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Πρόλογος 
 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι  
 
Μετά τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις 
των γεωπολιτικών ζητημάτων  που ήρθε και ανέδειξε η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία και προώθησε  τις αδυναμίες στην ουσία του πράσινου ενεργειακού 
μοντέλου της Ευρώπης, ένα μοντέλο που στηριζόταν Στις μονάδες βάσης του 
εισαγόμενου φυσικού αερίου καθώς πρόβαλε τα προβλήματα των ανώριμων 
τεχνολογικά ΑΠΕ που δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πραγματική εγκατεστημένη 
ισχύ.  
Τα κυρίαρχα ζητήματα που αναδείχθηκαν είναι η επάρκεια η εξάρτηση ενέργειας και 
η ακρίβεια που προκύπτει από την αύξηση τιμών του εισαγόμενου φυσικού αερίου. 
Η απόφαση να μετατραπεί σε χρηματιστηριακό προϊόν το κοινωνικό αγαθό της 
ηλεκτρικής ενέργειας αναπόφευκτα βάζει στην  προκρούστεια κλίνη το βιοτικό 
επίπεδο των λαών της Ευρώπης. 
 
Η εκτίμηση των οικονομικών αναλυτών αναφέρουν πώς θα απαιτηθούν τουλάχιστον 
2 τρισεκατομμύρια ευρώ  για να καλυφθούν οι ανάγκες του φετινού χειμώνα.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε  αργά αντανακλαστικά  στο να πάρει έγκαιρες και 
σωστές αποφάσεις στη διαφαινόμενη ενεργειακή κρίση, ενέργεια που έδωσε ώθηση 
στην αισχροκέρδεια, επιβάλλοντας τον οικονομικό μαρασμό των πολιτών.  
 
Αρκετοί ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών  λειτούργησαν με αποφασιστικότητα και πήρανε 
αποφάσεις για να σταματήσουν το κύμα ακρίβειας και ανεπάρκειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, 
όπως για παράδειγμα η Γαλλία που επαναφέρει και κρατικοποιεί την εταιρεία 
ηλεκτρισμού, την Γερμανία που έσπευσε άτακτα να επαναλειτουργήσει τα 
εργοστάσια λιθάνθρακα, την Ιβηρική Χερσόνησο που βγήκε από το χρηματιστήριο 
ρύπων, την Μεγάλη Βρετανία παρότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να βάζει πλαφόν στα ετήσια έξοδα των καταναλωτών στους λογαριασμούς 
Η.Ε. 
 
Στη χώρα μας η κυβέρνηση επέλεξε αρχικά να αναμένει  λύση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση δίνοντας χώρο και χρόνο στην αισχροκέρδεια,  διατηρώντας την ρήτρα 
αναπροσαρμογής που η ίδια επέβαλε μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας με το 
γνωστό target model που διαμόρφωσε το 2020, βλέποντας αύξηση 40% πριν ακόμα 
ξεσπάσει ο πόλεμος. 
 
Στη συνέχεια αποφάσισε  την ενσωμάτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στην τιμή 
του ρεύματος για να επιδοτεί το ολιγοπώλιο των παραγωγών  ηλεκτρικής ενέργειας 
διατηρώντας την ακρίβεια στα ύψη.  
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Το ξεπούλημα της ΔΕΗ ήταν από τα πρώτα μελήματα της Νέας Δημοκρατίας και της 
νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης που σχηματίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
τοποθετώντας τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, δημιουργώντας 
συνθήκες υπερκερδοφορίας των ιδιωτών, που χωρίς δισταγμό  χαρίζουν στα 
συμφέροντα που υπηρετούν και εξυπηρετούν. 
 
Έτσι εμφανίστηκε με περισσό θράσος, δολοφονώντας καθημερινά χαρακτήρες και 
δομές, ο κατά τα άλλα συμπαθής ως προς το παρουσιαστικό του κ. Χατζηδάκης, να 
συνεχίσει το έργο της ακραίας πολιτικής της αισχροκέρδειας έναντι του Ελληνικού 
λαού και της άκρατης ευνοιοκρατίας στο κεφάλαιο.  Υποστήριξε άλλωστε  την 
εφαρμογή των μνημονίων, αλλά και στην τωρινή περίοδο  προσπαθεί να τα 
επαναφέρει λόγω της επιδιωκόμενης ακρίβειας που είναι αποτέλεσμα δίκης του 
νομοθεσίας.  
 
Χωρίς να έχει κανένα ψήγμα υπερβολής αντί ως υπουργός  να καθίσει και να 
ενημερωθεί σε βάθος για τα θέματα του υπουργείου του, άρχισε να γυρίζει από κανάλι 
σε κανάλι και να δίνει εκατοντάδες συνεντεύξεις κινδυνολογώντας τη ΔΕΗ και το 
μέλλον της, συνάμα καλούσε  τους εργαζόμενους  να βάλουν πλάτη, περικόπτοντας το 
ΓΠ, με πρόσχημα τη  διάσωση της. 
 
Εξάλλου το έχει ξανακάνει με την Ολυμπιακή τον Εθνικό μας αερομεταφορέα που 
χαρίστηκε  στην aegean, μετατρέποντας το Κρατικό μονοπώλιο σε ιδιωτικό 
μονοπώλιο. Θα έφτιαχνε ένα νοσοκομείο τον μήνα και ένα σχολείο κάθε μήνα από τα 
χρήματα που θα εξοικονομούσε το κράτος πουλώντας την Ολυμπιακή. Τώρα  λόγω 
της  Υγειονομικής κρίσης επιδοτήθηκε με 160 εκατομμύρια για τη βιωσιμότητα της, 
ποσό μεγαλύτερο από τα 80 εκατομμύρια που πουλήθηκε. 
 
Με τον ίδιο τρόπο σκέψης δηλαδή με ψέματα και υποσχέσεις ακολούθησαν μια σειρά 
ενεργειών και νόμων που επέφεραν την ακρίβεια και διατάραξαν την κοινωνική 
ισορροπία. 
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Νόμος Χατζηδάκη εργασιακά  (ν.4808/21) 
 
Προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εργοδοτών ο κ. Χατζηδάκης 
γνωστός για τα νεοφιλελεύθερα ιδεώδη που εκφράζει αδιάληπτα και με πλήρη 
συνέπεια, όταν όλη η Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, εξετάζεται, 
δοκιμάζεται και προωθείται το μοντέλο της τετραήμερης απασχόλησης χωρίς 
περικοπή μισθών, ισχυρίζεται ότι εγκαινιάζεται η 4ήμερη εργασία στη χώρα μας, ενώ 
στην πραγματικότητα έφερε την κατάργηση του 8ώρου, που συνοδεύτηκε από την 
απλήρωτη υπερωρία, με πρόσχημα τη διευκόλυνση των εργαζομένων σε ρεπό για το 
μάζεμα της ελιάς. 
 
Συνοπτικά επέφερε: 

1. Κατάργηση του οκταώρου και επιβολή 10ωρης εργασίας με ατομικές 

συμβάσεις, χωρίς ΣΣΕ. 

2. Εργάσιμη εβδομάδα “λάστιχο” διάρκειας 30-50 ωρών την εβδομάδα. 

3. Κατάργηση του θεσμού της υπερεργασίας. 

4. Εκτίναξη του επιτρεπόμενου ορίου απλήρωτων υπερωριών Στις 150, για όλους 

τους κλάδους της οικονομίας. 

5. Μη καταβολή της προσαύξησης λόγω υπερωρίας, και συμψηφισμό απλήρωτων 

υπερωριών με μειωμένο ωράριο ή ρεπό. 

6. Κατάργηση της πενθήμερης εργασίας και της ανάπαυσης του 

Σαββατοκύριακου. 

7. Θίγεται το καθεστώς των Απολύσεων – Αποζημιώσεων και γίνονται 

ανεξέλεγκτες. Καταργεί την υποχρέωση επαναπρόσληψης σε περίπτωση 

άκυρης απόλυσης. 

8. Προβλέφθηκε η θέσπιση έξτρα αποζημίωσης, ως εναλλακτικής λύσης αντί της 

υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τους μισθωτούς, η απόλυση των οποίων 

κρίνεται άκυρη από τα δικαστήρια. 

Έπεσε έτσι, το τελευταίο οχυρό της μισθωτής εργασίας, η προστασία από την 
απόλυση, που ισχύει εδώ και 100 χρόνια (ν.2112/1920). 
Και όλα αυτά, αφού προηγουμένως έχει υποθάλψει την εργοδοτική ασυδοσία 
αφαιρώντας διαρκώς στοιχεία του προστατευτικού νομικού πλέγματος που διέπει 
την εργασία.  
Στον ίδιο νόμο περιλαμβάνονται οι δυσμενέστατες διατάξεις, που θέτει περιορισμούς 
στο δικαίωμα της απεργίας, επιβραβεύει την απεργοσπασία και θεσμοθετεί την 
αστική ευθύνη συνδικαλιστικών εκπρόσωπων. 
Πάντα τονίζαμε πως εχθρός των εργασιακών σχέσεων είναι ο καπιταλισμός που θέλει 
συρρίκνωση μισθών για να έχει μεγαλύτερη κερδοφορία. 
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Οικονομία - Ακρίβεια 
 
Ακρίβεια, οι μισθοί ροκανίζονται και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων 
συρρικνώνεται. Χρειάζονται δυο μισθοί πλέον για να καλύψουν μόνο την αύξηση του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Τη μαύρη αυτή εικόνα καταδεικνύει η Ετήσια Έκθεση του 2022 του Ινστιτούτου της 
ΓΣΕΕ, που αναφέρει τα εξής:  

 Η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,7% το 2022 εκτιμάται ότι θα 
περιορίσει μόνο μερικώς την απώλεια της αγοραστικής του δύναμης, την οποία 
προκαλεί το κύμα ακρίβειας.  

 Τον Απρίλιο του 2022 η απώλεια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού 
ήταν ίση με 18% έναντι 14,7% τον Μάρτιο. 

 Ο μέσος μισθός του ιδιωτικού τομέα είχε απωλέσει τον Απρίλιο του 2022 το 
9,9% της αγοραστικής του δύναμης, ενώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης 
το 28%. 

 Χωρίς συμβάσεις βρίσκονται πάνω από 2 εκατ. εργαζόμενοι! 
 Αυξάνονται οι ανισότητες, σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και 

συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του 
ποσοστού του κινδύνου φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό οφείλεται 
στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού σε χαμηλή ένταση εργασίας 
(από 11,8% το 2020 σε 13,6% το 2021) και του πληθυσμού σε κίνδυνο 
φτώχειας από 17,7% το 2020 σε 19,6% το 2021. 

 Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.251 ευρώ ετησίως ανά 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.028 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες 
και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Το μέσο ετήσιο 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε σε 17.089 ευρώ. 

 Το 28,3% του πληθυσμού της χώρας (2.971.200 άτομα) βρίσκονταν πέρυσι 
(εισοδήματα 2020) σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020. 

Απολιγνιτοποίηση - ΔΕΗ 
 
Πρόωρη και εντελώς άκαιρη αποδεικνύεται η απολιγνιτοποίηση που αποφάσισε και 
έσπευσε να υλοποιήσει η κυβέρνηση, με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, 
υπερθεματίζοντας μάλιστα έναντι της Ε.Ε. καταργώντας ένα εγκεκριμένο ΕΣΕΚ όταν 
ανακοίνωσε αυθαίρετα την πρόωρη και βεβιασμένη απόσυρση του λιγνίτη, μέχρι το 
2023 στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης μετά από προσωπική και αιφνιδιαστική 
απόφαση του ίδιου του πρωθυπουργού στο ΟΗΕ. 
 
Η αλήθεια δεν άργησε να αποκαλυφθεί. Όπως πίσω από οποιαδήποτε απόφαση μιας 
κυβέρνησης που πιστεύει στο νεοφιλελευθερισμό κρύβονται συγκεκριμένα 
οικονομικά συμφέροντα που ευνοούνται, έτσι γρήγορα αποδείχθηκε ότι και πίσω από 
την ανώριμη επιλογή της βίαιης απολιγνιτοποίησης κρύβονταν τα καρτέλ του 
φυσικού αερίου. 
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Η διάψευση των κυβερνητικών εξαγγελιών περί απολιγνιτοποίησης ήρθε και αυτή  
γρήγορα και βίαια.  
 
Τις συνέπειες τις πληρώνουμε τώρα όλοι, καταναλωτές και  Ελληνική οικονομία, που 
επιβαρύνονται με εξαιρετικά υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή στη 
χειρότερη  χρονική περίοδο, λίγο προτού ξεσπάσει η τέλεια καταιγίδα με τα  
γεωπολιτικά παιχνίδια του Φ.Α. και του LNG στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, η 
κυβέρνηση  είχε διακόψει τη λειτουργία μεγάλων λιγνιτικών ηλεκτροπαραγωγικών 
μονάδων τις οποίες  μπροστά στη μεγάλη ανάγκη κάποιες τέθηκαν πάλι σε προσωρινή 
λειτουργία.  
 
Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται με σπασμωδικές κινήσεις και ημίμετρα. 
Επιστροφή στο κάρβουνο λοιπόν και μάλιστα άτακτη  για να επανέλθει η επάρκεια 
Η.Ε. να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία της χώρας, να αποφευχθεί ο τοπικός μαρασμός 
και να ισορροπήσει η εθνική οικονομία μέσα από ένα νέο ΕΣΕΚ με μακροχρόνια 
στρατηγική.  
 
Να υπενθυμίσουμε πως οι θερμικές και ιδιαιτέρως οι λιγνιτικές μονάδες εάν 
παραμείνουν για αρκετό διάστημα  σε αδράνεια, η επαναφορά τους είναι ιδιαίτερα  
κοστοβόρα, χρονοβόρα και δύσκολη, με πολλές βλάβες. Ακόμα και  όταν είναι σε  
ψυχρή εφεδρεία απαιτούνται ώρες λειτουργίας για να διατηρούνται σε ετοιμότητα. 
 
Για το αυτό ζήτημα η ΕΤΕ/ΔΕΗ διοργάνωσε Ημερίδα και ενημέρωσέ τους πάντες με 
τις θέσεις και τις απόψεις γύρω από αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν έλαβαν 
υπόψη τους τότε και τώρα τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Εάν είχαν λάβει έστω και 
τα μισά υπόψη τους δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση αλλά ελπίζουμε ότι 
έστω και τώρα θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μέσα από ένα νέο ΕΣΕΚ 
βγάζοντας τη χώρα από τη δύσκολη θέση. 
 
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ η όποια είναι ακόμα σε ισχύ για την 
απολιγνιτοποίηση: 
 

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΡΔΙΑ 1ΚΑΙ 2   
2020 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 1 και 2 -0,55GW -550MW 
2021 ΚΑΡΔΙΑ 3 και 4 -0,56GW -560MW 

 
2022 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 3 -0.25GW -250MW 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,2,3,4 -1.10GW -1100MW 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 5 +0.60GW +600MW 

 
2023 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 4 -0.26GW -260MW 
ΜΕΛΙΤΗ -0.29GW -290MW 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ 5 -0.34GW -340MW 

ΕΩΣ 2023 ΕΚΤΟΣ -3,35GW -3350MW 
ΕΩΣ 2028 ΕΝΤΟΣ 0,6GW 600MW 
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Εντός του 2022 μετά από πολλές παλινωδίες θα ανοίξει δοκιμαστικά η μονάδα της 
Πτολεμαΐδας 5 μία υπερσύγχρονη μονάδα που πολεμήθηκε όσο τίποτε άλλο στον να 
καθυστερήσει η λειτουργία της , που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επάρκεια, 
αναχαιτίζοντας το κύμα ακρίβειας. 
 
Άρα έως το 2023 βγαίνουν εκτός παραγωγής 3350 MW και εντάσσονται 660 MW 
αυτά της Πτολεμαΐδας 5 με πρόβλεψη λειτουργίας της μονάδας έως το 2028. 
Αναμένουμε τις  αναθεωρημένες αποφάσεις που θα να πάρει το Δ.Σ. της ΔΕΗ 
αναγκασμένο από την σκληρή πραγματικότητα την οποία δεν είχαν προβλέψει. 
 
Εξυγίανση και εκσυγχρονισμό  της ΔΕΗ έλεγαν προεκλογικά, σκανδαλώδης πώληση 
ακολούθησε μετεκλογικά. Η όλη μεθόδευση με την ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΗ 
ότι προτείνει στη γενική συνέλευση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. 
ευρώ χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων προκάλεσε αφενός 
αιφνιδιασμό και αφετέρου οργή.  
 
Η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και η απώλεια του ελέγχου του δημοσίου στη ΔΕΗ,  
είναι πολλά περισσότερα πράγματα από μια απλή ιδιωτικοποίηση.  
 
Και οι δύο εξελίξεις από κοινού, εισάγουν τον κλάδο της Ελληνικής ενέργειας στην 
πρώτη θέση της διεθνούς άγριας κερδοσκοπίας, παραδίδοντας εκατομμύρια 
καταναλωτές αλλά και το οικονομικό μέλλον της χώρας στο έλεος κεφαλαίων που 
δρουν για έναν και μόνο σκοπό, το μεγάλο κέρδος!  
 
Βλέπουμε ήδη την άλλη όψη της πώλησης της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ. Τα τιμολόγια στα 
ύψη και οι επενδύσεις στα τάρταρα. 
 
Η κυβέρνηση ξεπούλησε το μοναδικό εργαλείο που είχε για να ρυθμίζει την αγορά 
ενέργειας. Ρωτάμε,  είναι δυνατόν να ξεπουλάς το μοναδικό εργαλείο που έχεις, ώστε 
να βάλεις εμπόδιο στην ακατάσχετη αύξηση της τιμής στην ηλεκτρική  ενέργεια;  
 
Ήδη έχουν δημιουργηθεί κλυδωνισμοί στην οικονομία από τη δαπάνη των 2 δις€ 
μηνιαίας επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας - χρήματα του Ελληνικού λαού-  έχοντας 
πάρει 750εκ από την πώληση και να μας το παρουσιάζουν σαν θρίαμβο;;;!!! 
Αυτά δεν είναι κατορθώματα είναι εγκλήματα. 
 
Στην Ευρώπη έχει αναθεωρηθεί το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης, 
επανακρατικοποιόντας τις εταιρίες ενέργειας, θέτοντας το αγαθό του ρεύματος στην 
κρατική προστασία. 
 
Φαίνεται πως η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης στην 
ενέργεια, το νερό και γενικότερα των δομών έχει αποτύχει, σε αντίθεση με την 
Ελληνική κυβέρνηση.   
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Καθημερινά τονίζουμε, πως η ενέργεια συνιστά κοινωνικό αγαθό που επιβάλλεται να 
είναι υπό την προστασία του κράτους, γιατί αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και αυτό επιτάσσει την επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. 
 

Δάνειο με ρήτρα λιγνίτη 
 
Η αναγκαστική αποχή από τη χρήση του λιγνίτη και η εξώθηση στο ακριβό φυσικό 
αέριο οδηγούν μέχρι και σε διπλάσια επιβάρυνση μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής, 
καθώς η ΔΕΗ μετακυλήει στους καταναλωτές τις ρήτρες «πράσινου» δανεισμού 
ύψους 1,6 δισ. ευρώ, «εις υγείαν των κορόιδων». 
 
Αλυσόδεσαν τη ΔΕΗ με «πράσινο δανεισμό» 1,6 δισ. ευρώ μέσα στο 2021, της 
επέβαλαν να σβήσει νωρίτερα τα λιγνιτικά εργοστάσια που επί χρόνια εξασφάλιζαν 
φτηνό ρεύμα για την ανάπτυξη της χώρας και την ανάγκασαν να καταναλώνει 
περισσότερο εισαγόμενο φυσικό αέριο, στέλνοντας τον λογαριασμό στους 
καταναλωτές! 
 
Στο τέλος του 2019, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης  
δήλωσε ότι το μερίδιο του λιγνίτη θα πέσει από το 37% το 2019 στο 8% το 2024.  
Οι τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος κυμαίνονταν το πρώτο εξάμηνο του 
2021 όπως και ολόκληρο το 2020 πολύ χαμηλά (40-50 ευρώ ανά μεγαβατώρα 
ξεπερνώντας τώρα και τα 700) λόγω των αλλεπάλληλων λοκντάουν και της μείωσης 
στην κατανάλωση και στις τιμές των καυσίμων. 
 
Οι μειώσεις εκείνες όμως δεν πέρασαν στους πελάτες της ΔΕΗ, αλλά «αξιοποιήθηκαν 
στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και σε μεγάλα, πλουσιοπάροχα μπόνους 
σε συνδυασμό με υπερπολυτελή αυτοκίνητα για τη διοίκηση». 
 
Με δεδομένες τότε τις χαμηλές τιμές φυσικού αερίου, η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι θα 
σβήσει ακόμη νωρίτερα τα λιγνιτικά εργοστάσια, δηλαδή το 2021. Το αναφέρει σε 
επιστολή της η οποία όμως δεν γίνεται δεκτή από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικού Ρεύματος (ΑΔΜΗΕ) καθώς η απόσυρση ισχύος 2.256 
Μεγαβάτ θα προκαλούσε θέματα ασφάλειας του συστήματος. 
 

Ρήτρες  ομολόγων 
 
Οι απαιτήσεις των δανείων που έλαβε η ΔΕΗ μέσα στο 2021, τα οποία διαθέτουν 
ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα, ήταν εκείνος ο πράσινος δανεισμός που είχε περάσει 
στη δημοσιότητα με έντονους πανηγυρισμούς, διότι η ΔΕΗ έπαιρνε πιο φτηνό χρήμα, 
αποπλήρωνε παλιά δάνεια και βελτίωνε τα κέρδη της. Το κόστος όμως έμελλε να πέσει 
στην πλάτη της κατανάλωσης. 
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Αναλυτικά: 
 Τον Μάρτιο του 2021, η ΔΕΗ εξέδωσε (μέσω Goldman Sachs-HSBC) ομόλογα 

βιωσιμότητας ύψους 775 εκατομμυρίων ευρώ με ρήτρα μείωσης των ρύπων 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 40%. 

 Τον Ιούλιο, μέσω ομολόγου αειφορίας, συγκέντρωσε 500 εκατομμύρια ευρώ με 
επιτόκιο 3,375% και την υποχρέωση να μειώσει τους ρύπους κατά 57%. 

 Τον Αύγουστο εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο 300 εκατομμυρίων (Alpha, 
Eurobank), αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να μειώσει τις εκπομπές ρύπων 
CO2 κατά 40% έως το τέλος του 2022. 

 
Όλος ο παραπάνω δανεισμός προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για τη ΔΕΗ και 
αυξημένα επιτόκια εάν διαπιστωθεί ότι αυξάνονται οι ρύποι λόγω λειτουργίας των 
λιγνιτικών μονάδων που εκπέμπουν περισσότερο CO2 από εκείνες του φυσικού 
αερίου. 
Οι μόνοι που έμειναν να πληρώσουν το μάρμαρο ήταν οι καταναλωτές στους οποίους 
μετακυλίστηκαν οι πολλαπλασιαζόμενες τιμές του φυσικού αερίου. Τελικά η πράσινη 
ανάπτυξη ξεφούσκωσε ως όραμα και έμεινε μόνο ο φουσκωμένος λογαριασμός να 
αδειάζει συγκεκριμένες τσέπες. 
  

Target model 
 
Θεσπίστηκε με το 3ο Ενεργειακό πακέτο της Ε.Ε. (2009), για τη δημιουργία κοινών 
κανόνων για την αγορά ενέργειας του οποίου αποτελούν οι δύο οδηγίες: 
 

 Θέτοντας κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού/φυσικού 
αερίου (2009/72/EC)/ (2009/73/EC). 

 
 Υιοθετήθηκε με τον Ν. 4001/2011 (Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου). 
 
Ο Σχεδιασμός για υιοθέτηση του Μοντέλου Στόχου (Target Model)   ξεκίνησε από τον 
Δεκέμβριο του 2011, όταν η ΡΑΕ είχε εκδώσει «Οδικό Χάρτη και Σχέδιο Δράσης για 
την αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας». 
 
Με τον ν. 4425/2016, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4512/2018, θεσπίστηκαν 
τέσσερις αγορές: 
 

1. Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά (καλούμενη και ως «Προθεσμιακή 
Αγορά»), 

2. Αγορά Επόμενης Ημέρας, 
3. Ενδοημερήσια Αγορά και 
4. Αγορά Εξισορρόπησης, που περιλαμβάνει τις Αγορές Ισχύος και Ενέργειας 

Εξισορρόπησης. 
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Το 2018 έγινε η ίδρυση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ως μετεξέλιξη του ΔΕΔΜΗΕ 
και ΛΑΓΗΕ), καθώς χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούσε από το 
2005 με άλλον αλγόριθμο (Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός). 
 

 Η Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά λειτούργησε τον Μάρτιο του 2020 
 Οι υπόλοιπες τρεις βραχυπρόθεσμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (Αγορά 

Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης) 
λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2020. 

 Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 και 12 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε η σύζευξη της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας της Ελλάδας με τις αγορές της Ιταλίας και Βουλγαρίας 
αντίστοιχα. 
 

Το Μοντέλο  πραγματοποιήθηκε το 2020, εφαρμόστηκε με 10 χρόνια καθυστέρηση 
από τις άλλες χώρες της Ε.Ε.  
 
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου, μέσα από τη διαδικασία αυτή θα είχαμε 
σημαντικά οφέλη όπως: 
 
 προώθηση του ανταγωνισμού 
 μεγαλύτερη σύγκλιση των τιμών της ελληνικής αγοράς με τις γειτονικές 
 διαμόρφωση ενός διαφανούς πλαισίου για το κόστος της αγοράς 
 πιο ποιοτική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 

αποδοτικότερης χρήσης των διασυνδέσεων 
 βελτίωση της ρευστότητας των επιμέρους αγορών 
 διευρυμένη πρόσβαση σε οικονομικότερες πηγές ενέργειας 
 αυξημένη δυνατότητα συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένων και εξαγωγών) 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
 

Με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους τελικούς 
καταναλωτές (νοικοκυριά, βιομηχανία, επιχειρήσεις). 
Τι έφερε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας: 
Οι προμηθευτές δηλώνουν  τις ποσότητες που θα χρειαστούν οι καταναλωτές, ανά 
ώρα για τις επόμενες 24 ώρες 
Μετά οι παραγωγοί καταθέτουν προσφορές ανά ώρα, που να καλύπτουν τη ζήτηση. 
Στο σύστημα μπαίνουν κατά προτεραιότητα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με 
μηδενική τιμή που έχουν διασφαλίσει μέσω συμβάσεων εγγυημένες τιμές ανεξάρτητα 
από την τιμή της αγοράς. 
Αρχικά γίνονται αποδεκτές οι φθηνότερες προσφορές και οι αντίστοιχες μονάδες. 
Ακολουθούν οι προσφορές από τις ακριβότερες μονάδες. 
Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς ανά ώρα (τιμή με την οποία πληρώνονται όλοι οι 
παραγωγοί) είναι η ακριβότερη προσφορά που έχει κάνει παραγωγός, για να καλύψει 
την τελευταία MWh του συστήματος. 
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Ας πούμε πως ένας πάροχος κοστολογεί τις προσφορές της στα 50 ευρώ τη 
μεγαβατώρα. Όταν προκύψει η τιμή εκκαθάρισης αγοράς μπορεί να αποζημιωθεί με 
500 ευρώ -τη μεγαβατώρα. 
 
«Θα σπάσουμε αυγά» για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, έλεγε ο κ. 
Χατζηδάκης και επεσήμανε πως αν είχε εφαρμοστεί και στη χώρα μας το target model, 
«θα τερματίζονταν διάφορα ειδικά καθεστώτα και δώρα των κυβερνήσεων στον έναν 
και στον άλλον που στρεβλώνουν την αγορά και προξενούν αδικίες και κυρίως θα 
έπεφταν οι τιμές για τη βιομηχανία και τους απλούς καταναλωτές!». 
 
Τι είδαμε, από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του νέου μοντέλου (target model),  οι τιμές 
στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος τετραπλασιάστηκαν (πριν ξεσπάσει ο πόλεμος), 
διαψεύδοντας τις κυβερνητικές  εξαγγελίες για μείωση των τιμών ρεύματος, στα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
 
Τιμές χειραγώγησης, γιατί ο κ. Χατζηδάκης δεν έβαλε όριο στην αισχροκέρδεια, παρά 
τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, όπως και τώρα με την κατάργηση της  Ρήτρας 
Αναπροσαρμογής Στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που ψευδός 
επικαλείται το ΥΠΕΝ την κατάργηση της, γιατί στην ουσία ενσωματώνεται και θα 
επιδοτείται με 2δις€ μηνιαίως στην τιμή της kwh,   διατηρώντας την ακρίβεια στη 
χώρα μας, εξασφαλίζοντας την αισχροκέρδεια των συμφερόντων που την επέβαλαν. 
Η αλήθεια είναι, πως τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής Στις Συμβάσεις Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί αμιγώς και αποκλειστικά επιχειρηματική απόφαση 
των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και δεν επιβλήθηκε από τη ΡΑΕ όπως 
κατηγορηματικά ειπώθηκε στην Ελληνική βουλή. 
 
Η παροχή από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας κυμαινόμενων τιμολογίων, 
δηλαδή τιμολογίων όπου η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει Ρήτρας 
Αναπροσαρμογής, αποτελεί  εμπορική πρακτική, προβλεπόμενη στον Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδόθηκε με απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τον Απρίλιο του 2013 (ΦΕΚ Β΄ 
832/9.4.2013). 
 
Από την ανωτέρω αναδρομή γεγονότων, αναδεικνύεται η μεγαλύτερη και πιο 
τρανταχτή διάψευση της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήρθε 
όταν θεσμοθετήθηκε από την ίδια το  Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να ευνοείται και να ενισχύεται η κερδοσκοπία των 4 επιχειρήσεων 
ηλεκτροπαραγωγής που λυμαίνονται την ελληνική αγορά ενέργειας. 
 
Η εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας του 100% των ενεργειακών 
πηγών, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που εισήγαγαν ποσοστά 
μικρότερα του 30% του συνόλου των ενεργειακών πηγών τους, οδήγησε την τιμή του 
ρεύματος, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία παράγεται και ανεξάρτητα από 
το κόστος παραγωγής της, να εξαρτηθεί δεσμευτικά από την υψηλή τιμή του 
εισαγόμενου φυσικού αερίου. 
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Άνθρακες λοιπόν ο θησαυρός και της αυτορρύθμισης της ενεργειακής αγοράς που μας 
υπόσχονταν. Ακυρώθηκε από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία δεν άφησε κανένα 
περιθώριο κάποιες ενεργειακές πηγές να καθορίζουν την τιμή τους από τον υγιή 
ελεύθερο ανταγωνισμό της αγοράς, στον οποίο υποτίθεται ότι πιστεύουν οι 
νεοφιλελεύθεροι του Μητσοτάκη. Αφού η τιμή για το σύνολο των ενεργειακών πηγών 
της χώρας, συνδέθηκε υποχρεωτικά με την τιμή του πανάκριβου εισαγόμενου 
φυσικού αερίου. 
 
Την αντίθεση τους έχουν εκφράσει  ο ΙΟΒΕ, η ΕΒΙΚΕΝ, καταναλωτικές οργανώσεις 
κτλ. η κατάργηση αυτού του μοντέλου είναι πλέον επιβεβλημένη. 
 

ΔΕΔΔΗΕ 
 
Ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε: << Παράλληλα με το πρόγραμμα μετασχηματισμού της 
ΔΕΗ, δρομολογούμε τη μεταφορά των παγίων της Διανομής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ. 
Στόχος είναι η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, με την προσέλκυση αξιόπιστων 
επενδυτών που ειδικεύονται στα δίκτυα. Έτσι θα αναδειχθεί η κρυμμένη αξία του 
ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ θα έχει ξεκάθαρο ταμειακό όφελος από τη μερική ιδιωτικοποίησή 
του δίνοντας ώθηση και στον κοιμώμενο γίγαντα της Ελληνικής βιομηχανίας που 
λέγεται ΔΕΗ.>> 
 
Το μέγεθος του ψευδούς είναι απύθμενο ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ετήσιο εισόδημα 360 
εκατομμύρια  το χρόνο και είχε την ικανότητα να κάνει μονός του όποια επένδυση 
χρειαζόταν.  
 
Αρχικά ξεπούλησε το ΔΕΔΔΗΕ με το επιχείρημα πως θα έρθει έμπειρος επενδυτής με 
τεχνογνωσία να βοηθήσει  τον διαχειριστή δικτύου. Η Macquarie διαχειρίζεται τα 
χρήματα των Αυστραλών ασφαλισμένων και αναρωτιόμαστε γιατί δεν δόθηκε στον 
ΕΦΚΑ για να διασφαλιστούν οι Έλληνες ασφαλισμένοι; 
Η ΡΑΕ έχει εγκρίνει για την περίοδο 2021-2024 ως επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ 
ποσό πάνω από 3,1 δις.  
 
Πιο συγκεκριμένα:  

 775,984 εκ. για το 2021 
 781,851 εκ. για το 2022 
 780,897 εκ. για το 2023 
 804,837 εκ. για το 2024 

 
αυτά που εισέπραξε 1,3 δις.€ είναι ψίχουλα για το 49%, όταν η πραγματική αποτίμηση 
του ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνούσε  τα 12 δις€, με ένα αξιοζήλευτο ρυθμιστικό πλαίσιο  με 
σταθερά κέρδη 6,69% χωρίς ρίσκο, όταν στην Ευρώπη το ποσοστό δεν ξεπερνά το 
3%.  
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Ο Αθανασόπουλος μεταξύ άλλων, πρώην ΔΝΣ είπε πως  ο ΔΕΔΔΗΕ είναι 
σημαντικότερος από τον ΟΤΕ. Ο οποίος ας θυμηθούμε πως πούλησε την tellas έναντι 
ευτελούς τιμήματος για να δώσει αυξημένο μέρισμα στους μέτοχους. Οι Αυστραλοί 
που έδωσαν τα 1,3 δις δεν είναι κορόιδα  αφού τους δόθηκε η ευκαιρία να  βγάλουν 
τσάμπα χρήμα. 
  
Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση; Χάρισε μια μονοπωλιακή δομή με διασφαλισμένα κέρδη  
που μέσα σε τρία χρόνια θα έχει κάνει απόσβεση, σε ένα επενδυτικό fan που δεν έχει 
καμία σχέση και γνώση με τα δίκτυα ΜΤ και ΧΤ,  δίνοντας και προίκα έργα όπως αυτό 
των 7,5 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, ύψους 850 εκατ. ευρώ, το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Ο Βρετανικός Τύπος, την αποκαλεί με το παρατσούκλι “Καγκουρό-Βαμπίρ”  λόγω της 
“αδίστακτης επιδίωξης κερδών για τους μετόχους της, σε συνδυασμό με την κακή 
εξυπηρέτηση πελατών και μια αλλεργία στην πληρωμή φόρων” 
 

ΑΔΜΗΕ 
 
Το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια.  Οι ελάχιστες 
προσλήψεις αριθμούν 47 τεχνικούς,  που με δυσκολία  ήρθαν  λόγω των χαμηλών 
μισθών. Οι δύο εθελούσιες του προσωπικού, έφεραν περεταίρω συρρίκνωση των 
συνεργείων τόσο στη συντήρηση όσο και στη λειτουργία του συστήματος.   
 
Η αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού  με συναδέλφους παροχής υπηρεσιών, τα 
λεγόμενα μπλοκάκια, τα δυο τελευταία χρόνια δεν αποτελεί λύση. Οι προσλήψεις με  
μόνιμο προσωπικό είναι επιβεβλημένη, ιδιαιτέρως τώρα που  αναμένεται η απόφαση 
για ακόμη 120 άτομα, θα απομείνουν λιγότεροι από 1000 εργαζόμενοι, την ώρα που 
οι απαιτήσεις των έργων είναι τεράστιες. 
 

Νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι ν 4643/2019 
 
Η υπουργική απόφαση και κυβερνητική πρόθεση ήταν να ενταχθεί το νέο προσωπικό 
σε καθεστώς ομηρίας και του λεγόμενου διευθυντικού δικαιώματος ως προς την 
απόλυση, χωρίς να έχουν νομικά όπλα για δικαστικό αγώνα, καθώς ήρθε και ο άλλος 
νόμος του κ.Χατζηδάκη ν.4808/21 που καταργεί την υποχρέωση επαναπρόσληψης,  
το ωράριο λάστιχο, χωρίς το δικαίωμα συλλογικής συμβάσης, χωρίς να λαμβάνουν 
επίδομα γάμου, τέκνων, οδήγησης, κτλ. εκτός ΚΚΠ δημιουργώντας εργαζόμενους δυο 
ταχυτήτων, με παροχές που εντάσσονται στην διάθεση της εταιρίας, χωρίς 
δικαιώματα.  
 
Παλεύουμε για την κατάργηση των άρθρων του νόμου που απαγορεύουν την ένταξη 
των συναδέλφων στον ΚΚΠ. Η λέξη μισθολόγιο μονή της στερεί και δεν διασφαλίζει 
όλα τα υπόλοιπα εργασιακά δικαιώματα, αποδεικνύοντας πως υπάρχει ενδιαφέρον 
μόνο για την μεγαλύτερη κερδοφορία- λόγω της ιδιωτικοποίησης- των μετόχων, 
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χωρίς να ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους. Είναι η βασική αρχή του 
νεοφιλελευθερισμού. 
Γι’ αυτό μέσα από τον ίδιο νόμο, δίνει το δικαίωμα να πάρουν τα στελέχη τα αμύθητα 
bonus και παροχές. 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 
Μετά την επιτυχημένη διαχείριση του πρώτου κύματος σε μεγάλο φιάσκο εξελίχθηκε 
και η αντιμετώπιση της πανδημίας.  
Ψάχνοντας την χαμένη έκθεση για τις Μ.Ε.Θ, ξεχνώντας την ανθρώπινη ζωή, 
αδειάζοντας τα κρατικά ταμεία και ενισχύοντας τα ιδιωτικά, χωρίς να παρέχουν 
καμία απολύτως παροχή, ήταν θέματα που έβλεπαν περισσότερο ή λιγότερο το φως 
της δημοσιότητας. 
  
Ήταν η περίοδος που  η (οι) πολιτική(οι) αντικατέστησε(αν) την Ιατρική  και οι 
ορκισμένοι στον Ιπποκράτη, πολιτικοποίησαν την επιστημονική τους γνώση, 
κάνοντας τα "χατίρια" της εξουσίας. 
 
Όταν το μεγάλο πρόβλημα αναδείχθηκε από τα επίσημα έγγραφα του ΕΟΔΥ που είδαν 
το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οποία  7 στους 10 ασθενείς που 
νοσηλεύθηκαν με Covid πέθαναν στους διαδρόμους εκτός Μ.Ε.Θ στη διάρκεια της 
πανδημίας, λόγω έλλειψης υποδομών και προσωπικού, αφήνοντας ανεκμετάλλευτη 
τη μεγάλη κινητοποίηση των  ιδιωτικών δωρεών, εκατοντάδων κλινών Μ.Ε.Θ.  
 
Πρόκειται για την πιο θλιβερή αλήθεια την ώρα που η  κυβέρνηση αραδιάζει ένα σωρό 
ψέματα και περηφανεύεται για την επιτυχημένη αντιμετώπιση και διαχείριση της 
πανδημίας.  
 
Ανοιχτή πληγή για το σύστημα υγείας είναι οι ελλείψεις και στο κακοπληρωμένο 
προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους εξοντωτικούς ρυθμούς 
εργασίας.  
 
Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ με το φιλότιμό τους και συμπαραστάτη το χειροκρότημα της 
κοινωνίας, έδωσαν και δίνουν σκληρή μάχη με την καθημερινότητα και την πανδημία. 
Γνωρίζουν και βιώνουν καθημερινά τα εμπόδια του συστήματος, που έστω και έτσι 
κράτησε όρθια τη χώρα και έσωσε ανθρώπινες ζωές, με πολλούς να έχουν υποστεί και 
διώξεις, με την κυβερνητική  εμμονή στον κομματικό διορισμό διοικητών 
νοσοκομείων. 
 
Αλλά δυστυχώς και εδώ το νεοφιλελεύθερο κυβερνητικό πνεύμα επιμένει και προωθεί 
την ιδιωτική υγειά καταστρέφοντας και αυτή την κοινωνική κρατική δομή, που  
ανταποκρίθηκε Στις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία, παρόλη την απαξίωση 
που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. 
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Στα χρόνια της πανδημίας έχει συντελεστεί ένα δεύτερο μεγάλο κύμα «brain 
drain» γιατρών προς το εξωτερικό, αναζητώντας εργασία που θα τους 
αποφέρει ικανοποιητικούς μισθούς με μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 
Στο όνομα της πανδημίας η απ’ ευθείας αναθέσεις είχαν την τιμητική τους. Τεράστια 
η ψαλίδα στην αγορά υγειονομικού υλικού  από τις εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ. Η 
πρόσβαση των πολίτων ήταν αδύνατη λόγω υγειονομικού πρωτοκόλλου, 
καθιστώντας δυσχερή την επικοινωνία των καταναλωτών με τις εταιρίες. Ο ΔΕΔΔΗΕ 
ωστόσο ακόμη και σήμερα δεν είναι  προσβάσιμος, διατηρώντας τα αυστηρά 
πρωτόκολλα. 
 

Οργανωτικές αλλαγές 
 
Στον όμιλο ΔΕΗ, μέσα από τον στενό κομματικό εναγκαλισμό και  μηχανισμό που 
δημιουργήθηκε, έφερε το νέο οργανόγραμμα και εγκατέστησε ολάκερη στρατιά 
αχρείαστων στελεχών με προκλητικούς μισθούς και bonus.  
 
Σας θυμίζουμε την στάση της τωρινής κυβέρνησης,  από τη θέση της αντιπολίτευσης 
στο Ελληνικό κοινοβούλιο, μέσω ερώτησης του κ. Σκρέκα, για την αύξηση  των 
μηνιαίων αποδοχών για δύο ανώτατα στελέχη  του ΑΔΜΗΕ, που έκαναν χρήση του 
νόμου της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και καταργούσε το ανώτατο πλαφόν που 
είχε θέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκτοξεύοντας τις μηνιαίες αποδοχές 
τους, στα 20.000 ευρώ. Τότε  που αποπέμφθηκαν και λοιδορήθηκαν τα Στελέχη με τη 
μομφή ως “αριστεροί του χαβιαριού”. 
 
Τότε η κυβέρνηση είχε φέρει στο λαό, τη ρεμούλα, τη λαμογιά και την κακοδιαχείριση 
μιας δημόσιας εταιρείας, την αδιαφορία για τη φτώχεια, τη δυστυχία, την απόγνωση 
και τους φόρους. Τότε υπήρχε άποψη και θέση, τώρα με 16εκ€ bonus ποιος πληρώνει 
τους φόρους, την κακοδιαχείριση, την φτώχεια, τη δυστυχία και τη ρεμούλα 
συνάδελφοι; 
 
Τώρα δεν απαντούν ούτε σε ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη βουλή για το συνολικό 
κόστος που επήλθε από το άνοιγμα του οργανογράμματός. 
  
Από τα επίσημα στοιχεία του ισολογισμού προκύπτει ότι οι αμοιβές των μελών του 
ΔΣ και των Γενικών Διευθυντών του Ομίλου κατά το έτος 2018 ήταν 1.549εκ ευρώ και 
το 2021 ανήλθαν στα 5.715εκ ευρώ.  
 
Το project των καινοτόμων έργων εκσυγχρονισμού scada, gis, sap, έξυπνοι μετρητές 
κτλ. είναι έργο προηγούμενων διοικήσεων με την παρούσα να αναλώνεται 
αποκλειστικά στην υπεράσπιση και υλοποίηση των κρυφών κυβερνητικών 
υποσχέσεων. Η διαφάνεια και η οργάνωση Στις προμήθειες παραμένει μόνο ως 
μελλοντική δέσμευση. 
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Η νέα τάση που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση και η διοίκηση είναι η εργολαβοποίηση 
των πάντων, δίνοντας ακόμα και τα κλειδιά των ευαίσθητων πόστων.  Μέχρι του 
σημείου εργολάβος να ελέγχει εργολάβο, δηλαδή Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει. Όσο 
αφορά το κόστος είναι τουλάχιστον διπλάσιο, ο έλεγχος και η ποιότητα ανύπαρκτη 
στην πλειονότητα των εργασιών δικτύου. Η τεχνογνωσία και η εξειδικευμένη γνώση 
αντικειμένων χάνεται με τις προσλήψεις προσωπικού να υστερούν σε αριθμό 
δημιουργώντας τεράστιες ελλείψεις.   
 
Η αποκαθήλωση του κεραυνού από το λογότυπο της ΔΕΗ ήταν προτεραιότητα για τη 
διοίκηση που το αφαίρεσε ως ξεπερασμένο, ενώ στην ουσία ήταν η διάλυση του 
ονόματος της Δημόσιας Επιχείρησης παραβλέποντας την δράση του κοινωφελούς 
σκοπού. 

 
Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έρχονται με τον αραμπά. 
Το ανομολόγητο οργανόγραμμά δεν έδωσε καμία λύση στα καιρικά φαινόμενα που 
ταλαιπώρησαν τους πολίτες που έμειναν για ημέρες χωρίς ρεύμα.  

 
Τα δελτία τύπου δεν κάλυψαν την έλλειψη προσωπικού ούτε την ενημέρωση των 
πολιτών, δημιουργώντας έτσι ένα κενό το οποίο η Ε.ΤΕ. αναγκάστηκε να καλύψει με 
την απαιτούμενη από τις περιστάσεις, παρουσία στα ΜΜΕ, δίνοντας απαντήσεις 
στους δημοσιογράφους για τις ενέργειες που γίνονται για την αποκατάσταση των 
προβλημάτων ηλεκτροδότησης, αναδεικνύοντας των αγώνα και τις μάχες των 
συναδέλφων για ταχύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 

 
Απαντήσεις δεν δόθηκαν, ευθύνες δεν αναζητήθηκαν, ούτε και ενημέρωση για το 
οικονομικό κόστος των πανάκριβων αποκαταστάσεων στις ζημίες των δικτυών που 
πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών, ούτε γιατί δεν έχουν γίνει οι 
απαιτούμενες προσλήψεις προκειμένου να στελεχωθούν τα τμήματα με νέο 
προσωπικό, ούτε στη ελλιπή διάθεση  επάνδρωσης με επαρκές και μόνιμο προσωπικό, 
για να αντιμετωπισθεί η  υποστελέχωση των τεχνικών τμημάτων και όχι μόνο, ώστε 
μελλοντικά να μην βιώσουν οι πολίτες αντίστοιχες καταστάσεις, αλλά και οι 
συνάδελφοι.   

 
Η μεγαλύτερη όμως έλλειψη, η οποία αναδείχθηκε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, 
ήταν η απουσία της εκπροσώπησης του ΔΕΔΔΗΕ στα Μ.Μ.Ε. 

 
Για πολλοστή φορά, οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ του ΑΔΜΗΕ της ΔΕΗ, απέδειξαν την 
αποτελεσματικότητα τους, και με πρωτόγνωρη εργασιακή αυτοθυσία εκτελούν κάθε 
φορά το επαγγελματικό τους καθήκον παρά την μεγάλη έλλειψη προσωπικού και τις 
ελλείψεις υλικών και εφοδίων βγάζοντας τον όμιλο ασπροπρόσωπο σηκώνοντας όλο 
το βάρος Στις πλάτες τους. 

 
Το κατ’ επίφαση δημοκρατικό πνεύμα που διακατέχει την εκσυγχρονιστική Διοίκηση 
ξεγυμνώθηκε και στην διαδικασία εκλογής εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ της 
ΔΕΗ μειώνοντας τα μάλιστα κατά ένα μέλος. 
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Η νομική υποχρέωση για την καταβολή των δώρων και την άρση του πλαφόν πήρε 
χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης ορίζοντας ραντεβού συζήτησης την πρωταπριλιά 
του επόμενου έτους, αλλά τα εξώδικα τους το απαγόρευσαν.  
 
Πέντε αναβολές έχει πάρει το ΓΠ έως τώρα γιατί δεν προλαβαίνουν να ετοιμάσουν το 
φάκελο, χωρίς να σκέπτονται πως τα βγάζουν πέρα οι εργαζόμενοι από την απώλεια 
εισοδήματος.  

 
Η καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια και τα προβλήματα με τη νέα ασφαλιστική εταιρεία 
δεν φαίνεται να συγκινεί τη διοίκηση ώστε να εξαλειφθούν τα οποία προβλήματα 
υπάρχουν. 

 
Αντίστοιχη στάση  προς το προσωπικό κρατάει και για το θέμα των ΥΒΑΕ όπου μετά 
από τρεις απανωτές δικαστικές διενέξεις όπου κέρδισε η ΕΤΕ ΔΕΗ και τα τρία 
δικαστήρια αναμένει την τελική απόφαση του Αρείου Πάγου χωρίς να έχει καμία 
διάθεση επίλυσης για ένα πρόβλημα που δημιούργησε αποκλειστικά και μόνο η 
διοίκηση. 
Κορυφαία στιγμή αδιαλλαξίας υπήρξε και στην συζήτηση για την συλλογική σύμβαση 
εργασίας όπου με διάφορα προσχήματα προσπάθησε να διατηρήσει ισορροπίες για 
να μην δει τα σοβαρά θέματα των εργαζομένων που διαχρονικά αναζητούν επίλυση 
προσπαθώντας άρων-άρων να κλείσει τη συζήτηση γιατί είχε σαν σκοπό την πώληση 
της επιχείρησης και αυτό την δυσκόλευε στο έργο της ένα έργο πού βρήκε 
υπερασπιστές που δεν τιμούν την ιδέα του συνδικαλιστικού κινήματος.  
 
Προφανώς όλα αυτά δεν συνάδουν με το δημοκρατικό πνεύμα δυναμιτίζουν τη σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης διαταράσσοντας σε κάθε 
περίπτωση την εργασιακή ειρήνη που τόσο κόπτονται και διατείνονται ότι 
υπερασπίζονται με δημοκρατικό πνεύμα.  
Στον αντίποδα βλέπουμε θέματα που αφορούν τους ίδιους να ασχολούνται και να τα 
επιλύουν  σε χρόνους που ξεπερνά  την ταχύτητα του φωτός. Είδαμε ότι για το 
προσωπικό δεν περισσεύουν χρήματα παρότι η κερδοφορία της επιχείρησης 
βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στους εργαζόμενους. Το κόστος του Δ.Σ. παράλληλα 
δεκαπλασιάστηκε και πλέον είδαμε να παίρνουνε απόφαση  δίνοντας μπόνους αξίας 
16 εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή μετοχών. 
 
Στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για τη ΣΣΕ η άρνηση επίλυσης και άρσης των 
αδικιών ήταν αδιάλλακτη τόσο στα θεσμικά όσο και τα οικονομικά ζητήματα, 
αφήνοντας άλυτες χρόνιες παθογένειες.  
 
Στα τελευταία δώδεκα χρόνια των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης, της 
μετέπειτα υγειονομικής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων που επηρεάζουν την 
χώρα μας θα χρειάζονταν τόμοι ολόκληροι για την πλήρη ανάλυση των γεγονότων. 
Με γνώμονα αυτή την παραδοχή, εστιάσαμε και παραθέσαμε τα βασικότερα στοιχεία 
της θητείας που επηρέασε τον εργασιακό και κοινωνικό μας βίο. 
Η πλούσια δράση του σωματίου μας ήταν αντίστοιχη των πολιτικών αποφάσεων. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 

Μέσα στα πλαίσια της δράσης που ανέπτυξε η ΕΤΕ/ΔΕΗ  για την επίλυση 
εκατοντάδων  καθημερινών, αλλά και χρόνιων ζητημάτων, που επηρεάζουν  είτε 
μεμονωμένα είτε γενικευμένα τους συνάδελφους μας, καθώς και τις συνθήκες 
εργασίας, που δημιουργούν οι κυβερνήσεις με τις αντεργατικές τους αποφάσεις, σας 
αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από τις σημαντικότερες  παρεμβάσεις μας, 
παραλείποντας τα μικρά αλλά πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα προβλήματα, 
στα οποία δώσαμε λύση, είτε σε επίπεδο κεντρικής Διοίκησης είτε σε συνεργασία με 
τις ΤΔΕ.  

 
1. Στις 11/02/2019 προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ΔΕΗ 

καταγγείλαμε το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων  που επιχειρήθηκε έναντι 
εξευτελιστικού τιμήματος. Συγκεκριμένα για τη μονάδα Μελίτη εκτίμησης 153 
εκ. € η προσφορά του Μυτιλιναίου ήταν στα 25 εκ. € καθώς επίσης και η 
προσφορά της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ για τα δυο εργοστάσια Μελίτης και Μεγαλόπολης. 
Στα 103  εκ. €. Θεατρικές κινήσεις δήθεν πώλησης, στην ουσία ξεπουλήματος, 
προκειμένου να συντηρηθεί το καταστροφικό καθεστώς των ΝΟΜΕ που 
αναγκάζει τη ΔΕΗ να πουλά την παραγωγή της σε τιμές κάτω του κόστους, 
στους ανταγωνιστές της. 

 
2. Στις 05/03/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου και αναδείξαμε την αυτοθυσία και 

την άνιση μάχη που δίνουν οι τεχνίτες μας απέναντι σε κάθε συνθήκη.  
 
3. Στις 16/04/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου και καταγγείλαμε την αναίτια 

μετέγκατασταση υπηρεσιών από το ιδιόκτητο κτίριο της Μυλλέρου σε 
ενοικιαζόμενο κτίριο στην οδό  Πατησίων. 

 
4. Στις 16/04/2019 εκδώσαμε ανοικτή επιστολή προς τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ 

για να επισημάνουμε τη διαφωνία μας  ως προς τον τρόπο που προσπαθεί να 
κατανεμηθεί το bonus στους εργαζόμενους. 

 
5. Στις 22/04/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου για μέριμνα και εφαρμογή των 

θεμάτων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού. 
 
6. Στις 12/06/2019 δηλώσαμε συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα της 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και τη συμμετοχή μας στη στάση 
εργασίας. 

 
7. Στις 13/06/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου για τον άδικο χαμό εργολαβικού 

συνάδελφου. 
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8. Στις 27/06/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την αντιμετώπιση της θερμικής 
καταπόνησης σε συνθήκες καύσωνα. 

 
9. Στις 11/07/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου για να εκφράσουμε τα 

συλλυπητήρια Στις οικογένειες των θυμάτων από τη φονική κακοκαιρία στη 
Χαλκιδική. 

 
10. Στις 23/07/2019 εκδώσαμε καταγγελτικό δελτίο τύπου ενάντια στα σχέδια 

της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ και την 
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. 

 
11. Στις 29/08/2019 εκδώσαμε καταγγελτικό δελτίο τύπου ενάντια στις 

προθέσεις της κυβέρνησης για: 
 

 τη μεταβίβαση αρχικά του δικτύου στο ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια πώληση του 
 την κατάργηση της μειωμένης τιμής ρεύματος ΓΠ   
 την κατάργηση ή μείωση κατά 5% της έκπτωσης συνέπειας 
 το συμψηφισμό της διαφοράς 7% του ΦΠΑ στην τιμή της κιλοβατώρας που 

συνιστά αύξηση  
 

12. Στις 13/09/2019 εκδώσαμε  δελτίο τύπου και καταγγείλαμε για μια ακόμη 
φορά  στους αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες,  τα βίαια φαινόμενα σε 
εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ  
 

13. Στις 23/09/2019 εκδώσαμε  δελτίο τύπου  και δηλώσαμε συμμετοχή  Στις 
24ωρες Απεργίες που αποφάσισαν και προκήρυξαν τα Εργατικά Κέντρα ενάντια 
στο νέο πολυνομοσχέδιο 
 

14.  Στις 28/09/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου για να εκφράσουμε την οδύνη μας 
στην οικογένεια του αδικοχαμένου συνάδελφου 
 

15. Στις 30/09/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την συμμετοχή μας στην 24ωρη 
γενική απεργία που προκήρυξε η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ-ΚΗΕ απέναντι στο αντεργατικό 
(αναπτυξιακό ) πολυνομοσχέδιο, καλώντας  τα μέλη μας να δώσουν δυναμικό 
παρών 
 

16. Στις 04/10/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου στηρίζοντας το έργο Εθνικού 
χαρακτήρα της ηλεκτρικής  διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής από τον ΑΔΜΗΕ 
 

17. Στις 13/10/2019 συμμετείχαμε στον εορτασμό της επετείου της "ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ" καταθέτοντας στεφάνι, τιμώντας, τη μνήμη των πεσόντων 
 

18. Στις 16/10/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου και αναδείξαμε τη θέση μας για 
επέκταση – βελτίωση του επιτυχημένου μέτρου χορήγησης του ειδικού 
βοηθήματος επανασύνδεσης 
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19. Στις 08/11/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου και καλέσαμε τη διοίκηση του 
ΔΕΔΔΗΕ να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση που δικαιώνει τους συνάδελφους 
που εντάχθηκαν στο καθεστώς των ΥΒΑΕ 
 

20. Στις 17/11/2019 συνεχίζοντας τον αγώνα στα θεμέλια που έβαλαν  οι ήρωες 
του Πολυτεχνείου που υπερασπίστηκαν τα ιδανικά της ελευθέριας και της 
Δημοκρατίας , συμμετείχαμε στον εορτασμό της επετείου καταθέτοντας στεφάνι 
στη μνήμη τους  
 

21.  Στις 22/11/2019 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την κατάθεση νομοσχέδιου του 
κο. Κ. Χατζηδάκη καταγγέλλοντας 

 την καταστροφική πολιτική των κυβερνήσεων 
 την υπονόμευση του κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου της εταιρίας 
 την εξυπηρέτηση ξένων και ντόπιων συμφερόντων  
 την απαξίωση και ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΗ   
 την δημιουργία εργαζομένων δυο ταχυτήτων 
 τη μείωση στο τιμολόγιο προσωπικού ΓΠ 

 
22.  Στις 27/11/2019 πρωτοστατήσαμε στην απεργία και το συλλαλητήριο που 

έγινε στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στο καταστροφικό νομοσχέδιο για τη 
"διάσωση της ΔΕΗ" από την φιλελεύθερη κυβέρνηση ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. 
 

23. Στις 13/01/2020 εκδώσαμε δελτίο τύπου αναδεικνύοντας  την απουσία της 
εκπροσώπησης του ΔΕΔΔΗΕ στα ΜΜΕ, όπως και προβλήματα που δημιούργησε 
ο ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ: 

 στην ηλεκτροδότηση  
 

 και την ανάγκη αναβάθμισης του δικτύου τονίσαμε την έλλειψη 
προσωπικού και την ανάγκη για προσλήψεις,  αλλά κυρίως, για 
πολλοστή φορά δώσαμε συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας για 
την αυτοθυσία τους  απέναντι στο καθήκον. 

 
24. Στις 21/02/2020 εκδώσαμε δελτίο τύπου όπου καταδικάσαμε την 

ποινικοποίηση στην συνδικαλιστική δράση και συμπαρασταθήκαμε στους 

συνδικαλιστές της ΕΡΤ και της ΠΟΣΠΕΡΤ για τις δικαστικές διώξεις που 

συνεχίζονταν από την εποχή που έπεσε το ΜΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ. 

 
25. Στις 6/03/2020 ενημερώσαμε με έκδοση δελτίου τύπου, την αναβολή του 

προγραμματισμένου 57ου Γενικού Συμβουλίου της Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, στο 

πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του ιού (covid-19) μεσούσης  

της αύξησης των κρουσμάτων από τον κορωνoϊό ανά την Ελλάδα. 

 
26. Στις 16/03/2020 εκδώσαμε δελτίο τύπου όπου για την καλύτερη 

αντιμετώπιση, της μη εξάπλωσης του κορονοϊού, όπου αναφερόμενοι Στις 
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διοικήσεις του Ομίλου ΔΕΗ, των θυγατρικών της και τον ΑΔΜΗΕ, τονίσαμε ότι 

οφείλουν να προμηθεύουν συνεχώς στους εργαζόμενους σε μονάδες παραγωγής, 

ορυχεία, στα καταστήματα και γενικότερα σε όλους τους χώρους εργασίας 

αφενός με ειδικές μάσκες, γάντια, αντισηπτικά φιαλίδια και αντισηπτικά υγρά 

και αφετέρου πρέπει να καταγράφονται όλοι οι πελάτες που εισέρχονται στα 

καταστήματα, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων. 

 

27. Στις 7/4/2020 εκδώσαμε δελτίο τύπου καταδικάζοντας φαινόμενο βίας και 

απειλής κατά της ζωής δύο συναδέλφων τεχνικών υπαλλήλων, που επιχειρούσαν 

κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες σε διακοπή ρεύματος κατά εντολή ιδιώτη 

προμηθευτή και δέχτηκαν επίθεση με γροθιές και στην συνέχεια άφησαν 

ελεύθερα και δύο σκυλιά πίτμπουλ για να τους εκφοβίσουν και συνάμα να τους 

κατασπαράξουν, στα Φάρσαλα του νομού Λαρίσης.  

 

28. Στις 27/4/2020 μέσω του δελτίου τύπου που εκδώσαμε για τον εορτασμό της 

εργατικής Πρωτομαγιάς καταγγείλαμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 

ακολουθεί η Ευρώπη και την αγωνία μας για τα αποτελέσματα της βίαιης 

απολιγνιτοποίησης και την πρόθεση της κυβέρνησης για το ξεπούλημα της 

επιχείρησης, που ως αποτέλεσμα θα είχε την εμπορευματοποίηση του 

κοινωνικού αγαθού, αυτού του ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

29. Στις 3/5/2020  μέσω δελτίου τύπου τονίσαμε για μία φορά ακόμη την αδήριτη 

ανάγκη του αποκλειστικά Δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών και τον 

κίνδυνο που θέτει στην ομαλή λειτουργία και τα συμφέροντα του Ομίλου ΔΕΗ 

(ΔΕΔΔΗΕ), ΑΔΜΗΕ οποιαδήποτε ιδιωτικοποίησή του. 

 

30. Στις 4/6/2020 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την ενημέρωση και αποζημίωση 

των κατόχων προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card λόγω των 

περιορισμών Στις μετακινήσεις των πολιτών οι οποίοι προπλήρωσαν, αλλά δεν 

εξάντλησαν την αξία των ενεργοποιημένων καρτών τους. 

 

31. Στις 7/4/2020 εκδώσαμε δελτίο τύπου όπου καταγγείλαμε την ποινικοποίηση 

της διαμαρτυρίας και των συγκεντρώσεων, μέσω νομοσχεδίου, που κατέθεσε η 

κυβέρνηση προκειμένου να στραφεί ενάντια στο Συνδικαλιστικό Κίνημα. 

 

32. Στις 10/8/2020 μέσω δελτίου τύπου εκφράσαμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 

Στις οικογένειες των θυμάτων των κάτοικων της Κεντρικής Εύβοιας, που βίωσαν 

με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η θεομηνία 

με αποτέλεσμα εκτός από τις τεράστιες υλικές ζημιές να χαθούν και ανθρώπινες 

ζωές. 
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33. Στις 20/08/2020 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την προάσπιση των εργασιακών 

μας δικαιωμάτων, στηρίζοντας την δημόσια υγειά και κάλεσε εκ νέου τις 

διοικήσεις του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, να πράξουν τα δέοντα ώστε να 

συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου διενέργειας προληπτικών μοριακών 

ελέγχων για covid-19 για όλους τους εργαζόμενους, στα πλαίσια της ατομικής και 

εταιρικής ευθύνης και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. 

 

34. Στις 25/08/2020 με δελτίο τύπου στα πλαίσια της πολυαναμενόμενης 

προκήρυξης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους δύο Σταθμούς 

Παραγωγής της Ρόδου παρεμβήκαμε έγκαιρα και με υπευθυνότητα, ώστε να 

επισημάνουμε την ανάγκη πλήρους ικανοποίησης των αιτημάτων της Τοπικής 

Διεύθυνσης, όπως αυτές αποστάλθηκαν υπηρεσιακώς χωρίς την παραμικρή 

περικοπή, καθώς η συνεχόμενη υποστελέχωση είχε οδηγήσει στη δυσλειτουργία 

των Μονάδων. 

 

35. Στις 04/09/2020 με δελτίο τύπου καταγγέλλαμε ως “Ρώσικη ρουλέτα” την 

αναρρίχηση  των συναδέλφων τεχνικών στους σάπιους ξύλινους στύλους, αφού 

ακόμη ένα εργατικό ατύχημα είχε σημειώθηκε στην Ηλεία και από θαύμα 

συνάδελφος -εναερίτης που εκτελούσε εργασίες για ιδιώτη εργολάβο στο δίκτυο 

του ΔΕΔΔΗΕ, δεν έχασε την ζωή του. 

 

36. Στις 17/09/2020 καταγγείλαμε με δελτίο τύπου την καταστρατήγηση της 

συλλογικής σύμβασης (όπως είχε ξανακάνει άλλωστε ο Υπουργός και Στιςμε το 

μειωμένο τιμολόγιο) για την μονομερή βλαπτική μεταβολή  που εντελώς 

καταχρηστικά και αυθαίρετα δεν προχώρησε στην απόδοση των αναδρομικών 

για την περίοδο 1/1/2019 έως 1/5/2020 του 33% των αναδρομικών των 

Ειδικών Επιδομάτων. 

 

37. Στις 21/09/2020 εκδώσαμε δελτίο τύπου όπου προβάλαμε τον ηρωισμό των 

συναδέλφων τεχνικών και όχι μόνο που με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό, 

αυτοθυσία και επιμονή, για πολλοστή φορά, σήκωσαν ανάστημα, απέναντι στη 

μανία της φύσης και συγκεκριμένα στον «ΙΑΝΟ», που είχε τον τραγικό 

απολογισμό να θρηνήσουμε τρεις νεκρούς συμπολίτες μας. 

 

38. Στις 12/10/2020 με δελτίο τύπου καταγγείλαμε την απόφαση της Διοίκησης 

της ΔΕΗ για την αποδόμηση του ιστορικού σήματος της εταιρίας αφαιρώντας τον 

κεραυνό, καταργώντας   ένα  σημαντικό κομμάτι της 70χρονης ιστορίας της 

επιχείρησης. 

 

39. Στις 13/10/2020 με δελτίου τύπου αποτίσαμε φόρο τιμής στους ήρωες της 

<<Μάχης της Ηλεκτρικής>> που θυσιάστηκαν, αλλά και γενικότερα σ’ όλους τους 

εργαζόμενους που πήραν μέρος σ’ αυτή τη μάχη. Ακολούθησε και κατάθεση 
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στεφάνου στην μνήμη τους, στον χώρο του εργοστασίου παραγωγής 

ηλεκτρισμού του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι, από κλιμάκιο της Ε.ΤΕ. Ομίλου 

ΔΕΗ-ΚΗΕ. 

 

40. Στις 12/11/2020 με δελτίο τύπου, ακόμη μια φορά τονίσαμε την πρωτόγνωρη 

εργασιακή αυτοθυσία και επιμονή που επέδειξαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ του 

ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, για την αποτελεσματικότητά τους και τον άριστο 

επαγγελματισμό, απέναντι στα σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης που 

προκάλεσαν η  θεομηνία στη Χερσόνησο της Κρήτης αλλά και ο φονικός σεισμός 

στην Σάμο.  

 

41. Στις 16/11/2020 τιμήσαμε με δελτίο τύπου την εξέγερση του Πολυτεχνείου 

τονίζοντας το μέγιστο καθήκον του λαού και των εργαζομένων, να αντισταθούν 

σθεναρά στην επίθεση που δέχονται οι ελευθερίες και τα δημοκρατικά του 

δικαιώματα. 

 

42. Στις 18/12/2020 με δελτίο τύπου που εκδώσαμε καταγγείλαμε την αναίτια 

και επικίνδυνη παραχώρηση του ΔΕΔΔΗΕ στους ιδιώτες., θυσιάζοντάς τον στο 

βωμό της αδιανόητης νεοφιλελεύθερης καταστροφικής. 

 

43. Στις 30/12/2020 και λίγο πριν τη αλλαγή του έτους, με δελτίο τύπου και 

αφορμή ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στη Ζάκυνθο που προστέθηκε 

στον μακρύ και θλιβερό κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων, επισημάναμε την 

εδώ και πολλά χρόνια, εντατικοποίηση των εργασιών, την έλλειψη προσωπικού, 

τη μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας, την ελλιπή εκπαίδευση και κυρίως την 

χαμένη τεχνογνωσία, που έχει γίνει η νέα "ασθένεια" των εταιριών ηλεκτρικής 

ενέργειας, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες για την ασφάλεια και την 

σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.  

 

44. Στις 09/02/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για τον το τεχνικό προσωπικό που 

αποδεικνύει τον επαγγελματισμό του. 

45. Στις 15/02/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για  την "Μήδεια" και τα ακραία 

καιρικά φαινόμενα. 

 

46. Στις 16/02/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για  Τα ανθρωπίνως δυνατά όρια, 

στην προσπάθεια  για την αποκατάσταση των βλαβών. 

 

47. Στις 22/02/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για των Ηρωισμό των τεχνικών   οι 

οποίοι αντιμετώπισαν με αυταπάρνηση  τα καιρικά φαινόμενα. 

48. Στις 03/03/2021  εκδώσαμε δελτίο τύπου για την δικαστική δικαίωσή  μας για 

τα ΥΒΑΕ. 
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49. Στις 26/03/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την  κατάργηση της αυτονομίας 

του Ασφαλιστικού μας φορέα που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. 

 

50. Στις 02/04/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την απίστευτη τραγωδία, που 

είχε ως αποτέλεσμα  τον άδικο χαμό τριών τεχνικών εργολαβικών συναδέλφων 

και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμα, κατά την εκτέλεση εργασιών σε Δίκτυο 

του ΔΕΔΔΗΕ στο χωριό Γυμνό Ευβοίας. 

 

51. Στις 13/04/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την πώληση των υποδομών, του 

δικτύου διανομής και της διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

52. Στις 15/04/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για τα φαινόμενα απαξίωσης του 

τεχνικού προσωπικού της ΔΕΗ. 

 

53. Στις  16/04/201 εκδώσαμε δελτίο τύπου  ενός ακόμη θανατηφόρου 

ατυχήματος στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.  

 

54. Στις 07/05/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για τη διακοπή  λειτουργίας, μετά 

από 46 χρόνια του ΑΗΣ Καρδιάς. 

 

55. Στις 10/05/2021  εκδώσαμε δελτίο τύπου για τη  συνάντηση του Προέδρου 

και του Γεν. Γραμματέα της Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, κ.κ. Κώστα Μανιάτη και κ. 

Στέφανου Κουνούκλα, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα 

Σκρέκα. 

 

56. Στις 07/06/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για του νέο αντεργατικό νομοσχέδιο 

την κατάργηση του 8ώρου με την επιβολή εβδομάδας 50 ωρών εργασίας, μέσω 

των ατομικών συμβάσεων εργασίας. 

 

57. Στις 12/07/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για  τις καταγγελίες που έχουν γίνει 

από την ΤΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, κατά του Διευθυντή του Συγκροτήματος Αχελώου για το 

αυταρχικό, αντιδημοκρατικό και εκδικητικό πνεύμα που τον διακατέχει, 

παραβιάζοντας κάθε έννοια λογικής και κάνοντας ‘’κατάχρηση εξουσίας’’. 

 
58. Στις 15/07/2021 εκδώσαμε Επιστολή για τις  Οφειλόμενες αναπαύσεις 

προσωπικού της Περιοχής Αγρίνιου. 

 

59. Στις Τετάρτη 11/08/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την άμεση 

συμπαραστάτη  στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας και  στο τεχνικό 

προσωπικό για τον αγώνα που δίνει στους τόπους που πέρασε ο πύρινος 

όλεθρος. 
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60. Στις Τρίτη 14/09/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την εσφαλμένη πώληση 

του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

61. Στις 25/09/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για το πολιτικό έγκλημα και την 

εσφαλμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. Ευρώ με την άρνηση 

του δικαιώματος της συμμετοχής του Ελληνικού δημοσίου. 

 

62. Στις 28/09/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την ανταπόκριση στην 

αντιμετώπιση των τραγικών συνεπειών, του καταστροφικού σεισμού στην 

περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. 

 

63. Στις 18/11/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου συμπαράστασης στον αγώνα των 

εργαζόμενων στα Πετρέλαια Καβάλας. 

  

64. Στις 8/12/2021  ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)»  και  «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για την καταβολή των δώρων και 

την άρση του πλαφόν. 

 

65. Στις 14/12/2021 εκδώσαμε δελτίο τύπου για την καταβολή ολόκληρου του 

Δώρου των Χριστουγέννων έως τις 21/12/2021.  Την άρση του Ανώτατου Ορίου 

Αποδοχών με ημερομηνία έναρξης την 16η Νοεμβρίου 2021.  Την καταβολή των 

Διατακτικών Σίτισης από την παραπάνω ημερομηνία σε όλους πλέον του 

μισθωτούς με βάση τα οριζόμενα Στις σχετικές ΕΣΣΕ. 

 

66. Στις 12/01/2022 δυστυχώς με θανατηφόρο ποδαρικό στην Π. Καρδίτσας 

τονίσαμε για πολλοστή φορά ότι:  Οι εργασίες στα δίκτυα απαιτούν επαρκή 

στελέχωση συνεργείων, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, η οποία διασφαλίζεται 

από συνεχή και με τακτά χρονικά διαστήματα εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση 

όλων των μέτρων ασφαλείας ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνες 

συνθήκες, για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. 

 

67. Στις 02/02/2022 σε μία ακόμη κακοκαιρία που εξοπλισμός και ανθρώπινο 

δυναμικό δοκιμαστήκαν στο έπακρο αναφέραμε :  Σε μια χιονοκαταιγίδα 

ευθυνών η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ ζητά για πολλοστή φορά: Προσλήψεις με 

μόνιμο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, μέσα από τις σχολές 

μαθητείας που διαθέτει ο Όμιλος ΔΕΗ, για να μπορούμε να διαχειριστούμε 

υπεύθυνα την αξιοπιστία των δικτύων από κάθε κίνδυνο!  

Η "ελπίδα" υπάρχει, αρκεί να συναντηθεί με το όραμα που θα την αναστήσει. 

 

68. Στις 28/02/2022 με τίτλο  Η Κοινωνικοποίηση περιθωριοποιείται!  Με την 

ουσιαστική κατάργηση των εκπροσώπων των εργαζομένων αναφέραμε πως:  
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Για την Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ, η καταστρατήγηση των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων και οι αντιδεοντολογικές αποφάσεις δημιουργούν και θεσμικά 

ζητήματα. Οι αρμόδιοι επιβάλλεται να κατανοήσουν το λάθος τους καθώς τα 

προβλήματα δεν λύνονται με αλλαγές στο καταστατικό και με απαξίωση του 

ρόλου των εργαζομένων. 

 

69. Στις 6/4/2022 συμμετείχε δυναμικά στην 24Η  Γενική Πανελλαδική 

Πανεργατική Απεργία ζητώντας ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ  με 

οικονομικά και κοινωνικά μέτρα αναχαίτισης της αύξησης των τιμών στην 

ενέργεια, τις δαπάνες στέγασης και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, την 

προστασία των εργαζομένων, των ανέργων και συνταξιούχων από το 

πληθωριστικό σοκ. 

 

70. Στις 21/6/2022 καταγγείλαμε την αυθαιρεσία των τραπεζών η οποία δεν έχει 

τελειωμό. Αναφέρουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η 

άκρατη εκμετάλλευση από το τραπεζικό σύστημα του απλού καταθέτη και 

δανειολήπτη με τους απλούς τραπεζικούς υπαλλήλους που παλεύουν για την 

επιβίωση έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα κοινωνικό αυτοματισμό που αρκετοί 

κλάδοι όπως και ο δικός μας αντιμετωπίζει. 

 
Η αναφορά στα Δελτία Τύπου αποτελεί μια μικρή αποτύπωση της δράσης μας. 
Χιλιάδες λέξεις μπορούν να γράφουν για να αποτυπώσουν τη δράση αυτού του 
μελισσιού που ονομάζεται Ένωση Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ όπως: 
 
 καθημερινές παρεμβάσεις  
 συμμετοχή σε διαβουλεύσεις 
 συμμετοχή και συμπαράσταση γενικότερα σε εργατικά κινήματα  
 δικαστικές διεκδικήσεις και αγωγές για αδικίες που υφίσταται ο εργαζόμενος 

αλλά και αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν και δεν μπορούν να δικαιωθούν.  
 συλλαλητήρια 
 απεργιακές κινητοποιήσεις 

 
Τη δράση της ένωσης μας τη ζει καθημερινά ο εργαζόμενος μεταφέροντας τον 
προβληματισμό του και μας ανταμείβει με τη συμμετοχή του.   
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ΕΝΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ  ΔΕΗ-ΚΗΕ 

 

 


