοφόρα ΔΕΗ στο αύριο.»

Ηλίας Σταμέλος
Αντιπρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Έχουμε μια συνολική επίθε-
ση και το τελευταίο εξάμηνο
δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο
στο σύνολο των δικαιωμάτων.
Έχουμε μείωση μισθών και
στη ΔΕΗ και αλλού. Έχουμε
κατάργηση του 1�ου και 14ου μι-
σθού. Έχουμε φορολογική α-
φαίμαξη. Δηλαδή συνολικά έ-
χουμε χτύπημα του εισοδή-
ματος. Έχουμε χτύπημα των
εργασιακών σχέσεων.Έχουμε
χτύπημα στο ασφαλιστικό.

Στο ασφαλιστικό όπου βλέ-
πουμε να υλοποιούνται αποφάσεις της «Λευκής Βίβλου», προα-
ποφασιμένα δηλαδή μέτρα για τα ασφαλιστικά μέτρα προς οφε-
λος του καπιταλιστικού συστηματος.

(…) Και τα πήραν τωρα με την κρίση, που είναι κρίση του κα-
πιταλιστικού συστήματος, γιατι πιστεύουν ότι μπορούν να τα πε-
ράσουν.

(…) Το ζήτημα του 51% είναι στην ημερήσια διάταξη αλλα δεν
είναι πρώτη προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα τώρα είναι ο
διαχωρισμος. Και ο Γ.Γ. του υπουργείου και ο Αν.Δ/νων Συμβου-
λος της ΔΕΗ το είπαν. Ο διαχωρισμός της Διανομής και της Με-
ταφοράς είναι προυπόθεση για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση.
Και σ΄αυτό υπάρχει συμφωνία ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Όλα τα σενάρια που συζητιούνται –και τα τρία- έχουν το ιδιο
περίπου αποτέλεσμα.

Οι εργαζόμενοι στη Μεταφορα και στη Διανομή τι θα γίνουν,
τι θα κερδίσουν; Και εδώ πρεπει να θυμηθούμε το παράδειγμα

Κ.Κατσαρός, Γ.Γ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Ηλίας Σταμέλος – Αντιπρόεδρος
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

......

Ν.Φωτόπουλος, Πρόεδρος
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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της Ολυμπιακής που τους απέλυσαν και τους ξαναπροσέλαβαν.
Και εδώ έρχεται πάλι το ζήτημα «ΔΕΗ- Ενέργεια για ποιόν;».Εμείς
απαντάμε: ΔΕΗ και Ενέργεια για το λαό που να εξυπηρετεί τις α-
νάγκες του,σημαίνει μόνον κρατικός φορέας.Αν δεν βάλουμε τέ-
τοια ζητήματα στην ημερήσια διάταξη θα έχουμε ανυπέρβλητα
προβλήματα, θα μετράμε απώλειες…

Θανάσης Χαντάβας
Βουλευτής Γρεβενών (ΠΑΣΟΚ)

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μέ-
να να είμαι σήμερα εδώ γιατί
με πολλούς από εσάς εργά-
στηκα μαζί για περισσότερα �0
χρόνια. Σήμερα η πατρίδα μας
αντιμετωπίζει μια πολύμορφη
κρίση και στο χώρο της ενέρ-
γειας θα γίνουν μεγάλες αλλα-
γές στην επόμενη δεκαετία.
Πολλοί και στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη μιλούν για μια
νέα βιομηχανική επανάσταση
και αυτό γιατί οι συμβατικοί ε-
νεργειακοί πόροι περιορίζο-

νται και πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις επόμενες γενιές,με μέτρα
για την εξοικονόμηση ενέργειας και γιατί τα δίκτυα είτε του φυσι-
κού αερίου είτε του πετρελαίου είτε της ηλεκτρικής ενέργειας πρέ-
πει να διευρυνθούν ώστε στην Ευρώπη να υπάρξει ασφάλεια στον
εφοδιασμό και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλ-
λοντος για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή.Όλα αυτά εί-
ναι επόμενο ότι θα επιφέρουν αλλαγές στη ΔΕΗ. Όλα αυτά συνι-
στούν και προκλήσεις και απειλές για την επιχείρηση. Ο Σύλλογός
σας έχει μια συνεπή πορεία και αντιμετώπιζε με σοβαρότητα, υ-
πευθυνότητα και αγωνιστικότητα,όλα τα ζητήματα. Πιστεύω ότι με
τα ίδια στοιχεία θα συμβάλει ώστε και η επιχείρηση να πάει καλά
και οι εργαζόμενοι να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.»

Μιχάλης Γιαννάκης
Βουλευτής Βοιωτίας (ΝΔ)

«Πρέπει να δούμε και να αποφασίσουμε τι ΔΕΗ θέλουμε και τι
ενεργειακή στρατηγική πρέπει να αναπτύξουμε. Λέμε λοιπόν ότι
πρέπει πολύ γρήγορα να προχωρήσουμε στις μονάδες Πτολε-
μαΐδα 5, Μελίτη 2, Αλιβέρι και Μεγαλόπολη. Παράλληλα είναι μια
μεγάλη ευκαιρία η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, από τις πρώτες που μπήκε
στον τομέα, να αναπτυχθεί.Ο διαχωρισμός είναι ένα τεράστιο θέ-
μα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να δούμε η από-
φαση που θα πάρουμε να μην είναι σε βάρος της επιχείρησης και
των εργαζομένων για να μην απαξιώσουμε αυτή την προσπάθεια.
Δεν μπορεί κανένας ιδιώτης να παίξει το ρόλο που παίζει η ΔΕΗ,

δεκαετίες τώρα. Θέλουμε μια
ΔΕΗ αναπτυσσόμενη,όχι φο-
βική στον ανταγωνισμό.Νομί-
ζω ότι και εσείς οι εργαζόμε-
νοι δεν έχετε να φοβηθείτε
τον ανταγωνισμό,αν αυτός εί-
ναι σε σωστές βάσεις,σε στα-
θερούς κανόνες που τηρού-
νται από όλες τις πλευρές.
Εσείς έχετε ένα πλεονέκτημα.
Την τεχνογνωσία δεκαετιών
που δεν την έχει ο ανταγωνι-
σμός, που εκεί μπορεί να κά-
νετε καλύτερα βήματα.»

Νάνος Απόστολος
Βουλευτής Μαγνησίας (ΚΚΕ)

«Χαιρετίζω τις εργασίες του
Συλλόγου, οι οποίες γίνονται
σε μια περίοδο όπου οι εργα-
ζόμενοι δέχονται μια τεράστια
επίθεση σε όλα τα επίπεδα.

Όταν αποφάσισαν την απε-
λευθέρωση της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας είναι σίγουρο
ότι τώρα προχωράνε με στα-
θερά βήματα για την πλήρη ι-
διωτικοποίηση της ΔΕΗ.Το α-
σφαλιστικό μας το χάσαμε ήδη
από τότε. Πρέπει το συνδικα-
λιστικό κίνημα να αποκτήσει
άλλη οντότητα.Να παλέψει για μια ΔΕΗ που θα ανήκει 100% στο λαό.
Όπου οι ίδιοι εργαζόμενοι θα ελέγχουν όχι μόνο τη ΔΕΗ αλλά το
χωρο της ενέργειας. Θα μπορούν να σχεδιάζουν πραγματικά τι α-
ναγκες υπάρχουν για τη χώρα μας. Και όχι σήμερα ο κάθε ιδιώτης
να δρα ασύδοτα για το κέρδος. Χρειάζεται μια άλλη πολιτική που
θα είναι σε όφελος των εργαζομένων,των λαϊκών στρωμάτων και ό-
χι προς οφελος του κεφαλαίου. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει
να κινηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Να ξεπεράσει τυχόν, ηγεσίες
που βάζουν πλάτες για να περάσουν τα μέτρα αυτά.»

Κώστας Μαθιουδάκης
Γ.Γ. υπουργείου ΠΕΚΑ

«Ειπώθηκε εδώ, ότι δεν υπάρχει ενεργειακός σχεδιασμός. Και
ήταν άδικο. Πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε το πρώτο απο-
τέλεσμα αυτής της δουλειάς που έγινε (για τον ενεργειακό σχε-
διασμό).

Α. Νάνος, Βουλευτής Ν.Μαγνησίας
(ΚΚΕ)

Μιχάλης Γιαννάκης,
Βουλευτής Βοιωτίας (ΝΔ)

Θ.Χαντάβας, Βουλευτής
Ν.Γρεβενών (ΠΑΣΟΚ)

......
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Ήταν το σχέδιο δράσης για
την ανάπτυξη των ΑΠΕ, το ο-
ποίο παρουσίασε όχι μόνο τις
ανανεώσιμες πηγές αλλά το
σύνολο του μίγματος που
χρησιμοποιεί για να φτάσου-
με τους στόχους του 2020,ό-
πως έχει υποχρέωση η χώρα
μας. Αναφέρομαι στον ενερ-
γειακό σχεδιασμό για τι αφο-
ρά τη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη ε-
πιχείρηση της χώρας, την πιο
κρίσιμη επιχείρηση της χώρας,
την επιχείρηση που βρίσκεται

στο κέντρο του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας. Πέρα από
το σχεδιασμό γίνονται και βήματα, όπως η προκύρηξη της Πτο-
λεμαΐδας 5, και γνωρίζετε πόσα χρόνια δεν είχε προστεθεί κανέ-
να μεγαβάτ στην παραγωγική ισχύ της ΔΕΗ.Προχωρούμε.Στόχος
είναι η ΔΕΗ να είναι μια ισχυρή επιχείρηση, που να στέκεται στον
ελληνικό και στο διεθνή χώρο και προς αυτή την κατεύθυνση γί-
νονται όλες οι κινήσεις του υπουργείου.»

Μπαράτσης Αποστόλης
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΗ

«ΔΕΗ χωρίς μηχανικούς δεν
μπορεί να υπάρξει, είπε ο Απ.
Μπαράτσης, μιλώντας από το
βημα του Γενικου Συμβουλίου
και συνέχισε λέγοντας: Κατα-
νοώ πλήρως το σπουδαίο ρό-
λο που παίζουν τα μέλη σας
στην ανάπτυξη της εταιρίας και
θέλω να τονίσω ότι θα είμαι δί-
πλα σας για μια ισχυρή ΔΕΗ.Οι
δρόμοι μας θα είναι παράλλη-
λοι όταν έχουμε να αγωνι-
στούμε για τα συμφέροντα της
εταιρίας.Υφιστάμεθα σαν εται-
ρία επιθέσεις από διάφορα μέ-

τωπα. Ένα από αυτά είναι οι τσαντάκηδες που χωρίς να έχουν ε-
πενδύσει ούτε ένα ευρώ μας παίρνουν τους καλύτερους πελάτες.Αυ-
τό μας ζημιώνει και έχουμε ειδοποιήσει τους πάντες ότι δεν μπο-
ρούμε να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση.Έχουμε μεγάλες επενδύ-
σεις για την επόμενη πενταετία και για να βρεθούν τα τεράστια πο-
σά πρέπει να έχουμε έσοδα, να απελευθερωθούν τα τιμολόγια.Δεν
μπορούμε να πουλάμε κάτω από το κόστος. Θα πρέπει να μειώ-
σουμε και τα κόστη μας. Και βέβαια δεν θέλουμε να μειώσουμε τα
κόστη σε βάρος των εργαζομένων.Το αντίθετο,στόχος μας είναι να
αποδώσουμε χωρίς να χρειαστεί να μειώσουμε τους μισθούς.»

Γιάννης Καραβασίλης
Εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ

«Χαιρετίζω το Γ.Σ. του Συλ-
λόγου σας,που πραγματοποι-
είται σε μια δύσκολη περίοδο,
την πιο δύσκολη ίσως στην ι-
στορία του συνδικαλιστικού
κινήματος περίοδο, με μια γε-
νικευμένη επίθεση που δέχο-
νται οι εργαζόμενοι στο βιο-
τικό επίπεδο, στις ασφαλιστι-
κές προσδοκίες και στις ερ-
γασιακές σχέσεις συνολικά.
Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη ε-
πίθεση στη Δημόσια Επιχεί-
ρηση Ηλεκτρισμού από τα με-
γάλα συμφέροντα που θέλουν
να πάρουν το μεγάλο φιλέτο που λέγεται ηλεκτρική ενέργεια της
χώρας και εμείς ως εργαζόμενοι, ως συνδικαλιστικό κίνημα πρέ-
πει να αποτρέψουμε. Τι πρέπει όμως να κάνουμε; Πρέπει να α-
παιτήσουμε,να οριοθετήσουμε το 51% στο δημόσιο και όχι απλώς
είναι «κόκκινη γραμμή» αλλά «αιτία πολέμου» αν επιχειρηθεί από
την όποια κυβέρνηση να αλλοιωθεί αυτό το 51%.

Πρέπει ακόμα μεσα στο επόμενο διάστημα η ΔΕΗ αν θέλει να
εχει ουσιαστικό μέλλον στο γενικότερο ενεργειακό ανταγωνισμό
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να κερδίσουμε το έδαφος και το
χρόνο που χάθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και διοι-
κήσεις.»

Αντώνης Αναγνώστου
Αντιπρόεδρος ΣΠΜΤΕ

Η σημερινή πετυχημένη εκ-
δήλωση δικαιώνει τις θέσεις
μας για ποιοτική αναβάθμιση
του Συλλόγου, όπως εξάλλου
αρμόζει σε ένα επιστημονικό
Σωματείο.Η έγκυρη ενημέρω-
ση για τα όσα σοβαρά θέμα-
τα απασχολούν την Επιχείρη-
ση και τους εργαζομένους κα-
θώς και ο επαναπροσδιορι-
σμός των κλαδικών μας θεμά-
των είναι ο κυρίαρχος στόχος
του Γενικού μας Συμβουλίου.

Θέματα όπως το σπάσιμο
της ΔΕΗ, με τον διαχωρισμό
της Μεταφοράς και Διανομής από τις υπόλοιπες δραστηριότη-
τες,και το ξεπούλημα Μονάδων κανένας δεν μπορούσε να τα δια-

Κ.Μαθιουδάκης, Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ

Μπαράτσης Αποστόλης,
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΗ

Γιάννης Καραβασίλης, εκπρόσωπος
εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ

......

Αντώνης Αναγνώστου -
Αντιπρόεδρος ΣΠΜΤΕ



10 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

νοηθεί μέχρι εχθές.
Η Επιχείρηση βάλλεται πανταχόθεν με σκοπό την συρρίκνωση

της, ώστε τα συμφέροντα να βρουν χώρο δράσης.
Εμείς θα επιμένουμε ότι, για το συμφέρον της χώρας, των πο-

λιτών, της Επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτήν,η ΔΕΗ πρέ-
πει να παραμείνει ισχυρή, ενιαία και καθετοποιημένη με το 51%
στο Κράτος.

Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η Επιχείρηση μπορεί και πρέ-
πει να είναι ο αναπτυξιακός βραχίονας για την χώρα.

Πρόσφατα, για την στήριξη της επί δεκαετιών εξαθλιωμένης
Ελληνικής Οικονομίας, η κυβέρνηση πείρε μέτρα σκληρά που έ-
χουν σοβαρή επίπτωση στους εργαζομένους.

Εμείς τα αμφισβητούμε και τα θεωρούμε άδικα και αναποτελε-
σματικά. Η μείωση του ετησίου εισοδήματος και σύνταξης, που
προκύπτει από την απώλεια των δώρων και την μείωση κατά 10%
του μηνιαίου εισοδήματος, εξαφανίζουν το αξιοπρεπές, μέχρι ε-
χθές, επίπεδο διαβίωσης των συναδέλφων.Μέτρα,όπως αυτό του
πλαφόν του μισθού, δεν έχουν καμία λογική, είναι παράνομα και
στοχεύουν στην αποψίλωση του ανθρώπινου δυναμικού. Γνωρί-
ζουμε ότι, οι μοναδικοί που δεν ευθύνονται είναι οι συνεπείς ερ-
γαζόμενοι. Πολύ δε περισσότερο όλοι εμείς που ο μισθός και η
σύνταξη μας δεν επιβαρύνει το Δημόσιο Ταμείο.

Οι ευθύνες ανήκουν σε άλλους. Αυτούς που δημιούργησαν τα
προβλήματα με το χρηματιστήριο, τα κοινοτικά κονδύλια, τα χρή-
ματα των ταμείων,τα οικονομικά σκάνδαλα, την φοροδιαφυγή, την
εισφοροδιαφυγή και τόσα άλλα.

Συνάδεφοι/σες
Καθήκον όλων μας είναι η προάσπιση της ΔΕΗ και των μετά α-

πό τόσα χρόνια και αγώνες κεκτημένων μας.

Στ. Ψαράς
Αν. Γ.Γραμματέας ΣΠΜΤΕ

Εικοσιπέντε χρόνια τώρα α-
κούμε το ίδιο πράγμα «τού-
νελ»,«λιτότητα»,«οικονομία».
Ο πλούτος που παράχθηκε
που πήγε συνάδελφοι;Δεν θα
απαντήσω γιατί όλοι ξέρουμε
που πήγε. Στα σεντούκια ορι-
σμένων. Στα ίδια σεντούκια,
που αυτοί που τα έχουν λένε
ξαναπλήρωσε το κενό που υ-
πάρχει και σου αφαιρώ και αυ-
τό ήδη που είχες ήδη. Είναι
δηλαδή διπλό το έγκλημα. Εις
βάρος μας.

Υπάρχουν άραγε προτάσεις ή είναι όλα αυτά που ακούμε είναι
μονόδρομος;Πιστεύει κανείς από σας ότι είναι μονόδρομος;Φα-
νταστείτε μια οικογένεια που θέλει να δανειστεί και λέει ότι δεν

μπορώ να δανειστώ παρά μόνο από τον τοκογλύφο. Μα η πρώτη
της δουλειά θα είναι να πάει στο γείτονα. Η κυβέρνηση κατ΄ ε-
πέκταση είναι δυνατόν να λέει ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα
παρά να πάω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο;Το οποίο ήρθε ε-
δώ με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε;

Απλά, παλιά η κυβέρνηση είχε ένα άλλοθι ότι για όλα φταίει η
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τώρα έχει ένα άλλο άλλοθι που είναι πιο ι-
σχυρό. Είναι η τρόικα.

Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα που ζούμε, τα αντεργατικά, θα μπο-
ρούσαν να προσομοιάσουν σε ένα πείραμα. Ένα πείραμα που κά-
νουν στην πλάτη μας. Ένα πείραμα που δεν γίνεται μόνο εδώ αλ-
λά γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Κώστας Γεωργίου
Γ.Γραμματέας ΣΠΜΤΕ

Ολοκληρώνοντας τις εργα-
σίες της πρωινής συνεδρίασης
ο Γραμματέας του ΣΠΜΤΕ
Κ.Γεωργίου υποστήριξε ότι
«Το Γενικό Συμβούλιο γίνεται
σε μια περίεργη εποχή.Μια ε-
ποχή που όλοι οι εργαζόμενοι
φάγαμε τέτοιο τρακάρισμα.
Μέσα σε 8 μήνες βρεθήκαμε
σε άλλη χώρα. Από εκεί που
είμαστε καλοπληρωμένοι,που
αγωνιούσαμε για την ύπαρξη
της επιχείρησης.Μας προέκυ-
ψαν όλα αυτά ή αλλάζουμε ή
βουλιάζουμε.Τελικά αυτό που
γίνεται είναι να βουλιάζουμε αλλάζοντας και αλλάζουμε βουλιάζο-
ντας, γιατί πάνω από όλα πρέπει να σώσουμε την χώρα.

Σε αυτό το περιβάλλον ερχόμαστε να συζητήσομε για τη ΔΕΗ.
Έρχεται η τρόικα, της ΕΕ, του ΔΝΤ και το ίδιο το πολιτικό σύ-
στημα της χώρας να βάζουν ερωτηματικό για την ύπαρξη της με-
γαλύτερης επιχείρησης της χώρας,της ΔΕΗ.Σήμερα προσπαθούμε
να κρατήσουμε κατακτήσεις, σήμερα αυτά κινδυνεύουν. Οφεί-
λουμε σαν συνδικάτο ότι μπορούμε να το διαφυλάξουμε.Όταν λέ-
με συνδικάτο, εννοούμε όλοι μας. Φτάσαμε στο σημείο να κά-
νουμε κατάληψη στη Χαλκοκονδύλη �0, τώρα για την τελευταία
κινητοποίηση που είχε η ΓΕΝΟΠ, και οι συνάδελφοί μας που ερ-
γάζονται στο κτίριο είχαν αρράξει στις διπλανές καφετερίες και
μας κοιτάγανε σα γραφικές φιγούρες, παρότι υπογράψανε στις
καταστάσεις και πήραν το μεροκάματό τους και παρότι ήρθαν
συνάδελφοι από πολλές περιοχές της Αθήνας, τη Θεσσαλονίκη,
την Πτολεμαΐδα, τη Μεγαλόπολη,αυτοί οι συνάδελφοι λοιπόν του
κτηρίου πήγαν στα σπίτια τους.

Μην περιμένετε λοιπόν συνάδελφοι, αν δεν γίνουμε μια γροθιά,
να έχουμε αποτέλεσμα.»

Στέφανος Ψαράς -
Αν. Γ.Γραμματέας ΣΠΜΤΕ

......

Κ.Γεωργίου, Γραμματέας ΣΠΜΤΕ



Την αντίθεσή τους στα μέτρα που συρρικνώνουν τα εισοδήματα και τα
ασφαλιστικά δικαιώματα εξέφρασαν χιλιάδες εργαζόμενοι που διαδήλωσαν
το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Αν και το Πανεργατικό συλλαλητήριο που διοργάνωσαν οι ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ
σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης «απειλήθηκε» από τη
βροχή σε αυτό συμμετείχαν δυναμικά συνάδελφοι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ,
μεταξύ των οποίων και συνάδελφοι Πτυχιούχοι Μηχανικοί.

Μαζί με χιλιάδες συναδέλφους από όλους τους κλάδους διαδηλώσαμε
τη σφοδρή αντίθεσή μας στα αντεργατικά μέτρα του μνημονίου, την ανερ-
γία και τη λιτότητα απαιτώντας παράλληλα την κρίση να πληρώσουν οι ένο-
χοι, οι έχοντες και κατέχοντες.

Μετά τη συγκέντρωση που έγινε στο άγαλμα Βενιζέλου πραγματοποιή-
θηκε πορεία προς το «ΒΕΛΙΔΕΙΟ» Συνεδριακό Κέντρο, όπου επιδόθηκε το
ψήφισμα των εργαζομένων στην Κυβέρνηση.
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Η ανακοίνωση του ΣΠΜΤΕ:

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες
Είναι γεγονός ότι ζούμε την πιο σκληρή περίοδο μετά την μεταπολίτευση από την ε-
πίθεση που δέχεται η εργαζόμενη κοινωνία και ο απλός πολίτης.
Η Συμφωνία της ΤΡΟΙΚΑΣ που απαρτίζετε δυστυχώς από την Ελληνική Κυβέρνηση,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν πάρει μια απόφαση και
την υλοποιούν:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Εμείς τι κάνουμε για όλα αυτά;
Και πόσο μάλλον που η ενέργεια, η ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι σ’ αυτήν βρίσκονται στο
στόχαστρο.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΣΤΗΝ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΩΡΑ 18:00
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ:
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ.

Δ.Ε.Θ. ΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (τίτλος της εφ. Αυγή)
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Η «τρόικα», η απελευθέρωση,

E
ν μέσω θέρους, στις αρχές

Αυγούστου, η γνωστή σε ό-

λους μας τρόικα φέρεται να

έθεσε ζήτημα πώλησης λιγνιτικών

ή (και) υδροηλεκτρικών μονάδων

της ΔΕΗ προκειμένου να απελευ-

θερωθεί η αγορά ηλεκτρικής ε-

νέργειας στη χώρα μας.

Το θέμα, λόγω των άμεσων αντι-
δράσεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ οι οποί-
ες και προβλήθηκαν στα πρωτοσέλι-
δα των εφημερίδων, πήρε γρήγορα
διαστάσεις, ιδιαίτερα δε μετά και την
αποστολή του γνωστού μηνύματος
που έστειλε στους βουλευτές του κυ-
βερνώντος κόμματος ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Νίκος Φωτόπου-
λος. Η κυβέρνηση θέλησε να «βγά-
λει» το θέμα από την επικαιρότητα -
αν και παραδέχθηκε ότι το θέμα τέ-
θηκε- αφήνοντας να διαφανεί ότι δεν
έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Τ.
Μπιρμπίλη,που συναντήθηκε εκείνες
τις μέρες με τους εκπροσώπους της
τρόικας, φέρεται να υποστήριξε ότι
η απελευθέρωση της αγοράς ενέρ-
γειας μπορεί να γίνει και χωρίς την
πώληση μονάδων της ΔΕΗ.Σε συνέ-
ντευξή της σε κυριακάτικη εφημερί-
δα δήλωσε σχετικά : «τόσο η κυ-
βέρνηση όσο και η τρόικα επικε-
ντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην

απελευθέρωση της αγοράς ενέργει-
ας και όχι στην ιδιωτικοποίηση μο-
νάδων της ΔΕΗ» ενώ έσπευσε να το-
νίσει ότι «Υπάρχει συγκεκριμένος
χώρος για την ιδιωτική πρωτοβουλία
στην παραγωγή ενέργειας, από ανα-
νεώσιμες πηγές, από φυσικό αέριο
αλλά και λιγνίτη».

Αρκετά στελέχη της κυβέρνησης
έδειξαν να διαφωνούν με το ενδε-
χόμενο πώλησης μονάδων της ΔΕΗ

και υπεραμύνθηκαν του δημόσιου
χαρακτηρα της αλλά και του κομβι-
κού της ρόλου στην εθνική οικονο-
μία. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έ-
δειξε να αναζητά μέτρα ισοδύναμου
αποτελέσματος με αυτά που πρότει-
ναν οι εκπρόσωποι της τρόικας ενώ
φαίνεται ότι δεσμεύτηκε να παρου-
σιάσει στους τελευταίους συγκεκρι-
μένα μέτρα και ρυθμίσεις στις αρχές
του νέου έτους.

Το sms του προέδρου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
«Σύντροφοι βουλευτές,όταν πριν από �2 χρόνια μπήκα στο ΠΑΣΟΚ

για να αλλάξουμε τον κόσμο άκουγα τότε στις γιορτές νεολαίας που κά-
ναμε πότε στη Ν. Σμύρνη πότε στη Ν. Φιλαδέλφεια πότε στου Ζωγρά-
φου ένα πολύ ωραίο καταγγελτικό τραγούδι του Θωμά Μπακαλάκου για
την αγροτιά που έλεγε “καημένη αγροτιά, θα κερδοσκοπήσουν οι με-
σάζοντες...”.

Ελπίζω, σύντροφοι βουλευτές, �2 χρόνια μετά να μην το κάνετε επί-
καιρο (και στον χώρο της χονδρικής τής ενέργειας) επιτρέποντας στον
κάθε αεριτζή να θησαυρίζει σε βάρος της επιχείρησης του ελληνικού λα-
ού. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ούτε εργοστάσια πουλάμε ούτε ενέργεια
στην τιμή κόστους στους αεριτζήδες. Καθαρές κουβέντες. Σε όλα υ-
πάρχουν όρια. Ο αγώνας μας δεν είναι για μας, είναι για τον καταναλω-
τή, γι’ αυτό θα φτάσουμε στα άκρα. Θα ματώσουμε. Και αυτό που σας
λέω εκφράζει το σύνολο των εργαζομένων και πρωτίστως των συντρό-
φων μας».



Η ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Προειδοποίηση
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οι λιγνίτες και τα υδροηλεκτρικά

Επειδή πληροφορούμαστε ότι οι κύριοι της ΤΡΟΪΚΑ που συζητούν σή-
μερα με την Ελληνική αντιπροσωπεία έθεσαν θέμα πώλησης λιγνιτικών και
υδροηλεκτρικών μονάδων, με κάθε σοβαρότητα, προειδοποιούμε την κυ-
βέρνηση να μην υποκύψει σ΄αυτές τις παράλογες και προκλητικές απαιτήσεις.

Σε όλα υπάρχουν όρια.
Την επιχείρηση του Ελληνικού λαού δεν θα επιτρέψουμε σε ΚΑΝΕΝΑΝ

να την ξεπουλήσει.

Εμείς δεν πουλάμε και δεν πουλιόμαστε.

Για ότι συμβεί την ευθύνη δεν θα την φέρουμε εμείς.

Η ΦΥΛΑΚΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ,

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.

......

To πρωτοσέλιδο της Ελευθεροτυπίας

Και ο «Καλλικράτης» θέλει τον …Πτυχιούχο Μηχανικό του!

Σ
τις εκλογές για τον πρώτο και δεύτε-
ρο βαθμό αυτοδιοίκησης συμμετέ-
χουν και αρκετοί συνάδελφοι. Άλλοι

για πρώτη φορά και άλλοι συνεχίζοντας
μια πορεία αρκετών ετών στα κοινά.

Ευχή της «Αιχμής» και όλων μας είναι
να κάνουν καλό προεκλογικό αγώνα, να ε-
κλεγούν και με το έργο τους να τιμήσουν
τους πολίτες που τους επέλεξαν.

Οι υποψήφιοι συνάδελφοι είναι οι εξής :
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Αντιπρόεδρος ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

υποψήφιος Δήμαρχος Καισαριανής με το συνδυασμό
«Λαϊκή Συσπείρωση»

ΒΑΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΪΔΑΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με το συνδυασμό «Πειραιάς Πολιτών-
Καθαρή Συμμαχία».

ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Τ. ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με το συν-
δυασμό «Νέα Πύλη».

ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ- ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ,
με το συνδυασμό «Δημοτική Ανασυγκρότηση».

ΤΣΙΚΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΥΠΟΦΗΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με το συνδυασμό «Δημο-
τική Αλλαγή».

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΣ με το συνδυασμό «Σύγχρονο Αγρίνιο, νέος
δήμος-νέα εποχή».

ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ -
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στη Με-
γαλόπολη.
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Τρία σενάρια για τη ΔΕΗ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/72 ΤΟΥ Ε.Κ.

Σύσκεψη για την Οδηγία
2009/72 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που αφορά

στους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας, διοργάνωσε στις 15
Ιουλίου 2010 η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Στις εργασίες της ευρείας σύ-
σκεψης συνδικαλιστικών στελε-
χών, που άνοιξε με εισήγηση του
προέδρου της Ομοσπονδίας Νί-
κου Φωτόπουλου, συμμετείχαν ο
νομικός και πρωην αντιπρόεδρος
της Βουλής Λουκάς Αποστολίδης,
ο συνταγματολόγος Γιώργος Κα-
τρούγκαλος, αναπληρωτής καθη-
γητής στο Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης και ο Κώστας Χρυ-
σόγονος, καθηγητής στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης. Οι τρεις νομικοί συνεργάζο-
νται ηδη με την Ομοσπονδία και
θα είναι αυτοί που θα υποστηρί-
ξουν τη ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ στις διαδι-
κασίες για την τελική διαμόρφωση
θέσεων σχετικά με την συγκεκρι-
μένη κοινοτική Οδηγία.

Στο πρώτο μέρος της σύσκεψης
μίλησαν ακόμα ο γενικός γραμμα-
τέας της Ομοσπονδίας Κώστας
Κατσαρος,ο αντιπροέδρος Η.Στα-
μέλος και ο οργανωτικος γραμμα-
τέας της ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ Ρ.Ρίζος.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Ν. Φωτόπουλος

επισήμανε ότι η «ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δε-
σμεύεται πως δεν θα επιτρέψει να
εφαρμοστεί ο ιδιοκτησιακός δια-
χωρισμός, πολύ δε περισσότερο
δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί τί-
ποτα απολύτως εάν δεν είναι ξε-
κάθαρο, εάν δεν είναι απολύτως
σαφές ότι διασφαλίζεται η ασφα-
λιστική περιουσία και ότι δεν δημι-
ουργείται κανένας απολύτως κίν-
δυνος για αυτήν και πως όλοι οι ερ-
γαζόμενοι, νυν και μελλοντικοί, ο-
πουδήποτε κι αν εργάζονται (πχ.
μητρική – θυγατρική) θα διέπονται
από το ίδιο εργασιακό και ασφαλι-

στικό καθεστώς».

Στο δεύτερο μέρος της σύσκε-

ψης, αργότερα το απόγευμα, συμ-

μετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύ-

νων Σύμβουλος της ΔΕΗ Αρ. Ζερ-

βός, οι αναπληρωτές Δ. Σύμβουλοι

Ν. Χατζηαργυρίου, Ο. Αικατερινά-

ρη και Απ.Μπαράτσης ενώ εισηγή-

σεις έγιναν από τους Γενικούς Δι-

ευθυντές Μεταφοράς και Διανο-

μής,Δ.Μπουσδέκη και Δ.Λαθούρη,

αντίστοιχα καθώς και από τον δι-

ευθυντή της νομικής υπηρεσίας της

ΔΕΗ Αρ. Οικονόμου.
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Οι τρεις επιλογές για τη Μετα-
φορά

1η Επιλογή

Ownership unbundling
(ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ)

Πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρι-
σμός όλης της Γενικής Διεύθυνσης
μεταφοράς και ενσωμάτωση με τον
Υπάρχοντα ΔΕΣΜΗΕ (από τον ο-
ποίο η ΔΕΗ θα απολέσει το 49%
των μετόχων) όπου θα αποτελούν
πλέον εντελώς ανεξάρτητη εταιρεία
η οποία σε όλα τα επίπεδα δεν θα
έχει καμία απολύτως σχέση – σύν-
δεση με τη ΔΕΗ. Το μοντέλο αυτό
το επιδιώκουν οι ιδιώτες και η ΡΑΕ
και εφαρμόζεται σε 17 από τις 27
χώρες της Ε.Ε.

2η Επιλογή

Independent System
Operator (ISO)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μίγμα ιδιοκτησιακού και νομι-
κού διαχωρισμού.

Το μοντέλο αυτό προβλέπει

α) τη δημιουργία θυγατρικής της
ΔΕΗ όπου θα ανήκει το μεγαλύτε-
ρο μέρος όλων όσων ερ-
γάζονται σήμερα στην
Διεύθυνση Μεταφοράς
όπου εκεί θα ανήκουν
και τα ΠΑΓΙΑ της μετα-
φοράς και

β) την δημιουργία α-
νεξάρτητης ιδιοκτησιακά
διαχωρισμένης εταιρείας
με βάση τον υπάρχοντα
ΔΕΣΜΗΕ (από τον οποίο
η ΔΕΗ θα αποτελέσει το
49% των μετοχών) και

στο οποίο θα μεταφερθεί ένα ση-
μαντικό μέρος των εργαζομένων
της Μεταφοράς π.χ. η ΔΝΕΜ.

Η εταιρεία αυτή θα είναι ο λει-
τουργός της αγοράς ο Διαχειριστής
του συστήματος και ταυτοχρόνως
θα υλοποιεί και την κατασκευή έρ-
γων.

Αυτό το μοντέλο υποστηρίζεται
από τον ΔΕΣΜΗΕ και δεν εφαρμό-
ζεται σε καμία χώρα της Ε.Ε.

�η επιλογή

Independent
Transmission Operator

(ITO) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αυτή η επιλογή δόθηκε ως δυ-

νατότητα μετά από την πίεση 8 χω-
ρών μελών της Ε.Ε. (Γαλλία – Γερμα-
νία,Ελλάδα,Αυστρία,Βουλγαρία,Λε-
τονία,Λουξεμβούργο και Σλοβακία)
και υποστηρίχτηκε τόσο από την
προηγούμενη κυβέρνηση όσο και α-
πό την τότε αντιπολίτευση και ση-
μερινή Κυβέρνηση.

Η λύση αυτή προβλέπει την δη-
μιουργία θυγατρικής 100% της ΔΕΗ
στην οποία θα ανήκει όλη η σημε-
ρινή Μεταφορά και ταυτοχρόνως
θα ενσωματωθεί όλος ο ΔΕΣΜΗΕ
μαζί και με τον MARKET OPERA-
TOR, (Λειτουργός Αγοράς) ή και
χωρίς αυτόν.

Τέλος, σύμφωνα με την οδηγία
τα πάγια της Μεταφοράς θα ανή-
κουν σε αυτή την Εταιρεία.

Αυτή η πρόταση υποστηρίζεται
από τη ΔΕΗ και εφαρμό-
ζεται ήδη σε 5 χώρες
(Γαλλία, Αυστρία, Σλοβα-
κία, Βουλγαρία, Λετονία)
της Ε.Ε.,όπως επίσης από
τις Εταιρείες RWE EnBW.

Να σημειωθεί ‘ότι
σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στην οδηγία ο
χρόνος νομικής εναρμό-
νισης των κρατών – με-
λών είναι η �-�-2011.

Η όποια λύση πρέπει
να διασφαλίζει

το δημόσιο χαρακτήρα
της ΔΕΗ και

τον πρωταγωνιστικό
της ρόλο
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Ηπλήρης απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργει-

ας που καλείτε να εφαρμόσει η ελληνική κυ-

βέρνηση βάσει οδηγίας της ευρωπαϊκής ένωσης και

του μνημονίου έως το Μάρτιο του 2011, θα οδηγή-

σουν σε βίαια αποτελέσματα τόσο στο χώρο της ε-

νέργειας όσο και στον επαναπροσδιορισμό των ερ-

γασιακών σχέσεων της επιχείρησης με τους εργα-

ζομένους.

Μπορεί η ευρωπαϊκή ένωση να ζητά δυναμικές

λύσεις σε σχέση με το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λι-

γνίτη, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ο ιδιώ-

της να εισέλθει στα ορυχεία που βρίσκονται σε λει-

τουργία όσο και σ αυτά που έχουν προγραμματιστή

να ανοίξουν στο μέλλον από την επιχείρηση.Το τε-

ράστιο κόστος των απαλλοτριώσεων των εκτάσεων,

ο ήδη εγκαταστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός,

η τεράστια τεχνογνωσία των εργαζομένων δίνει το

καλύτερο αποτέλεσμα ώστε πάντα να υπάρχει ε-

πάρκεια λιγνίτη στους ΑΗΣ. Υπάρχουν αρκετά κοι-

τάσματα στην Ελλάδα που αν κάποιος θέλει να ε-

πενδύσει επάνω στην εξόρυξη τους μπορεί να δρα-

στηριοποιηθεί.

Η αξίωση της Ε.Ε για πώληση μονάδων της ΔΕΗ,

προκειμένου να μειωθεί η θέση της Επιχείρησης στην

αγορά ενέργειας δεν πρέπει να μπαίνει στο τραπέζι

για συζήτηση. Η παραγωγή ενέργειας έχει απελευ-

θερωθεί εδώ και χρόνια,κάποιες μονάδες ιδιωτών έ-

χουν ενταχθεί ήδη στο σύστημα και μάλιστα υπάρ-

χει δυνατότητα να μπουν και άλλοι παραγωγοί σ’ αυ-

τό αρκεί να επενδύσουν φτιάχνοντας νέες μονάδες.

Στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές χώρες η απελευθέρω-

ση της αγοράς ενέργειας έγινε χωρίς να πουληθούν

σε ιδιώτες μονάδες ελεγχόμενες από το κράτος. Οι

αγορές αυτές λειτουργούν σήμερα με επαρκεί αντα-

γωνισμό αλλά και με ισχυρό το ρόλο του κράτους

στο τομέα αυτό. Η προσπάθεια για εξεύρεση λύσε-

ων όπως το λεγόμενο “ισοδύναμο αποτέλεσμα” δη-

λαδή για ανταλλαγή μονάδων ή ισχύος, με ξένες ε-

ταιρείες ηλεκτρισμού ( SORGENIA, EDF) πρέπει να

εξεταστεί με μεγάλη προσοχή.

Σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε

για την μεταφορά πρέπει η Ελληνική κυβέρνηση να

μην επιτρέψει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, αλλά

την δημιουργία θυγατρικής 100% της ΔΕΗ όπου θα

ανήκει η μεταφορά με ενσωμάτωση του ΔΕΣΜΗΕ.

Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν

στην μεταφορά θα διέπονται από το ίδιο εργα-

σιακό και ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει για

τους εργαζομένους στην επιχείρηση.

Ότι αφορά την διανομή και την υλοποίηση της

οδηγίας,η δημιουργία θυγατρικής 100% της ΔΕΗ με

τα πάγια στην μητρική, με ενσωμάτωση του διαχει-

ριστή δικτύου και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου,

νομίζουμε ότι είναι ένα σχήμα που μπορεί να λει-

τουργήσει ικανοποιητικά με το καλύτερο αποτέλε-

σμα για τον καταναλωτή.

Η ανάπτυξη μιας δομημένης συζήτησης στα

πλαίσια του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού

της χώρας θα αποτρέψει τα εμπόδια και τις παρα-

μορφώσεις που ενδεχομένως θα λάβουν χώρα στον

νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στο χώρο της η-

λεκτρικής ενέργειας.Υπάρχουν λύσεις και πρέπει

να μελετηθούν οργανωμένα ώστε να επιτρέ-

ψουν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς

όφελος της οικονομίας της χώρας, προς όφελος

του καταναλωτή.

ΣΠMTE/∆EH

H ΔΕΗ ΒΑΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΠAΣKE Πτ. Mηχανικών ΔEH
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ΔAKE ΣΠMTE ΔEH
ΔAKE ΔEH

ΜΝΗΜΟΝΙΟ=ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σ
το επικαιροποιημένο μνημόνιο που πρόθυμα υπέγρα-
ψε η Κυβέρνηση στις αρχές του Αυγούστου σε μισή
μόνο σελίδα αποδομείται όλη η Επιχείρηση.
Αυτό και αν είναι επιτυχία. Ευκαιρία βρήκαν οι δανει-

στές,με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,να βάλουν χέρι σε
όσα χαρακτήριζαν την ΔΕΗ ως κυρίαρχη στο χώρο της ε-
νέργειας και ως επιχείρηση με κοινωνικό πρόσωπο.

Βάλτε τώρα που γυρίζει. Λίγα βάζετε πολλά παίρνετε.
Το παρακάτω αυθεντικό κείμενο, από το υπογεγραμ-

μένο επικαιροποιημένο μνημόνιο, μαρτυρεί τις προθέσεις
των κυβερνόντων.
ΟΡΥΧΕΙΑ:

«Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αναλυτικά της
σχέδια για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος προς τρί-
τους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνί-
τη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ.»

Τέρμα η εκμετάλλευση του εθνικού καύσιμου μόνο α-
πό την ΔΕΗ. Για λόγους ισότητας θα πρέπει και οι ιδιώτες
να έχουν πρόσβαση. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Η ε-
πένδυση για νέα ορυχεία είναι μεγάλη και η απόδοσή μα-
κροπρόθεσμη. Απαιτούν λοιπόν ποσοστό από αυτά που
λειτουργούν ώστε εύκολα και γρήγορα να κερδίσουν.
ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:

«Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο για τη στα-
διακή μεταβατική και με βάση το κόστος πρόσβαση
στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας
υπόψη και τον παροπλισμό των μονάδων παραγωγής
ενέργειας σύμφωνα με τον Κυβερνητικό ενεργειακό
σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20. Αυ-
τή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή μέχρι να ολο-
κληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευ-
θέρωσης».

Και ξαφνικά η πράσινη ενέργεια. Ανεμιστήρια και κα-
θρέπτες είναι ο στόχος.Αφού η ΔΕΗ έχει την ευθύνη του
τελευταίου καταφυγίου δηλαδή την παροχή του κοινωνι-
κού αγαθού στον κάθε πολίτη γιατί να μην οικονομήσουν
και κάποιοι άλλοι.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

«Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο ώστε είτε να

απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων
σε έναν ανεξάρτητο φορέα, είτε να δώσει το ρόλο αυ-
τό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος».

Την νύφη θα την πληρώσουν οι καταναλωτές και οι α-
γρότες. Θέλουν να σταματήσει η διαχείριση των υδάτι-
νων αποθεμάτων με στόχο την χαμηλότερη οριακή τιμή
του συστήματος, άρα και το όφελος των πολιτών και της
κάλυψης των αναγκών των αγροτών.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

«Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα μηχανισμό ώστε
να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτή τιμολό-
για της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν, σταδιακά
και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές
χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τους ευάλωτους
καταναλωτές. Η Κυβέρνηση θα παράσχει έναν ανα-
θεωρημένο ορισμό των ευάλωτων καταναλωτών και
ένα τιμολόγιο για αυτήν την κατηγορία των κατανα-
λωτών».

Όσα ξέρατε, τώρα θα τα ξεχάσετε.Ο εξορθολογισμός
των τιμολογίων θα έχει αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση
της κιλοβατώρας και οι τρίτοι – ανεξάρτητοι παραγωγοί
θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μεγάλα κέρδη. Οι ευά-
λωτοι θα είναι ελάχιστοι αφού τα οικονομικά κριτήρια θα
είναι πολύ χαμηλά.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ

«Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριό-
τητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες από δρα-
στηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύ-
τερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας,
η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τα περιουσιακά στοι-
χεία και το προσωπικό που σχετίζονται με το σύστη-
μα μεταφοράς ενέργειας και το σύστημα διανομής
της ενέργειας».

Ο προσδιορισμός παγίων και προσωπικού, χωρίς μέ-
χρι τώρα αποσαφήνιση των κυβερνητικών προθέσεων, α-
φήνει υπόνοιες για την επιλογή του πρώτου αλλά και του
χειρότερου αποδεκτού κοινοτικού μοντέλου, του πλήρη
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Επιλογή απορριπτέα και από
την Ομοσπονδία.

ΔΑΚΕ ΣΠΜΤΕ ΔΕΗ
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Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Ενόψει των εξελίξεων του διαχωρισμού της ΔΕΗ

και την δημιουργία θυγατρικών σε ΔΙΑΝΟΜΗ και
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, είχαν προγραμματιστεί πριν το έκτακτο
συνέδριο της ΓΕΝΟΠ συνεδριάσεις των ΔΣ της ΕΤΕ και
της ΕΔΟΠ. Η πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ, ανέβα-
λε τις συνεδριάσεις των ΔΣ με αστήριχτους ισχυρι-
σμούς, προκειμένου να αποφύγουν τις αντιδράσεις για
τα σχέδια του διαχωρισμού,ακόμη και από τα ίδια τους
τα μέλη στα ΔΣ και τους συνέδρους.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, έκανε παρέμβαση
(χωρίς αποτέλεσμα) στα προεδρεία ΕΤΕ και ΕΔΟΠ,με
αίτημα να συνεδριάσουν άμεσα και πριν το συνέδριο
της ΓΕΝΟΠ, προκειμένου οι δυο μεγαλύτεροι σύλλο-
γοι της Ομοσπονδίας να πάρουν θέση στο κρίσιμο αυ-
τό ζήτημα, όταν μάλιστα εκπροσωπούν τη συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων σε Διανομή και Μετα-
φορά.

Η αναβολή αυτή είναι ουσιαστικά συνέχεια της α-
πόφασης της πλειοψηφίας της ΓΕΝΟΠ στο ΔΣ που
συμφώνησε στο διαχωρισμό Διανομής και Μεταφοράς
και μετατροπής τους σε θυγατρικές.Στην απόφαση αυ-
τή, όπως είναι γνωστό, αντιτάχτηκε ΜΟΝΟ η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ένα μέλος του ΔΣ της
ΠΑΣΚΕ.

Στον Σύλλογό μας,αν και πραγματοποιήθηκε το ΔΣ
και η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ζήτησε να γίνει ψη-
φοφορία για το ποιοι συμφωνούν με τον περαιτέρω
διαμελισμό της ΔΕΗ (Οδηγία 72/2009 της ΕΕ) και την
θυγατρικοποίηση ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,η πλει-
οψηφία απέρριψε την πρόταση.

Έτσι οι Σύνεδροι της ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ & ΣΑΔ, στο
�4ο έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, για άλλη μια
φορά έγιναν συνένοχοι στο έγκλημα που συντε-
λείται. Έδωσαν πράσινο φως σε Διοίκηση, κυβέρνηση
και Τρόικα για το διαχωρισμό της ΔΙΑΝΟΜΗΣ και
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ από τη ΔΕΗ. Το ΔΣ της ΔΕΗ με συ-
μπαραστάτες τις υποταγμένες ηγεσίες της πλειο-

ψηφίας στη ΓΕΝΟΠ, αποφάσισε στη συνέχεια το
διαμελισμό της.

Με την απόφαση αυτή της πλειοψηφίας, άνοιξε ο
δρόμος για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Οι
κραυγές και οι διαβεβαιώσεις για “κόκκινες γραμμές”
και ιαχές ότι “θα ματώσουμε”, κλπ έμειναν χωρίς αντί-
κρισμα, αφού αυτοί ήδη είχαν υποταχθεί και περιορί-
σει το πλαίσιο διεκδίκησης στα όρια που τους επιτρέ-
πουν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, χωρίς να παίρ-
νουν υπόψη τους τις ανάγκες των εργαζομένων.

Άλλωστε η πείρα ενός χρόνου κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, τα μέτρα που πάρθηκαν και αυτά που θα α-
κολουθήσουν, δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες
σε κανέναν πλέον εργαζόμενο, ότι αυτό το εργοδοτι-
κό συνδικαλιστικό κίνημα θα υπερασπιστεί τα συμφέ-
ροντά του.

Οι λεονταρισμοί του προέδρου της ΓΕΝΟΠ,οι δια-
λέξεις του περί «ικανού συνδικαλιστή, εφικτού, στρου-
θοκαμηλισμού κλπ» δεν μπορούν να κρύψουν την υ-
ποταγή τους.Βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τη λο-
γική όλων αυτών, που συνειδητά παρότρυναν τους ερ-
γαζόμενους και γενικότερα το κίνημα σε κάθε δύσκο-
λη στιγμή να χαμηλώσει τον πήχη της διεκδίκησης και
να λουφάξει.

Καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν συ-
μπεράσματα, να τους γυρίσουν την πλάτη, να συ-
σπειρωθούν και να παλέψουν μαζί με το ταξικό συν-
δικαλιστικό κίνημα, ενάντια στις αντεργατικές πο-
λιτικές, ενάντια στην απελευθέρωση και την ιδιω-
τικοποίηση, για επιστροφή του κλεμμένου εισοδή-
ματος από τις μειώσεις μισθών, την κατάργηση των
επιδομάτων και δώρων, για υπογραφή ουσιαστικής
ΣΣΕ.

Να αντιπαλέψουν τις αιτίες που γεννούν τέτοι-
ες πολιτικές, να αγωνιστούν για έναν αποκλειστικά
ενιαίο κρατικό φορέα ενέργειας που θα κατοχυ-
ρώνει στην πράξη το ενεργειακό προϊόν ως κοινω-
νικό αγαθό.

AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

«Άλλο είναι να “ματώνεις” και άλλο να “αιμορραγείς”..»

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ !
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ !

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ !
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2010 !
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Ηέκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο,που

η οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας βρίσκεται υπό τον έλεγχο του
Δ.Ν.Τ. και της τρόικας, οι δε εργαζόμενοι υφίστανται την πλέον επώδυνη επί-
θεση στο εισόδημα, στην απασχόληση, στα εργασιακά και ασφαλιστικά τους
δικαιώματα.

Το ΙΝΕ αποδίδει την παρούσα οικονομική κρίση και ύφεση, στην έντονη
ανισοκατανομή του εισοδήματος, την υψηλή ανεργία (η πραγματική σήμερα υ-
πολογίζεται σε 18% [900.000]) με εξαιρετικά αρνητικές προοπτικές για όλη τη
δεκαετία 2010-20, την τεχνολογική και καινοτομική υποβάθμιση της παραγωγι-
κής βάσης της χώρας, την απαξίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ερ-
γατικού δυναμικού.

Η έκθεση διερευνά τα αίτια της οικονομικής κρίσης και, μεταξύ άλλων, τα
εντοπίζει στην ανισοκατανομή του εισοδήματος,στις φοροαπαλλαγές προς τις
επιχειρήσεις που στέρησαν δημόσια έσοδα, στην απελευθέρωση της φορο-
διαφυγής και εισφοροδιαφυγής, στην ευέλικτη και ανασφάλιστη εργασία, στις
υπερτιμολογήσεις των κρατικών προμηθειών, στον υπερδανεισμό, στη συρρί-
κνωση του καινοτομικού δυναμικού της χώρας. Όλα αυτά συγκροτούν το μη
βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών.

Σε σχέση με την οικονομική πολιτική του μνημονίου,η έκθεση παρατηρεί,
ότι επιδιώκεται μια «εσωτερική υποτίμηση» μέσα από την μείωση του κόστους
εργασίας και την απορρύθμισή της,πράγμα το οποίο οδηγεί σε περιορισμό της
ζήτησης και σε ύφεση. Αυτό σημαίνει, ότι η ύφεση δεν είναι «ατύχημα» αλλά
συνειδητή οικονομική επιλογή της κυβέρνησης και της τρόικας.Επιλογή που α-
ξιοποιείται και ως ένα μέσο για την πειθάρχηση των εργαζομένων σε χαμηλό-
τερους μισθούς και σε λιγότερο προστατευμένες σχέσεις εργασίας (κραυγα-
λέα η προσπάθεια κατάργησης των κλαδικών ΣΣΕ και του ΟΜΕΔ).Εδώ,θα μπο-
ρούσε να προσθέσει κανείς ότι η ύφεση σήμερα χρησιμοποιείται και ως μέσο
για να διευκολυνθούν στρατηγικές επιλογές των κυρίαρχων δυνάμεων, όπως
είναι για παράδειγμα οι επιλογές αναφορικά με το ασφαλιστικό, όπου με τον
πρόσφατο νόμο διαφαίνεται καθαρά η στρατηγική της κυβέρνησης να εγκα-
ταλειφθεί το κράτος-πρόνοιας και να εγκαθιδρυθεί ένα κράτος-φιλανθρωπίας,
με σοβαρές συνέπειες στην διεύρυνση της φτώχειας, στην διάβρωση της κοι-
νωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η επιχειρούμενη δημοσιο-
νομική προσαρμογή,ακριβώς εξαιτίας της ύφεσης,έχει περιέλθει σε τροχιά αυ-
τοϋπονόμευσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι μείω-
σης ελλείμματος και χρέους, παρά το ιδιαιτέρως αυξημένο κοινωνικό κόστος,
που τα μέτρα συσσωρεύουν.

Όσα μας παρουσιάστηκαν στην έκθεση,οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, αν
συνεχιστεί η πολιτική του μνημονίου, η ελληνική οικονομία θα εισέλθει σε
μια μακρά περίοδο υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των μεσαίων ει-
σοδηματικών στρωμάτων, νέα φτώχεια και περιθωριοποίηση των ασθε-
νέστερων κοινωνικών τάξεων και παραπέρα απαξίωση μεγάλων τμημά-
των του παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού.

Προτάσεις που απορρέουν από την έκθεση για ένα νέο αναπτυξιακό
πρότυπο.

Οι βασικές προτάσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για έξοδο από την κρίση και την ύ-
φεση θέτουν σαν ανάγκη, ένα ριζικό αναπροσανατολισμό της οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής σε μια αναπτυξιακή και αναδιανεμητική κατεύθυνση. Πιο
συγκεκριμένα, το ΙΝΕ θεωρεί ότι η πολιτική που προωθεί την ευελιξία της ερ-

γασίας, την ενίσχυση της προσφοράς και την ιδιωτικοποίηση και κεφαλαιοποί-
ηση του κοινωνικού κράτους, πρέπει να αντικατασταθεί από μια πολιτική που
θα προωθεί το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της ρύθμισης της εργασίας, της ενί-
σχυσης της ζήτησης και της καινοτομικής και παραγωγικής ανάπτυξης,μέσα α-
πό την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και την ενδυνάμωση
της αναδιανομής του εισοδήματος και της αναδιανεμητικότητας του κοινωνι-
κού κράτους. Επίσης, η έκθεση υποστηρίζει ότι η έξοδος της ελληνικής οικο-
νομίας από την κρίση και την ύφεση θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να επι-
διωχθεί μέσα από έναν εναλλακτικό (έναντι του Μνημονίου) τρόπο αποπλη-
θωρισμού, με απευθείας μείωση τιμών, χωρίς να θιγούν οι μισθοί, αφού τα πε-
ριθώρια κέρδους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι κατά πολύ αυξημένα έ-
ναντι των άλλων προηγμένων χωρών της ΕΕ. Αυτό που χρειάζεται σήμερα εί-
ναι, οι μεγάλες περιουσίες να αναλάβουν το κύριο βάρος της προσαρμογής, τα
επιχειρηματικά κέρδη να φορολογηθούν με υψηλότερο συντελεστή, οι φορο-
απαλλαγές των επιχειρήσεων να επανεξεταστούν,ο φορολογικός έλεγχος των
ανώτερων εισοδημάτων να γίνει εξονυχιστικός κλπ.Η αναλογία των εισοδημά-
των ιδιοκτησίας προς τις αμοιβές εργασίας στην Ελλάδα ανερχόταν, το 2009,
σε 0,4� όταν ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ ήταν 0,25.

Θεωρούμε σημαντικές τις επισημάνσεις της έκθεσης για την Κλιματική
αλλαγή.Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει στα σοβαρά την απειλή της κλιματικής αλ-
λαγής.Έχει αφήσει τις επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα χέρια των
ιδιωτικών επιχειρήσεων, δεν έχει ένα πρόγραμμα για την προστασία των υδά-
τινων πόρων και των φυσικών πόρων εν γένει, ετοιμάζεται να κλείσει τις πε-
ρισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές και να επιδοτήσει την αγορά ιδιωτικών αυ-
τοκινήτων.

Χρειάζεται αντίθετα και επειγόντως μια στροφή προς τον σχεδιασμό πο-
λιτικών με στόχους και χρονοδιαγράμματα, για να αντιμετωπιστούν και να αμ-
βλυνθούν όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, χρειάζεται να αποκτήσουν πρωτεύοντα ρόλο οι δημόσιες πολιτι-
κές και να συνδεθούν οι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος με τις κοι-
νωνικές πολιτικές, με την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και της κοινω-
νικής δικαιοσύνης.

Διαχρονικές πολιτικές ευθύνες Δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κανείς
το γεγονός, ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΙΝΕ για
την ελληνική οικονομία καταδεικνύουν τη διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για την εφαρμοζόμενη πολιτική τις προηγούμενες δεκαετίες.

Ζητούμενο για μας είναι, ο τρόπος που θα «διαβαστεί» και θα αξιοποιη-
θεί αυτή η έκθεση από τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, και πολύ πε-
ρισσότερο,η δράση που θα αναπτυχθεί,για να διεκδικηθεί η απαλλαγή από το
μνημόνιο και τα συμφέροντα που υπηρετεί και ο ριζικός αναπροσανατολισμός
της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην αναπτυξιακή και αναδιανεμητι-
κή κατεύθυνση που η έκθεση προβάλλει.Η ΓΣΕΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα
έχουν και την επιστημονική πλέον τεκμηρίωση για να αντιπαρατεθούν στη λο-
γική του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου της τρόικας,που Κυβέρνηση,Αξιωμα-
τική Αντιπολίτευση, ΛΑΟΣ και πολλοί άλλοι πρόθυμοι, με την ενορχηστρωμέ-
νη βοήθεια των ΜΜΕ, καθημερινά μας βομβαρδίζουν.

Η ΓΣΣΕ οφείλει πλέον από σήμερα να θέση την προμετωπίδα των κι-
νητοποιήσεων τον απεγκλωβισμό από το μνημόνιο της κοινωνικής κατε-
δάφισης και του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου που μας οδηγεί.

Σ.Α.Δ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Site: http://sad.genop.gr e-mail: sad@genop.gr
Τηλ: 210-5233357 Fax: 210-5215711

Απεγκλωβισμό από το μνημόνιο της κοινωνικής κατεδάφισης
και του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου
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