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Τελικά δεν τα κατάφερε ο πρώην Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ Τ.Αθα-
νασόπουλος… Λίγο πριν ασχοληθεί με τα της ιδιωτικοποίησης (της
εταιρίας στην οποία είχε θητεύσει ως επικεφαλής) παραιτήθηκε…
Η θητεία του στο ΤΑΙΠΕΔ διήρκησε μόλις λίγους μήνες … Αιτία η
δικαστική έρευνα για τη σύμβαση του ΑΗΣ Αλιβερίου στην οποία
εμπλέκεται η ΜΕΤΚΑ…

* * *

Νέα αναβολή για τις μεγάλες επενδύσεις της ΔΕΗ στο χώρο της
ηλιακής ενέργειας. Οι διαγωνισμοί που είχαν προκηρυχθεί για Κο-
ζάνη και Μεγαλόπολη απέβησαν άκαρποι καθώς το ενδιαφέρον ή-
ταν από μικρό έως …ανύπαρκτο. Μπορεί να μη διαβάζω «βουλω-
μένο γράμμα» αλλά η μείωση των εγγυημένων τιμών έπαιξε ρόλο…

* * *

Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν η πρωτοβουλία του Συλλόγου μας για
τις ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ. Η έκ-
πτωση που παρέχεται σε ενώσεις εργαζομένων αξιοποιήθηκε
από το ΣΠΜΤΕ και έδωσε έτσι σε αρκετούς συνάδελφους τη
δυνατότητα να αγοράσουν ετήσια κάρτα για τις μετακινήσεις
τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, τρόλευ,
λεωφορεία) σε χαμηλότερη τιμή.

* * *

Νέος επικεφαλής στη ΔΑΝΠ. Από την αρχή του έτους, στη θέ-
ση που λίγο καιρό πριν κατείχε ο Γ.Τριανταφύλης, Γενικός Δι-
ευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων είναι ο Γεώργιος Δαμάσκος ο ο-
ποίος ήταν από το 2008 διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρω-
πίνων Πόρων και Οργάνωσης της Εταιρίας.

* * *

Αλγεινή εντύπωση έως και οργή (σε ορισμένες περιπτώσεις)
προκάλεσαν οι «έλεγχοι» που έκαναν χαμηλόβαθμοι υπάλλη-
λοι (σε στυλ Ρακιντζή) για την παρουσία των υπαλλήλων στα κτίρια της ΔΕΗ σε Χαλκοκον-
δύλη, Πατησίων και αλλού. Η Διοίκηση δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ώστε οι εργαζόμε-
νοί της να μην υποστούν αυτήν την υποτιμητική διαδικασία;

* * *

Ενισχυτικά, στα αποτελέσματα του 2012 συνέβαλε η αύξηση
της υδροηλεκτρικής παραγωγής. Κάτι που αναμένεται να συ-
νεχιστεί και για το 2013 καθώς τα υδατικά αποθέματα στους
ταμιευτήρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, βρίσκο-
νται στα επίπεδα των 2370 περίπου Gwh, αυξημένα κατά πε-
ρίπου 46% σε σχέση με τα αποθεμάτα του 2012 της αντί-
στοιχης περιόδου (περίπου 1620 Gwh).

μές
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Η
ΔΕΗ πρέπει άμεσα να αναλάβει την πρωτοβου-
λία για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού
στον Όμιλο, την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία

μεταβάλλουν, συνεπεία και των μνημονιακών δεσμεύσε-
ων, το επίπεδο των παροχών τους. Οι εξαιρετικά δυσμε-
νείς συνθήκες εργασίας αλλά και τα πολλά εργατικά α-
τυχήματα επιβάλλουν άμεσες ενέργειες από την πλευρά
της Διοίκησης. Ένα πρόγραμμα πρόσθετης ομαδικής α-
σφάλισης θα λειτουργούσε συμπληρωματικά στις παρο-
χές του ασφαλιστικού μας φορέα καλύπτοντας πιθανές
ελλείψεις και παράλληλα θα ήταν μια χρήσιμη παροχή σε
μια περίοδο που το εισόδημα των εργαζομένων έχει πε-
ριοριστεί σημαντικά. Εξάλλου, μια ανάλογη παροχή δυ-
νητικά αποτελεί κοινωνικό μισθό και συνεπώς είναι πλέ-
ον επιβεβλημένη μετά την εντυπωσιακή μείωση της συ-
νολικής μισθοδοσίας που επέβαλαν οι μνημονιακοί νόμοι.

Το γεγονός ότι μια επιχείρηση με το μέγεθος και τον
κομβικό ρόλο της ΔΕΗ στην εθνική οικονομία δεν έχει
ένα πρόγραμμα επιπλέον ασφαλιστικής (υγειονομικής
και νοσηλευτικής κάλυψης) του προσωπικού αποτελεί
τουλάχιστον «αναχρονισμό» τη στιγμή μάλιστα που ε-
πιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους έχουν εφαρμόσει α-
νάλογα προγράμματα. Χαρακτηριστικά, επιχειρήσεις με
το ανάλογο ιδιοκτησιακό καθεστώς (συμμετοχή του Δη-
μοσίου και ταυτόχρονα εισηγμένη στο χρηματιστήριο)
όπως η ΕΥΔΑΠ αλλά και τα ΕΛΤΑ έχουν αξιοποιήσει –
εφαρμόσει ανάλογα προγράμματα εδώ και αρκετά χρό-
νια στην κατεύθυνση της πρόσθετης παροχής προς τους
εργαζομένους τους. Και βέβαια πρέπει να επισημανθεί ό-
τι όλες αυτές οι μεγάλες εταιρίες του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού παρέχουν επιπλέον
ασφαλιστική κάλυψη στο προσωπικό τους παρά το γε-
γονός ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές δεν αντιμετωπίζουν
τις ιδιαιτερότητες και τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθή-
κες εργασίας στον Όμιλο ΔΕΗ.

Ομαδική ασφάλιση προσωπικού

ΕΥΡΕΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την ανάγκη επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ έχει επισημάνει
πολλές φορές –και μάλιστα πρόσφατα– το προεδρείο του Συλλόγου μας στη Διοίκηση. Το ζήτημα
πλέον είναι πολύ σοβαρό και η επίλυσή του εκ των πραγμάτων καθίσταται επιτακτική, γεγονός
που επιβάλλεται όχι μόνον εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών εργασίας αλλά –κυρίως– λόγω της υ-
ποβάθμισης των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Τα πολλά εργατικά ατυχήματα, ένα θλιβερό προνόμιο των εργαζομένων
στον Όμιλο ΔΕΗ, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η επιχείρηση
πρέπει να κινηθεί άμεσα για την επίλυση αυτού του βασικού ζητήματος.

Τα συν της ομαδικής ασφάλισης

Οι εργαζόμενοι είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο

μιας επιχείρησης και βασική κινητήρια δύ-

ναμη όχι μόνον για την ύπαρξή της αλλά και

για την εδραίωση και την ανάπτυξή της. Η ο-

μαδική ασφάλιση είναι μια έμπρακτη απόδει-

ξη του ενδιαφέροντος που δείχνει μια εταιρία

για το προσωπικό της, συμβάλει αποφασιστι-

κά στη δημιουργία θετικού κλίματος στο εσω-

τερικό της ενώ είναι ένα ισχυρό κίνητρο για

την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των ερ-

γαζομένων στους στόχους της επιχείρησης.
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Τ
ο μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκό-

σμιο και τοπικό επίπεδο, συνδέεται άρρηκτα

με την επιδίωξη της ισόρροπης επίτευξης

τριών στόχων. Την ασφάλεια εφοδιασμού, την προ-

στασία του περιβάλλοντος και την οικονομική απο-

δοτικότητα. Αυτό επισήμανε ο Γ.Δ. Παραγωγής της

ΔΕΗ Ι.Κοπανάκης εξηγώντας ότι ασφάλεια εφοδια-

σμού σημαίνει την ύπαρξη εφεδρείας ηλεκτρικού

συστήματος σε παραγωγικό δυναμικό και, βεβαίως,

διαθεσιμότητα καυσίμων. Οι ανάγκες σεβασμού και

συμμόρφωσης προς το Περιβάλλον επιβάλλει την

προσαρμογή σε αυστηρότερες περιβαλλοντικές α-

παιτήσεις όπως η δραστική μείωση εκπομπών διο-

ξειδίου του άνθρακα (CO2). Ταυτόχρονα, η επίτευ-

ξη αυτού του στόχου επηρεάζεται από την ταχεία

διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και

τις μεγαλύτερες απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέρ-

γειας. Αναφορικά με την οικονομική αποδοτικότη-

τα, σημασία έχει η εξεύρεση των απαραίτητων ε-

πενδυτικών κεφαλαίων και η διασφάλιση της από-

δοσής τους, η διαμόρφωση αποδεκτής από την α-

γορά τιμής προϊόντος και η συμβολή στην οικονο-

μική ανάπτυξη της χώρας.

Πέρα όμως από τα ανωτέρω η δυσμενής οικο-

νομική συγκυρία λειτουργεί και αυτή ως ένας επι-

πλέον και μάλιστα σημαντικός μοχλός αλλαγής στην

κατεύθυνση της δημιουργίας νέων συνθηκών στην

αγορά ενέργειας όπως: μείωση ζήτησης, ταμιακές

δυσχέρειες, προβλήματα χρηματοδότησης. Παράλ-

ληλα, οι υποχρεώσεις λόγω «Μνημονίου» και οι γε-

νικότερες εξελίξεις σχετικά με την απελευθέρωση

της αγοράς ενέργειας οδηγούν σε σημαντικές αλ-

λαγές ενώ ωριμάζουν οι συνθήκες για τη διαμόρ-

φωση ενός νέου «μοντέλου» λειτουργίας της αγο-

ράς ενέργειας. Ειδικότερα, η οικονομική κρίση και η

ύφεση οδηγούν σε περιορισμό της ζήτησης ενώ η

χρηματοδότηση της κατασκευής νέων μονάδων δεν

είναι «δεδομένη» όπως παλαιότερα καθώς εξαρτά-

ται από τις εξελίξεις, όχι μόνον στη χώρα μας αλλά

και από τη διεθνή οικονομική συγκυρία.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ι. Κοπανάκης, «Το υπό

διαμόρφωση νέο ενεργειακό περιβάλλον δεν οδη-

γεί απλά σε αλλαγές στην αγορά Η/Ε, αλλά ωθεί στο

δομικό μετασχηματισμό της αγοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας. Διαμορφώνεται μια νέα αγορά με διαφο-

ρετικά χαρακτηριστικά, τόσο σε σχέση με τη σύν-

θεση του μίγματος παραγωγής, όσο και κύρια με τον

τρόπο λειτουργίας της». Πιο αναλυτικά, η διακύ-

ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ

......
Τους άξονες της επενδυτικής στρατηγικής της ΔΕΗ σε συμβατικές μονάδες παραγωγής
παρουσίασε πρόσφατα κατά τη διάρκεια συνεδρίου, ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής

της ΔΕΗ ΑΕ Ιωάννης Κοπανάκης

Επενδύσεις

2,1 δισ. ευρώ
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μανση της παραγωγής των ΑΠΕ - σε ημερήσια και
εποχιακή βάση - θα απαιτήσει για την εξισορρόπη-
ση του συστήματος νέες υπηρεσίες και προϊόντα α-
πό την αγορά δηλαδη περισσότερες και σημαντι-
κότερες επικουρικές υπηρεσίες. Η απώλεια μεριδί-
ου αγοράς για τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή θα
είναι σημαντική ενώ η παραγωγή από Ανανεώσιμες
Πηγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αυξάνει σημαντικά, τόσο
σε απόλυτα μεγέθη όσο και ποσοστιαία.

Νέες μονάδες

Η ασφάλεια εφοδιασμού, η αποδοτικότητα και η
ανταγωνιστικότητα των μονάδων και η βελτίωση της
«περιβαλλοντικής συμπεριφοράς», είναι οι βασικοί
πυλώνες της στρατηγικής παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ
που, όπως τόνισε ο Γ.Δ.Παραγωγής της ΔΕΗ, υλο-
ποιείται με την:

Κατασκευή νέων θερμικών Μονάδων που ενσω-
ματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες και ανταποκρί-
νονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

Απόσυρση παλαιών και μη αποδοτικών θερμικών

Μονάδων Παραγωγής.

Επιτάχυνση ολοκλήρωσης Υδροηλεκτρικών

Έργων – Διερεύνηση της ανάπτυξης αναστρέψιμων

αντλητικών ΥΗΕ.

Περιβαλλοντική αναβάθμιση υφιστάμενων Μο-

νάδων και δράσεις προσαρμογής στις Εθνικές υπο-

χρεώσεις για την κλιματική αλλαγή.

Ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και

αξιοποίηση των βιοκαυσίμων (βιομάζας).

Αναφορικά με την ανάπτυξη συμβατικών Μονά-

δων παραγωγής, αξίζει να σημειωθεί ότι έως το έτος

2015 θα ενταχτεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ι-

σχύς 1.572 MW, ενώ θα είναι υπό κατασκευή Μονά-

δες πρόσθετης συνολικής ισχύος 689 MW. Παράλ-

ληλα στα πλαίσια της στρατηγικής Παραγωγής έχει

σχεδιασθεί, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμιστικές

απαιτήσεις, και υλοποιείται η σταδιακή απόσυρση

παλαιών και ρυπογόνων Μονάδων.



6 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013

......
Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κή όχι μόνο για τη ΔΕΗ αλλά και για τη χώρα
γενικότερα, καθώς δεν αποτελεί απλά την α-
παρχή της μεγαλύτερης επένδυσης στην ι-
στορία της ΔΕΗ και μιας από τις μεγαλύτε-
ρες που έγιναν στην Ελλάδα, αλλά και επειδή
αποτελεί το έναυσμα για μια νέα ενεργειακή
κατεύθυνση με επίκεντρο την ανάπτυξη, το
περιβάλλον, τον άνθρωπο.

Επιτρέψτε μου να πω, πως σε προσωπικό
επίπεδο είναι μια ιδιαίτερη μέρα και για μένα
καθώς έχοντας αφιερώσει την επαγγελματι-
κή μου σταδιοδρομία στο χώρο της ενέργει-
ας, σήμερα, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΔΕΗ, έχω την τιμή να συμμετέχω
σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή της επι-
χείρησης, αυτή την πολύ σημαντική επένδυση.

Είμαι πραγματικά υπερήφανος για τα επι-
τεύγματα των εργαζομένων και των στελεχών
της ΔΕΗ.

Είμαι πραγματικά υπερήφανος για όλους όσους εργάστηκαν
ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα.

Όλοι μαζί – οι άνθρωποι της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας
την τεχνογνωσία μας - αλλά και με πείσμα απέναντι σε όλες τις
αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε για πολλά χρόνια – σήμερα
βλέπουμε να γίνεται ένα τεράστιο βήμα μπροστά.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά.
Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία της χώρας

που συνέβαλλε αποφασιστικά και στηρίζει ουσιαστικά αυτό το ε-
θνικής σημασίας ενεργειακό έργο.

Αποδοτική χρήση του εθνικού μας καυσίμου
Σήμερα, παρευρίσκονται μαζί μας προσκεκλημένοι όχι μόνο

από την ενεργειακή καρδιά της χώρας μας, τη Δυτική Μακεδονία
αλλά και από όλη τη Ελλάδα, για να σηματοδοτήσουμε ένα νέο ε-
νεργειακό μοντέλο.

Μια ενεργειακή επανεκκίνηση αν θέλετε, που χαρακτηρίζεται

από τη χρήση του εθνικού μας καυσίμου, τον
λιγνίτη, με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, εξα-
σφαλίζοντας:
• την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργεια-

κού εφοδιασμού της χώρας
• την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμη-
λού κόστους
• τη βιώσιμη ανάπτυξη
και
• την αποτελεσματικότερη προστασία του
Περιβάλλοντος

Για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδο-
νίας, το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας.

Αποτελεί την επιβεβαίωση του γεγονότος
πως ο λιγνίτης για πολλές δεκαετίες συνεχίζει
να είναι το ενεργειακό μας καύσιμο – που από
τα έγκατα της Δυτικής Μακεδονίας τροφοδο-
τεί όλη τη χώρα και της επιτρέπει να βλέπει το
ενεργειακό της μέλλον με αισιοδοξία.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η νέα
Μονάδα V – μαζί με πολλές θέσεις εργασίας, δημιουργεί νέες, κα-
λύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες – επιτρέποντας τους να ζουν
σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Λιγνίτης και Περιβάλλον δεν είναι απαραίτητα όροι αντι-
κρουόμενοι.

Η νέα Μονάδα V, με την λειτουργία της αλλά και τις περιβαλ-
λοντικές της επιδόσεις θα αποδείξει πως ένα σωστό ενεργειακό
μίγμα με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες μπορούν μαζί να
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την Πτολεμαΐδα V, την απόσυρση παλαιών – μη αποδοτι-
κών και ρυπογόνων μονάδων, αλλά και την σταδιακή αύξηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ΔΕΗ εκμεταλλεύεται με σύνε-
ση και σεβασμό τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας.

Η ΔΕΗ μαζί με την ανάδοχο εταιρεία, καλούνται να δημιουρ-
γήσουν την πλέον σύγχρονη και αποδοτική λιγνιτική μονάδα η-
λεκτροπαραγωγής, που θα ενσωματώνει τις πιο καινοτόμες περι-
βαλλοντικές τεχνολογίες.

Περισσότερη ενέργεια με λιγότερους ρύπους
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Τ
η σημασία της κατασκευής της νέας μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας για τη ΔΕΗ, την περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας και την Εθνική Οικονομία, υπογράμμισε ο Προέδρος και Δ/νων Συμβούλος της ΔΕΗ Α.Ε. στην εκδήλωση
υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης που πραγματοποιηθηκε στη Σχολή Εκπαιδευσης Ορυχείων του ΛΚΔΜ, το

Σάββατο 9 Μαρτίου. Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ο υφυπουργός
Π.Ε.Κ.Α, ο πρέσβυς της Ιαπωνίας, ο γενικός πρόξενος της Γερμανίας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Βουλευτές
και Δήμαρχοι, ο Δ/νων Σύμβουλος της ανάδοχου ΤΕΡΝΑ, εργαζόμενοι του νομού. Η ομιλία του κ. Αρθούρου Ζερβού
έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος της ΔΕΗ
Αρ. Ζερβός (φωτογραφία αρχείου).
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Η Μονάδα V, θα παράγει 660MW ηλεκτρικής ενέργειας και θα
έχει τη δυνατότητα να παράγει και 140MW για τηλεθέρμανση,
που θα είναι διαθέσιμη για τους κατοίκους της Πτολεμαΐδας κα-
λύπτοντας τις ανάγκες τους σε θέρμανση και ζεστό νερό και το
κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέ-
ση με παλαιές ρυπογόνες και αντιοικονομικές μονάδες.

Σχεδιάσαμε τη μονάδα αυτή με σκοπό να παράγει περισσό-
τερο ενέργεια με λιγότερο λιγνίτη αλλά και ακόμα λιγότερους ρύ-
πους.

Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η περιβαλλοντική απόδοση
της ΔΕΗ, καθώς η νέα Μονάδα V:
• Μειώνει την κατανάλωση λιγνίτη κατά 40%,
• Μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%,
• Μειώνει κατά 60% τις εκπομπές ρύπων
και
• Μειώνει κατά 90% τις εκπομπές σωματιδίων.

Ο συνδυασμός της μονάδας αυτής μαζί τις άλλες μας επεν-
δύσεις σε νέες μονάδες φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικές μονά-
δες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλληλοσυμπληρώνονται
δημιουργώντας ένα ισορροπημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Η μεγαλύτερη επένδυση της ΔΕΗ
Κυρίες και Κύριοι,
Η ΜονάδαV μπορεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μέγεθος

αλλά και τη μεγαλύτερη κατ΄αξία επένδυση που έχει πραγματο-
ποιήσει ποτέ η ΔΕΗ, αλλά αποτελεί συνέχεια των επενδύσεων
μας ύψους 3 € δις που υλοποιήσαμε κατά τα τελευταία 3 χρόνια.

Μέσα στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που περνάει η χώρα,
ήδη:
• Ολοκληρώνουμε τις νέες υπερσύγχρονες Μονάδες Φυσικού α-

ερίου στο Αλιβέρι και τη Μεγαλόπολη.
• Τετραπλασιάσαμε το χαρτοφυλάκιό μας σε ΑΠΕ.
• Στην τελική φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται ο νέος υδροηλε-

κτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα, το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό
έργο που έχει κατασκευασθεί εδώ και πολλά χρόνια.

• Υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να υλοποιούμε μεγάλο αριθμό
περιβαλλοντικών έργων.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιεί κάθε χρόνο ένα σημα-
ντικότατο πρόγραμμα επενδύσεων για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των δικτύων μας.

Στον τομέα των ΑΠΕ προτεραιότητα μας είναι η ανάπτυξη ό-
λων των μορφών τους, με στόχο την καθοριστική αύξηση του με-
ριδίου στην αγορά ΑΠΕ τα επόμενα έτη, δίνοντας ειδική έμφαση
στη δημιουργία νέων Αιολικών Πάρκων, στην ανάπτυξη μεγάλων
Φωτοβολταϊκών, στην έναρξη εκμετάλλευσης των σημαντικών πε-
δίων γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας, στην υλοποίηση υβριδικών έρ-
γων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και στην ανά-
πτυξη της βιομάζας.

Η αναπτυξιακή πορεία και επενδυτικές επιλογές της ΔΕΗ,
συνδυάζονται με μία στρατηγική στήριξης της απασχόλησης, μέ-
σα από την εξειδίκευση στην εργασία και την στήριξη νέων και
καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε συ-
νεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες και τους νέους ανθρώπους.

Τώρα περισσότερο από ποτέ η ΔΕΗ προσφέρει μια νέα προ-

οπτική ανάπτυξης, η οποία θα αποφέρει βραχυπρόθεσμα και μέ-
σο - μακροπρόθεσμα οφέλη για τηνπατρίδα μας.

Στον τομέα της ενέργειας – οι προοπτικές αυτές σχετίζονται
άμεσα με νέες θέσεις εργασίας,ευκαιρίες για ανάπτυξη και λει-
τουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, φυσικά, τη βελτίω-
ση του περιβάλλοντος που ζούμε, ακριβώς δηλαδή ότι θα επιφέ-
ρει η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας V.

Κυρίες και Κύριοι:
Τα τελευταία χρόνια – δεν περιοριστήκαμε στις επενδύσεις 3

δις € που προανέφερα. Στην προσπάθεια μας για ουσιαστικό εκ-
συγχρονισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, υλοποιή-
σαμε και μια σειρά από σημαντικές ενέργειες παρέχοντας πα-
ράλληλα και ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο, όπως:
• πολύ σημαντική μείωση του κόστους μας – πιστεύουμε τη μεγα-

λύτερη που έγινε από οποιονδήποτε άλλο φορέα στην Ελλάδα,
• επιτυχημένη απόσχιση των Δικτύων – άσκηση δυσκολότατη, με

πολύ θετικά αποτελέσματα,
• στεκόμαστε κοντά στους πελάτες μας που δοκιμάζονται από την

παρατεταμένη κρίση, παρέχοντας πάνω από 400.000 διευκο-
λύνσεις κατά το 2011 και περισσότερες από 700.000 κατά το
2012.

Με τις ενέργειες μας αυτές, αλλά και άλλες πολιτικές μας, συ-
νεισφέρουμε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας υγιούς αγοράς η-
λεκτρικής ενέργειας που θα μπορέσει, στις ιδιαίτερα δύσκολες
σημερινές συνθήκες που διανύουμε, να γίνει ένας από τους πιο ση-
μαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Αξιότιμοι καλεσμένοι,
Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία.
Με τον λιγνίτη
Τον άνεμο
Τη δύναμη του νερού
Με τον Ήλιο
Μέσα από τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

μας, το επενδυτικό μας πρόγραμμα αλλά και το τεράστιο πρό-
γραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, η ΔΕΗ συνεχίζει να στέκεται δί-
πλα στην ελληνική κοινωνία παρέχοντας στη χώρα εργαλεία οι-
κονομικής ανάπτυξης και ενέργεια για κάθε άνθρωπο.
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Ανησυχία για το μέλλον της
Επιχείρησης

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α
κολουθώντας με συνέπεια την αρχή της τακτικής ενημέρωσης και της διαβούλευσης, το προεδρείο του Συλλό-

γου μας σε συνεργασία με τα Τοπικά Τμήματα πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων – συνελεύσεων προ-

κειμένου οι συνάδελφοι να πληροφορηθούν επαρκώς για μια σειρά ζητήματα που μας αφορούν. Έτσι, στις συ-

νελεύσεις των Τοπικών Τμημάτων στην Κοζάνη, τη Μεγαλόπολη, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, το Αγρί-

νιο, τη Λαμία, την Πάτρα, έγινε πλήρης ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ του ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ για μια σειρά θεμάτων ενώ

αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα κλαδικά μας αιτήματα όσο και

για την πορεία συνολικά της ΔΕΗ αλλά και τα σχέδια της κυβέρνησης. Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας στην

Αθήνα έγινε και η κοπή της παραδοσιακής πίτας για το νέο έτος.
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Κοπή
πίτας
Δ.Σ.
ΣΠΜΤΕ

Στην κοπή τις πίτας του Συλλόγου μας,
που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων της

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, παραβρέθηκαν ο Γενικός ΔΑΠ της
ΔΕΗ ΑΕ Γ. Δαμάσκος και ο Διευθυντής ΔΑΔ του

ΔΕΔΔΗΕ Εμ.Παναγιωτάκης καθώς και ο
Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Ν.Φωτόπουλος,

ο Αντιπρόεδρος Ηλ.Μαστρολέων και ο Ταμίας
Κ.Κατσαρός.
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ΠΑΤΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στις 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η συνέλευση του
Τοπικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, στη Δόξα.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΠΠΗ στην Πάτρα
έγινε η συνεδρίαση του ΤΤ του Συλλόγου μας.
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ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η συνεδρίαση του Τοπικού Τμήματος στη Μυτιλήνη
έγινε στο κυλικείο της Μονάδας (ΑΣΠ Λέσβου). 

Στην αίθουσα Συνεδριάσεων της
Περιοχής Ηρακλείου
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των
συναδέλφων –μελών του Τ.Τ. με την
αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου
μας.
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ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΚΟΖΑΝΗ

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των
συναδέλφων στη Γενική
Συνέλευση του Τοπικού
Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας
των Πτυχιούχων Μηχανικών
Τ.Ε. του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. που
πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 6 Μάρτη 2013 στο
Αμφιθέατρο του ΑΗΣ Καρδιάς.

Η συνέλευση του Τοπικού Τμήματος Μεγαλόπολης με
την παρουσία πολλών συναδέλφων έγινε στις 19
Φεβρουαρίου 2013.
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ΑΓΡΙΝΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

Συζήτηση για όλα τα θέματα που μας απασχολούν με τους συναδέλφους των Τοπικών Τμημάτων Λάρισας και Αγρινίου.

ΛΑΜΙΑ

Της συνέλευσης του Τ.Τ. Λαμίας, που
έγινε στην αίθουσα Συνεδριάσεων της
Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας,
προηγήθηκε η κοπή της πίτας
για το νέο έτος.
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ιδικότερα, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 990,9 εκατ. ευρώ, έναντι
779,8 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 211,1 εκατ. ευρώ

(+27,1%), γεγονός που όπως παραδέχεται η Επιχείρηση οφεί-
λεται κατά το μείζον σε δύο σημαντικά γεγονότα. Αφ΄ενός
στη «σημαντική μείωση των δαπανών μισθοδοσίας εκμετάλ-
λευσης κατά 154,3 εκατ. ευρώ και της θετικής εφάπαξ επίπτω-
σης από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ
ΔΕΗ και ΔΕΠΑ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της
ΔΕΗ «η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπερι-
λαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, α-
νέρχεται σε € 178,8 εκατ. (-14,3%), μεταξύ των δύο περιόδων.
H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προ-
σωπικού ανήλθε σε 823 εργαζόμενους, από 20.821 την 31/12/2011
σε 19.998 την 31/12/2012».

Αντίθετα, τα αποτελέσματα της ΔΕΗ επιβαρύνθηκαν ση-
μαντικά από την απίστευτη  «πατέντα» του Μηχανισμού Ανά-
κτησης Μεταβλητού Κόστους, με € 319,2 εκατ. ενώ εξίσου
σημαντική ήταν και η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από τη
φορολογία καυσίμων που έφθασε τα € 384,4 εκατ. Αθροιστι-

κά δηλαδή το ετήσιο κόστος της ΔΕΗ εξαιτίας δυο κανονι-
στικών κυβερνητικών-αποφάσεων που επιβαρύνουν μονομε-
ρώς την επιχείρηση, ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ.

Το ζήτημα των ρυθμίσεων και του πλαισίου της αγοράς ε-
πανήλθε πρόσφατα με την ευκαιρία της σύνταξης του νέου
μεταλλευτικού κώδικα και τις υποχρεώσεις που θα επιβάλλει
σε όλες τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται και εξορύσσουν
ορυκτά από το ελληνικό υπέδαφος.

Επιπλέον κόστος λιγνίτη;
Το ζήτημα είναι σοβαρό καθώς η ΔΕΗ εξορύσσει πάνω α-

πό 60 εκατ. μτ λιγνίτη ετησίως (65,6 εκατ. μτ το 2008) συνο-
λικής αξίας περί τα 800 εκατ. ευρώ και συνεπώς το εάν η επι-
χείρηση υποχρεωθεί να πληρώσει royalties (δικαιώματα) αυ-
τό θα προκαλέσει επιπλέον επιβάρυνση και κατ΄επέκταση «οι-
κονομική αιμορραγία».

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο (ΝΔ 4029/1959 και Ν. 134/1975), η Ελληνική Δημοκρατία έ-
χει παραχωρήσει στη ΔΕΗ Α.Ε. τα δικαιώματα αναζήτησης
και εκμετάλλευσης του λιγνίτη για κοιτάσματα που ανέρχονται
σε περίπου 2.200 εκατομμύρια τόνους. Για τις παραχωρήσεις
όλων αυτών των κοιτασμάτων ισχύει ειδική εξαίρεση, για α-
παλλαγή της ΔΕΗ από τα royalties για το λιγνίτη που εξο-
ρύσσεται και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ε-
νέργειας.

Πάντως, η ΔΕΗ ήδη καταβάλει σημαντικά ποσά ιδιαίτερα
μετά την επιβολή του ειδικού τέλους λιγνίτη. Υπολογίζεται, με
το τέλος που σήμερα αντιστοιχεί στο πέντε τοις χιλίοις του ε-
τήσιου κύκλου εργασιών της ΔΕΗ από το σύνολο των πωλή-
σεων της ηλεκτρικής ενέργειας, καταβάλλονται ετησίως περί τα
50 εκατ. ευρώ, όταν η συνολική αξία του εξορυσσόμενου λι-
γνίτη δεν ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των λιγνιτικών κοιτασμάτων της χώρας στη
ΔΕΗ έχει παραχωρηθεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλ-
λευσης λιγνιτικών κοιτασμάτων, που αντιπροσωπεύουν περίπου
το 63% των εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών αποθεμάτων. Ένα μι-
κρό ποσοστό της τάξεως του 5% έχει εκμισθωθεί με μακρο-
χρόνια συμβόλαια σε ιδιώτες και το υπόλοιπο 32% δεν έχει α-
κόμη παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί για εκμετάλλευση.

Επιστροφή στα κέρδη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Καθαρά κέρδη 30,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε η ΔΕΗ το 2012 έναντι ζημιών 148,9 κατά το 2011.
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,985 δισ. ευρώ αυξημένος κατά 471,6 εκατ. ευρώ

ή 8,6% σε σχέση με τα 5,513 δισ. ευρώ το 2011.

Η ΔΕΗ πληρώνει ήδη "δικαιώματα" με το ειδικό τέλος λιγνίτη που
ανέρχεται στο 5‰ (πέντε τοις χιλίοις) του ετήσιου κύκλου εργασιών της.



Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013 15
συνδικαλιστικές παρατάξεις

......

Βλέποντας το Μνημόνιο μπορούμε να πούμε ότι οι σχεδιαστές του μας ζήτησαν να δαγκώσουμε μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που μπο-
ρούσαμε να καταπιούμε.
Έτσι, οι αδυναμίες του συνόλου του ελληνικού πολιτικού συστήματος αποκαλύφθηκαν. Μέσω ενός παραλογισμού άνευ προηγουμένου, η ελληνική

κυβέρνηση ματαιοδοξεί ότι θα υποκαταστήσει τα συμφέροντα με ορθολογικές θεωρίες, με συστήματα θεμελιωμένα πάνω σε οτιδήποτε άλλο εκτός α-
πό θεσμούς. Κατήργησε τα εθνικά συμφέροντα και τα αντικατέστησε με «αρχές» που βάζουν στην θέση των εθνικών και ανθρώπινων αναγκών μια α-
φηρημένη λογική. Βασικά, υποκατέστησε τα γενικά εθνικά συμφέροντα, τα οποία όπως φαίνεται αγνοεί, με κάθε είδους παραχωρήσεις θεωρώντας τες
αποκύημα ενός αναπότρεπτου πεπρωμένου.

Δεν αντιλαμβάνεται ότι στην πραγματικότητα βρίσκεται στο έλεος της πλάνης της. Πνεύμα αδύναμο που άγεται, φέρεται και κυριαρχείται από τρί-
τους, ικανό να θυσιάσει ολόκληρο το κράτος.

Από την άλλη, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θέτουν ένα απλό ερώτημα: εάν μπροστά σε υπαρξιακό κίνδυνο οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν αυτό που
χρειάζεται, τότε δεν θα μπορέσουν ποτέ. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν δικαιούνται να ταξιδεύουν στο βαγόνι της πρώτης θέσης.

Όμως, όλοι αυτοί φαίνεται ότι εργάζονται «με κλειστές τις κουρτίνες και τα παράθυρα». Δείχνουν να ξεχνούν ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι
αριθμοί, είναι ζωντανά όντα. Ο άνθρωπος ή μάλλον οι άνθρωποι είναι πανταχού παρόντες.

Τρία χρόνια μετά δεν έχουν αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Το έλλειμμα της χώρας παραμένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη, το κράτος
πρόνοιας και το εθνικό σύστημα υγείας (με τα όποια στραβά είχε, λειτουργούσε και παρείχε ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες) πλέον υπάρχει μό-
νο στα χαρτιά και πολλά νοσοκομεία δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα αναλώσιμα…

Τρία χρόνια μνημονίου ήταν αρκετά για να εξαφανιστούν τα όποια εργατικά δικαιώματα υπήρχαν, τα οποία ήταν κεκτημένα χρόνων και αποτέλε-
σμα κοινωνικών αγώνων. Επίσης η φράση «εθνική σύμβαση εργασίας» ετοιμάζεται να περάσει και αυτή στην ιστορία.

Μέσα σε τρία χρόνια υπήρξε πολιτική σταθερότητα… Απλά αλλάξαμε τέσσερις πρωθυπουργούς (Παπανδρέου, Παπαδήμο, Πικραμένο και Σαμα-
ρά) ενώ είδαμε και την άνοδο της Χρυσής Αυγής, αποτέλεσμα της διάλυσης του κοινωνικού ιστού της κοινωνίας..

Μέσα σε τρία χρόνια η ανεργία έφτασε στο 28%, από τα υψηλότερα ποσοστά στη Ε.Ε., παρόλο που οι μισθοί μειώθηκαν, για να γίνουμε πιο αντα-
γωνιστικοί ως κοινωνία. Επιχειρήσεις κλείνουν και αντί για ανάπτυξη έχουμε πλέον μόνιμη ύφεση….

Οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις συνεχίζονται, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει φτάσει στα επίπεδα της δεκαετίας του 1970 σύμφωνα
με μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας…

Το χειρότερο όμως είναι οι άστεγοι που πλέον υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, καθώς και οι αυτοκτονίες, οι οποίες από την αρχή της
κρίσης έχουν αυξηθεί και αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο….

Τρία χρόνια τώρα δεν έχει κανείς καταλάβει πως η κρίση δεν ήταν μόνο και πρωτίστως οικονομική, αλλά κυρίως κοινωνική… Δεν έχει καταλάβει
κανείς πως απαξιώνοντας τον δημόσιο τομέα, με το να κατηγορεί τους υπαλλήλους του δεν θα καταφέρει τίποτα άλλο παρά να το δυσφημίσει περισ-
σότερο…

Τρία χρόνια τώρα και δυστυχώς σε επίπεδο συμμαχιών και εξωτερικής πολιτικής η χώρα είναι χωρίς συμμάχους σε εποχές που όλα αλλάζουν γρή-
γορα… Και το χειρότερο είναι πως ακόμη και τώρα εθνικά ζητήματα είναι «ανοιχτά» και ζητούν με επιτακτικό τρόπο λύση…

Τρία χρόνια τώρα κομβικές εταιρίες ασφάλειας για την Ελληνική κοινωνία που παρέχουν τα λεγόμενα «Κοινωνικά Αγαθά» βρίσκονται στη δίνη του
συνολικού σχεδίου της παραχώρησης των εθνικών συμφερόντων. Εκποιούνται τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, οι μεγάλες εταιρίες ύδρευσης, οι εταιρείες
φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών και βέβαια ο Όμιλος ΔΕΗ.

Τρία χρόνια τώρα δεν έχει κανείς καταλάβει ότι εάν το κράτος «αποσυρθεί» τόσο από την ιδιοκτησία, όσο και από τη διαχείριση των κοινωφελών
επιχειρήσεων, χάνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα του να ασκεί Πολιτική… Δηλαδή, δεν είναι πλέον η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση αυτή η οποία
δίνει τις κατευθύνσεις, διαμορφώνει και αναπτύσσει την κοινωνία, αλλά οι ιδιώτες, οι οποίοι ουσιαστικά διοικούν απολυταρχικά χωρίς να λογοδοτούν
στους Πολίτες, με αποκλειστικό στόχο το κέρδος.

Τρία χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις κάνουν ότι δεν έχουν καταλάβει την παγίδα των ιδιωτικοποιήσεων… Η Ελλάδα δεν έχει απολύτως κανένα λόγο
σήμερα να ιδιωτικοποιήσει τη δημόσια περιουσία της – ούτε εθνικό, ούτε οικονομικό, ούτε στρατηγικό, ούτε απλά «βιοποριστικό». Μία ενδεχόμενη α-
ποκρατικοποίηση, σύμφωνα με το «μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα» που κατατέθηκε, αφενός μεν δεν θα χρησίμευε καθόλου στη χώρα μας, αφετέρου θα
προκαλούσε ακριβώς το αντίθετο – την ελεγχόμενη χρεοκοπία της, καθώς επίσης την «υποδούλωση» μίας λεηλατημένης πλέον και εξαθλιωμένης χώ-
ρας, η οποία θα προσφερόταν ως θυσία στους «Βασιλείς» των αγορών.

Η εθνική κυριαρχία ενός κράτους, όπως συνήθως αποκαλείται η πλήρης αυτονομία του, είναι δυνατόν να καταλυθεί από αρνητικές εξελίξεις στο ε-
σωτερικό του, χωρίς να είναι απαραίτητη η στρατιωτική εισβολή στην επικράτεια του…

Τελικά το μόνο που έχουν καταλάβει είναι πως «το Μνημόνιο είναι ευλογία» και τίποτα παραπάνω..
Δυστυχώς με αυτή τη λογική δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα και θα ψάχνουμε για πολύ καιρό αυτό το «απάνεμο λιμάνι».

ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

«ΕΥΛΟΓΙΑ» Ή ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ;
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

Με τον Νόμο 4001 του 2011 υλοποιήθηκε η επιβολή της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανεξαρτησία των δια-
χειριστών των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.
Συνέπεια αυτού, η διάσπαση της Επιχείρησης και η αποκοπή των Γενικών Διευθύνσεων Διανομής και Μεταφοράς από

την Επιχείρηση με την ταυτόχρονη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.
Ο αναγκαστικός διαχωρισμός γινόταν πιο ισχυρός με την ένταξη του ως προαπαιτούμενο στο υπογραφέν μνημόνιο

με τους δανειστές της χώρας.
Στο νομοσχέδιο αυτό επιδιώχθηκαν δύο στόχοι.
Η κατοχύρωση των ίδιων εργασιακών σχέσεων και μισθολόγιο για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου και η από-

λυτη μετοχική σύνδεση των θυγατρικών με την μητρική εταιρεία που θα ισχυροποιούσε τον πρώτο.
Ως θετικό αποτέλεσμα του εγχειρήματος ήταν και η εξ αρχής εκτιμώμενη πολύ δύσκολη, πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ

που θα πληρούσε όλες τις προϋπόθεσης ενός ανεξάρτητου διαχειριστή.
Πριν όμως στεγνώσει το μελάνι, εμφανίστηκε το κυβερνητικό <<σχέδιο>> για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ που

το πρώτο βήμα του είναι η αρχική είσοδος στρατηγικού επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ, με τον έλεγχο του πλειοψηφικού πα-
κέτου και σε δεύτερη φάση του ελέγχου 100% της εταιρείας.

Το δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία της ιδιωτικής μικρής ΔΕΗ, που θα προέλθει από την πώληση κρίσιμων παραγω-
γικών μονάδων της ΔΕΗ και που στοχεύει στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς. Για τις τρομακτικές επιπτώσεις
του έχουμε τοποθετηθεί σε άλλη ανακοίνωση.

Το τρίτο βήμα είναι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή με την απόκτηση του 17% σε ότι θα έχει απομείνει από την άλ-
λοτε κραταιά επιχείρηση (στην πραγματικότητα ένα κουφάρι).

Αυτό πραγματικά είναι ανέκδοτο, διότι όλοι γνωρίζουν την σημερινή παραγωγή της σε σχέση με την εγκατεστημένη
ισχύ της – συνάρτηση της ζήτησης, της παραγωγής από ΑΠΕ και του στρεβλού πλαισίου ενέργειας- και τι θα απομείνει
ως ποσοστό μεριδίου της στην αγορά ενέργειας, εάν έχει προηγηθεί το δεύτερο βήμα.

Σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση του καταστροφικού σχεδίου είναι να αντιληφθούν τον μεγάλο κίνδυνο οι ερ-
γαζόμενοι σε όλον τον Όμιλο.

Εάν επιτευχθεί μέρος η ολόκληρο το συγκεκριμένο σχέδιο τότε θα είναι οι πρώτοι που θα υποστούν τις καταστρο-
φικές συνέπειες του.

Είναι επικίνδυνη αυταπάτη η αναμονή της βελτίωσης των κυρίαρχων εργασιακών θεμάτων των εργαζομένων σε μία ι-
διωτική μονοπωλιακή επιχείρηση ή ακόμα και σε μια κρατική εταιρεία (με την αφηρημένη νομική μορφή) ανεξάρτητη α-
πό την ΔΕΗ.

Τον καθοριστικό λόγο για την ασφάλεια της εργασία τους, για τις μελλοντικές εργασιακές σχέσεις και τον μισθό τους
θα έχουν οι ιδιώτες ιδιοκτήτες, με ότι αυτό συνεπάγεται, αφού τα κριτήρια θα είναι μόνο ο ανταγωνισμός και η αύξηση
των κερδών.

Η πρόταση και η προσπάθεια από μερικούς συνδικαλιστές, για ξεχωριστή συνδικαλιστική εκπροσώπηση ανά εταιρεία,
με την υπόσχεση ότι θα λυθούν τα σημερινά προβλήματα τους, εάν υλοποιηθεί, θα σημάνει αφενός το τέλος της ισχυρής
ενιαίας Ομοσπονδίας – με τα πολλά λάθη της κυρίως τα τελευταία χρόνια, αλλά τόσο αναγκαία η σοβαρή λειτουργία της
στην σημερινή εποχή - και θα βοηθήσει σοβαρά στην υλοποίηση των σχεδίων τους.

Το προσεχές διάστημα θα κριθούν πολλά. Το κριτήριο που πρέπει να κυριαρχεί στις αποφάσεις μας είναι η διατήρη-
ση της ενότητας του Ομίλου, που θα βοηθήσει στην βιωσιμότητα του και η ενότητα των εργαζομένων. Στόχοι για τους
οποίους αταλάντευτα χωρίς λαϊκισμούς πρέπει να αγωνιστούμε.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ
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Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Σήμερα βρίσκεται στην τελική ευθεία η επίθεση για την ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, με βάση συγκεκριμένες απο-

φάσεις της Ε.Ε για πλήρη ενοποίηση της αγοράς ενέργειας μέχρι το 2014.
Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις η τρικομματική κυβέρνηση προωθεί: Τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων Μεταφοράς

και Διανομής από τον κύριο κορμό της ΔΕΗ ΑΕ, το σχέδιο μετοχοποίησης του ΑΔΜΗΕ και τη διαχείριση των δικτύων με γνώμονα το
κέρδος. Την δημιουργία μιας μικρής ΔΕΗ που θα αποτελεί το 30% της σημερινής, η οποία θα δοθεί σε ισχυρό μονοπωλιακό όμιλο. Την
παραπέρα μετοχοποίηση της ΔΕΗ που θα έχει απομείνει, με εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή. Οι σχεδιασμοί αυτοί υπαγορεύονται από
τους ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων της ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι της
ΔΕΗ δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα στα δικαιώματά τους:  Έχασαν πάνω από το 40% των αποδοχών τους με την εφαρμογή των «μνη-
μονίων» που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Τις περικοπές στις αποδοχές και ότι προέβλεπαν τα μνημόνια νομιμοποίησαν με την υ-
πογραφή ΣΣΕ οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ-ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ. Στην ίδια κατεύθυνση ετοιμάζονται να υπογράψουν σύμβαση για
τον «εξορθολογισμό» των επιδομάτων που θα έχει περεταίρω οικονομικές συνέπειες για πολλούς εργαζόμενους.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΟΥΝ οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, που όλο το προηγούμενο διάστημα προώθησαν την πολιτική της ιδιωτι-
κοποίησης της ενέργειας εναλλάξ και σήμερα η τρικομματική κυβέρνηση που ολοκληρώνει την πλήρη ιδιωτικοποίηση του κλάδου. Δεν
εξαιρούνται τα κόμματα που γεννήθηκαν από αυτά (ως νέα αναχώματα) και κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και εί-
ναι υπέρ της απελευθέρωσης - ιδιωτικοποίησης, διαχρονικά από το 1999. Οι ενστάσεις του αφορούν, τον τρόπο που αυτή θα γίνει. O κ.
Τσίπρας στην Bουλή κατά την διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων είπε «..να γίνει η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ..με δια-
κρατικές συμφωνίες και διεθνείς κοινοπραξίες ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη ανταποδοτικότητα για το δημόσιο και την κοινωνία..»

ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΟΥΝ οι συνδικαλιστικές τους παρατάξεις (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ-ΣΥΡΙΖΑ) στη ΓΕΝΟΠ που στήριξαν και εξακολου-
θούν να στηρίζουν, παρά τις όποιες φραστικές διαφωνίες τους, την πολιτική των κυβερνήσεων. Έσπειραν αυταπάτες για τον χαρακτή-
ρα της κρίσης, ταυτίστηκαν με την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, δεν προετοίμασαν τους εργαζόμενους για σκληρή και μακροχρόνια πάλη. Συ-
ναίνεσαν στην ιδιωτικοποίηση ιδεολογικά και πρακτικά. Με σαθρά επιχειρήματα αποπροσανατόλιζαν τους εργαζόμενους ότι υπάρχει
«υγιής ανταγωνισμός» και ότι με την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση μπορούν να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι ανάγκες των εργα-
ζόμενων και της κερδοφορίας της ΔΕΗ Α.Ε. Με απόφαση που προέτρεξαν να πάρουν σε έκτακτο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ τον Οκτώ-
βρη του 2010, συμφωνώντας στον διαχωρισμό της Διανομής και Μεταφοράς και την δημιουργία θυγατρικών, διευκόλυναν την κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει τον νόμο στην Βουλή 8 μήνες αργότερα χωρίς καμιά αντίδραση από τους εργαζόμενους. Χωρίς την δι-
κή τους συμβολή σήμερα θα ήταν πιο δύσκολο για την κυβέρνηση να υλοποιήσει τα σχέδια της για την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ.

Οι νέες παρατάξεις, προσπαθούν να προβάλουν ότι είναι κάτι καινούργιο και ελπιδοφόρο για το κίνημα και μάλιστα καλούν σε συ-
σπείρωση και κοινό αγώνα. Αποτελούν άλλο ένα ανάχωμα, στην δυνατότητα που υπάρχει σήμερα, η δυσαρέσκεια των εργαζόμενων να
γίνει βήμα στην ανάπτυξη των αγώνων, στην ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης. Είναι πολύ βαριές οι ευθύνες τους από την συμφω-
νία τους όλα αυτά τα χρόνια για να μπορούν να τις ξεπλύνουν με την αλλαγή του ονόματος. Δεν αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρό-
μο ανάπτυξης, την ανταγωνιστικότητα που είναι η αιτία των προβλημάτων. Πολλά από αυτά που καταγγέλλουν, τα στήριξαν από την θέ-
ση που είχαν στο συνδικαλιστικό κίνημα, όπως την απελευθέρωση αγοράς, μετοχοποίηση της ΔΕΗ, διαχωρισμό των Δικτύων, διάλυση
των εργασιακών σχέσεων και του Ασφαλιστικού. Όλες αυτές οι δυνάμεις, το προηγούμενο διάστημα συντάχτηκαν στην κεφαλή ή την
ουρά της ΓΣΕΕ, κάτω από τα συνθήματα της και την καθοδήγηση της, επικαλούμενοι την ενότητα για τα μάτια του κόσμου και με στό-
χο να κρύψουν την ταύτιση τους με την καρδιά της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Οι προβλέψεις και εκτιμήσεις μας επιβεβαιώθηκαν. Αυ-
τή η πολιτική αποτελεί μονόδρομο για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μονοπωλίων, προκειμένου να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα
συσσωρευμένα κεφάλαια από την ληστεία των λαών.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην ΔΕΗ, διακηρύττουν ότι οι εξελίξεις που προηγήθηκαν, όσο και η κλι-
μακούμενη επίθεση στον τομέα της ενέργειας δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες. Χωρίς γραμμή ρήξης με την πολιτική της "απε-
λευθέρωσης", τη στρατηγική της ΕΕ και της άρχουσας τάξης, κανένας αποσπασματικός αγώνας δεν μπορεί να διασφαλίσει κατακτή-
σεις και νικηφόρα προοπτική. Μοναδική διέξοδος για το λαό είναι ο δρόμος της λαϊκής εξουσίας, όπου τα συγκεντρωμένα μέσα πα-
ραγωγής θα αποτελούν κρατική κοινωνική ιδιοκτησία. Σε αυτό το πλαίσιο η παραγωγή, οι εγχώριες πηγές, η μεταφορά και η διανομή
του τομέα ενέργειας θα αποτελούν λαϊκή περιουσία, θα σχεδιάζονται πανεθνικά, κεντρικά, επιστημονικά προς όφελος της λαϊκής ευη-
μερίας. Θα λειτουργεί ενιαίος αποκλειστικά κρατικός φορέας ενέργειας που θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών. Σήμερα η πά-
λη ενάντια στην ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης και τις συνέπειές της για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, για να έχει α-
ποτελέσματα, πρέπει να δένεται με αυτή την προοπτική.

AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA ΣΠMTE/ΔEH

agonsin_spmte@yahoo.gr
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ

Η
στρατηγική της έντασης χωρίς όρια που έχει επιλέξει η κυβερνητική ηγεσία φαίνεται να ε-

ξασφαλίζει πολιτικό χρόνο στα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, ισοπεδώνει όμως

τους εργαζομένους, οδηγεί τη δημόσια διοίκηση τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

σε μαρασμό και εξαθλίωση.

Ο Αίσωπος στέλνοντας το μήνυμά του στους αρχαίους Ελληνες μέσα απο τον μύθο ενός βα-

τράχου, ο οποίος ευρισκόμενος μέσα σε ένα πηγάδι και βλέποντας μόνο ένα τμήμα του ουρανού,

θεωρούσε ότι αυτό ήταν όλος ο ουρανός. Έτσι ακριβώς είμαστε και εμείς στη σημερινή συγκυρία.

Αισθανόμαστε πως είμαστε μέσα στο πηγάδι χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης και αντί-

στασης στην υφεσιακή παγίδα. Το οπτικό μας πεδίο είναι περιορισμένο, έτσι κάθε νέα πρόταση

που προέρχεται έξω από το σημερινό γίγνεσθαι αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα και δυ-

σπυστία. Το συναίσθημα απόγνωσης και αδιεξόδου είναι σήμερα πολύ διαδομένο και φυσικά ε-

νισχύεται από το ΔΝΤ-ΕΕ.

Έπειτα από τρία συνεχή χρόνια μνημονιακής πολιτικής δεν φαίνεται «φως στον ορίζοντα». Αν

δεν υπάρξουν στη πορεία άλλου χαρακτήρα παρεμβάσεις (επιπρόσθετη μείωση του χρέους, με-

ταφορά αναπτυξιακών πόρων, αλλαγές στις ευρωπαικές δομές και γενικότερα στον τρόπο αντι-

μετώπισης της ευρωπαικής κρίσης) δύσκολα η χώρα θα αντέξει την «πίεση». Αν συνεχιστεί η πο-

λιτική αυτή η Ελλάδα θα γίνει μια τριτοκοσμική χώρα στην Ευρώπη με μισθούς και συντάξεις πεί-

νας, με τεράστια φτώχεια, με υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες και κακή σχολική και πανεπι-

στημιακή εκπαίδευση. Μια χώρα εχθρική στη νέα γενιά κατεστραμμένο και απαξιωμένο παραγω-

γικό ιστό με τον κάθε αετονύχη επενδυτή να προσπαθεί να βάλει στο χέρι τον δημόσιο πλούτο.

Μεγαλοβιομήχανοι και μεγαλοτραπεζίτες εισπράττουν τα δισεκατομμύρια που λείπουν από την

υγεία την παιδεία τις συντάξεις και κάθε κοινωνική παροχή.

Η έξοδος από την κρίση απαιτεί να φύγουμε από τη λογική του βατράχου. Χρειάζονται τολ-

μηρά μέτρα που θα εμποδίσουν τους υπαίτιους της κρίσης να συνεχίσουν το καταστροφικό τους

έργο. Νέα πρότυπα παραγωγής και διανομής του πλούτου πρέπει να είναι υπόθεση όλης της κοι-

νωνίας.

......

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ



......

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013 19
συνδικαλιστικές παρατάξεις

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Μ
ετά την ανακοίνωση α-

πό τον κυβερνητικό

εκπρόσωπο του σχε-

δίου που ουσιαστικά αφορά

την καταστροφή του ομίλου

ΔΕΗ, η νομική υπηρεσία του

ΑΔΜΗΕ καλεί σε συνάντηση

την ομοσπονδία και τα προε-

δρεία των πρωτοβαθμίων συλ-

λόγων. Επίσημη ενημέρωση για

την ατζέντα της συζήτησης δεν

υπάρχει, τουλάχιστον στους

πρωτοβάθμιους συλλόγους.

Σε αυτή την κρίσιμη περίο-

δο που μας καλεί ο νομικός

σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ οι

πληροφορίες λένε ότι μάλλον

θέλει να μας ανακοινώσει «πε-

ρίεργα πράγματα».

Εάν ισχύει αυτό :

Μήπως οι θέσεις

της Νομικής Υπηρε-

σίας και της Διοίκησης

του ΑΔΜΗΕ για τις συν-

δικαλιστικές άδειες είναι προάγγελος

και άλλων ερμηνειών που θα θέσουν

σε αμφισβήτηση κεκτημένα και συμ-

φωνηθέντα μέχρι και την τελευταία

ΣΣΕ; 

Αλλιώς δεν μπορεί να ερμηνευτεί η εμμονή στο να μη

καταλαβαίνουν ότι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι είναι του ο-

μίλου και έτσι να δημιουργούν έντεχνα δυσκολίες στη

συνδικαλιστική εκπροσώπηση των συναδέλφων εργαζο-

μένων.

Μήπως έτσι προετοιμάζεται το

σχέδιο των αυστηρά επιχειρησια-

κών συμβάσεων που θα ξεχωρί-

ζουν τους εργαζόμενους ανάλο-

γα με την επιχείρηση  που εργά-

ζονται και θα άρουν τις ταυτόση-

μες ΣΣΕ ;

Μήπως αυτό είναι ουσιαστικά

το πρώτο αλλά βασικό στοιχείο

για την υλοποίηση του ενεργεια-

κού σχεδίου της κυβέρνησης που

θα διευκολύνει τους μελλοντικούς

αγοραστές; 

Δεν θέλουμε να είμαστε κα-

χύποπτοι, αλλά επειδή οι ημέρες

είναι πονηρές καλά θα κάνουμε

να εξετάζουμε όλες τις κινήσεις

και τι αυτές μπορούν να σημα-

τοδοτούν,.

Επειδή πιστεύουμε στις  ενι-

αίες εργασιακές σχέσεις στον ό-

μιλο ΔΕΗ, θα είμαστε παρόντες

και θα παλέψουμε να υπερασπι-

στούμε τους τελευταίους δεσμούς

που απέμειναν. 

Προς όσους συναδέλφους του ΑΔΜΗΕ προτείνουν

αφελώς την σύσταση ενός και μόνο επιχειρησιακού σω-

ματείου, τους λέμε ότι, παίζουν  το παιχνίδι των αρπα-

κτικών της επιχείρησης και βλέπουν μόνο το τυρί και όχι

την φάκα. 

Η ενότητα που προσθέτει ισχύ και όχι η διαφοροποί-

ηση και κατάτμηση βελτιώνει γενικά το περιβάλλον της

εργασίας.

Περίεργες εμμονές σε δύσκολες εποχές




