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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ

«Ενωμένοι να απαντήσουμε στις προκλήσεις»
ε την παρουσία των συμμετεχόντων στα όργανα του Συλλόγου μας απ’ όλη τη χώρα και την παρουσία 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, πραγματοποιήθηκε 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 Μηχανικών (ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ) Κώστα Βαρσάμη που κάλεσε τους παρισταμένους αλλά και όλους τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ να απαντήσουν ενωμένα στις αλλαγές που προωθούνται.

Μ

Κώστας Βαρσάμης
Πρόεδρος ΣΠΜΤΕ
Το Γενικό μας Συμβούλιο
γίνεται σε μια περίοδο όπου
η επίθεση στους εργαζόμενους στη χώρα μας είναι έντονη διαρκής και ειδεχθής
σε όλα τα επίπεδα διαβίωσης
(οικονομικό –ασφαλιστικό –
κοινωνικό).
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα πρόβλημα δημοκρατίας για τον τρόπο που επιβάλλονται γυρνώντας το
εργατικό κίνημα πολλές μοίΚ. Βαρσάμης, Πρόεδρος ΣΠΜΤΕ
ρες πίσω.
Εμείς λοιπόν θα αντισταθούμε όχι γιατί είμαστε εργαζόμενοι και έτσι πρέπει να κάνουμε από συνήθεια αλλά γιατί
Δεν πάει άλλο πια. Οι άλλοι να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς και στο τέλος εμείς να πληρώνουμε το λογαριασμό.
Ναι μπορούμε να συζητήσουμε για αλλαγές οπιες αλλαγές γιατί το εργατικό κίνημα πάντα βλέπει μπροστά και αλλάζει δεν είναι ποτέ στατικό γι’ αυτό και δεν μπορεί να είναι ποτέ συντηρητικό.
Μόνο που πλέον μπορούμε να βλέπουμε τι υπάρχει στο πίσω
μέρος της κεφαλής του καθενός και η συζήτηση θα γίνει με όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι χωρίς περίστροφα.
Άλως δε θα γίνει, απλά θα υπάρχει εκ των προτέρων σύγκρουση.
Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το έργο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και ο πτυχιούχος Μηχανικός γεγονός όμως που για τον πτυχιούχο 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 - ακαδημιών εμπορικού ναυτικού της ανώτερης και ανώτατης εκ-

παίδευσης πάντα σ’ αυτήν την επιχείρηση αντιμετωπίζονται εσκεμμένα 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 απορροφούσε διαρκώς από την αγορά εργασίας.
Όταν όμως συζητάμε για την εξέλιξη τότε αρχίζουμε το παραμύθι των επαγγελματικών δικαιωμάτων και για να μπορέσουμε να το κάνουμε και πιο ισχυρό το διαίρει και βασίλευε, αρχίζουμε 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 δίκαιο.Αποτέλεσμα επειδή τα χρόνια περνούν και για να μην πουλήσουμε κανέναν συνάδελφο οδηγηθήκαμε την τελευταία ημέρα της πενταετίας στα δικαστήρια και έτσι αποκτήσαμε και το
δίκαιο.
Επιτέλους γίνονται νέες προσλήψεις
Μη μας αναγκάζετε να τρέχουμε στα δικαστήρια για να κερδίζουν άλλοι κλάδοι εργαζομένων και όχι η επιχείρηση με τους
εργαζόμενους της.
Όμως συνάδελφοι δυστυχώς τώρα δεν είναι ώρα να αναλύσουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα του πτυχιούχου μηχανικού στην
επιχείρηση. Εδώ συμβαίνουν αλλά και για τα αλλά πρώτα παλεύουμε. Η επίθεση στο εισόδημα των εργαζομένων που γίνεται εί-

......
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ναι πρωτοφανής και η αντίδραση μας περά από τις μέχρι τώρα κινητοποιήσεις μέσα από την
ομοσπονδία και την συνομοσπονδία θα έχει και συνεχεία
μετά και από τα συμπεράσματα
του σημερινού μας συμβούλιου.

Την περίοδο 2005-2008 τα
κέρδη με τη στρεβλή τιμή έγιναν στάχτη ; γιατί από ότι φάνηκε τίποτα δεν επενδύθηκε
στη χώρα.
Την ίδια ώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στη χώρα
για επενδύσεις στις ΑΠΕ ήδη
φτάσαμε η αιολική ενέργεια να
αποτιμάτε στη χώρα μας περί
τα 80 ευρώ η μεγαβατωρα η ηλιακή ενέργεια στα 0,45 κιλοβατώρα όλη αυτή η επιδότηση
θα καλυφτεί από τη κυβέρνηση της χώρας – από τους καταναλωτές η στο τέλος από
την ΔΕΗ;
Όταν μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας μιλάμε μόνο
για δράσεις αλλαγών στο τρόπο διαβίωσης (εδώ θέλω να
σας ενημερώσω ότι σχετική ημερίδα που συνδιοργανώσαμε
στην Κοζάνη έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από συναδέλφους και πολίτες της ευρύτερης περιοχής της δυτικής Μακεδονίας) ή στα τιμολόγια.
Γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα τιμολόγια της ΔΕΗ προάγουν την
εξοικονόμηση και είναι το σημείο που χάνουν από τους ανταγωνιστές τους οι όποιοι
χρησιμοποιούν την ευθεία τιμολόγηση και για το λόγο αυτό
απευθύνονται σε καταναλωτές
με υψηλές καταναλώσεις.

Όριο αποδοχών

......

Η επιβίωση του ασφαλιστικού είναι για μας έργο ζωής και
για αυτό θα συζητήσουμε στο
συμβούλιο μας
Τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες απεργιακών μέτρων από σωματεία απέναντι στον τρόπο
φορολόγησης των μετακινήσεων αλλά και του ορίου στις
αποδοχές.
Το πρόβλημα έχει δυο σκέλη δεν στεκόμαστε απέναντι
στον τρόπο που φορολογούνται όλοι οι Έλληνες αν πλέον
μετά τα νέα δεδομένα η επιχείρηση έχει την δυνατότητα
να προχωρήσει σε πρόσθετες
παροχές για αυτούς που πραγματικά είναι αναγκαίο να το παλέψουμε
Όμως για το όριο στις αποδοχές είμαστε κάθετα αντίθετοι, ετήσιες η μηνιαίες, όταν
πρόκειται για πρόσθετη αποζημίωση με εντολή της επιχείρησης είτε υπερωριακή απασχόληση, είτε μετακίνηση και
για αυτό θα είναι πρόταση
προς το συμβούλιο μας να
προχωρήσουμε σε μορφές κινητοποίησης.
Την ίδια περίοδο τα πράγματα στην ενέργεια βρίσκονται
σε μια διαρκή κινητικότητα.
Κυκλοφορούν πάλι σενάρια
για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της οριακής τιμής
του συστήματος δηλαδή πάλι
οι έμποροι να κερδοσκοπήσουν πάνω στο τελευταίο καταφύγιο ενέργειας που είναι η
ΔΕΗ.

Ενεργειακός
Σχεδιασμός

Από τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου του ΣΠΜΤΕ

Όλα τα παραπάνω τα παλέψαμε το προηγούμενο διάστημα και είμαστε πρώτοι εκείνοι που ζητάμε στη χώρα έναν Μακροχρόνιο ενεργειακό
σχεδιασμό.
Πιστέψαμε ότι μετά την Κοπεγχάγη 2009 θα ξεκινήσει ο
διάλογος όπως αρμόζει σε ευνομούμενη πολιτεία.
Δυστυχώς όμως ακόμη και
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σήμερα αποσπασματικά μετρά ακούμε που μας οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι καλά όλα αυτά αλλά τα συμφέροντα είναι εδώ 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 προχώρησαν στην κατασκευή ηλιακών –αιολικών - παράκτιων αιολικών πάρκων.
Από ότι φαίνεται θέλουμε να πιάσουμε τον στόχο του 2020-20 μειώνοντας όχι μόνο τη ΔΕΗ αλλά και την παραγωγική 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 διατηρήσει και την εθνική ανεξαρτησία της.

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις στη επιχείρηση μας έχουν καθυστερήσει
και σαν να μην έφτανε αυτό κάναμε γιορτή για να κλείσουμε ένα εργοστάσιο.
Εμείς θα πανηγυρίσουμε μαζί σας μόλις ξεκινήσουν τα
έργα στην Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη, όταν λειτουργήσει το Αλιβέρι και ούτω καθεξής. Ξέρουμε ότι όλα
τα εργοστάσια έχουν ημερομηνία λήξης αλλά ξέρουμε ότι
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και τα νέα έχουν ημερομηνία έναρξης.
Επιτέλους ας σχεδιάσουμε ας δουλέψουμε και είμαστε
πρώτοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που θέλουμε καθαρά εργοστάσια –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 εκείνη την κατεύθυνση για τη λειτουργία της ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.
Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα
πλαίσια της οδηγίας 72 της απελευθέρωσης της ηλεκτρενέργειας διαφάνειας και διαχείριση δικτύων.
Είναι θέμα που θα απασχολήσει και το συμβούλιο μας αλλά πρέπει να κάνουμε σαφές σε όλους εκ των πρότερων ότι καλές οι λύσεις των εταίρων που μιλανε μόνο για νομικό
διαχωρισμό και παραμονή των πάγιων στην επιχείρηση αλλά πρέπει να ξέρουν ότι αυτά τα πάγια υπάρχουν γιατί κάποιοι έδωσαν πολύ χρόνο από τη ζωή τους αν όχι την ίδια
τη ζωή τους.
Επομένως η λύση που θα βρεθεί αν θέλετε να είμαστε όλοι μαζί πρέπει να έχει πρώτα τον εργαζόμενο.
Και δεν χρειάζεται κάποιοι να ράβουν κοστούμια πρόεδρων και διευθυνόντων όπως έγινε την περίοδο του
ΔΕΣΜΗΕ που όπως αποδείχτηκε από την εμπειρία στις άλλες 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 τρόπου 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 όμως κάποιοι πρέπει να τα βρουν.
Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι ούτε εργοδοτικό
σωματείο είμαστε ούτε συνδιοικήση απαιτούμε αλλά το έχει αποδείξει η πορεία μας ότι θέλουμε την τήρηση αρχών
–αξιοπιστίας της διοίκησης
Και αν μέσα από τον διάλογο και τις όποιες μελέτες διαχείρισης 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 στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν στις κοινωνικές παροχές του
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προηγούμενου ασφαλιστικού μας φορέα παροχές που φτάνουν 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 περίοδος και κάθε χρόνο να τρέχουμε να βγάλουμε την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας τους.
Σήμερα που μιλάμε να βλέπουμε να απαξιώνεται μια τέτοια περιουσία αλλά και να ανατρέπεται ο προγραμματισμός 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 σταθμών είναι πολλαπλάσιοι των πόρων για τα παιδιά των συναδέλφων που ζουν μακριά από τους βρεφονηπιακούς
σταθμούς και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να στραφούν σε ανεξάρτητους σταθμούς.
Μήπως πρέπει επιτέλους να περάσουμε στην δημιουργία
ενός πραγματικού οργανισμού παροχής κοινωνικού μισθού
στους εργαζόμενους μετεξελίσσοντας τον ΟΚΔΕ και στελεχώνοντας τον κατάλληλα.
Όλα αυτά συνάδελφοι είναι θέματα που θα απασχολήσουν το συμβούλιο μας και θα καλέσουμε την ομοσπονδία
τα όποια συμπεράσματα μας να τα βάλει ψηλά στην ατζέντα των διαβουλεύσεων της.»
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Νίκος Φωτόπουλος
Πρόεδρος της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ, ο οποίος κάλεσε από το
βήμα σε συστράτευση όλους
τους εργαζομένους της ΔΕΗ.
«Εαν θέλουμε, είπε χαρακτηριΝ.Φωτόπουλος, Πρόεδρος
στικά,η ΔΕΗ να έχει μέλλον,τόΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
τε ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε : «Να αγωνιστούμε με όλες 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, αντεργατικά, αντιλαϊκά είναι και αναποτελεσματικά, επισήμανε σε άλλο
σημείο της ομιλίας του ο προέδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και συμπλήρωσε λέγοντας:
«Καταρχήν είναι άδικα γιατί η Κυβέρνηση καλεί για την κρίση
(παρά τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις και υποσχέσεις) να πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Οι
πραγματικοί έχοντες και κατέχοντες για μια ακόμα φορά στην ουσία περνούν απαρατήρητοι, και όσοι τολμούν να το επισημάνουν
αυτό δέχονται καταιγισμό βολών. Αντιμετωπίζονται ως μη σοβαροί 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 υπεύθυνοι, σοβαροί ή πατριώτες απαντούμε ότι : και υπεύθυνοι είμαστε
και κατανόηση δείχνουμε και φιλότιμο έχουμε αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουμε αυτόχειρες, ούτε την αφαίμαξη και την
αφαίρεση των κατακτήσεών μας θα χειροκροτήσουμε.»

Κώστας Κατσαρός
Γ.Γ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Κ.Κατσαρός, Γ.Γ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

«Η πολιτική απόφαση της
Κυβέρνησης για τον διαχωρισμό της επιχείρησης έχει ληφθεί, το μόνο που επεξεργάζονται είναι το μοντέλο που
θα ακολουθηθεί. Γι’ αυτό, λοιπόν, 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 συμφέρον των εργαζομένων και της επιχείρησης και αυτοί δεν μας έχουν πείσει ακόμη πως αυτά που κάνουν είναι για το δικό μας
συμφέρον.
Η λύση που θα δοθεί, θα πρέπει να διασφαλίζει απόλυτα την περιουσία 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 παρελθόν μάς υποσχέθηκαν την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ και το αυτονόητο όμως δεν
το τήρησαν. Πρέπει, όμως, στο σήμερα να αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για μία σύγχρονη καθετοποιημένη, παραγωγική και κερδοφόρα ΔΕΗ στο αύριο.»

Ηλίας Σταμέλος
Αντιπρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Έχουμε μια συνολική επίθεση και το τελευταίο εξάμηνο
δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο
στο σύνολο των δικαιωμάτων.
Έχουμε μείωση μισθών και
στη ΔΕΗ και αλλού. Έχουμε
κατάργηση του 1ου και 14ου μισθού. Έχουμε φορολογική αφαίμαξη. Δηλαδή συνολικά έχουμε χτύπημα του εισοδήματος. Έχουμε χτύπημα των
εργασιακών σχέσεων. Έχουμε
Ηλίας Σταμέλος – Αντιπρόεδρος
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
χτύπημα στο ασφαλιστικό.
Στο ασφαλιστικό όπου βλέπουμε να υλοποιούνται αποφάσεις της «Λευκής Βίβλου», προαποφασιμένα δηλαδή μέτρα για τα ασφαλιστικά μέτρα προς οφελος του καπιταλιστικού συστηματος.
(…) Και τα πήραν τωρα με την κρίση, που είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, γιατι πιστεύουν ότι μπορούν να τα περάσουν.
(…) 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 Συμβουλος της ΔΕΗ το είπαν. Ο διαχωρισμός της Διανομής και της Μεταφοράς 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
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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 ανάγκες του, σημαίνει μόνον κρατικός φορέας. Αν δεν βάλουμε τέτοια ζητήματα στην ημερήσια διάταξη θα έχουμε ανυπέρβλητα
προβλήματα, θα μετράμε απώλειες…

Θανάσης Χαντάβας
Βουλευτής Γρεβενών (ΠΑΣΟΚ)

......

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να είμαι σήμερα εδώ γιατί
με πολλούς από εσάς εργάστηκα μαζί για περισσότερα 0
χρόνια. Σήμερα η πατρίδα μας
αντιμετωπίζει μια πολύμορφη
κρίση και στο χώρο της ενέργειας θα γίνουν μεγάλες αλλαγές στην επόμενη δεκαετία.
Πολλοί και στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη μιλούν για μια
Θ.Χαντάβας, Βουλευτής
νέα βιομηχανική επανάσταση
Ν.Γρεβενών (ΠΑΣΟΚ)
και αυτό γιατί οι συμβατικοί ενεργειακοί πόροι περιορίζονται και πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις επόμενες γενιές, με μέτρα
για την εξοικονόμηση ενέργειας και γιατί τα δίκτυα είτε του φυσικού αερίου είτε του πετρελαίου είτε της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να διευρυνθούν ώστε στην Ευρώπη να υπάρξει ασφάλεια στον
εφοδιασμό και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι επόμενο ότι θα επιφέρουν αλλαγές στη ΔΕΗ. Όλα αυτά συνιστούν και προκλήσεις και απειλές για την επιχείρηση. Ο Σύλλογός
σας έχει μια συνεπή πορεία και αντιμετώπιζε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα 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 Πτολεμαΐδα 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 θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να δούμε η απόφαση 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,
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δεκαετίες τώρα. Θέλουμε μια
ΔΕΗ αναπτυσσόμενη, όχι φοβική στον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι και εσείς οι εργαζόμενοι δεν έχετε να φοβηθείτε
τον ανταγωνισμό, αν αυτός είναι σε σωστές βάσεις, σε σταθερούς κανόνες που τηρούνται από όλες τις πλευρές.
Εσείς έχετε ένα πλεονέκτημα.
Την τεχνογνωσία δεκαετιών
που δεν την έχει ο ανταγωνισμός, που εκεί μπορεί να κάνετε καλύτερα βήματα.»

Μιχάλης Γιαννάκης,
Βουλευτής Βοιωτίας (ΝΔ)

Νάνος Απόστολος
Βουλευτής Μαγνησίας (ΚΚΕ)
«Χαιρετίζω τις εργασίες του
Συλλόγου, οι οποίες γίνονται
σε μια περίοδο όπου οι εργαζόμενοι δέχονται μια τεράστια
επίθεση σε όλα τα επίπεδα.
Όταν αποφάσισαν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι σίγουρο
ότι τώρα προχωράνε με σταθερά βήματα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Το ασφαλιστικό μας το χάσαμε ήδη
Α. Νάνος, Βουλευτής Ν.Μαγνησίας
(ΚΚΕ)
από τότε. Πρέπει το συνδικαλιστικό 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 αναγκες 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 όχι 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 αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς που έγινε (για τον ενεργειακό σχεδιασμό).
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Ήταν το σχέδιο δράσης για
την ανάπτυξη των ΑΠΕ, το οποίο παρουσίασε όχι μόνο τις
ανανεώσιμες πηγές αλλά το
σύνολο του μίγματος που
χρησιμοποιεί για να φτάσουμε τους στόχους του 2020, όπως έχει υποχρέωση η χώρα
μας. Αναφέρομαι στον ενεργειακό σχεδιασμό για τι αφορά τη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, την πιο
Κ.Μαθιουδάκης, Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ
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 Πτολεμαΐδας 5, και γνωρίζετε πόσα χρόνια δεν είχε προστεθεί κανένα 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 γίνονται 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: Κατανοώ πλήρως το σπουδαίο ρόλο που παίζουν τα μέλη σας
στην ανάπτυξη της εταιρίας και
θέλω να τονίσω ότι θα είμαι δίπλα σας για μια ισχυρή ΔΕΗ.Οι
δρόμοι μας θα είναι παράλληλοι όταν έχουμε να αγωνιΜπαράτσης Αποστόλης,
στούμε για τα συμφέροντα της
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΗ
εταιρίας.Υφιστάμεθα σαν εταιρία επιθέσεις από διάφορα μέτωπα. Ένα από αυτά είναι οι τσαντάκηδες που χωρίς να έχουν επενδύσει ούτε ένα ευρώ μας παίρνουν τους καλύτερους πελάτες.Αυτό μας ζημιώνει και έχουμε ειδοποιήσει τους πάντες ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε μεγάλες επενδύσεις για την επόμενη πενταετία και για να βρεθούν τα τεράστια ποσά πρέπει να έχουμε έσοδα, να απελευθερωθούν τα τιμολόγια. Δεν
μπορούμε να πουλάμε κάτω από το κόστος. Θα πρέπει να μειώσουμε 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 Συλλόγου σας, που πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο,
την πιο δύσκολη ίσως στην ιστορία του συνδικαλιστικού
κινήματος περίοδο, με μια γενικευμένη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στο βιοτικό επίπεδο, στις ασφαλιστικές προσδοκίες και στις εργασιακές σχέσεις συνολικά.
Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη εΓιάννης Καραβασίλης, εκπρόσωπος
πίθεση στη Δημόσια Επιχείεργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ
ρηση Ηλεκτρισμού από τα μεγάλα συμφέροντα που θέλουν
να πάρουν το μεγάλο φιλέτο που λέγεται ηλεκτρική ενέργεια της
χώρας και εμείς ως εργαζόμενοι, ως συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αποτρέψουμε. Τι πρέπει όμως να κάνουμε; Πρέπει να απαιτήσουμε, 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 διοικήσεις.»

Αντώνης Αναγνώστου
Αντιπρόεδρος ΣΠΜΤΕ
Η σημερινή πετυχημένη εκδήλωση δικαιώνει τις θέσεις
μας για ποιοτική αναβάθμιση
του Συλλόγου, όπως εξάλλου
αρμόζει σε ένα επιστημονικό
Σωματείο. Η έγκυρη ενημέρωση για τα όσα σοβαρά θέματα απασχολούν την Επιχείρηση και τους εργαζομένους καθώς και ο επαναπροσδιορισμός των κλαδικών μας θεμάτων είναι ο κυρίαρχος στόχος
Αντώνης Αναγνώστου του Γενικού μας Συμβουλίου.
Αντιπρόεδρος ΣΠΜΤΕ
Θέματα όπως το σπάσιμο
της ΔΕΗ, με τον διαχωρισμό
της Μεταφοράς και Διανομής από τις υπόλοιπες δραστηριότητες, και το ξεπούλημα Μονάδων κανένας δεν μπορούσε να τα δια-
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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 πολιτών, της Επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτήν, η ΔΕΗ πρέπει να παραμείνει ισχυρή, ενιαία και καθετοποιημένη με το 51%
στο Κράτος.
Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η Επιχείρηση μπορεί και πρέπει να είναι ο αναπτυξιακός βραχίονας για την χώρα.
Πρόσφατα, για την στήριξη της επί δεκαετιών εξαθλιωμένης
Ελληνικής Οικονομίας, η κυβέρνηση πείρε μέτρα σκληρά που έχουν σοβαρή επίπτωση στους εργαζομένους.
Εμείς τα αμφισβητούμε και τα θεωρούμε άδικα και αναποτελεσματικά. 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 εχθές, επίπεδο διαβίωσης των συναδέλφων. Μέτρα, όπως αυτό του
πλαφόν του μισθού, δεν έχουν καμία λογική, είναι παράνομα και
στοχεύουν στην αποψίλωση του ανθρώπινου δυναμικού. Γνωρίζουμε ότι, οι μοναδικοί που δεν ευθύνονται είναι οι συνεπείς εργαζόμενοι. 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 χρήματα 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 από τόσα χρόνια και αγώνες κεκτημένων μας.

Στ. Ψαράς
Αν. Γ.Γραμματέας ΣΠΜΤΕ
Εικοσιπέντε χρόνια τώρα ακούμε το ίδιο πράγμα «τούνελ», «λιτότητα», «οικονομία».
Ο πλούτος που παράχθηκε
που πήγε συνάδελφοι; Δεν θα
απαντήσω γιατί όλοι ξέρουμε
που πήγε. Στα σεντούκια ορισμένων. Στα ίδια σεντούκια,
που αυτοί που τα έχουν λένε
ξαναπλήρωσε το κενό που υπάρχει και σου αφαιρώ και αυΣτέφανος Ψαράς τό ήδη που είχες ήδη. Είναι
Αν. Γ.Γραμματέας ΣΠΜΤΕ
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; Φανταστείτε μια οικογένεια που θέλει να δανειστεί και λέει ότι δεν
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μπορώ να δανειστώ παρά μόνο από τον τοκογλύφο. Μα η πρώτη
της δουλειά θα είναι να πάει στο γείτονα. Η κυβέρνηση κατ΄ επέκταση είναι δυνατόν να λέει ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα
παρά να πάω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Το οποίο ήρθε εδώ 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 ισχυρό. Είναι η τρόικα.
Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα που ζούμε, τα αντεργατικά, θα μπορούσαν να προσομοιάσουν σε ένα πείραμα. Ένα πείραμα που κάνουν στην πλάτη μας. Ένα πείραμα που δεν γίνεται μόνο εδώ αλλά γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Κώστας Γεωργίου
Γ.Γραμματέας ΣΠΜΤΕ
Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της πρωινής συνεδρίασης
ο Γραμματέας του ΣΠΜΤΕ
Κ.Γεωργίου υποστήριξε ότι
«Το Γενικό Συμβούλιο γίνεται
σε μια περίεργη εποχή. Μια εποχή 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
Κ.Γεωργίου, Γραμματέας ΣΠΜΤΕ
της επιχείρησης.Μας προέκυψαν όλα αυτά ή αλλάζουμε ή
βουλιάζουμε.Τελικά αυτό που
γίνεται είναι να βουλιάζουμε αλλάζοντας και αλλάζουμε βουλιάζοντας, 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 σύστημα της χώρας να βάζουν ερωτηματικό για την ύπαρξη της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας,της ΔΕΗ.Σήμερα προσπαθούμε
να κρατήσουμε κατακτήσεις, σήμερα αυτά κινδυνεύουν. Οφείλουμε σαν συνδικάτο ότι μπορούμε να το διαφυλάξουμε. Όταν λέμε συνδικάτο, εννοούμε όλοι μας. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε κατάληψη στη Χαλκοκονδύλη 0, τώρα για την τελευταία
κινητοποίηση που είχε η ΓΕΝΟΠ, και οι συνάδελφοί μας που εργάζονται 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.»
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Δ.Ε.Θ. ΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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 ανεργία και τη λιτότητα απαιτώντας παράλληλα την κρίση να πληρώσουν οι ένοχοι, οι έχοντες και κατέχοντες.
Μετά τη συγκέντρωση που έγινε στο άγαλμα Βενιζέλου πραγματοποιήθηκε πορεία προς το «ΒΕΛΙΔΕΙΟ» Συνεδριακό Κέντρο, όπου επιδόθηκε το
ψήφισμα των εργαζομένων στην Κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση του ΣΠΜΤΕ:

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες
Είναι γεγονός ότι ζούμε την πιο σκληρή περίοδο μετά την μεταπολίτευση από την επίθεση 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.
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Η «τρόικα», η απελευθέρωση,
ν μέσω θέρους, στις αρχές
Αυγούστου, η γνωστή σε όλους μας τρόικα φέρεται να
έθεσε ζήτημα πώλησης λιγνιτικών
ή (και) υδροηλεκτρικών μονάδων
της ΔΕΗ προκειμένου να απελευθερωθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.

E
......

Το θέμα, λόγω των άμεσων αντιδράσεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ οι οποίες και προβλήθηκαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πήρε γρήγορα
διαστάσεις, ιδιαίτερα δε μετά και την
αποστολή του γνωστού μηνύματος
που έστειλε στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Νίκος Φωτόπουλος. Η κυβέρνηση θέλησε να «βγάλει» το θέμα από την επικαιρότητα αν και παραδέχθηκε ότι το θέμα τέθηκε- 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 ενέργειας μπορεί να γίνει και χωρίς την
πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Σε συνέντευξή της σε κυριακάτικη εφημερίδα δήλωσε σχετικά : «τόσο η κυβέρνηση όσο και η τρόικα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και όχι στην ιδιωτικοποίηση μονάδων της ΔΕΗ» ενώ έσπευσε να τονίσει ότι «Υπάρχει συγκεκριμένος
χώρος για την ιδιωτική πρωτοβουλία
στην παραγωγή ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές, από φυσικό αέριο
αλλά και λιγνίτη».
Αρκετά στελέχη της κυβέρνησης
έδειξαν να διαφωνούν με το ενδεχόμενο πώλησης μονάδων της ΔΕΗ

και υπεραμύνθηκαν του δημόσιου
χαρακτηρα της αλλά και του κομβικού της ρόλου στην εθνική οικονομία. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έδειξε να αναζητά μέτρα ισοδύναμου
αποτελέσματος με αυτά που πρότειναν οι εκπρόσωποι της τρόικας ενώ
φαίνεται ότι δεσμεύτηκε να παρουσιάσει στους τελευταίους συγκεκριμένα 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 κάναμε πότε στη Ν. Σμύρνη πότε στη Ν. Φιλαδέλφεια πότε στου Ζωγράφου ένα πολύ ωραίο καταγγελτικό τραγούδι του Θωμά Μπακαλάκου για
την αγροτιά που έλεγε “καημένη αγροτιά, θα κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες...”.
Ελπίζω, σύντροφοι βουλευτές, 2 χρόνια μετά να μην το κάνετε επίκαιρο (και στον χώρο της χονδρικής τής ενέργειας) επιτρέποντας στον
κάθε αεριτζή να θησαυρίζει σε βάρος της επιχείρησης του ελληνικού λαού. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ούτε εργοστάσια πουλάμε ούτε ενέργεια
στην τιμή κόστους στους αεριτζήδες. Καθαρές κουβέντες. Σε όλα υπάρχουν όρια. Ο αγώνας μας δεν είναι για μας, είναι για τον καταναλωτή, γι’ αυτό θα φτάσουμε στα άκρα. Θα ματώσουμε. Και αυτό που σας
λέω εκφράζει το σύνολο των εργαζομένων και πρωτίστως των συντρόφων μας».
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οι λιγνίτες και τα υδροηλεκτρικά
Η ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Προειδοποίηση
Επειδή πληροφορούμαστε ότι οι κύριοι της ΤΡΟΪΚΑ που συζητούν σήμερα με την Ελληνική αντιπροσωπεία έθεσαν θέμα πώλησης λιγνιτικών και
υδροηλεκτρικών μονάδων, με κάθε σοβαρότητα, προειδοποιούμε την κυβέρνηση 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.
To πρωτοσέλιδο της Ελευθεροτυπίας
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.

Και ο «Καλλικράτης» θέλει τον …Πτυχιούχο Μηχανικό του!
τις εκλογές για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης συμμετέχουν 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 εκλεγούν 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 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΪΔΑΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με το συνδυασμό «Πειραιάς ΠολιτώνΚαθαρή Συμμαχία».
ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με το συνδυασμό «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 «Δημοτική Αλλαγή».
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με το συνδυασμό «Σύγχρονο Αγρίνιο, νέος
δήμος-νέα εποχή».
ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στη Μεγαλόπολη.

......
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ΟΔΗΓΙΑ 2009/72 ΤΟΥ Ε.Κ.

Τρία σενάρια για τη ΔΕΗ

Σ

ύσκεψη για την Οδηγία
2009/72 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που αφορά
στους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διοργάνωσε στις 15
Ιουλίου 2010 η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Στις εργασίες της ευρείας σύσκεψης συνδικαλιστικών στελεχών, που άνοιξε με εισήγηση του
προέδρου της Ομοσπονδίας Νίκου Φωτόπουλου, συμμετείχαν ο
νομικός και πρωην αντιπρόεδρος
της Βουλής Λουκάς Αποστολίδης,
ο συνταγματολόγος Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο Κώστας Χρυσόγονος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι τρεις νομικοί συνεργάζονται ηδη με την Ομοσπονδία και
θα είναι αυτοί που θα υποστηρίξουν τη ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ στις διαδικασίες για την τελική διαμόρφωση
θέσεων σχετικά με την συγκεκριμένη κοινοτική Οδηγία.
Στο πρώτο μέρος της σύσκεψης
μίλησαν ακόμα ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Κώστας
Κατσαρος, ο αντιπροέδρος Η. Σταμέλος και ο οργανωτικος γραμματέας της ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ Ρ.Ρίζος.
Στην εισήγησή του ο πρόεδρος
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Ν. Φωτόπουλος

επισήμανε ότι η «ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεσμεύεται πως δεν θα επιτρέψει να
εφαρμοστεί ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός, πολύ δε περισσότερο
δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί τίποτα απολύτως εάν δεν είναι ξεκάθαρο, εάν δεν είναι απολύτως
σαφές ότι διασφαλίζεται η ασφαλιστική περιουσία και ότι δεν δημιουργείται κανένας απολύτως κίνδυνος για αυτήν και πως όλοι οι εργαζόμενοι, νυν και μελλοντικοί, οπουδήποτε κι αν εργάζονται (πχ.
μητρική – θυγατρική) θα διέπονται
από το ίδιο εργασιακό και ασφαλι-

στικό καθεστώς».
Στο δεύτερο μέρος της σύσκεψης, αργότερα το απόγευμα, συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Αρ. Ζερβός, οι αναπληρωτές Δ. Σύμβουλοι
Ν. Χατζηαργυρίου, Ο. Αικατερινάρη και Απ. Μπαράτσης ενώ εισηγήσεις έγιναν από τους Γενικούς Διευθυντές Μεταφοράς και Διανομής, Δ. Μπουσδέκη και Δ.Λαθούρη,
αντίστοιχα καθώς και από τον διευθυντή της νομικής υπηρεσίας της
ΔΕΗ Αρ. Οικονόμου.
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νατότητα μετά από την πίεση 8 χωρών μελών της Ε.Ε. (Γαλλία – Γερμανία,Ελλάδα,Αυστρία,Βουλγαρία,Λετονία, Λουξεμβούργο και Σλοβακία)
και υποστηρίχτηκε τόσο από την
προηγούμενη κυβέρνηση όσο και από την τότε αντιπολίτευση και σημερινή Κυβέρνηση.

Οι τρεις επιλογές για τη Μεταφορά

1η Επιλογή

Ownership unbundling
(ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ)
Πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός όλης της Γενικής Διεύθυνσης
μεταφοράς και ενσωμάτωση με τον
Υπάρχοντα ΔΕΣΜΗΕ (από τον οποίο 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 – σύνδεση 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

στο οποίο θα μεταφερθεί ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων
της Μεταφοράς π.χ. η ΔΝΕΜ.
Η εταιρεία αυτή θα είναι ο λειτουργός της αγοράς ο Διαχειριστής
του συστήματος και ταυτοχρόνως
θα υλοποιεί και την κατασκευή έργων.

Τέλος, σύμφωνα με την οδηγία
τα πάγια της Μεταφοράς θα ανήκουν σε αυτή την Εταιρεία.

Αυτό το μοντέλο υποστηρίζεται
από τον ΔΕΣΜΗΕ και δεν εφαρμόζεται σε καμία χώρα της Ε.Ε.

Η όποια λύση πρέπει
να διασφαλίζει
το δημόσιο χαρακτήρα
της ΔΕΗ και
τον πρωταγωνιστικό
της ρόλο

η επιλογή

Μίγμα ιδιοκτησιακού και νομικού διαχωρισμού.

Independent
Transmission Operator

Το μοντέλο αυτό προβλέπει

(ITO) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

α) τη δημιουργία θυγατρικής της
ΔΕΗ όπου θα ανήκει το μεγαλύτερο μέρος όλων όσων εργάζονται σήμερα στην
Διεύθυνση Μεταφοράς
όπου εκεί θα ανήκουν
και τα ΠΑΓΙΑ της μεταφοράς και
β) την δημιουργία ανεξάρτητης ιδιοκτησιακά
διαχωρισμένης εταιρείας
με βάση τον υπάρχοντα
ΔΕΣΜΗΕ (από τον οποίο
η ΔΕΗ θα αποτελέσει το
49% των μετοχών) και

Η λύση αυτή προβλέπει την δημιουργία θυγατρικής 100% της ΔΕΗ
στην οποία θα ανήκει όλη η σημερινή Μεταφορά και ταυτοχρόνως
θα ενσωματωθεί όλος ο ΔΕΣΜΗΕ
μαζί και με τον MARKET OPERATOR, (Λειτουργός Αγοράς) ή και
χωρίς αυτόν.

Αυτή η επιλογή δόθηκε ως δυ-

Αυτή η πρόταση υποστηρίζεται
από τη ΔΕΗ και εφαρμόζεται ήδη σε 5 χώρες
(Γαλλία, Αυστρία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Λετονία)
της Ε.Ε., όπως επίσης από
τις Εταιρείες RWE EnBW.
Να σημειωθεί ‘ότι
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην οδηγία ο
χρόνος νομικής εναρμόνισης των κρατών – μελών είναι η --2011.

......
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ΠAΣKE Πτ. Mηχανικών ΔEH
ΣΠMTE/∆EH

H ΔΕΗ ΒΑΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
πλήρης απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας που καλείτε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση βάσει οδηγίας της ευρωπαϊκής ένωσης και
του μνημονίου έως το Μάρτιο του 2011, θα οδηγήσουν σε βίαια αποτελέσματα τόσο στο χώρο της ενέργειας όσο και στον επαναπροσδιορισμό των εργασιακών σχέσεων της επιχείρησης με τους εργαζομένους.
Μπορεί η ευρωπαϊκή ένωση να ζητά δυναμικές
λύσεις σε σχέση με το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ο ιδιώτης να εισέλθει στα ορυχεία που βρίσκονται σε λειτουργία όσο και σ αυτά που έχουν προγραμματιστή
να ανοίξουν στο μέλλον από την επιχείρηση. Το τεράστιο κόστος των απαλλοτριώσεων των εκτάσεων,
ο ήδη εγκαταστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός,
η τεράστια τεχνογνωσία των εργαζομένων δίνει το
καλύτερο αποτέλεσμα ώστε πάντα να υπάρχει επάρκεια λιγνίτη στους ΑΗΣ. Υπάρχουν αρκετά κοιτάσματα στην Ελλάδα που αν κάποιος θέλει να επενδύσει επάνω στην εξόρυξη τους μπορεί να δραστηριοποιηθεί.
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 απελευθερωθεί εδώ και χρόνια, κάποιες μονάδες ιδιωτών έχουν ενταχθεί ήδη στο σύστημα και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα να μπουν και άλλοι παραγωγοί σ’ αυτό αρκεί να επενδύσουν φτιάχνοντας νέες μονάδες.
Στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές χώρες η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας έγινε χωρίς να πουληθούν
σε ιδιώτες μονάδες ελεγχόμενες από το κράτος. Οι

Η

......

αγορές αυτές λειτουργούν σήμερα με επαρκεί ανταγωνισμό αλλά και με ισχυρό το ρόλο του κράτους
στο τομέα αυτό. Η προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων όπως το λεγόμενο “ισοδύναμο αποτέλεσμα” δηλαδή για ανταλλαγή μονάδων ή ισχύος, με ξένες εταιρείες 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 εργασιακό 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 διαχειριστή δικτύου και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου,
νομίζουμε ότι είναι ένα σχήμα που μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά με το καλύτερο αποτέλεσμα για τον καταναλωτή.
Η ανάπτυξη μιας δομημένης συζήτησης στα
πλαίσια του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού
της χώρας θα αποτρέψει τα εμπόδια και τις παραμορφώσεις που ενδεχομένως θα λάβουν χώρα στον
νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν λύσεις και πρέπει
να μελετηθούν οργανωμένα ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς
όφελος της οικονομίας της χώρας, προς όφελος
του καταναλωτή.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

συνδικαλιστικές παρατάξεις

17

ΔAKE ΣΠMTE ΔEH
ΔAKE

ΔEH

ΜΝΗΜΟΝΙΟ=ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

το επικαιροποιημένο μνημόνιο που πρόθυμα υπέγραψε η Κυβέρνηση στις αρχές του Αυγούστου σε μισή
μόνο σελίδα αποδομείται όλη η Επιχείρηση.
Αυτό και αν είναι επιτυχία. Ευκαιρία βρήκαν οι δανειστές, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να βάλουν χέρι σε
όσα χαρακτήριζαν την ΔΕΗ ως κυρίαρχη στο χώρο της ενέργειας και ως επιχείρηση με κοινωνικό πρόσωπο.
Βάλτε τώρα που γυρίζει. Λίγα βάζετε πολλά παίρνετε.
Το παρακάτω αυθεντικό κείμενο, από το υπογεγραμμένο 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 τρίτους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ.»
Τέρμα η εκμετάλλευση του εθνικού καύσιμου μόνο από την ΔΕΗ. Για λόγους ισότητας θα πρέπει και οι ιδιώτες
να έχουν πρόσβαση. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Η επένδυση για νέα ορυχεία είναι μεγάλη και η απόδοσή μακροπρόθεσμη. Απαιτούν λοιπόν ποσοστό από αυτά που
λειτουργούν ώστε εύκολα και γρήγορα να κερδίσουν.
ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:
«Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή 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. Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευθέρωσης».
Και ξαφνικά η πράσινη ενέργεια. Ανεμιστήρια και καθρέπτες είναι ο στόχος. Αφού η ΔΕΗ έχει την ευθύνη του
τελευταίου καταφυγίου δηλαδή την παροχή του κοινωνικού αγαθού στον κάθε πολίτη γιατί να μην οικονομήσουν
και κάποιοι άλλοι.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
«Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο ώστε είτε να

Σ

απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων
σε έναν ανεξάρτητο φορέα, είτε να δώσει το ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος».
Την νύφη θα την πληρώσουν οι καταναλωτές και οι αγρότες. Θέλουν να σταματήσει η διαχείριση των υδάτινων 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 τιμολόγια 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 αναθεωρημένο ορισμό των ευάλωτων καταναλωτών και
ένα τιμολόγιο για αυτήν την κατηγορία των καταναλωτών».
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 ευάλωτοι θα είναι ελάχιστοι αφού τα οικονομικά κριτήρια θα
είναι πολύ χαμηλά.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ
«Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας,
η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό που σχετίζονται με το σύστημα μεταφοράς ενέργειας και το σύστημα διανομής
της ενέργειας».
Ο προσδιορισμός παγίων και προσωπικού, χωρίς μέχρι τώρα αποσαφήνιση των κυβερνητικών προθέσεων, αφήνει 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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AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA

ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

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

......

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, ανέβαλε τις συνεδριάσεις των ΔΣ με αστήριχτους ισχυρισμούς, 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 σύλλογοι της Ομοσπονδίας να πάρουν θέση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, όταν μάλιστα εκπροσωπούν τη συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων σε Διανομή και Μεταφορά.
Η αναβολή αυτή είναι ουσιαστικά συνέχεια της απόφασης της πλειοψηφίας της ΓΕΝΟΠ στο ΔΣ που
συμφώνησε στο διαχωρισμό Διανομής και Μεταφοράς
και μετατροπής τους σε θυγατρικές. Στην απόφαση αυτή, 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 ψηφοφορία για το ποιοι συμφωνούν με τον περαιτέρω
διαμελισμό της ΔΕΗ (Οδηγία 72/2009 της ΕΕ) και την
θυγατρικοποίηση ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, η πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση.
Έτσι οι Σύνεδροι της ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ & ΣΑΔ, στο
ο
4 έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, για άλλη μια
φορά έγιναν συνένοχοι στο έγκλημα που συντελείται. Έδωσαν πράσινο φως σε Διοίκηση, κυβέρνηση
και Τρόικα για το διαχωρισμό της ΔΙΑΝΟΜΗΣ και
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ από τη ΔΕΗ. Το ΔΣ της ΔΕΗ με συμπαραστάτες 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 αντίκρισμα, αφού αυτοί ήδη είχαν υποταχθεί και περιορίσει το πλαίσιο διεκδίκησης στα όρια που τους επιτρέπουν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες των εργαζομένων.
Άλλωστε η πείρα ενός χρόνου κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, τα μέτρα που πάρθηκαν και αυτά που θα ακολουθήσουν, δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες
σε κανέναν πλέον εργαζόμενο, ότι αυτό το εργοδοτικό συνδικαλιστικό κίνημα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.
Οι λεονταρισμοί του προέδρου της ΓΕΝΟΠ, οι διαλέξεις του περί «ικανού συνδικαλιστή, εφικτού, στρουθοκαμηλισμού κλπ» δεν μπορούν να κρύψουν την υποταγή τους. Βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τη λογική όλων αυτών, που συνειδητά παρότρυναν τους εργαζόμενους και γενικότερα το κίνημα σε κάθε δύσκολη στιγμή να χαμηλώσει τον πήχη της διεκδίκησης και
να λουφάξει.
Καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα, να τους γυρίσουν την πλάτη, να συσπειρωθούν και να παλέψουν μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές, ενάντια στην απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση, για επιστροφή του κλεμμένου εισοδήματος από τις μειώσεις μισθών, την κατάργηση των
επιδομάτων και δώρων, για υπογραφή ουσιαστικής
ΣΣΕ.
Να αντιπαλέψουν τις αιτίες που γεννούν τέτοιες πολιτικές, να αγωνιστούν για έναν αποκλειστικά
ενιαίο κρατικό φορέα ενέργειας που θα κατοχυρώνει στην πράξη το ενεργειακό προϊόν ως κοινωνικό αγαθό.

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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Σ.Α.Δ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Site: http://sad.genop.gr
Τηλ: 210-5233357

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

Απεγκλωβισμό από το μνημόνιο της κοινωνικής κατεδάφισης
και του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου
του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο,που
η οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας βρίσκεται υπό τον έλεγχο του
ΗΔ.Ν.Τ.έκθεση
και της τρόικας, οι δε εργαζόμενοι υφίστανται την πλέον επώδυνη επίθεση 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 υπολογίζεται σε 18% [900.000]) με εξαιρετικά αρνητικές προοπτικές για όλη τη
δεκαετία 2010-20, την τεχνολογική και καινοτομική υποβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την απαξίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού 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 φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, στην ευέλικτη και ανασφάλιστη εργασία, στις
υπερτιμολογήσεις των κρατικών προμηθειών, στον υπερδανεισμό, στη συρρίκνωση 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 αξιοποιείται και ως ένα μέσο για την πειθάρχηση των εργαζομένων σε χαμηλότερους μισθούς και σε λιγότερο προστατευμένες σχέσεις εργασίας (κραυγαλέα η προσπάθεια κατάργησης των κλαδικών ΣΣΕ και του ΟΜΕΔ).Εδώ,θα μπορούσε 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 εγκαταλειφθεί το κράτος-πρόνοιας και να εγκαθιδρυθεί ένα κράτος-φιλανθρωπίας,
με σοβαρές συνέπειες στην διεύρυνση της φτώχειας, στην διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η επιχειρούμενη δημοσιονομική προσαρμογή,ακριβώς εξαιτίας της ύφεσης,έχει περιέλθει σε τροχιά αυτοϋπονόμευσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης 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 εισοδηματικών στρωμάτων, νέα φτώχεια και περιθωριοποίηση των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων και παραπέρα απαξίωση μεγάλων τμημάτων 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 ύφεση 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 κεφαλαιοποίηση του κοινωνικού κράτους, πρέπει να αντικατασταθεί από μια πολιτική που
θα προωθεί το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της ρύθμισης της εργασίας, της ενίσχυσης της ζήτησης και της καινοτομικής και παραγωγικής ανάπτυξης,μέσα από την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και την ενδυνάμωση
της αναδιανομής του εισοδήματος και της αναδιανεμητικότητας του κοινωνικού κράτους. Επίσης, η έκθεση υποστηρίζει ότι η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ύφεση θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να επιδιωχθεί μέσα από έναν εναλλακτικό (έναντι του Μνημονίου) τρόπο αποπληθωρισμού, με απευθείας μείωση τιμών, χωρίς να θιγούν οι μισθοί, αφού τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι κατά πολύ αυξημένα έναντι των άλλων προηγμένων χωρών της ΕΕ. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι, οι μεγάλες περιουσίες να αναλάβουν το κύριο βάρος της προσαρμογής, τα
επιχειρηματικά κέρδη να φορολογηθούν με υψηλότερο συντελεστή, οι φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων να επανεξεταστούν,ο φορολογικός έλεγχος των
ανώτερων εισοδημάτων να γίνει εξονυχιστικός κλπ.Η αναλογία των εισοδημάτων 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 αλλαγής.Έχει αφήσει τις επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα χέρια των
ιδιωτικών επιχειρήσεων, δεν έχει ένα πρόγραμμα για την προστασία των υδάτινων πόρων και των φυσικών πόρων εν γένει, ετοιμάζεται να κλείσει τις περισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές και να επιδοτήσει την αγορά ιδιωτικών αυτοκινήτων.
Χρειάζεται αντίθετα και επειγόντως μια στροφή προς τον σχεδιασμό πολιτικών με στόχους και χρονοδιαγράμματα, για να αντιμετωπιστούν και να αμβλυνθούν όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Επίσης, χρειάζεται να αποκτήσουν πρωτεύοντα ρόλο οι δημόσιες πολιτικές και να συνδεθούν οι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος με τις κοινωνικές πολιτικές, με την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής 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 αξιοποιηθεί αυτή η έκθεση από τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, και πολύ περισσότερο,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 αναδιανεμητική κατεύθυνση που η έκθεση προβάλλει. Η ΓΣΕΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα
έχουν και την επιστημονική πλέον τεκμηρίωση για να αντιπαρατεθούν στη λογική του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου της τρόικας, που Κυβέρνηση, Αξιωματική Αντιπολίτευση, ΛΑΟΣ και πολλοί άλλοι πρόθυμοι, με την ενορχηστρωμένη βοήθεια των ΜΜΕ, καθημερινά μας βομβαρδίζουν.
Η ΓΣΣΕ οφείλει πλέον από σήμερα να θέση την προμετωπίδα των κινητοποιήσεων τον απεγκλωβισμό από το μνημόνιο της κοινωνικής κατεδάφισης και του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου που μας οδηγεί.
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