
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ         

Του Εµµανουήλ Τωµαδάκη  

Γεν . Γραµµατέα της ΕΤΕ /∆ΕΗ     

 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
                              

  51515151      ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                

                  ΕΤΕ /∆ΕΗ  
                                                          Η  ΕΝΟΤΗΤΑ µας      

                                              θεµατοφύλακας των κατακτήσεων 

 

                                                             Η ∆ΡΑΣΗ µας  

                                 ασπίδα προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων 

 

                 

                  

          ΑΘΗΝΑ    -    20  κ  21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
 
 

Το 51ο Γενικό Συµβούλιο της Ένωσής µας, της ΕΤΕ-∆ΕΗ, 
πραγµατοποιείται σε ακραίες και δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες, χωρίς µεταπολιτευτικό προηγούµενο, ανατροπής των 
εργασιακών, συλλογικών και κοινωνικών δεδοµένων, 
εγγυήσεων και δικαιωµάτων των λαϊκών στρωµάτων.: 
 
Οι πολιτικές που συµφωνήθηκαν από την κυβέρνηση, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο πλαίσιο 
του µνηµονίου, επιβάλουν ως συνταγή εξόδου από την κρίση τα 
πιο απεχθή νεοφιλελεύθερα µέτρα και µοντέλα, αυτά που 
γέννησαν τη κρίση. 
 
Το 2013 οι πολιτικές εξάρτησης και απόλυτου οικονοµικού 
ελέγχου σε όλο τον πλανήτη, αλλά κυρίως στις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Νότου, έχουν σαν αποτέλεσµα τη φτωχοποίηση, 
την οικονοµική εξαθλίωση και την υποδούλωση των λαών. 
 
Σε αυτή τη συγκυρία, το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να 
ανασυνταχθεί και να δηµιουργήσει ένα νέο κοινωνικό µέτωπο 
που θα έχει ως στόχο να αποτρέψει αυτές τις πολιτικές της 
βαρβαρότητας και της κοινωνικής εξαθλίωσης.  
 
 
        Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

 
  
 Οι Έλληνες εργαζόµενοι βρέθηκαν χωρίς να το θέλουν στη 
µέγγενη του Μνηµονίου, εξαπατηµένοι από τις Κυβερνήσεις 
των τελευταίων ετών. 
 
Η Κυβέρνηση µε το Μνηµόνιο που υπέγραψε, το Μεσοπρόθεσµο 
και τα Πολυνοµοσχέδια που ψήφισε, εκβιάζοντας τον Ελληνικό 
λαό, απέδειξε, ότι η κρίση είναι το πρόσχηµα, για να µειώσει 
το εργασιακό και ασφαλιστικό κόστος των επιχειρήσεων και να 
δώσει τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς και Επιχειρήσεις στους 
ιδιώτες ψευτοεπενδυτές, που καιροφυλακτούν εδώ και χρόνια. 
 
 
 
 
 
 
 



Η εφαρµογή του Μνηµονίου είχε ως αποτέλεσµα : 
 

• Το κρατικό χρέος αυτή τη στιγµή είναι στο 160%  
• Η ανεργία στο 26%, αλλά η πραγµατική  στο   50% 
• 500.000 Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο. 
• Έχουµε νέο κύµα µετανάστευσης των νέων Ελλήνων, που 

θυµίζουν άλλες εποχές 
• Και το πιο τραγικό, να έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες 

 
Είναι µια Ελλάδα µε λιγότερη εθνική κυριαρχία από κάθε άλλη 
στιγµή τα τελευταία  χρόνια και η διάσταση της εξέλιξης αυτής 
θα φανεί σύντοµα. 
 
Όλοι γνωρίζουµε το πόσο χτυπιέται η χώρα µας, καθώς και η 
Κύπρος µε τα τελευταία γεγονότα. Αυτό δείχνει ότι ο Ελληνισµός 
έχει στοχοποιηθεί και ο κοινός παρονοµαστής είναι ο ορυκτός 
τους πλούτος που διαθέτουν, για αυτό το λόγο έχουν ως πρώτο 
στόχο και τη δική µας Επιχείρηση, ξεκινώντας από τους λιγνίτες 
και τα νερά. 
 
Ουδείς µπορεί να ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση του µνηµονίου 
είναι κυβέρνηση προδοτών. Είναι, όµως, µια κυβέρνηση που 
οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε αποτελέσµατα αντίστοιχα 
µιας κυβέρνησης προδοτών. 
 
Η Ελλάδα βρίσκεται επί της ουσίας υπό κατοχή εξαιτίας του 
ανίκανου και υποτελούς πολιτικού συστήµατος που 
διαθέτει τα τελευταία χρόνια. 
 
Πιστεύω, ότι η µόνη λύση σε αυτή τη λαίλαπα, είναι να 
µείνουµε ενωµένοι και να είµαστε αποφασισµένοι, χωρίς να 
παρεκκλίνουµε της πορείας για την οποία έχουµε επιλεγεί. 

Μα πάνω απ΄όλα, πρέπει να παραµείνουµε σταθεροί στις 
θέσεις, στις απόψεις και στις διεκδικήσεις µας. 

 
Τα Συνδικάτα, οφείλουν σήµερα να ανασυγκροτηθούν και να 
προχωρήσουν µε συντονισµό σε αγώνες µε κοινό πρόγραµµα, µε 
κοινή ενηµέρωση, µε κοινές απεργιακές κινητοποιήσεις και µε 
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 
 

Η πλήρης ταύτιση του Συνδικαλιστικού κινήµατος, µε τις 
κοµµατικές ηγεσίες, µόνο δεινά προκάλεσαν στο εργατικό 
κίνηµα. 
 
 

 



ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ∆ΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ 
 
  

Γιγαντώθηκαν άρδην, η εφαρµογή του µνηµονίου και η 
επιταγές της τρόικας οδηγούν µε ταχύτατους ρυθµούς σε 
απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων, στον Ιδιωτικό και 
∆ηµόσιο Τοµέα, όπως: 
 

1. Η κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. 

2. Η επιβολή των Ειδικών Επιχειρησιακών Συµβάσεων Εργασίας 
όπου οδηγεί σε ατοµικές.  

3. Η απελευθέρωση των απολύσεων µέσω της κατάργησης του 
ορίου του 3%. 

4. Ο περιορισµός της πλήρους απασχόλησης. 

5. Η κατάργηση του 8ώρου µέσω του ελαστικού ωραρίου. 

6. Η ενοικίαση των εργαζοµένων µέσω περίεργων εταιρειών που 
ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια.  

7. Η κάλυψη των πάγιων αναγκών µε συµβάσεις έργου και 
διµηνίτες αποτελούν τον κανόνα στις εργασιακές σχέσης. 

 
Αυτή είναι η σηµερινή σκληρή πραγµατικότητα που 
απορυθµίζει τη ζωή των εργαζοµένων και διαλύει την κοινωνία. 
 
Εργαζόµενοι και Συνδικαλιστικό κίνηµα της ∆ΕΗ, έχουν είδη 
τοποθετηθεί, έχουν αποκηρύξει το µνηµόνιο και την πολιτική 
του. ∆εν συµβαίνει το ίδιο όµως µε άλλες Συνδικαλιστικές 
Οµοσπονδίες εργαζοµένων, οι οποίες κωφεύουν ανησυχητικά. 
 
Στόχος µας το προσεχές διάστηµα είναι : 
 

• Η κατάργηση των αντεργατικών νόµων 
• Ο σεβασµός των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας 
• Κατάργηση των ελαστικών µορφών εργασίας 
• Εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και η ενίσχυση των    
ελεγκτικών µηχανισµών 
• Επαναφορά του Οργανισµού Μεσολάβησης ∆ιαιτησίας 
στην προ Μνηµονίου εποχή. 

 
    Αυτή είναι η στρατηγική µας και µε αυτή πορευόµαστε από     
σήµερα. 
 
 
 
 

 
 



Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑ 
 
Σήµερα, η επίσηµη πολιτεία, αντί της κατοχυρωµένης 
νοµοθετικά χρηµατοδότησης του φορέα, προχωρά σταθερά στην 
υπεξαίρεση την ενσωµατωµένης ασφαλιστικής περιουσίας των 
εργαζοµένων στη ∆ΕΗ, γεγονός που επιφέρει την καταστροφή 
του Ασφαλιστικού µας φορέα. 
 
Αποτέλεσµα, οι επιπτώσεις που υφίστανται οι δικαιούχοι του 
ασφαλιστικού φορέα, όπως, η σηµαντική µείωση των 
συντάξιµων αποδοχών, η πολύµηνη καθυστέρηση στον 
υπολογισµό και απονοµή της σύνταξης, η µη απόδοση του 
εφάπαξ, και η αδυναµία αποπληρωµής στις ιατροφαρµακευτικές 
δαπάνες. 
 
Η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος έχει συσταθεί µε το ν.4075/12 
και ισχύει από 1/6/12 για τη ∆ΕΗ, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 
ή και την κατάργηση των παροχών υγείας στους ασφαλισµένους 
µας. 
 
Τώρα πλέον στα ιατρεία µας θα δέχονται και ασφαλισµένους από 
τα υπόλοιπα ταµεία των ∆ΕΚΟ, µε ότι αυτό σηµαίνει για µας. 
 
Τα ΠΕΚΑ στην επαρχία τείνουν να καταργηθούν και να µείνουν 
µόνον λίγα και οι ασφαλισµένοι µας χωρίς παροχές υγείας, 
καθώς και τα ΓΑΠ καταργούνται. 
 
Το επικουρικό µας έχει µεταφερθεί στο νέο επικουρικό ταµείο 
που είναι ενιαίο για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας, το 
ΕΤΕΑ από 1-7-2012. 
 
Ο κλάδος πρόνοιας παραπαίει και το εφάπαξ των συναδέλφων 
µας που έχουν συνταξιοδοτηθεί είναι σε µια διαρκη αναµονή για 
την καταβολή του. Άρχισε να καταβάλλεται από το ∆εκέµβριο 
του 2012, µε σειρά προτεραιότητας από το 2010 και συνέχεια 
έως ότου επαρκούν τα χρήµατα της δόσης. 
 
Οι κατασκηνώσεις της ∆ΕΗ δεν λειτουργούν πλέον και οι 
παιδικοί σταθµοί έχουν κλείσει εκτός βέβαια του Αµαρουσίου. 
 
Το προσωπικό του ασφαλιστικού φορέα µας παραµένει 
αποσπασµένο και πληρώνεται µε το µισθολόγιο της ∆ΕΗ, µετά 
από παρέµβαση της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ. Όποιοι συνάδελφοι θέλουν 
µπορούν να επιστρέψουν στη ∆ΕΗ, προς το παρόν, µε βάση την 
ποσόστωση και της ανάγκες της ∆ΕΗ. 
 
 



Ο άλλοτε πρωτοποριακός Ασφαλιστικός µας φορέας, οδεύει 
εφεξής προς πλήρη αποσύνθεση και παρακµή. 
 
Θα πρέπει να δούµε πως µπορούµε να αυξήσουµε την εισροή 
χρηµάτων στο ταµείο µας, όπως π.χ. η επιβολή διοδίων στους 
χρήστες των δικτύων µας, υπέρ του ασφαλιστικού µας φορέα. 
 
∆ιεκδικούµε : 
 
• Επαναφορά των ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών µας 
δικαιωµάτων που έχουν καταργηθεί µε όλους τους 
αντιασφαλιστικούς νόµους. 
• Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους προς τον 
ασφαλιστικό µας φορέα µε βάση το άρθρο 34 του ν. 2773/99. 
• ∆ιασφάλιση του δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του 
ασφαλιστικού µας συστήµατος. 
• ∆ιαδοχική ασφάλιση χωρίς την καταβολή νέων εισφορών. 
• Αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας. Αύξηση των τιµολογίων 
των ιατρικών εξετάσεων και επισκέψεων. 
 
Επικοινωνιακοί χειρισµοί και επιφανειακή αντιµετώπιση του 
προβλήµατος, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, δεν 
λύνουν το πρόβληµα. 
 
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ∆ΕΗ 
 
Κάτω από τις πιέσεις της τρόικας, στο πλαίσιο της 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, όπου ζητάει την πώληση 
του 40% της παραγωγής, ανοίγει την όρεξη των ιδιωτών 
ψευτοεπενδυτών να αρπάξουν για ένα κοµµάτι ψωµί τον 
ενεργειακό πυλώνα της χώρας, έχοντας ως διεκπεραιωτή τον 
σχεδίων τους την κυβέρνηση. 
 

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, γινόµαστε αποδέκτες 
ανακοινώσεων και προθέσεων κυβερνητικών παραγόντων, για 
το µέλλον της ∆ΕΗ. Τη µια µιλούν για µετοχοποίηση της 
Επιχείρησης, την άλλη για εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή, την 
άλλη για πώληση µεριδίων στις θυγατρικές, ∆ιανοµής, 
Μεταφοράς και Ανανεώσιµες. 

 
Αυτό δείχνει πως η Κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, αλλά κινείται 
µε βάση της ορέξεις και της επιταγές των ιδιωτών 
επιχειρηµατιών ανταγωνιστών της ∆ΕΗ. 
 
 
 



Είχε προηγηθεί η διάσπαση της ∆ΕΗ µε το ν. 4001/11 3–8-
2011,  σε θυγατρικές, διανοµής (∆Ε∆∆ΗΕ-∆ιαχειριστής 
Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας) και 
Μεταφοράς (Α∆ΜΗΕ-Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής µεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας).Ο Α∆ΜΗΕ αποτελεί επί της ουσίας µια 
άλλη εταιρεία από τη ∆ΕΗ γιατί έχει και τα πάγια της µεταφοράς 
υπό την κατοχή της. 
 
Ταυτόχρονα µε τη διάσπαση είχαµε και τη δηµιουργία µιας νέας 
υπηρεσίας, του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας), αµιγώς δηµόσια υπηρεσία.  
 
Η ΡΑΕ γίνεται πλήρως αυτόνοµη και παντοδύναµη στο χώρο της 
ενέργειας. 
 
Απαίτηση της τρόικας, η κυβέρνηση να έχει παραδώσει πόρισµα 
για την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, ποιες υπηρεσίες και πότε, 
καθώς και το µισθολογικό κόστος των υπαλλήλων της, τα οποίο 
να συγκριθεί µε αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες. 
 
Για την ΕΤΕ/∆ΕΗ, το ενδεχόµενο νέας µετοχοποίησης, έχει 
κλείσει οριστικά και αµετάκλητα. Κάθε σκέψη για εκχώρηση 
νέου πακέτου µετοχών, είναι ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ.  
 
Αντίστοιχα, το ενδεχόµενο στρατηγικού επενδυτή, τυχόν σχέδια 
πώλησης µονάδων ή θυγατρικών και αλλοίωση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, είναι ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ. 
 
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και της απελευθέρωσης της 
αγοράς ενέργειας, οι θέσης µας είναι διαχρονικές και ξεκάθαρες  
 
Εδώ και τώρα. Υλοποίηση ενός µακροχρόνιου ενεργειακού 
σχεδιασµού, που θα περιλαµβάνει : 

Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη ∆ΕΗ, που θα καλύπτει και θα 
διασφαλίζει στην ηλεκτρενέργεια της χώρας συγκεκριµένα    
χαρακτηριστικά, όπως : 
 
•••• ∆ηµόσιο και Εθνικό ρόλο 
•••• Αναπτυξιακό χαρακτήρα για την Ελληνική οικονοµία. 
•••• Κοινωνική αλληλεγγύη για τις ευπαθείς οµάδες πολιτών 
ως κοινωνικό αγαθό. 
 
 
 
 
 
 



Ζητάµε : 

1. Την αλλαγή της Ο.Τ.Σ. και της χονδρεµπορικής αγοράς 

2.Την κατάργηση του Μηχανισµού Ανάκτησης του   Μεταβλητού 
Κόστους. 

3. Να δοθούν προς παραχώρηση  τα Λιγνιτικά κοιτάσµατα 
σε Ελασσόνα και ∆ράµα, για το άνοιγµα της λιγνιτικής 
παραγωγής, µε ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. 

4. Προτεραιότητα στο εθνικό µας καύσιµο 
 
5. Ίσες ευκαιρίες και δικαιώµατα στις νέες µονάδες των ΑΠΕ 
σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στην ηλεκτροπαραγωγή  
 
6. Να µην εξαιρεθεί η ∆ΕΗ από τις επιδοτήσεις του 
αναπτυξιακού νόµου. 
 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-          
                              ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Η ∆ΕΗ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης 
στο πιο νευραλγικό της σηµείο, αυτό του προσωπικού της. 
 
Αποτέλεσµα αυτών είναι : 

• Ασυντήρητα δίκτυα 

• Υπερβολική κόπωση λόγω υπερωριών. 

• Παραµέληση των µέτρων ασφαλείας, µε τραγικά 
επακόλουθα 
• Αδυναµία κάλυψης των αναγκών του κοινωνικού συνόλου. 
• Ανεξέλεγκτα νέα έργα κακής ποιότητας από τους 
εργολάβους 
Το προσωπικό µειώθηκε στις 19.998 τον ∆εκέµβριο του 2012, 
από 36.000 που ήταν το 1994, όταν το δίκτυο και οι 
καταναλωτές έχουν σχεδόν διπλασιασθεί.  

• Έχει µέσον όρο ηλικίας 49 ετών, µε ότι αυτό σηµαίνει 

• Το σύνολο του προσωπικού στην Ηλεκτρενέργεια σήµερα 
είναι 56.000 
 
Η ΕΤΕ/∆ΕΗ το διάστηµα που προηγήθηκε, κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να αναδείξει την τεράστια 
έλλειψη τεχνικού προσωπικού. 

∆υστυχώς, δεν πετύχαµε και πολλά πράγµατα, πέραν της 
ανάδειξης του φλέγον αυτού προβλήµατος, µιας και έπεσε πάνω 
σε µια ανίκανη ∆ιοίκηση και αδιάφορη Κυβέρνηση. 
 



Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, έως ότου η ∆ΕΗ εξαιρεθεί 
από το πάγωµα των προσλήψεων.  
 
Για την ΕΤΕ/∆ΕΗ, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων 
στους χώρους εργασίας, αποτελεί αδιαπραγµάτευτη αξία και 
βασικό µέληµα. Κύριος στόχος µας, η εξασφαλίσει ασφαλών 
συνθηκών εργασίας. 
 
                 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΡΕΟΥΝ 
 
Αυτή τη στιγµή υπάρχει σε εξέλιξη το θέµα της οριστικής 
διευθέτησης των ειδικών επιδοµάτων, όσον αφορά τον Όµιλο 
∆ΕΗ, καθώς και το ζήτηµα της µεταθετότητας, όπου βρίσκεται σε 
εξέλιξη η αντίστοιχη επιτροπή. 
 
Είχαµε κατάργηση των εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΑΕ∆, µόνο για 
τους εργοδότες και όχι για τους εργαζοµένους, τη στιγµή που οι 
οργανισµοί αυτοί έχουν καταργηθεί. 
 
Το µειωµένο τιµολόγιο φορολογείται πλέον ως εισόδηµα (µε 
βάση γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
140/2012) και θα ξεκινήσει η φορολόγηση του από τα 
εισοδήµατα του 2012 

∆ιεκδικούµε :  
• Κατάργηση των αντιλαϊκών νόµων και επιστροφή των 
απολεσθέντων αποδοχών. 
• Φορολογική δικαιοσύνη. 
• Σεβασµός των ελεύθερων συλλογικών συµβάσεων τόσο 
στο ∆ηµόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τοµέα. 
• Αύξηση των αποδοχών, βελτίωση και όχι επιδείνωση του 
βιοτικού µας επιπέδου. 
• Άρση των µισθολογικών στρεβλώσεων µεταξύ 
κατηγοριών εργαζοµένων, µέσα από νέο µισθολόγιο. 
• Οργανόγραµµα σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού της 
επιχείρησης 
 
Τέλος, η ΕΤΕ/∆ΕΗ, δεν πρόκειται να συναινέσει σε 
οποιαδήποτε συµφωνία που θα αµφισβητεί κατακτήσεις 
προηγούµενων ΣΣΕ. Για το λόγο αυτό και µε απόλυτο σεβασµό 
προς όλες τις κατηγορίες των συναδέλφων, έχουµε καταθέσει 
ολοκληρωµένη πρόταση στην οµοσπονδία. 

 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι : 
 
Οι παραπάνω θέσεις και προτάσεις, αποτελούν συµβολή στο 
διάλογο και εγγύηση για µια νέα αγωνιστική πορεία της 
ΕΤΕ/∆ΕΗ. Είναι η προσδοκία των συναδέλφων µας για ένα 
βέβαιο µέλλον, για εµάς και τα παιδιά µας. 
 
Είναι χρέος του Συνδικαλιστικού κινήµατος, να αφήσει πίσω 
της αγκυλώσεις του παρελθόντος, τα όποια προσωπικά οφέλη 
και να προχωρήσει :  
 
Σε άµεση αλλαγή πολιτικής. 
Σε άµεση συσπείρωση των οµοσπονδιών στη ΓΣΣΕ. 
Σε άµεση συσπείρωση των σωµατείων στις οµοσπονδίες. Σε 
άµεση συσπείρωση  και οργάνωση των σωµατείων ανά κλάδο. 
 
Πρέπει να δώσουµε ένα τέλος σε σωµατεία σφραγίδες. 
 
Χρειάζεται να οργανωθούµε σε µεγάλα κλαδικά σωµατεία, µε 
κοινά συµφέροντα και αντιλήψεις. 
 
   Ήρθε η ώρα να πάψουµε να χωρίζουµε ανάλογα µε τα 
συµφέροντά µας, τους εργαζόµενους στη ∆ΕΗ : 

Σε Θυγατρικές 
Σε Γενικές ∆ιευθύνσεις 
Σε γεωγραφικές περιοχές 
Σε Λεκανοπέδια  
Σε Βόρειους και Νότιους, µέσα στον ίδιο κλάδο. 
 
Αυτό που χρειάζεται σήµερα, εν έτη 2013, είναι να 
οργανωθούµε σε µεγάλα κλαδικά σωµατεία, µε κοινά 
συµφέροντα και αντιλήψεις.  
 
Αυτό που χρειάζονται αυτή τη στιγµή οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ, 
είναι δυνατά σωµατεία, που πραγµατικά να µπορούν να 
διεκδικήσουν, να αγωνιστούν και να κερδίσουν συνάµα σε µια 
κοινή οµοσπονδία, τη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, αδιαφορώντας πλήρως 
για τις καρέκλες του καθενός από εµάς. 
 
 
 
 
 



Είµαστε υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε προς αυτή την 
κατεύθυνση µέσα από ένα άµεσο οργανωτικό συνέδριο της 
οµοσπονδίας. 

Τη ∆ΕΗ θέλουµε. 
Τη συνδικάτο θέλουµε. 

Ακολουθώντας τις αλλαγές και τις ανάγκες που έχει η κοινωνία 
σήµερα, αλλιώς θα µας αποβάλει από πάνω της η ίδια σαν ένα 
παράσιτο, σαν µια προέκταση του πολιτικού συστήµατος.   
 
Το µέλλον της ΓΕΝΟΠ είναι η συσπείρωση των σωµατείων 
µελών της και ΟΧΙ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της. 
 
Γι αυτό λοιπόν το σύνθηµά µας είναι : 
 
Ένα σωµατείο ανά κλάδο 
Μία οµοσπονδία στην ηλεκτρική ενέργεια 
Μία ΓΣΕΕ 
 
Η ΕΤΕ/∆ΕΗ  έχει παρελθόν και παρόν, έχει τεράστια προσφορά. 
Η ΕΤΕ/∆ΕΗ είναι και πρέπει να είναι, πάντα απέναντι σε κάθε 
µορφή εξουσίας, προασπίζοντας πάντα την ενότητα και 
συνοχή του συνδικαλιστικού κινήµατος. 
 


