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55Ο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΕ/ΔΕΗ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΙΑΤΗ 

 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Όχι γιατί είθισται αλλά γιατί επιβάλλεται, πριν μιλήσω για τα ειδικά 

ζητήματα της χώρας μας και της επιχείρησης, έχω χρέος, γιατί η 

ΕΤΕ/ΔΕΗ δεν ήταν ποτέ ξεκομμένη από τους αγώνες και τις αγωνίες 

του συνόλου του κόσμου της εργασίας, των απόμαχων της δουλειάς, 

της νέας γενιάς, πρωτίστως να τοποθετηθώ για την κυβερνητική 

πολιτική αλλά και τη στάση του συνόλου του εργατικού 

συνδικαλιστικού κινήματος. 

Ο λόγος που το κάνω, δεν είναι τυχαίος. 

Αμφότερα και η κυβερνητική πολιτική και η στάση του 

συνδικαλιστικού κινήματος και ιδιαίτερα της ΓΣΕΕ απέναντι σε αυτή 

την πολιτική αφορούν και καθορίζουν τη ζωή όλων μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Η Κυβέρνηση ήδη πολύ πριν από την 3η αξιολόγηση είχε αρχίσει την 

προσπάθεια να οικοδομήσει και να αφηγηθεί (όπως ο Σαμαράς) το 

δικό τηςsuccessstory για την ελληνική οικονομία, τους εργαζόμενους, 

τους συνταξιούχους, τους ανέργους. 

Με βάση το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο μέσα στο 2018 θα 

ενταθεί επικοινωνιακά, ούτε λίγο ούτε πολύ, η χώρα μας τον φετινό 

Αύγουστο θα βγει οριστικά από την επιτροπεία των Μνημονίων, θα 

απαλλαχθεί από την τυραννία των δανειστών και των θεσμών με τη 

λεγόμενη «καθαρή έξοδο», ενώ παράλληλα θα υπάρξει θετική 

διευθέτηση του δημοσίου χρέους».  

Για την Κυβέρνηση, η οικονομία είναι περίπου στα όρια της 

απογείωσης, οι ξένες επενδύσεις είναι προ των πυλών, η δημιουργία 

χιλιάδων θέσεων εργασίας ήδη συντελείται, ενώ η ανεργία μειώνεται 

με ταχείς ρυθμούς. Οι μόνοι που δεν το καταλαβαίνουμε, είμαστε 

εμείς… 

Στη βάση αυτής της επιχειρηματολογίας, η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να 

επιταχύνει με απίστευτους ρυθμούς την αξιολόγηση του ελληνικού 

προγράμματος και ξεκίνησε η 4η(ήδη η 3η αξιολόγηση 

ολοκληρώθηκε) παίρνοντας όλα τα μέτρα και τα προαπαιτούμενα που 

απαιτούν οι δανειστές και οι  θεσμικοί εκπρόσωποί τους (ΔΝΤ, Ε.Ε. 
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ΕΚΤ, ΕΣΜ) χωρίς καμιά πλέον «αντίσταση» ή τουλάχιστον σθεναρή 

διαπραγμάτευση έστω και για το θεαθήναι.  

Το κυβερνητικό επιτελείο εφαρμόζοντας την τακτική «ο σκοπός 

αγιάζει τα μέσα» ψηφίζει ότι οι δανειστές της ζητήσουν και κατόπιν 

προσπαθεί να το δικαιολογήσει ως αναγκαίο κακό ώστε να 

«απαλλαχθούμε από τα Μνημόνια».  

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;  

Για τους εργαζόμενους και την πλειοψηφία της κοινωνίας μας, 

σαφώς και δεν υπάρχει κανένα successstory.  

Αντίθετα, για τον κόσμο της εργασίας και των απομάχων της 

δουλειάς, υπάρχει μια συνεχιζόμενη κρίση που συνεχώς βαθαίνει και 

τούτο γιατί επιλογή και αυτής της Κυβέρνησης, σε συνέχεια όσων 

έκαναν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είναι η εφαρμογή σκληρών 

νεοφιλελεύθερων μέτρων λιτότητας και μνημονιακών πολιτικών, που 

ρίχνουν ολοένα και περισσότερα βάρη στις πλάτες της κοινωνίας, 

στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους μικρούς και 

μεσαίους επαγγελματίες, στους ανέργους.  

 

 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ «SUCCESSSTORY» 

Το πολυνομοσχέδιο της 3ης αξιολόγησης που ψηφίστηκε το Γενάρη 

δείχνει ποιο είναι το πραγματικό successstory: 

 

1) ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ  

 

Απελευθέρωση των κατασχέσεων των σπιτιών και των λαϊκών 

κατοικιών μέσα από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, 
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προκειμένου να «ανακουφιστούν» οι τραπεζίτες, ενώ ταυτόχρονα 

είναι σε πλήρη εξέλιξη  το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων στα ξένα 

αρπακτικά funds. 

 

2) ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

 

Εκχώρηση στο νέο Υπερταμείο όλων των ΔΕΚΟ με σκοπό να 

πουληθούν άμεσα όσες είναι φιλέτα και οι υπόλοιπες  αργότερα αφού 

«εκσυγχρονιστούν» (βλ απολύσεις, μείωση εργατικού κόστους κοκ). 

Είναι πια θέμα χρόνου να ιδιωτικοποιηθούν εντελώς βασικά κοινωνικά 

αγαθά (Ενέργεια: ΔΕΗ, Νερό: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΘ) για να ακολουθήσει 

όποια ΔΕΚΟ έχει μείνει (Συγκοινωνίες, Λιμάνια κ.λ.π.). 

 

3) Πετσόκομμα συντάξεων 

 

Εντός του 2018 καταργείται πλήρως το ΕΚΑΣ. Επαναϋπολογίζονται εκ 

νέου 2,5 εκατομμύρια παλαιές κύριες και επικουρικές συντάξεις, που 

κατά κανόνα σημαίνει μικρότερη σύνταξη. Οι σκληρότερες περικοπές 

για τους χαμηλοσυνταξιούχους θα επέλθουν το 2019, με την 

εφαρμογή της συμφωνίας Κυβέρνησης – θεσμών για μείωση κατά 

18% της σύνταξης, ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί από τις «προσωπικές 

διαφορές» που θα προκύψουν με τονεπανυπολογισμό των 

συντάξεων. Θυμίζουμε ότι η συμφωνία αυτή έγινε με την 

προηγούμενη αξιολόγηση. 
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4) Υπερφορολογηση 

 

Η υψηλή φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, ο εξοντωτικός 

συμπληρωματικός φόρος του ΕΝΦΙΑ, οι υψηλότατοι συντελεστές 

ΦΠΑ, οι αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών, πέρα 

από κάθε λογική, οι συνεχείς έκτακτες εισφορές και εισφορές 

αλληλεγγύης έχουν γονατίσει την κοινωνία.  

Επισημαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος 

της εγχώριας παραγωγής και της δαπάνης με αποτέλεσμα την 

πρωτοφανή πτώση του ΑΕΠ της χώρας σωρευτικά κατά 27%. 

Αυτό είναι το πραγματικό successstory και όχι αυτό που μας 

παρουσιάζουν. 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) 

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Όμως πέρα απ’ όσα ανέφερα ήδη Η Κυβέρνηση φυσικά δεν έχει κάνει 

ούτε πρόκειται να κάνει πράξη τα υπεσχημένα της για επαναφορά των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με καθολική και δεσμευτική ισχύ.  

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Σας θυμίζω ότι με τη Μνημονιακή νομοθεσία του Βρούτση ως 

γνωστόν αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών 

οργανώσεων να καθορίζουν τους εθνικούς κατώτατους μισθούς μέσω 

της ΕΓΣΣΕ που θα είναι καθολικά δεσμευτική για όλους τους 

εργοδότες.  
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Με μνημονιακή και εργοδοτική απαίτηση, ο καθορισμός των 

κατώτατων μισθών υποχρεωτικού χαρακτήρα μετά από μια εντελώς 

γελοία και προσχηματική διαδικασία δήθεν διαβούλευσης μεταξύ 

εργοδοτών, εργαζομένων, επιστημονικών ινστιτούτων, ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων είναι πλέον αρμοδιότητα της Κυβέρνησης.  

Με τον τρόπο αυτό η ΕΓΣΣΕ απώλεσε τον μισθολογικό της χαρακτήρα 

και έχει απομείνει να καθορίζει θεσμικές ρυθμίσεις και μόνο. 

Αυτή τη νομοθεσία, η σημερινή Κυβέρνηση δεν την κατάργησε, ούτε 

τολμά να την καταργήσει, όπως έλεγε και όπως αποδεικνύεται. Και όχι 

μόνο δεν την καταργεί, αλλά σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της 

Υπουργού Εργασίας, η Κυβέρνηση σκέπτεται να δώσει αύξηση στο 

νομοθετικά οριζόμενο κατώτατο μισθό εντός του 2018!  

Δηλαδή, αντί η Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, συντηρεί 

αυτή την κατάσταση θέλοντας μάλιστα να φανεί και γενναιόδωρη! 

Από την άλλη πλευρά, τα μνημόνια κατάστρεψαν και τις κλαδικές 

συλλογικές συμβάσεις, αφού δεν έχει κανένα σχεδόν νόημα να 

υπογραφεί καμία τέτοια ΣΣΕ από τη στιγμή που δεν θα έχει 

υποχρεωτικό χαρακτήρα για το σύνολο των επιχειρήσεων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι κλαδικές ΣΣΕ δεν ξεπερνούν πλέον τις 10 

και αυτές βέβαια ισχύουν μόνο για τα μέλη των οργανώσεων που τις 

υπογράφουν.  

Όσο δε για τις επιχειρησιακές ΣΣΕ υπεγράφησαν περίπου 250 πολλές 

εκ των οποίων είναι στο ύψος των 586 €. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν το μέγεθος της απορρύθμισης των 

μισθών και τούτο διότι πάνω από το 80% των επιχειρήσεων 

αμείβει τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό και μόνο 

το 20% των εργαζομένων καλύπτεται από κάποιου είδους ΣΣΕ 
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(κλαδική, ομοιοεπαγγελματική, επιχειρησιακή). Τα ποσοστά 

αυτά ήταν ακριβώς αντίστροφα πριν από την εφαρμογή των 

Μνημονίων.  

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την αρνητική στάση της 

Κυβέρνησης, των εργοδοτών και των δανειστών, ο αγώνας 

συνολικά του συνδικαλιστικού κινήματος (που πρέπει να γίνει 

αγώνας όλων των εργαζομένων) για την επαναφορά των ΣΣΕ 

και της ΕΓΣΣΕ, πρέπει να πάρει νέα χαρακτηριστικά, να 

ενταθεί και να γενικευτεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 

 

Ο ρόλος της ΓΣΕΕ θα πρέπει να είναι καθοριστικός, τόσο σε επίπεδο 

συντονισμού και οργάνωσης, όσο και σεπολιτικό επίπεδο. 

Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο για πολλοστή φορά δεν φαίνεται από 

πουθενά. 

Δεν φαίνεται από πουθενά γιατί η ηγεσία της ΓΣΕΕ είναι κατώτερη 

των περιστάσεων. 

Μακάρι αυτό να το λέγαμε μόνο εμείς και να κάναμε λάθος. 

Πρωτίστως το μαρτυρούν τα αποτελέσματα της στάσης και της-

«δράσης» της. 

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι οκτώ χρόνια τώρα 

σκληρής μνημονιακής πολιτικής και άγριων μέτρων λιτότητας, 

το συνδικαλιστικό κίνημα έχει δεχτεί μια βαθιά, στρατηγικού 

χαρακτήρα, ήττα, βρισκόμενο πλέον χωρίς διαπραγματευτική 

δύναμη, να βιώνει τη δική του μεγάλη κρίση.  

Ταυτόχρονα, η εργατική τάξη της χώρας μας έχασε σε ελάχιστο χρόνο 

θεμελιώδεις κατακτήσεις, ενώ αυξήθηκε θεαματικά ο βαθμός 

εκμετάλλευσής της.  

Την ίδια ώρα, οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, που η ηγεσία της ΓΣΕΕ 

έκανε τα πάντα για να μην πετύχουν, έχασαν τη φλόγα των 

προηγούμενων ετών. 

Για τις δυνάμεις του κεφαλαίου αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή να 

δώσουν την καίρια βολή στο συνδικαλιστικό κίνημα και δυστυχώς 

αυτή την «εξυπηρέτηση» προσφέρει η σημερινή Κυβέρνηση 

ανοίγοντας το θέμα της συντηρητικής αναθεώρησης του Ν.1264/82, ο 
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οποίος αποτελεί την θεσμική ραχοκοκαλιά της συνδικαλιστικής 

δράσης στη χώρα μας.  

Η τροποποίηση του Ν.1264/82 προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στην 

μακρά αλυσίδα των μνημονιακών νομοθετημάτων που, με τρόπο 

βίαιο, από τη μία απογύμνωσαν την εργατική τάξη από κάθε εργατικό 

δικαίωμα και από την άλλη, εξόπλισαν την εργοδοσία με θεσμικά 

προνόμια, καταλύοντας στην ουσία τη δημοκρατία στη χώρα μας. 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Όπως ήδη είπα δεν φτάσαμε τυχαία ως εδώ. 

Ένας από τους λόγους είναι γιατί η ηγεσία της ΓΣΕΕ δεν στάθηκε 

(ούτε και τώρα) στο ύψος των ευθυνών και των περιστάσεων. 

Η αλήθεια αυτή είναι και όσο σκληρή και  

 αν είναι εάν δεν θέλουμε να συνεχίσει η ίδια κατάσταση,  

 εάν δεν θέλουμε να βάλουμε φρένο και να σταματήσουμε αυτές 

τις βάρβαρες αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές πρέπει να 

λέγεται. 

Όμως επειδή δεν αρκεί αυτό εάν θέλουμε να αναστρέψουμε την 

κατάσταση κυρίως πρέπει να κουβεντιάσουμε και να κατανοήσουμε 

(επιτέλους) γιατί δεν συμμετέχει πλέον ο κόσμος στις απεργίες, τις 

συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια. 

Αυτό το ερώτημα όσο και να ενοχλεί κάποιους, έχουμε χρέος να το 

κουβεντιάσουμε και να το απαντήσουμε. 

Εγώ χωρίς δισταγμό το θέτω και ταυτοχρόνως το απαντώ. Ο κόσμος 

δεν συμμετέχει γιατί είναι βολεμένος όπως λένε για να κρύψουν τις 

δικές τους ευθύνες κάποιοι γραφειοκράτες της ΓΣΕΕ; 

Ή γιατί είναι ασυνείδητος; 

Η δική μου απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι βέβαια. 
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Συναδέλφισσες –φοι,  

Κατά την ταπεινή μου άποψη οι κυριότεροι λόγοι που δεν συμμετέχει 

ο κόσμος είναι άλλοι. 

Κατά τη δική μου άποψη οι κύριοι λόγοι για τη μη συμμετοχή του 

κόσμου εδράζονται στις εξής αιτίες: 

 Πρώτον έχει χαθεί η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη του κόσμου της 

εργασίας προς εμάς που τον εκπροσωπούμε. 

 Δεύτερον έχει περάσει στο υποσυνείδητο της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των εργαζομένων η καταστροφική αντίληψη της 

αναποτελεσματικότητας των αγώνων. 

 Τρίτον έχει πιάσει τόπο η μαύρη προπαγάνδα του συστήματος ότι 

δεν υπάρχει άλλη πολιτική και ότι αυτή η πολιτική είναι 

μονόδρομος και 

 Τέταρτον στον αντίποδα του ότι έχει πιάσει τόπο η προπαγάνδα 

του συστήματος περί μονόδρομων και ότι δεν υπάρχει άλλη 

πολιτική,  

εμείς (η ηγεσία του Σ.Κ.) δεν αναδείξαμε επαρκώς την άλλη πολιτική, 

τον άλλο δρόμο.  

 

Με λίγα λόγια δεν δώσαμε όραμα, προοπτική και ελπίδα. 

 

Ειδικά το τελευταίο, χωρίς να υποτιμώ την αξία όλων των 

άλλων, είναι κομβικής αξίας ζήτημα και παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην κινητοποίηση των πλατιών μαζών του εργατικού – 

λαϊκού κινήματος. 
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Αυτές κατά την άποψη μου είναι οι βασικές αίτιες για τη μη 

συμμετοχή των πλατιών μαζών. 

 

ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Γι αυτό, όπως είπα 

εάν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, 

εάν θέλουμε να βάλουμε φρένο και να σταματήσουμε αυτές τις 

βάρβαρες, αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές εκείνο που πρέπει να 

κάνουμε άμεσα είναι  

να εξαλείψουμε τις αιτίες που κρατούν τα εκατομμύρια του κόσμου 

της εργασίας μακριά  

από τα συνδικάτα, τις απεργίες και τα συλλαλητήρια  

με πρώτη και κυριότερη την άποψη περί της 

αναποτελεσματικότητας των αγώνων. 

 

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ; 

 

Όμως για να εξαλείψεις την οποιαδήποτε αιτία πρώτα πρέπει να έχεις 

κατανοήσει τι την δημιούργησε. 

Σε αυτή μας την προσπάθεια της κατανόησης του πως παγιώθηκε η 

αντίληψη περί αναποτελεσματικότητας των αγώνων, η απάντηση που 

εμείς δίνουμε εδράζεται στον εγκληματικό τρόπο (και συνειδητά 

χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, γιατί όντως ήταν εγκληματικό αυτό 

που έγινε και συνεχίζεται χρόνια τώρα),  
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που η ηγεσία της ΓΣΕΕ επέλεξε να «αντιμετωπίσει» τον οδοστρωτήρα 

των μνημονίων, της ΤΡΟΪΚΑΣ και των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων 

που μόνο ως απλή διαμαρτυρία μπορεί να χαρακτηριστεί και  

που δεν είχε και δεν έχει (γιατί εξακολουθεί την ίδια στάση) 

καμία απολύτως σχέση με αυτό που ονομάζουμε αντίσταση 

και αγώνα και γι’ αυτό ως ήταν αναμενόμενο είχε ως 

αποτέλεσμα να μην νικήσουμε αλλά να ηττηθούμε. 

 

Λέω ότι ήταν αναμενόμενο γιατί όντως,πώς να νικήσεις χωρίς 

ουσιαστικό αγώνα;  

1. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν η ηγεσία της ΓΣΕΕ 

στην ουσία αποδεχόταν τα μνημόνια και δεν έκανε καμία 

ουσιαστική προσπάθεια ιδεολογικής αποδόμησής τους; 

Ο αγώνας πρώτα απ’ όλα, για να έχεις σοβαρές πιθανότητες 

νίκης πριν αναμετρηθείς στο πεδίο των δρόμων, πρέπει να 

δίνεται ιδεολογικά. 

 

2. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν η ηγεσία της ΓΣΕΕ δεν 

έκανε καμία προσπάθεια απόκρουσης της μαύρης προπαγάνδας 

του συστήματος περί μονόδρομων και ανυπαρξίας άλλων 

πολιτικών; 

 

3. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν δεν του δείχνεις τον 

άλλο δρόμο και δεν του δίνεις όραμα, προοπτική και ελπίδα; 
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4. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν τον καλείς σε 

«αγώνα» χωρίς σοβαρό σχέδιο αντίστασης, χωρίς συντονισμό 

των δυνάμεων του και με αποσπασματικές κινήσεις; 

 

5. Πώς να νικήσει ο κόσμος της εργασίας όταν αφήνεις τον κάθε 

κλάδο να αγωνίζεται και να χτυπιέται μόνος του; 

 

6. Πώς να νικήσει το εργατικό κίνημα με τις 24ωρες απεργίες 

εθιμοτυπικού χαρακτήρα που εξαγγέλλονταν την τελευταία 

στιγμή λίγες ημέρες πριν ψηφιστούν τα όποια μέτρα ή 

νομοσχέδια και που η υλοποίηση τους ήταν για την ημέρα 

που θα ψηφίζονταν; 

 

7. Πώς να νικήσει το εργατικό κίνημα με τις 24ωρες απεργίες που 

εξαγγέλλονταν με τον τρόπο που ανέφερα πιο πάνω και που από 

την ημέρα που εξαγγέλλονταν μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης 

τους δεν γίνονταν καμία απολύτως προσπάθεια 

προετοιμασίας τους; 

 

Υπερηφανεύονται κάποιοι ότι κάναμε λέει 46 24ωρες. Ε και; 

Για ποιό πράγμα υπερηφανεύονται; 

Για το ότι με την επιλογή των 24ωρων ηττηθήκαμε; 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει στη φαρέτρα του δεκάδες «όπλα» από 

την στάση εργασίας μέχρι την Γενική απεργία διαρκείας. 
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 ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΠΛΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ 

 ΕΔΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΕΙ,  

ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΤΗΣ 

ΔΟΥΛΕΙΑΣ,  

ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΣΤΕΙ  ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΟΠΛΟ; 

 

ΑΝ ΑΝΤΙ… 

ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΚΛΙΜΑ… 

 

Αν αντί να κάναμε τις 24ωρες της τελευταίας στιγμής που εκτός των 

άλλων ήταν και απροετοίμαστες ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΚΛΙΜΑδίναμε 

διάρκεια λίγων ημερών στον αγώνα μας μήπως είχαμε νικήσει; 

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ. 

Η απάντηση είναι ΝΑΙ γιατί εμείς είμαστε οι δυνατοί! 

Πότε όμως αυτή η δύναμη φαίνεται και φέρνει αποτέλεσμα; 

 

ΟΤΑΝ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ 

ΚΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 

 

Ξαναεπαναλαμβάνω μήπως και το κατανοήσουν οι 

γραφειοκράτες της ΓΣΕΕ. 

Το ότι είμαστε οι πολλοί φαίνεται και φέρνει αποτέλεσμα; 
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Όταν κινούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αποφασισμένοι ταυτόχρονα, 

συντονισμένα, με σχέδιοκαι η πίεση μας έχει διάρκεια. 

 

Η ηγεσία της ΓΣΕΕ ποτέ δεν τόλμησε να το κάνει. 

Είναι μια ηγεσία που δεν έχει πίστη στη δύναμη του εργατικού 

κινήματος, αδύναμη και φοβισμένη. 

 

 

ΟΤΑΝ Η ΗΓΕΣΙΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ… 

 

Με τι ηθικό να δώσει τη μάχη ο «κόσμος της εργασίας»  όταν η 

ηγεσία του κρύβεται και στην ουσία δεν κάνει τίποτα για να 

νικήσουμε; 

Πως λοιπόν να μην περάσουν αυτές οι πολιτικές; 

Πως να μην παγιωθεί στις ψυχές, τη συνείδηση της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των εργαζομένων η καταστροφική αντίληψη της 

αναποτελεσματικότητας των αγώνων; 

 

Γι αυτό ο κόσμος πλέον δεν συμμετέχει. 

Δεν συμμετέχει:  

α.γιατί συνειδητά τον έκαναν να αισθάνεται ανήμπορος και αδύναμος 

β. γιατί δεν βλέπει σοβαρή προσπάθεια αντίστασης 

γ. και κυρίως γιατί δεν του δώσαμε όραμα, προοπτική και ελπίδα 

και βεβαίως σήμερα ένας ακόμα τεράστιος λόγος που δεν 

συμμετέχει είναι γιατί απογοητεύτηκε και προδόθηκε και απ’ 

αυτή τη κυβέρνηση και δεν βλέπει πουθενά εναλλακτική 

πολιτική διαφορετικής κατεύθυνσης. 
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Συνάδελφοι,  

Κατά την άποψή μας, για όλα αυτά, 

για όσα πέρασαν και για το ότι ο κόσμος αισθάνεται 

ανήμπορος να αντισταθεί έχει τεράστια ευθύνη και η ηγεσία 

της ΓΣΕΕ  

Αυτή είναι η αλήθεια είτε αρέσει, είτε όχι. 

 

 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ; 

Όμως το κύριο ζητούμενο τώρα δεν είναι να εξαντλήσουμε τη 

συζήτηση στο τι δεν έγινε σωστά,  

 

Το κύριο ζητούμενο είναι κατανοώντας πως φτάσαμε ως εδώ 

το πώς θα αλλάξουμε το αρνητικό κλίμα.                       

Το κύριο ζητούμενο είναι το πώς θα φέρουμε τον κόσμο πιο 

κοντά μας  

και κυρίως  

το πώς θα σβήσουμε από τη ψυχή και το μυαλό του την 

καταστροφική αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων 

και  

την πεποίθηση(που δυστυχώς η κυβέρνηση του Σύριζα με την 

κωλοτούμπα που έκανε βοήθησε να εδραιωθεί) ότι τελικά δεν 

γινόταν αλλιώς και δεν υπάρχει άλλη πολιτική.   

 

Η ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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 Εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να σταθούμε. 

 Εδώ είναι που πρέπει να επικεντρώσουμε  

με πρώτο και σημαντικότερο στόχο να αντικρούσουμε τη 

μαύρη προπαγάνδα του συστήματος ότι «δε γινόταν 

αλλιώς» και ότι «αυτή η πολιτική είναι μονόδρομος» και 

ταυτοχρόνως σε πείσμα όσων λένε ότι αυτό δεν είναι 

δουλειά των συνδικάτων να αναδείξουμε την άλλη 

πολιτική, να δείξουμε τον άλλο δρόμο (είναι αυτοί που 

θέλουν τα συνδικάτα χωρίς λόγο και άποψη, απολίτικα και 

αποστεωμένα). 

 

 Μόνο έτσι θα δώσουμε όραμα και προοπτική στον κόσμο της 

εργασίας. 

 Μόνο έτσι, όταν του δείξουμε ότι γινόταν και αλλιώς 

 

και ότι δεν ήταν υποχρεωτικό για να σωθεί η οικονομία και η χώρα 

να κλέψουν το μισθό του, 

να κλέψουν τη σύνταξή του και  

να τον καταδικάσουν στη φτώχεια και την ανέχεια, θα μπορέσουμε να 

τον σηκώσουμε από τον καναπέ. 

 

Οι εργαζόμενοι θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα βγουν στους 

δρόμους 

 Όταν μιλήσεις στην ψυχή τους 

 Όταν μιλήσεις στην καρδιά τους 

 Όταν σε δουν πρώτος να βγαίνεις στο ξέφωτο και όχι να 

κρύβεσαι 
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 Όταν σε δουν να ηγείσαι των αγώνων τους και ΚΥΡΙΩΣ 

 ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ 

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ. 

 

ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

 

Ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να πάμε σ’  όλους τους χώρους δουλειάς 

να βρούμε τον κάθε εργαζόμενο και να του μιλήσουμε για το πόσο 

μοναδικός είναι, για το πόσο σημαντικός και δυνατός είναι. 

 

Πρέπει να σβήσουμε από την ψυχή του την αντίληψη που του 

εμπέδωσαν ότι είναι ανήμπορος και αδύναμος και ότι θέλουν 

οι άλλοι (το σύστημα) σε βάρος του πάντα θα το πετυχαίνουν. 

 Πρέπει να τον πείσουμε ότι εμείς είμαστε οι δυνατοί. 

 Πρέπει να τον πείσουμε ότι όλοι μαζί είμαστε παντοδύναμοι. 

 Πρέπει να τον πείσουμε ότι μπορούμε να σταματήσουμε αυτές τις 

πολιτικές. 

 Πρέπει να τον πείσουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. 

 Πρέπει να τον πείσουμε ότι το σύνθημα να πάρουμε τις ζωές στα 

χέρια μας μπορεί να γίνει πράξη. 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ 
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Για να πείσουμε όμως τους εργαζόμενους να πιστέψουν στη 

δύναμή τους και να συμμετάσχουν μαζικά, πρέπει να τους 

οδηγήσουμε επιτέλους σε μια νίκη. Έστω και μικρή. 

 

Αυτή θα είναι η καλύτερη ένεση στο ηθικό τους και η βάση για 

να έρθουν και οι μεγαλύτερες. 

 

Καμία όμως νίκη δε θα έρθει εάν δεν εγκαταλείψουμε την 

στρατηγική της διαμαρτυρίας και δεν την αντικαταστήσουμε 

με την επιλογή της αντίστασης και της ανατροπής. 

Με λίγα λόγια, εκείνο που πρέπει να κάνουμε μαζί με τα όσα ήδη 

ανέφερα, είναι επιτέλους να αποφασίσουμε να προετοιμάζουμε 

διαφορετικά τους αγώνες μας, να αντιδρούμε έγκαιρα, 

συντονισμένα και με σχέδιο. 

 

Σχέδιο που θα περιλαμβάνει κινήσεις σκληρής σύγκρουσης 

για να μην περάσουν οι όποιες αντεργατικές-αντιλαϊκές 

πολιτικές και  

όχι κινήσεις απλά διαμαρτυρίας για αυτό που έτσι κι αλλιώς 

θα περάσει. 

 

Για εμάς, ο κάθε αγώνας πρέπει να σχεδιάζεται και να δίνεται με στόχο 

να μην περάσουν οι όποιες αντεργατικές πολιτικές. Και αυτό δεν 

γίνεται μόνο με 24ωρες απεργίες την τελευταία στιγμή. 
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Κανένας εργαζόμενος δεν είναι αφελής. Όλοι αντιλαμβάνονται πότε 

ένας αγώνας είναι σχεδιασμένος ως διαμαρτυρία και πότε ως 

αντίσταση. 

Με λίγα λόγια για να αλλάξουμε το κλίμα και να πετύχουμε μια πρώτη 

νίκη χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά ταξικά. 

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΤΑΞΙΚΑ 

 

Σήμερα χρειάζονται συνδικάτα, που θα διαμορφώσουν μια νέα 

στρατηγική ενότητας και αγώνα μεταξύ των εργαζομένων, πατώντας 

γερά στις αξίες του εργατικού κινήματος, αποβάλλοντας ταυτόχρονα 

τις παθογένειες που υπονόμευσαν την δράση τους τόσα χρόνια. 

Συνδικάτα, που θα επιβεβαιώνουν καθημερινά την ενότητα των 

εργαζομένων, και κυρίως των νέων εργαζομένων, οι οποίοι εκκινούν 

από πολύ διαφορετικές βάσεις, αλλά πρέπει να καταλήγουν σε μία 

κοινή προγραμματική συμφωνία, που θα αφορά και θα απαντά στα 

πραγματικά τους προβλήματα.  

Προβλήματα που αφορούν στο μισθό τους, στο εργασιακό τους άγχος 

και στον καθημερινό αγώνα επιβίωσης.  

Σήμερα χρειαζόμαστε συνδικάτα, με στρατηγικό προσανατολισμό 

στην πολυπόθητη συμμαχία εργαζομένων- μικρομεσαίων-αγροτών- 

νέων εργαζομένων – ανέργων, μέσα από την αλληλεγγύη και τη 

δημοκρατική συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων. 

Συνδικάτα, που θα ανακτήσουν την διαπραγματευτική τους ισχύ 

συσπειρώνοντας τους εργαζόμενους, καθώς συμβαίνει «να μην 
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καθορίζει η συνείδηση τη ζωή, αλλά η ζωή τη συνείδηση», όπως έλεγε 

ο Μαρξ.  

 

 

ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Με βάση τη παραπάνω φράση θέλω να τονίσω ότι εκτός από τα 

αντεργατικά μέτρα και τις επιταγές τις Τρόικας, είναι και η 

απεμπόληση της ίδιας της διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης 

που επιτρέπει στην εργοδοσία να κινείται χωρίς όρους και όρια.  

Η ύπαρξη σήμερα μόλις 12 ενεργών κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων 

από τις 200 που ίσχυαν το 2010, συνιστά βασικό στοιχείο 

αποδυνάμωσης, αλλά και ηθικής υποχώρησης, του εργατικού 

κινήματος Ακόμα περισσότερο, αυτή η ανυπαρξία της διαδικασίας 

συλλογικής διαπραγμάτευσης ενσωματώνει τους νέους εργαζόμενους 

στη λογική της εργοδοσίας, για την οποία δεν υπάρχει κανένα άλλο 

πλαίσιο πέρα από το δίπολο της ισχύς και της ανάγκης.  

Η Συλλογική Διαπραγμάτευση αποτελεί το νήμα εκείνο που 

δένει τον εργαζόμενο με το συνδικάτο. Η εμπλοκή των νέων 

εργαζομένων στις διεκδικήσεις που συνδέονται με την 

διαπραγμάτευση αποτελεί εκείνη την αναγκαία – αν και όχι από μόνης 

της ικανή – συνθήκη για την ηθική και πολιτική συγκρότηση τους.  
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Τέλος,  

 Χρειαζόμαστε συνδικάτα, που χρησιμοποιώντας όλο το οπλοστάσιο 

των μορφών πάλης, από το διάβημα ως τη διαρκή απεργία, τη 

διαδήλωση, την κατάληψη χώρων εργασίας, την πολιτική απεργία 

θα καταφέρουν μικρές και μεγάλες νίκες, οι οποίες θα οδηγήσουν 

στην επανασυγκρότηση των αντιστάσεων των εργαζομένων στο 

σύνολο των μνημονιακών πολιτικών.  

Βασικά κριτήρια στην επιλογή των μορφών πάλης οφείλουν όμως 

να είναι η εξασφάλιση της μαζικότητας και της συσπείρωσης του 

κόσμου της εργασίας, η δημοκρατική συμμετοχή των εργαζομένων 

στη λήψη των αποφάσεων, η εξασφάλιση αλληλεγγύης άλλων 

τμημάτων της κοινωνίας.  

Στα συνδικάτα δεν πρέπει να αναζητούμε μαχητικές μοναχικές 

πρωτοπορίες, αλλά τη συνολική αγωνιστική κίνηση της τάξης. 

 Χρειάζονται συνδικάτα που θα κάνουν αμέσως ορατή την ταξική 

τους συγκρότηση και τους πολιτικούς τους στόχους, ώστε να 

δημιουργηθεί η αίσθηση της συνέπειας και της 

αποφασιστικότητας.  

 

Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της εργασίας, ας μην το 

χαρίσουμε στο αντίπαλο στρατόπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ 

68ΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Χωρίς ίχνος υπερβολής η επιχείρηση βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή 

της 68χρονης διαδρομής της και δεν είναι υπερβολή να πω ότι ο 

κίνδυνος της οικονομικής κατάρρευσης είναι ορατός κάτι που 

βεβαίως θα είχε συμβεί αν εν τω μεταξύ η επιχείρηση δεν είχε 

εξοικονομήσει πάνω από 5 δις από την μείωση – κλέψιμο των 

μισθών μας μέσω των μνημονιακών νόμων. 

Για να ακριβολογώ αν δεν υπήρχε η μείωση των μισθών μας δύο 

επιλογές υπάρχουν: 

Ή η επιχείρηση θα κατέρρεε ή για να μην συμβεί αυτί (το πιθανότερο) 

τα τιμολόγια θα είχαν πάει στον ουρανό… 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Το γεγονός του ότι η ΔΕΗ παρά την εξοικονόμηση των  

 5 δις από τους μισθούς μας, των  

 650 εκ. από το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ και άλλων  

 360 που εισέπραξε πρόσφατα από τις ΥΚΩ  

βρίσκεται σ’ αυτό το τραγικό σημείο δεν πρέπει και δεν 

μπορεί να περάσει απαρατήρητο από κανέναν μας γιατί τότε η 

κατάρρευση θα είναι αναπόφευκτη, θα γίνει πραγματικότητα. 
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Αν θελήσει κανείς να απαντήσει με μια φράση το τι έφταιξε και η 

επιχείρηση έφτασε ως εδώ η απάντηση είναι το ότι η πολιτεία όχι 

μόνο επέτρεψε σε μια σειρά κρατικοδίαιτους  ψευτοεπενδυτές να 

λεηλατήσουν τη ΔΕΗ ακριβώς το ίδιο έκανε και η ίδια. 

 

Πιο συγκεκριμένα ο κυριότερος λόγος που η επιχείρηση έφτασε ως 

εδώ δεν είναι όπως λένε κάποιοι (που δεν θέλουν ή δεν τολμούν να 

πουν τα πράγματα με το όνομά τους) ότι… φταίνε οι καταναλωτές 

που δεν πληρώνουν. 

Βεβαίως είναι και αυτός ένας λόγος. 

Όμως δεν είναι ούτε ο μοναδικός, ούτε ο κυριότερος. 

Ο κυριότερος λόγος για το κατάντημα που έφτασε η ΔΕΗ είναι 

το ότι σε βάρος της και κατ’ επέκταση σε βάρος των 

καταναλωτών όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη όλων των 

κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ) και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και 

της ΝΔ αναπτύχθηκαν μια σειρά απίστευτα σκάνδαλα και το 

ότι ταυτοχρόνως η επιχείρηση συνειδητά και σκόπιμα προς 

εξυπηρέτηση συμφερόντων απαξιώθηκε. 

 

 Η επιχείρηση έφτασε ως εδώ γιατί με άλλοθι και όχημα την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος της 

στήθηκε ένα μεγάλο ΠΑΡΤΥ. 

 

 Η επιχείρηση έφτασε ως εδώ γιατί στην απελευθερωμένη αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας το «παιχνίδι» ήταν στημένο, ήταν ΣΙΚΕ. 
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Με λίγα λόγια η πρώτη και κύρια αιτία που η επιχείρηση 

έφτασε ως εδώ είναι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Οι ιδιώτες χρόνια ολόκληρα ήθελαν να βάλουν στο χέρι την ΔΕΗ απλά 

δεν έβρισκαν τον τρόπο… 

μέχρι που ήρθε η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία έγινε το όχημα για την διάλυση και την άλωσή της. 

 

Και για να μη μιλάμε με αφορισμούς, ας δούμε δεκαεννιά χρόνια τώρα 

τι έγινε στην πράξη. 

 

 Δεκαεννιά χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας οι λάτρεις της απελευθέρωσης της 

αγοράς είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι. 

 

Είναι βαθύτατα εκτεθειμένοι γιατί  

οι μόνοι που κέρδισαν απ’ αυτήν ήταν οι κρατικοδίαιτοι ψευτο-

επενδυτές που δεκαεννιά χρόνια τώρα κάνουν ότι θέλουν 

έχοντας μετατρέψει τη ΔΕΗ σε υπηρέτρια τους. 

 

Οι μόνοι που έχασαν είναι οι καταναλωτές. 
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Δυστυχώς, 

 

 Δεκαεννιά χρόνια μετά επιβεβαιωθήκαμε όλοι όσοι λέγαμε ότι η 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται για έναν 

και μόνο λόγο: 

 

Δηλαδή  

για να βρουν διέξοδο λιμνάζοντα ιδιωτικά επενδυτικά 

κεφαλαία στον ευαίσθητο χώρο του αγαθού της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΟΥΤΕ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΟΤΕ 

ΙΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Και για όσους ισχυρίζονται ότι «Δεν φταίει η απελευθέρωση, αλλά το 

ότι η πολιτεία δεν επέβαλε ίσους όρους ανταγωνισμού». 

Εκείνο που έχω να πω είναι να μην έχουν αυταπάτες και ότι όλα αυτά 

περί ανταγωνισμού είναι λόγια του αέρα. 

Είναι για την αρχή. 

Είναι για να σε αποκοιμίσουν και να κάνουν τη δουλειά τους. 

 

 Είδατε εσείς ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει ελεύθερος και 

υγιής ανταγωνισμός;  

 



[27] 
 

 Είδατε το «παιχνίδι» να παίζεται «επί ισοιςόροις»; 

 

 Είναι ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός το να εμποδίζεται η ΔΕΗ 

να αναπτυχθεί για να φτιάξουν  εργοστάσια οι ιδιώτες; 

Σε ποια άλλη χώρα γίνονται αυτά;  

 

 Είναι ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός να αναγκάζεται η ΔΕΗ να 

τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και τους ανταγωνιστές 

της και μάλιστα φτηνότερα απ’ ότι της κοστίζει, δηλαδή επί 

ζημία και στη συνεχεία να αγοράζει την δική τους παραγόμενη 

ενέργεια ακριβότερα; 

Γίνεται αυτό σ’ άλλη χώρα; 

 

 Είναι ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός να αφήνονται ελεύθεροι 

και ανεξέλεγκτοι μια σειρά τυχάρπαστοι και τυχοδιώκτες 

αεριτζήδες,  

χωρίς ίχνος επένδυσης, 

χωρίς τη δημιουργία μιας θέσης εργασίας, 

χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο, 

να αρπάζουν από τη ΔΕΗ (γιατί περί αρπαγής πρόκειται), χωρίς 

ανταγωνισμό, τους κερδοφόρους πελάτες της; 

 

 Είναι αποτέλεσμα ελευθέρου και υγιούς ανταγωνισμού αυτό το 

οποίο έχει συμβεί σε βάρος της ΔΕΗ στον τομέα των ΑΠΕ,  

που ενώ η επιχείρηση ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ε.Ε. που 

εγκατέστησε αιολικό πάρκο (1982), σήμερα από τα 2651 

εγκατεστημένα MW, κατέχει μόνο τα 100; 
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 Είναι αποτέλεσμα ελευθέρου και υγιούς ανταγωνισμού αυτό το 

οποίο συμβαίνει και στο χώρο των φωτοβολταικών πάρκων, 

που ενώ η ΔΕΗ και πάλι όπως στα αιολικά, ήταν από τις πρώτες 

εταιρείες σ’ όλη την Ευρώπη που εγκατέστησε Φωτοβολταϊκό 

σταθμό (1983), σήμερα από τα 2500 εγκατεστημένα MW δεν 

έχει ούτε 1 MW;  

Είναι ή δεν είναι έγκλημα αυτό; Ή μήπως είμαστε 

υπερβολικοί; 

 

 Τι σόι ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός είναι αυτός που επί 

χρόνια αντί να πουλά η ΔΕΗ που ήταν φθηνότερη, πουλούν οι 

ιδιώτες παρ’ ότι ήταν ακριβότεροι; 

 

 

«ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

Όταν κάνει κάποιος μια επένδυση παίρνει κι ένα ρίσκο.  

Αλήθεια τι είδους ρίσκο έχουν πάρει μια σειρά εκλεκτοί κύριοι που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,  

κάτοχοι μονάδων παραγωγής με καύσιμο Φ.Α.,  

που ενώ δε χρειαζόμαστε τις μονάδες τους, δουλέψουν δε 

δουλέψουν,μέσω της εφεύρεσης των ΑΔΙ και του ΜΑΜΚ 

αμείβονται πλουσιοπάροχα επί τόσα χρόνια; 

Αυτό είναι ανταγωνισμός; 
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Να κάθεσαι και να σε πληρώνουν; 

ΌΧΙ! Αυτό αλλιώς λέγεται.   

Αυτό λέγεται μονά ζυγά δικά τους… 

 

Συνάδελφοι, 

αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν σε βάρος της ΔΕΗ, στο όνομα της 

απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (και όχι μόνο) 

και γι’ αυτό 

παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις ρεύματος, παρά και την 

τεραστία μείωση των μισθών μας, παρά τα 650εκ. από την 

πώληση του ΑΔΜΗΕ, παρά τα 360 εκ. από τις ΥΚΩ η 

επιχείρηση καταρρέει.  

 

Όμως ας δούμε κάποιες από τις κυριότερες αιτίες. 

 

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Η 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΤΑΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

 

ΑΙΤΙΑ 1η :ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ένας από τους βασικούς, βασικότατους λόγους για τον οποίο η 

επιχείρηση έφτασε ως εδώ είναι ο εκτοπισμός και η απαξίωση του 

λιγνίτη (του εθνικού μας καυσίμου) ο οποίος επί δεκαετίες ολόκληρες 

ήταν η βάση της κερδοφορίας της επιχείρησης (και των φθηνών 

τιμολογίων στους καταναλωτές), του οποίου η συμμετοχή στο 
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ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας βρίσκεται στο χαμηλότερο 

σημείο όλων των εποχών! 

Πιο συγκεκριμένα, από 30,5 TWh το 2009, το 2015 

κατρακύλησε στις 19 TWh,το 2016 στις 15 TWh και το 2017 

στις 16 TWh!! 

Αυτό δεν έγινε τυχαία. 

Σε μεγάλο βαθμό έγινε με σχέδιο (που δυστυχώς συνεχίζεται) 

για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα. Η δε υλοποίηση του 

σχεδίου γίνεται με πολλούς τρόπους. 

 

Ο βασικότερος λόγος όμως για την απαξίωση και τον 

εκτοπισμό του λιγνίτη είναι η  συνειδητή αγνόηση των όσων 

ορίζουν οι νόμοι για την κατάρτιση του μακροχρόνιου 

ενεργειακού σχεδιασμού και κατ’ επέκταση του καθορισμού 

του μίγματος καυσίμου. 

ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ. 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ (ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ. 

 

Εάν η πολιτεία είχε σταθεί στο ύψος των ευθυνών της (όπως γίνεται 

σε κάθε σοβαρή χώρα) και είχε καταρτίσει τον Μακροχρόνιο 

Ενεργειακό Σχεδιασμό, με βάση τον ορθολογισμό και την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η αναγκαιότητα 

του λιγνίτη θα είχε αναδειχθεί και σ’ αυτό το σημείο του 

εκτοπισμού και της απαξίωσής του δεν θα είχαμε φτάσει. 
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Όμως πέρα από την μη κατάρτιση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού 

Σχεδιασμού υπάρχουν και μια σειρά ακόμα λόγοι και αιτίες που 

συντέλεσαν στην απαξίωση και τον εκτοπισμό του. 

Κάποιες από αυτές βεβαίως έχουν ως βάση τη συνειδητή, όπως ήδη 

είπα, επιλογή της μη κατάρτισης του ΜΕΣ, Κάποιες άλλες όχι. 

 

Μερικές από αυτές είναι: 

 

1)  Η πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της 

συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα από 56,3 

TWh το 2008 στο διασυνδεδεμένο σύστημα η ζήτηση το 2015, 

έπεσε στις 51,3 TWh και το 2017 στις 52TWh! 

2) Οι ιστορικά χαμηλές τιμές του πετρελαίου που κατ’ επέκταση 

επηρεάζουν τις τιμές φυσικού αερίου 

3) Η επιβάρυνση της λιγνιτικής παραγωγής ανεξάρτητα (εάν είναι 

εκτός προσφοράς)με το ειδικό τέλος λιγνίτη το οποίο από το 2012 

που καθιερώθηκε πάει στον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ! 

4) Η κατάργηση των ΑΔΙ στα πλαίσια του μεταβατικού μηχανισμού 

διασφάλισης επαρκούς ισχύος για τις λιγνιτικές μονάδες! 

5) Η απαγόρευση κατασκευής νέων μονάδων από το 1999 

 

Όμως πέρα απ’ αυτές τις αιτίες 

βασικές, βασικότατες είναι και οι ακόλουθες 
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6) Η ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 

και 

7) Η ΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

χωρίς να προσπερνάμε την αξία των υπολοίπων παραμέτρων θα 

σταθούμε ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες. 

 

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ  ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ 

ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ 

 

Πρώτη χωρίς να ποσοτικοποιούμε πόσο ευθύνεται η κάθε αιτία για τον 

εκτοπισμό του λιγνίτη είναι η υπερ-προσφορά ισχύοςτων ΑΠΕ, 

δηλαδή το γεγονός του ότι με ευθύνη όλων των προηγούμενων 

κυβερνήσεων γέμισε η χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη με αιολικά και 

φωτοβολταϊκάτων ιδιωτών. 

Τονίζουμε την λέξη των ιδιωτών, γιατί το κορόιδο τη ΔΕΗ παρ’ 

ότι ήταν πρωτοπόρα σ’ αυτό τον τομέα, για να μείνει η πίτα 

των ΑΠΕ αποκλειστικά για τα δόντια των ιδιωτών, την 

πέταξαν παντελώς απ’ έξω!! 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Με δεδομένο ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έχει πέσει πάρα πολύ 

και με γνωστό το γεγονός, ότι η παραγωγή από ΑΠΕ ανεξαρτήτως 

τιμής προπορεύεται έναντι όλων των άλλων τεχνολογιών παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας στην είσοδό της στο POOL (δηλαδή στην 

έγχυση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας), δεν είναι να απορεί 

κανείς για το πώς εκτοπίζεται ένα μέρος της λιγνιτικής 

παραγωγής κατά τις ώρες ελάχιστου φορτίου.  

Πώς να μην γίνει αυτό αφού προκειμένου να γίνει η μεγάλη 

αρπαχτή η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ έφτασε τα 

5.387MW!! εκ των οποίων τα 2.094 από Φ/Β στους αγρούς 

και τα 351 στις στέγες!! 

ΠΟΥ ΝΑ ΧΩΡΕΣΕΙ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΗΣ 

ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕ; 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης το 2009 (όταν η 

παραγωγή από λιγνίτη ήταν 30,5 TWh) ήταν 1,8 TWh. 

Πέρσι πήγε στις 9,4TWh! 

Ε, πώς να μην πέσει λοιπόν η λιγνιτική παραγωγή στις 15 και 

στις 16TWh! 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Δεν βλέπουμε τις ΑΠΕ ως εχθρό του λιγνίτη, ούτε είμαστε 

εναντίον της ανάπτυξής τους. Απεναντίας ανήκουμε σε 

αυτούς που τις υποστηρίζουν. 

Όμως σαφέστατα είμαστε ΡΙΖΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ στην άναρχη και χωρίς 

σχέδιο (όπως και έγινε) εξάπλωσή τους έξω από τα πλαίσια ενός 

σοβαρού εθνικού πλάνου Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, με 

βάση τον ορθολογισμό και την εξυπηρέτηση του δημόσιου 

συμφέροντος. 
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Συναδέλφισσες –φοι, 

Για να δείτε ακόμα πιο καθαρά το πως καταστρέφεται η ΔΕΗ (και γιατί 

- υπέρ ποιων), δείτε τους παρακάτω αριθμούς: 

Η Υπουργική απόφαση 19598/2010 (ΦΕΚ 1630/11.10.10, 

σελ. 25751), όριζε ως όριο της εγκατεστημένης ισχύος στη 

χώρα μας από Φ/Β τα 1.500 MW το 2014 και τα 2.200 MW ως 

το 2020. Αυτοί που κυβερνούσαν ΤΗ ΧΩΡΑ, τα 2.200 MW του 

2020 τα… «έπιασαν» από το 2012!! οκτώ (8) χρόνια πιο 

νωρίς!! 

Να και κάτι στο οποίο είμαστε πρώτοι.. 

Πώς να μην φτάσει λοιπόν ο λιγνίτης ως εδώ, όταν για να 

οικονομήσουν οι κολλητοί των Υπουργών γράφουν στα παλιά 

τους παπούτσια τις δικές τους αποφάσεις χωρίς να τους 

νοιάζει που θα χωρέσει, που και πόσο θα πουληθεί και σε 

βάρος ποιων, αυτή η υπερπροσφορά ισχύος των ΑΠΕ; 

 

 

ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ 

 

Τελευταία αφήσαμε την αιτία της επίσης άνισης αντιμετώπισης του 

δικού μας λιγνίτη έναντι του λιγνίτη άλλων γειτονικών 

χωρών, όπου είτε γιατί είναι εκτός ΕΕ, είτε γιατί το ΑΕΠ των χωρών 

τους το 2006 ήταν κάτω από το 60% του μέσου όρου της Ε.Ε., δεν 

χρεώνονται και κατ’ επέκταση δεν χρεώνουν και το λιγνίτη 

τους με το κόστος αγοράς ρύπων δηλαδή του CO2. 
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Αυτό ως γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα να μη δουλεύουν οι λιγνίτες 

μας και οι εισαγωγές να εκτοξευθούν στα ύψη. 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Οι παρακάτω αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.  

Η ΔΕΗ το 2010, το 2011, το 2012 για αγορά ρύπων δαπάνησε 

16, 18 και 10 εκ. € αντίστοιχα. 

Σήμερα η δαπάνη αυτή (με μέχρι και 12.000.000 ton 

λιγότερες εκπομπές CO2 ετησίως) ανήλθε στα 170, 253 και 

252 εκ. € αντίστοιχα για τα έτη 2013, 2014 και 2015!! 

 

Η δε συμμετοχή των εισαγωγών στην κάλυψη της ζήτησης το 2012 

και το 2013 ήταν 

1,7 TWh το 2012 και 2,1 TWh το 2013. 

Σήμερα και συγκεκριμένα το 2014, το 2015, το 2016 και το 

2017 εκτοξεύτηκαν στις 8,8 TWh, στις 9,6 TWh,στις 8,7TWh 

και στις 6,2TWhαντίστοιχα!! 

Και για να μιλήσουμε με ποσοστά σήμερα που μιλάμε περίπου 

το 15 - 18% της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές!! 

Ε, πώς να μην πάει ο λιγνίτης μας στις 15 TWh, όταν λόγω της 

άνισης μεταχείρισής του και για να οικονομήσουν οι 

εισαγωγείς ρεύματος, το 18% της ζήτησης καλύπτεται από 

ηλεκτρική ενέργεια άλλων χωρών; 

Να τι έχει γίνει σε βάρος του λιγνίτη. 

Να τι έχει γίνει σε βάρος της ΔΕΗ. 

Πώς να μην φτάσει λοιπόν η ΔΕΗ ως εδώ; 
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Αυτό όμως ως γεγονός σε μια χώρα που στενάζει από την ανεργία για 

να κερδοσκοπούν κάποιοι κύριοι δεν πρέπει, ούτε επιτρέπεται να είναι 

ανεκτό από καμιά πολιτεία που σέβεται τους πολίτες της. 

 

ΑΙΤΙΑ 2η :Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΑΜΚ) 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ο Μηχανισμός Ανάκλησης Μεταβλητού Κόστους ήταν μία από τις 

κομπίνες που στήθηκαν προκειμένου οι ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής 

ενέργειας να μην αναλάβουν κανένα απολύτως ρίσκο για την 

κατασκευή των μονάδων τους. 

Πιο συγκεκριμένα, με ρυθμιζόμενες αποφάσεις και όχι μέσω 

ενός μόνιμου αγοραστικού μηχανισμού επί 4 χρόνια εισέπραξαν 

σε βάρος της ΔΕΗ προμήθειες πάνω από 800 εκ. €!! 

 

ΑΙΤΙΑ 3η :Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΙΣΧΥΟΣ (ΑΔΙ) 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ο υπόψη μηχανισμός αποσκοπούσε στη διασφάλιση μακροχρόνιας 

εγχώριας διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, καλύπτοντας τα σταθερά κόστη των μονάδων τα οποία δεν 

ήταν δυνατόν να καλυφθούν από την Αγορά. 

Οι Προμηθευτές Η/Ε ήταν υποχρεωμένοι να προσκομίζουν εγγυήσεις 

διαθεσιμότητας ισχύος για τη συμμετοχή τους στην Αγορά Η/Ε. Η 
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υποχρέωση αυτή των Προμηθευτών μπορούσε να εκπληρωθεί μέσω 

των παρακάτω εναλλακτικών μηχανισμών ως εξής: 

α) Είτε μέσω διμερών Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ) με 

θερμικούς παραγωγούς οι οποίοι εξέδιδαν Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας 

Ισχύος (ΑΔΙ) για τη διαθέσιμη ισχύ των μονάδων τους. 

β) Είτε μέσω Συμμετοχής στο Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης 

Επαρκούς Ισχύος καταβάλλοντας στο Διαχειριστή Συστήματος 

ρυθμιζόμενο τίμημα. 

Όλοι οι προμηθευτές ακολούθησαν την επιλογή Β και το ρυθμιζόμενο 

τίμημα καθορίστηκε αρχικά στις 35.000 €/MW έτος το οποίο 

αργότερα (2010) αναπροσαρμόστηκε σε 45.000 €/MW έτος! 

Τον Αύγουστο του 2013 η ΡΑΕ προκειμένου να εξυπηρετήσει 

τα συμφέροντα των ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από Φ.Α. ανακάλυψε την ανάγκη ευελιξίας στο 

Σύστημα και διπλασίασε τον αριθμό των ΑΔΙ που μπορούσαν 

να εκδώσουν οι θερμικοί παραγωγοί μονάδων Φ.Α. και 

ταυτόχρονα αναθεώρησε το τίμημα για τη διαθεσιμότητα 

ισχύος στις 56.000 €/MW έτος! 

Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 

κινδυνεύοντας να χαρακτηρισθεί ως μη συμβατή (εγκεκριμένη) από 

την ΕΕ Κρατική Ενίσχυση έληξε στις 31/12/2014 χωρίς να 

αντικατασταθεί άμεσα με νέο μηχανισμό, καθόσον στη συνέχεια 

τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση ο Μεταβατικός Μηχανισμός 

Αποζημίωσης Ευελιξίας ο οποίος εφαρμόστηκε από 1/5/2016.  

 

 

 



[38] 
 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Σε υποκατάσταση του καταργηθέντος Μηχανισμού Διασφάλισης 

Επαρκούς Ισχύος θεσμοθετήθηκε κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΕ ως 

συμβατός με το πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων Μεταβατικός 

Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας, ο οποίος συνοπτικά προέβλεπε 

την καταβολή ανταλλάγματος στις μονάδες παραγωγής του Μητρώου 

Ευέλικτων Μονάδων για τη διαθεσιμότητά τους προς παροχή της 

Υπηρεσίας Ευελιξίας (ρυθμός ανόδου 8 MW/min), στο Σύστημα 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και ανάκτηση από τους Εκπροσώπους Φορτίου 

του αναλογούντος τιμήματος. 

Η χρέωση εκάστου Εκπροσώπου Φορτίου υπολογίζονταν με βάση το 

ποσοστό συμμετοχής του στις Ώρες Αυξημένης Πιθανότητας 

Απώλειας Φορτίου. 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Τα ΑΔΙ ήταν και είναι άλλη μία κομπίνα (όπως και ο ΜΑΜΚ) ώστε οι 

ιδιώτες  

 

 όχι μόνο να μην αναλαμβάνουν κανένα απολύτως ρίσκο (είναι οι 

μόνοι βιομήχανοι που δεν έχουν ίχνος ρίσκου – γι’ αυτό και 

τους αποκαλούμε κρατικοδίαιτους),  

 όχι μόνο να εισπράττουν το σταθερό τους κόστος αλλά από πάνω 

να εξασφαλίζουν και ένα διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος.  

 

Φυσικά όλα αυτά σε βάρος του κορόιδου. 
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Σε βάρος του κορόιδου γιατί: 

1ον) Δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης ισχύος ή ευελιξίας ώστε να 

χρειάζονται ΑΔΙ! 

2ον) Οι μονάδες φυσικού αερίου (γιατί τέτοιες έχουν οι ιδιώτες) 

έπαιρναν διπλάσια ΑΔΙ 

3ον) Δεν έδιναν ΑΔΙ στο σύνολο των νερών (που αν κάποιος έπρεπε 

να αμείβεται γι’ αυτή την υπηρεσία πρώτα πρώτα ήταν τα νερά) 

γιατί νερά είχε μόνο η ΔΕΗ! 

4ον) Κατά τη διάρκεια του μεταβατικού μηχανισμού απέκλεισαν 

τους λιγνίτες εντελώς για να πάρουν παραπάνω χρήματα 

οι αεριάδες! 

 

Ο παραπάνω μηχανισμός και όχι τυχαία είναι και αυτός ένας 

μηχανισμός με ρυθμιζόμενες αποφάσεις και όχι προϊόν ενός 

αγοραστικού μηχανισμού με αποτέλεσμα τα χρήματα που 

εισέπραξαν να είναι πολύ παραπάνω απ’ αυτά που στην άλλη 

περίπτωση θα εισέπρατταν. 

Το κορόιδο η ΔΕΗ προμήθεια κατά την πρώτη εφαρμογή του 

μηχανισμού των ΑΔΙ τους κατέβαλε για το 2011 – 2014 390 εκ.! και 

στη φάση του προσωρινού μηχανισμού τους προσέφερε άλλα 82! 

Αυτό πάει να πει επένδυση! 

Έτσι εργοστάσιο φτιάχνει και η κουτσή Μαρία… 
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ΑΙΤΙΑ 4η :ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Όπως ήδη ανέφερα η επιχείρηση έφτασε ως εδώ όχι μόνο γιατί η 

πολιτεία επέτρεψε σε μια σειρά κρατικοδιαίτους ιδιώτες να την 

απομυζούν αλλά και γιατί το ίδιο έκανε και η ίδια. 

Μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό με τις ΥΚΩ δεν υπάρχει. 

Πιο συγκεκριμένα. 

Ενώ η ΔΕΗ πρέπει να εισπράξει άλλα 840 εκ. από ΥΚΩ η πολιτεία με 

απίστευτη ασέβεια πρώτον δεν τις αποδίδει το κόστος των ΥΚΩ ενός 

ολόκληρου έτους (2011) και δεύτερον εντελώς αυθαίρετα 

υποεκτίμησε το χρέος των 735 εκ. από τις ΥΚΩ των υπολοίπων ετών 

αποδίδοντάς της μόνο 360 εκ.! 

Αυτό είναι ντροπή. 

Αυτό συνιστά παρανομία και βεβαίως εάν και εφόσον δεν τα 

διεκδικήσει θα συνιστά και απιστία για τη Διοίκηση της ΔΕΗ. 

 

ΑΙΤΙΑ 5η :Η ΑΡΠΑΧΤΗ ΤΩΝ ΝΟΜΕ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι είναι τα ΝΟΜΕ. 

Με δικά μας λόγια (λόγια που αντανακλούν την πραγματικότητα) 

είναι μια ακόμα αρπαχτή σε βάρος της επιχείρησης 

προκειμένου να πιαστεί ο μνημονιακός στόχος η ΔΕΗ στο 

τέλος του 2019 να έχει απωλέσει το 50% των πελατών της. 
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Εμείς ως ΕΤΕ/ΔΕΗ στη βάση των θέσεων μας έχουμε εξηγήσει πολλές 

φορές ότι διαφωνούμε και με τη Μικρή ΔΕΗ και με τα ΝΟΜΕ και με 

την πώληση των λιγνιτικών μονάδων. 

Η άποψή μας χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο είναι 

ότι η αγορά έχει ανοίξει ήδη και ότι μπορεί να ανοίξει και περαιτέρω  

και χωρίς ΝΟΜΕ 

και χωρίς Μικρή ΔΕΗ 

και χωρίς την πώληση λιγνιτικών μονάδων. 

 

Ο ισχυρισμός μας πηγάζει από το ότι ήδη το περιθώριο κέρδους των 

ιδιωτών ακόμα και μετά την επιβολή του τέλους προμηθευτή 

που κατά την άποψή μας πρέπει άμεσα να καταργηθεί είναι 

τεράστιο. 

Συνεπώς δεν χρειάζονται ούτε ΝΟΜΕ, ούτε πώληση λιγνιτικών 

μονάδων. 

Όπως και η Μικρή ΔΕΗ, όπως και η πώληση λιγνιτικών μονάδων, τα 

ΝΟΜΕ καταστρέφουν τη ΔΕΗ. 

Τα ΝΟΜΕ είναι μια ξεδιάντροπη αρπαχτή μπροστά στα μάτια όλων 

μας. 

Γίνεται ακόμα πιο ξεδιάντροπη γιατί δεν φτάνει που μας κλέβουν την 

ενέργεια πολύ κάτω από την ΟΤΣ (που θα την πουλούσε η ΔΕΗ 

παραγωγή)ένα μεγάλο μέρος της (ενώ υποτίθεται ότι αυτό 

γίνεται για να ανοίξει η ήδη ανοιγμένη αγορά) πάει σε 

εξαγωγές! 
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Συναδέλφισσες –φοι, 

Από την εφαρμογή των ΝΟΜΕ η επιχείρηση στις έξι δημοπρασίες που 

έχουν γίνει μέχρι τώρα που με υπουργικές αποφάσεις της αρπάζουν 

την ενέργεια επί ζημία έχει ήδη χάσει εκατοντάδες εκατομμύρια. 

Τις έχουν κλέψει εκατοντάδες εκατομμύρια. 

 

ΑΙΤΙΑ 6η :Η ΑΡΠΑΧΤΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΠΕ ΠΟΥ 

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΖΗΜΙΩΣΕ ΤΗ ΔΕΗ 341 εκ.! 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Όσοι περίμεναν ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση αυτή θα τα βάλει με τα 

συμφέροντα γελάστηκαν. 

Ένα από τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη είναι η 

στάση της απέναντι στους κατόχους των αιολικών και φωτοβολταϊκών 

πάρκων. 

Με το περιεχόμενο του Νόμου 4414/16 για τις νέες εγκαταστάσεις 

ΑΠΕαποδείχτηκε ότι δυστυχώς και αυτή η κυβέρνηση έκρυψε  το 

πραγματικό πρόβλημα κάτω από το χαλί και απέφυγε  όπως ο διάολος 

το λιβάνι να τεθεί το θέμα των ΑΠΕ στη σωστή του βάση, που δεν 

είναι άλλη από το: είναι σωστό, είναι δίκαιο, αντέχουν οι 

καταναλωτές να συνεχιστεί 8,5 TWh παραγωγής από ΑΠΕ να 

τις πληρώνουν 2 δις; 

Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό είναι το ερώτημα που 

έπρεπε να τεθεί. 

Δυστυχώς η κυβέρνηση αντί να κουβεντιάσει για αυτό το καυτό 

ζήτημα δηλαδή τις προκλητικά υψηλότατες τιμές των ΑΠΕ και τι  είναι 
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αυτό που κάθε τρεις και λίγο δημιουργεί και νέο έλλειμμα στο 

λογαριασμό των ΑΠΕ (όχι ότι δεν ξέρει) ώστε να το σταματήσει, 

απέφυγε αυτή τη συζήτηση.  

Θυμίζω ότι αυτό το λογαριασμό, για να απολαμβάνουν οι κάτοχοι των 

αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων τις ληστρικά εγγυημένες τιμές 

που τους δώρισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ), τον 

πληρώνουν οι καταναλωτές με δυσβάστακτες απανωτές αυξήσεις του 

τέλους ΑΠΕ που ισοδυναμούν με γδάρσιμο. Και για όποιον 

διαβάζοντας τη λέξη γδάρσιμο πιθανά σκεφτεί ότι είμαι υπερβολικός,  

του θυμίζω ότι για να απολαμβάνουν αυτοί οι εκλεκτοί κύριοι  αυτές 

τις  εγγυημένες τιμές, αύξησαν το τέλος ΑΠΕ στην μεν οικιακή 

κατανάλωση κατά 9.133%,(από 0,30 ευρώ τον Ιούνιο του 2010 στα 

27,46 η MWh το Γενάρη του 2015), στη δε εμπορική κατά 

10.433%,(από 0,30 ευρώ στα 31,30 ευρώ η MWh)! 

Επίσης θυμίζω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 

και της ΝΔ το μετονόμασαν σε ΕΤΜΕΑΡ για να μην φαίνεται σε 

ποιους πάνε οι αυξήσεις.  

Το μόνο που έκανε  αυτή η κυβέρνηση προκειμένου να δείξει ένα 

φιλολαϊκό πρόσωπο ήταν να πει εγώ δεν θα αυξήσω το ΕΤΜΕΑΡ, δεν 

θα επιβαρύνω τους καταναλωτές, εντάξει, σωστό, αλλά από την 

άλλη… φόρτωσε το έλλειμμα (άρα εξακολουθούν οι 

συγκεκριμένοι εκλεκτοί κύριοι που κατέχουν τα αιολικά και 

κυρίως φωτοβολταϊκά πάρκα, να θησαυρίζουν) στους 

προμηθευτές! 

Δηλαδή στην ουσία στη ΔΕΗ, μια και η ΔΕΗ (ακόμα) καλύπτει 

το 83% της ζήτησης. 
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Για να καταλάβουμε πόσο άδικο είναι αυτό που γίνεται σε βάρος της 

ΔΕΗ θυμίζουμε ότι με τις εγγυημένες τιμές που υπάρχουν οι κύριοι 

αυτοί ήδη έχουν κάνει απόσβεση (μόλις σε 3 – 4 χρόνια όταν η ΔΕΗ 

κάνει σε 25 – 30) και όπως ήδη είπα για να συνεχίσουν να 

φουσκώνουν τους ήδη παχυλούς λογαριασμούς τους η πολιτεία 

(ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) έγδαρε και γδέρνει ακόμα τους καταναλωτές. 

 

Και επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με την τσέπη του δοκιμαζόμενου 

λαού μας στη βάση αυτής της φράσης που είναι η πραγματικότητα 

τίθονται τα εξής ερωτήματα: 

1. Αντέχουν οι καταναλωτές ιδιαίτερα στις μέρες μας, 8,5 

TWh από ΑΠΕ να τις πληρώνουν με πάνω από 2 δις.; 

2. Είναι ηθικό και δίκαιο να κερδοσκοπούν οι κάτοχοι των αιολικών 

και φωτοβολταϊκών πάρκων με IRR μέχρι και 32%, την ίδια 

ώρα που οι εγγυημένες αποδόσεις του 8,5 % στο δίκτυο 

μεταφοράς και διανομής θεωρούνται ελκυστικές, ενώ στις 

τραπεζικές καταθέσεις είναι μηδενικές, στα ομόλογα και τα 

ακίνητα διψήφια αρνητικές; (-60% για τα ακίνητα στην 5ετία, 

στις δε μετοχές των τραπεζών -99% στην 5ετία). 

3. Είναι ηθικό και δίκαιο για να κερδοσκοπούν οι κάτοχοι των 

φωτοβολταϊκών (οι λίγοι και εκλεκτοί δηλαδή) να γδέρνουν τους 

καταναλωτές αυξάνοντας το τέλος ΑΠΕ (που το μετονόμασαν σε 

ΕΤΜΕΑΡ για να κρύψουν στις τσέπες ποιων πάνε τα λεφτά), 

9,133% όσον αφορά την οικιακή χρήση πηγαίνοντάς το 

από 0,30€/MW τον Ιούνιο του 2010 στα 27,46€/MW το 

Γενάρη του 2015 και 10,4333% όσον αφορά την 
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εμπορική χρήση, πηγαίνοντάς το από 0,30 €/MW στα 

31,30€/MW; 

4. Είναι ηθικό και δίκαιο να βάζουμε τέλος στη λιγνιτική 

παραγωγή 2 €/MWh και έτσι να τον επιβαρύνουμε για να 

καλυφθεί ο ειδικός λογαριασμός των ΑΠΕ για να 

εξακολουθούν αυτοί οι κύριοι να κερδοσκοπούν; 

5. Είναι ηθικό και δίκαιο να κλέβουν 341 εκ. (μέχρι στιγμής) από τη 

ΔΕΗ για να καλύψουν το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού των 

ΑΠΕ αντί να μειώσουν τις εγγυημένες τιμές απόδοσης και 

να εκλογικεύσουν τα κέρδη των κατόχων των ΑΠΕ; 

6. Είναι ηθικό και δίκαιο για να εξακολουθούν αυτοί οι κύριοι να 

φουσκώνουν της ήδη παχυλούς λογαριασμούς τους, να 

αναγκάζουν τη ΔΕΗ (που ενώ την πέταξαν παντελώς απέξω από 

αυτό τον τομέα) και να τους κάνει τον εισπράκτορα 

εμφανιζόμενη ότι αυτή γδέρνει τους καταναλωτές και να τους 

πληρώνει (άκουσον άκουσον) και το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ των 

ανείσπρακτων (που αφήνουν φέσι) λογαριασμών των 

καταναλωτών; 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό το τι κερδίζουν οι κάτοχοι των Φ/Β 

θα δώσω δύο παραδείγματα: 

Παράδειγμα 1ο: 

Φ/Β 100 KW που συνδέθηκε έως 31/3/2013.  

Επένδυση 110000€, συν 20000 για τη σύνδεση στο δίκτυο. Παραγωγή 

155.000 KWΗ ετησίως, εγγυημένη τιμή 28,5 λεπτά του €/KWΗ, 

σύνολο εισπράξεων 44.175€ ετησίως, σύνολο εξόδων μέγιστο 3.000€, 
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άρα μικτά κέρδη (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) 41.175€ 

ετησίως. Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων IRR 32% για το 

πρώτο έτος (ενώ στη συνέχεια αυξάνει, επειδή μειώνονται τα 

επενδυμένα κεφάλαια λόγω ετήσιας απόσβεσης)!!! 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Δεν είναι δυνατόν κάποιος με 130.000 «επένδυση» χωρίς 

ρίσκο  (με γερμανικά ή κινέζικα μηχανήματα, χωρίς προστιθέμενη 

αξία στη χώρα μας, με σχεδόν μηδενικές θέσεις εργασίας κατά τη 

λειτουργία) να κερδίζει εγγυημένα 41.175€ ετησίως (4 

ετήσιους μισθούς δημοσίου υπαλλήλου!) για 20 χρόνια σε 

βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας (σαν κατάθεση σε τράπεζα με 

επιτόκιο άνω του 32%!). ‘Οσοι μάλιστα είχαν δάνεια, η απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων που διέθεσαν ήταν ακόμα υψηλότερη, κάνοντας 

απόσβεση των ιδίων κεφαλαίων σε λιγότερο από 2-3 χρόνια! 

Ειδικά για τα επαγγελματικά Φ/Β (όλα πλην των μικρών στις 

στέγες), οι πληρωμές που έγιναν το 2014 (και γίνονται κάθε 

χρόνο) ήταν 1042 εκ. €, με μέση τιμή 31,4 λεπτά του € ανά 

παραγόμενη KWh (ή 314€/MWh) όταν η αντίστοιχη τιμή 

παραγωγής από συμβατικές πηγές και εισαγωγές είναι 3-5 

λεπτά! 

 

Παράδειγμα 2ο: 

Φ/Β1 MW που συνδέθηκε το α’ τρίμηνο 2013 

Κόστος επένδυσης: 1 εκ. € (με σταθερά πάνελς) 

Ετήσια παραγωγή: 1.500.000 KWh (=1.500MWh) 
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Εγγυημένη τιμή σήμερα (μετά τη μείωση που επέβαλε ο νόμος 

4254/30.3.2014, ΦΕΚ 85Α/2014 σελ. 1437): 240€/MWh 

(=0,24€/KWh) 

Άρα: Ετήσιος τζίρος 1500Χ240=360.000€! 

Τα ετήσια έξοδα είναι μηδαμινά για την συντήρηση και ασφάλιση 

της εγκατάστασης, μέγιστο 30.000€. 

Άρα: Ετήσια μικτά κέρδη (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων): 

330.000€! 

Οι ετήσιες αποσβέσεις, για λογιστική απόσβεση στα 12 χρόνια, 

προκύπτουν περίπου 80.000€. 

Α. Εάν ο επενδυτής έκανε την επένδυση με δικά του κεφάλαια, οι 

ετήσιοι φόροι είναι 26%Χ (330.000-80.000)=65.000€. 

Επομένως αυτά που ενθυλακώνει είναι 330.000-

65.000=265.000€ καθαρά κάθε χρόνο! Έτσι έχει κάνει πλήρη 

πραγματική απόσβεση σε λιγότερα από 4 χρόνια, και απολαμβάνει 

απίθ8ανες εισπράξεις για τα υπόλοιπα16! 

Β. Εάν ο επενδυτής έχει βάλει ίδια κεφάλαια 250.000€ και έλαβε 

δάνειο 750.000€ με δεκαετή περίοδο αποπληρωμής, τότε: 

Μέχρι τα 10 χρόνια πληρώνει ετησίως χρεωλύσιο 75.000+τόκους κατά 

μ.ο. 35.000, οπότε οι φόροι που προκύπτουν 26%Χ (350.000-80.000-

35.000)=55.000€. 

Επομένως εισπράττει ετησίως 330.000-75.000-35.000-

55.000=165.000€ καθαρά κάθε χρόνο, κάνοντας πραγματική 

απόσβεση στα λεφτά που έβαλε (250.000) σε λιγότερο από 

δύο χρόνια! 

Εννοείται ότι μετά τα πρώτα 10 χρόνια που θα έχει εξοφλήσει το 

δάνειο, θα εισπράττει 265.000€ καθαρά το χρόνο, όσο δηλαδή και 
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εκείνος που δεν είχε πάρει καθόλου δάνειο! Και όλα αυτά για 

250.000€ που θα έβαλε κάποτε και άλλωστε τα πήρε πίσω ήδη πριν 

το δεύτερο χρόνο! 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Από την ημέρα επιβολής του τέλους προμηθευτή που εκτός των 

άλλων για όσους επιδιώκουν το άνοιγμα της αγοράς το εμποδίζει η 

ΔΕΗ προμήθεια έχασε – της έκλεψαν 341 εκ. € και έπεται συνέχεια! 

Κατά τα άλλα η πολιτεία σέβεται τη ΔΕΗ… 

 

ΑΙΤΙΑ 7η : ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ. 

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ 

ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΦΕΣΙ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Αυτό και αν είναι σκάνδαλο. 

Αυτό και αν είναι ντροπή. 

 Δεν φτάνει που οι εκλεκτοί κύριοι που έχουν τα αιολικά και 

φωτοβολταϊκά με ευθύνη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – ΝΔ μας 

πέταξαν παντελώς έξω από την πίτα των ΑΠΕ για να μείνει 

αποκλειστικά για τα δάνεια της. 

 Δεν φτάνει που έχουν γδάρει τους καταναλωτές. 

 Δεν φτάνει που μας έχουν βάλει να τους κάνουμε και τον 

εισπράκτορα μαζεύοντας για λογαριασμό τους μέσω των 

λογαριασμών που στέλνουμε στους καταναλωτές το ποσό του 

ΕΤΜΕΑΡ (εμάς βρίζει ο κόσμος) 
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από πάνω μας έχουν βάλει να τους αποδίδουμε και το ποσό 

του ΕΤΜΕΑΡ που αντιστοιχεί στους απλήρωτους 

λογαριασμούς… 

 

Αυτό και αν είναι ντροπή και σκάνδαλο. 

Πάνω από 170 εκ. ετησίως αποδίδει το κορόιδο η ΔΕΗ χωρίς 

να ξέρει αν ποτέ θα τα εισπράξει!! 

 

ΑΙΤΙΑ 7η :ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑτΕ, ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΙ ΖΗΜΙΑ 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών (με τη 

συμμετοχή της πολιτείας με υποδείξεις και πιέσεις αλλά και με 

την έγκρισή της στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων) είναι η 

τιμολόγηση της ΑτΕ και της ΛΑΡΚΟ. 

Τιμολόγηση που αποτελεί σκάνδαλο τεράστιου βεληνεκούς! 

Τιμολόγηση που ζημίωσε και ζημιώνει την επιχείρηση με 

εκατοντάδες εκατομμύρια €. 

Τιμολόγηση που συνιστά ντροπή και έγκλημα. 

Τιμολόγηση που επιτέλους πρέπει να σταματήσει. 

 

 

Συναδέλφισσες –φοι, 

Παρουσίασα πιο πάνω μερικές μόνο από τις αιτίες για τις οποίες η ΔΕΗ 

έφτασε ως εδώ. 

Βεβαίως υπάρχουν δεκάδες ακόμα όπως μια σειρά εργολαβίες. 
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Όμως το θέμα δεν είναι μόνο να ξέρουμε το πώς φτάσαμε ως εδώ. 

Αυτή τη στιγμή τούτων δοθέντων το κύριο χωρίς να ξεχνάμε ούτε 

στιγμή τι έφταιξε και φτάσαμε ως εδώ είναι να δούμε τι κάνουμε 

ώστε να προλάβουμε και να σταματήσουμε την οικονομική 

κατάρρευση της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

 

Συναδέλφισσες –φοι,  

Κατά την άποψη μου  

Επειδή η ηλεκτρική ενέργεια είναι αγαθό 

και ως αγαθό πρέπει να είναι πάντα σε προσιτές τιμές για να μπορεί να 

την απολαμβάνει και ο πιο φτωχός καταναλωτής , 

 

Ο στόχος που πρέπει να βάλουμε  

δεν πρέπει να είναι απλά η καθιέρωση κανόνων υγιούς 

ανταγωνισμού γιατί μέσα σ’ αυτό το σύστημα που δουλεύει για 

τους λίγους και εκλεκτούς , αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, ή στην 

καλύτερη περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο. 

Ο στόχος που πρέπει να βάλουμε πρέπει να είναι 

η επιστροφή του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας 

αποκλειστικά στα χέρια του Δημοσίου. 

 

Τότε και μόνο τότε η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορεί να είναι σε 

προσιτές τιμές. 

Όταν δεν υπεισέρχεται η λογική του κέρδους  

όταν δεν υπόκειται κάτω απ’ αυτή τη λογική. 
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Συναδέλφισσες –φοι, 

Ο ιδιώτης στον όποιο τομέα δραστηριοποιείται, δεν δραστηριοποιείται 

για την ψυχή της μάνας του. 

Ο λόγος που κινητοποιείται, είναι ένας και μόνο ένας.  

 

Το κέρδος και μόνο το κέρδος . 

Αυτός είναι ο Θεός του. 

Αυτό είναι το κίνητρο του. 

Κ αυτό το κέρδος δεν θα βγει  από πουθενά αλλού παρά απ΄ 

τις πλάτες των καταναλωτών. 

 

Άλλωστε ο κ.Νεράντζης πριν από 10 χρόνια το είχε πει κυνικά:  

Χαρακτηριστικά είχε πει ότι: «πρέπει να σηκώσουμε την κουρτίνα 

των τιμολογίων για να περάσουν από κάτω οι ιδιώτες» 

 

Αυτό έγινε 

Γι’ αυτό και τα χρέη προς τη ΔΕΗ (και εξαιτίας βέβαια της λεηλασίας 

των μισθών, των συντάξεων και της ανεργίας) έφτασαν εκεί που 

έφτασαν. 

 Εάν λοιπόν δεν θέλουμε να διαλύσει η επιχείρηση του Ελληνικού 

λαού (και για να ακριβολογώ ότι απέμεινε, απ’ αυτή), 

 Εάν θέλουμε να υπάρχει, 

 Εάν θέλουμε να έχει αύριο και μαζί μ΄ αυτή και εμείς, 

 Εάν θέλουμε οι φτωχοί συνάνθρωποι μας να μπορούν να 

απολαμβάνουν το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Εάν θέλουμε να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ελληνική 

κοινωνία,  
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έχουμε χρέος τιμώντας  

όλους όσους αγωνίστηκαν για να στηθεί αυτός ο κολοσσός 

όλους όσοι αφιέρωσαν τη ζωή τους αλλά και στο ψωμί που 

τρώμε  

πρώτοι να  αγωνιστούμε να μην ξεπουληθεί η τελευταία μεγάλη 

επιχείρηση του Ελληνικού λαού. 

 

Κατά την ταπεινή μου άποψη ,  

Ο αγώνας μας θα πρέπει να έχει ως στόχο την επιστροφή του 

αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά στα χέρια του 

Δημοσίου.  

Και επειδή δεν ζω σ’ άλλο πλανήτη 

Και αντιλαμβάνομαι ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυτό είναι 

πολύδύσκολοχωρίς ποτέ να παραιτηθούμε από το στόχο μας 

μέχρι τότε με ότι όπλα έχουμε να ξεσκεπάζουμε και να 

αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα τους. 

 

Με ότι όπλαέχουμε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε ή 

όπου δεν το μπορούμε να περιορίσουμε το κακό. 

Γι’ αυτό σ’ αυτή τη φάση Με προτάσεις, με απόψεις, με θέσεις 

(γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα εισακουσθούν) να επιχειρήσουμε να 

οδηγήσουμε τα πράγματα σε άλλη κατεύθυνση απ’ αυτή που 

προωθούν κάθε φορά. 

Στη βάση αυτή με την ανάλυση και προσέγγιση που έκανα παραπάνω 

οι θέσεις μας πρέπει να είναι: 
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1) ΛΙΓΝΙΤΕΣ 

 

α) Πώληση λιγνιτικών μονάδων 

Διαφωνούμε κάθετα και ριζικά με την πώληση των λιγνιτικών 

μονάδων. 

Όπως αγωνιστήκαμε να μην περάσει η Μικρή ΔΕΗ το ίδιο οφείλουμε 

να κάνουμε και τώρα. 

Η άποψή μας είναι ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει ανοίξει και 

μπορεί να ανοίξει και άλλο και χωρίς τα ΝΟΜΕ γιατί το περιθώριο 

κέρδους είναι ήδη πολύ μεγάλο. 

 

β) Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ο λιγνίτης να παραμείνει η 

βάση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση στα πλαίσια κατάρτισης του 

Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού να μην διανοηθεί ότι η 

συμμετοχή του λιγνίτη μπορεί να πέσει κάτω από τις 22TWh. 

 

γ) Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την επέκταση των ωρών 

λειτουργίας τόσο για τον ΑΗΣ Αμυνταίου όσο και για τον 

ΑΗΣ Καρδιάς στις 32.000 ώρες 

 

Καλούμε την κυβέρνηση ανεξάρτητα από τις όποιες απαντήσεις έχουν 

δοθεί στο σχετικό αίτημα της επιχείρησης να λύσει το θέμα πολιτικά 

σε επίπεδο αρχηγών κρατών. 
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Κανείς δεν δικαιούται να αντιμετωπίσει αυτή την πολύπαθη περιοχή 

ως στημένη λεμονόκουπα. 

Δεν διανοούμαστε και ούτε θα το επιτρέψουμε να μείνουν οι κάτοικοι 

των πόλεων του Αμυνταίου και της Πτολεμαΐδας χωρίς τηλεθέρμανση. 

 

δ) Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την έκδοση νέας άδειας 

λειτουργίας για τον ΑΗΣ Αμυνταίου ώστε ο σταθμός να 

συνεχίσει την λειτουργία του και μετά το 2030 

 

ε) Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη στάση της μη 

στήριξης του λιγνίτη στα διάφορα επίπεδα αποφάσεων της 

Ε.Ε. 

 

Καλούμε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των 

υπαρχουσών λιγνιτικών μονάδων αλλά και της Πτολεμαΐδας V. 

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για το ανώτατο όριο 

των εκπομπών CO2 στα 550 gr/KWh είναι θανάσιμη μαχαιριά στους 

λιγνίτες. 

 

ζ) Καλούμε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη δυνατότητα οι 

λιγνιτικές μας μονάδες να δικαιούνται ΑΔΙ 

 

η) Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει δωρεάν 

δικαιώματα CO2 όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της 

βαλκανικής 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι ναι μεν είναι πολύ θετικό το ότι 

με τηναπό 15/2/2017απόφασητης Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, 

η χώρα μας αφενός μεν θα μπορεί από το 2021 να χρησιμοποιεί ως 

και το 40% των εσόδων της από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων 

ρύπων (που θα μοιράζονται σε κάθε κράτος – μέλος) προκειμένου να 

τα δώσει στους ηλεκτροπαραγωγούς της, ώστε να επενδύσουν στον 

εκσυγχρονισμό του παρόντος δικτύου τους ή να κάνουν επενδύσεις 

σε ΑΠΕ και καθαρότερες μορφές ενέργειας και αφετέρου και 

κυρίως του ότι αποκτά (από το 2021) πρόσβαση στο ταμείο 

εκσυγχρονισμού που δημιουργείτε σε επίπεδο Ε.Ε., το οποίο θα 

προικοδοτηθεί με το 2% των δικαιωμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

πάλι για να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής στον 

ηλεκτροπαραγωγικό τομέα πλην όμως πρέπει να πούμε ότι οι 

αποφάσεις αυτές δε βοηθούν την ανταγωνιστικότητα των 

υπαρχουσών μονάδων παραγωγής από λιγνίτη και την ένταξή 

τους στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό. 

Για εμάς, χωρίς να αγνοούμε την τεράστια σημασία της απόφασης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και από καρδιάς ευχαριστούμε όλους 

τους ευρωβουλευτές μας, τον κ. Μαριά, την κα. Σπυράκη, τον κ. 

Ανδρουλάκη, τον κ. Παπαδημούλη και την κα. Σακοράφα), αυτό 

εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο. Το πώς δηλαδή θα πάψει 

η άνιση αντιμετώπιση του λιγνίτη της χώρας μας. 

 

θ) Επίσης καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη 

λειτουργία των μονάδων τηλεθέρμανσης με τους ίδιους 

όρους που γίνεται η κατανομή των μονάδων ΣΗΘΥΑ 
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Τέλος, 

 Θέση μας είναι ότι πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των ρύπων, αυστηρά μέσα 

στα προβλεπόμενα και επιτρεπόμενα όρια. 

 Θέση μας είναι ότι η ΔΕΗ δεν πρέπει να υπολογίζει (ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ), το όποιο κόστος μπροστά στην 

προσπάθεια της υγείας των κατοίκων των πολύπαθων περιοχών. 

 Θέση μας είναι ότι η χρήση του Φ.Α. πρέπει κατά κύριο λόγο να 

κατευθυνθεί στην πρωτογενή κατανάλωση που είναι και πιο 

αποδοτική, με προσανατολισμό την προσέγγιση του ευρωπαϊκού 

μέσου όρου. 

Η εξάρτησή μας από Φ.Α. σε σχέση με την 

ηλεκτροπαραγωγή ήδη είναι πολύ μεγάλη. 

Τέλος 

  Θέση μας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εχθρικοί ως 

προς τις ΑΠΕ. 

 

Εκείνο στο οποίο είμαστε εχθρικοί είναι η αλόγιστη και 

άναρχη προς εξυπηρέτηση συμφερόντων (χωρίς σχέδιο και 

πλάνο) είσοδος των ΑΠΕ, αλλά και του Φ.Α. 

Σε αυτό, ναι, είμαστε και θα εξακολουθούμε να είμαστε εχθρικοί. 

 

2) ΝΟΜΕ 

 

Επανειλημμένος έχουμε τονίσει το πόσο τεράστια ζημιά έχουν 

προκαλέσει και προκαλούν τα ΝΟΜΕ. 

Θέση μας είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθούν. 
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Εμείς σ’ αυτή την κατεύθυνση θα αγωνιστούμε. 

Πέρα από αυτό όμως οφείλουμε να τονίσουμε στους εμπνευστές των 

ΝΟΜΕ ότι 

 εάν δεν απαγορευτεί αυστηρά και δια ροπάλου το προϊόν των 

ΝΟΜΕ να εξάγεται στο εξωτερικό 

 εάν δεν αφαιρεθούν οι 6,9 TWh της Υψηλής Τάσης, οι 2,8 του 

Δημόσιου Τομέα, οι 2,3 του αγροτικού και οι 2,5 του ΚΟΤ από το 

σύνολο των 51 – 52 TWh στο διασυνδεδεμένο και 

 εάν δεν καταργηθεί το τέλος προμηθευτή ο στόχος του η ΔΕΗ να 

χάσει το 50% των πελατών της δεν θα πιαστεί ποτέ. Εάν 

συνεχίσουν έτσι τα πράγματα ένα είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. 

Τα ΝΟΜΕ μαζί με όλα τα άλλα θα διαλύσουν τη ΔΕΗ και θα 

δώσουν το δικαίωμα στους λάτρεις της Μικρής ΔΕΗ να 

πανηγυρίζουν. 

 

3) ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Αποτελεί μια ακόμα πρόκληση. 

Οι κάτοχοι των Φ/Β και αιολικών έχουν τεράστιο περιθώριο κέρδους 

γι’ αυτό εδώ και τώρα απαιτούμε και θα αγωνιστούμε να 

καταργηθεί γιατί είναι ξεδιάντροπη κλοπή της ΔΕΗ και επιπροσθέτως 

δίνει άλλοθι στους υπόλοιπους προμηθευτές να ζητάνε ακόμα πιο 

χαμηλές τιμές στα ΝΟΜΕ. 

Επιτέλους η κυβέρνηση αντί να γδέρνει τη ΔΕΗ ας κουρέψει τις 

εγγυημένες τιμές των εκλεκτών κυρίων που χρόνια τώρα απομυζούν 

την επιχείρηση. 

 



[59] 
 

4) ΝΑ ΑΠΟΔΩΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΚΩ 

 

Απαιτούμε και θα αγωνιστούμε για την απόδοση όλων των 

οφειλόμενων από την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. 

Η πολιτεία επιτέλους οφείλει να σεβαστεί την επιχείρηση. 

 

5) ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ 

ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ 

 

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ απαιτεί και θα αγωνιστεί να σταματήσει κάθε τιμολόγηση 

που είναι επί ζημία. 

Η ΔΕΗ ανήκει στον ελληνικό λαό. Δεν επιτρέπεται να είναι τσιφλίκι 

συγκεκριμένων επιχειρηματιών. 
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Συναδέλφισσες, -φοι 

 

Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση του προσωπικού καθώς και η 
συνεχής μετεκπαίδευση του,  αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους 
πυλώνες πάνω στο οποίο στηρίζεται η μεγαλύτερη ενεργειακή 
επιχείρηση της χώρας.  
Η στρατηγική της επένδυσης  στην τεχνογνωσία από την πολιτική της 
διοίκησης της επιχείρησης καθώς και από τους εργαζομένους, αποτελεί 
την ασφαλιστική δικλείδα της πρωτοπόρου εταιρείας, της προοπτικής 
της, τη διατήρηση της υπεραξίας   και  φυσικά των θέσεων εργασίας. 
Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω δεν θα υπάρχει επιχείρηση. 
 
Συναδέλφισσες, -φοι 
 

Η Υγιεινή και η Ασφάλεια της Εργασίας αποτελεί ουσιαστικό 
πυλώνα της ευημερίας του εργαζομένου. 
 
Στο χώρο της ηλεκτρενέργειας, που αντικειμενικά αποτελεί 
τομέα υψηλής επικινδυνότητας, με μεγάλο αριθμό εργατικών 
ατυχημάτων, η διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας, είναι μία 
από τις σημαντικότερες προκλήσεις. 
 
Όμως και εδώ, παρά την ύπαρξη ικανού νομοθετικού πλαισίου, 
από την πλευρά της Επιχείρησης δεν λαμβάνετε ιδιαίτερη 
μέριμνα, ώστε ο κίνδυνος των εργατικών ατυχημάτων και 
σοβαρών ασθενειών να μηδενιστεί.  
 
Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στη ΔΕΗ και ειδικά στους 
χώρους των τεχνικών και παραγωγικών Διευθύνσεων, 
αποτελούσε ανέκαθεν έναν στόχο που όσο και αν φαίνεται ότι 
τον πλησιάζουμε, εν τούτοις παραμένει προς επίτευξη. 

 
Το ζητούμενο είναι ο περιορισμός και η ελαχιστοποίηση των 
εργασιακών κινδύνων και σ’ αυτό τον κρίσιμο τομέα, τα 
τελευταία χρόνια δεν βελτιώθηκαν και πολλά. 
Αντιθέτως, στην χρόνια που διανύουμε ο απολογισμός 
των ατυχημάτων είναι ολέθριος. 
Δεκάδες μεγάλα εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων και 
θανατηφόρα, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται τα ατυχήματα 
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στο προσωπικό που απασχολούν οι εργολάβοι, τα οποία δεν 
καταγράφονται από καμία αρμόδια υπηρεσία.  
 
Από αυτό και μόνο προκύπτει ότι ενώ το θεσμικό πλαίσιο 
αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για να ελαχιστοποιήσουμε τα 
ατυχήματα, ωστόσο, δεν αρκεί για την βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας.  
Εκείνο που πρωτίστως χρειάζεται είναι η επιχειρησιακή μέριμνα 
για την εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν στο ατύχημα.  
 
Για την ΕΤΕ/ΔΕΗ, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων 
στους χώρους εργασίας, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία και 
βασικό μέλημά. Κύριος στόχος για την προσεχή περίοδο, είναι η 
εξάλειψη των αιτιών, των παραλείψεων και των κινδύνων που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, ώστε να εξασφαλιστούν 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους.  
 
Πρωταρχικός στόχος η ελαχιστοποίηση, ο μηδενισμός των 
ατυχημάτων. 
Σύνθημα, ικανοποιητική εργασία, είναι μόνο η ασφαλής εργασία. 

 
 
Συναδέλφισσες, -φοι 

Ως μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ διεκδικούμε την  άμεση 
εφαρμογή από τα μέλη μας εκφραζόμενα από τις ΤΔΕ δράσεων σε 
τοπικό επίπεδο των παρακάτω: 

 Διασφάλιση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, με 
εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων στην Ε.Υ.Α.Ε. 

 Εφαρμογή της σωστής σύστασης των συνεργείων. 
 Εφαρμογή της νομοθεσίας για κατακτήσεις που έχουν καταργηθεί 

στην πράξη, αλλά έχουν ισχύ ακόμη. 
 Ουσιαστική στήριξη των εργαζόμενων απέναντι στην εργοδοτική 

αυθαιρεσία, είτε ανήκουν στο σωματείο μας είτε όχι, είτε είναι 
μόνιμοι υπάλληλοι είτε όχι. 

 Εφαρμογή του καταστατικού μας, όχι στους τύπους αλλά στην 
ουσία. 

 Επικοινωνία με την κοινωνία. 
 Συχνές Γενικές Συνελεύσεις και καταγραφή των προβλημάτων. 
 Απαίτηση για μέσα ατομικής προστασίας. 
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 Κατάλληλο ρουχισμό, που προϋποθέτει προστασία έναντι φωτιάς, 
έναντι ψύχους και δεν δυσχεραίνουν την κίνηση. 

 Υποδήματα εργασίας ανατομικά, αντιολισθητικά, ελαφριά με 
προστασία για τάση και κτυπήματα. 

 Γάντια εργασίας κατάλληλα για τη κάθε απαιτητική εργασία. 
 Καλαθοφόρα οχήματα όποτε και όπου απαιτείται για ασφαλέστερη 

και γρηγορότερη εργασία. 
 Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων οχημάτων. 
 Συντήρηση και καθαρισμός οχημάτων σε τακτά χρονικά 

διαστήματα( αλλαγή λάστιχων, φρένων κλπ). 

 Χορήγηση υλικών με προδιαγραφή για την κατάλληλη εργασία, 
αποτρέποντας το φαινόμενο χρησιμοποίησης «πατεντών» για την 
άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων απέναντι στον 
καταναλωτή.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Συμπληρώνοντας τον προηγούμενο απολογισμό δράσης που 

ψηφίστηκε στο 54ο Γενικό μας Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη ενδεικτικά και μόνο , εκτός των καθημερινών μας 

παρεμβάσεων και λύσεων που δίνει η Ένωσή μας θα πρέπει να 

αναφέρουμε : 

- Την επιτυχία της Ένωσής μας να αναγκάσει την Διοίκηση της 

επιχείρησης να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Η Ε.ΤΕ. 

οδήγησε την Διοίκηση σε τριμερή συνάντηση στο υπουργείο 

εργασίας υπό τον  Γενικό Γραμματέα Κο Νεφελούδη με 

αποτέλεσμα να καταφέρει να υποχρεώσει την επιχείρηση να 

γίνει διαβούλευση με τους εργαζόμενους, να συζητηθεί το 

καθεστώς της μεταθετότητας  επί  μακρόν και να μπουν οι 

βάσεις για μελλοντικές λύσεις με αξιοκρατικότερα κριτήρια. 

- Την ουσιαστική συμμετοχή και συνδιοργάνωση των 

συλλαλητηρίων στην Πτολεμαΐδα, στην Φλώρινα και στην 

Μεγαλόπολη κατά του εγκλήματος της πώλησης των μονάδων. 

- Την συμμετοχή στο συντονιστικό όργανο περιφερειών, δήμων , 

φορέων και  συνδικάτων με ουσιαστικές παρεμβάσεις και 

προτάσεις. 

- Την παρέμβασή μας και την επιτυχή λύση για τους 

συναδέλφους μας με οκτάμηνη σχέση εργασίας που ανάκτησαν 

ένα μέρος από την απώλεια των δώρων και εξασφάλισαν 

αύξηση. 

- Την στήριξή μας στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας για διεκδίκηση 

επαναφοράς των δώρων. 

- Την συμμετοχή μας στην επιτροπή για το άρθρο 4 του ΚΚΠ 

ΔΕΗ με συγκεκριμένες, δικαιολογημένες προτάσεις . 

- Τις παρεμβάσεις μας στην Υπουργό Εργασίας και στον 

Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης για θέματα εργασιακά, 

ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. 

- Τις συνεχείς συναντήσεις για επίλυση προβλημάτων με τους 

Προέδρους και των τριών εταιρειών. 

- Τις συνεχείς συναντήσεις με στελέχη της επιχείρησης και την 

επίλυση προβλημάτων.   
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ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ 

 

 


