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Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για το διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ που αφορά στο «Πιλο-
τικό σύστημα τηλεμέτρησης και διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οι-
κιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων». Το πόσο μεγάλο είναι
το ενδιαφέρον φαίνεται από τις ενστάσεις αλλά και από τις αναβολές …

***
Σε συναγερμό τέθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ στο «Νησί των Ιππο-
τών» για πάνω από μια εβδομάδα εξαιτίας σοβαρής τε-
χνικής βλάβης που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 9.2.2015
στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΑΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. της Ρόδου. Ωστόσο, φαίνεται
ότι οι καταναλωτές έδειξαν να ανταποκρίνονται στις
εκκλήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για περιορισμό της κατανά-
λωσης και τελικώς δεν χρειάστηκε να γίνουν εκτεταμέ-
νες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Η κατασκευή του
νέου ΑΣΠ μάλλον θα βελτιώσει την κατάσταση, μια
είδηση με ενδιαφέρον για ένα μεγάλο νησί και με
(μεγάλη) τουριστική κίνηση, όπως φαίνεται και στο
δημοσίευμα της εφημερίδας «Ροδιακή».  

***
Η Eurelectric , η ευρωπαϊκή ένωση των παραγωγών ηλε-
κτρικής ενέργειας καλεί τις κυβερνήσεις να σταματήσουν να φορτώνουν με «φόρους και
εισφορές τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και να σταματήσουν να τους χρη-
σιμοποιούν για να χρηματοδοτούνται άλλες πολιτικές». Αυτό που ζητούν είναι να «καθαρί-

σουν» οι λογαριασμοί και βέβαια «να δείχνουν στους
καταναλωτές πόσο πληρώνουν, για ποια υπηρεσία και
για ποιο λόγο.» Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στις
άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά ο λογαριασμός
του ηλεκτρικού στην Ελλάδα είναι …παραφορ-
τωμένος με φόρους και εισφορές (πχ ΕΤΜΕΑΡ). 

***
Συνάντηση των εταιριών και φορέων που συμμετέχουν, μεταξύ αυτών και η ΔΕΗ, στο πρό-
γραμμα Green eMotion έγινε τον Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες. Η ανάπτυξη του δικτύου φόρ-
τισης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων είναι μια πρόκληση για το πρόγραμμα όπως επίσης
και η μείωση της τιμής των μπαταριών, που αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια.
Όπως επισημάνθηκε, η ανάπτυξη των σημείων φόρτισης μπορεί να είναι επιτυχής όταν συν-
δυάζεται και με άλλες υπηρεσίες και οι προσπάθειες ό-
λων των συμμετεχόντων πρέπει να ευθυγραμμίζονται
με τις ανάγκες των καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή τα
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα μπορούν να αξιοποιούν
ένα δίκτυο με περισσότερα από 2.500 σημεία φόρ-
τισης, στις περιοχές όπου αναπτύσσεται δοκιμα-
στικά το πρόγραμμα στις χώρες της ΕΕ. 

μές



«Aυτήν την ώρα η Ελλάδα χρειάζε-
ται μια νέα ενεργειακή στρατηγική με
σαφές προοδευτικό πρόσημο.

Αυτήν την ενεργειακή στρατηγική θα
υλοποιήσει η κυβέρνησή μας.

Η νέα κυβέρνηση θα προωθήσει σε
αυτήν την κατεύθυνση μια σειρά από ά-
μεσα μέτρα:

3 Ακυρώνουμε τον τεμαχισμό
της ΔΕΗ σε μεγάλη και μικρή ΔΕΗ 

3 Σταματάμε κάθε περαιτέρω ι-
διωτικοποίηση της ΔΕΗ

3Σταματάμε την ιδιωτικοποίηση
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΔΜΗΕ)

3 Σταματάει η εγκληματική υπο-
βάθμιση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η
ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναβαθμίζεται με
στόχο να παίξει κεντρικό ρόλο στο
χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.

Ο όμιλος της ΔΕΗ μπορεί να απο-
τελέσει τη μεγάλη ατμομηχανή μιας νέ-
ας ενεργειακής ανάπτυξης με σεβασμό
στο περιβάλλον και μιας νέας βιομηχα-
νικής αναζωογόνησης και απογείωσης
της χώρας.

Γι’ αυτό το σκοπό η ΔΕΗ χρειάζεται
μια σχεδιασμένη ανασυγκρότηση συνο-
λικά και σε όλους τους τομείς, πρόσλη-
ψη νέου προσωπικού και πλήρη απε-

ξάρτηση από ιδιωτικά συμφέροντα»

«Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ
είναι η ψυχή της επιχείρησης»

Αντιπροσωπεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με
επικεφαλής τον πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Σταμάτη Ρέλια συναντήθηκε
λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων του , με το νέο υπουργό Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφα-
ζάνη. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για
την άρση της επιστράτευσης αλλά και
για τις δηλώσεις του υπουργού σχετικά
με την ακύρωση της ιδιωτικοποίησης
του Ομίλου ΔΕΗ και τη διασφάλιση του
δημόσιου χαρακτήρα της.

Από την πλευρά του ο υπουργός α-
ναφέρθηκε στις βασικές θέσεις της κυ-
βέρνησης τονίζοντας ότι η ΔΕΗ θα εί-
ναι μοχλός για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας, στην οποία θα έ-
χουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι εργαζό-
μενοι, και πως στόχος του υπουργείου
είναι η απεξάρτηση της ΔΕΗ από τα ι-
διωτικά συμφέροντα. Αμέσως μετά, ο υ-
πουργός Π.Α.Π.ΕΝ, σε δηλώσεις του
προς τους δημοσιογράφους, επεσήμα-
νε, μεταξύ άλλων:

«Για μας, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και οι ερ-
γαζόμενοι της ΔΕΗ δεν είναι συντεχνία.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και οι συνδι-
καλιστικοί τους εκπρόσωποι είναι η ψυ-
χή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρι-
σμού - και τονίζω το Δημόσιας - και εί-
ναι η μεγάλη δύναμη η οποία θα υπο-
βοηθήσει την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της ΔΕΗ και της χώρας, συνολικά»
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Ο Σύλλογός μας χαιρέτισε αμέ-
σως την απόφαση της νέας κυβέρνη-
σης για το σταμάτημα της πώλησης
του ΑΔΜΗΕ και της Μικρής ΔΕΗ κα-
θώς και για την άρση της πολιτικής ε-
πιστράτευσης στον Όμιλο ΔΕΗ, με
σχετικό δελτίο τύπου.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ακύρωση της ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΔΕΗ

Ο
ι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
και ο σχηματισμός νέας κυβέρ-
νησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και

ΑΝ.ΕΛ εκτός από την αλλαγή του πο-
λιτικού σκηνικού σηματοδότησε και
την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας.
Μια από τις επιλογές της νέας κυβέρ-
νησης ήταν να μπλοκάρει και να στα-
ματήσει τη διάλυση του Ομίλου ΔΕΗ,
όπως επισήμανε στη Βουλή κατά τη
διαδικασία της ανάγνωσης των προ-
γραμματικών δηλώσεων, ο αρμόδιος
υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης
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Συναδέλφισσες – οι
Η θητεία του απερχόμενου Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, εξε-
λίχθηκε μέσα σε ένα έντονο και ρευστό
πολιτικό – οικονομικό κλίμα.

Διανύουμε μια περίοδο με αλλαγές και
ανατροπές σε κάθε τομέα της ζωής μας.

Είναι όμως βέβαιο ότι έχει διαμορφω-
θεί ένα οικονομικό περιβάλλον που επη-
ρεάζει αποφασιστικά πλέον τις κοινωνι-
κές συνθήκες στη χώρα μας.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα μετατράπη-
κε σε μεσαιωνικό φέουδο και παραδόθη-
κε στις αγορές, στο μνημόνιο, στην εργο-
δοτική αυθαιρεσία. Ο κοινωνικός χάρτης
κατεδαφίστηκε, η κοινωνία οδηγήθηκε
στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανα-
σφάλεια.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ως η
“μοναδική λύση” για το οικονομικό αδιέ-
ξοδο της χώρας, δεν αφήνουν μόνο εξου-
θενωμένους τους εργαζόμενους, αλλά α-
ποτελούν καταλυτικό παράγοντα οικονο-
μικής επιδείνωσης. Το δημόσιο χρέος
διαρκώς μεγαλώνει, οι θυσίες των Ελλή-
νων και ιδικά των μισθωτών πάνε απο-
κλειστικά στα πανωτόκια των δανειστών.

Οι εργαζόμενοι πρόσμεναν την προά-
σπιση των συμφερόντων τους, που όμως
μέρα με τη μέρα καταστρατηγούνταν, ε-
πανεξετάζονταν και περικόπτονταν.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι δυ-
νάμεις της εργασίας αναζητούν κοινούς

τόπους για να συγκροτήσουν ένα ευρύ-
τερο κοινωνικό ρεύμα, ένα κίνημα αλλη-
λεγγύης, αντίστασης και διεκδίκησης.
Γνωρίζουν πως η απώλεια της συλλογικό-
τητας, στο βωμό μικροπαραταξιακών ε-
πιδιώξεων, ήταν νερό στο μύλο των προη-
γούμενων κυβερνήσεων και των εντολέων
τους.

Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων υ-
πήρξαν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις που
επηρέασαν καθοριστικά τη δράση μας.

Η προηγούμενη κυβέρνηση προεκλογι-
κά είχε υποσχεθεί λύση στο οικονομικό α-
διέξοδο της χώρας με ανάπτυξη και ικανο-
ποίηση των λαϊκών αιτημάτων.

Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή των
μνημονιακών μέτρων επιβεβαιώνεται ότι:

Το «μενού» των μεταρρυθμίσεων βαθειά
ταξικό, έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους
και τους φτωχούς φτωχότερους. – χωρίς ό-
φελος για την κοινωνία, τους εργαζόμενους
, το Δημόσιο Συμφέρον.

Απώλεια θέσεων εργασίας με επιβαλλό-
μενες απολύσεις στο δημόσιο ή με κλείσιμο
επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Τεράστια ανεργία και ειδικότερα στην
νέα γενιά.

Μείωση της αμοιβής της εργασίας.
Ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέ-

σεων.
Κτύπημα των ασφαλιστικών δικαιω-

μάτων.
Απαξίωση και ξεπούλημα των δημο-

σίων υποδομών που στηρίζουν την αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής Οικονομίας
στο Χώρο της ενέργειας (πώληση
ΑΔΜΗΕ – ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ).

Διάλυση της Υγείας.
Διάλυση της Παιδείας.
Αδυναμία εγγύησης της ασφάλειας

των πολιτών (έκρηξη εγκληματικότητας).
Αστυνομικό κράτος και επίδειξη πυγ-

μής για το κτύπημα των κινητοποιήσεων
(επίταξη εργαζομένων).

Προσπάθεια κατάργησης θεσμών, δη-
μοκρατικών κατακτήσεων (απαγόρευση
ελευθερίας έκφρασης και συλλογικής δια-
μαρτυρίας)

Την ίδια στιγμή, η εισπρακτική μανία της
προηγούμενης κυβέρνησης έχει πλήξει καίρια
την μισθωτή εργασία και έχει εκμηδενίσει την
περιουσία των πολιτών μέσω χαρατσιών και
ΕΝΦΙΑ.

Η ακρίβεια που καλπάζει πλήττει χαμη-
λόμισθους και συνταξιούχους που γίνονται
ένα εκρηκτικό μείγμα.

Η ανεργία τρέχει, μεγαλώνει τις κοινωνι-
κές ανισότητες και περιθωριοποιεί μεγάλα
τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Ενώ η γενιά των 400€ παρακολουθεί α-
νήμπορη τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι το
μέλλον της έχει ήδη υποθηκευτεί από τους
«φωστήρες» και τους “λάτρεις” της ελεύθε-
ρης αγοράς.

Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές των “σω-
τήρων” και ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ απειλούν γε-

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.



νικώς τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά και τα
οικονομικά συμφέροντα των εργαζομένων.

Έννοιες όπως: κοινωνική προστασία, κοι-
νωνική αλληλεγγύη, κοινωνική ασφάλιση, δι-
καίωμα στην εργασία, δικαίωμα στην αξιο-
πρέπεια, αντιμετωπίζονται ως παρωχημένες ι-
δέες από τους εκπροσώπους της ασύδοτης
λειτουργίας της αγοράς και μεγάλης μερίδας
των κατεστημένων Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης. Το κυνήγι του κέρδους έχει μετα-
τραπεί σε θρησκεία. Η ατομική, με κάθε κό-
στος, επιτυχία, έχει αναχθεί σε δόγμα κοινω-
νικής συμπεριφοράς.

Η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνη-
σης για περιστολή δαπανών έχει πλήξει καί-
ρια ακόμα και τις δημόσιες επενδύσεις, τον
βασικό δηλαδή τομέα οικονομικής ανάπτυ-
ξης και μεγέθυνσης. Αντίθετα, είχε αναλωθεί
σε περιοριστικές πολιτικές που ελάχιστα α-
πέδωσαν και το μόνο που έκαναν ήταν να ε-
πιβαρύνουν ακόμη περισσότεροτα λαϊκά
στρώματα.

Η απάντηση των εργαζομένων
είναι σαφής και σταθερή:

3 Θέλουμε ανάπτυξη με αύξηση της
απασχόλησης, βελτίωση των αποδοχών
και προστασία του εισοδήματος.

3 Θέλουμε καλύτερες συνθήκες ερ-
γασίας και πολιτικές που θα προστατεύ-
ουν και θα ενισχύουν το Κοινωνικό Κρά-
τος.

Αντιλήψεις για :
• Ιδιωτικοποιήσεις,
• Αφαίμαξη μισθών,
• Απελευθέρωση ωραρίου
• Κατάργηση των Συλλογικών Διαπραγ-

ματεύσεων
Μας βρίσκουν απέναντι.
Οι περισσότερες προηγούμενες Κυβερ-

νητικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν είχαν
στόχο τους εργαζόμενους.

Όπως η υποτιθέμενη ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση των εργασια-
κών σχέσεων, η φορολογική αφαίμαξη και
βέβαια το μέτωπο της διάλυσης των βασικών
υποδομών της Εθνικής Οικονομίας της Χώ-
ρας μας, όπως η εκχώρηση των λιμανιών και
αερολιμένων στους ιδιώτες και η προσπά-
θεια διάλυσης της ΔΕΗ και άλλων φορέων
νευραλγικής σημασίας για την λειτουργία της
κοινωνίας και της χώρας.

Στο περιβάλλον της ηλεκτρενέργειας οι
επιλογές της προηγούμενης Συγκυβέρνησης,
όπως ο σκανδαλώδης υπολογισμός της
Οριακής Τιμής του Συστήματος ,η εφαρμο-
γή του διαμελισμού της επιχείρησης μας, η
Πώληση του ΑΔΜΗΕ, η δημιουργία και η πώ-
ληση της Μικρής ΔΕΗ, η πρόθεση για περαι-
τέρω μετοχοποίηση, λειτουργούν προς όφε-
λος των “επίδοξων” επενδυτών και άνοιγαν
τον δρόμο για την συρρίκνωση της ΔΕΗ.

Με τους ασφαλιστικούς νόμους υφάρ-
παξαν την περιουσία μας και την αξιοπρέ-
πεια μας και δυστυχώς σήμερα μας έκαναν ε-
παίτες για τα αυτονόητα.

Συνάδελφοι
Η προηγούμενη Συγκυβέρνηση είχε ξε-

καθαρίσει τις προθέσεις της για την ΔΕΗ
Πώληση των δικτύων της, πώληση σημα-

ντικού μέρους της παραγωγής της, παραχώ-
ρηση του 30% των πελατών της στους ιδιώ-
τες ανταγωνιστές της.

Συνάδελφοι
Η ύπαρξη του ομίλου και η προστασία

της εργασίας μας είναι δική μας υπόθεση.
Και αυτό μέχρι τώρα κάναμε με όλες μας

τις δυνάμεις.

Πρωτοβουλίες
Στον Σύλλογο μας πήραμε πρωτοβουλίες

και συντονίσαμε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία
στις δύσκολες εποχές λειτουργίας της
ΓΕΝΟΠ και αντιδράσαμε αποφασιστικά για
την μη υλοποίηση του προηγούμενου Κυ-
βερνητικού σχεδίου.

Η παραπομπή στο Ανώτατο Δικαστήριο
(Συμβούλιο της Επικρατείας) του θέματος
Πώλησης του ΑΔΜΗΕ με το επιχείρημα της

ασφαλιστικής μας περιουσίας αποδεικνύεται
καθοριστικά για την ανατροπή του.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ:
Ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015 η

δεύτερη φάση μετατάξεων που είχαν ξεκι-
νήσει το 2014 για την ΔΕΗ, όπου καλύφθηκαν
σχεδόν όλες οι ανάγκες των συναδέλφων.

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ:
Μετά τις ισχυρές θετικές εφετειακές α-

ποφάσεις για όλες τις ομάδες που δικαίωναν
τους εργαζόμενους, οι συναντήσεις μας με
τον Πρόεδρο της ΔΕΗ και τους υπηρεσια-
κούς παράγοντες, για την υλοποίηση τους,
δεν καρποφόρησαν.

Αντιθέτως έγιναν αναιρέσεις και μέσα
στο πνεύμα του αντεργατικού περιβάλλο-
ντος, το Ανώτατο Δικαστήριο (Άρειος Πά-
γος) αποφάσισε την επιστροφή της αγωγής
στο Εφετείο για νέα απόφαση.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ :
Όλες οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου

μετά την υλοποίηση της απόφασης της Διοί-
κησης για την ετεροαπασχόληση μέσα στο ί-
διο αντεργατικό περιβάλλον ήταν αρνητικές.

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Συναντηθήκαμε καθ΄ όλη την διάρκεια

της θητείας του Δ.Σ. επανειλημμένος με τους
Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους
των Εταιρειών, με τους Γενικούς Διευθυντές
τους, όπου αναπτύχθηκαν θέματα που αφο-
ρούν την λειτουργία και ανάπτυξη των Εται-
ρειών τους αλλά και το ρόλο των Πτυχιούχων
Μηχανικών σ’ αυτές.

Ανταλλάξαμε απόψεις για τα κλαδικά θέ-

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 5

......



ματα αλλά και για όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν τον όμιλο.

Αναδείξαμε την αναγκαιότητα της εξέλι-
ξης του κλάδου στις εταιρείες.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 
Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα βγάλα-

με Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις και μέσα α-
πό το Περιοδικό μας την ΑΙΧΜΗ αλλά και
στις αναρτήσεις μας στο site του Συλλόγου,
πήραμε θέση σαν σύλλογος για τα σοβαρά
ζητήματα που εξελίσσονται τόσο για την Επι-
χείρησή μας όσο και στην Κοινωνία, σε τέτοιο
βαθμό που πολλές φορές κάποιοι μας θεω-
ρούσαν αιρετικούς, που πολλές φορές δεν εί-
μαστε αρεστοί στα διάφορα “συστήματα”, αλ-
λά δυστυχώς δικαιωνόμαστε από τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα:
• Πώληση του ΑΔΜΗΕ.
• Κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων –

Κήρυξη απεργιακών μέτρων Διοργάνωση συλ-
λαλητηρίων – Παρεμβάσεις στην Βουλή – Ενη-
μέρωση καταναλωτών με διαφημιστικό σπότ
και λειτουργία κεντρικού περιπτέρου στην
Αθήνα.

• Παραπομπή, της απαράδεκτης απόφα-
σης διαιτησίας της ΡΑΕ που πριμοδοτεί συ-
γκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα, στην Εισαγ-
γελέα Διαφθοράς από το Προεδρείο του Συλ-
λόγου.

• Παρέμβαση προς τον Πρόεδρο της ΡΑΕ
και τους Προέδρους των εταιρειών του Ομί-
λου ΔΕΗ για την κινητικότητα των εργαζομέ-
νων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.

• Παρέμβαση του Συλλόγου προς την Δι-
οίκηση της ΔΕΗ για ομαδική ασφαλιστική κά-
λυψη των εργαζομένων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
Όλο το διάστημα αυτό το Διοικητικό Συμ-

βούλιο κράτησε την επαφή του με τα Τοπικά
Τμήματα, τις Τοπικές Γραμματείες και σταθή-
καμε σε κάθε συνάδελφο για το όποιο θέμα
τον απασχολούσε.

Ο Σύλλογος λειτούργησε πέρα από τα Δι-
οικητικά του Συμβούλια και σε δραστηριότη-

τες υλοποίησης Τοπικών Γενικών Συνελεύσε-
ων αλλά και τοπικών ενημερώσεων στους συ-
ναδέλφους από την περιφέρεια για ανταλαγή
απόψεων και αποφάσεων σε σχέση με την λει-
τουργία μας σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον.

Παρ’ όλα αυτά δεν παραλείψαμε τον ρό-
λο του Πτυχιούχου Μηχανικού και πραγμα-
τοποιήσαμε δύο πετυχημένες και ουσιαστι-
κές ημερίδες για ενημέρωση των συναδέλφων
μας και όχι μόνο, που αφορούσαν : “Νέα δια-
δικασία ελέγχου και ασφαλείας Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων” και ” Έξυπνοι
μετρητές και εργολαβίες” στις τέσσερις Πε-
ριφέρειες του ΔΕΔΔΗΕ.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ:
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας αποδεικνύει

καθημερινά πόσο πολύτιμο είναι για όλους
μας. Επιτελεί ένα Κοινωνικό Έργο του Συλλό-
γου μας πραγματικά πολύ σημαντικό.

Βοηθήσαμε κάθε συνάδελφο που είχε
προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα και
όπου χρειάστηκε δόθηκε οικονομικό βοήθη-
μα μέσα από το Ταμείο σύμφωνα με τις δικές
σας προτάσεις.
Συνάδελφοι

Η τριετία που πέρασε ήταν έντονη από
διεργασίες και κινητοποιήσεις των εργαζομέ-
νων.

Η Επιχείρηση που εργαζόμαστε δέχθηκε
λυσσαλέα επίθεση μέσα από το ψευδεπίγρα-
φο «ανταγωνισμός στην ηλεκτρενέργεια» που
τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι τίποτε άλ-
λο από παιχνίδι ιδιωτικών συμφερόντων.

Σε όλες τις κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ, ο
Σύλλογός μας συμμετείχε προκειμένου να α-
ποτρέψουμε όλοι μαζί τα σχέδιά τους που α-
φορούν την διάλυση της ΔΕΗ, του ασφαλι-
στικού μας συστήματος και της κοινωνίας γε-
νικότερα.

Παρά το ζοφερό περιβάλλον σε σχέση
με την πορεία και την ύπαρξη της Επιχείρησης,
το Διοικητικό μας Συμβούλιο συνεχώς πίεζε
για την επίλυση και των βασικών κλαδικών μας
ζητημάτων.
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Μόνο όλοι μαζί μπορούμε.
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ.

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  δ ε ν  ε ί ν α ι  ε π ο χ έ ς  ε φ η σ υ χ α σ μ ο ύ .



Η Ευρώπη αναγνωρίζεται ως ένας από τους παγκόσμιους η-
γέτες στην ανάπτυξη τεχνολογιών CCS. Οι ίδιες οι διαδικασίες
(δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση) δεν είναι καινούριες. Η
δέσμευση και αποθήκευση CO2 υλοποιείται στη Νορβηγία, στο
κοίτασμα αερίου Sleipner, από το 1996. Στις ΗΠΑ και τον Κανα-
δά υπάρχουν χιλιάδες χιλιόμετρα αγωγών CO2. Βασική πρό-
κληση είναι η ένταξη της δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευ-
σης σε μια ενιαία αλυσίδα σε εμπορική κλίμακα, σε σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρισμού και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η πρό-
κληση αντιμετωπίζεται σε εμπορικής κλίμακας προγράμματα ε-
πίδειξης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε σχετική νομοθεσία
(Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 ) προκειμένου να διασφαλίσει
ότι η CCS υλοποιείται με ασφάλεια και, στο βαθμό που είναι ε-
φικτό, να αποτρέψει και να απαλείψει τυχόν κινδύνους για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η Οδηγία 2009/31/ΕΚ εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, ενι-
σχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και βαδίζοντας προς μια οι-
κονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Πρόθεση
της ΕΕ είναι η CCS να αποκτήσει εμπορική βιωσιμότητα , προ-
κειμένου να αρχίσει να παράγει αποτελέσματα ως σημαντική τε-
χνολογία μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην
ΕΕ και τον κόσμο.

Για οικονομικούς λόγους, η CCS πιθανότατα θα αναπτυχθεί
πρώτα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προσδοκά ότι θα περιλαμβάνεται σε μια σειρά τεχνο-
λογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μέτρων
ενεργειακής αποδοτικότητας που θα συμβάλλουν στη διαδικα-
σία απεξάρτησης του κλάδου ηλεκτροπαραγωγής από τον άν-
θρακα έως το 2050. Αναμένεται να ακολουθήσει μεγάλης κλίμα-
κας εμπορική εφαρμογή της CCS στις εκπομπές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, όπως τα εργοστάσια χάλυβα ή σκυροδέματος,
που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2030.

Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει ότι η υπερθέρμανση
του πλανήτη πρέπει να παραμείνει κάτω από 2°C (3,6°F) σε σύ-
γκριση με την προ-βιομηχανική θερμοκρασία, προκειμένου να
αποτραπούν οι επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Κάτι τέτοιο προ-
ϋποθέτει σημαντικές μειώσεις των παγκοσμίων εκπομπών CO2

και άλλων αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά τις επερχόμε-
νες δεκαετίες. Η CCS είναι μία από τις τεχνολογίες που μπορούν
να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η ΕΕ, που ευθύνεται για το 11 % περίπου των παγκόσμιων εκ-
πομπών GHG σήμερα, έχει θεσπίσει δεσμευτική νομοθεσία για
τη μείωση των εκπομπών στο 20 % κάτω από το επίπεδα του
1990 έως το 2020. 

Η Ευρώπη επίσης προσφέρεται να ενισχύσει τη μείωση αυ-
τή στο 30 % εάν και άλλες σημαντικές οικονομίες του αναπτυγ-
μένου και αναπτυσσόμενου κόσμου συμφωνήσουν να αναλά-
βουν το μερίδιο που τους αντιστοιχεί στην παγκόσμια προσπά-
θεια μείωσης των εκπομπών.

Πιο μακροπρόθεσμα, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκ-
πομπές της κατά 80-95 % κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το
2050, στα πλαίσια των δράσεων που θα απαιτηθούν από τον α-
ναπτυγμένο κόσμο. Το Μάρτιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δημοσίευσε ένα χάρτη πορείας που χαρτογραφεί μια αποτελε-
σματική ως προς το κόστος διαδρομή για τη μετάβαση στην α-
νταγωνιστική, ευρωπαϊκή οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα που θα απαιτεί η σημαντική αυτή μείωση. Η
έρευνα και ανάπτυξη της CCS και η επίδειξη και πρώιμη αξιο-
ποίηση έχουν ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της ασφαλούς,
αποτελεσματικής ως προς το κόστος και μεγάλης κλίμακας ε-
φαρμογής της. – Πηγή: Έκδοση Ε.Ε.
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Η
CCS αφορά στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από σταθμούς παραγωγής ηλε-
κτρισμού ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τη μεταφορά του σε προκαθορισμένες τοποθεσίες, και
την έγχυσή του σε γεωλογικούς σχηματισμούς από τους οποίους δεν μπορεί να διαφύγει. Οι κα-

τάλληλοι γεωλογικοί σχηματισμοί μπορεί να είναι υπεράκτιοι ή χερσαίοι, για παράδειγμα σε εξαντλημέ-
να κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ή σε θαλάσσια υδροφόρα στρώματα, και αρκετά χιλιόμε-
τρα κάτω από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας.

Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 

ΤΟ NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CCS 

Σχεδιάγραμμα τεχνολογιών Δέσμευσης και Αποθηκευσης Ανθρακα (CCS) 
Πηγή: Βρετανική Γεωλογική υπηρεσία ( British Geological Survey)

......



ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
Ολοκληρώθηκε η θητεία μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.
Ήταν μια τριετία πολύ δύσκολη όχι μόνο για τους εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.
Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων με αξιοπρέπεια και πίστη στους θεσμούς.
Δεν ξεχωρίσαμε κανένα συνάδελφο. 
Σταθήκαμε σε όλα τα θέματα που άνοιξαν για τον Όμιλο μας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, κριτικά και με δημιουργικές προτάσεις,

όπως αρμόζει σε στελέχη.
Λειτουργήσαμε ανεξάρτητα από πολιτικές και παραταξιακές αντιλήψεις, διότι πλέον είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν

από αυτά που μας χωρίζουν.
Λειτουργήσαμε μόνο με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων – συναδέλφων μας και κατ’ επέκταση για την ισχυροποίηση του

Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε.
Συμμετείχαμε πρωτοστατώντας σε Έναν Αγώνα που στην δύσκολη περίοδο την οποία διανύσαμε ήταν για μας Ιερός.

Ήμασταν και είμαστε εδώ, γι’ αυτό και μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια.
Όμως σε μια εποχή αμφισβήτησης των πάντων δεν θα μπορούσε και το Συνδικαλιστικό κίνημα να μείνει αλώβητο.
Σίγουρα έχουν γίνει λάθη, μεγάλα λάθη.  Λάθη από ηγεσίες, λάθη από ηγέτες. Εδώ βέβαια δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών ως εργαζόμε-

νοι γιατί η διαρκής συμμετοχή όλων μας δεν θα επέτρεπε λάθη. 
Ένας ζωντανός οργανισμός όμως από τα λάθη του κατά κανόνα γίνεται σοφότερος.

Κάποιοι περίμεναν στην γωνία να δουν την διάλυση της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων γιατί αυτόματα αυτό θα σή-
μαινε και την αποσύνθεση του ΟΜΙΛΟΥ.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι η ενότητα των εργαζομένων σε όλες τις εταιρείες κρατά τη συνοχή του ΟΜΙΛΟΥ. 
Η διάλυση του ασφαλιστικού μας φορέα, η στρέβλωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η έλλειψη μακροχρόνιου ενεργειακού σχε-

διασμού στη χώρα, δεν μπορεί να βρίσκουν συνέχεια στη θέση των θυμάτων τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ε-
νέργειας.

Μόνο λοιπόν με τη συμμετοχή θα συμβάλουν οι εργαζόμενοι στην ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος σε αγωνιστική κα-
τεύθυνση, που είναι προϋπόθεση να ανακοπούν οι επιθέσεις που δεχόμαστε και να ανοίξει προοπτική σύμφωνα με τις ανάγκες της Ελλη-
νικής κοινωνίας. 

Είμαστε αντίθετοι σε όποιο σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ομίλου ΔΕΗ, που αν εφαρμοστεί, αντί να εξασφαλίζει τα συμφέροντα του
Ελληνικού λαού, θα εξυπηρετήσει την κερδοφορία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας.

Η ανεξέλεγκτη τιμή του ρεύματος, ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού που προωθούν τα γνωστά συμφέροντα, θα επιδράσει αρνητικά
στην Εθνική Οικονομία.

Η Πολιτεία οφείλει καταρχήν να έχει την ευθύνη της χάραξης μιας συγκροτημένης, διαχρονικά συνεπούς και ξεκάθαρης εθνικής ε-
νεργειακής στρατηγικής με σαφείς και κατά το δυνατόν μετρήσιμους κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς, ενεργει-
ακούς, και άλλους στόχους, για την εκπλήρωση των οποίων θα παρεμβαίνει με τις κατάλληλες δράσεις.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστομένη ΔΥΣ 
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηρακλή ΔΛΚΔΜ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Απόστολου ΛΚΔΜ/ΤΠΔΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου ΔΠΝ/Δ
ΒΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταυρου ΠΕΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΑΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Δημητρίου ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη ΔΜΚΘ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μελέτη ΔΜΚΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΓΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου ΚΥΤ  ΚΑΡΔΙΑΣ/ΑΔΜΗΕ
ΓΚΩΓΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του Μάρκου ΛΚΔΜ/ΟΡ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ
ΔΙΔΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Προκόπη ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΔΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου Π/Κ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη ΛΚΔΜ
ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη ΠΕΡ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου ΚΥΤ- ΚΑΡΔΙΑΣ/ΑΔΜΗΕ
ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του Κων/νου ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ
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Τότε και μόνο τότε το εργαλείο που λέγεται ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ θα μπορεί να είναι αρωγός στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 

Εμείς χωρίς να διεκδικούμε, ότι είμαστε πιο υπεύθυνοι από κανέναν, κατανοώντας ότι χωρίς ενότητα δεν μπορούμε να επιτύχουμε τί-
ποτα, κατανοώντας ότι κανείς δεν είναι τόσο ασήμαντος και αμελητέος, κατανοώντας ότι οι πιο δύσκολες αλλά θετικές πράξεις στην ζωή
(και όχι στα μαθηματικά), είναι η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός στη βάση των παρακάτω τριών βασικών θέσεων: 

α) Η απόκρουση και η ακύρωση των σχεδίων των “εταίρων μας” και των ντόπιων “υπαλλήλων τους”, για τον Όμιλο ΔΕΗ 
β) Το σταμάτημα αυτών των βάρβαρων, αντεργατικών, αντιλαϊκών πολιτικών, με την ακύρωση των μνημονίων και την υιοθέ-

τηση μια άλλης πολιτικής, που θα βάζει τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, πάνω από τις ανάγκες των αγορών.
γ) Ο συνεχής αγώνας για να επανέλθει η παραγωγή του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά στα χέρια του Κρά-

τους, 

απλώνουμε το χέρι σε όλους όσοι συμφωνούν στα παραπάνω, να είμαστε μαζί. 

Να είμαστε μαζί, ως συνεργασία δυνάμεων. 
Να είμαστε μαζί, γιατί έτσι δείχνουμε στη πράξη ότι βάζουμε πάνω 
απ όλα τον όμιλο ΔΕΗ και τα συμφέροντα των καταναλωτών. 
Να είμαστε μαζί, γιατί έτσι γινόμαστε δυνατότεροι. 
Να είμαστε μαζί, γιατί μόνο έτσι στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα: «κάτω τα χέρια από την περιουσία του ελληνικού λαού»

Θα συνεχίσουμε τον Αγώνα μας αντιμετωπίζοντας το δύσκολο αυτό περιβάλλον αλλά και δίνοντας
προοπτική στον ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ σε έναν ισχυρό ΌΜΙΛΟ ΔΕΗ.

Σας καλούμε να συμμετέχετε με γνώμονα την προάσπιση της εργασίας μας, τον Ομίλο ΔΕΗ και τον
ρόλο μας μέσα σε αυτόν όπως αρμόζει, σε στελέχη.

Σε αυτήν την πρόσκληση μας, δεν αποκλείουμε κανέναν συνάδελφο.
Στο προσκλητήριο αυτό όλοι έχουν τη θέση τους.
Πλέον τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον είναι τεράστια, ξεπερνούν τα παλαιοκομματικά στε-

γανά, ξεπερνούν τις στενές και κομματικές και παραταξιακές θέσεις και οφέλη και απαιτούν κοινές, συμπαγείς και ισχυρές θέσεις που μό-
νο μέσα από την ενότητα μπορεί να προέλθουν.

Έχει έρθει η ώρα το συνδικαλιστικό κίνημα να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του και να απαγκιστρωθεί από τις παλιές καταστροφικές
όπως αποδείχτηκε λογικές και πρακτικές. 

Με τις παραπάνω σκέψεις και με την πεποίθηση που αυτά μας ενώνουν είναι περισσότερα απ’ αυτά που μας χωρίζουν κατεβαίνουμε
σ’ αυτές τις εκλογές με το ψηφοδέλτιο ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Είναι το ψηφοδέλτιο που την προηγούμενη τριετία είχε την ευθύνη του Συλλόγου, που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, που κα-
τήγγειλε τα λάθη του Συνδικάτου, που έκανε προτάσεις , που παρενέβη στις εξελίξεις της ΔΕΗ καθοριστικά. Δεν είπε ψέματα στους συ-
ναδέλφους. Κράτησε την ενότητα και την λειτουργία του Συλλόγου μας ψηλά και σας ζητάει να το στηρίξετε με την ψήφο σας.

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Γεωργίου ΔΛΚΔΜ
ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωσταντίνου ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παντελή ΔΛΚΔΜ
ΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΣΙΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου ΛΚΔΜ
ΚΑΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ΑΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του Μιχαήλ ΑΗΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΛΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουηλ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωαννη Π/Κ. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου ΑΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη ΑΗΣ  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Παντελή ΠΕΡ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Νικολάου ΔΥΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Παύλου ΔΛΚΜ
ΜΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου Τ.Κ.Σ. ΘΗΣ/ΤΒΕ
ΜΗΣΙΑΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του Κων/νου Δ.Ε.Κ.Π./ΣΤΕΠΟ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Ταξιάρχη ΠΤΔΕ/ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ/ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ
ΜΠΑΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνα ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛ./Κ.Ε/ΠΡΑΚ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
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Είναι το ψηφοδέλτιο που μακριά από κομματικές και παραταξιακές δεσμεύσεις έχει στόχο να συνεχίσει να κρατάει ψηλά την Ενό-
τητα και την Αλληλεγγύη μας, να παρεμβαίνει δημιουργικά στην λειτουργία του Συνδικάτου μας και με την συμμετοχή σας να παρεμ-
βαίνει και στις εξελίξεις του Ομίλου ΔΕΗ.

Συνάδελφοι, τα κλαδικά μας ζητήματα είναι εκείνα που εδώ και χρόνια μας ταλανίζουν.
• Αναγνώριση της Ένταξης στην κατηγορία Τ3 από κατάθεση πτυχίου και θετική ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων χα-

μένου χρόνου.
• Επέκταση της ανακλιμάκωσης για τους συναδέλφους που προσλήφθηκαν μετά από το 1990.
• Ενιαίο καταληκτικό κλιμάκιο σε όλη την κατηγορία και ενιαίο επίδομα στάθμης σπουδών σε όλη την κατηγορία.
• Απρόσκοπτη ιεραρχική εξέλιξη ως την βαθμίδα Δ/ντη ΒΟΚ.
Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι το προηγούμενο πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την συγκυβέρνηση Νέας Δημο-

κρατίας - ΠΑΣΟΚ και Δανειστών με τους μνημονιακούς νόμους 3833/10 και 4024/12 σε καμία περίπτωση δεν αφήνουν περιθώριο για
την θετική εξέλιξη όλων των ζητημάτων που αφορούν οικονομικές μεταβολές στον όμιλο.

Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο προαναφερόμενοι νόμοι παραμένουν σε ισχύ.
Όλοι μαζί πρέπει να πιέσουμε την νέα Κυβέρνηση για την κατάργηση των συγκεκριμένων “δικτατορικών” νόμων που δεν επιτρέ-

πουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις οικονομικού κόστους παρά μόνο με τελεσίδικες θετικές αποφάσεις Δικαστηρίων.
Όπως όλοι γνωρίζουμε ο μεγαλύτερος όγκος της υπόθεσης που αφορά στη διεκδίκηση του χαμένου χρόνου, βρίσκεται στα χέρια

συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου εδώ και πολλά χρόνια. Για την τύχη των εκκρεμών υποθέσεων δεν υπάρχει καμία ενημέρωση στο
Σύλλογο.

Σε ό,τι αφορά στην επέκταση της ανακλιμάκωσης στους συναδέλφους μετά το 1990, υπάρχουν στοιχεία για την πορεία του στον
Σύλλογο, για τον κάθε συνάδελφο. Η υπόθεση αυτή μετά από Πρωτόδικες και εφετειακές θετικές αποφάσεις έχει εκδικαστεί στον Άρειο
Πάγο και έχει επιστραφεί στο Εφετείο για επανεκδίκαση.

Σ’ αυτό το περιβάλλον πρωταρχικής σημασίας ζητήματα, είναι η διασφάλιση της εργασίας μας, η διασφάλιση του μισθού
μας και ο διαρκής αγώνας όλων μας να παραμείνει ενιαίος και ισχυρός ο Όμιλος ΔΕΗ.

Όλοι μαζί μπορούμε!

Δεν είναι εποχές για αδράνεια.

Είναι εποχές συμμετοχής όλων μας.

Στις 20 Μαΐου 2015 συμμετέχουμε και

ψηφίζουμε αυτούς που πραγματικά μπορούν.

ΝΤΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Παντελή ΑΣΠ ΧΙΟΥ
ΞΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου ΠΕΡ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ του Κων/νου ΔΠΠΗ/ΠΤΔΗΕ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Γεωργίου ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ/ΑΔΜΗΕ
ΠΕΤΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Παναγιώτη ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα ΠΕΡ.ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου Δ.Υ.Π.ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΡΑΦΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Παναγιώτη ΑΣΠ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Εμμανουήλ Δ.Δ.ΝΗΣΩΝ./ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Γεωργίου ΔΛΚΔΜ
ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Οδυσσέα ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ Δ.Ε.Κ.Π.
ΣΙΕΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ευάγγελου ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λαζάρου ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου Δ.Δ.ΝΗΣΩΝ./ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ
ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοχάρη Τ.Κ.Σ. ΘΗΣ/ΤΒΕ
ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη ΑΣΠ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Νικολάου ΤΑΛΔ/ΔΠΠ-Η/Δ
ΤΖΙΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου ΔΚΣΔ
ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Εμμανουήλ ΑΣΠ ΣΚΥΡΟΥ.
ΦΙΟΡΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου ΔΠΠ-Η/Δ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου ΑΔΜΗΕ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Κυριάκου ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Σεραφείμ ΔΥΠ/ΥΒΣ
ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σεραφείμ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

Για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση ζούμε ένα παρόν
δυσβάστακτο και ένα μέλλον που φαντάζει αβέβαιο και συ-
νεχώς δυσχεραίνει.

Οι εργαζόμενοι και μόνον αυτοί καλούνται να πληρώσουν
για όλα και για όλους με τα ανελέητα και πρωτοφανή μέτρα εις
βάρος τους.

Από το «λεφτά υπάρχουν», φτάσαμε στην σημερινή κατά-
σταση όπου, οι Έλληνες εργαζόμενοι επανατοποθετούνται
στο τραπέζι με στόχο την εξαφάνιση τους.

Οι αλλαγές που επιβάλλονται επεκτείνονται σε όλο το φά-
σμα της οικονομίας και της κοινωνίας, ακολουθώντας συνταγές
που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν και δεν αποδείχθηκαν
παντού και πάντα επιτυχημένες. 

ΟΧΙ εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι 
γι’ αυτό το έγκλημα

Αντιληφθήκαμε το 2012 ότι, στα δύσκολα βρίσκεται η ευ-
καιρία να διαμορφώσουμε όλοι μαζί κάτι καινούργιο, που να α-
νταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και να αντιπροσω-
πεύει πλήρως και στο σύνολό του τους εργαζομένους Πτυχι-
ούχους Μηχανικούς της ΔΕΗ.

Αλλάξαμε σελίδα και προχωρήσαμε χωρίς δεσμεύσεις
και αγκυλώσεις. Συστήσαμε τον συνδυασμό Αδέσμευτη
Πρωτοβουλία Πτυχιούχων Μηχανικών ΔΕΗ.

Στα τρία χρόνια λειτουργίας και από τις θέσεις που μας τί-
μησαν οι συνάδελφοι αποδείξαμε με τις δράσεις μας ότι είμα-
στε και αδέσμευτοι και αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες.

Δεν υποταχθήκαμε σε κανένα σύστημα και δεν συνεργαστήκα-
με με κανένα μηχανισμό. Αυτό είναι που μας κάνει ελεύθερους στη
διακίνηση των ιδεών και πολυσυλλεκτικούς. Κοινό μας στοιχείο η α-
γωνία μας για την πορεία της Επιχείρησης και η συνδεόμενη εργα-
σιακή κατάσταση των εργαζομένων της. 

ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΛΑΙΚΙΣΜΟ

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στις βασικές αρχές μας είναι τα παρακάτω:
• Η απεμπλοκή από παραγοντικές μικροσυνδικαλιστικές ή

άλλου τέτοιου είδους επιρροές. Ο συνδυασμός συνίσταται
από συναδέλφους, από την πλειοψηφία των Διευθύνσεων
της ΔΕΗ, με βασικό κριτήριο την ικανότητα και την ευθύνη

στο συνδικαλιστικό τους υπόβαθρο. 
• Η ενασχόληση με θέματα που αφορούν αμιγώς στα τε-

κταινόμενα σχετικά με την ΔΕΗ αλλά και του ευρύτερου ε-
νεργειακού χώρου και η ενημέρωση των συναδέλφων σε τα-
κτική βάση.

• Η μαχητική διεκδίκηση και η διασφάλιση/διατήρηση των
δικαιωμάτων των συναδέλφων με δίκαια και ισότιμα κριτή-
ρια, καθώς και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων
τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

• Η δυνατότητα έκφρασης νέων ιδεών – τρόπων δράσης μέ-
σα από δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο την αποτελε-
σματική και δραστική αντιμετώπιση προβλημάτων που α-
πασχολούν νέους αλλά και παλαιότερους συναδέλφους α-
πό τον κλάδο.

• Η ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργα-
σίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες και τις
ανάγκες της ΔΕΗ.
Τα προβλήματα του σήμερα είναι πολλά και απαιτούν α-

γώνα και δράση άμεσα. 

Η ΔΕΗ ΑΠΑΞΙΩΘΗΚΕ

• Προσπάθεια τεμαχισμού και παραχώρηση στους ιδιώ-
τες ( ΑΔΜΗΕ, ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ )

• Υπάρχει έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού.
• Μη ύπαρξη εκσυγχρονισμού και προσαρμογή στις νέες

απαιτήσεις.
• Απώλεια τεχνογνωσίας, η ΔΕΗ δεν προχωρά σε προ-

σλήψεις νέου προσωπικού και ουσιαστικά παραχωρεί τις
εργασίες της στους εργολάβους.

• Απαξιώνεται από την κοινωνία χρησιμοποιούμενη ως φο-
ροεισπρακτικός μηχανισμός με τεράστια απώλεια εσόδων.

ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατακτήσεις, κεκτημένα χρόνων εκμηδενίζονται, θυσιάζο-
νται στο βωμό της κρίσης και της χρεοκοπίας.
– Έχει μειωθεί ο μισθός μας κατά 40% μη λαμβάνοντας υπό-

ψη τις ανάγκες διαβίωσης.
– Παραβιάζονται άρθρα του συντάγματος και νόμοι που προ-

στατεύουν τα περιουσιακά και εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων καταλύοντας το ασφαλιστικό μας.
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– Επιβάλλεται πλαφόν στους μισθούς ώστε οι εργαζόμενοι
σε ειδικές συνθήκες να μην αμείβονται σύμφωνα με το νό-
μο.

– Εκβιαστικά εξωθούνται πολλοί συνάδελφοι στη συνταξιο-
δότηση. 

– Οι συντάξεις μας μειώνονται συνεχώς το εφάπαξ εκμηδε-
νίζεται, παράνομα και καταχρηστικά δεν καλύπτεται ο πά-
γιος πόρος του ασφαλιστικού. 

– Η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη εξαερώθηκε.

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 
ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

• Η επιβαλλόμενη απελευθέρωση ενέργειας γίνεται με στρε-
βλό και αδιαφανή τρόπο.

• Ο καταναγκαστικός διαχωρισμός και η επιβαλλόμενη ομι-
λοποίηση της επιχείρησης, μέσα από τις ψηφισμένες και α-
πό την χώρα μας ευρωπαϊκές οδηγίες, γίνονται με ένα ι-
διότυπο νομοθετικό καθεστώς που ανάγει την ΡΑΕ σε α-
πόλυτο άρχοντα των πάντων, στρεβλώνοντας τόσο το αρ-
χικό πνεύμα των οδηγιών που δυνητικά μπορεί να οδηγή-
σει σε μη πιστοποίηση των διαχειριστών και κατ’ επέκτα-
ση αντί να προστατέψει την εταιρεία να την οδηγήσει στον
πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Στα πλαίσια τόσο της ισότητας μεταξύ εργαζομένων
αλλά και της τυπικής αναβάθμισης του κλάδου 

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε (νομικά και συνδικαλιστικά)
για την άμεση χορήγηση του 2ου Μ.Κ και αλλαγή του κατα-
ληκτικού κλιμακίου σε όσους συναδέλφους δεν έχουν χο-
ρηγηθεί.

Θεωρούμε ότι η διατήρηση της εγκληματικής ανισότητας
στο θέμα της μη αναγνώρισης του πτυχίου από κατάθεσης
του, με τις άδικες αποφάσεις και τους άστοχους και αναποτε-
λεσματικούς χειρισμούς της Διοίκησης δεν καλλιεργεί το κα-
τάλληλο εργασιακό περιβάλλον, άρα απαιτείται από την Δι-
οίκηση η επανεξέταση του.

Συμμετοχή του κλάδου και στις προκηρύξεις για την θέ-
ση του Δ/ντή ΒΟΚ

Κάλυψη των θέσεων Μηχανικών Φυλακής στους Σταθ-
μούς Παραγωγής από τον κλάδο.

Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όλων των συναδέλφων
στους Σταθμούς Παραγωγής.

Χορήγηση σε όλους ολόκληρου του επιδόματος επικιν-
δύνου εργασίας.

Κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και ευθύνης του
κλάδου μέσω οργανογράμματος.

Διαρκή λειτουργία της επιτροπής μετατάξεων.

ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ 
ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η αδιέξοδη πολιτική που ακολουθείται μόνο λύσεις δεν
δίνει. Απαιτείται να παρθούν δύσκολες αλλά και θαρραλέες α-
ποφάσεις που θα φέρουν προοπτική και ανάπτυξη στην Ελλη-
νική οικονομία – η ΔΕΗ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο -
βοηθώντας παράλληλα να υπάρξει εργασιακή ασφάλεια και μέλ-
λον το συντομότερο δυνατό.

Κύριος στόχος μας είναι η αδέσμευτη -
ανεμπόδιστη λειτουργία της επιχείρησης

γενικότερα προς όφελος της ίδιας,
των εργαζομένων αλλά και όλων 

των Ελλήνων.

Η Αδέσμευτη Πρωτοβουλία Πτυχιούχων Μηχανικών
ΔΕΗ δηλώνει, ότι ουδέποτε θα συναινέσει σε μη συνταγ-
ματικές ρυθμίσεις και διαδικασίες, θα αντιπαρατεθεί δυ-
ναμικά πολιτικά και ιδεολογικά με την πολυφωνία και την
ανεξαρτησία που τη διέπει.

Είναι καιρός όλοι οι συνάδελφοι να συστρατευθούν
στον δίκαιο αγώνα που ξεκινάμε είτε συμμετέχοντας
ενεργά στο ψηφοδέλτιο της κίνησής μας, με ιδέες και
προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Συλλό-
γου μας, είτε απλά και μόνο με την προτίμησή σας
στις εκλογές στις 20 Μαΐου του 2015.
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ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ του Γεωργίου Π/Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου ΛΙΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κων/νου ΒΠΚΕΕ-ΑΔΜΗΕ

ΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου ΛΚΔΜ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωσήφ ΛΚΔΜ

ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Αντωνίου ΛΙΓΝ.ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΚΛΙΑΝΑΣ ΝΑΟΥΜ του Στεφάνου ΛΚΔΜ

ΔΕΛΗΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου ΛΚΔΜ

ΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αθανασίου ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου ΛΚΔΜ

ΙΤΣΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ τουΛεωνίδα ΛΚΔΜ

ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΚΕΤΣΙΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθανασίου ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΠΠ-Η

ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου ΠΤΚΕ/ΑΔΜΗΕ

ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ του Δημητρίου ΔΠΩΛ/ΚΠΚΕ

ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεόδωρου ΠΕΡ.ΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σωτηρίου ΛΚΔΜ

ΜΙΚΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΜΠΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΛΙΓΝ.ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λαζάρου ΛΚΔΜ

ΝΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΛΚΔΜ

ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λαζάρου ΔΣΜ/ΑΔΜΗΕ

ΡΟΖΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του Ευάγγελου ΛΚΔΜ

ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ ΧΑΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σπυρίδωνα ΔΠΚΕ/ΤΤΕΔ

ΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη ΠΕΡ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΖΙΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Προκόπη ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστοφάνη ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία ΔΠΚΕ

ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λαζάρου ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΧΑΝΤΖΕΡΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Αθανασίου ΛΚΔΜ/ΟΡ.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 



Συνάδελφοι-σες,
Οι εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης του Συλλόγου και των

εκπροσώπων μας σε ΓΕΝΟΠ και Εργ. Κέντρα, βρίσκουν τους εργαζό-
μενους της χώρας σε μια περίοδο που η εξέλιξη της καπιταλιστικής κρί-
σης συνοδεύεται από συνεχή επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. 

Ο δρόμος και της νέας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ο
«σεβασμός του Συμφώνου Σταθερότητας», που αποτελεί το «πει-
θαρχικό πλαίσιο», με βάση εξοντωτικές οικονομικές ποινές και
πρόστιμα, δηλαδή τα διαρκή μνημόνια της ΕΕ για όλους τους λα-
ούς της. Καλλιεργώντας και αξιοποιώντας τις ελπίδες εργαζομένων,
ανέργων, συν/χων κλπ, και με πρόσχημα ένα “τίμιο συμβιβασμό”
προσπαθεί να περάσει ευκολότερα ένα νέο μνημόνιο με την τρόι-
κα, βαφτίζοντας το ως νέα συμφωνία με τους θεσμούς. Η δια-
πραγμάτευση της συγκυβέρνησης γίνεται μέσα σε ένα σκληρό αντα-
γωνισμό συμφερόντων της ευρωζώνης, της ΕΕ και της διαμάχης ανά-
μεσα στις ισχυρές καπιταλιστικές χώρες όπως ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία
κλπ. Κάθε κυβέρνηση διαπραγματεύεται για τα συμφέροντα της δι-
κής της αστικής τάξης και με αυτό το κριτήριο διαμορφώνονται οι
ιδιαίτερες συμμαχίες, οι αντιπαραθέσεις και οι συμβιβασμοί. Με τον
απατηλό τίτλο «τέλος της λιτότητας», τα πολιτικά επιτελεία κρύ-
βουν ότι η πρόθεση τους είναι να αρθούν οι περιορισμοί στις επι-
δοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις τράπεζες προς
τους επιχειρηματικούς ομίλους, που ο λαός θα φεσωθεί και πάλι ως
χρέος που θα πρέπει να (ξανα)πληρώσει. Με συνεχείς αναφορές
στην υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια του λαού, προσπαθούν να κρύ-
ψουν τα διαπιστευτήρια τους στην ΕΕ και στο μεγάλο κεφάλαιο,
την εγκατάλειψη ακόμα και των θέσεων διαχείρισης της ακραίας
φτώχειας (πρόγραμμα Θεσσαλονίκης).

Όμως, κάθε μέρα που περνά, αποκαλύπτεται όλο και περισσό-
τερο το πραγματικό τους πρόσωπο. Ενώ προεκλογικά δήλωναν ότι “θα
σκίσουν τα μνημόνια” που υπέγραψαν οι “προδοτικές” προηγού-
μενες κυβερνήσεις και ότι “θα βαράνε τα νταούλια και θα χορεύ-
ουν οι αγορές”, σήμερα προβάλλουν στο λαό τα ίδια κινδυνολογικά,
κάλπικα διλήμματα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με όπλο τις δή-
θεν “κόκκινες γραμμές” στις διαπραγματεύσεις, την κινδυνολογία,
την επίκληση δημοψηφισμάτων κλπ, επιδιώκουν να δεχτεί ο λαός με
ανακούφιση τα νέα μέτρα και να τον καταστήσουν εν τέλει συ-
νένοχο στην πολιτική τους. 

Η λίστα της νέας συμφωνίας περιλαμβάνει επιπρόσθετα α-
ντιασφαλιστικά μέτρα, όπως κατάργηση των πρόωρων συντάξεων,
συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων (λιμάνια, αεροδρόμια κλπ), διατήρη-
ση του ΤΑΙΠΕΔ, διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, έκτατη εισφορά, αύξηση
ΦΠΑ, νέο ψαλίδισμα στις κρατικές δαπάνες, πλειστηριασμούς με γνώ-
μονα τις ανάγκες των τραπεζών, πάγωμα του κατώτερου μισθού κλπ.
Η 13η σύνταξη, η αύξηση του αφορολόγητου, η επαναφορά του κα-
τώτατου μισθού, ξεχάστηκαν γρήγορα και αφέθηκαν εις το διηνεκές,
ενώ οι 460 εφαρμοστικοί νόμοι που τσάκισαν μισθούς, συντάξεις, ερ-
γασιακές σχέσεις και ασφαλιστικό προς όφελος των μεγαλοεπιχει-
ρηματιών είναι ακόμα εδώ.

Την ίδια ώρα όμως, δόθηκαν ταχύτατα 500εκ. δολάρια για εξο-
πλιστικά και 4.000 επιχειρηματίες με έκτακτη Πράξη Ν.Π. απαλλά-
χτηκαν από πρόστιμα και χρέη (από φοροαπάτες και λαθρεμπόριο)
προς την εφορία και το Δημόσιο. Παράλληλα πήραν τα λεφτά των α-
νέργων (225εκ. €), τα αποθεματικά νοσοκομείων, άδειασαν τις σχο-
λικές επιτροπές, έβαλαν χέρι στα αποθεματικά όλων των ταμείων, δή-
μων, περιφερειών, ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή στους κόπους μιας
ζωής.

Όλες οι οδηγίες της Ε.Ε για την απελευθέρωση αγοράς Η.Ε., ψη-
φίστηκαν στη βουλή από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, με την
σύμφωνη γνώμη του τότε ΣΥΝ και με την στήριξη του κυβερνητικού
& εργοδοτικού συνδικαλισμού, έγιναν νόμοι του κράτους και παρα-
μένουν σε ισχύ. Η νέα συγκυβέρνηση υπερασπίζεται όλο αυτό το θε-
σμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση αγοράς Η.Ε. και σχεδιάζει με
εργαλείο την κρατική παρέμβαση να εξασφαλίσει φτηνό ρεύμα στο
βιομηχανικό κεφάλαιο. Η πολιτική της αυτή δεν έχει καμία σχέση με
την εξασφάλιση φτηνού ρεύματος για το λαό και με την εξασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Στο πλαίσιο της απελευθερω-
μένης αγοράς δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμος ενεργει-
ακός σχεδιασμός που να διασφαλίζει τη λαϊκή ευημερία. Κανένα
εναλλακτικό μοντέλο «απελευθέρωσης», καμιά αλλαγή στη μετοχική
σύνθεση αλλά και στις Διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου της ΔΕΗ
δεν μπορεί να αναιρέσει το ότι μέσα στο πλαίσιο της απελευθερω-
μένης αγοράς, η λειτουργία κάθε ενεργειακού ομίλου, ακόμα και της
δημόσιας ΔΕΗ, γίνεται με γνώμονα το ποσοστό κέρδους του σε βά-
ρος τόσο των λαϊκών αναγκών, όσο και των εργαζόμενων του κλάδου.
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AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA ΣΠMTE/ΟΜΙΛΟΥ ΔEH

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

για τις ΕΚΛΟΓΕΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ομίλου ΔΕΗ
(Τετάρτη 20 Μαίου 2015)



Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Η πλειοψηφία των παρατάξεων ΕΑΜΕ (πρώην ΠΑΣΚΕ), ΔΑΚΕ και

με 1υπέρ, 1κατά, 1 λευκό του ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ) στο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ, υ-
πέγραψαν τη νέα ΣΣΕ με τη ΔΕΗ, ένα αντίγραφο της κατάπτυ-
στης ΣΣΕ του 2012, διανθισμένο με τα ψίχουλα του «τροφείου», που
σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις τεράστιες απώλειες των προη-
γούμενων χρόνων. Η νέα ΣΣΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πο-
λιτική συνέχισης των Μνημονίων που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση. Στο
ίδιο ουσιαστικά μνημονιακό μήκος κύματος κινήθηκε η ανακοίνωση/ε-
ξώδικο πρωτοβάθμιων σωματείων, υπογεγραμμένη από συνδικαλιστές
ΟΛΟΥ του πολιτικού φάσματος (από ΔΑΚΕ έως
ΑΝΤΑΡΣΥΑ),  ΕΚΤΟΣ της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, που ε-
γκαλούσε την ΓΕΝΟΠ «να μην υπονομεύσει το..κεκτημένο της ΣΣΕ
2012» ! 

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ από την αρχή δήλωσε με σα-
φήνεια ότι θεωρεί αδιαπραγμάτευτη τη θέση για την αναπλήρωση των
τεράστιων απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ.
Στη βάση αυτή προτείναμε ότι αφετηρία των διεκδικήσεων μας
πρέπει να είναι οι αποδοχές και τα εργασιακά δικαιώματα του Δε-
κέμβρη του 2009. Αυτή είναι η πρόταση που καταθέσαμε στο ΔΣ της
ΓΕΝΟΠ και των πρωτοβάθμιων σωματείων, αλλά οι δυνάμεις του ερ-
γοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού την απέρριψαν.

Τονίσαμε επίσης, ότι η παροχή του τροφείου είναι προϊόν άλλης
μιας συναλλαγής του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλι-
σμού με την διοίκηση της ΔΕΗ, προκειμένου να αποπληρωθούν τα
αμαρτωλά δάνεια που είχε αποφασίσει και πήρε η πλειοψηφία της
ΓΕΝΟΠ από την ΔΕΗ και για τα οποία η παράταξή μας ποτέ δεν συμ-
φώνησε. Αυτό θα γίνει μέσω παρακράτησης 2 € τον μήνα ανά εργα-
ζόμενο μέσω των πρωτοβάθμιων σωματείων, τα οποία θα αποδίδονται
στη ΓΕΝΟΠ. Η παρακράτηση των 2 € ήταν η προϋπόθεση που ε-
τέθη από την ΔΕΗ για την παροχή του τροφείου.

Ο προπαγανδιστικός ορυμαγδός των αστικών μέσων παραπλη-
ροφόρησης και της κυβέρνησης για τα ψίχουλα του «τροφείου» πλει-
οδοτώντας στον κοινωνικό αυτοματισμό, αποσκοπούσε στο να πα-
ραιτηθούν οι εργαζόμενοι από κάθε ιδέα διεκδίκησης των μισθολο-
γικών απωλειών αλλά και ταυτόχρονα να τους προϊδεάσουν για τα νέα
αντιλαϊκά μέτρα που έρχονται.

Μεγάλες είναι οι ευθύνες των ηγεσιών του συνδικαλιστικού κινή-
ματος στη ΔΕΗ. Η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ είναι ταυτισμένη με την πο-
λιτική του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και για αυτό συνειδητά
την υπερασπίζεται. Η σημερινή κατάντια δεν είναι μόνο έργο των εκ-
προσώπων του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων. Είναι και έργο συνδι-
καλιστών και συνδικάτων που βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια για να
στηθεί αυτό το σκηνικό. Στην ΓΕΝΟΠ, οι παρατάξεις της ΝΔ, του
ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, με όποιο όνομα και αν εμφανίζονται, έχουν
σοβαρότατες ευθύνες για την σημερινή κατάσταση, γιατί συμφώνησαν
στην απελευθέρωση Η.Ε., στην κατάργηση της αυτασφάλισης, στις 3
μετοχοποιήσεις που έγιναν, στο σπάσιμο της ΔΕΗ στις θυγατρικές
ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.

Σε όλη την πορεία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τα χρήματα των
εργαζομένων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία χρησιμοποιήθηκαν από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις για την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Είτε χρηματο-
δοτώντας τις μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς επιτόκιο, είτε στο χρηματι-
στήριο, είτε με τη συμμετοχή στο κούρεμα. Η πολιτική που ακολουθείται
έχει φέρει την κατάσταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε τραγική
θέση. Επί πλέον έχουμε συνεχή μείωση συντάξεων και εφάπαξ, η α-
σφαλιστική κάλυψη διαρκώς στραγγαλίζεται, τα φάρμακα κοστίζουν ό-
λο και πιο ακριβά, και η εξυπηρέτηση στα ιατρεία της επιχείρησης που

υπολειτουργούν, υποβαθμίζεται ! 
Ποιος ξέχασε τις παρατάξεις που συμφώνησαν και υπέγραψαν το

ξεπούλημα του ασφαλιστικού της ΔΕΗ και πανηγύριζαν σε κοινό Δελ-
τίο Τύπου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και της ΠΟΣ/ΔΕΗ, για τα κέρδη από αυ-
τή τη συμφωνία;

Ποιος ξέχασε τις παρατάξεις που ψήφισαν και στήριξαν την ι-
διωτικοποίηση της ΔΕΗ, τον διαχωρισμό της, την μείωση των μισθών
μας και που είναι έτοιμοι να αποδεχτούν σαν «αναγκαίο κακό», ότι α-
ποφασίζει η κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ;

Ποιος ξέχασε τις παρατάξεις που κατασκευάζουν «μονόδρο-
μους» και καλλιεργούν αυταπάτες ότι δήθεν «γλυτώσαμε τα χειρότε-
ρα», ενώ την ίδια στιγμή αρνήθηκαν να οργανώσουν οποιαδήποτε κι-
νητοποίηση για την απόκρουση της αντεργατικής λαίλαπας; 

Αυτός ήταν ανέκαθεν ο ρόλος του κυβερνητικού συνδικαλισμού,
στο να διευκολύνει το πέρασμα των αντιλαϊκών πολιτικών, αναπαράγο-
ντας τα εκβιαστικά διλλήματα, αρνούμενος να οργανώσει την πάλη για
να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική.

Μόνο η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
το ΠΑΜΕ αντιτάχτηκε σ’ αυτή την πολιτική και 

εν τέλει επιβεβαιώθηκε.

ΤΙ ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα συνάδελφοι απαιτείται κίνημα που να αντιπαλεύει αυ-

τή την πολιτική που μας εξαθλιώνει ! Υπάρχει κι άλλος δρόμος ! Εί-
ναι αυτός που χαράζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ με
τις θέσεις του αλλά και τη δράση του. Είναι ο δρόμος της αντιπαράθε-
σης με αυτή την πολιτική, της πάλης για μια πολιτική που εξυπηρετεί τις
δικές μας ανάγκες. Αυτό το δρόμο προβάλαμε με τις θέσεις μας αλλά
και με την δράση μας στην ΔΕΗ και στο Σύλλογό μας. Οι εργαζόμε-
νοι της ΔΕΗ που θέλουν να υπερασπίσουν τα δικαιώματα τους,
πρέπει να εγκαταλείψουν τώρα τα κόμματα του Ευρωμονόδρο-
μου και τις παρατάξεις τους στο συνδικαλιστικό κίνημα και μαζί
με το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια
σε αυτή την πολιτική. Τώρα χρειάζεται οργάνωση της εργατικής τάξης
στους τόπους δουλειάς, στη γειτονιά, παντού. Τώρα χρειάζεται αλλη-
λεγγύη και ένταση της δράσης για να καταργηθούν τα χαράτσια, να μη
διαλυθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, να μη μείνει απροστάτευτος κανένας
άνεργος, να υπερασπίσουμε τις συλλογικές συμβάσεις και να πληρώσει
το κεφάλαιο που δημιουργεί τις κρίσεις. 

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα οργάνωναν την πάλη τους από καλύ-
τερες θέσεις, εάν δεν είχε επικρατήσει στο συνδικαλιστικό κίνημα η
γραμμή του συμβιβασμού, της συναίνεσης και της υποταγής. Αν είχε α-
κολουθηθεί ο δρόμος του συντονισμένου και σχεδιασμένου αγώνα που
πρότεινε η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στη ΔΕΗ, το ΠΑΜΕ.

ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η στρατηγική και η συνδικαλιστική πρακτική του Συλλόγου μας,
παραμένει μια μικρογραφία του τρόπου δράσης της Ομοσπονδίας αλ-
λά και της ΓΣΕΕ. Παρά τις επί μέρους διαφωνίες και μερικές διαφορο-
ποιήσεις σε κάποια ζητήματα, οι παρατάξεις «ΜΕΤΩΠΟ» (πρώην
ΠΑΣΚΕ) και «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» (πρώην ΔΑΚΕ) πα-
ρέμειναν μέχρι σήμερα ταυτισμένες με τη στρατηγική της απελευθέ-
ρωσης, της ιδιωτικοποίησης, αλλά και του διαχωρισμού, χωρίς ουσια-
στικές διαφωνίες μεταξύ τους ! Μιλούν μέχρι σήμερα για την πολιτική
κατάσταση γενικόλογα, αποφεύγοντας να ονομάσουν τις αιτίες και τους
υπεύθυνους ! Δέχονται ότι έκαναν κάποια λάθη, αλλά τα «διόρθωσαν»
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αλλάζοντας απλά ονόματα στις παρατάξεις τους ! Έχουν ευθύνη γιατί
ενώ στα λόγια καταδικάζουν τα μέτρα που παίρνονται, την ίδια στιγμή
στοιβάζονται στην ουρά του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικα-
λισμού και στις συγκεντρώσεις υπό την ηγεσία της ΓΣΕΕ και της ΓΕΝΟΠ.
Όσο για το ψηφοδέλτιο της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ» είναι μια
ευκαιριακή σύμπραξη για εκλογικά οφέλη και περιλαμβάνει πρόσωπα
που στο παρελθόν στήριξαν αυτές τις πολιτικές και νέα “προοδευτικά”
που περιορίζονται σε υποσχέσεις σχετικά με τα κλαδικά αιτήματα, α-
ποσιωπώντας την ενιαία επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και τα
λαϊκά στρωματά και στην ουσία πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο που α-
ποτελείται από δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις συνιστώσες του. Η πλού-
σια όμως πείρα μας έχει διδάξει ότι η παράταξη αυτή, είναι που θα μπει
μπροστά για την υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής.

Έχει αποδειχτεί ότι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλι-
σμός, όχι μόνο δεν μπορεί να μπει επικεφαλής της λαϊκής πάλης για την
ανατροπή αυτής της πολιτικής, αλλά αποτελεί μέρος του προβλήματος.
Από τη ΓΣΕΕ, τη ΓΕΝΟΠ μέχρι και τα πρωτοβάθμια σωματεία, με ενι-
αία γραμμή βρίσκεται σε διαιτατεταγμένη υπηρεσία προκειμένου να υ-
λοποιηθεί η αντεργατική λαίλαπα, η οποία σε συνδυασμό με την πορεία
ιδιωτικοποίησης επιδεινώνουν συνολικά την θέση των εργαζόμενων, ό-
πως επιδείνωσαν και την θέση των Πτυχιούχων Μηχανικών του ομίλου
ΔΕΗ. Εκ των πραγμάτων, η δράση για τα κλαδικά ζητήματα είναι ανα-
πόσπαστα δεμένη με την δράση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Σ’αυτή την κατεύθυνση απαιτείται αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων
και στο Σύλλογό μας, ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων, του ψηφοδελ-
τίου της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μόνο ένας Σύλλογος μα-
χητικός, διεκδικητικός με ταξικό προσανατολισμό μπορεί να οργανώ-
σει την πάλη και να έχει αποτελέσματα για την επίλυση των χρόνιων κλα-
δικών αιτημάτων που συνεχίζουμε να διεκδικούμε όπως η :
3 χορήγηση του 2ου Μ.Κ και αλλαγή του καταληκτικού κλιμακίου σε

όσους συναδέλφους το δικαιούνται
3 αναγνώριση χαμένου χρόνου
3 αναβάθμιση της κατηγορίας μας και συμμετοχή του κλάδου στις

προκηρύξεις για την θέση Δ/ντή ΒΟΚ
3 κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και ευθύνης του κλάδου σύμ-

φωνα με το οργανόγραμμα
3 χορήγηση σε όλους ολόκληρου του επιδόματος επικινδύνου ερ-

γασίας
3 διαρκής λειτουργία της επιτροπής μετατάξεων

Επίσης διάφορα σημαντικά θέματα που αφορούν συνολικά τους ερ-
γαζόμενους σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να καταγραφούν
και να συμπεριληφθούν μέσα στο σχέδιο δράσης του Συλλόγου για την
επόμενη θητεία, όπως ο προκλητικά χαμηλός μισθός των νεοπροσλαμ-
βανόμενων συναδέλφων, η εντατικοποίηση εργασίας, η έλλειψη προ-
σωπικού, η διαρροή - απώλεια τεχνογνωσίας, η εργολαβοποίηση, θέμα-
τα υγιεινής και ασφάλειας, ελλείψεις εξοπλισμού και τόσα άλλα σημαντικά
ζητήματα που κατά καιρούς έχουν θέσει τα μέλη μας στο Σύλλογο. 

Ο κάθε συνάδελφος με την ψήφο του, αναλαμβάνει ευθύνη α-
πέναντι στον εαυτό του, τους συναδέλφους και την οικογένειά
του !

Θα ψηφίσει αυτούς που στο συνδικαλιστικό κίνημα στήριξαν
τις αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων;

Θα ψηφίσει αυτούς που στην πιο μεγάλη επίθεση που δέχτη-
καν ποτέ οι εργαζόμενοι, αδρανοποίησαν τα συνδικάτα καλλιερ-
γώντας την απογοήτευση;

Θα αποδεχτεί με την ψήφο του ότι καλώς πάρθηκαν όλα αυ-
τά τα μέτρα και θα δώσει το πράσινο φως για να συνεχίσουν;

Αγωνιζόμαστε για άμεση κατάργηση μνημονίων και εφαρμο-
στικών νόμων, για ανάκτηση των απωλειών μας με βάση τις σύγ-
χρονες λαϊκές ανάγκες, με μονομερή διαγραφή του χρέους, με άλ-
λο δρόμο ανάπτυξης, με αποδέσμευση από τις αλυσίδες της ΕΕ,
του κεφαλαίου και της εξουσίας τους.

Αγωνιζόμαστε για αποκλειστικά δημόσιο, ενιαίο φορέα ενέρ-
γειας που θα σχεδιάζει με κριτήριο την συνδυασμένη ικανοποίη-
ση των λαϊκών αναγκών, την ασφάλεια και όπου οι πρώτες ύλες,
τα μέσα παραγωγής, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής Η.Ε. θα
αποτελούν λαϊκή περιουσία.

Οι εργαζόμενοι και το κίνημά τους δεν πρέπει να γίνουν για
ακόμα μια φορά χειροκροτητές της κυβερνητικής πολιτικής. 

Να μην περάσει το κλίμα των μειωμένων απαιτήσεων που
καλλιεργούν η κυβέρνηση και ο εργοδοτικός-κυβερνητικός
συνδικαλισμός! 

Όλη η ιστορία του εργατικού κινήματος τόσο στη χώρα
μας, όσο και διεθνώς είναι γεμάτη παραδείγματα για το ποια
γραμμή είναι ωφέλιμη και αποτελεσματική για τους εργαζό-
μενους. 
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟ
ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΡΤΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΛΙΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΤΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΙΑ
ΜΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

Στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την 20ή ΜΑΙΟΥ 2015
μπορείτε να βελτιώσετε την πορεία και την αγωνιστική δράση του Συλλόγου μας

ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ο Ι  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι



Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας καλούμε να παλέψουμε όλοι μαζί, να

κάνουμε την Ελπίδα διεκδίκησή μας και πραγ-
ματικότητα. Να γυρίσουμε την πλάτη στο πα-
λιό πολιτικό σύστημα και στις συνδικαλιστικές
ηγεσίες που το υπηρετούν. Να ξανακάνουμε
τα συνδικάτα όργανα πάλης.

Ενάντια σε κάθε είδους συμφέροντα, εγ-
χώρια και ξένα, που ρήμαξαν τη χώρα και τις
στρατηγικές της υποδομές, το δημόσιο πλού-
το, τη ΔΕΗ, τους μισθούς και την περιουσία
μας. Που ενοχοποιούν τις έννοιες της συλλο-
γικότητας και των εργασιακών κατακτήσεων
σαν υπεύθυνες για την κρίση τους.

Υπάρχει προοπτική! Όλοι μαζί μπορού-
με! Η λύση βρίσκεται στη μεταξύ μας αλλη-
λεγγύη και στην κοινή διεκδίκηση.

Σας καλούμε, ενάντια στη λογική της κομ-
ματικής ψήφου, να στηρίξετε όσους παλεύουν
για την αγωνιστική ενότητα των εργαζομένων,
όσους υπακούουν μόνο στις ανάγκες της χώ-
ρας, του λαού, των οικογενειών μας. 

Σας καλούμε να κάνουμε τη διαφορά ό-
λοι μαζί. Μαζί με αυτούς που αντιστάθηκαν
στη διάσπαση και στο ξεπούλημα της ΔΕΗ και
της ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιπάλεψαν τη
«λύση» του ασφαλιστικού, την ισοπέδωση των
εργασιακών μας δικαιωμάτων. Μαζί με όσους εί-
ναι πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων αλ-
λά και στους χώρους εργασίας. 

Σας καλούμε να στηρίξετε αυτούς που
δεν χρησιμοποιούν το συνδικαλισμό σαν ε-
πάγγελμα, ούτε για να εξασφαλίσουν μια θέση
στην ιεραρχία. Που δεν επιδιώκουν τις συνδι-
καλιστικές άδειες για αλλότριους σκοπούς ενώ
απουσιάζουν από τους αγώνες. Γιατί οι συνδι-
καλιστές πρέπει πρώτοι να δείχνουν το δρόμο
με ήθος, γνώση και να είναι το παράδειγμα.

Σας καλούμε να στηρίξετε αυτούς που θέ-
λουν το Σύλλογο και για τα μικρά και για τα με-
γάλα. Που τον στήριξαν με όλες τους τις δυ-
νάμεις, με γνώση και τεκμηρίωση, με σύνθεση
και με σταθερή προσήλωση στις δημοκρατικές
διαδικασίες.

Σας καλούμε να συναντηθούμε όλοι σε
αυτήν τη μάχη για την αξιοπρέπεια και τη ζωή
μας, με συλλογικότητα, αλληλεγγύη και όραμα.

Σας καλούμε να συμμετέχετε όχι μόνο

στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Να μην
αδιαφορήσετε, γιατί τους κρίσιμους αυτούς και-
ρούς χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τη συλ-
λογική δράση, τα σωματεία μας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ, 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!

Στις 25 Γενάρη ο λαός και οι εργαζόμενοι με
την ψήφο τους κατάφεραν να διώξουν τις τροϊ-
κανές κυβερνήσεις και να δώσουν δύναμη στην
Ελπίδα για μια άλλη Ελλάδα.

Όμως τα προβλήματα είναι ακόμα εδώ. Δεν
αρκεί μια πολιτική αλλαγή έστω και τέτοιας κλί-
μακας για να βρουν λύσεις τα ζητήματα που μας
ταλανίζουν όλα αυτά τα χρόνια .

Tα τελεσίγραφα των δανειστών, ο έλεγχος
της ρευστότητας της οικονομίας μας από το
κουαρτέτο των «θεσμών» (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ, ΕΜΣ),
η αφαίμαξη των αποθεματικών της χώρας, κα-
θορίζουν τις εξελίξεις! Η απειλή των ιδιωτικο-
ποιήσεων και της διάλυσης της ΔΕΗ παραμένει
σταθερός στόχος των δανειστών. Οι εκβιασμοί
τους στοχεύουν στο φρόνημά μας! Μας θέλουν
με σκυφτό το κεφάλι!

Το σύνολο, σχεδόν, της κοινοβουλευτικής
αντιπολίτευσης και τα ΜΜΕ, πιστά στην φωνή

των αφεντικών τους, στηρίζουν κάθε παραβίαση
της εθνικής κυριαρχίας και πιέζουν για να ακόμα
μεγαλύτερη υποταγή. Ενοχοποιούν την συνδικα-
λιστική και αγωνιστική δράση, τροφοδοτούν τον
κοινωνικό αυτοματισμό, για να εξυπηρετήσουν
τις κατοχικές δυνάμεις.

Θα διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει; Ή θα
υποταχθούμε στους διεθνείς τοκογλύφους; 

Για την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Πτυχιού-
χων Μηχανικών Τ.Ε το «τίποτα δεν γίνεται», ο-
δηγεί με μαθηματική ακρίβεια, στον κανιβαλισμό
του ας «ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα»,
στην αναξιοπρέπεια και το ραγιαδισμό!

Κάθε εργασιακό και δημοκρατικό δικαί-
ωμα τελεί υπό αίρεση, όσο η χώρα μας πα-
ραμένει υπό κατοχή!

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ
ΚΑΘΗΚΟΝ!

Ποιος ευθύνεται για την σημερινή κατά-
ντια της άλλοτε κραταιάς ΔΕΗ;

Κάποιοι επιμένουν υποκριτικά, να αναζητούν
τις αιτίες στις παλιές κακοδαιμονίες της στρε-
βλής και αντιπαραγωγικής ανάπτυξης του δημό-
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ

EKΛΟΓΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015

Σας καλούμε να υπερψηφίσετε το ψηφοδέλτιο 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. για το Δ.Σ. του ΣΠΜΤΕ, 

για τους αντιπροσώπους στη ΓΕΝΟΠ και στα ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. 

Γιατί τα συνδικάτα είναι δική μας υπόθεση!
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σιου τομέα της οικονομίας, στην οικονομική δια-
πλοκή με ξένα και ντόπια επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, στο «ρουσφέτι» και τις «συντεχνίες».
Προσπερνούν το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω
δεν εμπόδισαν την εν πολλές αμαρτίες περιπε-
σούσα ΔΕΗ, παράλληλα με την σταθερή χρημα-
τοδότηση της εγχώριας βιομηχανίας, να έχει πο-
λύ μικρότερο και σαφώς δικαιότερο τιμολόγιο,
σχεδόν διπλάσιο μόνιμο και τακτικό προσωπικό,
μικρότερο χρέος και κέρδη ικανά να χρηματο-
δοτούν με επάρκεια φιλόδοξα αναπτυξιακά προ-
γράμματα!

Τα αίτια της σημερινής κατάντιας θα πρέ-
πει, πριν από όλα, να αναζητηθούν στη «θε-
ραπευτική αγωγή» της απελευθέρωσης των
αγορών και την ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρι-
κής ενέργειας που συνταγογράφησαν οι Ευρω-
παίοι δανειστές και υλοποίησαν με απαράμιλλο
ζήλο οι εγχώριοι πολιτικοί τοποτηρητές τους!
Όσο περισσότερες Οδηγίες, Νόμοι και σχέδια
εκσυγχρονισμού επιβάλλονται… Όσο προχω-
ράει η μετοχοποίηση και ο τεμαχισμός της Επι-
χείρησης (χθες), ή του Ομίλου (σήμερα)… τόσο
μειώνεται το τακτικό προσωπικό, αυξάνονται τα
τιμολόγια, ενώ τα κέρδη δεν επαρκούν και για
μετόχους και για «ανάπτυξη»! Η υποταγή στα ε-
πιχειρηματικά συμφέροντα απόκτησε και θεσμι-
κό χαρακτήρα (με τη ΡΑΕ), ενώ η εγχώρια βιο-
μηχανία υποσκελίζεται, εξαφανίζεται από τους
ευρωπαίους ανταγωνιστές της! 

Με τα «μνημόνια» οι πιέσεις από τους Εταί-
ρους, τους δανειστές, τους επίδοξους «επενδυ-
τές» και τους ανταγωνιστές του Ομίλου ΔΕΗ,
πολλαπλασιάστηκαν! Άλλωστε, όλοι αυτοί έχουν
ίδιο συμφέρον από την διάλυση και ιδιωτικοποί-
ηση της ΔΕΗ! Έχουν ίδιον όφελος από την κα-
τάργηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιω-
μάτων. Γι αυτό θέλουν την χώρα αποικία χρέους
και προσπαθούν να μας μετατρέψουν σε αν-
δράποδα των αγορών… 

Θέλουν τη ΔΕΗ, όμιλο αγοραίων επιχειρή-
σεων που χαρατσώνουν το λαό για λογαριασμό
«επενδυτών», μεγαλομετόχων, «ανταγωνιστών»
και μεγαλοεργολάβων δουλεμπόρων μαύρης ερ-
γασίας. Προετοιμάζουν το πισωγύρισμα σε μια
Ελλάδα χωρίς ηλεκτρισμό, με πολλές ανταγωνι-
στικές ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες. Όπως συ-
νέβαινε πριν δημιουργηθεί η ΔΕΗ. Προετοιμά-
ζουν μια Ελλάδα τριτοκοσμικό οικόπεδο χω-
ρίς κυριαρχικά δικαιώματα με τις αναπτυξια-
κές της υποδομές σε ξένα χέρια. Θα τους α-
φήσουμε; Νοιώθουμε την πραγμάτωση του ο-
ράματός τους, στον εφιάλτη εκατοντάδων χιλιά-
δων νοικοκυριών που ζουν χωρίς ρεύμα!

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Πτυχιούχων
Μηχανικών Τ.Ε, αγωνίζεται για ΔΕΗ μοχλό
για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας, με αξιοπρεπή απασχόληση και αμοιβές. Για
ΔΕΗ ενιαία, 100% δημόσια με αποκλειστικότητα
σε Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή ηλεκτρικής
ενέργειας. Για να ξαναγίνει η ηλεκτρική ενέρ-
γεια κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα για
όσους έχουν να πληρώνουν!

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ, 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! 

Είναι αναποτελεσματικοί οι αγώνες; 
Ο αγώνας των εργαζομένων ενάντια στο ξε-

πούλημα του ΑΔΜΗΕ, παρά και ενάντια στην πα-
ραίτηση των ηγεσιών της ΓΕΝΟΠ, αλλά και η α-
περγία ενάντια στη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ,
που έληξε με τη φασιστική επιστράτευσή μας…
έδειξαν ότι ο Σύλλογός μας και το συνδικαλιστι-
κό κίνημα γενικότερα, μπορούν να αναπτύξουν α-
γωνιστικές διεκδικήσεις παρά και ενάντια στον
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. 

Έδειξαν ακόμα ότι οι τοπικές κοινωνίες και
ο λαός μας μπορούν να ξεπερνούν τα εμπόδια
του πολιτικο-συνδικαλιστικού μπλοκ των μνη-
μονίων και του ραγιαδισμού. Γι’ αυτό και αρκετοί
«συνδικαλιστές» εύχονταν την επιτάχυνση της
επιστράτευσης!

Η δυναμική, που απελευθερώθηκε τόσο α-
πό το συντονιστικό των πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων και των εργαζομένων στην περίπτωση του
ΑΔΜΗΕ, όσο και από την ενεργοποίηση της το-
πικής κοινωνίας στη Δυτική Μακεδονία που βρί-
σκονταν στο μάτι του κυκλώνα της μικρής
ΔΕΗ… θεωρήθηκε επικίνδυνη για τις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες και τον ρόλο τους στην διαχείρι-
ση των λαϊκών αντιδράσεων! Τουλάχιστον, από
όσους επενδύουν στη ιδιωτικοποίηση του Ομί-
λου ΔΕΗ! 

Μπορούμε να αλλάξουμε 
την κατάσταση; 

Στην υπονόμευση αυτής της δυναμικής

στρατεύτηκε, δυστυχώς και η ηγεσία του Συλ-
λόγου μας: Στηρίζοντας την ηγετική ομάδα της
ΓΕΝΟΠ, επιδιώκοντας να αποκλείσει τα αγωνι-
στικά πρωτοβάθμια σωματεία από το συνέδριο
της Ομοσπονδίας, συνυπογράφοντας τις μνη-
μονιακές-αντεργατικές ΣΣΕ! 

Συνέβαλε έτσι στην πολυδιάσπαση των ερ-
γαζομένων. Συμφώνησε με τις ρυθμίσεις για τις
μειώσεις μισθών (Ν.4024/2012). Υπονόμευσε το
όποιο κύρος του συνδικάτου υπογράφοντας φω-
τογραφικές ρυθμίσεις υπέρ «συνδικαλιστών» και
ξεφτιλίζοντας τον καθένα μας με δήθεν «τρο-
φεία»! Ταυτόχρονα νομιμοποιούσε τις σκοτει-
νές οικονομικές δοσοληψίες μεταξύ των κοινω-
νικών εταίρων την ώρα που κομματιαζόταν η
ΔΕΗ! Το χειρότερο ίσως είναι, ότι οι συγκεκρι-
μένες ΣΣΕ, κάθε άλλο παρά διευκολύνουν την α-
νάπτυξη ουσιαστικών διεκδικήσεων από την κυ-
βέρνηση και τις νέες διοικήσεις του Ομίλου. 

Η ως σήμερα ηγεσία του Συλλόγου μας, πα-
λαιοκομματική και φθαρμένη, κρατούσε το Σύλ-
λογο δεμένο σε μικροκομματικά συμφέροντα.
Προσδεμένη στο σύστημα εξουσίας του δικομ-
ματισμού, σε «σχέσεις» με διευθυντές και «α-
μοιβές» δικηγόρων, προσπαθεί με νύχια και δό-
ντια να κρατηθεί στη καρέκλα. Σέρνει την κατη-
γορία στην ανυποληψία, το συνδικάτο και τη
ΓΕΝΟΠ σε συνεχή απαξίωση από τους συνα-
δέλφους και την κοινωνία. Πρέπει να τελειώνου-
με με τις νοσηρές πρακτικές!

Να επανασυνδεθούμε με τις καθημερινές α-
νάγκες και τα προβλήματα των συναδέλφων μας.
Να βρεθούμε μαζί στον καθημερινό αγώνα της
ζωής.

Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα ενω-
τικό αγωνιστικό διεκδικητικό κίνημα ακόμα
και για τα πιο στοιχειώδη λαϊκά δικαιώματα!
Ένα δυναμικό κίνημα υπεράσπισης της εθνι-
κής κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας απένα-
ντι στον ραγιαδισμό στους «θεσμούς» της ΕΕ
και των δανειστών! 

Ένα κίνημα με στόχο να καταργηθούν ε-
φαρμοστικοί νόμοι και μνημονιακά διατάγ-
ματα!

ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Ομίλου της

ΔΕΗ, αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι του ε-
πιστημονικού δυναμικού της, δίνουν καθημερινά τη
μάχη της Διοικητικής και Επιστημονικής ευθύνης
με αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια, γνωρίζοντας πως
το συμφέρον τους όπως και όλων των εργαζομέ-
νων στον Όμιλο είναι άρρηκτα δεμένο με μια ΔΕΗ
στην υπηρεσία του λαού και του τόπου.

Πρέπει επιτέλους να δοθούν λύσεις στα κλα-

Το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. είναι ένα μέτωπο
δυνάμεων και πολλών συναδέλφων με διαφορετικές
ιδεολογικές αναφορές και πολιτικές διαδρομές. 
Μας ενώνει η ανάγκη κοινής δράσης. Η
κοινή πεποίθηση ότι αιτήματα, τρόπος οργάνωσης
και μορφές πάλης δεν είναι υπόθεση κορυφών, αλλά
υπόθεση όλων των εργαζόμενων! 
Είναι αποτέλεσμα της κοινής μας απόφασης να
συμβάλλουμε στην ανασύνταξη του συνδικάτου, στη
διαμόρφωση αγωνιστικού κινήματος ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την «αρπαγή της
Ελλάδας» που προωθούν οι δανειστές «εταίροι» μας
στην ΕΕ.
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δικά μας αιτήματα που μένουν χρόνια στάσιμα ε-
ντείνοντας την απογοήτευση και την έλλειψη
προοπτικής.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ θα συμβάλ-
λει και θα προωθήσει τη διεκδίκηση και την
επίλυση κάθε μικρού και μεγάλου προβλή-
ματος των μελών του Συλλόγου.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Κάλυψη των πάγιων ανα-
γκών. Επαναπροσδιορισμός της νομοθεσίας πε-
ρί προσλήψεων.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Άμεση αποκατάσταση των
εκκρεμών υποθέσεων.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Οριστική αποκατά-
σταση των αδικημένων.

2ο ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: Οριστική

Διευθέτηση των εκκρεμοτήτων όλων των συνα-
δέλφων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: Ορθολογική
εξέλιξη όλων των συναδέλφων.

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Δυνατότητα εξέλιξης
σε όλες τις βαθμίδες μέσω της ιεραρχικής δομής
της Επιχείρησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Ανάπτυξη
των γνώσεων μέσω Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε
συνεργασία με τον Όμιλο ΔΕΗ.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ: Ενίσχυση
του ταμείου αλληλοβοήθειας και της κοινωνικής
προσφοράς του.

Σ.Σ.Ε. - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ: Επανα-
καθορισμός των συμβάσεων εργασίας και από-

δοση εργασιακών δικαιωμάτων.
ΙΑΤΡΕΙΑ–ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Επανασύ-

σταση και πλήρης στελέχωση των πολυϊατρείων.
Πρώτο βήμα στην πορεία για την αυτο-

κάθαρση και την εξυγίανση του συνδικαλι-
στικού κινήματος είναι η αλλαγή των συσχε-
τισμών. Η ψήφος υπέρ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ στο Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών
Τ.Ε. και η ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων αντιπροσώπων της στη ΓΕΝΟΠ, αλλάζει
τους συσχετισμούς μέχρι και τη ΓΣΕΕ! 

Ανοίγει δρόμο για να επανακτήσει ο Σύλλο-
γός μας κύρος και αξιοπιστία, να κάνει τομή με
το χθες, να αντιμετωπίσει τολμηρά ό,τι θολώνει
την εικόνα του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Τ.Δ.Μ.Β.Ε./ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΚΔΜ/ΚΟΚΠ/ΤΗΣ
ΒΑΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Τ.Δ.Μ.Β.Ε./ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΔ. ΠΩΛ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΝΠ/ΑΠ. ΔΥΤ, ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΗΓΑΣ Π.Τ.Δ.Μ.Β.Ε./ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ
ΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΔΥΛΚΔΜ/Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ
ΔΗΜΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΛΚΔΜ/ΟΝΠ/ΤΜΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΚΔΜ/ΟΡ. ΝΟΤ. ΠΕΔΙΟΥ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΠΑ/ΤΜΜ/ΟΡ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΕΔ/ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΠΑ/ΤΚΣΔ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΣΣΜ/ΡΟΥΦ
ΚΟΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΛΕΣ/ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΠΑ/ΕΔΡΑ
ΚΟΥΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΔΕΠ-ΠΑΛΛΗΝΗ
ΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.Μ./ΡΟΥΦ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΛΚΜ/ΣΒΟ/ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΚΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΚΔΜ/ΚΟΚΛ/ΥΠΟΤ. ΠΛΗΡ.
ΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠΑ/ΤΑΛΔ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΛΚΔΜ/ΟΝΠ/ΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΜΠ/Τ.Μ.Π.Π.
ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Τ.Δ.Μ.Β.Ε./ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ

ΜΙΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΛΚΔΜ/ΚΟΚΠ/ΟΚΠ
ΜΟΥΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΛΚΔΜ/ ΚΟΚΠ/ΥΥΠΛΣ
ΜΠΑΚΑΤΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΛΚΔΜ/ ΠΒΤ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ
ΜΠΑΛΑΣΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡ. ΔΥΤ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΣΥ/ΑΔΜΗΕ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΜΑΤΙΩ ΔΥΛΚΔΜ/ΛΚΔΜ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΛΕΣ/ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ZΑΧΑΡΙΑΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΚΔΜ/ΟΡ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Δ,Π.Μ.-Θ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΘΗΒΑΣ
ΠΑΡΙΝΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΥΛΚΔΜ/ΥΠΟΤ. ΠΛΗΡΟΦ.
ΠΙΠΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΤΣΤΕ/ΑΔΜΗΕ
ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΣΑΜΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΕΔ/ΚΛ. Γ/Μ
ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΚΦ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΙΕΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΣΙΟΛΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Π.Μ.-Θ.-ΠΕΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΛΕΣ/ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δ,Π.Μ.-Θ
ΣΥΛΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠΑ/ΤΑΛΔ
ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΣΜ/ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
ΤΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Π.Μ.-Θ.-Π. ΔΡΑΜΑΣ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.Π.Π.Η.-ΠΕΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΡΕΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ/ΑΔΜΗΕ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΥΛΚΔΜ/ΛΚΔΜ
ΤΣΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Π.Π.Η.-ΠΕΡ. ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ
ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΠΜ-Θ/Π. ΚΕΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΨΑΡΡΑΣ ΣΙΜΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΠΑ/Π. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ψήφος υπέρ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ είναι ψήφος υπεράσπισης των ασφαλιστικών μας
δικαιωμάτων ενάντια στην κατεδάφιση του ασφαλιστικού μας και την καταλήστευση των αποθεματικών της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η ψήφος υπέρ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ είναι πριν απ’ όλα ψήφος για να ξαναγίνει το συνδικάτο -από
υποχείριο της διοίκησης και όργανο συνδιαλλαγής- πραγματικό εργαλείο συλλογικού αγώνα, όπλο
διεκδίκησης και υπεράσπισης των εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων μας. Δρόμος για την
πραγματική αναβάθμιση του ρόλου του Πτυχιούχου Μηχανικού Τ.Ε. στις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ. 
Είναι ψήφος αγωνιστικής ενότητας!

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Ψ Η Φ Ι Σ Ε  Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
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M
ε την υπογραφή ,τον περασμένο Μάρτιο, των πρώ-
των αδειών (οικοδομικά) για την κατασκευής της
νέας μονάδας «Πτολεμαίδα V» ανοίγει ο δρόμος

για την υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης της ΔΕΗ. Κα-
τά την επίσκεψη του στην Κοζάνη, ο υπουργός Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε πως «υπέγραψε και τις
πρώτες άδειες για την κατασκευή της μονάδας και υπο-
γράμμισε ότι «θα καταβληθούν προσπάθειες για να ο-
λοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η κατασκευή της
και να αρχίσει η λειτουργία της. Μάλιστα τόνισε χαρα-
κτηριστικά πως «Η κυβέρνηση στηρίζει την κατασκευή
της Μονάδας 5 στην Πτολεμαΐδα» και πως «η νέα μο-
νάδα θα περιλαμβάνει την τελευταία λέξη της αντιρρυ-
παντικής τεχνολογίας και θα βοηθήσει θετικά την ενερ-
γειακή προοπτική της χώρας». 

Η υπογραφή της σύμβασης , για  τη νέα λιγνιτική μο-
νάδα με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για τηλεθέρμαν-
ση στην Πτολεμαΐδα, με τον ανάδοχο του έργου έγινε
στις αρχές του 2013, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τις πρώ-
τες αποφάσεις για την κατασκευή της νέας Μονάδας. 

Στο σχεδιασμό για την κατασκευή της «Πτολεμαΐδας
V», με προϋπολογιζόμενο κόστος 1,3 δισ. ευρω,  και τον
καθορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της νέας μο-
νάδας ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων η ποιότητα και
η ποσότητα των βεβαιωμένων και εκμεταλλεύσιμων κοι-
τασμάτων, οι διαθέσιμες τεχνολογίες καύσης λιγνίτη κα-
θώς και η αναγκαιότητα τήρησης των νέων περιβαλλο-
ντικών όρων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με τα νέα αυ-
στηρότερα όρια εκπομπών αερίων ρύπων.

Για τη ΔΕΗ η κατασκευή της νέα μονάδας Πτολε-
μαΐδα V είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη μελλο-
ντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστική θέση της εταιρίας
καθώς πέραν της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων για λό-
γους παλαιότητας αλλά και λογω συμμόρφωσης με τις νέ-
ες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως η Οδηγία για
τις Βιομηχανικές Εκπομπές (2010/75/ΕΚ), η νέα μονάδα
θα είναι μονάδα βάσης, «με το χαμηλότερο λειτουργικό
κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ έ-
ναντι των ανταγωνιστών της στην ηλεκτροπαραγωγή.» 

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ , η νέα Μονάδα θα συμβάλλει α-
ποφασιστικά στην προώθηση της Ανάπτυξης και Απα-
σχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την κα-
τασκευή της θα απασχοληθούν έως και 3.000 άνθρωποι,
ενώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχολούμενο
προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα.

Δόθηκε το «πράσινο» φως 

Σύγχρονη αντιρρυπαντική

τεχνολογία 

Η νέα μονάδα θα έχει σημαντικά χαμηλό-
τερες εκπομπές CO2 έναντι των παλαιών μο-
νάδων και η λειτουργία της θα οδηγήσει τελι-
κά σε μείωση των συνολικών εκπομπών CO2
και του συνεπαγόμενου κόστους για την εται-
ρία. Συγκριτικά χαμηλότερες θα είναι οι επιδό-
σεις της Μονάδας 5 ,σε σχέση με τις παλαιό-
τερες μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και
στους άλλους βασικούς ρύπους όπως τα σω-
ματίδια καθώς θα εκλυει 0,04 Kg/MWh σω-
ματιδίων έναντι 2,36 Kg/MWh. Παράλληλα, θα
τηρεί τα νέα όρια εκπομπών, όπως αυτά θα ι-
σχύουν μετά την 1.1.2016 και έχει προβλεφθεί
η  εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης CO2
(“CCS Ready”), όταν αυτές θα είναι εμπορικά
διαθέσιμες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V


