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Διαπιιστώνουμε ότι
από το πανό απουσιάζουν
φωτογραφίες από ορυχεία και εργοστάσια
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IΔIOKTHTHΣ
Σύλλογος Πτυχιούχων
Mηχανικών T.E
Στουρνάρη 73-75
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 5221221
Fax: 210.52.49.850
E-mail: main@sptmte-dei.gr

EKΔOTHΣ
Κων. Βαρσάμης
Στουρνάρη 73-75, Aθήνα
Tηλ. 210 5221221

ΔIEYΘYNTHΣ
Kων. Γεωργίου
Στουρνάρη 73-75, 2ος όροφος
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 5242265
Fax: 210. 52.49.850

ΣYNTAKTIKH
EΠITPOΠH
B. Kατσίκας, Ν. Λαβός
Δ. Ξυδάς, Στ. Ψαρράς

ΔHMOΣIOΓPAΦIKH
EΠIMEΛEIA
ΑΛΕΞΗΣ ΣΙΟΥΤΖΟΥΚΗΣ
Παραγωγή: PRESS LINE
Mάγερ 11, - Aθήνα,
T.K. 10438

Απο το συλλαλητήριο της 25ης Μαίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Tηλ.: 210 5225479

Δείτε την ιστοσελίδα μας...
http://www.sptmte-dei.gr/
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72

Ζητάμε καθαρούς όρους &
προσωπικό «μιας ταχύτητας»
Σύλλογος μας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο που αφορά στο διαμελισμό της Επιχείρησης και τη δημιουργία των θυγατρικών Μεταφοράς και Διανομής, στο στάδιο της διαβούλευσης, κατέθεσε τα παρακάτω τα οποία και κοινοποίησε στην Ομοσπονδία μας:

Ο

ΑΡΘΡΟ 17
Η αρμοδιότητα καθορισμού των κλειστών συστημάτων προς τη ΡΑΕ είναι ασαφής και αδιευκρίνιστη συμφώνα με την οδηγία πρέπει να μιλάμε για έναν χώρο βιομηχανικό –εμπορικό σε συγκεκριμένο γήπεδο και όχι γενικά.
Και έτσι δεν θα έχει νόημα και η παράγραφος 2 που
αφόρα την τιμολόγηση
Δεν μπορεί η ανεξάρτητη αρχή να ορίζει τον διανομέα
σε μια περιφέρεια πολιτών της χώρας χωρίς την εντολή
από τους εκπροσώπους των πολιτών (δήμος- περιφέρεια –κυβέρνηση) και όχι συμφωνία ΡΑΕ- ιδιοκτήτη συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 108
Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ τελεί πάντοτε υπό τον άμεσο ή έμμεσο
έλεγχο του Δημοσίου. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών η οποία επάγεται τη μεταβολή στον δημόσιο έλεγχο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ συντελείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι η διοίκηση τής εταιρείας ασκείται κατά πλειοψηφία από μέλη που διορίζονται από το Δημόσιο ή/και
ότι η λήψη μείζονος σημασίας αποφάσεων που ανάγονται στη διαχείριση του δικτύου γίνεται μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου.
Να διορθωθεί ως εξής:
Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ τελεί πάντοτε υπό τον έμμεσο έλεγχο
του Δημοσίου μέσω του ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών η οποία επάγεται τη μεταβολή στον δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ ΑΕ συντελείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι η διοίκηση της εταιρείας α-

σκείται κατά πλειοψηφία από μέλη που διορίζονται από
το Δημόσιο ή/και ότι η λήψη μείζονος σημασίας αποφάσεων που ανάγονται στη διαχείριση του δικτύου γίνεται μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 112. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Να διορθωθεί ως εξής:
Η συμμετοχή στη μελλοντική μετοχική σύνθεση της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ εταιρειών που ασχολούνται με παραγωγή εμπορία ηλεκτρενέργειας που προστέθηκε από την
προηγούμενη έκδοση σχεδίου νόμου κρίνουμε ότι θα
δημιουργήσει προβλήματα στην ανεξάρτητη λειτουργία
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ

......
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΔΜΗΕ
ΑΡΘΡΟ 113

......

Οργάνωση της εταιρείας με προσωπικό μιας ταχύτητας ισχυροποίηση της μεταφοράς προσωπικού με το
Π.Δ.178/02 για να μιλάμε με καθαρούς όρους. Λόγω της
αρχικής δημιουργίας-λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε για
μια τριετία να έχει την δυνατότητα να μεταφέρεται προσωπικό από τις εταιρείες του Ομίλου της ΔΕΗ πλεονάζον το οποίο θα προέρχεται μετά από μια σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης λόγω της απελευθέρωσης της
αγοράς ενέργειας.
Το προσωπικό (υπάρχον & μελλοντικό) των εταιρειών
του ομίλου ΔΕΗ πρέπει να διέπεται από το ίδιο ασφαλιστικό σύστημα γεγονός που είναι αναγκαίο να φαίνεται στον ιδρυτικό νόμο
.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΔΗΕ
Σύμφωνα με την οδηγία άλλα και την απόφαση του
ΔΣ/ΔΕΗ το προσωπικό στην θυγατρική εταιρεία της δια-

νομής έχει την δυνατότητα διάθεσης και όχι μεταφοράς.
Με το νομοσχέδιο δημιουργείται μια εταιρεία που δεν έχει την κυριότητα του δικτυού άλλα την συντήρηση του
γιατί το προσωπικό δεν μπορεί να διατίθεται και εκείνο
όπως το δικτύου άρα και να νιώθει υπεύθυνο για την περιουσία του.
Η οδηγία δεν το αποκλείει μόνο τα τμήματα εκκαθαρίσεων πρέπει να είναι αυστηρά προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ.
Για δε παρεχόμενες υπηρεσίες από και προς την θυγατρική δεν χρειάζεται χρονικός περιορισμός μπορούν
πάντα να γίνονται μέσα από την διαδικασία των αντίστοιχων άρθρων σύμφωνα με τιμολόγηση αγοράς (προσφορά –ζήτηση- ανταγωνισμός) όχι δεσμευτικά και αποκλειστικά.
Υπάρχουν οι θεσμοί της ΡΑΕ και του Υπευθύνου Συμμόρφωσης για να επιβάλουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες διαφάνειας εξ’ άλλου.
Το προσωπικό (υπάρχον & μελλοντικό) των εταιρειών
του ομίλου ΔΕΗ πρέπει να διέπεται από το ίδιο ασφαλιστικό σύστημα γεγονός που είναι αναγκαίο να φαίνεται στον ιδρυτικό νόμο.
Αν δεν προστεθεί το άρθρο 157 που υπήρχε στο προηγούμενη έκδοση του νόμου να προστεθεί τουλάχιστον
στα άρθρα που αναφέρονται για την μεταφορά του προσωπικού προς τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της
ΔΕΗ η παρακάτω παράγραφος:
“ η προβλεπόμενη στο άρθρο 34 του Ν2773/1999(ΦΕΚ
Α΄286/1999) περιουσία – Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των
Φορέων Ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. είναι
ενσωματωμένη στην περιούσια της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, επιμεριζόμενη ανάλογα με την ασφαλιστική υποχρέωση έναντι των ασφαλισμένων, που αντιστοιχούν σε έκαστη των εταιρειών”.

Οι θέσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στη Βουλή
Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής συμμετείχε αντιπροσωπεία της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)» όπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ν.Φωτόπουλος παρουσίασε τις θέσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2011

Προσκλητήριο αγώνων
ε συγκεντρώσεις (χωριστές , κατά την… «παράδοση» των τελευταίων
ετών) και πορείες σε ολόκληρη τη χώρα, τιμήθηκε και φέτος η Εργατική Πρωτομαγιά. Οι φετινές εκδηλώσεις όπως και οι περυσινές έγιναν
κάτω από το βάρος της έκπτωσης και της κατάργησης των εργασιακών δικαιωμάτων για τα οποία έβαλαν τα θεμέλια οι εργάτες του Σικάγο το 1886.

Μ

......

«Η 1η Μάη 2010 αποκτά ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο για τους εργαζόμενους και γενικότερα για τις κοινωνίες και τους λαούς που
υφίστανται τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς
οικονομικής κρίσης και μιας ολομέτωπης επίθεσης στα βασικά και θεμελιώδη κοινωνικά
τους δικαιώματα.» Με αυτό τον τρόπο χαρακτήριζε επίκαιρα τα μηνύματα της Εργατικής
Πρωτομαγιάς ο Σύλλογός μας στη ανακοίνωση που έβγαλε καλώντας τους συναδέλφους
να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις τόσο της
Αθήνας όσο και των άλλων πόλεων. Ακόμη,
στην ανακοίνωση επισημαίνονταν τα εξής :
« Δουλειές, μισθοί, συντάξεις μπαίνουν στην
κλίνη του Προκρούστη“ των περικοπών και
των ανατροπών. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε τα
Συνδικάτα απευθύνουν προσκλητήριο ενότητας και αγώνα στη μάχη για έναν κόσμο δικαιότερο, ειρηνικό, χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, καταπίεση και εξαθλίωση. Για ένα κόσμο ισότητας, ευημερίας αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι εργαζόμενοι σε θέση μάχης
Αυτή την ιστορική μέρα οι εργαζόμενοι της
χώρας, ενώνουμε την φωνή μας με τους εργαζόμενους όλου του κόσμο που παλεύουν
ενάντια στις αδικίες, τον πόλεμο, τις κοινωνικές διακρίσεις, τη φτώχεια και την εξαθλίω-

ση. Η Κυβέρνηση κάτω από το βάρος των ελλειμμάτων και του χρέους υιοθετεί και νομοθετεί άδικες, αντεργατικές και αντικοινωνικές
πολιτικές, υποκύπτοντας στον εκβιασμό των
«αγορών», των «δανειστών» και των Ευρωπαίων μονεταριστών.
Οι εργαζόμενοι της χώρας μας είναι σε θέση μάχης ώστε να αποκρούσουν αυτές τις συνταγές, της ύφεσης, των απολύσεων, της ανεργίας, των ανατροπών των ασφαλιστικών και
κοινωνικών μας δικαιωμάτων, την υποταγή της
χώρας στα “θέλω“ και στις απαιτήσεις των αγορών, στην πώληση του εθνικού μας πλούτου
όπως η ΔΕΗ κ.α. στα συμφέροντα των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εργοδοτών
και του Δ.Ν.Τ. Οι εργαζόμενοι οι απλοί πολίτες του μόχθου, οι Νέοι, οι Συνταξιούχοι, οι
Άνεργοι, το σύνολο της κοινωνίας απαιτούν
και διεκδικούν μια διαφορετική πολιτική που

θα έχει στο επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ και
τις ΑΝΑΓΚΕΣ του και όχι τις ΑΓΟΡΕΣ και τα
ΚΕΡΔΗ. Απαιτούν και διεκδικούν μια Ευρώπη
των Πολιτών και όχι των Τραπεζιτών και των
Εργοδοτών.
Αρνούμαστε να αποδεχθούμε «μέτρα» και
«δεσμά» που μας επιβάλλουν οι «αγορές», η
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δ.Ν.Τ και όλοι αυτοί
που ασκούν εκβιαστική και κερδοσκοπική πολιτική σε βάρος της χώρας, εν’ ονόματι του
χρέους και των δανειακών αναγκών της. Δεν
θα πληρώσουμε εμείς την κρίση που δημιούργησαν οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές
«τζογαδόροι» των οικονομιών και των λαών.
Την κρίση να πληρώσουν οι Έχοντες, οι Κατέχοντες και οι Υπεύθυνοι!»
Στη συγκέντρωση που οργάνωσαν η ΓΣΕΕ,
η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και
στην οποία συμμετείχε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, έδωσαν το παρόν πολλοί συνάδελφοι Μηχανικοί
όπως και συνάδελφοι εργαζόμενοι της ΔΕΗ
άλλων ειδικοτήτων ενώ μεταξύ των ομιλητών
ήταν ο συνάδελφος και πρόεδρος της
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ Γ.Μπίτζας που τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «απαιτείται να βροντοφωνάξουμε όλοι: Κάτω τα χέρια από τις κρατικές επιχειρήσεις που παράγουν κοινωνικά αγαθά. Να μην
επιτρέψουμε το ξεπούλημα του δημόσιου
πλούτου».
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ

Διαρκής ο αγώνας των εργαζομένων

......
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ. Ε. - Δ .Ε .Η
ΑΝΑΓΝΩΡ.ΣΩΜ. Α.Μ. 2520 ΕΙΔ. 552/94

ΕΔΡΑ: Στουρνάρη 73-75 104 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 52.21.221 - 52.42.265 FAX. 52.49.850
E-mail:main @sptmte-dei.gr

ΑΘΗΝΑ 08-06-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ.
ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΡΓΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες,
Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια.
“Επιτέλους εργαζόμενοι σταματήστε να αντιδράτε, σταματήστε να μιλάτε. Θέλετε
να πτωχεύσει η χώρα; Θέλετε να βγούμε από την Ευρωζώνη και να γυρίσουμε
στην δραχμή;
Πρέπει να αλλάξουμε ως χώρα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία ως πολίτες.
Ευθύνονται ο Δημόσιος Τομέας, οι Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
και οι εργαζόμενοι στους προαναφερόμενους Τομείς.
Η λύση είναι άμεσα απολύσεις εργαζομένων, συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα
και Πώληση των Επιχειρήσεων του Δημοσίου”.
Υπογραφή: Πολιτικό Σύστημα.
Χειρισμοί “Σωτηρίας”: Κάποιοι απόφοιτοι του Harvard
και άλλων
βαρύγδουπων Πανεπιστημίων.
Παραλληλισμός με του καθενός μας τον δικό του μικρόκοσμο.
Όλοι μας, στο οικογενειακό μας περιβάλλον και ειδικότερα σε παλαιότερες
εποχές βιώσαμε οικονομικά προβλήματα.
Πάντα ακούγαμε από γλυκές φωνές “ Παιδιά πρέπει να προσέξουμε όλοι. Παιδιά
ας κάνουμε οικονομία. Παιδιά δεν πειράζει ας στερούμαστε εμείς, εσείς πρέπει να
προχωρήσετε. Παιδιά ας κόψουμε κάτι από εδώ ……για να πετύχουμε αυτό…..”
Αποτέλεσμα: Οικογενειακή συνοχή, αγάπη, ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και
πάντα ξεφεύγαμε από τα δύσκολα.
Ούτε τα σπίτια μας πούλησαν, ούτε τις οικογένειες μας διέλυσαν.
Υπογραφή: Οι γιαγιάδες μας, οι μητέρες μας.
Χειρισμοί Σωτηρίας: Εκείνες που μετά βίας είχαν τελειώσει την Τρίτη
Δημοτικού
και
είχαν
εξειδίκευση
στα
“κολλυβογράμματα”.
Αυτοί και ξεπουλάνε και την κοινωνική συνοχή διαλάνε.
Την Πέμπτη 9 Ιουνίου να είμαστε όλοι απεργοί
Όλοι μαζί την ίδια μέρα στην πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 11:00 πρέπει να τους
φωνάξουμε:
Δεν θα πουλήσετε, δεν θα μας διαλύσετε.
Εμείς δεν σας καλούμε στην προσυγκέντρωση της Ομοσπονδίας μας στις 10:00
το πρωί στα γραφεία του Συνδικάτου μας.
Είναι υποχρέωση του καθενός μας να είμαστε στην προσυγκέντρωση.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σ.Π.Μ.Τ.Ε

ην έντονη αντίδραση των ανθρώπων
του μόχθου απέναντι στα μέτρα της
κυβέρνησης, που υπονομεύουν συνεχώς το εργατικό εισόδημα και ακρωτηριάζουν τα εργατικά δικαιώματα αλλά και την
ξεκάθαρη αντίθεση τους στην εκποίηση
του δημόσιου πλούτου εξέφρασαν οι κινητοποιήσεις που οργάνωσαν η ΓΣΕΕ και η
ΑΔΕΔΥ αλλά και οι μεγαλύτερες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Στις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην

Τ

πλατεία Κλαυθμώνος συλλαλητήριο των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, ημέρα της Πανελλαδικής απεργίας που οργάνωσαν τα συνδικάτα στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Κρατικούς Οργανισμούς. Μιλώντας στη συγκέντρωση , ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Ν.Φωτόπουλος κάλεσε τους εργαζόμενους
να συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις ενάντια στην εκποίηση των δημόσιων
επιχειρήσεων λέγοντας χαρακτηριστικά :
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε να ξεπουλάνε τις δημόσιες επιχειρήσεις και να παραδίδουν τα κοινωνικά αγαθά στην αδηφάγο
λογική των αγορών. Δεν μπορεί να αφήσουμε να μετατρέπουν τη νέα γενιά σε όμηρους και σκλάβους για να θησαυρίζουν ακόμα πιο πολύ οι έχοντες και κατέχοντες.
Ο αγώνας μας με την τρόικα και την κυβέρνηση είναι πάνω απ΄όλα αγώνας ταξικός».
Στην πλατεία Κλαυθμώνος μίλησαν α-

κόμα οι πρόεδροι των συνδικάτων των
ΕΛΤΑ, της ΕΥΔΑΠ, του ΟΤΕ , των ΕΑΣ, και
των ΟΤΑ, ενώ ακολούθησε πορεία των χιλιάδων εργαζομένων προς τη Βουλή.
Στις 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε 24ωρη Γενική απεργία της ΓΣΕΕ με συγκέντρωση στο Πεδίον του Άρεως και πορεία προς
τη Βουλή, η οποία και στιγματίστηκε από
τα πρωτοφανούς έκτασης επεισόδια ,με δεκάδες τραυματίες – διαδηλωτές και εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της Αθήνας. Ένα
σκηνικό που θύμιζε πεδίο μάχης, με τα χιλιάδες δακρυγόνα και τις χειροβομβίδες
κρότου λάμψης που έριχναν οι αστυνομικές
δυνάμεις.
Δυστυχώς, το ίδιο σχεδόν σκηνικό επαναλήφτηκε και στις 28 Ιουνίου , πρώτη
ημέρα της 48ωρης Γενικής Απεργία της
ΓΣΕΕ, με τα επεισόδια να επισκιάζουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ

Συνάντηση
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΕΕΤΕΜ
ε την πεποίθηση ότι «η υπεράσπιση της ΔΕΗ, δεν είναι μόνον
υπόθεση της ΓΕΝΟΠ», η Ομοσπονδία μας μετά και τη σχετική απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 19
Απριλίου ανέλαβε πρωτοβουλία ενημέρωσης όλων των φορέων και οργανώσεων που εκπροσωπούν μεγάλες
κοινωνικές ομάδες σχετικά με την μετοχοποίηση της ΔΕΗ.
Στο πλαίσιο αυτό το προεδρείο της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο
Παπούλια καθώς και με τα πολιτικά
κόμματα εκτός από το ΠΑΣΟΚ και τη
ΝΔ. Ακόμα έγιναν συναντήσεις με την
ΚΕΔΚΕ, την ΑΔΕΔΥ, το ΤΕΕ και την
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ).
Στη συνάντηση που έγινε στις 6
Μαίου στα γραφεία της ΕΕΤΕΜ συμμετείχαν
ο
Πρόεδρος
της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος, o
Γενικός Γραμματέας Κώστας Κατσαρός, ο Αντιπρόεδρος, Ηλίας Μαστρολέων και ο Ταμίας, Νίκος Χατζάρας και
από το Προεδρείο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ συμμετείχαν οι Δ. Δημόπουλος, Β. Καψάλης, Χ. Χαντζησοφιανός και Φ. Μπλανάς ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και
ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Κώστας Βαρσάμης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
τονίστηκε από το προεδρείο της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ο στρατηγικός χαρακτήρας της ΔΕΗ, ο κρίσιμος ρόλος της
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
αλλά και στη διασφάλιση του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ακόμα, υπογραμμίστηκε ότι περαιτέρω

Μ

......

μετοχοποίηση της ΔΕΗ θα θέσει σε
κίνδυνο τη δυνατότητα των Ελλήνων
πολιτών να έχουν προσιτά τιμολόγια
και πως στην περίπτωση αυτή το «μάρμαρο θα πληρώσουν» οι καταναλωτές.
Τα μέλη του προεδρείου της
ΕΕΤΕΜ υποστήριξαν ότι το κράτος
πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο της
ΔΕΗ καθώς με τον τρόπο αυτό θα συνεχίσει να συμβάλει στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας ενώ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε η ΕΕΤΕΜ εκφράζει την αντίθεσή της στην περεταίρω
μετοχοποίηση - πώληση της ΔΕΗ καθώς ,όπως υπογραμμίζεται, αυτό «επιβάλλουν και το απαιτούν λόγοι εθνικοί,
λόγοι κοινωνικοί, λόγοι οικονομικοί και
κυρίως γιατί το απαιτεί το μέλλον». Ειδικότερα, η ΕΕΤΕΜ απαριθμώντας τις
αρνητικές επιπτώσεις από την περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ αναφέρει
στην ανακοίνωσή της:
“Εάν πουληθεί η ΔΕΗ τότε η χώρα
θα χάσει την ενεργειακή της αυτοτέλεια και θα είναι ευάλωτη στις διεθνής
συγκυρίες, αφού η ενέργεια αποτελεί

σήμερα στρατηγικό όπλο για όποιον
την κατέχει και την παρέχει.
Θα υποβαθμίσει και θα παροπλίσει
το εθνικό της καύσιμο το οποίο μόνο
θετικές ενέργειες παρείχε στην χώρα
για εξήντα χρόνια.
Θα καταστήσει τους πολίτες έρμαια στα χέρια των αγορών της ενέργειας, της οποίας η τιμή θα είναι ανεξέλικτη και εξαρτώμενη από κερδοσκοπικά συμφέροντα.
Θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, στο βωμό του κέρδους και το
κέρδος για την πολιτεία θα είναι η αύξηση της ανεργίας.
Θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις περιοχές οι οποίες για δεκαετίες υπέστησαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για το εθνικό συμφέρον, αφού υπάρχουν ανοικτά ζητήματα μετεγκαταστάσεων, αποκαταστάσεων εδαφών
και κυρίως ο μεγάλος κίνδυνος να υποπέσουν ολόκληρες περιοχές (Δυτική Μακεδονία) σε βαθιά ύφεση, ανεργία, απαξίωση χωρίς προοπτική και ελπίδα.”
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25 Μαΐου - Συλλαλητήριο ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ:
ιλιάδες συνάδελφοι, όχι μόνον από
την Αττική, αλλά και από την Κοζάνη, τη Μεγαλόπολη, την Εύβοια,
έδειξαν με τη συμμετοχή τους στο Συλλαλητήριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ότι ο αγώνας για τη διασφάλιση του δημόσιου

Χ
......

χαρακτήρα της ΔΕΗ είναι ο «δικός
τους αγώνας». Μια μεγάλη και διαρκής
μάχη για να ακυρωθούν τα καταστροφικά σχέδια της τρόικας που ,κατ΄εντολή της, εκτελεί η κυβέρνηση.
Το απόγευμα της 25ης Μαΐου ο χώρος μπροστά από τα κεντρικά γραφεία
της ΔΕΗ στην οδό Χαλκοκονδύλη φάνηκε πολύ μικρός για να χωρέσουμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ που
συγκεντρωθήκαμε για να βροντοφωνάξουμε «Κάτω τα χέρια» από τη μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση. Ήταν
μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των εργαζομένων στη ΔΕΗ, με
παλμό και πάθος αλλά και χρώμα… Το
γνωστό πορτοκαλί χρώμα της ΓΕΝΟΠ
στα καπέλα αλλά και στις σημαίες που
κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νίκος Φωτόπουλος μιλώντας μπροστά
στους χιλιάδες εργαζόμενους της ΔΕΗ
και απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση είπε χαρακτηριστικά:
« O οδικός χάρτης που χαράξατε οδηγεί στον όλεθρο και την καταστροφή. Κύριοι της κυβέρνησης, σε όσα κάνετε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν
μπορείτε να κρυφτείτε. Η πολιτική σας
απέτυχε. Η πολιτική του μνημονίου
ναυάγησε και το τραγικό είναι ότι δεν
θέλετε να το αποδεχθείτε και εμμένε-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ. Ε. - Δ .Ε .Η
ΑΝΑΓΝΩΡ.ΣΩΜ. Α.Μ. 2520 ΕΙΔ. 552/94

ΕΔΡΑ: Στουρνάρη 73-75 104 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 52.21.221 - 52.42.265 FAX. 52.49.850
E-mail:main @sptmte-dei.gr

ΑΘΗΝΑ 24-05-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Συνάδελφοι, Στελέχη της Ιεραρχίας της Επιχείρησης μας ,
είναι η στιγμή που και εσείς θα πρέπει να ενωθείτε με το σύνολο των
εργαζομένων στον αγώνα για την ύπαρξη της εργασίας μας,
της αξιοπρεπείας μας
Και εσείς ξεκινήσατε από απλοί εργαζόμενοι και ανελιχθήκατε
υπηρεσιακά μέσα στον ίδιο ιστό , στον ιστό της
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού .
Ότι καταστροφικό συμβεί το σίγουρο είναι ότι θα μας αγγίξει όλους .
Η ύπαρξη μας και η συνέχεια μας είναι ζήτημα που μας αφορά
όλους το ίδιο .
Έτσι λοιπόν και εσείς θα πρέπει να παρευρεθείτε στο συλλαλητήριο
της Τετάρτης
25 Μαΐου 2011 και ώρα 18.00 έξω από τα κεντρικά γραφεία στη
Χαλκοκονδύλη 30.

Αυτός ο αγώνας δεν είναι δικός μας ή δικός σας,
είναι αγώνας όλων των Εργαζομένων στη ΔΕΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σ.Π.Τ.Μ Τ.Ε

τε στην ίδια αδιέξοδη συνταγή: Και νέες μειώσεις -Και νέες περικοπές-Και
νέους φόρους - Και ξεπούλημα κάθε τι
δημοσίου ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ.»
Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κάλεσε τους
εργαζόμενους της ΔΕΗ να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα: « Κάτω τα χέρια
σας από τα Δημόσια αγαθά. Κάτω τα
χέρια σας από την ΔΕΗ τον ΟΤΕ την
ΕΥΔΑΠ την ΕΥΑΘ το Ταχ. Ταμιευτήριο και κάθε Δημόσια Επιχείρηση. Κάτω τα χέρια σας από τον κόσμο της εργασίας Κάτω τα χέρια από τις ζωές μας.
Δεν θα σας αφήσουμε να τις κλέψετε…»
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στο ξεπούλημα της ΔΕΗ
Ο ΓΓ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Κ.Κατσαρός κατήγγειλε την κυβερνητική πολιτική, την υπόδουλη
κυβέρνηση του μνημονίου και της τρόικας, όπως είπε, γιατί «συνειδητά και μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες καταδικάζει τη χώρα, καταδικάζει την κοινωνία και τους πολίτες. Ξεπουλώντας ξεδιάντροπα όσο- όσο, σε τιμή ευκαιρίας, όχι μόνο τα ασημικά της , όχι μόνο τα χρυσαφικά της, αλλά τα πάντα και τους πάντες,
μόνο και μόνο , για να φανεί χρήσιμη και αρεστή στα συμφέροντα που υπηρετεί.»
Από την πλευρά του το μέλος του ΔΣ της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Η. Μαστρολέων κατήγγειλε την
πολιτική της κυβέρνησης αλλά και της ΝΔ καθώς και τη λογική της συναίνεσης, την οποία
«προσπαθούν να την περάσουν στους εργαζομένους σαν αναγκαιότητα» ενώ κάλεσε τους εργαζομένους «να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα της πλουτοκρατίας».
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν με αντιπροσωπείες τους οι ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΟΑΣΑ, ΟΛΜΕ αλλά και από τα συνδικάτα των
εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Λίγο μετά τις έξι και μισή οι συγκεντρωμένοι κατευθυνθήκαμε με πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα όπου και με τη βοήθεια δυο γερανοφόρων αναρτήθηκαν δυο τεράστια πανό με συνθήματα κατά τη ιδιωτικοποίησης ενώ στην είσοδο του υπουργείου (για την ακρίβεια πριν την
είσοδο), όπου είχαν παραταχθεί δυνάμεις των
ΜΑΤ, αφήσαμε σαν «επισκεπτήριο» λιγνίτη…

......
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ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Οι εργαζόμενοι μίλησαν

......

Αποκλεισμός του υπουργείου Οικονομικών

ι σχεδιασμοί της κυβέρνησης
και ιδίως τα μέτρα που κατά
καιρούς παίρνει έχουν πλήξει
βαρύτατα τον κόσμο της εργασίας,
τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ αλλά και τα
σχέδια της κυβέρνησης για το μέλλον της επιχείρησης προκαλούν αγωνία και αναστάτωση και την ίδια
στιγμή έχουν θέσει σε διαρκή ετοιμότητα τα σωματεία και την Ομοσπονδία μας. Το Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής που περιλαμβάνει και την πώληση μετοχών της ΔΕΗ ήταν «αιτία
πολέμου» για τους εργαζόμενους
στη μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση.
Με απόφασή του το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ είχε προαναγγείλει ήδη από τα τέλη Απριλίου

Ο

την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων (48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες) από τη στιγμή που θα γινόταν η κατάθεση του Νόμου για το
. . -
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Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, στη
Βουλή. Παράλληλα η Ομοσπονδία ανέλαβε πρωτοβουλία ενημέρωσης
και διαλόγου με τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς ενώ προέβη σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε μια
προσπάθεια να προβάλει τις θέσεις
της αλλά και να ενημερώσει τους
Έλληνες καταναλωτές.
Η απεργία άρχισε από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα
20 Ιουνίου και έγινε γρήγορα αισθητή καθώς ,λόγω της απεργίας, τέθηκαν εκτός λειτουργίας εννέα (9) μεγάλες και μικρές θερμοηλεκτρικές
Μονάδες συνολικής ισχύος περίπου
2.500 MW ενώ άλλες επτά ( 7) θερμοηλεκτρικές Μονάδες συνολικής ισχύος 1.000 MW περίπου ήταν ήδη
εκτός λειτουργίας. Οι πρώτες μονάδες που έκλεισαν ήταν αυτές του μεγαλύτερου παραγωγικού συγκροτή-
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......
Κατάληψη στο υπουργείο Υποδομών

ματος, του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
στην Κοζάνη στις πύλες του οποίου
μαζί με τους συναδέλφους απεργούς
ήταν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Η συμμετοχή των εργαζομένων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
στην απεργία ξεπέρασε το 80 με
90% ενώ σε υψηλά ποσοστά κυμάνθηκε και η συμμετοχή των εργαζομένων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, αλλά και στις περισσότερες
διευθύνσεις.
Από την πρώτη μέρα της απεργίας
και μετά από την εντολή του
ΔΕΣΜΗΕ προς τη ΔΕΗ άρχισαν προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση κυρίως στην ηπειρωτική
χώρα, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
ενώ τις επόμενες ημέρες έγιναν διακοπές και στην Κρήτη και στη Ρόδο.

Δυναμικές κινητοποιήσεις
Ο Σύλλογός μας κάλεσε ( δελτίο
τύπου στις 14 Ιουνίου) όλους τους
συναδέλφους να συμμετέχουν απο-

φασιστικά στις κινητοποιήσεις «ενάντια
στη διάλυση της Εταιρείας» επισημαίνοντας ότι είναι «ώρες
ευθύνης». Στο πλαίσιο της απεργίας εκδηλώθηκαν και δυναμικές κινητοποιήσεις πέρα από τις
συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς. Την Τετάρτη 22 Ιουνίου έγινε
κατάληψη του υπουργείου Υποδομών με διακοπή του ρεύματος, μια
συμβολική ενέργεια που είχε σαν
στόχο να «υπενθυμίσει» ότι το κράτος (υπουργεία, κρατικοί οργανισμοί
και υπηρεσίες) χρωστά εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ την ίδια
ώρα που κόβεται το ρεύμα στους
φτωχούς, στους ανέργους και τους
συνταξιούχους που αδυνατούν να
πληρώσουν τους λογαριασμούς. Με
την ενέργεια αυτή η ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ
θέλησε να διαμαρτυρηθεί «για την
«απάτη» της νέας μετοχοποίησης
της ΔΕΗ. Την απόπειρα δηλαδή να

εμφανίσουν ότι η πώληση ποσοστού
της ΔΕΗ γίνεται για εισπρακτικούς
λόγους όταν τα 400 εκατ. ευρώ, που
θα πάρουν, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα 50 δισ. Ευρώ» (του
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων).
Ανάλογη δυναμική κινητοποίηση
ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης
για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είχε
γίνει και λίγες ημέρες πριν- στις 19
Μαΐου- όταν έγινε συμβολικός αποκλεισμός του υπουργείου Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Είχε
προηγηθεί και η συμβολική κατάληψη του κεντρικού κτιρίου της ΔΕΗ
στην οδό Χαλκοκονδύλη, στις 15 Ιουνίου, ενώ καταλήψεις έγιναν και στην
Κοζάνη (στην Εφορία).
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ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ

Η απεργία είχε και
…δικαστήριο
......

Ο συν. Κώστας Γεωργίου στη δικαστική αίθουσα, όπου
παρέστησαν μαζί με τον συνάδελφο Αντώνη Αναγνώστου ως
μάρτυρες υπεράσπισης της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

το κτίριο 5 των Δικαστηρίων της
οδού Ευελπίδων εξελίχθηκε μια
ενδιαφέρουσα πλευρά των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ήταν η προσπάθεια της διοίκησης της ΔΕΗ να κηρυχτεί παράνομη και καταχρηστική η
απεργία της ΓΕΝΟΠ.
Η διοίκηση της ΔΕΗ προσέφυγε
στη Δικαιοσύνη την Πέμπτη, τέταρτη
ημέρα των απεργιακών κινητοποιήσεων που είχαν αρχίσει στις 20 Ιουνίου,
αν και η απόφαση μάλλον είχε ληφθεί
πολύ ενωρίτερα καθώς τηλεοπτικός
σταθμός ενημέρωνε ήδη από το πρωί
της 23ης Ιουνίου ότι η επιχείρηση θα
προσέφευγε κατά της απεργίας της
ΓΕΝΟΠ. Η Ομοσπονδία ενημερώθηκε - προφορικά -λίγο μετά τη μία το
μεσημέρι ότι η εκδίκαση της υπόθεσης
θα γινόταν στις 2 μετά το μεσημέρι!

Σ

Από την πορεία προς τα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων

Άμεσα οργανώθηκε κινητοποίηση
και δεκάδες συνάδελφοι πορεύτηκαν
προς τα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων κρατώντας πανό και σημαίες και
φωνάζοντας συνθήματα κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.

24/6) στο Δικαστήριο, όπου πέρα από
τους νομικούς συμβούλους της ΔΕΗ
παραβρέθηκαν και μέλη της διοίκησης
της εταιρίας με επικεφαλής τους
Αρθούρο Ζερβό και Απόστολο Μπαράτση, συνεχίστηκε η διαδικασία αλ-

Ακρόαση σε… δόσεις
Το Δικαστήριο συνήλθε τελικά μετά τις 4 το απόγευμα κι ενώ πρώτα είχε εξεταστεί το αίτημα της ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ για την εξαίρεση του Δικαστή
που θα εκδίκαζε την υπόθεση καθώς
κατά την προδικασία εκτιμήθηκε ότι
υπηρχε ο κίνδυνος μεροληψίας σε βάρος της ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ. Το Δικαστήριο
ανέβαλε τη λήψη απόφασης για την επόμενη ημέρα αφού πρώτα άκουσε
τις δύο πλευρές.
Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή

λά χωρίς να εκδοθεί απόφαση. Ο
Πρόεδρος του Δικαστηρίου ζήτησε
από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να τηρήσει τους
νόμους που αφορούν την ισχύ του δικτύου και ανέβαλε την έκδοση απόφασης για τη Δευτέρα 27 Ιουνίου.
Τελικά η απεργία κηρύχτηκε παράνομη και καταχρηστική, χωρίς αυτό
να επηρεάσει την κατάσταση καθώς
την Τρίτη και Τετάρτη 28 & 29 Ιουνίου είχε εξαγγελθεί η 48ωρη Γενική
Απεργία της ΓΣΕΕ.
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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ…!
Του συναδέλφου Κώστα Μαγκάκη

ΑΝΤΕΞΑΝ ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ… ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ…

Ο ΑΝΕΜΟΚΥΚΛΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ
AIOΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩNEΤΑΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΕΤΗ
(1990 – 2010).

την Ιστορία της Αιολικής Ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο, περνούν και τυπικά πλέον μετά την
αποξήλωση τους, τα πρώτα Αιολικά
Πάρκα της ΔΕΗ Α.Ε στα νησιά του
Αιγαίου πελάγους: Σαμοθράκη, Ικαρία, Λήμνο, Σάμο.
Σύντομα θα αποξηλωθούν και τα
υπόλοιπα A/Π της ίδιας ομάδας:
Καρπάθου (Αγ. Ιωάννης), Χίου
(Ποταμιάς) και Λήμνου (Βούναρος)
τα οποία παραμένουν ακόμα σε λειτουργία..
Οι Α/Γ τους έκλεισαν κατασκευαστικά τον λειτουργικό κύκλο ζωής
τους.
Θα ακολουθήσει αντικατάσταση

Σ

(Repowering) των Ανεμογεννητριών τους, από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με Α/Γ νέας Τεχνολογίας.
Τα νησιά αυτά είχαν επιλεγεί, αφενός λόγω του πλούσιου αιολικού
δυναμικού που διαθέτουν και αφετέρου λόγω του υψηλού κόστους της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
που είχαν, εξαρτωμένης από το πετρέλαιο.
Εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν από την ΔΕΗ Α.Ε, με την οικονομική βοήθεια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Hors Quota και τις
φιλότιμες προσπάθειες εργαζομένων
των
Διευθύνσεων
ΔΕΜΕ,
ΔΠΝ/ΚΗΜΕ και εθελοντών συναδέλφων, από το προσωπικό των

Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ) της
ΔΕΗ των νησιών αυτών, οι οποίοι παράλληλα με τα καθήκοντα τους (βάρδιες, συντηρήσεις κ.α.) είχαν και την
παρακολούθηση της λειτουργίας των
Αιολικών πάρκων. Εκτεθειμένοι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (βροχές,
χιόνια κ.α.) χωρίς κανένα κίνητρο εργαζόντουσαν στα 25m ύψος από το
έδαφος.
Τα ανωτέρω 7 αιολικά πάρκα αποτελούνταν συνολικά από 50 ανεμογεννήτριες τύπου Wind Matic
(χώρα προέλευσης Δανία).
Αριθμητικά ήταν 23Α/Γ ισχύος
55Kw στα μικρότερα νησιά και
27Α/Γ, ισχύος 100kW στα μεγαλύτερα νησιά.

......
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Α/Π ΠΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ REPOWERING:
α) Α/Π Σαμοθράκης (θέση Ακρωτήρι)
4 Α/Γ x 55kW= 220 kW.
Οι 4 Α/Γ θα αντικατασταθούν με 1 Α/Γ των 900 kW.
Στο ξεχωριστό αυτό νησί, οι ανεμογεννήτριες σαν να έβγαιναν μέσα από την θάλασσα , άντεξαν όλα αυτά τα χρόνια, εκτός
των άλλων… και την οργή των κυμάτων του Ποσειδώνα.. με επιτυχία.. ως το τέλος.
Εργασίες ανέγερσης Α/Π Σαμοθράκης έτος 1990.

β) Α/Π Ικαρίας (θέση Περδίκι)
7 Α/Γ x 55kW = 385 kW.
Οι 7 Α/Γ θα αντικατασταθούν με 1 Α/Γ των 900 kW.

Αποξήλωση Α/Π Ικαρίας
έτος 2010.
Τμήματα ανεμογεννήτριας.

Μια ηλιόλουστη μέρα… ξεκινήσαμε τις εργασίες ανέγερσης του αιολικού πάρκου της Ικαρίας.
Μετρημένοι στα δάχτυλα, με μόνο εφόδιο την αγάπη μας για το περιβάλλον, αντιμετωπίζαμε την νέα άγνωστη τεχνολογία για την εποχή εκείνη με αισιοδοξία.
Μια συννεφιασμένη μέρα… σαν
να μην πέρασε μια μέρα… 20 χρόνια
μετά, ενώ το χιόνι κάλυπτε τα πάντα,

Eτος 1990.
Στην κορυφή του πύργου της Α/Γ
σε ύψος 25m μισθωτός της ΔΕΗ, ετοιμάζεται για την τοποθέτηση της
ατράκτου που ανέβασε ο γερανός.

αρχίσαμε την αποξήλωση του αιολικού πάρκου της Ικαρίας.

γ) Α/Π Σάμου (θέση Μαραθόκαμπος)
9 Α/Γ x 100kW = 900 kW.
Οι 9 Α/Γ θα αντικατασταθούν με 2 Α/Γ των 900 kW.

Εργασίες ανέγερσης
δρομέα Α/Π Σάμου από
προσωπικό της ΔΕΗ έτος
1990.

Τμήματα πύργου των
ανεμογεννητριών έτοιμα να
φορτωθούν σε νταλίκες για
μεταφορά προς ανακύκλωση…
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Μια βροχερή μέρα… σαν να μην πέρασε μια ώρα…έγινε και
η αποξήλωση του αιολικού πάρκου της Ν.Σάμου.

Εργασίες αποξήλωσης Α/Π Σάμου έτος 2010.

Τα αποξηλωμένα τμήματα μιας Α/Γ: άτρακτος, γεννήτρια,
πτερύγια, απομακρύνονται από το αιολικό πάρκο και την Σάμο.

δ) Α/Π Λήμνου (θέση Βίγλα)
7 Α/Γ x 100kW = 700 kW.
Οι 7 Α/Γ θα αντικατασταθούν με 1 Α/Γ των 900 kW.
Στο Αιολικό πάρκο κατά την ανέγερση το 1991, ο
τότε στρατιωτικός Διοικητής του νησιού απαίτησε
να τις βάψουμε με χρώματα παραλλαγής…έγινε και
αυτό...

Ανεμογεννήτρια κτυπημένη από κεραυνό στο
πτερύγιο.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Σαν να ήταν χθες… το 1990 με
λίγους συνάδελφους από την ΔΕΗ,
είμαστε στο εργοστάσιο της ΕΑΒ
στην Τανάγρα, που είχε αναλάβει
την κατασκευή κάποιων τμημάτων
των εν λόγω ανεμογεννητριών.
Η επίσκεψη έγινε, να δούμε για
πρώτη φορά, τις ατράκτους των ανεμογεννητριών, τα διάφορα τμή-

ματα τους και να ενημερωθούμε
για την λειτουργία τους.
Σύντομα θα αναλάμβανε η υπηρεσία μας, Διεύθυνση Περιφερείας Νήσων (ΔΠΝ) της ΔΕΗ, με
το νεοσύστατο Κλιμάκιο Ήπιων
Μορφών Ενέργειας (ΚΗΜΕ), την
λειτουργία και συντήρησή τους.

Μισθωτός της ΔΕΗ/ΔΠΝ/ΚΗΜΕ ενώ
επισκευάζει το πτερύγιο της Α/Γ σε
ύψος 20m από το έδαφος.

......
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την ανανεώσιμη αυτή πηγή ενέργειας και την γνώρισαν από κοντά, σε
επισκέψεις και ξεναγήσεις στα αιολικά πάρκα της ΔΕΗ.

Στατιστικά Παραγωγής:
AΠΟΞΗΛΩΜΕΝΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
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παίδευσης στην Λήμνο.
4. Στις επικοινωνίες των αιολικών πάρκων με τον διαχειριστή του
ηλεκτρικού συστήματος, (εδώ ήταν
οι αυτόνομοι σταθμοί ΑΣΠ/ΔΕΗ).
Παρουσιάστηκαν σοβαρές βλάβες με αποτέλεσμα να καθίσταται
δυσχερής η λειτουργία τους, καθώς
δεν μπορούσε να περικοπεί η αιολική ενέργεια, τις ώρες χαμηλής ζήτησης φορτίου, με ταυτόχρονη μεγάλη αιολική παραγωγή.
Όπως είναι γνωστόν στα αυτόνομα νησιά, υπάρχουν περιορισμοί
που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των συμβατικών
πετρελαϊκών μονάδων (ταχύτητα
ανάληψης φορτίου και τεχνικά ελάχιστα λειτουργίας).
Όταν σταμάτησε και η υποστήριξη της κατασκευάστριας εταιρίας
τα πάρκα έμεναν σχεδόν μόνιμα
χωρίς επικοινωνίες.
Την τελευταία πενταετία (από το
2005 και μετά) μερικά από τα πάρκα αυτά σταμάτησαν να λειτουργούν, λόγω έλλειψης τοπικού προσωπικού για την επιτήρηση τους,
κατά την λειτουργία.
Αποτέλεσμα ήταν δεκάδες τα
δημοσιεύματα του τύπου με αρνητικά σχόλια για την ακινησία τους.
Συμπερασματικά παρά τα όποια προβλήματα, η συνεισφορά
της ΔΕΗ Α.Ε. στις Α.Π.Ε στον ελλαδικό χώρο ήταν τεράστια.
Άνοιξε τον δρόμο στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, την έκανε γνώριμη και φιλική στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους κατοίκους
της υπαίθρου που ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί λόγω των γεωργικών
ασχολιών τους.
Δεκάδες μαθητές - φοιτητές από σχολεία και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήλθαν σε επαφή με
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Το όνομα «Αίολος», δανεισμένο
από την Ελληνική μυθολογία, ήταν
γραμμένο με μεγάλα όμορφα μπλε
γράμματα πάνω στην άτρακτο της
κάθε ανεμογεννήτριας.
Ήταν η πρώτη μεγαλόπνοη και
αξιόλογη προσπάθεια της ΔΕΗ να
ενισχυθεί η Ελληνική βιομηχανία
στον τομέα αυτό.
Στην πορεία, η πολιτική ατολμία
και ανικανότητα των τότε υπευθύνων, έγινε η αιτία να χαθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην καινοτόμα αυτή πράσινη τεχνολογία
και ανάπτυξη.
Από την πρώτη στιγμή το προσωπικό της ΔΕΗ που ασχολήθηκε
με την αιολική ενέργεια ήλθε αντιμέτωπο με τις αστοχίες της νέας τεχνολογίας και τα ασθενή δίκτυα των
νησιών που τοποθετήθηκαν τα αιολικά πάρκα.
Η κατασκευάστρια εταιρία των
ανεμογεννητριών Windmatic έκλεισε και η συνεργασία με την ΕΑΒ
σταμάτησε.
Τα πρώτα σοβαρά προβλήματα
που άρχισαν αμέσως να παρουσιάζονται στα αιολικά πάρκα ήσαν κυρίως:
1. Στο σύστημα πέδησης (υδραυλικά φρένα).
2. Στις γεννήτριες, ήσαν ανοικτού τύπου και καίγονταν, γιατί δεν
είχαν κατασκευασθεί για τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας στην ύπαιθρο, όπως μας ενημέρωσε και η
κατασκευάστρια εταιρία τους
Brook Cromton. Αναγκαστήκαμε να
τις αντικαταστήσουμε άμεσα με
κλειστού τύπου ΙΡ54 της ΑΒΒ.
3. Ανταλλακτικά, δεν υπήρχαν
και στην πορεία η εταιρία Vestas ανέλαβε να καλύψει το κενό της κατασκευάστριας εταιρίας Windmatic
διοργανώνοντας και σεμινάριο εκ-
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1994 έως 2009

Το παραπάνω άρθρο το αφιερώνω σε όλους τους συναδέλφους
της ΔΕΗ που χωρίς ιδιοτέλεια και
κίνητρο άλλο, από την αγάπη τους
για την προστασία του περιβάλλοντος συνέβαλλαν στα πρώτα βήματα της Αιολικής Ενέργειας στην
Ελλάδα. Ιδιαίτερα στην μνήμη του
συνάδελφου στην ΔΠΝ ηλεκτρολόγου Ν. Δημητρακόπουλου.
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συνδικαλιστικές παρατάξεις
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ΜΕΤΩΠΟ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΔΕΗ
ο Μνημόνιο ΙΙ – Μεσοπρόθεσμο – που ψηφίστηκε

την θεμελιακή αρχή της πρόσβασης σ΄ αυτό από κάθε

πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποτελεί

κοινωνικά στρώματα απορρίπτοντας κάθε δέσμευση ό-

και αυτό μια νεοφιλελεύθερη πλατφόρμα έχοντας

τι δεν θα αυξηθεί η τιμή του τα επόμενα χρόνια. Στραγ-

σαν κύρια χαρακτηριστικά τον περιορισμό του κοινωνι-

γαλίζει την μικρή και μεσαία επιχείρηση να αναπτυχθεί α-

κού κράτους, την δημοσιονομική λιτότητα και φυσικά

νεβάζοντας την τιμή κόστους του εν λόγω προϊόντος. Ο

την απορύθμιση της αγοράς εργασίας.

έλεγχος των υδάτινων πόρων και των φραγμάτων της

Τ

Στο ίδιο πλαίσιο βασίζεται και η περαιτέρω μετοχο-

Επιχείρησης από ιδιώτες θα δημιουργήσει, ιδίως στον α-

ποίηση της ΔΕΗ κατά 17 % επιπλέον ή και η πώληση πε-

γροτικό τομέα, αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και φυσικά αυ-

ριουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αυτή την στιγμή η

τή η “μεταρρύθμιση” ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω

χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης είναι στα χαμη-

δέσμη μέτρων ενάντια στους εργαζόμενους της Επιχεί-

λότερα επίπεδα. Τα χρήματα που θα εισπράξει το ελ-

ρησης αλλά και στους συνταξιούχους. Δημιουργεί πε-

ληνικό δημόσιο και θα κατευθυνθούν για την αποπλη-

ραιτέρω συρρίκνωση των μισθών και των συντάξεων, αμ-

ρωμή του δημοσίου χρέους είναι σταγόνα στον ωκεα-

φισβητεί την ενσωματωμένη περιουσία μας, ερμηνεύο-

νό. Αναφορικά μόνο η μονάδα που πρόκειται να κατα-

ντας τους νόμους οι οποίοι ψήφισαν κατά των δοκούν.

σκευαστεί στην Πτολεμαΐδα στοιχίζει τρεις φορές πε-

Στερούν την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού μας φο-

ρισσότερο. Πεποίθηση μας βέβαια είναι ότι δεν θα στα-

ρέα δημιουργώντας καθυστερήσεις στην πληρωμή των

ματήσει η μετοχοποίηση σ αυτό το σημείο. Σημείο α-

συντάξεων, στην καταβολή του εφάπαξ, υποβιβάζουν την

ναφοράς είναι η εκποίηση του ΟΤΕ. Ανάλογο καθεστώς

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

θα δημιουργηθεί και στην ΔΕΗ. Όσο η Επιχείρηση έχει

Τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, ο Σύλλογος μας, η Ομο-

δημόσιο χαρακτήρα η ασφαλιστική μας περιουσία δεν

σπονδία μας προσπαθούν να αντικρούσουν την λαίλαπα

αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους. Με την περαιτέρω

αυτή που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην χώρα μας.

μετοχοποίηση διαρκώς θα βρίσκεται υπό συνεχή αμφι-

Η ανατροπή αυτής της πολιτικής είναι επιβεβλημένη. Ο

σβήτηση.

αγώνας των εργαζομένων στην Επιχείρηση στην τελευ-

Εκποιεί δημόσια περιουσία χωρίς όρους στερώντας

ταία απεργία δημιουργεί ελπίδα. Ελπίδα ότι μπορούμε ε-

από τον λαό την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ηλεκτρι-

νωμένοι να κερδίσουμε αυτή την μάχη. Η αδράνεια είναι

κή ενέργεια. Εμπορευματοποιεί το προϊόν, υπονομεύει

φυγομαχία και η σιωπή συνενοχή.

......
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ΑΝΕΡΓΙΑ – ΦΤΩΧEΙΑ –
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΥΣΤΥΧΙΑ για εργαζόμενους
ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ –
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ για την πατρίδα

ο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ψηφίστηΤουσία.
κε από την Κυβέρνηση εκποιεί όλη την Δημόσια περιΧαρίζεται όλος ο Δημόσιος πλούτος σε «επενδυτές»
για να απεμπλακεί δήθεν το Κράτος από τα ελλείμματα που
δημιουργούν, να κινηθεί η αγορά και ταυτόχρονα να εισπραχθούν ποσά για την κάλυψη του χρέους.
Λες και δεν έχουμε εμπειρίες για την Ελληνική επενδυτική νοοτροπία.
Οι αποκρατικοποιήσεις και οι περαιτέρω μετοχοποιήσεις των ΔΕΚΟ με τις επακόλουθες αυξήσεις των τιμολογίων θα χτυπήσουν όλη την Ελληνική κοινωνία.
Τα νοικοκυριά ήδη αδυνατούν να ανταποκριθούν στην
πληρωμή των λογαριασμών τους.
Η Επιχείρηση μας βρίσκεται στο επίκεντρο του «επενδυτικού» ενδιαφέροντος.
Το πράγμα είχε φανεί από την αρχή που υπογράφηκε
το 1ο Μνημόνιο.
Οι δανειστές τα ήθελαν όλα ( λιγνίτες- νερά- διάσπαση
– εξορθολογισμός τιμολογίων) φτηνά και με σιγουριά κερδών. Τώρα έχει προστεθεί και η περαιτέρω συμμετοχή τους
στην Επιχείρηση.
Η Κυβέρνηση ανέλαβε λοιπόν εργολαβικά να τους τα παρέχει.
Έτσι εξηγούνται οι περικοπές και τα πλαφόν στους μισθούς μας.
Το επιχείρημα ότι, δεν θα αλλάξει τίποτα αφού και μετά την περαιτέρω μετοχοποίηση, τον έλεγχο θα τον έχει το
Κράτος, δεν μας πείθουν, αλλά αντιθέτως μας πονηρεύουν.
Και μόνο ότι ο μεν Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσημα σε
επιλεγμένο στρατηγικό εταίρο και ο Υπ. Οικονομικών σε
διάθεση μετοχών μέσω χρηματιστηρίου ( πολυμετοχική
συμμετοχή) δείχνει τις προθέσεις τους.
Νέος ΟΤΕ είναι στα σκαριά.
Οι επιπτώσεις τρομερές.
Η ασφάλεια της εργασίας, ο μισθός, οι εργασιακές σχέσεις θα αμφισβητηθούν.

Η περιουσία μας θα εξαφανιστεί μαζί και το ασφαλιστικό μας.
Σοβαρά επιχειρήματα όπως, ο κίνδυνος της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, η ιδιαιτερότητα του αγαθού, ο κοινωνικός χαρακτήρας της Επιχείρησης ,η χαμηλή αποτίμηση
της, η συμμετοχή δια των κερδών της στο Δημόσιο Ταμείο
δεν τους πείθουν ούτε τους συγκινούν.
Η Κυβέρνηση της ντροπής και η Τρόικα επέλεξαν να
μας φέρουν 40 χρόνια πίσω.

Αποτίμηση απεργιακών κινητοποιήσεων
Δυστυχώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους,
η δύσκολη μάχη που δώσαμε μαζί με όλους τους εργαζομένους, για την μη ψήφισή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, δεν είχε καμία θετική έκβαση, πράγμα ασυνήθιστο για
την ΓΕΝΟΠ. Τα ΜΜΕ λειτουργώντας αβανταδόρικα στην
Κυβέρνηση, παίζοντας τον γνωστό ρόλο τους και ενεργοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό έκαναν το έργο μας
ποιο δύσκολο.
Η πρωτόγνωρη κυβερνητική αδιαλλαξία καλυπτόμενη
πίσω από την Τρόικα και με διλήμματα την παροχή του δανείου και της πτώχευσης, συνεπικουρούμενη από την θετική ιδεολογική ματιά των αποκρατικοποιήσεων της αντιπολίτευσης, δεν άφησε να εξεταστεί ιδιαίτερα η περίπτωση
της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης.
Η ζωή όμως είναι ένας διαρκής αγώνας και με το στοιχείο της αυτοκριτικής πρέπει να δούμε την συνέχειά του.
Επειδή τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι μεγάλα
θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Απαισιοδοξία, μοιρολατρισμός και νοοτροπίες του – άσε τους άλλους να αγωνίζονται και ότι καταφέρουν θα το καρπωθούμε και εμείςδεν βοηθούν.
Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εκπρόσωποι του ενωμένο, σοβαρό, υπεύθυνο και ρεαλιστικό πρέπει να τοποθετηθεί, να αποφασίσει και να πιέσει για το καλύτερο
της Επιχείρησης, του εργαζόμενου και συνταξιούχου.
ΔΑΚΕ ΣΠΜΤΕ ΔΕΗ
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Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Οι αγώνες που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τους εργαζόμενους, ενάντια στον πόλεμο που εξαπέλυσαν
στα δικαιώματα μας, Ε.Ε. και κυβέρνηση, ιδιαίτερα οι αγώνες που
ανάπτυξε το ταξικό κίνημα, χτυπώντας την καρδιά της αντιλαϊκής λαίλαπας, αποτελούν παρακαταθήκη και όπλο του κινήματος για την συνέχεια. Οι συνέπειες αυτών των μέτρων που είναι
μπροστά μας και αφορούν το σύνολο της εργατικής τάξης της
χώρας μας και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, δεν θα έχουν τελειωμό αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική.
Ειδικότερα για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ:
Ο νόμος για το διαχωρισμό της ΔΕΗ και τη δημιουργία θυγατρικών είναι έτοιμος και σύμφωνα με τον υπουργό θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στην βουλή. Η υλοποίηση θα αρχίσει
την 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ και η μεταφορά των εργαζόμενων θα γίνει
με «ισοδύναμα ? » δικαιώματα, δηλαδή χωρίς κανονισμό. Γίνεται αντιληπτό ότι 9500 εργαζόμενοι θα βρεθούν μπροστά
στην αμφισβήτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Ο υπουργός ενέργειας κ. Π’’ΚΩΝ/ΝΟΥ, που συναγωνίζεται με το
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ για το ποιος είναι ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξη του
στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες. Θα προωθήσουν με αποφασιστικότητα την ιδιωτικοποίηση της Ενέργειας συνολικά και της ΔΕΗ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, πώληση μονάδων, μετοχοποίηση). Ο κ. ΖΕΡΒΟΣ μιλώντας με συνδικαλιστές στην Πτολεμαΐδα ήταν ξεκάθαρος. Οι μονάδες ΦΛΩΡΙΝΑ-2 και ολόκληρος ο σταθμός του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ θα πουληθούν άμεσα
στους ιδιώτες. Η Πτολεμαΐδα-5 είναι αμφίβολο πότε θα αρχίσει
και με τι όρους.
Ποιο θα είναι το μέλλον των εργαζόμενων σε αυτές; Οι
εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έχουν πείρα. Μπορούν να εμπιστευτούν τις ηγεσίες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ), που χρόνια τώρα συνειδητά στηρίζουν την πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ και
των μονοπωλίων; Πρόσφατη είναι η συμφωνία τους με κυβέρνηση και διοίκηση για το διαχωρισμό της ΔΙΑΝΟΜΗΣ
και ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Είναι απαραίτητο να βγουν συμπεράσματα από ένα σημαντικό αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, για το ρόλο που
έπαιξε ηγεσία της ΓΕΝΟΠ στην προετοιμασία αλλά και στη διάρκεια της απεργίας. Η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ με την απεργία
δεν είχε στόχο να συγκρουστεί, αφού συμφωνεί με την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά να κάνει αγώνα για
την «τιμή των όπλων», κάτω από την πίεση των εξελίξεων και
την δράση του ΠΑΜΕ.
Σ’ αυτή την εκτίμηση συνηγορούν μια σειρά από γεγονότα :

Δεν έγινε καμιά σοβαρή προσπάθεια προετοιμασίας της απεργίας. Σε αρκετούς χώρους δεν έγιναν συγκεντρώσεις με ευθύνη της πλειοψηφίας, παρόλο που είχαν προγραμματιστεί. Στις
πανελλαδικές απεργίες, αλλά και σε αυτές που έγιναν από κοινού με τις ΔΕΚΟ, τα στελέχη τους καλούσαν σε απεργοσπασία.
Αρκετά στελέχη τους, πρωτοβαθμίων σωματείων και τοπικών επιτροπών, ήταν απεργοσπάστες. Όταν αναγγέλθηκε ο ανασχηματισμός ήθελαν να αναβάλουν την απεργία, μέχρι να πάρει ψήφο «εμπιστοσύνης» η κυβέρνηση. Η κατεύθυνση της ηγεσίας της
ΓΕΝΟΠ για «ανοιχτές πόρτες στους χώρους δουλειάς», δείχνει
στην ουσία ότι ήθελαν την αποκλιμάκωση του αγώνα. Το σκοπό
αυτό εξυπηρέτησαν και οι διαδοχικές συναντήσεις της ΠΑΣΚΕ
με τους υπουργούς οικονομίας ΒΕΝΙΖΕΛΟ και ανάπτυξης
Π’’ΚΩΝ/ΝΟΥ, την παραμονή κυριολεκτικά της έναρξης της απεργίας και όταν ήταν γνωστή η στάση της κυβέρνησης. Προκαλεί
ερωτήματα όταν στη κορύφωση του αγώνα, Παρασκευή 24
ΙΟΥΝΗ, η πλειοψηφία προσπαθούσε να πάρει ομόφωνη απόφαση για είσοδο μονάδων που είχαν βγει εκτός λόγω της απεργίας. Η παράταξη μας σταθερά αρνήθηκε την αποκλιμάκωση και
τότε η ΔΕΗ έκανε προσφυγή στα δικαστήρια. Το ίδιο επαναλήφθηκε το ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΗ. Ουσιαστικά δε προανήγγειλαν
την λήξη της απεργίας από την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΗ. Οι συμπτώσεις αυτές μόνο τυχαίες δεν μπορεί να είναι. Η ανοιχτή
γραμμή της πλειοψηφίας της ΓΕΝΟΠ με κυβέρνηση και διοίκηση της ΔΕΗ, ενισχύει αυτά τα ερωτηματικά.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έγκαιρα είχαμε επισημάνει το χαρακτήρα και τους στόχους
της επίθεσης, που είναι το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων, το
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και της ΔΕΗ, προκειμένου
να βγει αλώβητο το κεφάλαιο από την κρίση. Δώσαμε την μάχη
για την επιτυχία της απεργίας κόντρα στις δυσκολίες και τα προβλήματα. Προτείναμε την συνέχιση της απεργίας τουλάχιστον
ως τις 30-6-2011, γιατί συνεχίζονταν η συζήτηση του εφαρμοστικού νόμου. Ταυτόχρονα θεωρούμε αναγκαίο να γίνει πλατιά συζήτηση μέσα από ΓΣ των εργαζόμενων, προκειμένου να συζητηθεί η πείρα και να αποφασιστεί το πρόγραμμα δράσης. Μπροστά
μας έχουμε τον ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ Διανομής και Μεταφοράς, την
πώληση Μονάδων Παραγωγής, την Μετοχοποίηση, τα προβλήματα χρηματοδότησης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, τα αντιασφαλιστικά μέτρα, την διεκδίκηση ΣΣΕ (Επιστροφή κλεμμένων, δώρων,
μειώσεις μισθών, κ.λ.π)
Γίνεται φανερό από την πείρα των αγώνων, ότι για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής χρειάζονται βαθύτερες αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να
γυρίσουν την πλάτη στους φορείς αυτής της πολιτικής, που
δεν είναι άλλοι από τα κόμματα της πλουτοκρατίας, να ξεκόψουν από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, να
ανέβει η οργάνωση και η συμμετοχή στους χώρους δουλειάς.

......

ΔΕΗ A.E.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΔΕΗ πραγματοποιεί ένα μοναδικό και πολύπλευρο έργο για την Κοινωνία:
❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,
με ανάθεση εργασιών κατασκευής σε τοπικούς εργολάβους και με προμήθεια των απαραίτητων υλικών από την τοπική αγορά,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας.
Εφαρμογή του κριτηρίου της εντοπιότητας
για τις προσλήψεις προσωπικού στις Μονάδες Παραγωγής και στα Λιγνιτωρυχεία, με
θετικές συνέπειες για την τοπική απασχόληση.
Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης εκτάσεων για τη στήριξη των ενεργειακών Δήμων
της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών και την τόνωση της
τοπικής επιχειρηματικότητας.
Ενέργειες ανταποδοτικών οφελών στις τοπικές κοινωνίες όπου πραγματοποιούνται έργα μεταφοράς (τσιμεντοστρώσεις, παραχώρηση αποξηλωμένου χάλυβα, χρήση μηχανημάτων κ.λπ.).
Δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανεξάρτητων
από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ, με ευεργετικές επιπτώσεις στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη
γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.
Ανάπτυξη υποδομών σε περιοχές δραστηριοποίησης
της Επιχείρησης (κατασκευή δρόμων και παρακαμπτήριων οδών, κατασκευή δεξαμενών, έργα υδροδότησης,
εγκατάσταση σηματοδότησης και φωτισμού, ανάδειξη
περιοχών φυσικού κάλλους, κ.ά.).
Παροχή τεχνογνωσίας στους Δήμους της χώρας σε θέματα φωτισμού οδών και κτιρίων, με βασικό στόχο την
εξοικονόμηση ενέργειας.
Έργα δασικής οδοποιίας που πραγματοποιούνται από

❍

❍

❍

❍

❍

Μονάδες της Επιχείρησης, σε συνεργασία με τοπικούς
φορείς.
Υλοποίηση σειράς επενδύσεων για την παροχή ενέργειας με τη μορφή θερμού νερού για τηλεθέρμανση πόλεων, σε μια προσπάθεια διασφάλισης ενός οικονομικού και
περιβαλλοντικά καθαρού τρόπου οικιακής θέρμανσης.
Ενεργός συμβολή στη διαχείριση των υδάτινων πόρων
της χώρας για την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό
των κοινωνιών της ευρύτερης περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται η Επιχείρηση (παροχή δωρεάν νερού από τις τεχνητές λίμνες της ΔΕΗ για αρδεύσεις γεωργικών καλλιεργειών και ύδρευση, εξασφάλιση αντιπλημμυρικής προστασίας μέσω των φραγμάτων των Υδροηλεκτρικών Έργων, προστασία από ξηρασία – λειψυδρία,
περιβαλλοντική προστασία κλπ).
Υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού ή πολιτιστικού
χαρακτήρα σε τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα εκεί όπου η
ΔΕΗ δραστηριοποιείται έντονα (ορυχεία, Μονάδες παραγωγής), πολιτική που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο
πρόγραμμα χορηγιών.
Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης μαθητών, δασκάλων και καθηγητών σχετικά με το έργο και την προσφορά της ΔΕΗ, αλλά και για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, στους χώρους των Σχολών της Επιχείρησης.
Πολύπλευρη συνεισφορά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας (με την ενίσχυση συνεδρίωνημερίδων, στις οποίες η ΔΕΗ συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, με χορηγίες σε σχολεία κ.λπ.).

