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TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY
ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN
MHXANIKΩN T.E. / ΟΜΙΛΟΥ ΔEH
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβιος 2013

μές

Περίοδος B'
Τεύχος 63

IΔIOKTHTHΣ
Σύλλογος Πτυχιούχων
Mηχανικών T.E
Στουρνάρη 73-75
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 52.21.221
Fax: 210 52.49.850
E-mail: main@sptmte-dei.gr

EKΔOTHΣ
Κων. Βαρσάμης
Στουρνάρη 73-75, Aθήνα
Tηλ. 210 52.21.221

Δόθηκε το ΟΚ! από το ΔΣ της ΔΕΗ για το διαγωνισμού κατασκευής
έξι νέων αιολικών πάρκων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Αφορά συγκεκριμένα στη «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία έξι (6) νέων Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος
13,5 MW και προϋπολογισμού 16.200.000 Ευρώ» στις θέσεις Μαρμάρι Ευβοίας (5,4 MW), Σίγρι Λέσβου (2,7 MW), Λακάκια Πυθαγορείου Σάμου (1,8 MW), Τηγάνι Μυκόνου (1,8 MW), Βίγλα Λήμνου (0,9
MW) και Ποταμιά Χίου (0,9 MW).
***
Στην Κίνα κατασκευάζεται το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο
στον κόσμο. Η είδηση δεν εκπλήσσει κανέναν πλέον… Οι
Κινέζοι μας έχουν συνηθίσει σε «φαραωνικά έργα» αλλά υπάρχει και μια ανάγκη που πρέπει να καλύψουν: Να αμβλύνουν λιγάκι την εικόνα του μεγαλύτερου ρυπαντή στον κόσμο και ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες για ηλεκτροδότηση μιας αχανούς χώρας και κυρίως εκατομμύριων
καταναλωτών που αγοράζουν ηλεκτρικές συσκευές με μεγαλύτερη συχνότητα απ΄ότι στο παρελθόν.
***

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Kων. Γεωργίου
Αντ. Αναγνώστου
Στουρνάρη 73-75, 2ος όροφος
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 52.42.265
Fax: 210. 52.49.850

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

Παραγωγή:
ΓΡΑΦΟΠΡΙΝΤ Α.Β.Ε.Ε.
Θηβών 347 - Αιγάλεω

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εκτιμά ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η ζήτηση λιγνίτη σε
ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και εταιρίες με μικρή
παραγωγή Η/Ε από λιγνίτη όπως η σουηδική Vattenfal
τώρα το «σκέφτεται» και περιμένει την έγκριση για
την αξιοποίηση ενός λιγνιτωρυχείου στα βορειανατολικά της Γερμανίας (οπου επίσης δραστηριοποιείται). Να θυμίσουμε ότι στη γειτονική Πολωνία η λιγνιτική παραγωγή Η/Ε αντιπροσωπεύει πάνω από το
90% της συνολικά παραγόμενης Η/Ε στη χώρα.
***
Η ΔΕΗ ασχολείται και με τις …τηλεπικοινωνίες (όχι με την TELLAS, αυτή μας τελείωσε εδώ και
πολύ καιρό) αλλά και με τη βελτίωση του.. σιδηροδρομικού δικτύου! Μη βιαστείτε να το σχολιάσετε. Πρόκειται, το μεν πρώτο για τη «Κατασκευή δικτύου τηλεπικοινωνίας του νέου οικισμού
Κλείτου Νομού Κοζάνης», που πρόσφατα ενεκρίθη από το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ (έγκριση της υπογραφής τριμερούς συμφωνητικού μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε. και Δήμου Κοζάνης) και το δεύτερο για την έγκριση της σύμβασης - πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε., με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου της αποξήλωσης του υφιστάμενου και της κατασκευής του νέου τμήματος
της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού πεδίου.

Tηλ.: 210 5225479 - 210 5144160

Δείτε την ιστοσελίδα μας...
http://www.sptmte-dei.gr/
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ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Δ.Μ.Η.Ε.

«Υψηλή τάση»
ην αντίθεσή τους στα καταστροφικά σχέδια της κυβέρνησης, εξέφρασαν
χιλιάδες εργαζόμενοι της ΔΕΗ σε ολόκληρη τη χώρα αντιδρώντας στην
πώληση του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (ΑΔΜΗΕ). Με συγκεντρώσεις σε αρκετές πόλεις και χώρους δουλειάς, στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αντίστασης στις επιλογές, των δανειστών-τοκογλύφων και της «πρόθυμης συγκυβέρνησης», για τη μεταβίβαση κρίσιμων εθνικών υποδομών και την
εκποίηση δημόσιας περιουσίας.
Οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν με τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης έξω από τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ΔΕΗ και την πραγματοποίηση
πορείας και συλλαλητηρίου μπροστά στο κτίριο της Βουλής. Για την οργάνωση του αγώνα είχε προηγηθεί συγκέντρωση των πρωτοβάθμιων σωματείων
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας, όπου και αποφασίστηκαν διάφορες δράσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
Ειδικότερα, αποφασίστηκαν
3 Συγκεντρώσεις, συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι του Ομίλου ΔΕΗ και να συμμετέχουν
3 Απεργιακά μέτρα σε όλο τον Όμιλο ΔΕΗ
3 Καταλήψεις χώρων δουλειάς
3 Συλλαλητήριο στην Αθήνα
3 Κορύφωση του αγώνα με επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες με την είσοδο του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής
3 Συνέχιση του αγώνα και προετοιμασία νέων δράσεων, αφού ακολουθεί η
δημιουργία της μικρής με ταυτόχρονη εκχώρηση στον ιδιώτη και στην συνέχεια η πώληση του 17% της μητρικής ΔΕΗ.
3 Συνέντευξη Τύπου
3 Πρόσκληση σε άλλες Ομοσπονδίες για κοινή δράση

T

Τα σωματεία
που πήραν μέρος
στην κοινή σύσκεψη
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΤΕ-ΔΕΗ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
ΣΕΠ/ΔΕΗ
ΠΑΣΥΠ
ΠΑΣΕΒ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ
ΕΝΩΣΗ
ΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΣΟΜΗΧ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ
ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΣΕΠΥΔ
ΣΠΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜ. ΑΔΜΗΕ
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+ ραδιοφωνικό
spot

Για μια εβδομάδα
«ακούστηκε» μέσα από τα ερτζιανά
και το ραδιοφωνικό μήνυμα
που ετοιμάστηκε ενάντια στην πώληση
του ΑΔΜΗΕ. Το σποτ «έπαιξε» μέσα
από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών
σταθμών real fm (97,8),
στο κόκκινο (105,5) και
alpha radio (98,9).

......

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
Τα σχέδια εκποίησης
αγώνας για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΑΔΜΗΕ εκδηλώθηκε σε πολλά και διαφορετικά
μέτωπα. Από τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής έως το Συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της ΔΕΗ στην
οδό Χαλκοκονδύλη και από την ενημέρωση των καταναλωτών με τη συνέντευξη τύπου που διοργανώσαμε, την παρουσία στελεχών όπως ο «δικός μας» Αντώνης Αναγνώστου σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
εκπομπές έως το ραδιοφωνικό σποτ που
«έπαιξε» κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών
κινητοποιήσεων.
Στη Βουλή, διατυπώθηκε η κατηγορηματική αντίθεση των εργαζομένων στον
Όμιλο ΔΕΗ στην πώληση των Δικτύων
Μεταφοράς Η/Ε και αναπτύχθηκαν τα ε-

O
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ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
δεν θα περάσουν
πιχειρήματα που καθιστούν επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον την εκποίησή τους. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι, τόσο της Ομοσπονδίας
(ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) όσο και των Συλλόγων-Μελών της κατέθεσαν περιεκτικά
και τεκμηριωμένα υπομνήματα στο Προεδρείο της Επιτροπής.
Με πανό, σημαίες και με συνθήματα για το δημόσιο χαρακτήρα συνολικά του Ομίλου ΔΕΗ και κατά της κυβερνητικής απόφασης για το ξεπούλημα των Δικτύων, οι συγκεντρωμένοι στο συλλαλητήριο που οργανώθηκε στη οδό Χαλκοκονδύλη στείλαμε ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης
απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς αλλά και προειδοποίησης για
τη συνέχιση του αγώνα μας.
Την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην οδο Κοραή εκεί όπου είχαμε τη «βάση» μας τις προηγούμενες ημέρες και μοιράσαμε σε εκατοντάδες πολίτες το ενημερωτικό
φυλλάδιο που εκδώσαμε. Μετά τη συγκέντρωση κάναμε πορεία διαμαρτυρίας μέχρι τη Βουλή όπου και παραμείναμε.
Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τη στάση του συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στις κυβερνητικές αποφάσεις ήταν έντονο, όπως έδειξε και
η μεγάλη συμμετοχή των δημοσιογράφων στη συνέντευξη τύπου που
οργανώσαμε αλλά και η προβολή των επιχειρημάτων από ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές εκπομπές.

Στον μεγάλο αγώνα που
δίνουμε, κερδίσαμε μια μάχη:
Η κυβέρνηση υποχώρησε,
πήρε πίσω την τροπολογία που
θα ακύρωνε την προστασία
της ασφαλιστικής μας
περιουσίας.
Το δημοσίευμα της
εφημερίδας «Καθημερινή»
κατέγραφε χαρακτηριστικά:

«ΟΧΙ στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ» - Συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή.

......
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
Παίρνουμε δύναμη από την αλληλεγγύη
των ευρωπαίων συναδέλφων μας
τον αγώνα που έχουμε μπρο- μόσιας Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
στά μας, δεν είμαστε μόνοι. (ΔΕΗ), που διαμαρτύρονται για
Παίρνουμε δύναμη από την την ιδιωτικοποίηση του δικτύου
αλληλεγγύη που εκφράζουν εκατομ- μεταφοράς υψηλής τάσης. Οι ερμύρια ευρωπαίοι εργαζόμενοι που α- γαζόμενοι διοργανώνουν διαδηνήκουν στη δύναμη της Ευρωπαϊκής λώσεις και απεργίες αυτή την εΟμοσπονδίας Εργαζομένων στις Δη- βδομάδα για να υπογραμμίσουν
μόσιες Υπηρεσίες και τις Επιχειρή- τις ανησυχίες τους και ελπίζοντας
ότι τα αιτήματά τους θα έχουν εσεις Κοινής Ωφέλειας (EPSU).
πίδραση στις αποφάσεις
Την ημέρα πραγματοποίησης
της κυβέρνησης.
του συλλαλητηρίου
Υπό την πίεση της
των πρωτοβάθμιων
τρόικας, η ελληνική κυσυλλόγων του Ομίβέρνηση πιέζει για την ιλου ΔΕΗ ενάντια
διωτικοποίηση της ραστην ψήφιση του καχοκοκαλιάς του ηλετάπτυστου νομοσχεκτρικού συστήματος,
δίου για την πώληση
του δικτύου μεταφοτου ΑΔΜΗΕ, η EPSU
ράς. Εμείς δεν συμφωεξέδωσε ανακοίνωση
νούμε. Η EPSU βλέπει
υποστήριξης του ατην ηλεκτρική ενέργώνα «των Ελλήνων
γεια ως δημόσιο αγαεργαζομένων του
θό και όχι ως προϊόν.
Ομίλου ΔΕΗ ενάντια
Η EPSU πιστεύει ότι
στην πώληση του διπληρωτή Γενικού
τα δημόσια αγαθά θα
κτύου μεταφοράς η- Η επιστολή του Ανα
α της EPSU
πρέπει να είναι προλεκτρικής ενέργειας» Γραμματέ
σβάσιμα σε όλους και η καζητώντας παράλληλα
«από τους βουλευτές του ελληνικού λύτερη εγγύηση για αυτό είναι να
κοινοβουλίου να ανακαλέσουν την α- βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο.
Όπως δείχνει η εμπειρία, η ιπόφασή τους.»
Ακολουθεί η ανακοίνωση της διωτικοποίηση φέρνει αρνητικές
EPSU (η ελεύθερη απόδοσή του στα συνέπειες, όπως η αύξηση των τιΕλληνικά), στην οποία συμμετέχουν μών, η έλλειψη επενδύσεων και οι
265 δευτεροβάθμια σωματεία εκ- επιπτώσεις στις συνθήκες εργαπροσωπώντας οκτώ εκατομμύρια ερ- σίας. Διεθνείς μελέτες καταδειγαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες κνύουν ότι οι ιδιωτικές επιχειρήκαι τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. σεις στις επιχειρήσεις κοινής ωΗ Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία φελείας δεν είναι πιο αποτελεΣυνδικάτων Δημοσίων Υπηρε- σματικές από ότι είναι αυτές που
σιών, η μεγαλύτερη οργάνωση της είναι υπό δημόσια ιδιοκτησία. ΑυΕυρώπης των εργαζομένων στον τός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, σε πολλές χώρες της Ευρώπης
στέλνει χαιρετισμούς αλληλεγγύης πιέζουν να ανακτήσει το δημόσιο
στους εργάτες της Ελληνικής Δη- τον έλεγχο και πάλι, όπως στο

Σ

......

Ο Jan Willem Goudriaan με τον Πρόεδρο
Κ.Βαρσαμη, το ΓΓ. Α.Αναγνώστου και τον Ταμία
του Συλλόγου μας Κ.Γεωργίου κατά την επίσκεψη
του πρώτου στην Αθήνα

Το site της EPSU με το κείμενο υποστήριξης του
αγώνα μας

Αμβούργο και στο Βερολίνο, αλλά και στη Βουλγαρία. Επίσης, η
εμπειρία σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες έχει αποδείξει ότι οι πολίτες -όλο και περισσότερο- θέλουν
να ανακτηθεί και πάλι ο δημόσιος
έλεγχος.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας και στηρίζουμε τους αγώνες
των Ελλήνων εργαζομένων του
Ομίλου ΔΕΗ ενάντια στην πώληση
του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ζητάμε από
τους βουλευτές του ελληνικού
κοινοβουλίου να ανακαλέσουν την
απόφασή τους.
Καλή επιτυχία
στην κινητοποίησή σας
Jan Willem Goudriaan
(Γιάν Βίλεμ Γκούντριαν)
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδικάτων
στις Δημόσιες Υπηρεσίες και
τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ

Εξώδικο για το ασφαλιστικό
Ως πρωτοβάθμιος Σύλλογος, με καταστατική του υποχρέωση να εκπροσωπεί άμεσα τα μέλη του και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τους, το Δ.Σ
κατά την συνεδρίαση του στις 19/12/1013 αποφάσισε ομόφωνα, να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των κυβερνητικών σχεδίων
διάλυσης του Ομίλου ΔΕΗ.
Να επιδοθεί εξώδικη διαμαρτυρία προς τους:
Πρωθυπουργό
Υπουργό Οικονομικών
Υπουργό Εργασίας
Πρόεδρο και ΔΝΣ ΔΕΗ
Πρόεδρο και ΔΝΣ ΑΔΜΗΕ
Πρόεδρο και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ
Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ
Επίτροπο Ενέργειας Ε.Ε.
Επίτροπο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ε.Ε.
Επίτροπο Εμπορίου Ε.Ε.
διεκδικώντας την ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων
και των συνταξιούχων της ΔΕΗ απευθείας από τον Όμιλο
ΔΕΗ ως ουσιαστικό οφειλέτη και όχι από το Κράτος.
Η ανάληψη από το Κράτος, σύμφωνα με τον νόμο
2773/1999, όλων των υποχρεώσεων προς το ασφαλιστικό μας
Ταμείο έχει ήδη ανατραπεί λόγω των μνημονιακών εφαρμογών.
Ο νόμος 2773/1999 και οι μετέπειτα ερμηνείες του, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να μας στερήσουν το δικαίωμα της διεκδίκησης της ασφαλιστικής περιουσίας, που σχηματίστηκε από
τις εισφορές των εργαζομένων και είναι ενσωματωμένη στην υπάρχουσα περιουσία του Ομίλου ΔΕΗ.
Το προσωπικό περιουσιακό δικαίωμα των εργαζομένων προστατεύεται από το Σύνταγμα, είναι υπεράνω νόμων και δεν μπορεί να διατεθεί – απαλλοτριωθεί από κανένα, πολύ δε περισσότερο, να χαριστεί σε επίδοξους επενδυτές.

Υποχρέωση της ΔΕΗ
Οι υποχρεώσεις και δη η ανάληψη από το κράτος, βάσει του νόμου 2773/1999, όλων των υποχρεώσεων προς το ασφαλιστικό Ταμείο των εργαζομένων στη ΔΕΗ έχει ήδη ανατραπεί λόγω του μνημονίου.
Σύμφωνα με το νόμο του 1999, δεδομένου ότι
στα πάγια όλου του ομίλου ΔΕΗ και συνεπώς και
του ΑΔΜΗΕ, είναι ενσωματωμένο μέρος της ασφαλιστικής περιουσίας των εργαζομένων, που σχηματίστηκε από τις εισφορές τους, το κράτος συμφωνεί να καταβάλλει κάθε χρόνο ένα πάγιο πόρο στο

ασφαλιστικό ταμείο των εργαζομένων και συνταξιούχων.
Στο νόμο υπάρχει η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση
που για κάποιο λόγο δεν έχει τη δυνατότητα αυτή
το κράτος (της καταβολής του παγιου πόρου), τότε
την υποχρέωση την αναλαμβάνει η ίδια η επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια η υποχρέωση αυτή έχει ανατραπεί, καθώς τα χρήματα που καταβάλλονται από τον Προϋπολογισμό είναι πολύ λιγότερα από τις
πραγματικές ανάγκες του ασφαλιστικού φορέα της
ΔΕΗ.

......
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20o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ

Η συμβολή των Μηχανικών Τ.Ε.
την πόλη της Καστοριάς και στα τέλη Νοεμβρίου 2013 (29-30/11 έως 1/12/2013) πραγματοποιήθηκε το 20ο Συνέδριο της Επαγγελματικής & Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), με κεντρικό θέμα τη «Συμβολή των Μηχανικών Τ.Ε. στην Ανάπτυξη». Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου που διήρκεσε
τρείς ημέρες, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν καίρια και τρέχοντα ζητήματα
που αφορούν τους Μηχανικούς Τ.Ε., να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και από την απασχόληση τους σε διάφορες επιχειρήσεις, Ελληνικές και ξένες, αλλά και να ασχοληθούν με τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Μηχανικών καθώς και με αυτό (το πάντα φλέγον ζήτημα) των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Έγινε επίσης ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός και εγκρίθηκε το
Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕΤΕΜ για την περίοδο 2014-2017. Χορηγός του Συνεδρίου, ένδειξη
του ενδιαφέροντος για τον κλάδο συνολικά αλλά και ειδικότερα για τους περισσότερους από 1.200 Μηχανικούς Τ.Ε. που εργάζονται στον Όμιλό της, ήταν η ΔΕΗ ΑΕ.

Σ
......

Στην Ημερίδα για την «Απασχόληση και τις προοπτικές
ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου, αναλύθηκαν ο ρόλος του Μηχανικού Τ.Ε.Ι στην Ελλάδα, οι όψεις της οικονομικής κρίσης
που αντιμετωπίζει η χώρα και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη την απασχόληση και την ανεργία στην
Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ των εισηγητών ήταν ο Πρόεδρος
του Συλλόγου μας Κώστας Βαρσάμης που αναφέρθηκε στο
ρόλο των Πτυχιούχων Μηχανικών του Ομίλου ΔΕΗ και τη
συμβολή τους στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας ενώ
μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΠΜΤΕ Αντώνης Αναγνώστου.
Ο Οικονομολόγος Χρ.Ιωάννου παρουσίασε μελέτη, η οποία του ανατέθηκε από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., για την απασχόληση
και τις προοπτικές ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ.Ε.Η Α.Ε. Δημήτριος Καρέλης ανέλυσε τον ρόλο της εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού
ως μοχλού ανάπτυξης. Ο αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι Δυ-

τικής Μακεδονίας Άγγ. Μιχάλας αναφέρθηκε στον ρόλο του
τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ως παράγοντα ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία. Ο Πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Καστοριάς Γιώργος Μαλέας περιέγραψε
τα χαρακτηριστικά της ανεργίας στην ευρύτερη περιοχή της
Καστοριάς και στα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης
ενώ ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ Σ. Λιόντης αναφέρθηκε στην επιμόρφωση των Πτυχιούχων Μηχανικών του δημοσίου και στην συμβολή τους στην ανάπτυξη.
Ο Πρόεδρος του ΣΠΜΤΕ Ομίλου ΔΕΗ, στην εισήγησή
του αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στους τομείς δραστηριότητας των Πτυχιούχων Μηχανικών επισήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν ιεραρχώντας ως σημαντικότερο τη μείωση
του αριθμού των Πτυχιούχων Μηχανικών και τη συγκέντρωση του υπάρχοντος πληθυσμού «στην ηλικιακή κλίμακα των
49 έως 59 ετών. Γεγονός που, όπως είπε, σημαίνει ότι η εταιρεία μας δεν ανανεώνεται ηλικιακά για να έχει μέλλον» και
παρουσίασε έναν συγκριτικό πίνακα με την κατάσταση στις
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ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

στην Ανάπτυξη
αντίστοιχες εταιρείες της Ευρώπης. Συνεχίζοντας, υπογράμμισε
χαρακτηριστικά:
«Χαρακτηριστικά σας λέω ότι η θυγατρική εταιρεία του
Ομίλου το ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία οι περισσότεροι ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχετε συναλλαγές, αν δεν ενσωματώσει άμεσα 150 τουλάχιστον συναδέλφους μηχανικούς μετά από εννέα μήνες θα έχει σοβαρότατο πρόβλημα συνέχειας. Δεν φτάνουμε και δεν περισσεύουμε. Για δε τα ορυχεία και τις μονάδες παραγωγής της περιοχής οι ανάγκες είναι αντίστοιχα 60 και 80, συνολικά δε στην μητρική εταιρεία
οι απαιτήσεις είναι της τάξης των 250 πτυχιούχων μηχανικών. Δυστυχώς, με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση και βασικός μέτοχος του Ομίλου με συμπαραστάτη την τρόικα με
τα μνημόνια καταδικάζει και απαξιώνει τον όμιλο ΔΕΗ με
διαρκείς απαγορεύσεις προσλήψεων όταν τα τελευταία τρία
χρόνια έχουν αποχωρησει από τον Ομιλο περίπου 2500
εργαζόμενοι και δεν έχει επιτραπεί να προσληφθεί κανείς
Συγχρόνως την ίδια περίοδο μέσω περιέργων για να μη
χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση ρυθμίσεων οδηγείται η εταιρεία
να πουλά ενέργεια σε συγκεκριμένους καταναλωτές με τιμές
όχι μόνο κάτω του κόστους αλλά υποδιπλάσιες και εκείνων
των ευάλωτων καταναλωτών για τους οποίους όλοι ρίχνουν
δάκρυ.
Με στόχο φυσικά την οικονομική της κατάρρευση και την
πιθανή εξαγορά της από αυτούς που την οδηγούν σ’ αυτή τη
κατάσταση.
Σήμερα είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι με το κόστος
της ηλεκτρικής ενέργειας. Σωστά, αλλά, φοβόμαστε, μονοσήμαντα.
Η ενέργεια, και όχι μόνο η ηλεκτρική, είναι από τους πλέον σημαντικούς συντελεστές παραγωγής.
Οικονομική ανάπτυξη χωρίς σωστή ενεργειακή πολιτική
καθίσταται από δύσκολη ως ανέφικτη.
Επομένως, οι πολιτικές μας στην ενέργεια θα πρέπει να α-

ποσκοπούν στο μακροχρόνιο εθνικό συμφέρον και όχι
να είναι η κοινή συνισταμένη
πρόσκαιρων οικονομικών και
συντεχνιακών συμφερόντων,
έστω και καλώς εννοουμένων.
Ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε.
Βέβαια μπαίνουν αμείλικτα και τα ερωτήματα για τις
επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί και συμβολαιοποιηθεί και πρόκειται να δώσουν μια άλλη πνοή στην Δυτική Μακεδονία (Πτολεμαΐδα V και αναβαθμίσεις Αγίου Δημήτριου μια και βρισκόμαστε εδώ).
Που παρ’ όλες τις προσπάθειες των εργαζομένων και των
τοπικών κοινωνιών έχουμε φτάσει στο ξεκίνημα, αισθανόμαστε ότι κάποιοι παλεύουν «να τραβήξουν κουπί ανάποδα».
Δεν θα τα καταφέρουν. Αγαπητοί φίλοι δεν σας θέλουμε δίπλα μας γιατί άπλα δεν θέλουμε να αλλάξουμε εργοδότη, γιατί άπλα δεν θέλουμε να διαλυθεί ο Όμιλος ΔΕΗ, γιατί άπλα δεν
θέλουμε να χαριστεί η κάθε μια μικρή η μεγάλη δραστηριότητα των Εταιρειών του Ομίλου σε ότι δήθεν επενδυτικό κεφαλαίο κυκλοφορεί…
Σας θέλουμε όλους μαζί μας, θέλουμε τον κάθε ένα σας
ξεχωριστά, θέλουμε την Ένωση μας, σας θέλουμε όλους συμπαραστάτες στην προσπάθεια μας να σηκώσουμε σε αυτή τη χώρα το ανάστημα μας και να παλέψουμε για να υπάρξει επιτέλους ενεργειακός σχεδιασμός στη χώρα μας
και να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι που φέρνει τη χώρα
πίσω».

......
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
αραγωγική, από κάθε άποψη, ήταν η συνάντηση- συζήτηση των Πτυχιούχων Μηχανικών ΔΕΔΔΗΕ Αττικής
με το Προεδρείο του Σ.Π.Μ.Τ.Ε. Ομίλου ΔΕΗ και τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Γ. Κόλλια
που πραγματοποιήθηκε στις 30 /10/2013 στο κεντρικό κτίριο της εταιρίας. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων που οργανώνει ο Σύλλογός μας σε διάφορες πόλεις -και όχι μόνον στην Αθήνα- για τα θέματα που μας απασχολούν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν δύο σημαντικές εισηγήσεις. Η πρώτη για τις επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ στις τεχνολογίες τηλεμέτρησης και η δεύτερη για το ζήτημα των εργολαβιών.

Π

......

Ο Πρόεδρος του ΣΠΜΤΕ Κώστας Βαρσάμης ανοίγοντας τις εργασίες της συνάντησης αναφέρθηκε στην πίεση που συνεχίζουν να δέχονται οι εργαζόμενοι κάτω από το βάρος των μνημονιακών επιλογών και της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, υπογράμμισε την ανάγκη οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων και πρόσθεσε με έμφαση ότι «κάποιοι περιμένουν στην γωνία σήμερα να δουν την διάλυση της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων γιατί αυτόματα αυτό θα σημάνει και την αποσύνθεση του
ΟΜΙΛΟΥ».

Κ.Βαρσάμης: Να δοθεί λύση στο
ζήτημα της ενδο-ομιλικής
μετακίνησης του προσωπικού
Η ομιλία του συναδέλφου Κ.Βαρσάμη έχει ως
εξής:
«Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση – συζήτηση που διοργανώνουμε για τα κυρίαρχα θέματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τη λειτουργιά του ΔΕΔΔΗΕ το επόμενο διάστημα. Ο Σύλλογος μας συνεχίζει να
συμμετέχει στα δρώμενα των εταιρειών του ομίλου της ΔΕΗ με στοχεύμενες παρεμβάσεις όπως η σημερινή σε κομβικά θέματα λειτουργίας
και ανάπτυξης των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ οριοθετώντας έτσι και τη θέση του Πτυχιούχου
Μηχανικού στην συνέχεια και στην προοπτική
τους.
Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε στην ά-

κρη ακόμη και σήμερα τα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, τους εργαζόμενους αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα της εταιρείας μας.
Αυτή την περίοδο έχουμε την με όλα τα επικοινωνιακά μέσα αγωνιώδη προσπάθεια της Κυβέρνησης να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους του μνημονιακού προγράμματος και να επισπεύσει τις διαδικασίες ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας, όμως η σπείρα της ύφεσης συνεχίζει
ακάθεκτη την αποαναπτυξιακή της πορεία, υπό
την πίεση κυρίως της φορολογικής επιδρομής εναντίον των σταθερώς συρρικνούμενων εισοδημάτων, των πλασματικών αξιών της καταδιωκόμενης οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας και της
πραγματικής αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί –έστω στοιχειωδώς– στις
περίφημες ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
Οι εκτιμήσεις για την φετινή ύφεση, για μιαν
ακόμη φορά, δείχνουν να ξεπερνούν τις αρχικές
προβλέψεις της τρόϊκας για ρυθμό συρρίκνωσης
4,5% στο σύνολο του 2013. Η ύφεση κινείται ήδη
στο επίπεδο του 5,3%, που προεξοφλεί τον ρυθμό της οικονομικής επιβράδυνσης στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Παρόλη την αύξουσα επιβάρυνση που παρουσιάζεται στα βάρη περιουσιών και εισοδημάτων, καθώς επίσης και την εκτίναξη της ανεργίας
σε επίπεδα που συγκλίνουν προς το 30%, όπως επίσης και παρά την απουσία σοβαρών και ρεαλιστικών επιχειρημάτων υπέρ της άμβλυνσης των
σχετικών πιέσεων στο προσεχές ορατό μέλλον,

η ελληνική κοινωνία παρουσιάζεται ασυμμέτρως
παθητική έναντι των παρατεινομένων –επ’ αόριστον– αρνητικών προοπτικών της οικονομίας. Δεν
είναι υπερβολή να λεχθεί ότι, από τις τελευταίες
εκλογές (Μαΐου / Ιουνίου 2012) και μετά, η κοινωνία έχει πλήρως αποσυνδεθεί από την πολιτική
διαδικασία, αφήνοντας τα πολιτικά κόμματα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης να βαλτώνουν
στα ίδια περίπου ποσοστά πολιτικής επιρροής των
τελευταίων εκλογών. Η απάθεια των εργαζομένων
απέναντι στα ζωτικά προβλήματα που τους απασχολούν και ιδιαιτέρα έναντι της εμφανούς αδυναμίας της οικονομικής διαχείρισης να αποκολληθεί από τις εκ του μνημονίου (μόνο;) υπαγορευόμενες εσφαλμένες υφεσιακές πολιτικές, αποτελεί φαινόμενο που πρέπει να διερευνηθεί.
Σήμερα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική κοινωνία είτε είναι ηθικά εξουθενωμένη από τον οικονομικό τους αιφνιδιασμό, είτε λαθροβιώνει μέσα στην παραίσθηση και την αυταπάτη
για μια εξ ίσου ξαφνική νεκρανάσταση στο οικονομικό - πολιτικό παρελθόν της.
Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολιτικοοικονομικό
– κοινωνικό περιβάλλον υψώθηκε στο όνομα δήθεν της απελευθέρωσης της ενέργειας (χωρίς αυτό να είναι απαιτούμενο από τις κοινοτικές οδηγίες και την πρόσφατη ελληνική νομοθεσία) η πώληση φιλέτων της εταιρείας μας έτσι για να δημιουργηθεί η μεγάλη αναδιάρθρωση στη χώρα και
η εντός εισαγωγικών ανάπτυξη εξυπηρετώντας
τον διαρκή πόθο ντόπιων κρατικοδίαιτων συμφερόντων κατά απαίτηση του μνημονίου φυσικά.
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Ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού
κινήματος
Απέναντι σε αυτή την επίθεση ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση της πάλης.
Σήμερα 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 όλοι γιατί η διαρκής
συμμετοχή όλων μας δεν θα επέτρεπε λάθη. Ένας
ζωντανός οργανισμός όμως από τα λάθη του κατά κανόνα γίνεται σοφότερος.
Το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο της ομοσπονδίας μας όπως αυτό εμφανίζεται και χρησιμοποιείται δεν μπορεί να γίνεται αφορμή για την
παράλυση των λειτουργιών της.
Κάποιοι περιμένουν στην γωνία σήμερα να
δουν την διάλυση της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων γιατί αυτόματα αυτό θα
σημάνει και την αποσύνθεση του ΟΜΙΛΟΥ.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι συσπείρωση των εργαζομένων κράτα τη συνοχή του
ΟΜΙΛΟΥ ανεβάζοντας την υπεραξία της απόδοσης του.
Η διάλυση του ασφαλιστικού μας φορέα,η
στρέβλωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η
έλλειψη μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού
στη χώρα και η ανυπαρξία κωδίκων στα δίκτυα

δεν μπορεί να βρίσκουν συνέχεια στην θέση των
θυμάτων εξιλαστήριων η μη τους εργαζόμενους
και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Μόνο λοιπόν με τη συμμετοχή θα συμβάλουν οι εργαζόμενοι στην ανασυγκρότηση του
συνδικαλιστικού κινήματος σε αγωνιστική κατεύθυνση, που είναι προϋπόθεση να ανακοπεί η επίθεση σήμερα και να ανοίξει προοπτική σύμφωνα
με τις ανάγκες μας.
Ο σύλλογος μας σε αυτήν την προσπάθεια
συμμετέχει και για αυτό και οι αποφάσεις του είναι ομόφωνες στα προβλήματα που μας απασχολούν στην εταιρεία και έχει τοποθετηθεί εδώ
και αρκετό καιρό ότι :
Είμαστε αντίθετοι με το 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.
Τα λαϊκά στρώματα θα πληρώσουν ακριβότερα, αν δεν στερηθούν
Τελείως, το αγαθό του ρεύματος.
Η ανεξέλεγκτη τιμή του ρεύματος, ως αποτέλεσμα του σχεδίου, θα επιδράσει αρνητικά στην
εθνική οικονομία.
Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης θα δεχτούμε την μεγαλύτερη επίθεση στα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματά μας, για να εξυπηρετηθεί

ο ουσιαστικός λόγος του κέρδους των εταιρειών
και όχι η κατ’ επίφαση λειτουργία του ανταγωνισμού.

Μετακίνηση προσωπικού στον
Όμιλο
Τώρα θα ήθελα να προσθέσω επιγραμματικά και ενέργειες που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα στην προσπάθεια να αλλάξουμε
την ατζέντα στο συνδικάτο
Προχωρήσαμε από μόνοι μας γιατί δεν βρήκαμε συμπαραστάτες κυρίως στην ομοσπονδία
για να επιτραπεί η αμφίδρομη μετακίνηση του
προσωπικού στις εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ. Τέθηκε το θέμα σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας των εταιρειών στη ΡΑΕ στη διαβούλευση του τελευταίου νομοσχεδίου για της ΑΠΕ κατά τη συζήτηση στη βουλή στον ΥΠΕΚΑ και σε όλα τα πολιτικά κόμματα
Θα συνεχίσουμε.
Προχωρήσαμε και ζητήσαμε από την εταιρεία να αναλάβει μετά την μείωση των μισθών
την μη λειτουργία του ασφαλιστικού την προώθηση πρόσθετης παροχής ιατρό - νοσοκομειακής
ασφαλιστικής κάλυψης σε όλους τους εργαζόμενους και βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Παλεύουμε με παραστάσεις στους αρμόδιους φορείς το άνοιγμα των προσλήψεων στον
Όμιλο ιδιαίτερα δε στη εταιρεία σας γιατί οι ελ-

......
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λείψεις σε θέσεις εργασίας είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες από τις άλλες εταιρείες η δε ηλικιακή
σύνθεση του προσωπικού είναι στη δυσμενέστερη καμπύλη από όλες τις αντίστοιχες εταιρείες της ευρωπαϊκές ένωσης καθότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού βρίσκεται στην ηλικιακή τάξη των 49- 55 ετών και για να αναπτυχθει μια εταιρεία χρειάζεται ανανέωση του προσωπικού.
Από τις μέχρι τώρα επαφές μας γνωρίζουμε
ότι ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του
ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση και
μας βρίσκει αλληλέγγυους.
Παρακολουθούμε και συμμετέχουμε με την
ΕΕΤΕΜ στην μετά την έκδοση των προεδρικών
διαταγμάτων εξειδίκευση της διαδικασίας αναβάθμισης των επαγγελματικών μας αδειών έτσι
ώστε να αναβαθμίσουμε και τυπικά – νόμιμα με
τις άδειες μας τη σχέση εργασίας μας με την εταιρεία.
Σχετικά με τα προηγούμενα γνωρίζουμε όλοι
μας τον σχεδιασμό που έχει κάνει η Κυβέρνηση
και αφορά την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Σε αυτό το
σοβαρό ζήτημα εμείς οι εργαζόμενοι των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους διότι
εάν συμβεί αυτό, το σίγουρο είναι ότι επέρχεται
ο ακρωτηριασμός του Ομίλου με ανεπανόρθωτη
ζημιά για όλους μας.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εισηγήσεων ΞΥΔΑ Διαμαντή, ΣΙΓΑΛΟ
Βασίλη, ΥΦΑΝΤΗ Βαγγέλη, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
Γιώργο, ΒΑΜΒΑΚΑ Στασινό και, ΠΛΟΚΑΜΑΚΗ
Γιώργο, που συμμετείχαν στην υλοποίηση των σημερινών και φυσικά όλους εσάς που είστε εδώ καθώς και την Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ που αποδέχτηκε την συνάντηση.
Κλείνοντας καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του
ΔΕΔΔΗΕ και εκτιμώ οτι στο κλείσιμο της σημερινης διαδικασιας θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε αποψεις για περισσότερα θέματα.

Γ. Κολλιας: Στόχος μας η
εφαρμογή σύγχρονων
τεχνολογιών
Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του
ΔΕΔΔΗΕ αφού συνεχάρη το Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών για την πρωτοβουλία για τη συνάντηση και ευχήθηκε να υπάρξει και συνέχεια με
ανάλογες εκδηλώσεις, αναφέρθηκε στη προσπάθεια που έγινε ώστε να οργανωθεί πλήρως η θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ, μετά την «απόσχισή»
της στο πλαίσιο του νομικού διαχωρισμού της
Διανομής και της Μεταφοράς από τη μητρική εταιρία με το νόμο 4001/2011.
Όπως είπε, όλα αυτά έγιναν γρήγορα και αποτελεσματικά και χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Πρέπει να σας πω, επισήμανε ο Δ/νων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ ότι «η εφαρμογή σύγχρονων
τεχνολογιών, όπως οι έξυπνοι μετρητές, είναι πρωταρχικός μας στόχος».
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Α. Αναγνώστου: Κοινός στόχος
Διοίκησης και Εργαζομένων, η
ενίσχυση της εταιρείας
Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου αναφέρθηκε στην ανάγκη διαλόγου και στενής συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και των εκπροσώπων των Εργαζομένων για την ενίσχυση
της ίδιας της εταιρίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά «και στην ομιλία του τόνισε Κ. Πρόεδρε
Στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Ως Σύλλογος που εκπροσωπούμε εργαζομένους του κλάδου σε όλον τον όμιλο της ΔΕΗ
θεωρούμε ότι συναντήσεις – ενημερώσεις σαν
την σημερινή αλλά και άλλων παρόμοιων που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα είναι
χρήσιμες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για
τις εταιρείες.
Κάποιοι, μεταξύ αυτών και συνδικαλιστές, θα
αναρωτιούνται τι είδους συγκεντρώσεις είναι αυτές. Αφού δεν είναι αμιγώς συνδικαλιστικές, όπως
έχουμε συνηθίσει να συμμετέχουμε με την προβολή μόνο συνδικαλιστικών – κλαδικών προβλημάτων αλλά ούτε και υπηρεσιακή με την συνήθη
μορφή της ενημέρωσης.
Η σημερινή συνάντηση έχει και τα δύο.
Διότι για εμάς έτσι συμβάλουμε στην ενίσχυση της εταιρείας που είναι αλληλένδετη με
την εργασιακή ασφάλεια και το αξιοπρεπές επίπεδο ζωής των εργαζομένων.
Με αυτό τον τρόπο και την μορφή θεωρούμε ότι συμμετέχουμε στο κοινό στόχο με την Διοίκηση, που στην συγκεκριμένη εταιρεία του
ΔΕΔΔΗΕ τυγχάνει να προέρχεται και από τα
σπλάχνα της.
Δηλαδή στην ισχυροποίηση της και στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στον πολίτη
και στον καθοριστικό ρόλο που παίζει στην Εθνική Οικονομία. Έτσι πιστεύουμε ότι υπηρετούμε
καλύτερα το συνδικαλιστικό μας καθήκον.
Στην συνέχεια θα παρακολουθήσετε την ανάπτυξη δύο σημαντικών και δύσκολων θεμάτων
για τον ΔΕΔΔΗΕ τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Με τις εισηγήσεις δεν θα εξαντληθούν τα θέματα.

Σκοπός μας είναι να προβληματίσουμε, να
προτείνουμε, ακόμα και με δυνατή φωνή για παραλείψεις στην μέχρι τώρα λειτουργία και αντιμετώπιση τους.
Εκτιμούμε ότι έστω και με τον ζωηρό διάλογο για διαφορετικές εκτιμήσεις και οπτικές μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης που χειρίζονται
τα θέματα θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.
Για το δεύτερο θέμα προτείνουμε, και σε αυτό είμαστε απολύτως ταυτισμένοι με την Διοίκηση για άμεση πρόσληψη τεχνικών από την εταιρεία, ξεπερνώντας μέχρι τις μέχρι τώρα απαγορεύσεις που παράλογα και επικίνδυνα έχουν επιβληθεί.
Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι εργασίες
στα δίκτυα εκτελούνται για θέματα ασφάλειας
του ίδιου του δικτύου, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση βλαβών, για την ασφάλεια του ίδιου
του εργαζόμενου, μόνο από έμπειρο – εξειδικευμένο προσωπικό του επιπέδου της ΔΕΗ.
Γι’ αυτό θα ακούσετε να προτείνουμε ότι εκτός της πρώτης για εμάς ιεραρχικά προτεραιότητας όπως προείπα οι εργασίες να εκτελούνται
μόνο από εργαζόμενους της ΔΕΗ, το προσωπικό του εργολάβου να είναι πιστοποιημένο από
τις σχολές της ΔΕΗ.
Μπορεί να ακουστεί ακραία επιχειρηματικά
αλλά στα σημαντικά θέματα η ασφάλεια υπερτερεί της οικονομίας.
Σταθεροί στις απόψεις μας για την λειτουργία των θυγατρικών της ΔΕΗ για όσους δεν γνωρίζουν, εδώ και καιρό καταθέσαμε πρόταση συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, προς την ΡΑΕ
και τις Διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου για
την δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των εταιρειών για την κάλυψη κενών θέσεων
εργασίας.
Μέχρι και την τελευταία εβδομάδα συμμετέχουμε στην διαβούλευση και με παρεμβάσεις
στους εισηγητές των κομμάτων παρεμβήκαμε σε
σχετικό νομοσχέδιο για την επίτευξη αυτού του
στόχου.
Πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί εταιρείες και εργαζομένους ο στόχος αυτός.
Κυρίαρχος στόχος είναι η διατήρηση του
Ομίλου.
Θα ακολουθήσει διάλογος, η Διοίκηση αντέχει να σας ακούσει.
Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

«Έξυπνοι μετρητές»
Ο Δ.Ξυδάς στο βήμα

την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών επενδύει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), επιχειρώντας να συμβαδίσει με τις ομοειδείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρισμού
στις εφαρμογές των Έξυπνων Δικτύων. Σ΄αυτή την προσπάθεια αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της «Συνάντησης Μηχανικών Αττικής», (που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος μας), ο Τομεάρχης Συστημάτων Μετρήσεων, Διαμαντής Ξυδάς.

Σ

«O πελάτης έχει πλέον αυξημένες απαιτήσεις τόσο για την
ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας, όσο και για την ταχύτητα
εξυπηρέτησής του» υποστήριξε ο κ.Δ.Ξυδάς ξεκινώντας την
παρουσίαση του θέματος για να προσθέσει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ
«για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών
του, οφείλει να ακούσει με προσοχή» τις ανάγκες αυτές και «να
παρέχει,με ταχύτητα και διαφάνεια, τις καλύτερες υπηρεσίες».
Στο πλαίσιο αυτό, «πέρα από την προσπάθεια που απαιτείται
από το ανθρώπινο δυναμικό της Επιχείρησης, η βελτίωση αυτή απαιτεί και σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και στον
εκσυγχρονισμό του συστήματος».
Ειδικότερα, η αναβάθμιση του συστήματος απαιτεί την ύπαρξη «ηλεκτρικών δικτύων που ενσωματώνουν «έξυπνα» την
συμπεριφορά και τις δράσεις όλων των χρηστών (καταναλωτών ή/και παραγωγών Η/Ε από Διεσπαρμένη Ανανεώσιμη Παραγωγή), με σκοπό να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με υψηλή απόδοση, ασφάλεια και οικονομία». Τα «έξυπνα δίκτυα»
παρέχουν δυνατότητες, μεταξύ άλλων, για τηλεμέτρηση, χειρισμούς και διαχείριση φορτίου ενώ στοιχειώδης συνιστώσα για
την ανάπτυξή τους είναι οι «έξυπνοι μετρητές» δηλαδή ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης που υπολογίζουν και καταγράφουν την ενέργεια που χρησιμοποιείται και στέλνουν τις πληροφορίες στο σύστημα ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα
επικοινωνίας με άλλες συσκευές.

Έργα τηλεμέτρησης
«Δεν νοούνται έξυπνα δίκτυα χωρίς έξυπνους μετρητές,
δηλαδή ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης που υπολογίζουν
και καταγράφουν την ενέργεια που χρησιμοποιείται και στέλνουν τις πληροφορίες στο σύστημα και από εκεί καταλήγουν
στον πελάτη/παραγωγό, ενημερώνοντάς τον για την εκάστοτε
κατανάλωση/παραγωγή και το αντίστοιχο κόστος» ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες συσκευές.
Ήδη, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υλοποιήσει έργα τηλεμέτρησης στο
πλαίσιο του σχεδιασμού για την καθολική - πανελλαδική εφαρμογή «ευφυών συστημάτων μέτρησης» που θα αφορά περίπου επτά (7) εκατομμύρια μετρητές, όπως το σύστημα Τηλεμέτρησης Μέσης Τάσης (Μ.Τ.). Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 6,4 εκ. €, μέσω αυτού γίνεται η διαχείριση του
23% της διανεμόμενης ενέργειας εξασφαλίζοντας την «επι-

κοινωνία» -μέσω συστημάτων GSM/GPRS - 13.500 καταναλωτών/ παραγωγών Μ.Τ.
Όπως τόνισε ο κ. Δ. Ξυδάς σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο
Τηλεμέτρησης παροχών μεγάλων πελατών Χαμηλής Τάσης
συνολικού προϋπολογισμού 27 εκ. € που περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο πανομοιότυπων κεντρικών συστημάτων (Κύριο
και Εφεδρικό Κέντρο Τηλεμέτρησης) και την διασύνδεση (επικοινωνία και έλεγχος)60.000 μετρητών παροχών Νο 5 85
KVA, No 6 135 KVA και No 7 250 KVA καθώς και 5.000 μετρητές παροχών No 3 35 KVA και No 4 55 KVA. Παράλληλα,
προβλέπεται έως τον Αύγουστο του 2015 να έχει ολοκληρωθεί το πιλοτικό έργο Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών
Εμπορικών Καταναλωτών που θα εφαρμοστεί στις περιοχές
της Ξάνθης, Λέσβου, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου και Λευκάδας
με την ένταξη 130.000 μονοφασικών και 30.000 τριφασικών
μετρητικών σημείων και την κατασκευή δύο κεντρικών συστημάτων τηλεμέτρησης για 160.000 μετρητές Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.).
Μιλώντας για τις δυνατότητες και κυρίως για τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης των συστημάτων τηλεμέτρησης ο
Τομεάρχης Συστημάτων Μετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ επισήμανε,
μεταξύ άλλων, την ελαχιστοποίηση της επιτόπου μετάβασης για
καταμέτρηση, τη δυνατότητα τιμολογιακού ελέγχου στο 11%
της διανεμόμενης ενέργειας, τη δυνατότητα για τιμολόγηση
μέσω καμπύλης φορτίου, τον άμεσο εντοπισμό ρευματοκλοπών καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας και συνακόλουθα
τη μείωση - μετατόπιση του φορτίου αιχμής.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής «έξυπνου
δικτύου»
Προβλέπεται στη σχετική Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 297/13.2.2013)
01.07.2014: Έναρξη αντικατάστασης των συστημάτων μέτρησης με ευφυή συστήματα μέτρησης
31.08.2015: Ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου 160.000 μετρητών.
30.06.2017: Αντικατάσταση τουλάχιστον του 40% των υφιστάμενων μετρητών
31.12.2020: Αντικατάσταση τουλάχιστον του 80% των υφιστάμενων μετρητών

......
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Εργολαβίες

M

ια άλλη εισήγηση για το πολυσυζητημένο θέμα των εργολαβιών

παρουσίασε ο συνάδελφος Γιώργος Πολυχρόνης και ειδικότερα

για τα έργα κατασκευής και συντήρησης των δικτύων Μέσης

και Χαμηλής Τάσης Διανομής που αφορούν κυρίως σε ηλεκτροδοτήσεις πελατών και ενισχύσεις του δικτύου για λόγους αντιμετώπισης αύξησης της ζήτησης, βελτίωσης της ποιότητας ενέργειας και μείωσης

......

του κόστους εκμετάλλευσης
Αφού αναφέρθηκε στο αντικείμενο και το πλήθος των
διαφορετικών εργασιών κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων διανομής που αναλαμβάνουν οι εργολάβοι έκανε κρίσιμες παρατηρήσεις και προτάσεις για την βελτίωση της κατάστασης και την ποιότητα των εργασιών και υποστήριξε την ανάγκη επανεξέτασης του αντικειμένου των
εργολαβιών.
Ειδικότερα, πρότεινε την
Εκτέλεση από το ΔΕΔΔΗΕ, κατασκευών που απαιτούν
τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και είναι κρίσιμες
για την αξιοπιστία του δικτύου διανομής όπως συνδέσεις
καλωδίων ΜΤ, Υποσταθμοί εσωτερικού χώρου κλπ
Εφαρμογή της εκτέλεσης εργασιών υπό Μέση Τάση από τους εργολάβους προκειμένου να αποφεύγονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση όπου είναι δυνατόν
Βελτίωση της μεθόδου εκτίμησης του προϋπολογισμού

των εργολαβιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις και τους εκάστοτε περιορισμούς κονδυλίων.
Στόχος, όπως είπε, είναι αφενός να καλύπτονται οι ανάγκες σε κατασκευές και συντήρηση των δικτύων εκτιμώντας την υφιστάμενη επάρκεια των δικτύων και προβλέποντας την εξέλιξη των κύριων μεγεθών τους και αφετέρου να
μην «εφευρίσκονται» έργα προκειμένου να τηρηθούν οι
συμβατικές υποχρεώσεις από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ.
Επανεξέταση των κριτηρίων συμμετοχής εταιρειών
στους διαγωνισμούς προκειμένου να συμμετέχουν εταιρείες με πραγματική εμπειρία στην κατασκευή δικτύων και Υ/Σ
Διανομής όπως :
Το ιστορικό τους στην επιχείρηση
Την οργάνωση και την υποδομή που διαθέτουν
Την εμπειρία τους στο αντικείμενο
Έτσι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός με στόχο την βέλτιστη
σχέση κόστους και ποιότητας κατασκευής των έργων.
Επανεξέταση της δραστηριότητας παρακολούθησης
και επίβλεψης των έργων και αναδιοργάνωση διαδικασιών
για καλύτερα τεχνικά αποτελέσματα με ταυτόχρονο περιορισμό του λειτουργικού κόστους
Ειδική εκπαίδευση του προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ που ασχολείται στην επίβλεψη των εργολάβων
Το προσωπικό των εργολάβων που απασχολείται στα εναέρια δίκτυα θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδική
εκπαίδευση (σε σχολές ΔΕΔΔΗΕ) και να διαθέτει σχετική
πιστοποίηση
Καμιά αφανής εργασία να μην κλείνει χωρίς την παρουσία επιβλέποντα
Το προσωπικό των εργολάβων που απασχολείται στα εναέρια δίκτυα θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδική
εκπαίδευση (σε σχολές ΔΕΔΔΗΕ) και να διαθέτει σχετική
πιστοποίηση.
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ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
Κι άλλη απελευθέρωση;
ο τελευταίο διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορες απόψεις και αναλύσεις για

T το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΔΕΗ. Σε αρκετές από αυτές διατυπώνεται μια

ασαφής, «ομιχλώδης» και τελικά «ύποπτη» εμμονή των συντακτών στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας…
Λες και δεν έχει απελευθερωθεί η αγορά Η/Ε στη χώρα μας.
Όταν είναι πια γνωστό ότι από την παραγόμενη Η/Ε μόνο το 70% ανήκει στη ΔΕΗ και όταν
επίσης είναι γνωστό ότι η εγκατεστημένη ισχύς των ιδιωτικών μονάδων παραγωγής Η/Ε στη
χώρα μας σε ορισμένους τομείς είναι συντριπτική σε βάρος της ΔΕΗ : Τα 2/3 της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων φυσικού αερίου ανήκουν σε ιδιώτες ενώ σχεδόν το 100% των μονάδων
ΑΠΕ είναι ιδιωτικές!
Η σπουδή της κυβέρνησης να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των τροικανών και να «απελευθερώσει» βίαια μια αγορά που είναι ήδη απελευθερωμένη, είναι ανεξήγητη ακόμα και κάτω από την πίεση και τους «εκβιασμούς» των τοκογλύφων του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της ΕΕ.
Και αυτό γιατί η αγωνία της συγκέντρωσης εσόδων και της έγκρισης των δόσεων είναι μια
βραχυπρόθεσμη «δοκιμασία» καθώς η χρηματοδότηση της χώρας μας θα σταματήσει, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι ένθερμοι οπαδοί των αποκρατικοποιήσεων, μέσα στην επόμενη τριετία. Δεν μπορεί συνεπώς να πείσει κανέναν το επιχείρημα «της ανάπτυξης» όταν είναι γνωστό ότι οι πωλήσεις δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών (όπως η ΔΕΗ) και τα έσοδα
που θα συγκεντρωθούν θα γίνουν μια μόνο φορά. Πράγμα που σημαίνει ότι το κράτος πέρα από το προνόμιο άσκησης βιομηχανικής (ειδικά τιμολόγια για τη βιομηχανία) και κοινωνικής
πολιτικής (νησιώτες, πολύτεκνοι, αγρότες, κοινωνικό τιμολόγιο) θα χάσει δια παντός και σταθερά ετήσια έσοδα (μερίσματα, φόροι, εισφορές, πάγιος πόρος κλπ).
Δεν πείθουν κανέναν τα επιχειρήματα αυτά. Το μόνο που κάνουν όσοι τα χρησιμοποιούν είναι να κάνουν περισσότερο από βέβαιη την εντύπωση που αποκομίζουμε όλοι μας ότι το παιχνίδι της απελευθέρωσης είναι «σικέ» και ότι … «Είναι πολλά τα λεφτά Άρη», για να θυμηθούμε τη γνωστή ατάκα του Καλογήρου στον Κούρκουλο…

......
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

Τίποτα δεν τελείωσε με την οριακή ψήφιση του
Νομοσχεδίου για την πώληση του ΑΔΜΗΕ

......

Oι πρωτοβουλίες των Πρωτοβάθμιων Σωματείων – λόγω μη λειτουργίας της ΓΕΝΟΠ – στην πιο δύσκολη και καθοριστική περίοδο της ΔΕΗ, ανέδειξαν σημαντικά θετικά αλλά και αρνητικά σημεία.
Σίγουρα, η επιτυχία των πραγματοποιούμενων δράσεων, σε σχέση με το τι διακυβεύεται για την Επιχείρηση αλλά και για τους εργαζομένους με το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αποκρατικοποίηση της
ΔΕΗ, δεν ήταν η αναμενόμενη.
Η προσπάθεια όμως για την ανάδειξη του θέματος και η αντίδραση των εργαζομένων, σε πολύ δύσκολους καιρούς για την αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος και της ΓΕΝΟΠ ιδιαίτερα, είναι ενθαρρυντική.
Πίστη στο δίκαιο του αγώνα και ρεαλιστικό σχέδιο χρειάζεται και όχι τόσο οικονομικά μέσα.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν τελείωσε με την οριακή ψήφιση του Νομοσχεδίου για
την πώληση του ΑΔΜΗΕ.
Οι τροπολογίες που προσπάθησε, χωρίς ευτυχώς αποτέλεσμα, να περάσει η Κυβέρνηση δείχνουν το
δίκαιο του αγώνα μας αλλά ταυτόχρονα και τον φόβο τους να μην προχωρήσει παραπέρα το σχέδιο
τους και να μείνει μόνο στα χαρτιά.
1. Τροπολογία που προσπαθούσε σκόπιμα να ερμηνεύσει τον νόμο 2773. Ότι δηλαδή, οι υπάρχουσες εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ αλλά και αυτές που θα δημιουργηθούν δεν έχουν καμία υποχρέωση
έναντι της ασφαλιστικής περιουσίας μας, της ενσωματωμένης στο Όμιλο ΔΕΗ, ακόμη και αν το Δημόσιο δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς το ασφαλιστικό μας ταμείο.
Και μόνο η παραπάνω προσπάθεια αποδεικνύει την νομική εμπλοκή που θα υπάρξει στους διαγωνισμούς πώλησης του ΑΔΜΗΕ και ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΗ.
2. Τροπολογία που ουσιαστικά εξουσιοδοτούσε τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών να προχωράει στο σχέδιο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ με υπουργικές αποφάσεις παρακάμπτοντας την
Βουλή των Ελλήνων.
Εάν αυτό δεν καταδεικνύει τον φόβο τους για τις αναγκαίες ψηφοφορίες στα επόμενα νομοσχέδια
τότε τι είναι;
Ως εργαζόμενοι έχουμε υποχρέωση να διεκδικήσουμε την περιουσία μας που είναι ενσωματωμένη στην Επιχείρηση και να μην αφήσουμε να χαριστεί σε κανένα “επενδυτή” έναντι πινακίου φακής.
Αυτή η περιουσία είναι και η βάση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού μας ταμείου.
Όλα αυτά όμως μπορούν να γίνουν με μία προϋπόθεση.
Ότι το πρόβλημα είναι ένα, μας αφορά όλους και όλοι μαζί το αντιμετωπίζουμε, σταθερά στην
θέση μας για την διατήρηση της υπάρχουσας νομικής μορφής του Ομίλου ΔΕΗ.
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ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

Συνάδελφε, Συναδέλφισα,
Σε λιγότερο από μια 4ετια, οι εργαζόμενοι είδαν να χάνονται κατακτήσεις δεκαετιών. Είδαν τους μισθούς, τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα να καταβαραθρώνονται. Σήμερα πλέον, η ανεργία και η μερική απασχόληση αποτελούν τον κανόνα. Με τα απανωτά κυβερνητικά μέτρα και τις ενέργειες της εργοδοσίας σε κάθε χώρο δουλειάς, το
κύριο βάρος της κρίσης έπεσε στις πλάτες των εργαζομένων.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι αγώνες που οργανώθηκαν δεν ήταν ανάλογοι των απαιτήσεων και δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν το μόνο εναλλακτικό σενάριο, αυτό που συμπυκνωνόταν στο σύνθημά μας: «την κρίση να πληρώσει
η πλουτοκρατία». Το εργατικό κίνημα βρέθηκε αποδυναμωμένο και σε υποχώρηση.
Στους περισσότερους εργασιακούς χώρους, οι πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών ηγεσιών, όπως και στη ΓΕΝΟΠ, έμειναν σχεδόν αδρανείς, πιστές στη λογική του «κοινωνικού διαλόγου» προς όφελος των επιχειρήσεων, όπως έκαναν και
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό, σε συνδυασμό και με τα συμπτώματα διαφθοράς και εκφυλισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα, οδήγησαν ακόμη περισσότερες μάζες εργαζομένων στην ηττοπάθεια, στη λογική του «δεν γίνεται τίποτα».
Η ύπαρξη ενός τεράστιου εφεδρικού στρατού ανέργων που σήμερα πιέζει περισσότερο από ποτέ, συνέτεινε και αυτή
στο απότομο «χαμήλωμα των απαιτήσεων», στην αναζήτηση μιας προσωρινής «ατομικής λύσης», ή στις συνεχείς υποχωρήσεις για «το καλό της δικιάς μας επιχείρησης».
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να βγάλουν συμπεράσματα αξιοποιώντας την ίδια τους την πείρα. Να γυρίσουν οριστικά
την πλάτη στις δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού, οι οποίες όχι απλά δεν αλλάζουν ρότα αλλά
γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες.
Στη ΔΕΗ, οι ηγεσίες αυτές έχουν συμφωνήσει χρόνια τώρα στην απελευθέρωση της ενέργειας και στην ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ. Πώς είναι δυνατόν οι ίδιες δυνάμεις να μπουν μπροστά και να παλέψουν ενάντια στην πώληση του
ΑΔΜΗΕ, που επιχειρείται από την κυβέρνηση αυτές τις μέρες;
Τα γεγονότα των τελευταίων ετών ανέδειξαν τον κατακερματισμό των συνδικάτων, την αδυναμία ή και την απροθυμία τους να αντιδράσουν συντονισμένα, ακόμη και όταν απέναντι τους βρισκόταν ο ίδιος εργοδότης.
Η νέα γενιά των εργαζομένων, έρχεται να δουλέψει με μισθούς πείνας και χωρίς δικαιώματα.
Όμως ούτε οι επενδύσεις στην Ενέργεια, ούτε η ενδεχόμενη επάνοδος της χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα επαναφέρουν τα εργασιακά δικαιώματα στο προηγούμενο επίπεδο, πόσο μάλλον στο πραγματικό επίπεδο των σύγχρονων αναγκών του 21ου αιώνα.
Η εργοδοσία και οι κυβερνήσεις που εναλλάσσονται στην εξουσία, θα συνεχίσουν να πιέζουν για μεγαλύτερη «ανταγωνιστικότητα» και κερδοφορία, θα συνεχίσουν να πιέζουν για να φτάσουμε σε μισθούς Ασίας. Το κοινωνικό αγαθό της
ενέργειας, θα συνεχίσει να είναι εμπόρευμα, θα γίνεται όλο και πιο ακριβό για τους εργαζόμενους και τον Ελληνικό λαό.
Για να κερδίσουμε και πάλι αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το δικαίωμα
σε ποιοτικές δωρεάν υπηρεσίες υγείας και παιδείας, θα απαιτηθεί η ραγδαία αύξηση συμμετοχής στα συνδικάτα. Θα απαιτηθούν νέοι και μεγάλοι αγώνες που θα φτάνουν πέρα από στενά συντεχνιακά αιτήματα. Και κυρίως θα απαιτηθεί ρήξη με τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, σωστός προσανατολισμός, σε
ταξική βάση.
Οι εργαζόμενοι της χώρας είναι οι παραγωγοί όλου του πλούτου της κοινωνίας. Έχουν κάθε δικαίωμα να απολαμβάνουν μια ζωή αντίστοιχη αυτού του πλούτου και των δυνατοτήτων της σύγχρονης εποχής. Όμως το σύστημα εξουσίας
στα χέρια των καπιταλιστών όχι μόνο δεν έχει να προσφέρει πλέον καμία λύση και προοπτική, αντίθετα σε μια εποχή
απίστευτων τεχνολογικών δυνατοτήτων, η ζωή η δικιά μας και των παιδιών μας έχει γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω.
Έχουμε την ευθύνη να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση και να θέσουμε τις βάσεις για την αντεπίθεση.
Το πρώτο απαραίτητο βήμα είναι η μαζικοποίηση και ανασύνταξη των συνδικάτων. Με αισιοδοξία, υπομονή και
προοπτική. Με αγώνες για το άμεσο, το καθημερινό, αλλά και στραμμένο πάντα το βλέμμα μας προς το μέλλον.

......
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

......

H

κυβέρνηση στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής της για πώληση (ξεπούλημα) βα-

σικών δημόσιων κρατικών υποδομών (ΟΠΑΠ-ΔΕΣΦΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ κτλ.) προ-

χωρεί τώρα και στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.

Καταθέτει εσπευσμένα στις αρχές του 2014 στη βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο παραχωρεί
(τεμαχίζει) τον ΑΔΜΗΕ. Το 66% της εταιρίας παραχωρείται σε ιδιωτικά συμφέροντα έναντι εξευτελιστικής τιμής ενώ το δημόσιο κρατά για λογαριασμό του το 34% των μετοχών.
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) δημιουργήθηκε
με τον νόμο 4001/11 στα πλαίσια της οδηγίας 2009/72 ΕΚ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.Ο τομέας
ευθύνης του είναι η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ. Παίζει τεράστιο ρόλο στην ασφάλεια της χώρας,την
Εθνική Αμυνα και φυσικά στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας.
Το επιχείρημα ότι η είσοδος επενδυτή που θα αναλάβει να καλύψει το επενδυτικό πρόγραμμα
δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.Ο Μηχανισμός Χρέωσης Χρήσης του Συστηματος (ΧΧΣ)
επιμερίζει την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του δικτύου στους καταναλωτές.
Η θέση της ΑΝΕΞΑΡΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ είναι σταθερή και αταλάντευτη. ΔΕΗ ενιαία καθετοποιημένη, ανταγωνιστική με ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της,με προσλήψεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.
Ο αγώνας μας για την ακύρωση και καταψήφιση του νομοσχεδίου πρέπει να είναι συντονισμένος. Ομοσπονδία, πρωτοβάθμια σωματεία, τοπική διοίκηση, όλοι οι εργαζόμενοι στον όμιλο ΔΕΗ
πρέπει να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για την ακύρωση του νομοσχεδίου.
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ «ΑτΕ»

«Σκανδαλώδης» απόφαση
ε πλειοψηφία δυο προς ένα, το Διαιτητικό ΔικαστήΚΟΣΤΟΣ
2009 2010 2011 2012
ριο στη ΡΑΕ που ασχολήθηκε με τη διαφορά ανάμεσα στη ΔΕΗ και την εταιρία «Αλουμίνιον της ΕλλάΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
δος» σχετικά με την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύμαΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
τος που αγοράζει η δεύτερη από τη ΔΕΗ, επιδίκασε και
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
ουσιαστικά εξαναγκάζει τη ΔΕΗ να πουλά Η/Ε κάτω του
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
κόστους παραγωγής.
Η ΔΕΗ σε μια προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η διαΕυρώ / MWh
φορά μεταξύ της τιμής «που αυθαίρετα και αναιτιολόγηΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ
49,0
52,5 53,7 50,8
τα επιδίκασε η πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ
53,4
53,8 60,8 59,5
και του πραγματικού κόστους της ΔΕΗ», προχώρησε σε
δημοσιοποίηση των στοιχείων κόστους.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ +
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ επισηΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
53,9
53,2 63,8 69,2
μαίνεται μεταξύ άλλων ότι «Καθίσταται πλέον πασιφανής
η τεράστια απόκλιση της τιμής των 36,6 Ευρώ/Mwh που
επιδίκασε η πλειοψηφία (2 προς 1) του Διαιτητικού Δικαστηρίου σε σχέση με το πραγματικό κόστος.
Ακόμη και στην ακραία περίπτωση που ήθελε να ικανοποιήσει την αδικαιολόγητη απαίτηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. να τροφοδοτείται αποκλειστικά από τη φθηνότερη λιγνιτική παραγωγή (μετακυλίοντας στους λοιπούς καταναλωτές το κόστος των ακριβότερων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής Φυσικού Αερίου του Ομίλου Μυτιληναίου), η
τιμή που επιδίκασε η πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου απέχει τουλάχιστον 20 Ευρώ/MWh από το πραγματικό κόστος.»
Εξάλλου σε πρόσφατη ομιλία του ο Πρόεδρος της Επιχείρησης Αρθούρος Ζερβός διευκρίνισε πως «η πρόσφατη απόφαση της
πλειοψηφίας της διαιτησίας για το ύψος τιμολόγησης στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ είναι σκανδαλώδης.
Με την απόφαση της, η πλειοψηφία της διαιτησίας προσπαθεί να επιβάλλει στη ΔΕΗ να παρανομήσει, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, εις βάρος όλων των καταναλωτών στη χώρα μας και
αδικεί κατάφωρα την Επιχείρηση μας, καθώς, όπως είπα, μας υποχρεώνει να πουλάμε ενέργεια κάτω του κόστους.(…) Η τιμή που
αποφάσισε η διαιτησία στην πραγματικότητα είναι 36,6 ευρώ/MWh και όχι τα 40,7 ευρώ/MWh όπως έγινε γνωστό, καθώς στα 40,7
ευρώ/MWh περιλαμβάνονται και άλλα έξοδα.
Αντίθετα, το αποτέλεσμα της μελέτης της PWC, αποδεικνύει πως το μεσοσταθμικό κόστος της ΔΕΗ είναι 72 ευρώ/MWh, ενώ
το κόστος λιγνιτικής παραγωγής, πάνω στη οποία βασίστηκε η απόφαση της διαιτησίας, είναι 62 ευρώ/MWh. Δεν μπορεί όλοι εκτός
ΔΕΗ, καλύτερα και από την ίδια τη ΔΕΗ, να γνωρίζουν το δικό της κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.»

M

Αρκετοί συνάδελφοι και εφέτος αξιοποίησαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν κάρτες απεριορίστων διαδρομών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε πιο χαμηλή τιμή. Όπως και πέρυσι έτσι και για
τη νέα χρονιά ο Σύλλογός μας εξασφάλισε για τα μέλη
του τη δυνατότητα (που δίνει ο ΟΑΣΑ σε συλλόγους
και σωματεία) να προμηθευτούν κάρτες σε προνομιακή τιμή.
Για να μην… ξεχνά κανείς την κάρτα του ο Σύλλογος πρόσφερε σε όλους τους συναδέλφους μια χρηστική θήκη.
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η ηλεκτρονική υπηρεσία της ΔΕΗ

για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, όπου και αν βρίσκεστε!
ΔΕΗ, συνεχίζοντας
να εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες
της για την ολοένα και
καλύτερη εξυπηρέτηση
των καταναλωτών, δημιούργησε την on-line υπηρεσία: e-bill info.
Mέσω της υπηρεσίας αυτής, ο καταναλωτής έχει
τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή, από όπου
και αν βρίσκεται, να ενημερωθεί για τον λογαριασμό του, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, 24 ώρες το 24ωρο, έχοντας απλώς πρόσβαση στο internet.
Με τη νέα υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όλους λογαριασμούς του τελευταίου 12μήνου, είτε αφορούν
οικία, είτε εξοχική κατοικία ή επιχείρηση κλπ., με μία
μόνο εγγραφή.
Βοηθά επίσης την ταχεία αρχειοθέτηση των λογαριασμών, δημιουργώντας ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης
και μεταβολής των χρεώσεων, ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον η υπηρεσία e-bill info διευκολύνει ένα
μεγάλο ποσοστό καταναλωτών που έχουν χάσει, για
κάποιο λόγο, των λογαριασμό τους, αφού τώρα ποια
δε χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα για
εκτύπωση του λογαριασμού τους, αλλά αυτό μπορεί

Η

να γίνει εύκολα από το
σπίτι ή το γραφείο, μέσω
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.
Άλλο ένα πλεονέκτημα
της υπηρεσίας e-bill info
είναι ότι ο καταναλωτής,
εφόσον επιθυμεί, την ημέρα έκδοσης του νέου
λογαριασμού, μπορεί να
ενημερώνεται αυτόματα
στην ηλεκτρονική του διεύθυνση για τα βασικά
στοιχεία του εκδοθέντος λογαριασμού του και να γνωρίζει πότε θα λάβει τον επόμενο λογαριασμό για καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.
Η εγγραφή στην υπηρεσία e-bill info, για να απολαμβάνει κανείς όλα τα οφέλη που προσφέρει, είναι πολύ απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
μπουν στο www.dei.gr και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, όπως και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και τον Α/Α λογαριασμού που υπάρχουν στον
λογαριασμό τους.
Η υπηρεσία e-bill info αναδεικνύεται σε μια από
τις πιο ασφαλείς και λειτουργικές εφαρμογές του
είδους που αξίζει κανείς να δοκιμάσει για να απλοποιήσει την καθημερινότητά του και αποτελεί ένα
ακόμη βήμα από τη ΔΕΗ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

