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Πρόεδρος : Αγαπητοί συνάδελφοι, με δεδομένο ότι κατατέθηκαν στο προεδρείο δέκα (10) 

υπογραφές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την σύγκλιση Δ.Σ με 

θέμα Ημερήσια Διάταξης το ζήτημα που προέκυψε μετά την καταγγελία των μελών του Δ.Σ  

της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την εργολαβία στο ορυχείο της Μεγαλόπολης το λόγο έχει ο συνάδελφος 

Τσουμπλέκας.  

Τσουμπλέκας:  …ότι το τίμημα που είχαν βγάλει στην προκήρυξη ότι θα ήταν πολύ 

φθηνότερο από την επέκταση που θα είχε με τα μισά κυβικά διακίνησης. Δηλαδή τα 3 

εκατομμύρια κυβικά που  έβγαινε η καινούργια εργολαβία θα πέταγαν το 50% , το 40% της 

παλιάς εργολαβίας και θα ήταν ίδιο το τίμημα, οπότε δεν πήγαιναν  σ’ ένα διαγωνισμό όταν 

μπήκαν οι εργολάβοι, δεν έδωσε κανένας προσφορά βγήκε άγονος ο διαγωνισμός και 

προχώρησαν στην επέκταση. Το ίδιο όμως χρονικό διάστημα, που είχε βγει στον αέρα και η 

δεύτερη εργολαβία, την 1η Ιουλίου και οι δύο την 1η Ιουλίου και η Ε15 και η Ε16 στις  20 

Αυγούστου προτού ακόμα προχωρήσουνε στη Σύμβαση της Επέκτασης, στις 20 Αυγούστου 

βγάζουν την δεύτερη εργολαβία στον ίδιο χώρο που αφορούσαν τα 3 εκατομμύρια άγονο 

και λιγνίτη,  και στις 27 Αυγούστου είχαμε τιμή. Είχαμε μία τιμή το γνώριζε η Επιχείρηση , 

λοιπόν γραμματέα δεν με παρακολουθείς, είχαμε μία τιμή που ήταν κατά 27% λιγότερη από 

την τιμή που είχαν προγραμματίσει για να δώσουν την επέκταση.  Παρόλο που ξέραμε την 

τιμή, που είχαμε χειροπιαστή τιμή στα χέρια μας, ήτανε φθηνότερη και προχώρησαν στην 

επέκταση χωρίς να περάσουν κανένα Δ.Σ., ο εργολάβος δούλευε κανονικά, το Νοέμβριο 

πέρασαν τη δεύτερη εργολαβία από Δ.Σ. την καινούργια την Ε16, και στις 4 Δεκέμβρη εδώ 

είναι πρόεδρέ μου οι αρρυθμία που λες ότι στις 4 Δεκέμβρη, την καταγγελία την κάναμε στις 

3, στις 4 Δεκέμβρη περνούσε Δ.Σ.  η επέκταση για να κατοχυρώσουν ένα έργο το οποίο είχε 

τελειώσει στις 27 Νοεμβρίου. Είχε γίνει πρωτόκολλο κλεισίματος δηλαδή στις 27 Νοέμβρη 

και πήγαμε στις 4 για να το υπογράψουν. Εμείς δεν είμαστε παντογνώστες, αλλά μην σας 

φαίνεται περίεργο, δεν ξέρουμε από πού και πως, γιατί το σχολιάσατε και ειρωνικά την 

προηγούμενη φορά, βρέθηκε ένας φάκελος έξω από τα γραφεία του Σωματείου Χειριστών 

γύρω στις 20 Νοέμβρη, κι ένας φάκελος στο εργατικό κέντρο. Όντως αναμεταξύ μας 

ανταλλάξαμε fax για να δούμε αν είναι το ίδιο κείμενο και το ίδιο περιεχόμενο γιατί 

Μεγαλόπολη – Τρίπολη είναι 35 km και δεν μπορούσαμε να πάμε. Τότε το Σωματείο 

Χειριστών που εγώ ηγούμαι σαν πρόεδρος, είχαμε κλείσει ένα ραντεβού στις 25 Νοεμβρίου 

με τον Δ/ντή, ήταν πρόσκαιρα διορισμένος, τοποθετημένος ο κύριος Γίδης, και στο ραντεβού 

αυτό αναζητάγαμε εξηγήσεις για την επέκταση και την εργολαβία. Δεν κατέστη δυνατό το 

ραντεβού κι έγινε το ραντεβού την πρώτη του Δεκέμβρη.  Ενώ ήταν μια συνάντηση που ήταν 

σε πολύ καλό επίπεδο, δημιουργική κουβέντα, μόλις φτάσαμε στο θέμα των εργολαβιών και 

τις εργολαβίες, βρέθηκε το Σωματείο χειριστών και ο πρόεδρός του κατηγορούμενος ότι  

όταν έβαλα το ερώτημα γιατί δώσαμε την επέκταση ενώ είχαμε νέα τιμή που μπορούσε η 

Επιχείρηση να έχει γλιτώσει τουλάχιστον 300 – 400 χιλιάδες €, βρέθηκα κατηγορούμενος ότι 

εξύβρισα τον Γενικό Δ/ντή, ότι είναι υπερήλικα και δουλεύει με μπλοκάκι. Απλώς το 

ερώτημά μας ήτανε αν ο Γενικός γνωρίζει αυτά που γίνονται στο ορυχείο. Έτσι και φτάσαμε 

σε αυτή την … στις 5 του μήνα, όταν ήρθαμε εδώ, μας κάλεσε ο κύριος Δόλογλου ο 

αναπληρωτής Δ/νοντας Σύμβουλος, είχε το χαρτί αυτό, δεν είχαμε σκοπό να το δώσουμε, 

αλλά καπηλευόμενος ο κύριος Δόλογλου την σχέση που είχε με τον Αγγελή τον Αγγελόπουλο 

το πήρε το χαρτί αυτό με δόλο.  Εμείς όμως είπαμε ότι αυτά τα χαρτιά, δεν είναι δικά μας, 

δεν τα υιοθετούμε απλώς τα φέραμε γιατί δεν έχουμε πρόσβαση για να τα ελέγξουμε αν 
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υπάρχουν και εάν είναι πραγματικά. Έτσι έχουν τα πράγματα συνάδελφοι, και βρισκόμαστε 

κατηγορούμενοι και με αποτέλεσμα παραλίγο να είχα την μισθολογική μου ομάδα, είναι η 

βαθμολογία μου στο 446 κι έχασα το κλιμάκιό μου τον προηγούμενο Νοέμβριο, και βρέθηκε  

και χαμηλά και στην βαθμολογία κι ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Σωτηρόπουλος, οι οποίοι 

είμαστε και οι δύο, εργαζόμαστε στο ορυχείο γιατί ο κλαδάρχης ήταν εμπλεκόμενος ας 

πούμε σ’ αυτή την εργολαβία και θεώρησε ότι τον συκοφαντήσαμε. Έτσι έχουν τα πράγματα, 

δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάποιος άλλος συνάδελφος κάτι; Λοιπόν… 

Αδαμίδης: ναι,  θέλει να συμπληρώσει κανείς επιπλέον; Ο συνάδελφος ο Αριστείδης ο 

Μπρουμάς. 

Μπρουμάς: το μόνο που έχω να συμπληρώσω είναι ότι αντιπροσωπεία του εργατικού 

κέντρου, επισκεφτήκαμε την κυρία Κουρίδου  και ζητήσαμε να μην βαθμολογήσει ο ένας εκ 

των μηνυτών τους δύο συναδέλφους, μας είπε ότι είναι αυτονόητο, όμως η Δ/νση 

προσωπικού αυτό το αίτημα το απέρριψε. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να 

καταγγείλουμε, εξάλλου και απ’ το Νόμο προβλέπεται αυτό να καταγγείλουμε τα κακώς 

κείμενα, και ζητάμε απ’ την ΓΕΝΟΠ, γιατί σαν ΓΕΝΟΠ λειτουργήσαμε, όχι σαν Μεγαλόπολη ή 

σαν πρόσωπα, να ζητήσει από την ΔΕΗ να μας παρέχει νομική κάλυψη. Γιατί εμείς πήγαμε να 

προστατέψουμε τα συμφέροντα της ΔΕΗ και όχι να προσφέρουν νομική κάλυψη στα στελέχη 

τα οποία κατά την άποψή μας έχουν ένα μερίδιο ευθύνης. Σε διαφορετική περίπτωση 

θεωρούμε αυτονόητη την υποχρέωση ότι το δικό μας πρόβλημα, η δική μας διάσταση του 

προβλήματος, πρέπει να γίνει και κτήμα της ΓΕΝΟΠ, και να μας παρέχετε τη νομική κάλυψη 

που απαιτείται. Ευχαριστώ. 

Αδαμίδης: να ευχαριστήσω τον Αριστείδη, υπάρχει κανείς που να θέλει να συμπληρώσει επί 

του συγκεκριμένου; Μετά να ολοκληρώσουμε λίγο, έλα, έλα, έλα ο Διονύσης ο 

Στασινόπουλος. Όχι λέω μετά μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. 

Στασινόπουλος: λοιπόν συνάδελφοι, ακούστε κάτι. Ο διαγωνισμός αυτός ο οποίος έγινε το 

’14, 1η Ιουλίου, δύο διαγωνισμοί, διακηρυχτήκαν την ίδια ημερομηνία για το ίδιο 

αντικείμενο. Με δεδομένη την τιμή που είχαν 20 Αυγούστου, προέβησαν σε επέκταση 

συμβάσεως χωρίς αλληλογραφία μεταξύ της τεχνικής Εταιρείας και της ΔΕΗ, χωρίς να 

υπάρχει προέγκριση. Αφού τελείωσε και ολοκληρώθηκε η εργολαβία, που αυτό 

απαγορεύεται πήγανε να κάνουν έγκριση της Επέκτασης Συμβάσεως κατά 40% με δεδομένη 

την καινούργια τιμή.  

Ερωτώντας εγώ τη Νομική Υπηρεσία, η απάντηση είναι η εξής. Έχοντας καινούργια τιμή 20 

Αυγούστου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη Σύμβαση, όφειλαν να πάνε αν 

θέλουνε σε επέκταση της Συμβάσεως, της καινούργιας, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η έγκριση 

του καινούργιου διαγωνισμού, με την καινούργια τιμή της Συμβάσεως.  

Αυτά λοιπόν τα παιχνιδάκια, που κάνουμε διαγωνισμό την ίδια ημερομηνία, για το ίδιο 

αντικείμενο, με μικρότερη ποσότητα, να ακυρωθεί ένας διαγωνισμός, να πάμε σε καινούργιο 

διαγωνισμό, να τον πάνε σε αποσφράγιση στις 20 Αυγούστου, για να πάμε την παλιά τιμή σε 

επέκταση κατά 27% παραπάνω, είναι ………………………………. Αυτά που σας αναφέρω είχε 

ενημερωθεί όλη η Διοίκηση της ΔΕΗ, απ’ τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο, απ’ την κυρία 

Κουρίδου, τα ξέρει το προεδρείο της Ομοσπονδίας, και ζητώ λοιπόν από εσάς να πάρετε 
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θέση για την διαδικασία αυτής της Σύμβασης που στοίχισε 350.000€ παραπάνω απ’ την 

καινούργια τιμή την οποία είχαμε την Σύμβαση αυτή.  

Αδαμίδης: ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Διονύση, υπάρχει κάποιος που θέλει, από τους 

συναδέλφους που εμπλέκονται να μιλήσει καθόλου; Ωραία. Ερώτηση ο αντιπρόεδρος. 

Μαστρολέων: μάλλον μια διευκρίνιση, ίσως δεν το κατάλαβα εγώ καλά, είπε ο συνάδελφος 

ο Τσουμπλέκας, για κάποιο χαρτί που διέρρευσε κι αναφέρθηκε και το όνομα ενός άλλου 

συναδέλφου, αν το κατάλαβα καλά. 

Τσουμπλέκας: βρέθηκε αντιπρόεδρε, είπαμε ένα χαρτί, ένα στο Σωματείο χειριστών κι ένα 

στο Εργατικό Κέντρο.  

Μαστρολέων: όχι αναφέρθηκε όνομα συγκεκριμένου συνάδελφου.  

Τσουμπλέκας: α, το έδωσε ο Αγγελής, για να ελεγχτεί, δεν καταγγείλαμε αυτό το χαρτί, το 

έδωσε για να ελεγχθεί, εμείς δεν ξέραμε την αυθεντικότητά του. Είχε πάνω τιμές μονάδας 

ανά κυβοχιλιόμετρο, είχε αποστάσεις για λιγνίτη, κι εμείς αυτά δεν τα γνωρίζουμε και το 

δώσαμε καλοπροαίρετα το έδωσε ο Αγγελής ο Αγγελόπουλος για να ελεγχθεί και είπαμε, κι 

αυτό φαίνεται κι απ’ την κατάθεση του κυρίου Δόλογλου γιατί μας έχουν κάνει μήνυση ότι 

όντως είπανε ότι δεν είναι δικό μας χαρτί. 

Μαστρολέων: διευκρίνιση γιατί δεν το κατάλαβα.  

Αδαμίδης: μία… συμπληρώνει ο συνάδελφος ο Σωτηρόπουλος. Δημήτρη! 

Σωτηρόπουλος: διευκρινιστικά θα πω κάτι ακόμη, αυτό το χαρτί το οποίο δόθηκε που 

βρήκαν τα παιδιά, εγώ μέχρι την ώρα που πήγαμε στον κύριο Δόλογλου, δεν το γνώριζα, δεν 

το είχα δει με αποτέλεσμα την ώρα που το επεξεργαζόταν ο κύριος Δόλογλου με τον Αγγελή, 

έκανα παρέμβαση στον ίδιο τον αντιπρόεδρο και του λέω του Αγγελή, Αγγελή, μην δίνεις 

χαρτιά, του λέω στον κύριο αντιπρόεδρο τα οποία δεν τα γνωρίζουμε όλοι. Η απάντηση του 

κυρίου Δόλογλου ήταν η εξής: «μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι προσωπικά, δεν 

σας αγγίζουν». Εκείνη την στιγμή παρέμβηκε και ο Αριστείδης και είπε και αυτός ότι ξέρεις 

κάτι δεν το υιοθετεί το χαρτί είπε του Βαγγέλη. Ο κύριος Δόλογλου το πήρε το χαρτί σε 

προσωπικό επίπεδο, αυτά τα χαρτιά τα οποία του έδινε ο Αγγελής. Όπως έμεινε και στο 

τέλος κι έδωσε και κάποια άλλα ο Βαγγέλης  προσωπικά του, άρα αυτό το χαρτί δεν το 

γνωρίζαμε.  

Αδαμίδης: ωραία, ευχαριστώ τον Δημήτρη. Συνάδελφοι, θα προτείνω το εξής, επί του 

συγκεκριμένου θα κάνει μία τοποθέτηση το προεδρείο για να κλείσει τι θέμα. Εάν δεν 

καλύψει το προεδρείο αυτά έτσι όπως τέθηκαν τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με άλλες 

προτάσεις και με άλλες εισηγήσεις με δεδομένες τις προτάσεις που άκουσα. Έτσι όπως 

κατατέθηκαν από τους τρεις συναδέλφους. Έτσι όπως τις έχω καταγράψει. Υπάρχει 

αντίρρηση γι αυτό; Ξεκινώντας λοιπόν εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, είναι αλήθεια αυτά 

που… το θέμα… δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνήσω ούτε κεραία σ’ αυτά που είπε ο 

συνάδελφος ο Διονύσης, μόνο που το θέμα δεν το φερα εγώ, και το αίτημα του εκτάκτου την 

προηγούμενη φορά και το αίτημα επίσης της Συνεδρίασης με την συλλογή 10 υπογραφών 

επίσης δεν το κανα εγώ.    
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Στασινόπουλος: ν’ απαντήσω;  

Αδμίδης: μισό λεπτό, γι αυτό ακριβώς το θέμα, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα εάν δεν το 

φέρναμε για συζήτηση με βάση και τις δέκα υπογραφές  θα είχαμε εκτεθεί, μπορεί να 

καθυστέρησε να έρθει αλλά όπως βλέπετε μ’ αυτό γίνεται εισαγωγή, οι λόγοι γιατί 

καθυστέρησε έχουν να κάνουν και με το κενό στο καταστατικό που αυτά θα τα διορθώσουμε 

στο Συνέδριο, διότι κάποια στιγμή πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο να πραγματοποιείται 

η Συνεδρίαση, να μην είναι αόριστη Ηλία, και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο το φέραμε. Αν δεν 

θέλει να κουβεντιαστεί κανείς το θέμα, γι αυτό ο συνάδελφος ο αντιπρόεδρος έχει βάλει το 

ερωτηματικό που βάζει κι εγώ προσπαθώντας Διονύση, Άρη και Βαγγέλη και Δημήτρη να 

συγκεράσω, αυτό έχουμε συνεννοηθεί, αυτές τις θέσεις που ακούστηκαν τώρα από τους 

εμπλεκομένους στην ιστορία, τους άμεσα εμπλεκομένους γιατί εσύ έχεις μία έμμεση 

εμπλοκή, και σωστά με αποτελέσματα σημαντικά η συμμετοχή σου εκεί να κλείσουμε το 

θέμα, να ξέρει όλο το «Σώμα» το τι ακριβώς προτείνει η ΓΕΝΟΠ γι αυτό το θέμα, για να μην 

υπάρχουν παρερμηνείες για να έχει αξία το ότι το επαναλαμβάνουμε στη Συνεδρίαση.  

Στασινόπουλος: να απαντήσω; Όχι, όχι επί της συνεργασίας. Άκουσέ με λοιπόν πρόεδρε. Για 

να το κλείσουμε. Η κουβέντα λοιπόν η οποία έγινε, χωρίς να είμαι παρόν εγώ, ανέλαβε η 

Ομοσπονδία να βάλει το Νίκο τον Δήμα δικηγόρο. Ένα το κεφάλαιο. Δεύτερον, κάνοντας 

κουβέντα μ’ εσένα και με τον γραμματέα είπαμε να γίνει παρέμβαση στην Κουρίδου για να 

κλείσει το θέμα της βαθμολογίας των συνδικαλιστών. Τρίτον, είπαμε να κάνετε παρέμβαση 

στον πρόεδρο της ΔΕΗ να κλείσει το θέμα της βαθμολογίας τους. Πάμε λοιπόν πιο κάτω, 

είπες εσύ προσωπικά ότι η Συλλογική Σύμβαση έχει κενό και πρέπει να προστεθεί το 

συγκεκριμένο γι αυτούς που κάνουνε χρήση της συνδικαλιστικής αδείας. Αυτό δεν έγινε 

ουδέποτε. Και να το κλείσω. Αυτοί, λοιπόν οι άνθρωποι, έχουνε θέση κλιμακίου. Γιώργο μην 

δυσανασχετείς σε παρακαλώ, αν θέλεις, άκουσε με, σε κοίταζα μες τα μάτια την ώρα που 

μίλαγες. Ούτε δεσμό να είχαμε. Άκουσε με λοιπόν τώρα κάτι. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να 

κλείσει. Και πως θα κλείσει; Εάν λοιπόν δεν μπορεί η Ομοσπονδία να το κλείσει με το θέμα 

της βαθμολογίας τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει μήνυση, ο Τσουμπλέκας έχει κάνει 

μήνυση, για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί τον λέει ασύντακτο ο προϊστάμενος του και 

πλαστογράφο. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε μία διαδικασία να το κλείσουμε, να δούμε. Να 

πάμε στον Πρόεδρο και να ζητήσουμε απ’ τον εσωτερικό έλεγχο ……………………………… η 

εργολαβία πόσο στοίχισε και να μας πει ο νομοθέτης που είναι υπεύθυνος κλαδάρχης για τις 

Συμβάσεις αν έπρεπε να γίνει επέκταση Συμβάσεως με την παλιά τιμή ή με την καινούργια; 

Να συμφωνήσουμε κάπου. Να βρούμε λοιπόν αν αυτή η εργολαβία στοίχισε παραπάνω στην 

Επιχείρηση, αν έπρεπε να γίνει και εάν έγινε σωστά ή λάθος.  

Αδαμίδης: μην μπαίνουμε ξανά στην ουσία του ζητήματος. Μην μπαίνετε ξανά στην ουσία 

του ζητήματος. Αριστείδη νομίζω ότι υπερβαίνεις τα εσκαμμένα. Είπα λοιπόν εγώ ότι θα 

κάνω μία προσέγγιση. Αν δεν καλύψει το σώμα, επειδή ξέρω από αυτές τις διαδικασίες, 

προσπάθησα νωρίτερα να προλάβω αυτό που θα πεις. Είπα λοιπόν αν αυτό δεν καλύψει, να 

τοποθετηθούν επί ποιας; Ποιο είναι το θέμα και ποια απόφαση πρέπει να πάρουν οι 

συνάδελφοι; Διότι αυτά τα ξανακούσαμε. Σε παρακαλώ Διονύση.  

Στασινόπουλος: μακριά από το μικρόφωνο (υπάρχει πρόταση …… της Επιχείρησης 350.000€) 

Αδαμίδης: αυτό το ξέρουμε 
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Στασινόπουλος: Γιώργο μου το επιβεβαιώνεις αυτό;……………………… μέλη της Επιχείρησης 

από μία Σύμβαση κατά 27% ακριβότερη να στηθεί ο εσωτερικός έλεγχος  

Αδαμίδης: λέω ξέρουμε το διαδικαστικό Διονύση.  

Στασινόπουλος: ποιο διαδικαστικό; Το γράφουνε στα πρακτικά τους. Να ζητηθούν τα 

πρακτικά της Επιχείρησης.  

Αδαμίδης: λοιπόν, το θέμα παιδιά, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν θ’ ανοίξουμε 

κανέναν διάλογο μεταξύ μας. Υπάρχει, ενημερώθηκε το «σώμα», ξέρουμε τι ακριβώς έχει 

γίνει, είναι μία ιστορία που κοντεύουνε δύο χρόνια, εγώ δεν μπήκα σε λεπτομέρειες γι αυτό 

έδωσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουνε, τα είπαμε και την προηγούμενη 

φορά, δεν καταλαβαίνω, έχω πει εγώ παρότι δεν το κάνατε αποδεκτό, στο προηγούμενο Δ.Σ. 

ότι η Ομοσπονδία δεν μπορεί, το αίτημα λοιπόν ήτανε η Ομοσπονδία να προχωρήσει σε 

μηνυτήρια αναφορά και καταγγελία στον εισαγγελέα για την συγκεκριμένη σύμβαση. Και η 

Ομοσπονδία είπε το ότι αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε, δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία, 

δεν υπάρχει θεσμοθετημένη τέτοια διαδικασία, δεν γνωρίζουμε λοιπόν τα στοιχεία και 

είπαμε αυτοί που τα γνωρίζουν και έχουνε και τα στοιχεία, μπορούν να παν στον 

εισαγγελέα, να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά και η Ομοσπονδία μπορεί να καλύψει τα 

νομικά ζητήματα αυτής της ιστορίας. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό από την 

προηγούμενη φορά γι αυτό το λόγο κι επαναλαμβάνεται κι αυτό το συγκεκριμένο. Λέω δεν 

έγινε και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Πάμε παρακάτω. Η συζήτηση δεν κουβεντιάστηκε επειδή 

θέλατε σώνει και καλά να μπεί προ ημερησίας. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό Αντώνη, υπάρχουν 

δύο ζητήματα. Σε ότι αφορά την νομική κάλυψη των στελεχών η ΔΕΗ έχει απόφαση για να 

καλύψει νομικά το σύνολο των εργαζομένων που ασκούν και έχουν Διοικητική ευθύνη μέχρι 

τη στάθμη του αρχιτεχνίτη. Παρέχεται λοιπόν η νομική κάλυψη. Δεύτερον, παρέχεται η 

νομική κάλυψη και αναλαμβάνει το κόστος των νομικών σε περίπτωση που ο εμπλεκόμενος 

έχει αθωωτική απόφαση. Αν δεν έχει αθωωτική απόφαση αυτός πληρώνει τα χρήματα τα 

οποία έχουν να κάνουν με τα νομικά έξοδα. Διότι θα ήτανε οξύμωρο να καλύψει η εταιρεία 

κάποιος που δικάστηκε. Αυτές είναι οι αποφάσεις και το καταστατικό της ΔΕΗ. Σε ότι αφορά 

τη νομική, επειδή λοιπόν η ΔΕΗ δεν θα καλύψει νομικά τους συναδέλφους, είπαμε εμείς ότι 

υπάρχει νομικός σύμβουλος σε ότι αφορά αυτή την πρώτη προσέγγιση του νομικού 

συμβούλου, αφορά το πρώτο μέρος της διαδικασίας κι αν θα πάνε να καθίσουνε να 

βάλουνε, να προχωρήσουν σε μηνυτήριες αναφορές ή όχι. Εδώ έχει εμπλακεί μία διαδικασία 

αλληλομηνύσεων όπου σ’ αυτό το πεδίο από τη στιγμή που έχουν γίνει μηνύσεις εμείς δεν 

μπορούμε να εμπλακούμε, γιατί έχουν να κάνουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Εάν θέλουμε, 

κι έχουμε υποχρέωση και έχεις απόλυτο δίκιο, να παρέμβουμε στην αδικαιολόγητη μείωση 

της βαθμολογίας, α’ αυτό έχουμε πει ότι βεβαίως θα γίνει, είναι σε μία διαδικασία εξέλιξης 

και η συμπληρωματική σύμβαση, υπάρχει ένα πρόβλημα με την Διοίκηση για να 

ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, όχι μόνο το συγκεκριμένο, εδώ υπάρχουνε 

συνάδελφοι … οι αλληλομηνύσεις έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Ρε παιδιά όταν μηνύει 

το φυσικό πρόσωπο μηνύει, δεν μηνύει το σωματείο. 

Αφορά το σύνολο των εργαζομένων που ασκούν δραστηριότητες και έχουν ευθύνες.  

Στασινόπουλος: άρα δεν είναι προσωπικό είναι υπηρεσιακό 
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Αδαμίδης: όταν καταγγέλλεται κάποιος για συκοφαντική δυσφήμιση, δεν έχει να κάνει με 

υπηρεσιακή διαδικασία. Έχει να κάνει με προσωπικά χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων. 

Διονύση δεν θα κάνουμε τώρα διάλογο. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν 

… παρακαλώ λίγο συνάδελφοι. Εάν το αίτημα των συναδέλφων είναι η νομική κάλυψη, η 

βαθμολογία των εμπλεκομένων, βεβαίως εμείς θα παρέμβουμε γι αυτή την διαδικασία. Σε 

παρακαλώ τώρα Διονύση. Κοίταξε Άρη είπα ότι αν θέλουν οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν, 

θα τοποθετηθούν. Είπα θα τοποθετηθεί το προεδρείο κι αν δεν καλυφθεί, θα τοποθετηθούν.  

Επί του συγκεκριμένου λοιπόν, η πρόταση για να το κλείνουμε, για να το κλείνουμε το θέμα, 

επειδή τέτοιου είδους διαδικασίες είναι ανοιχτές πολλές, εγώ να ενημερώσω λοιπόν το 

«σώμα» ότι κατά την άποψη του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος διενεργήθηκε για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, κάτι το οποίο εγώ δεν συμφωνώ, αλλά αδιαφορούν ενδεχομένως 

κάποιοι με το τι συμφωνώ εγώ ως ΓΕΝΟΠ εννοώ ο καθένας, ο εσωτερικός έλεγχος λοιπόν 

που έγινε στο Δ.Σ. επί της προηγούμενης Διοικήσεως (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου). Εγώ 

λέω λοιπόν το εξής κατά την άποψη της Εταιρείας της προηγούμενης Διοίκησης έχει 

διενεργηθεί εσωτερικός έλεγχος και κατά την άποψή τους δεν την συμμερίζομαι 

επαναλαμβάνω, δεν συντρέχει θέμα, ότι έχασε η Εταιρεία από τα 300 χιλιάρικα που λέει. 

Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη των στελεχών του Συνδικάτου της ΓΕΝΟΠ που λένε ότι το 

χαρτί έτσι όπως εμφανίστηκε είχε να κάνει με κάποιους που ενδεχομένως, γιατί δεν 

αποδεικνύεται, να το παραποιήσανε. Προφανώς και αυτό δεν το έχει κάνει κανένα από τα 

στελέχη. Ούτε θέλω να μπω σ’ αυτή τη διαδικασία, ούτε το πιστεύω. Αυτό δηλαδή που ο 

κύριος Δόλογλου με δόλο, ακριβώς έτσι όπως το χει τοποθετήσει ο συνάδελφος ο 

Σωτηρόπουλος είπε «αφήστε το παιδιά, μην στεναχωριέστε δεν είναι τίποτα» και την 

επόμενη στιγμή  τους σεντράρισε όλους για παραποίηση δημοσίων εγγράφων και για 

πλαστογραφία. Κι εκεί ξεδιπλώθηκε η ιστορία κι έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος που λέει 

ότι μου κατέβασε εμένα 400 μόρια όταν την προηγούμενη χρονιά με έχει άριστο και την 

επόμενη χρονιά χωρίς ν’ αποδειχτεί τίποτα λέει ότι του βάζω 400 μόρια όταν οι 

προηγούμενοι απ’ αυτόν βαθμολογητές έχουνε εξαιρετική βαθμολογία στους δύο 

συναδέλφους και αυτός του λέει ότι πας επειδή πλαστογράφησες, δεν δίστασε να 

πλαστογραφήσει τα χαρτιά του μειώνω κατά 400 μόρια. Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει 

και είμαστε σε μία διαδικασία να λήξει. Επειδή βλέπω τώρα και τον συνάδελφο τον Σάκη τον 

Κακάλη που μπήκε κι άκουσε λίγο στην αρχή τα πράγματα, δυστυχώς, τέτοιου είδους 

διαδικασίες , δυστυχώς ξαναλέω τέτοιου είδους διαδικασίες, έχουμε κι αυτή την ώρα, σε 

εξέλιξη, διαδικασία στο ΛΚΔΜ που εμπλέκονται στελέχη της Επιχείρησης και έχει γίνει ΕΔΕ 

όπου δυστυχώς, ΕΔΑ και λέω ΕΔΕ, το ξέρουμε γι αυτό ακριβώς έχουμε τοποθετηθεί από την 

προηγούμενη φορά. Λέω λοιπόν, η παρέμβαση από την Ομοσπονδία για την βαθμολογία 

είναι δεδομένο ότι θα γίνει, πιστεύουμε ότι θα λυθεί. Από εκεί και ύστερα εφόσον έχουν 

προχωρήσει, η δικαστική οδός, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, επειδή δεν πιστεύω ότι η ΔΕΗ θα καλύψει και 

τον Τσουμπλέκα και δεν ξέρω ποιος άλλος έχει εμπλακεί, η ΔΕΗ θα το κάνει αυτό, η 

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα παρέχει νομική κάλυψη. Μ’ αυτή την έννοια ήθελα να κλείσει η σημερινή 

συζήτηση, να πει κι ο γραμματέας την άποψή του κι αν δεν καλυφθούμε βεβαίως ν’ ανοίξει 

ένας κατάλογος και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε.  
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Καρράς Αντώνης: ακούστε λίγο, εγώ θα είμαι πιο σύντομος από τον πρόεδρο. Παρότι θα 

μπορούσαμε να συζητάμε ώρες για το χρονικό και για το πώς φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο, 

διότι θα μπορούσαμε να λέμε πολλά, πάμε στο δια ταύτα, στο σήμερα και να τελειώσουνε 

τα προηγούμενα. Νομική κάλυψη συνάδελφοι το χουμε πάρει απόφαση ως προεδρείο ότι 

θα χουν από την ΓΕΝΟΠ με τον δικηγόρο που αυτή τη στιγμή έχει η ΓΕΝΟΠ. Εάν θέλουν κάτι 

διαφορετικό μπορούν να το πούνε. Μέχρι αυτή την στιγμή έχουμε μία συμφωνία μεταξύ 

ΓΕΝΟΠ και συναδέλφων που τους καλέσαμε δυο φορές ως προεδρείο ότι θα τους παρέχει 

νομική κάλυψη η ΓΕΝΟΠ μέσω του δικηγόρου τους. Αν έχει αλλάξει αυτό το συζητάμε. Πάμε 

παρακάτω, δεύτερο, βαθμολογία εισηγήθηκε ο πρόεδρος και δεν διαφωνεί κανένας. Και τι 

τρίτο, μου επιτρέπεις Βαγγέλη; Κι ως προς το τρίτο κομμάτι για να τελειώνουμε. Το τρίτο 

κομμάτι, Διονύση σε αφορά αυτό, άσε τον Βαγγέλη να φύγει, να αποχωρήσει, να 

συνεχίσουμε. Το τρίτο κομμάτι, εμείς ως Δ.Σ.  έχουμε ορίσει ομόφωνα έναν συνάδελφο από 

το Δ.Σ. που λέγεται Διονύσης Στασινόπουλος. Τα λεγόμενα του Διονύση του Στασινόπουλου 

είναι επίσημα όταν τοποθετείται εδώ στην ΓΕΝΟΠ οπότε εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι θα 

πρέπει να χουμε παρουσία στον Δ/νων Σύμβουλο να μας πει κατά πόσο έγινε απ’ τον 

Λογοθέτη είπες εσύ; Από τον οικονομικό έλεγχο λέω εγώ; Από όποιον διάολο θέλεις, έτσι; 

Εάν έγινε, άκουσε με λίγο, εάν έγινε και εάν η ΕΔΑ αυτή ως θεσμικό όργανο, το αλλάξαμε 

αυτό Διονύση, άκουσε με λίγο, το αλλάξαμε. Άφησε με να τελειώνει κάποιος γιατί δεν 

πρόκειται να κάνουμε κουβέντα έτσι. Πάει τελείωσε αυτό έχει αλλάξει. Λοιπόν, εάν κατά 

πόσο έχει παρέμβει ο οικονομικός έλεγχος και που βρίσκεται στην διερεύνηση της 

εργολαβίας αυτής, των εργολαβιών θα πω γιατί απ’  ότι κατάλαβα είναι πολλές, και σε ποιο 

σημείο βρίσκεται μέσα απ’ την ενημέρωση που πρέπει να χουμε από έναν και μοναδικό που 

όρισαν για την επιτροπή. Είναι ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ως προς τα τρία κόμματα.  

Στασινόπουλος: εκτός μικροφώνου. 

Καρράς: δεν μ’ ενδιαφέρει το πρόβλημα το έχει το Δ.Σ. της ΔΕΗ , κατ’ επέκταση ο πρόεδρος 

και Δ/νων Σύμβουλος, αυτός να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει προχωρήσει ο έλεγχος και η 

διερεύνηση αυτού του συμβάντος. Εγώ έτσι θεωρώ ότι πρέπει να ‘ναι.  

Αδαμίδης: λοιπόν, αντιπρόεδρε θες κάτι; 

Σύμβουλος: ένα δευτερόλεπτο, εμένα μ’ ενδιαφέρει το εξής, το θέμα το οποίο λέτε ότι 

πρέπει να το κλείσετε, γιατί χωρίς καν να διωκόμαστε υπηρεσιακά, χωρίς καν να έχουμε 

τιμωρηθεί, χωρίς να έχει τελεσιδικήσει το δικαστήριο, αυτή την στιγμή μας έχουν τιμωρήσει 

κι ο τελευταίος βαθμολογητής από 825 που είχα βαθμολογία  την λέω δημόσια εδώ, με 

ήθελε 446 για ποιο λόγο; Και γνωρίζω ότι και στις φετινές βαθμολογίες απ’ τους 

προηγούμενους βαθμολογητές ξαναβαθμολογήθηκα σε άριστο βαθμό. Και δεν γνωρίζω ποια 

είναι η εταιρική μου. Αυτό πρέπει να κλείσει. Γιατί να εκκρεμεί; Και αυτή τη στιγμή στους 

τέσσερεις διωκόμαστε βαθμολογικά οι δύο. 

Αδαμίδης: ωραία, είναι γνωστό γιατί είναι οι δύο, το γνωρίζει το «σώμα», ο ένας καλύπτεται 

από τον συνδικαλιστικό νόμο, ο άλλος είναι στο Σταθμό, και οι άλλοι δύο την πατήσανε γιατί 

είχανε προϊστάμενο τον Γίδη. Τώρα να μην επεκταθώ περισσότερο όμως έχετε απόλυτο δίκιο 

σε ότι αφορά την βαθμολογία και γι αυτό επειδή είναι παράτυπο  
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Σύνεδρος Βαγγέλης: εγώ σε ότι αφορά την βαθμολογία μου, δεν με απασχολεί τόσο γιατί 

από έναν χαιρετισμό σ’ ένα νεκρό συνάδελφο απάνω στη σωρό του το ’12 , άρχισαν να μου 

μειώνουν την βαθμολογία. Λοιπόν, δεν μ’ ενδιαφέρει τόσο ειλικρινά έχω πάει στο 

δικαστήριο, πιστεύω να δικαιωθώ για το κλιμάκιό μου. Μ’ ενδιαφέρει όμως να αναδείξουμε 

γιατί η ΔΕΗ έχασε χρήματα. Η ΔΕΗ έχασε λεφτά και θα το πληρώσουμε θεωρώ και εμείς εδώ 

αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι γιατί θεωρώ ότι δεν είναι το μοναδικό.  

Μαστρολέων: μία κουβέντα, συνάδελφοι, στο προηγούμενο Δ.Σ. εμείς δεν συμφωνήσαμε να 

γίνει συζήτηση γιατί δεν είχαμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ούτε τώρα έχουμε. Ένα 

ζήτημα είναι αυτό. Συμφωνήσαμε και υπογράψαμε να γίνει Δ.Σ. για να συζητηθεί το θέμα 

και να μην υπάρχουνε σκιές. Εγώ τουλάχιστον κατάλαβα, για το προηγούμενο Συμβούλιο ότι 

η ΓΕΝΟΠ δεν παρείχε νομική κάλυψη. Και τώρα ακούω ότι ο Νομικός Σύμβουλος της ΓΕΝΟΠ 

έχει ήδη επιληφθεί του θέματος. Ένα ζήτημα είναι αυτό, που ούτε αυτό το ξέραμε. Τώρα για 

το θέμα της βαθμολογίας και της Νομικής κάλυψης, έτσι όπως τοποθετήθηκε ο πρόεδρος κι 

ο γραμματέας νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Από κει και πέρα χρειάζεται 

διερεύνηση το θέμα; σαφώς και χρειάζεται. Δεν ξέρω μέσα από ποιες διαδικασίες αλλά 

νομίζω ότι το πρώτο τέλος πάντων είναι το θέμα της βαθμολογίας και η νομική κάλυψη των 

συναδέλφων. Κι από εκεί και πέρα θα γυρνάει και θα τα ξαναγυρνάει αλλά το κλείνω εδώ.   

Σαράντος: λοιπόν, εγώ συμφωνώ έτσι όπως το έβαλε ο Ηλίας. Λοιπόν το ζήτημα της Νομικής 

διερεύνησης  έτσι όπως το είπατε με την συνδρομή και την συμβολή του Δήμα, ή 

ενδεχόμενα και δικηγόρων που έχουν π.χ ο Τσουμπλέκας εδώ και καιρό δρομολογήσει μια 

διαδικασία, μια ορισμένη στήριξη απόλυτη στήριξη εκεί, το δεύτερο ζήτημα είναι οι 

παρεμβάσεις μας γα την βαθμολογία, το τρίτο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή 

η διαδικασία όσο αφορά το ίδιο, την ουσία και το περιεχόμενο της εργολαβίας και τι 

επιπτώσεις είχε για την Επιχείρηση και για το Λιγνιτικό Κέντρο θα πρέπει να έρθει στο 

κέντρο της εξέτασης, από τις διαδικασίες της ΔΕΗ και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι πρέπει να 

έχουμε και μία συμβολή γιατί ο ίδιος ο Δόλογλου μ’ ένα τέτοιο δόλο και μια τέτοια πρακτική 

οδήγησε να κρυφτεί, να κουκουλωθεί η ουσία αυτού του προβλήματος της εργολαβίας 

στέλνοντας τους τέσσερεις συναδέλφους με αυτή τη διαδικασία της πλαστογραφίας που και 

αυτό πρέπει να κάνουμε μία παρέμβαση προς  τα κει προς τη μεριά της ΔΕΗ, γιατί αν η 

ουσία π.χ. δικαιώσει τους συναδέλφους κι αυτά που έχουν αναδείξει κι εμπάς η περιπτώσει 

μπορεί να είναι λέω εγώ τέτοια ή αλλιώτικη μεγάλη η επίπτωση στην Επιχείρηση, θα έλεγα 

ότι μπορεί να είναι διάτρητη απ’ όλες τις πάντες, η διαδικασία πλαστογραφίας απ’ την 

πλευρά της Επιχείρησης. Άρα λοιπόν αν συμφωνήσουμε, τουλάχιστον εγώ συμφωνώ, με τα 

δυο ζητήματα που βάλατε η περαιτέρω διερεύνηση και την στήριξη όσο μπορώ την 

κατηγορία και της πλαστογραφίας και στο επίπεδο της Νομικής διαδικασίας αλλά και στο 

επίπεδο του δρόμου που διάλεξε η ιεραρχία, η Διοίκηση .  Λοιπόν, συνεχίζει η Φλώρα. 

 

Παπαδέδε Φλώρα: συμφωνώ με όλα. Η υπόθεση όμως πρέπει να απαιτήσει η ΓΕΝΟΠ να 

διερευνηθεί αλλιώς, μην ξαναπώ τα ίδια, τα είπε και ο Ηλίας, τα είπε κι ο Σαράντος, εάν δεν 

απαιτήσουμε να διερευνηθεί η υπόθεση κι αυτό να δημοσιοποιηθεί κιόλας ότι το ζητάμε 

είναι απλά σα να πηγαίνουμε κι εμείς να κουκουλώσουμε απ’ τη μεριά μας τα πράγματα. 

Δεν θα βοηθήσει τους συναδέλφους αυτό .  
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Αδαμίδης: μισό λεπτό θα στον δώσω. Πρώτα εγώ κα μετά εσύ. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, 

καταρχήν σ’ ότι αφορά Σαράντο, Φλώρα. Επειδή πολύ εύκολα μπορεί κανείς να βρίσκετε σε 

διαδικασίες ξανά κατηγορούμενος ότι κουκουλώνει ο Δόλογλου και κουκουλώνει ο άλλος με 

τέτοιες έννοιες προφανώς διαγράφονται από τα πρακτικά, αφήστε με ρε παιδιά να πω ότι 

θέλω. Συμφωνώ δεν έχουν την έννοια αυτή, πολιτικά προσεγγίζεται το ζήτημα για να μην 

μπερδευόμαστε. Από εκεί και ύστερα αν αυτή η διόρθωση δεν καλύπτει μπορεί ο καθένας 

να πάρει το λόγο και να μιλήσει. Να πει διαφωνώ μ’ αυτά που λέει ο πρόεδρος. Γι αυτό το 

θέμα. Νομίζω ότι μετά από αυτή τη διαδικασία θα κλείσει ο γραμματέας σ’ αυτό το θέμα. 

Έχουμε συμφωνήσει ένα περίγραμμα. Εγώ, το πάω και λίγο παραπέρα, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μπορεί 

να ζητήσει μία επίσημα, με επιστολή, προς τη Διοίκηση της ΔΕΗ, μία ενημέρωση για την 

συγκεκριμένη ιστορία, το πώς εξελίσσεται, το τι έχει συμβεί και το τι δεν έχει γίνει και να 

λυθεί το θέμα των βαθμολογιών γιατί αυτοί οι οποίοι πήγαν στα δικαστήρια να 

καταγγείλουν κάποιον ότι πλαστογράφησε θα πρέπει και να το αποδείξουν.  

Καρράς: θεωρώ ότι καλύφθηκε το θέμα και προς τις τρεις πτυχές του. Οπότε τελειώσαμε. 

Πάμε προς αυτές τις τρεις κατευθύνσεις νομική προστασία παρέχουμε στους συναδέλφους 

και θα δούμε εδώ σαν Δ.Σ. αν έχουν βάλει τυχόν άλλους δικηγόρους κλπ όπως τα πε ο 

Σαράντος, συμφωνούμε προς το θέμα της βαθμολόγησης έτσι όπως το βάζει ο Διονύσης ο 

Στασινόπουλος και πάμε προς το να στείλουμε μια επιστολή, θα συμφωνήσω απόλυτα με 

τον πρόεδρο, να στείλουμε μία επιστολή πως και σε πιο σημείο βρίσκεται αυτή θεσμικά 

όπως βάζεται προς αυτή την διαδικασία του ελέγχου της εργολαβίας.  

Σύμβουλος: …... ότι επειδή είναι και το δικαστήριο στην Αρκαδία, έχω καταθέσει την μήνυση 

στο πρωτοδικείο της Τρίπολης, ίσως να μην μπορέσει μόνος του να σηκώσει όλο το βάρος 

γιατί είναι στην Αρκαδία κι αυτό είναι στα υπόψη. 

Αδαμίδης: λοιπόν, συνάδελφοι, θέλω να προχωρήσουμε σε μία επανάληψη. Για τεχνικούς 

λόγους οι ψηφοφορίες του προηγούμενου Δ.Σ. σε ότι αφορά τις 24ωρες 

επαναλαμβανόμενες απεργίες κατά την κατάθεση του Νομοσχεδίου, γιατί είχαμε ένα 

ατύχημα με το θέμα των πρακτικών , με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν (.…) οι 

επαναλαμβανόμενες απεργίες όταν κατατεθεί το Νομοσχέδιο στη διαρκή Επιτροπή της 

Βουλής έτσι (…..) να έχουμε τα αποτελέσματα. Παρακαλώ την Εξελεγκτική Επιτροπή να 

μοιράσει τα σχετικά χαρτάκια για να ψηφίσουμε για τις επαναλαμβανόμενες 24ωρες 

απεργίες όταν η Κυβέρνηση καταθέσει το Ασφαλιστικό.  

Επί 31 παρόντων, ψήφισαν 31 ομόφωνα στις επαναλαμβανόμενες  24ωρες  απεργίες, 

όταν κατατεθεί το Νομοσχέδιο.  

Συνεχίζουμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Λοιπόν, 

αύριο όπως είπαμε ξεκινάει το Συνέδριο. Στο Συνέδριο έγινε μία Εκτελεστική πριν από ένα 

μήνα περίπου για να κουβεντιάσουμε τα θέματα, είναι ένα Οργανωτικό Συνέδριο. Έτσι 

ξεκίνησε, είναι ένα Απολογιστικό και ταυτόχρονα Οργανωτικό Συνέδριο. Θα υπάρξουνε 

κάποιες μικρές τροποποιήσεις σ’ ότι αφορά το Καταστατικό της Ομοσπονδίας τουλάχιστον 

σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου αντικειμενικά δεν υπάρχει κανείς λόγος να περιγράφονται 

έτσι όπως περιγράφονται, είναι αναχρονιστικές δηλαδή, οι ορολογίες περί ΔΕΣΜΗΕ, 

ΟΑΠ/ΔΕΗ κλπ όπου λοιπόν υπάρχει αυτή η ορολογία στο σύνολο των άρθρων θα 

αντικατασταθεί , θα υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία όπου η Ομοσπονδία, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – 
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ΚΗΕ (Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας) θα απασχολείται, θα είναι στον κλάδο, θα είναι στον 

Όμιλο ΔΕΗ και θα συμπεριλαμβάνει τις Επιχειρήσεις ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες. Με όλες τις δραστηριότητές τους καθώς και οποιαδήποτε άλλη Εταιρεία 

εμφανιστεί στο μέλλον με διαφορετική ενδεχομένως σύνθεση.  Για να μην μείνει κανένας 

συνάδελφος εκτός.  

Ένα δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε στην Εκτελεστική, και είπαμε ότι θα πρέπει να πάει στο 

Συνέδριο για να πάρει ομόφωνη απόφαση έχει να κάνει με τον τρόπο με το οποίο οι 

Σύλλογοι θα καταβάλλουν τις εισφορές τους στην Ομοσπονδία σύμφωνα με το άρθρο 58 και 

59 τα οποία θα τροποποιηθούν κατά τι. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα, η μηνιαία εισφορά 

είναι 4 τοις χιλίοις επί του μισθολογικού κλιμακίου 9.  Αυτό γίνεται πλέον ακριβές ποσό, να 

το πούμε δραχμικό για να καταλαβαίνουμε τι λέμε 1,62 για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι 

σε περίπτωση που έχουμε αύξηση των κλιμακίων μας, μην γελάς Φλώρα, αυτόματα η 

Ομοσπονδία θα παίρνει περισσότερα χρήματα και ο Σύλλογος δεν θα παίρνει χρήματα 

αντίστοιχα. Εάν ήταν όλοι οι Σύλλογοι με ποσοστιαίες συνδρομές όπως παράδειγμα έχει ο 

«Σπάρτακος» τότε δεν θα είχε πρόβλημα γιατί με την αύξηση θα ‘παιρνε αύξηση και το ίδιο 

Σωματείο. Αλλά επειδή είναι έτσι το κρατάμε σ’ αυτό το ποσό. Ένα αυτό. 

Δεύτερο. Υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές που γίνονται σε σχέση με τα χρήματα τα οποία 

μπορεί να διαχειρίζεται η Ομοσπονδία από την μετατροπή σε Ευρώ, που έχουν γίνει και 

στρογγυλοποιούνται, τα ποσά δεν μεταβάλλονται σημαντικά, δεν έχει κανένα νόημα να τα 

κουβεντιάζουμε. Και ένα τρίτο που είναι γι αυτό το θέμα σημαντικό στο άρθρο 58 και 59 οι 

Σύλλογοι από την τροποποίηση του Καταστατικού και μετά, θα πρέπει, να καταβάλλουν με 

αμετάκλητη εντολή προς την Διοίκηση και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους δηλαδή για 

την τριετία εν προκειμένω, το ποσό των 1,62 με βάση τον αριθμό που εκπροσωπούνται στη 

ΓΕΝΟΠ. Έτσι ακριβώς όπως γίνεται και στα Εργατικά Κέντρα, έτσι όπως ακριβώς η 

Ομοσπονδία πληρώνει και έχει καθαρίσει την ιστορία με την ΓΣΕΕ. Αυτό το ερέθισμα 

προέκυψε πρόσφατα για την συμμετοχή μας στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, αντιληφθήκαμε ως 

προεδρείο κι ο ταμίας ότι εκεί μας χρεώνουνε για πολύ περισσότερα μέλη, μας χρεώνουν για 

19.000 εργαζομένους, ενώ εμείς στην πραγματικότητα στην ΓΣΕΕ εκπροσωπούμαστε με 

11.893. Στην ΓΣΕΕ έχουμε 12 συνέδρους. Απλά αυτοί μας χρεώνουν (…) εντάξει το 

καταλάβατε, ας το κάνω λοιπόν λίγο πιο λιανά, θα πληρώνουμε, εμείς λοιπόν πληρώνουμε, 

κι έτσι ήταν η τελευταία μας συμφωνία με τα οικονομικά της ΓΣΕΕ με βάση το με πόσους 

εκπροσωπούμεθα Ηλία στην ΓΣΕΕ, 11.893, δηλαδή περίπου 12.000, 12 είναι οι σύνεδροι 

προς την ΓΣΕΕ , ακριβώς το ίδιο θα συμβαίνει και από τους Συλλόγους – μέλη μας με βάση το 

πόσους συνέδρους φέρνουνε. Όταν κάνουν εκλογές, και βγάζουν ένα αποτέλεσμα για όσο 

διαρκεί η θητεία, αυτό το αποτέλεσμα θα πληρώνουνε για όλη την θητεία. Εάν ο Σύλλογος 

έχει αύξηση μελών με γεια του με χαρά του. Αν έχει μείωση θα πληρώνει για όλη την 

χρονική διάρκεια αυτό το ποσό. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται πάρα πολλές 

μετακινήσεις , βεβαίως θα υπάρχει και πρόταση για τις μετακινήσεις, και για την διαδικασία 

της εκλογής με δεδομένο ότι όλα πλέον έχουνε τελειώσει τώρα, δεν υπάρχουν βιβλιάρια, 

γιατί υπάρχει το ΑΜΚΑ, κι εκεί βεβαίως έμπαινε η σφραγίδα, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αμέσως μετά τις 

εκλογές του κάθε Συλλόγου ο οποίος μέσα σε δέκα ημέρες είναι υποχρεωμένος να στείλει 

επικυρωμένα αντίγραφα μαζί με τα μητρώα μελών, θα μπαίνουνε στο δικό της, τις 

καταστάσεις αυτές, θα μπαίνουνε στο Οργανωτικό γραφείο που έχει ετοιμαστεί ένα 

πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα θα ξεσκαρτάρει αμέσως τυχόν διπλοψηφίσαντες σε 
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άλλους Συλλόγους για Ομοσπονδία. Έστω ένα μικρό παράδειγμα.  Γίνονται εκλογές σήμερα 

στον ΣΕΠ ψηφίζουν αυτοί που ψηφίζουνε αναλαμβάνει η Ομοσπονδία μέσα σε δέκα ημέρες 

αφού παίρνει τις καταστάσεις, τις περνάει στο Excel και στις επόμενες εκλογές που κάνουν 

ενδεχομένως οι άλλοι Μηχανικοί, δεν ξέρω ‘γω οποιοιδήποτε, θα πηγαίνει έγγραφο στον 

Δικαστικό ότι ανεξάρτητα τι λέει το Μητρώο Μελών του Συλλόγου , οι συγκεκριμένοι δεν 

έχουν δικαίωμα ψήφου σε δευτεροβάθμια εκπροσώπηση. Με αυτό τον τρόπο το Συνέδριο 

του ’20 θα είναι «καθαρό».  Γιατί; Γιατί συνάδελφοι τώρα, στο Συνέδριο του ’17 , ήδη 

γίνονται εκλογές , ήδη δεν μπορείς να το λύσεις και επειδή μετακινούνται πληθυσμοί , 

επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε να μετακινούνται συνεχώς πληθυσμοί και δεν μπορούμε 

να κάνουμε εκλογές την ίδια μέρα όλοι οι Σύλλογοι, θα δώσουμε μία ημερομηνία 1 

Σεπτεμβρίου του 2016 η οποία θα είναι η ημερομηνία όπου η ΓΕΝΟΠ θα καταγράψει με 

βάση τον πραγματικό αριθμό μελών που έρχεται από τις Εταιρείες στην Ομοσπονδία για 

κάθε Σύλλογο, έτσι ώστε και αυτοί που θα κάνουν  εκλογές αύριο και αυτοί που θα κάνουν 

εκλογές μετά τον Σεπτέμβρη, να έχουν όλοι εκείνοι την δυνατότητα να πάρουν τους 

Συλλόγους τους , να πάρουν τα μέλη τους με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται οι 

μετακινήσεις και να ‘στε βέβαιοι ότι το Συνέδριο του 2020 δεν θα έχει 235 Συνέδρους.  

Από εκεί και ύστερα, έχει συζητηθεί ένα θέμα αρκετά σοβαρό, τώρα εντάξει δεν θα 

μαλώνουμε, θα το λύσουμε, 1η Οκτώβρη λοιπόν, να μπούμε λοιπόν σ’ αυτή τη διαδικασία, 

ναι γιατί μεσολαβεί το καλοκαίρι, έχει δίκιο ο Μπίτζας, 1η Οκτώβρη. Να μπούμε λοιπόν σ’ 

αυτή την διαδικασία. Κουβεντιάσαμε στην Εκτελεστική ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Επειδή 

είχαμε πει ότι θα κάνουμε ένα Οργανωτικό Συνέδριο, μας προβλημάτισε πολύ, αγαπητοί 

συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε το γεγονός ότι υπάρχει μία πολυδιάσπαση. Παρότι όταν 

δημιουργείται ένα ακόμη Σωματείο ενδεχομένως να καλύπτει κάποια κενά που αφήνει το 

άλλο, η άποψη της Ομοσπονδίας είναι να μπορέσει να μαζέψει αυτό το πολυκερματισμένο 

συνδικαλιστικό κίνημα της ΓΕΝΟΠ. Και με δεδομένο ότι είχαμε προτάσεις για νέες εγγραφές, 

απασχόλησε την Ομοσπονδία το τι κάνουμε από δω και πέρα. Υπήρξε μία ομόφωνη 

απόφαση στην Εκτελεστική , στο ότι θα μπορούσε, εάν βάλουμε, προσέξτε, εάν βάλουμε 

αριθμητικό περιορισμό, αυτός ο αριθμός θα πρέπει να ‘ναι το 200. Δηλαδή κάτω από 200 

δεν θα μπορούν να εγγράφονται στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Εάν λέω βάλουμε. Υπήρχε κι άλλη 

πρόταση, και προβληματισμός πολύ σοβαρός ότι έχουμε τρεις Εταιρείες ή τέσσερις, να πάμε 

να κάνουμε τρία ή τέσσερα Επιχειρησιακά Σωματεία. Και λέω εγώ ότι, και οι δύο προτάσεις 

αξιολογήθηκαν και θέλει και προβληματισμό και θα το κάνουμε και στο Συνέδριο. Ας 

πάρουμε την απόφαση την περίπτωση που η πρόταση που έκανε ο Γιάννης ο Μανές να πάμε 

σε τρία μεγάλα Σωματεία, γίνει ομόφωνα αποδεκτή. Με ποια διαδικασία, να πω την 

«Ένωση» έτσι; Να διαλύσει το Σωματείο του; Δεν προβλέπεται από πουθενά ή τον 

«Σπάρτακο» ή την ΕΤΕ ή οτιδήποτε. Πρωτίστως αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις.  

Δεύτερον, αν πάμε και πούμε ότι εμείς βάζουμε όριο τα 200 τώρα, αυτό ήδη δημιουργεί 

κάποια νομικά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με αυτούς που είναι ήδη μέλη, 

ανεξάρτητα αν είναι ιδρυτικά ή όχι, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια ιδρυτικά, και 

τότε η Ομοσπονδία με μία σημερινή πράξη, εφόσον θέλει, να βάλει το όριο 200, αυτόματα 

διαγράφει Συλλόγους. Αυτό είναι ένα πολιτικοσυνδικαλιστικό λάθος γιατί πρέπει κανείς να 

πείσει για την αναγκαιότητα συνένωσης και όχι με διοικητικά μέτρα. Άσε δε που μπορεί να 

δημιουργήσει τεράστιες αντίρροπες δράσεις με αποτέλεσμα εκεί που πάμε να κάνουμε κάτι 

καλό, να κάνουμε δυο φορές κακό. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτούμε παρα πολύ σοβαρά, 
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εμείς ως ψηφοδέλτιο δεν θα φέρουμε στο Συνέδριο πρόταση για 200 άτομα, για να 

συζητηθεί αυτό, να αξιολογηθεί και από τις άλλες παρατάξεις γιατί περισσότερα 

προβλήματα θα δημιουργήσει απ’ ότι να λύσει. Τα άλλα όμως που έχουμε συμφωνήσει για 

τα οικονομικά είναι ομόφωνα.  

Τρίτο και κλείνω με τα των Σωματείων. Στο Συνέδριο το οποίο θα λάβει χώρα αύριο, έχουμε 

πει ότι οι Σύλλογοι οι οποίοι θα συμμετέχουν, με βάση το καταστατικό θα πρέπει να είναι 

εντάξει με τις υποχρεώσεις τους. Όσοι Σύλλογοι δεν έχουν καταθέσει τα πρακτικά και τα 

μητρώα μελών μαζί με τις καταστάσεις ψηφισάντων μέχρι σήμερα, θα πει το Οργανωτικό 

γραφείο, ο Οργανωτικός Γραμματέας, και έχουν πραγματοποιήσει εκλογές μετά το Συνέδριο 

της Ομοσπονδίας, δηλαδή έχουν εκλέξει καινούργιους συνέδρους, δεν θα μπορούν να 

συμμετέχουν στις αυριανές διαδικασίες στη νομιμοποίηση που θα γίνει την Τετάρτη το πρωί, 

για ευνόητους λόγους.  Πλην ενός Συλλόγου και αυτό επίσης για ευνόητους λόγους. Πλην 

τον Σύλλογο ο οποίος είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος υπαλλήλων ΔΕΗ  (ΠΑΣΥΠ) , προσωπικού 

και λέω υπαλλήλων, ο οποίος είναι σε εκλογές, δεν έχει βγάλει ακόμα αποτέλεσα, τελείωσαν 

οι εκλογές αλλά ούτε το δεκαήμερο έχει περάσει που λέει και το καταστατικό μας,  (ούτε το 

δεκαήμερο έχει περάσει από την ιστορία, μην το λες αυτό, αποτέλεσμα δεν βγάζει, έλα είσαι 

κι απ’ την ΕΤΕ. Ακούστε λοιπόν γιατί. Ο ΠΑΣΥΠ , συνάδελφοι, έκανε εκλογές στις 29-30- 31 

Μαρτίου του 2013, και είχε με βάση την χρονική διαδικασία, μπορεί να συμμετέχει κι αν δεν 

έκανε εκλογές τώρα και έκανε εκλογές σε δέκα ημέρες, θα μπορούσε να συμμετέχει με τους 

παλιούς συνέδρους. Μία υποσημείωση, ότι θα συμμετέχει μόνο γι αυτό το Συνέδριο με τους 

παλαιούς του Συνέδρους και θα μας καταθέσει τους συνέδρους του σε δεκαπέντε μέρες που 

θα έχουμε τα αποτελέσματα έτσι ακριβώς όπως λέει το καταστατικό για να συμμετέχει με 

τους καινούργιους στο εκλογικό. Δεν ξέρω αν θα βγάλει λιγότερους ή περισσότερους. Μα γι 

αυτό το λέω τώρα για να είναι στα πρακτικά γραμμένο. Λέω ότι μόνο ο ΠΑΣΥΠ τον οποίο δεν 

σου φερε τα αποτελέσματα αλλά αυτό το Συνέδριο με τους προηγούμενους συνέδρους, και 

μόνο  γι αυτό το Συνέδριο. Θα είναι και απόφαση του Συνεδρίου αύριο αυτό για να μην 

μπερδευτούνε και ξαφνικά έρθουν περισσότεροι ή λιγότεροι και πει α, εμάς μας 

νομιμοποιήσατε πριν από ένα χρόνο, πως μας αποκλείετε τώρα; Παιδιά καταλαβαίνετε τι 

λέω, η θητεία τους είναι στο όριο που γίνεται το Συνέδριο. Και μάλιστα με βάση την 

τυπικότητα δεν έληξε διότι συγκροτηθήκανε Απρίλιο. Με βάση την τυπικότητα ξαναλέω δεν 

έληξε διότι συγκροτηθήκανε τον Απρίλιο. 19 Απριλίου. Άρα και με βάση το τυπικό δεν έληξε. 

Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο λέμε ότι θα συμμετέχουν , μέχρι να αναλάβει το καινούργιο 

ισχύουνε. Γιατί δεν έχει περάσει η τριετία. (Έλα ρε Διονύση τώρα, δεν θέλω μαθήματα από 

‘σένα. Ναι ρε Διονύση τα ξέρω. Γι αυτό είμαι εγώ εδώ κι είσαι εσύ εκεί.  Δεν το κατάλαβες 

αυτό;  Δεν πειράζει, ναι, και ξέρουμε που οδηγηθήκαμε, κάτσε εκεί τώρα. Καλά θα τα πω 

παρακάτω. Εδώ ήσουνα όταν έγιναν αυτά. Εγώ αχάριστος; Άστο Διονύση. Μαθήματα όχι 

από ‘σένα. Μαθήματα όχι. Καλά, το ξέρω. Μαθήματα όχι. Να σέβεστε την ιστορία κάποιου. 

Όπως σας σέβομαι. Αυτό που σας λέω. Διετέλεσα πρόεδρος του μεγαλύτερου Συνδικάτου 

επί οχτώ χρόνια και δεν υπήρχε κανένα, ακριβώς, τα χειροκροτάει ο κόσμος, ακριβώς. Όσο κι 

αν προσπαθήσετε… 13 θα το λέω. Κι εσύ το λες. Όσες φορές θα το λες Μπρουμά, θα το 

ακούς και δεν ξέρετε και κάτι ακόμα, ότι έχω και το πλεονέκτημα που είμαι πρόεδρος όσο 

είμαι). Πάμε παρακάτω. Αυτή λοιπόν, και θα τοποθετηθεί στο Συνέδριο, θα τοποθετηθούν οι 

παρατάξεις, αν θ’ αποκλειστούν ή όχι. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, και ξανα επαναλαμβάνω αν 

είμαι λάθος θα με διορθώσει το Συμβούλιο. Λέω για να μην παρεξηγηθούμε μόνο για τον 
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ΠΑΣΥΠ, (έλα ρε δεν τσιμπάω, δεν είμαι Φωτόπουλος εγώ), μόνο για τον ΠΑΣΥΠ θα γίνει αυτή 

η διαδικασία και θα γραφτεί στα πρακτικά. Για να μην έχουμε τα περίεργα. Πάμε παρακάτω. 

Αυτό σ’ ότι αφορά το Οργανωτικό κομμάτι κι αν κάποια πράγματα συμπληρώσει ο 

γραμματέας σε ότι αφορά την συμμετοχή. 

 Τέλος, οι Σύλλογοι οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με 

βάση τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας στις 26/2/2014 υπήρξε η απόφαση για την επιβολή 

της έκτακτης εισφοράς.  Μέχρι σήμερα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, λέω με τον έναν ή 

με τον άλλο τρόπο γιατί ξεκίνησε με βάση την Σύμβαση, η οποία είναι σε ισχύ, και η 

Ομοσπονδία την αποδέχεται, ότι θα έπρεπε σε 36 μήνες να ολοκληρωθεί το 2€ εξηγήθηκε 

στο Δ.Σ. ότι είναι κρίμα να πληρώνουμε επιπλέον τόκους και να πάμε σε ανατροφοδότηση 

του δανείου, και συμμορφώθηκαν εντός εισαγωγικών η λέξη, υιοθετήθηκε η πρόταση να 

πάμε σε δύο δόσεις απ’ την συντριπτική πλειοψηφία των Σωματείων, πήγαμε σε δύο δόσεις 

για να καλύψουμε μιας και τέθηκαν γράμματα πριν από μερικές ώρες στην Ομοσπονδία, 

κάλιο αργά παρά ποτέ, να καλύψουμε το δάνειο και δεν το έκρυψε ποτέ αυτό το Δ.Σ. και θα 

απολογηθεί και απολογείται αύριο στο Συνέδριο αλλά και σήμερα στο Δ.Σ.. Είπαμε λοιπόν 

ότι για να μην κάνουμε ανατροφοδότηση και πληρώσουμε κι άλλους τόκους γιατί το δάνειο 

ήδη κάλυψε, τα παιδιά της Εξελεγκτικής το έχουνε δει καλά, απαιτήθηκαν για το δάνειο των 

500.000 πάνω από 127.000€ για τόκους, άρα οι 500.000 γίνανε 650.000 περίπου. Να μην 

κάνουμε αυτό το λάθος και ξαναπληρώνουμε τόκους και πήγαμε και το καλύψαμε. Και 

είπαμε στους Συλλόγους να το τρέξουνε μέσα στο επόμενο 8μηνο. Το σύνολο των 

Συνδικάτων έχει αποδεχθεί αυτή την πρόταση, άλλου σε δύο και άλλοι σε επτά – οχτώ 

δόσεις, κλείσανε αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν κάποιοι Σύλλογοι οι οποίοι επιμένουν να μην 

θέλουν να υλοποιήσουν την συγκεκριμένη διαδικασία. Οι Σύλλογοι λοιπόν αυτοί δεν θα 

συμμετέχουν στο Συνέδριο, αυτή θα είναι η πρόταση, αν το Συνέδριο πει διαφορετικά, 

ανώτερο όργανο είναι. Έχει να κάνει με ένα γράμμα που ήρθε σήμερα από τον Σύλλογο 

Διπλωματούχων Μηχανικών γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα και μία ώρα νωρίτερα ένα 

γράμμα από τον Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού. Ο Σ.Δ.Μ απαντώντας στην επιστολή 

σε σχέση με το Τακτικό Συνέδριο της 6ης  4ου που θα πραγματοποιηθεί, η επιστολή της ΓΕΝΟΠ 

η τελευταία έχει πάει στις 16/3ου για τις διαδικασίες λέει ότι : «…σας υπενθυμίζουμε ότι το 

Καταστατικό του Συλλόγου μας, οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά μελών αποφασίζεται από την 

Γενική Συνέλευση. … προκειμένου να ληφθεί απόφαση για σχετική εισήγηση… Ο ΣΔΜ με 

βάση τις ΕΣΣΕ που υπογράφτηκαν το 2015 η παρακράτηση της έκτακτης συνδικαλιστικής 

εισφοράς προέβλεπε να πραγματοποιείται μηνιαίως για χρονικό διάστημα…» θα διαβάσω 

μόνο αυτό γιατί και οι άλλοι το ίδιο λένε. Ναι όλης της τριετίας. «… γεγονός που αντιβαίνει 

τις προβλέψεις των διατάξεων των ΕΣΣΕ που έχουν ισχύ Νόμου». Γιατί μας κάλεσε να το 

καλύψουμε σε δύο δόσεις. Αυτό αντιβαίνει. «Σημειώνεται ότι στην εισήγηση του προέδρου 

της ΓΕΝΟΠ στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στις 4.9.2015 αναφέρθηκε ρητά πως 

για την καταβολή σε δύο δόσεις του ποσού της απαιτείται η υπογραφή νέας συλλογικής 

σύμβασης (συμπληρωματικής) από το σύνολο των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων.» Αυτό δεν 

ισχύει, τα πρακτικά υπάρχουν. «ζητάμε να μας ενημερώσετε γιατί θέσατε θέμα αλλαγής του 

τρόπου καταβολής της έκτακτης εισφοράς και μάλιστα εφάπαξ, χωρίς υπογραφή 

συμπληρωματικής ΕΣΣΕ των Συλλόγων;  

Επίσης είναι αναγκαίο να μας προσδιορίσετε επακριβώς, λεπτομερώς και τεκμηριωμένα τις 

ειδικές και επείγουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας που εσείς επικαλείστε και οι οποίες οι 
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οποίες πρόκειται να καλυφθούν με την εφάπαξ εισφορά των 75.000 € από το Σύλλογο μας, 

πέραν της τακτικής εισφοράς της τάξης των 20.000€ ανά έτος, που σας καταβάλλουμε 

τακτικά. Δεν έχετε απαντήσει έως σήμερα ποια είναι η θέση σας και με ποιον τρόπο 

προτίθεστε να μας εκπροσωπείτε σε κύρια – πάγια αιτήματα του Συλλόγου μας που σας 

έχουν γνωστοποιηθεί, όπως αναφέρονται τα ακόλουθα: επίδομα επαγγελματικής ευθύνης, 

εξαίρεση επιδόματος ευθύνης στελεχών από το πλαφόν, χορήγηση διατακτικών σίτισης ως 

παροχή εκτός μισθοδοσίας (συνεπώς ανεξαρτήτως πλαφόν). Έχει ήδη σταλεί εξώδικη 

διαμαρτυρία με κύριο γνώμονα το όφελος όλων των εργαζομένων. Συνε4χιζόμενες 

μισθολογικές μειώσεις – αμοιβές ισοπέδωσης στελεχών από το 2010 και μετά. Εξάλλου, 

σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου – της ΓΕΝΟΠ, είναι ανεπίτρεπτο και τελείως 

ισοπεδωτικό, στελέχη και προϊστάμενοι να αμείβονται με λιγότερα χρήματα από τους 

υφισταμένους τους». Αυτό έχω πει ναι, και θα το επαναλάβω. «η απαξίωση των στελεχών. 

Στρέβλωση των τελευταίων χρόνων της ασφάλισης της δεύτερης κύριας σύνταξης των 

Διπλωματούχων Μηχανικών», γιατί είναι και με το ΤΣΜΕΔΕ. «Τέλος ζητάμε να μας γνωρίσετε 

τη θέση σας και τις τυχόν ενέργειες σας ενάντια στην κατάρρευση της ιατροφαρμακευτικής 

πρωτοβάθμιας κάλυψης μέσω των πολυιατρείων, με ενδεικτικές αναφορές την παραχώρηση 

άνευ ανταλλάγματος από τη ΔΕΗ πάγιων περιουσιακών στοιχείων της όπως τα κτήρια των 

πολυιατρείων της Μυλλέρου, και τη σταδιακή διάλυση των πολυιατρείων της 3ης 

Σεπτεμβρίου. Σχετικά με την πρόσφατη πρόθεση της Διοίκησης για κοινοπρακτικά projects, 

σχήματα της εταιρείας με ιδιώτες, μέσω της συνεισφοράς λιγνιτικών σταθμών κλπ. 

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση εισήγησης προς τη Γενική Συνέλευση ια την έκτακτη 

εισφορά, αναμένουμε τις απαντήσεις σας στα παραπάνω θέματα. Όσον αφορά τη 

συμμετοχή μας στο Συνέδριο, ως ιδρυτικό μέλος της ΓΕΝΟΠ και ως διαχρονικά συνεπές 

μέλος στις οικονομικές του υποχρεώσεις, σε οποιαδήποτε κίνηση αποκλεισμού, 

επιφυλασσόμαστε για τις δικές μας ενέργειες.» 

Είναι και το γράμμα του Συλλόγου Επιστημονικού προσωπικού που βεβαίως λόγω του ότι 

αυτοί δεν είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί δεν λένε τόσα πολλά. Αυτή είναι η διαφορά 

Φλώρα. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι οποίοι λένε ακριβώς το ίδιο, «εξάλλου όπως σας 

έχουμε επισημάνει σημαντικός αριθμός των μελών μας , που εκπροσωπούμε έχει 

αποστερηθεί το τροφείο, θα πρέπει να χορηγηθεί εκτός μισθοδοσίας και να μην 

καταλαμβάνεται  στον υπολογισμό του μεσοσταθμικού ορίου 65%, 35 με βάση τους νόμους. 

Ο ΣΕΠ θέλει να είναι παρόν και αν τον αποκλείσετε επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη 

διαδικασία.»  

Ο άλλος Σύλλογος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του είναι ο Σύλλογος του Λαυρίου, ο 

άλλος Σύλλογος είναι ο ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ο άλλος Σύλλογος είναι η Εργατική Αλληλεγγύη και ο 

Σύλλογος ιατρών. Πρέπει να πω προκαταβολικά ότι ο Σύλλογος ιατρών δεν θα πάρει μέρος 

στο Συνέδριο γιατί έχει να κάνει εκλογές από το ’11 και δεν έχει στείλει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και δεν έχει πληρώσει και τα 2€. Έξι Συλλόγους είπα, αυτό δεν με ρώτησες; Α 

είναι και το ΣΟΣ συγνώμη.  

Λοιπόν, συνάδελφοι ακούστε τώρα για να κλείνουμε αυτή την ιστορία.  Προφανώς η 

Ομοσπονδία δίνει έναν αγώνα να λυθούν αρκετά ζητήματα. Τώρα τι να απαντήσω εγώ στο 

Σ.Δ.Μ. όταν στη Γενική τους συνέλευση που είχε πάει το προεδρείο και τοποθετήθηκε πριν 

τις εκλογές τους, δηλαδή Νοέμβρης μήνας, μπήκε το ζήτημα, απλά δεν συζητήθηκε γιατί λέει 



ΔΣ   ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ    4/4/2016 

 

[21] 
 

έπρεπε να το είχαμε βάλει ένα μήνα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, γιατί έτσι 

λέει το καταστατικό τους. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι θα πάθαιναν αν το βάζανε παρότι 

γνώριζαν ότι αυτά απ’ το Νοέμβριο μήνα, από τον Σεπτέμβριο μήνα συζητήθηκαν στο Δ.Σ. 

της Πτολεμαϊδας. Εξήγησα τους λόγους γιατί προχωρήσαμε σε δύο δόσεις και δε νομίζω ότι 

πρέπει να εξηγήσω σε Διπλωματούχους Μηχανικούς ότι τα δήθεν πολυιατρεία στην 

υπόλοιπη Ελλάδα έχουν κλείσει από τότε που δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥ και το ΠΕΔΥ 

χαριστικώς και επειδή κουράρουν κάποιοι τον ίδιο πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο 

διατηρείται η 3η Σεπτεμβρίου.  Η 3η Σεπτεβρίου δεν έχει τις υποδομές που πρέπει να έχει, 

μακάρι να την κρατήσουνε, ωστόσο δεν αφορά το πολυιατρείο της ΔΕΗ. Είναι μία μονάδα 

υγείας η οποία ανήκει κατ΄ αποκλειστικότητα στο ΠΕΔΥ και με βάση τις ανάγκες  που έχει το 

ΠΕΔΥ θα λειτουργούν και οι αντίστοιχες μονάδες Υγείας οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω, 

έχουνε πάρει και τον αντίστοιχο αριθμό ΦΕΚ όταν χαρακτηριστήκανε μονάδες υγείας, γι 

αυτό και η Μυλλέρου δεν είναι μονάδα υγείας.  Δεν μπορώ να απαντήσω στο Σ.Δ.Μ. να του 

πω ότι ο 4354/2015 17 Δεκεμβρίου όπου ξαφνικά έχει κάνει, ενώ περιμέναμε από την 

κυβέρνηση να βγάλει έξω τις μη μισθολογικές παροχές, έκανε κάτι επίσης χειρότερο. Έχει 

βάλει μέσα στο μισθολογικό κόστος και τις μισθολογικές παροχές και τις μη μισθολογικές 

παροχές. Εξ’ αυτού λοιπόν, προφανώς και εμείς θα δώσουμε μία μάχη.  Όμως, το ότι 

εμμένουνε τέσσερεις πέντε συγκεκριμένοι Σύλλογοι, σε αυτή την διαδικασία ότι επειδή δεν 

παίρνουνε το τροφείο τα μέλη μας εμείς δεν θα σας δώσουμε τα 72€ και δεν εκτιμούμε την 

άποψή σας ότι υπήρχαν έκτακτες ανάγκες της Ομοσπονδίας, αυτό θα τεθεί στην κρίση του 

Συνεδρίου. Δεν θα σχολιάσω εγώ σήμερα καθόλου.  

Τρίτο και τελευταίο για το συγκεκριμένο. Έχουμε πει ότι μέχρι αύριο που γίνεται η 

νομιμοποίηση των συνέδρων την Τετάρτη, εαν οι Σύλλογοι στείλουν την αντίστοιχη επιστολή 

και μπορεί να πουν το ότι εμείς θέλουμε, είναι αποδεκτό δηλαδή από την Ομοσπονδία, ότι 

στους επόμενους περίπου 24 μήνες που χρειάζεται να λήξει η Σύμβαση εμείς θα δώσουμε 

αυτό το ποσό σ’ αυτές τις 24 δόσεις. Με αμετάκλητη επιστολή προς τις αντίστοιχες εταιρείες, 

βεβαίως και μπορεί να συμμετέχουν. Διότι θα έχουν εκπληρώσει μέσα στο διάστημα της 

τριετίας έτι όπως λέει και η Σύμβαση τις υποχρεώσεις τους. Δεν μπαίνει κανένα ζήτημα. Ο 

λόγος που έγινε δύο δόσεις το εξηγήσαμε. Έκλεισε αυτό. Κάποιοι είναι σε δέκα με βάση τις 

ανάγκες των μελών τους το κάνανε, υιοθετώντας και την θέση της Ομοσπονδίας αλλά επειδή 

δεν θέλουμε να ‘μαστε αντισυμβατικοί λέμε λοιπόν εδώ ότι ναι, εάν θέλει ο Σ.Δ.Μ. κι ο Σ.Ε.Π. 

να καταθέσει τα χρήματα εντός των  επόμενων 24μηνών με αμετάκλητη εντολή προς την 

Διοίκηση δεν υπάρχει κανείς λόγος να αποκλείσει κανέναν. Το αίτημα ότι θα δώσουν τα 

χρήματα, αυτοί δεν δίνουν τα χρήματα, εμείς πρόταση κάνουμε. Έλα παιδιά, Ηλία, δεν λένε 

ο Σύλλογος, λέει να μας εξηγήσετε κι εμείς λοιπόν τους εξηγούμε και μέχρι αύριο αν αυτή η 

εξήγηση γιατί δοθήκαν σε δύο δόσεις, εξήγησα γιατί δοθήκαν σε δύο δόσεις. Τώρα τι 

μένουνε;  Αυτοί δεν δώσανε καθόλου. Ωραία έχει παρέλθει ένας χρόνος, μένουν άλλα δύο 

χρόνια. Στους επόμενους, 24 δόσεις μέχρι την λήξη της Σύμβαασης εάν στείλουν αμετάκλητη 

επιστολή στις εταιρείες βεβαίως , όχι μπορούν να κάνουν το 72 δια 24.δεν μας ενοχλεί αυτό. 

Να κλείσει αυτή η ιστορία. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα θα είναι εντάξει κατά την 

διάρκεια του Συνεδρίου, με βάση την διαδικασία που υπάρχει. Σε ότι αφορά τις οικονομικές 

τους υποχρεώσεις έτσι όπως προκύπτουν από τα άρθρα του καταστατικού. Αυτή λοιπόν 

είναι η πρόταση προς όλους αυτούς τους Συλλόγους που δεν έχουν καταθέσει την έκτακτη 

εισφορά των 2€. Μέχρι την ημερομηνία που θα ξεκινήσει η επικαιροποίηση των συνέδρων. 
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Παιδιά η επικαιροποίηση γίνεται εκεί. Δεν πειράζει ας κάνουνε. Κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του Συνεδρίου πρέπει να φαίνεται εάν είναι οικονομικά εντάξει ή όχι. Σε όλα. 

Είτε είναι τακτικές είτε είναι οι έκτακτες. Εμείς έχουμε λοιπόν την πρόταση προς τους δύο 

αυτούς Συλλόγους.  Αύριο την Τετάρτη το πρωί, εάν έρθει απόφαση του Δ.Σ., φύγει στιας 

αντίστοιχες εταιρείες και κοινοποιηθεί στη ΓΕΝΟΠ, ότι εμείς καλύπτουμε τα 72€ σε 24 

δόσεις αμετάκλητα, ναι βεβαίως θα πάρουν μέρος στο Συνέδριο. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν 

δεν θέλουν να το δώσουν και εμμένουν, λέει έχουμε νόμιμο δικαίωμα. Να ασκήσουν το 

νόμιμο δικαίωμα. Αυτή θα είναι η πρόταση. Το Συνέδριο θα αποφασίσει.  

Κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί θα τα πούμε και αύριο σε ότι αφορά τα μεγάλα θέματα. 

ΑΔΜΗΕ, μικρή ΔΕΗ, κοινοπρακτικά σχήματα, χτυπάω εκεί για να καταλάβετε τι γίνεται  που 

ξέρεις καμια φορά αυτό γι αυτό. Κοινοπρακτικά σχήματα, ΑΔΜΗΕ. Το Συνέδριό μας θα 

επαναβεβαιώσει την θέση περί του ΑΔΜΗΕ σε ότι αφορά το ΙΤΟ ως το πλέον συμφερότερο 

μοντέλο για τον όμιλο με δεδομένο το ότι έχει επιβληθεί στις χώρες μέλη της Ε.Ε. η οδηγία 

72 του 2009. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξουμε την θέση μας. Έξω και πέρα από 

προσέγγιση που μπορεί να έχουν οι συνάδελφοι της Αγωνιστικής Συνεργασίας, ως 

πλειοψηφία η άποψη εκτός αν διαφοροποιηθεί κανείς λέω ότι θα πρέπει να 

επαναβεβαιώσουμε το ΙΤΟ ως μοντέλο συμβατότατο με την οδηγία που δεν χρειάζεται 

απολύτως να έχει καμία μα απολύτως καμία διαδικασία και αλλαγής του. Θα δούμε 

Μπαμπίνο.  

Δεύτερο θέμα. Προφανώς θα ανοίξουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το 

Ασφαλιστικό, στο Συνέδριο θα γίνει και μία εισήγηση, μάλλον δύο εισηγήσεις , θα 

τοποθετηθεί η συναδέλφισσα η Θωμοπούλου η Σοφία για το Ασφαλιστικό ζήτημα και με 

δεδομένο το ότι  έτσι όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας ο Ασφαλιστικός νόμος ή 

μάλλον η πρόταση για το Ασφαλιστικό που δεν περιλαμβάνει αυτά που εμείς έχουμε ως 

τώρα, επικουρικά, πρόνοιες και μιλάει μόνο για μία Εθνική Σύνταξη θα μιλήσει στο Συνέδριο 

χωρίς να είναι θέση της Ομοσπονδίας, για να μην μπερδευτούμε, θα πάρουμε μία πρώτη 

ενημέρωση, το τι συμβαίνει με το Ασφαλιστικό Σύστημα στη χώρα και το τι είναι 

επαγγελματικά ταμεία και άλλου είδους ξαναλέω επαγγελματικά ταμεία και άλλου είδους 

ασφαλιστικές διαδικασίες. Έλα Δώρη. Ενδεχομένως τώρα νε είχε πολλά χρήματα αν γινόταν 

τότε. Θυμίζω ότι πολλές χώρες έχουν ήδη επαγγελματικά ταμεία. Τα επαγγελματικά τους 

ασφαλιστικά ταμεία έχουν αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια €. Σας λέω λοιπόν ότι οι 

σύντροφοι Δώρη που ήρθαν εδώ απ΄ τη Νορβηγία, το Ασφαλιστικό τους ταμείο έχει, το δικό 

τους ασφαλιστικό ως επαγγελματικό ταμείο έχει μερικά δισεκατομμύρια όπου μπορούν να 

αγοράσουν το χρέος της χώρας. Και μάλιστα μας είπαν ότι εμείς ως αριστεροί είμαστε απ’ 

αυτούς που ναι, χαρίζουμε μέρος των ελληνικών ομολόγων γιατί τα έχουνε, για το κούρεμα. 

Τα έχει το ταμείο τους. Αυτών των εργαζομένων. Προχωράω λοιπόν και θα γίνει μία 

εισήγηση και από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά τον Μιλτιάδη τον Νεκτάριο ο 

οποίος θα γνωρίζει αυτό το Σύστημα της Ασφάλισης, προφανώς δεν μιλάμε για κοινωνική 

Ασφάλιση, ένας από την…………….. συζητήσαμε αν θα πρέπει να είναι ο Κρεμανλής, αν θα 

πρέπει να φέρουμε τον Μπούρλο, αν θα φέρουμε αυτό και είπαμε λοιπόν να είναι αυτός να 

μας πει πέντε πράγματα που θα ακούσουμε για πρώτη φορά. Τίποτα δεν θα υιοθετήσουμε. 

Ναι αυτός ρε παιδιά αυτός, δεν πειράζει, αυτός. Δεν ξέρω άμα είναι αυτός ή αν είναι ο 

Τήλιος ή αν είναι ο άλλος. Ακριβώς, όλοι μαζί. Θα μας κάνει σοφότερους η εισήγησή του. 

Πάντως με βάση το τι ισχύει μέχρι σήμερα φτωχότεροι γινόμαστε στο ταμείο. Κι ένα τρίτο 
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ζήτημα το οποίο θα κουβεντιαστεί και στο Συνέδριο αλλά έχει να κάνει και με τις Συλλογικές 

Συμβάσεις. Έχει να κάνει με μία πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη. Είπαμε το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα σε άλλες διαδικασίες ότι προσπαθήσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία με 

την Διοίκηση Ζερβού τότε, μίας πρόσθετης Ασφάλισης, είμαι σε θέση να γνωρίζω, είμαστε σε 

μία κουβέντα με την Διοίκηση της ΔΕΗ, με τον ΑΔΜΗΕ ποιο προχωρημένο ότι η Εταιρεία 

μέσα από την δική της παροχή να προχωρήσει σε μία πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη στο 

προσωπικό. Προφανώς αυτό ενδεχομένως να εντάσσεται μέσα στο 6535 να δούμε αν χωράει 

αν δεν χωράει, υπάρχουν περιπτώσεις ότι μπορεί να γίνει με συμμετοχή και να αλλάξουν 

αυτοί οι συσχετισμοί για το 6535 θα τα μάθουμε στην πορεία, και αυτά τα δύο ζητήματα θα 

τεθούνε αύριο στην εισήγηση της Θωμοπούλου που θα έχει να κάνει με το δικό μας 

Ασφαλιστικό και του Νεκτάριου που θα έχει να κάνει με κάτι καινούργιο το οποίο 

επαναλαμβάνω ότι δεν έχει κανένας την σκέψη ότι υιοθετείται. Τον θέλουμε για να δούμε 

και τι άλλο συμβαίνει. Γιατί το σημερινό με βάση αυτά που έχουνε κάνει κι έχουν 

περιγράψει φαίνεται ότι τελειώνει. Μακάρι να μην τελειώσει. Σας θυμίζω ότι πριν από ένα 

μήνα περίπου και για πενήντα τόσες ημέρες η Ελλάδα είχε να βλέπει ως παράδειγμα, 

κάποιοι μετά τους κατηγόρησαν και τους προβοκάρανε, τους αγρότες για τον μεγαλειώδη 

αγώνα τους για το Ασφαλιστικό. Μακριά από εμένα το προβοκάρισμα. Αλλά λέω το ότι σας 

θυμίζω τι γίνεται. Όταν λοιπόν λέει ότι δεν θα υπάρχει κανένα άλλο ταμείο  και η κοινωνική 

ασφάλιση είναι μόνο σ’ αυτά που περιγράφονται 384+την αναλογική μ’ αυτά που όλοι 

ξέρετε μπορεί να κατηγορηθούμε αλλά πρέπει να βρούμε λύση γι αυτούς που 

εκπροσωπούμε. Εκτός αν πιστεύουμε ότι τα 384 + την αναλογική όπου στους περισσότερους 

από εμάς θα βγάλει μία σύνταξη κάτω από 800€ με αυτό το σύστημα της νοσοκομειακής 

περίθαλψης μας καλύπτει, τότε να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.  

Κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί ήδη μου ‘δειξε ο Σάκης ότι μιλάω 40 και 2 λεπτά ότι πριν 

από 20 μήνες  όπως έχω πει, έχουμε μπει σε μία αλλαγή πορεία. Είμαστε υποχρεωμένοι ως 

Διοίκηση της Ομοσπονδίας να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά αυτά τα Σωματεία που 

βάλανε πλάτη, η Ομοσπονδία να γυρίσει σελίδα. Με πολλές και με δύσκολες διαδικασίες. 

Αναλάβαμε ένα πολύ δύσκολο έργο σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Σας θυμίζω ότι η 

προσπάθεια του 36ου Συνεδρίου διακόπηκε και δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί. Και είχαμε 

αναβολή δύο μηνών, με την Ομοσπονδία να μην μπορεί να συγκροτείται, με τον ΑΔΜΗΕ να 

έχει ήδη ψηφιστεί και με την μικρή ΔΕΗ να είναι προ των πυλών. Η αλλαγή στην Ομοσπονδία 

δημιούργησε άλλες προοπτικές. Αναλάβαμε εκείνη τη δύσκολη περίοδο με μία 

σημαντικότατη οφειλή της τάξεως του 1.326.000 €.  Λέω λοιπόν στους αγαπητούς 

συναδέλφους και φίλους. Για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Ομοσπονδίας, 

πραγματοποιείται Πανελλαδικό Συνέδριο χωρίς καμία μα απολύτως καμία χρηματοδότηση. 

Για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Ομοσπονδίας οι Σύλλογοι – μέλη δεν πληρώνουν για την 

συμμετοχή τους στο Συνέδριο το Πανελλαδικό. Μπορεί να μην πλήρωναν και πριν το ’09 

αλλά τότε τα πλήρωνε η Εταιρεία. Σήμερα, από ιδρύσεως και είμαι βέβαιος, δεν  ειδικά τότε 

όταν ήταν απολύτως κρατική η Εταιρεία. Λέω λοιπόν το εξής, ότι είμαι περήφανος, μαζί με 

όλους τους συναδέλφους, συνεργάτες και μέλη του Δ.Σ. όπου καταφέραμε μέσα σε 20 

μήνες, είχα πει κάποια στιγμή σε όλο το μήκος και πλάτος της χώρας, γιατί επισκεφτήκαμε 

σχεδόν όλους τους συναδέλφους, ότι τουλάχιστον αυτό το Δ.Σ. στο Συνέδριο το 

εκλογοαπολογιστικό τον Ιούνιο του ’17 θα παραδώσει μια καθαρή –ξεκάθαρη και 

κρυστάλλινη Ομοσπονδία. Σήμερα, 31/3/2016 η Ομοσπονδία καταγράφει θετικό πρόσημο 
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μετά από πληρωμές της τάξεως του 1.200.000€, 405.000€ θετικό πρόσημο. Τραπεζικό 

υπόλοιπο.  Αυτό να ‘στε βέβαιοι ότι δεν θα το χαρίσουμε σε κανέναν. Το χρωστάμε στους 

εργαζόμενους που βάλανε πλάτη, το χρωστάμε στα Σωματεία μέλη που βάλανε πλάτη, αλλά 

οφείλεται στη χρηστή, διάφανη, κρυστάλλινη διαχείριση της Ομοσπονδίας. Για πρώτη φορά, 

μετά από πολλά χρόνια κι ο καθένας μπορεί να μειδιά ή και να κάνει ότι γουστάρει και σας 

προτρέπω να κάνετε το ίδιο και στους Συλλόγους σας. Κάθε τρεις μήνες τα οικονομικά της 

Ομοσπονδίας αναρτώνται στο διαδίκτυο.  Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια κάθε 

τρεις μήνες κλείνει οικονομικός απολογισμός. Και σ’ αυτόν τον οικονομικό απολογισμό δεν 

νοείται κανείς να απουσιάζει με την ψήφο του. Οι λογικές φίλε Ηλία, απευθύνομαι στην 

Αγωνιστική Συνεργασία ότι ψηφίζουμε λευκό στα οικονομικά πρέπει να είναι παρελθόν γιατί 

η Ομοσπονδία δεν χρηματοδοτείται. Ψηφίζουμε λευκό στα οικονομικά γιατί η Ομοσπονδία 

πλέον έχει τους δικούς της πόρους, αυτούς που η Αγωνιστική Συνεργασία πάντα έβαζε στις 

διαδικασίες , τους πόρους που προέρχονται μόνο από τους εργαζόμενους. Εμείς το κάναμε 

πράξη. Και πραγματοποιούμε αυτό το Συνέδριο, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Δώδεκα μήνες 

νωρίτερα να είμαστε σ’ ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό, ξαναλέω και μ’ αυτό κλείνω, το έχει 

αντιληφθεί το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα. Το έχει αντιληφθεί το σύνολο των 

εργαζομένων στον Όμιλο. Και σκεφτείτε ότι όποιος πάει να το σταματήσει σ’ αυτή την 

περίοδο θα τον σκορπίσει ο άνεμος.  Όποιος θέλει ας το επιλέξει. Κλείνω λέγοντας, ότι και τα 

τελευταία ψήγματα κάποιων Συλλόγων  όπου συζητούσαν αυτή την διαδικασία και αυτά 

είναι πλέον παρελθόν χαιρετίζω και όλους τους Συλλόγους που μέχρι προχθές μπήκαν σ’ 

αυτή την προσπάθεια και δυστυχώς θέλω να κλείσω λέγοντας ότι οι Σύλλογοι οι οποίοι 

έστειλαν αυτές τις δύο επιστολές και οι άλλοι τέσσερεις να ξανασκεφτούν ότι πρέπει να 

πάμε όλοι μαζί. Εάν όμως το Συνέδριο πει ότι αυτοί οι πέντε Σύλλογοι μπορούν να 

συμμετέχουν έτσι όπως γουστάρουν εγώ θα κάνω αποδεκτή την πλειοψηφία.  

Μανιάτης: προτού ξεκινήσεις προς το προεδρείο. Καταρχήν συγχαρητήρια σ’ όλο το 

προεδρείο και σόλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα Σωματεία – μέλη που κατάφεραν την 

Ομοσπονδία μέσα σε 20 μήνες να χουν βάλει τα γερά θεμέλια και να προχωρήσουμε σ’ αυτό 

που βρισκόμαστε,  αλλά θεσμικά σήμερα ερχόμαστε σ’ ένα Δ.Σ. μετά από μία απόφαση 

Εκτελεστικής που έγινε στις 8 Μαρτίου. Με τα θέματα τα Οργανωτικά, τα θέματα τα 

οικονομικά κι όλα αυτά που είπες στην πρωτολογία σου φίλε Γιώργο. Υπάρχει όμως ένα 

πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ προσωπικά σας ρώτησα όλους και όλα τα ψηφοδέλτια, πάμε 

ομόφωνα έτσι όπως ήταν; Στην τοποθέτηση και αποφασίστηκε τότε ότι ομοφωνα υπήρχε μία 

διαφορετικότητα στο θέμα το οικονομικό ότι θα ρωτήσει το Σωματείο η φίλη η Φλώρα ότι 

θα ‘κανε Δ.Σ. ν’ αποφασίσει, ότι τα Σωματεία – μέλη που δεν έχουν πληρώσει ή τις τακτικές ή 

έκτακτες εισφορές δεν θα συμμετέχουν στο Συνέδριο και το δεύτερο ότι τα Σωματεία – μέλη 

κάτω από 200 μέλη δεν θα μπορούν, όχι σε αυτό το Συνέδριο, ούτε στο επόμενο, στο 

μεθεπόμενο να μπορούν να συμμετέχουν. Σήμερα άκουσα στο ψηφοδέλτιο που κάναμε ότι 

υπάρχει ένα νομικό θέμα, θα ήθελα αυτό να γίνει καθαρό γιατί πρέπει να λυθεί και η 

παραμικρή στο κάθε τι που υπάρχει και λέγονται, πως μπορούμε να προχωρήσουμε σ’ αυτή 

την εισήγηση που έχει ή υπάρχει νομικό θέμα; Να είναι καθαρό . Ευχαριστώ πολύ.  

 

Μαστρολέων: Απ’ ότι ξέρω, υπάρχουν αιτήσεις για εγγραφή νέων Σωματείων στην ΓΕΝΟΠ, 

αυτό δεν θα συζητηθεί σήμερα στο Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό; 
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Αδαμίδης: Ηλία έχεις δίκιο το ξέχασα  

Καρράς: συνάδελφοι, κατ’ αρχάς πριν μπω στα θέματα τα οργανωτικά να πω κι εγώ δύο 

κουβέντες γιατί θεωρώ ότι αυτή η δίχρονη προσπάθεια, δεν είναι δίχρονη προσπάθεια, εγώ 

θεωρώ ότι από το 2013 γίνεται μία προσπάθεια ν’ αναστήσουμε την ΓΕΝΟΠ. Το  2013  

υπήρχε μια ΓΕΝΟΠ που τα περισσότερα Σωματεία δεν συμμετείχαν. Στον αριθμό τα 

Σωματεία που συμμετείχαν στην τότε ΓΕΝΟΠ δεν ήταν πάνω από αυτά εδώ τα δάχτυλα και 

κάναμε μία προσπάθεια διότι ορισμένα Σωματεία κι ορισμένοι ακόμα από το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ 

αλλά και άλλα στελέχη Σωματείων βάζανε ένα ζήτημα, εάν θα διαλύσουμε, εάν θα 

κρατήσουμε την ΓΕΝΟΠ. Όμως θεώρησα τότε, θεωρήσαμε όλοι τότε κι εδώ είναι το μεγαλείο 

το δικό μας και θα σας ευχαριστήσω έναν – έναν. Ξεχωριστά αν θέλετε. Έναν – έναν 

θεωρήσαμε ότι και έτσι έπρεπε διότι οι εργαζόμενοι αυτό ζητούσανε, η Ομοσπονδία να 

υπάρξει, η Ομοσπονδία να αναστηθεί, να σταθεί στα πόδια της και να περπατήσει. Και για 

να ‘μαστε φιλαλήθεις , τι έγινε με την Ομοσπονδία, η Φλώρα κουνάει το κεφάλι της αλλά 

πρέπει να την ευχαριστήσω κι αυτήν προσωπικά και τον Λευτέρη τον Παλούκα το ’13 που 

ανέλαβε, όταν ανέλαβε και με συγκίνηση θα ευχαριστήσω τον Ηλία τον Μαστρολέων ως 

αντιπρόεδρο που στάθηκε πλάι στην τότε ΓΕΝΟΠ που πολλοί βάζανε ζήτημα για διάλυση της 

, τον Ρέλια τον Σταμάτη, άφησε με λίγο Φλώρα, όλα έχουν ένα χιούμορ αλλά έχουν και μια 

σοβαρότητα. Να ευχαριστήσω τον Σταμάτη και όλους, τα μέλη του Δ.Σ. που τότε πήραμε μία 

γενναία απόφαση, να προχωρήσουμε και να φτάσουμε την Ομοσπονδία εδώ που την 

φτάσαμε και στα οικονομικά και τα τελευταία δύο χρόνια να επιδείξουμε κι αυτά που είπε ο 

πρόεδρος να μην επαναληφτώ. Παρότι φτάσαμε σ’ ένα χρόνο και βάλαμε  ένα χρόνο, γι αυτό 

το είπα Ηλία, γιατί κατάλαβα ότι όλοι είμαστε πιεσμένοι, βάλαμε ένα πλάνο μέχρι τις 9:00 

έχει φτάσει 9 παρά τέταρτο και θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ, γι αυτό το είπα, όχι 

για κανέναν άλλο λόγο. Έτσι; Και  η Ομοσπονδία έχει φτάσει σ’ αυτό το σημείο. Έχει βρει την 

περπατησιά της. Όχι για να φτάσω και στο θέμα μας 200 μέλη που γίνεται πολύ λόγος. Εγώ 

αν ήμουνα Κώστα Μανιάτη που είπα δεν είμαστε ώριμοι αυτή τη στιγμή να συζητάμε για 

τέτοια Οργανωτικά ζητήματα. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο. Το συνέδριο δεν είναι 

οργανωτικό. Οργανωτικό μπορεί να το λέμε επειδή έχει κι αλλαγές του καταστατικού που 

έπρεπε  να χαν γίνει εδώ και πέντε χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια.  Στο ερώτημα, πρέπει ν’ 

αλλάξει το καταστατικό; Έπρεπε να χει αλλάξει το καταστατικό; Διαφωνεί κανένας ότι θα 

έπρεπε να χει αλλάξει; Ακόμα αναφέρεται στον ΟΑΠ/ΔΕΗ που ξέρετε πότε τελείωσε, στον 

ΔΕΣΜΗΕ που ξέρετε πότε τελείωσε, ουσιαστικά το καταστατικό δεν μπαίνει στην διαδικασία 

συζήτησης αν θα πρέπει ν’ αλλάξει. Θα πρέπει ν’ αλλάξει. Τα πε ο πρόεδρος στα 

περισσότερα που άπτονται και αναφέρονται στον ΟΑΠ/ΔΕΗ είδες (……………) απ’ ότι φαίνεται 

την πολιτική της δεν την έχει αλλάξει θα τοποθετηθούμε όμως, θα μας δοθεί η δυνατότητα 

και στο Συνέδριο.  

Λοιπόν, το Συνέδριο αυτό είναι συγκεκριμένο. Απορρέει από ένα συγκεκριμένο άρθρο που 

λέει ότι στο πρώτο πεντάμηνο κάθε έτους θα πρέπει να γίνεται τακτικό Συνέδριο. 

Καταφέραμε από το ’13 μέχρι και σήμερα να το κάνουμε αυτό; Όχι! Ο φίλος μου  ο 

Σαράντος, θα μου πει σε λίγο, ότι ρε φίλε εγώ θα θελα ένα Συνέδριο τριών ημερών. 

Τεσσάρων ημερών. Έχει δίκιο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα Συνέδριο τριών ημερών και 

τεσσάρων; Όχι! Δεν τα καταφέραμε εδώ και τρία χρόνια από το ’13 μέχρι το ’16 (………………) 

και να φτάσουμε σ’ ένα σημείο να ομονοήσουμε έστω και στα λιγότερα. Γιατί στα 

περισσότερα μπορεί να μην συμφωνήσουμε. Κι ως προς τα διακόσια μέλη σας είπα γιατί το 
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είπα κι ότι δεν είναι ώριμο ακόμα να το σκεφτούμε. Ξεκινήσαμε το ’13 με πολύ λίγα 

Σωματεία και φτάσαμε μέχρι χθες με όχι όλα τα Σωματεία, με Σωματεία που εσείς και θα τα 

βάλουμε στην κουβέντα, βάσει του καταστατικού που ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί 

πλήρως στην Ομοσπονδία. Και για να ενσωματωθούνε πλήρως στην Ομοσπονδία θα πρέπει 

να μπαίνουνε στην διαδικασία των πλειοψηφικών αποφάσεων γιατί έτσι λέει το 

καταστατικό. Ότι δεν μπορούν να αντιτίθενται. Και οι αγορές αν θέλετε σε κλαδικά ζητήματα 

συγκεκριμένα στο καταστατικό, λέει μπαίνει στην πλειοψηφία του Δ.Σ. κι απ΄ την ώρα που 

θα πάρει απόφαση το Δ.Σ. τα κλαδικά πάνε λίγο πιο πέρα. Έτσι είναι αν θέλεις να είσαι μέλος 

της Ομοσπονδίας. Κλαδικά ζητήματα όπως βάζουν οι μηχανικοί αυτή τη  στιγμή, δεν πρέπει 

να τα βάζουν. Αν θέλουν να ‘ναι μέλος. Θα μου πεις αυτό είναι μόνο γραμματέα όχι γιατί 

έγινε πολύ λόγος για κάποια συγκεκριμένα άρθρα. Και να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα αυτό 

που είπε ο Κώστας ο Μανιάτης δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Τα άρθρα τα 

συγκεκριμένα 19 – 20 και 21 που εμπλέκουν και τον γραμματέα, εμπλέκουν και την 

Εκτελεστική Ηλία αλλά θεωρώ ότι δεν θα κάνουμε Εκτελεστική. Το Δ.Σ. είναι ανώτερο από 

την Εκτελεστική συζητάνε για συγκεκριμένα πράγματα. Συζητάνε για νομιμοποίηση 

συνέδρων.  

Η νομιμοποίηση των συνέδρων γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία. Ο ταμίας θα πρέπει να 

μας πει ποια είναι τα ταμειακώς εντάξει μέλη, αυτό γίνεται στην Εkτελεστική αλλά σήμερα 

θα το κάνουμε στο Δ.Σ. στην Εκτελεστική λέει το καταστατικό ότι γίνεται. Είναι συγκεκριμένο 

το άρθρο που λέει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας ελέγχει τα δικαιολογητικά 

που κατέθεσαν οι αντιπρόσωποι των Οργανώσεων λέει συγκεκριμένα πράγματα κι «ο 

Γενικός Γραμματέας υποχρεούται ν’ αναφέρει τους εγκριθέντες και αποκλεισθέντες 

αντιπροσώπους» για συγκεκριμένα πράγματα, κάτω - κάτω λέει σε ότι δεν αντιτίθεται του 

καταστατικού, που σημαίνει ότι όταν δεν είναι ένα οικονομικά εντάξει μέλος, έτσι όπως 

ορίζεται από το καταστατικό, δεν συζητιέται καν. Αλλά με την πρόταση που έβαλε ο 

πρόεδρος εάν συμφωνεί το Δ.Σ. να το βάλουμε στους Συνέδρους να πάρουν απόφαση, δεν 

συζητιέται καν, ταμειακώς μη εντάξει μέλος δεν συζητιέται. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι λέει 

και άλλα συγκεκριμένα που πρέπει να μας πει ο Οργανωτικός, εάν πράγματι υπάρχουν 

πρακτικά, κηρύξεως, εκλεγμένων, μητρώα, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι φάκελοι με 

τα Σωματεία – μέλη που πρέπει να χουν δώσει συγκεκριμένα πράγματα και να προχωρήσει η 

νομιμοποίηση έτσι; Κι αυτό θα πρέπει να μας το πει ο Οργανωτικός γραμματέας σήμερα εδώ 

κι ο ταμίας και από εκεί και πέρα να πάρουμε απόφαση  το πώς εγώ θα πάω να 

νομιμοποιήσω τους Συνέδρους την Τετάρτη το πρωί ή αν σκεφτόσαστε να κάνουμε 

Εκτελεστική στο ενδιάμεσο που θεωρώ πρόεδρε δεν θα κάνουμε Εκτελεστική. Έτσι; Εδώ, θα 

πάρουμε απόφαση σήμερα. Έτσι. Ακριβώς. Αφού έχουμε Συμβούλιο. Αυτονόητο είναι αυτό. 

Λοιπόν γι αυτά τα ζητήματα, τώρα για τα 200 μέλη το είπα. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι ώριμο 

ακόμα. Δεν θα πάμε ν’ αποκόψουμε, εγώ θεωρώ ότι με την πειθώ μπορούμε να 

ωριμάσουμε. Αν με ρωτήσετε εμένα σαν Αντώνη Καρρά και ιδιαίτερα αν θέλετε και οι 

πολιτικές που αναδεικνύουν όλα τα συνδικαλιστικά όργανα σε ευρύτερα επίπεδα και σε 

υψηλότερα επίπεδα λένε για συσπειρωμένα Συνδικάτα, μεγάλα Συνδικάτα που να χουν 

ισχυρή παρέμβαση και δεν συζητάμε για πολυκερματισμό των Συνδικάτων.  Αλλά αυτό δεν 

γίνεται με διοικητικές κυρώσεις, γίνεται σε μια νόμιμη διαδικασία πειθούς. Εάν δεν 

μπορούμε να πείσουμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καταφέρουμε και ούτε να 

αποκόψουμε. Τώρα αν έχει και νομικό κομμάτι; Ας αφήσουμε το νομικό, μπαίνουν πολλά 
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ερωτήματα απάνω σ’ αυτή την απόφαση. Μπαίνουν χιλιάδες ερωτήματα αν πάμε να 

πάρουμε μία απόφαση για τα 200 μέλη. Τέλος πάντων, απ’ ότι κατάλαβα θέλετε να 

προχωρήσετε, να μιλήσετε οι υπόλοιποι. Σταματάω εγώ εδώ. Πάρτε το λόγο και θα δούμε 

στο τέλος της διαδικασίας κατά πόσο θα περπατήσουμε και σε ποια επίπεδα θα 

περπατήσουμε γιατί απ’ ότι καταλαβαίνω δεν έχετε τις αντοχές να ακούσετε, θέλετε μόνο να 

μιλάτε.  

 

Αδαμίδης: λοιπόν, επί της ενημέρωσης γιατί θα μπει ταυτόχρονα κι αυτό σε ψηφοφορία, τα 

οικονομικά, θα πείτε ποιοι Σύλλογοι έχετε πρόβλημα για να πάρει το λόγο ο Λευτέρης.  

Ρέλλιας: Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ως ταμίας της Ομοσπονδίας θέλω λίγο την προσοχή 

σας,  ξέρω ότι τα νούμερα κουράζουν αλλά είμαι υποχρεωμένος όμως να κάνω τον 

απολογισμό του α’ τριμήνου του 2016. Είπε κι ο πρόεδρος κι ο γραμματέας  όχι ότι θέλουμε 

να προσβάλλουμε  τις παρελθούσες Διοικήσεις αλλά έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το 

οποίο κάποιες άλλες χρονικές περιόδους , κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα, μας είχαν πει να 

φέρουμε τον εισαγγελέα. Να φέρουμε τον εισαγγελέα για να δικάσουμε τους ίδιους τους 

εαυτούς μας. Αυτό το θέμα συνάδελφοι που είπε κι ο πρόεδρος κι ο γραμματέας της 

Ομοσπονδίας, ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ομοσπονδία κατάφερε με την 

συμβολή όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, σχεδόν όλων των Συλλόγων, μετά από την 

Συλλογική Σύμβαση του 2015 στον όμιλο ΔΕΗ, να συμβάλλουνε ώστε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να έχει 

τέτοια οικονομική λειτουργία και τέτοια οργανωτική λειτουργία ούτως ώστε να μπορεί ν΄ 

ανταπεξέλθει  στα δύσκολα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι αλλά και όλος ο 

ελληνικός λαός.   

Θέλω να σταθώ λίγο στον απολογισμό του α’ τριμήνου, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας 

πω ότι τα έσοδα τον Ιανουάριο του 2016 ήταν 43.183,10, τον Φεβρουάριο αγαπητοί 

συνάδελφοι ήταν 46.619, 24 και τον Μάρτη του 2016 ήταν 85.656,39. Τα έσοδα λοιπόν, του 

πρώτου τριμήνου ’16 ήταν 175.458,73, τα έξοδα της Ομοσπονδίας ήταν σε σύνολο 90.602,27 

και το υπόλοιπο του α’ τριμήνου του 2016 είναι 404. 570,76. Αυτά είναι  τα αποτελέσματα, 

τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου του ’16 κι ακολουθεί ένα πρακτικό της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής που θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής να 

διαβάσει την έκθεσή του αλλά πριν πάμε σ’ αυτό θα θελα λίγο, να σταθώ στον οικονομικό 

απολογισμό που θα παρουσιάσουμε αγαπητοί συνάδελφοι, και το γνωρίζουμε όλοι, στο 37ο 

Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω λίγο την προσοχή σας. 

Καταλαβαίνω ότι τα νούμερα κουράζουνε αλλά θα θελα λίγο να σταθούμε για πολύ λίγα 

λεπτά, επάνω στον οικονομικό απολογισμό από 1/1/2014 έως 31/3/2016. Έτσι αγαπητοί 

συνάδελφοι τα έσοδα από 1/1/2014 έως 30/6/2014, το σύνολο ήταν 104.990,08€, τα έσοδα 

ήταν 106.464,44€ και το υπόλοιπο από το 2013 ήταν 13.739,47€. Από  1/7/2014 έως 

31/12/2014 τα έσοδα ήτανε, νομίζω ότι έχουνε κυκλοφορήσει. Νομίζω ότι τα χετε μπροστά 

σας. Τα έσοδα, σημειώστε τα αν έχετε την καλοσύνη, από 1/7/2014 έως 31/12/2014, τα 

έξοδα ήταν 160.606,19€ και τα έσοδα ήταν 164.892,05€. Από 1/1/2015 έως 31/12/2015 τα 

έξοδα ήταν 752.226,69€ και τα έσοδα ήταν 1.052.441,30 κι από 1/1/2016 έως 31/3/2016 τα 

έξοδα ήταν 90.602,27€ και τα έσοδα ήταν 175.458,73€. Το υπόλοιπο ταμείου μέχρι 

31/3/2016 στην τράπεζα είναι 404.570,76€. Υπάρχουν και τα πρακτικά της Εξελεγκτικής 



ΔΣ   ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ    4/4/2016 

 

[28] 
 

Επιτροπής, θα παρακαλέσω το προεδρείο αν είναι εδώ να το διαβάσει το πρακτικό και να 

συνεχίσουμε.  

Χατζάρας: ειπώθηκε λοιπόν από τα στόματα του προεδρείου, εάν εξαιρέσω τον Αδάμ και 

τον Ηλία, ότι πραγματικά λειτουργείτε  με διαφάνεια, είστε κρυστάλλινοι και αφήνετε   

ενοχές και υποθετικά λέτε πράγματα για την προηγούμενη διαδικασία οικονομικά.  Εάν 

πραγματικά υπάρχει το παραμικρό, γιατί υπήρξα διαχειριστής της Ομοσπονδίας εγώ ο 

Φωτόπουλος κι ο Κατσαρός, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ ιδιαίτερα επειδή έχει γίνει 

πάρα πολύ μεγάλη αναφορά και στα Μ.Μ.Ε. κι έχει ριχτεί πολύ μελάνι στην διαδικασία, θα 

παρακαλέσω πάρα πολύ ιδιαίτερα, γιατί θ’ αναφερθώ και στο Συνέδριο αύριο, εάν 

πραγματικά υπάρχει το παραμικρό όσον αφορά το άτομό μου, και όσον αφορά την 

διαδικασία της Ομοσπονδίας την διαδικασία την χρονική, την συγκεκριμένη να ειπωθεί τώρα 

και να μην αφήνονται αμφιβολίες για οτιδήποτε.  

Πηλιχός: συνάδελφοι, συνεδριάσαμε σήμερα  Δευτέρα 4/4/2016 η Εξελεγκτική Επιτροπή της 

ΓΕΝΟΠ ύστερα από πρόσκληση δική μου ως προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

προβήκαμε σε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου 21/1/2016 έως 31/3/2016 

αλλά όμως προϋπήρχαν τρίμηνα διαχειριστικού ελέγχου τα οποία σας τα χαμε δώσει.  

Παρόντες: Δ. Πηλιχός, Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας, Ι. Μηλιώτης, Ι. Τσακυράκης.  

Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης περιόδου 

τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική παρακολούθηση των 

οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ. 

Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, τον ΟΑΕΔ και Τόκους Ταμιευτηρίου.  

Οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα και θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΚΒΣ.  

Μετά τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκαν:  

Υπόλοιπο: 31/12/2015   319.714,30 

Έξοδα: 1/1/2016 έως 31/3/2016 90.602,27 

Έσοδα:1/1/2016 έω 31/3/2016 175.458,73  

Υπόλοιπο: 31/3/2016 404.570,76 

Ομόφωνα την υπογράφει η Εξελεγκτική Επιτροπή. Ταυτόχρονα ζητήσαμε τα Σωματεία για τις 
υποχρεώσεις τους.  Εξελεγκτική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα 4/4/2016 διαπίστωσε ότι 
τα Σωματεία, Σωματείο Σταθμών  ΔΕΗ (ΣΟΣ), ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ, 
Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ, ΑΗΣ Λαυρίου, Σύλλογος ιατρών – οδοντιάτρων 
ΟΑΠ/ΔΕΗ, Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια Εργατική Αλληλεγγύη και Σύλλογος 
εργαζομένων στο Σταθμό  Παραγωγής ΔΕΗ Χανίων, δεν είχαν εκπληρώσει τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις όσον αφορά την έκτακτη εισφορά το ύψος της οποίας δεν διαπιστώθηκε 
από τα βιβλία. Μετά απ’ αυτά, η Εξελεγκτική Επιτροπή ομόφωνα έχει εγκρίνει ανά τρίμηνο 
όλο το διάστημα από το προηγούμενο Συνέδριο μέχρι αυτό τα οικονομικά και όλες οι 
εκθέσεις και αυτή είναι σε καλή κατεύθυνση όπως σας διαβάζω και σας το λέω κιόλας. Τώρα 
άλλα θέματα που υπάρχουνε, υπονοούμενα και τέτοια εμείς δεν ξέρουμε τίποτα τέτοια, 
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ούτε έχουμε αρμοδιότητα, ούτε έχουμε διαπιστώσει και τίποτα. Παράδειγμα αυτό που είπε 
ο φίλος μου ο Νίκος ο Χατζάρας. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. 

Ρέλιας: ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής, θέλω αγαπητοί συνάδελφοι, 
αν έχετε την καλοσύνη… σας διάβασα τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών των τελευταίων 
δύο χρόνων. Ποτέ το προεδρείο, ποτέ δεν εκφραστήκαμε, εάν έχεις την καλοσύνη μ’ αφήνεις 
να ολοκληρώσω. Ποτέ δεν εκφράστηκε το προεδρείο ότι οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν 
αυθαιρετήσει. Ποτέ! Αυτό που λέμε όμως ως προεδρείο μετά το ’13, θεωρούμε ότι έγιναν 
προσπάθειες απ’ όλο το προεδρείο, απ’ όλους τους συλλόγους , απ’ όλους τους 
εργαζόμενους, συμβάλλανε όλοι στο να έχουμε σήμερα μια ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η οποία να έχει 
οικονομική λειτουργία και οργανωτική λειτουργία. Αυτό δεν πρόκειται να το χαρίσουμε σε 
κανέναν. Δεν εννοούμε τίποτε άλλο απ’ αυτά που κάναμε. Για να φτάσουμε σ’ αυτό το 
σημείο σημαίνει ότι κάποιοι εργάστηκαν μεθοδικά, με εντιμότητα, με ήθος και φτάσαμε σ’ 
αυτή την Ομοσπονδία που έχουμε σήμερα. Κάποιοι μπορεί να αρνούνται ότι αυτή η 
Ομοσπονδία λειτουργεί όπως λειτουργεί αλλά ποτέ δεν είπαμε  για οτιδήποτε έχει γίνει στις 
προηγούμενες Διοικήσεις της ομοσπονδίας.  

Θέλω λίγο όμως αγαπητοί συνάδελφοι, να σταθώ εκτός από ταμίας έχω και μία άποψη για 
το αυριανό Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Θέλω λοιπόν, να ταθώ σε ορισμένα πράγματα. Το 
προσφυγικό, αγαπητοί συνάδελφοι, και το μεταναστευτικό αναδεικνύουν την ευαισθησία, 
την αλληλεγγύη του έλληνα πολίτη απέναντι σ’ αυτά τα κοινωνικά, σοβαρά κοινωνικά 
προβλήματα της εποχής μας. Το δεύτερο που έχω να πω αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η 
ανεργία πλησιάζει το 30% , οι μισθοί δεν καλύπτουν στοιχειώδεις, βασικές ανάγκες. Το 
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού οδηγείται σε φτωχοποίηση, η χώρα μας βρίσκεται σε 
κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει με βαρβαρότητα τους πλέον αδύναμους. Ο 
κόσμος της εργασίας έχει να αντιμετωπίσει την υποβάθμιση των βασικών δικαιωμάτων και 
κατακτήσεων, την κατάρρευση του κράτους πρόνοιας  και τελικά της γενικευμένη 
ανασφάλεια, αβεβαιότητα για το μέλλον. Μια αβεβαιότητα αγαπητοί συνάδελφοι που 
ενισχύει η τραγική κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία μετά την λεηλασία των 
αποθεματικών τους, αλλά και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που υπόσχονται ένα εφιαλτικό 
μέλλον με συντάξεις των 360€. Μπροστά μας αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καυτά θέματα. 
Έχουμε το πρώτο θέμα του ΑΔΜΗΕ, έχουμε τη ΔΕΗ, τα ΝΟΜΕ, τα κοινοπρακτικά σχήματα. 
Την διακοψιμότητα. Έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε μειώσεις συντάξεων. Περίθαλψη 
ανύπαρκτη. Έχουμε εργασιακές σχέσεις και αλλαγή εργασιακών σχέσεων, ευέλικτες μορφές 
εργασίας, ανεργίας και φτωχοποίησης. 

Θέλω να πω και κάτι συνάδελφοι, που πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό το συνέδριο 
αγαπητοί συνάδελφοι, είναι συνέδριο αρχών, θέσεων της Ομοσπονδίας και 
προβληματισμών. Όλοι αυτοί οι σύνεδροι που αύριο θα θέλουνε τον λόγο πρέπει προς αυτή 
την κατεύθυνση να κατευθυνθούμε. Είπε το προεδρείο πολύ σωστά και ο πρόεδρος κι ο 
γραμματέας κι ανέφερα θέματα τα οποία απασχολούν και ζητάνε λύση. Πρέπει όλοι μαζί 
συνάδελφοι να απλώσουμε το χέρι της αλληλεγγύης. Να είμαστε όλοι μαζί έχουμε όμως 
αγαπητοί συνάδελφοι θέματα α οποία μας απασχολούνε έντονα. Δεν απεμπολούμε 
συνάδελφοι, ούτε την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων στον όμιλο ΔΕΗ. Ήταν 
υποχρεωμένη η ΔΕΗ αγαπητοί συνάδελφοι να πραγματοποιήσει αναλογιστικές μελέτες. Ο 
Νόμος 4001 στο άρθρο 196 αναφέρεται ρητά στην ενσωματωμένη περιουσία όλων των 
εργαζομένων της ΔΕΗ. Έχουμε συνάδελφοι τα ΝΟΜΕ, έχουμε τα κοινοπρακτικά σχήματα, 
έχουμε την διακοψιμότητα. Λένε πολλοί για επαγγελματικά ταμεία, για ασφαλιστικό. 
Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πω κάτι. Την προσωπική μου γνώμη λέω. Δεν 
μπορούμε ν’ απεμπολήσουμε τίποτα απ’ αυτά που τα προηγούμενα Συνέδρια έχουν 
αναδείξει κι έχουμε προβληματίσει συναδέλφους. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα αγαπητοί 
συνάδελφοι. Αυτό το σύνθημα «ρεύμα φθηνό ΔΕΗ για το λαό!»  είναι ολόκληρη φιλοσοφία 
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αγαπητοί μου. Εμείς σαν Συνδικάτο, δεν μπορούμε ν’ απεμπολήσουμε αυτή τη θέση. Δεν 
είναι σύνθημα, το Συνδικάτο πίεζε και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε μέρος της 
κοινωνίας, και πρέπει να πιέζουμε όλοι μαζί την κοινωνία να πληρώνει όσο το δυνατόν 
φθηνότερο ρεύμα.  

Πάμε λοιπόν συνάδελφοι σ’ ένα άλλο παράδειγμα. Στο πως λειτουργεί, στο μοντέλο 
λειτουργίας που έχουμε στον ΑΔΜΗΕ. Ακούστε συνάδελφοι, με το μοντελο αυτό που 
προτείνεται, του στρατηγικού επενδυτή, το πε κι ο πρόεδρος, το πε κι ο γραμματέας, 
στρατηγικός επενδυτής για το μοντέλο λειτουργίας τους. Δηλαδή, να το πούμε έτσι ωμά –
κοφτά συνάδελφοι, οι έλληνες καταναλωτές θα χρηματοδοτούν τις επενδύσεις οι οποίες θα 
γίνονται απ’ τον ΑΔΜΗΕ δηλαδή απ’ τον καταναλωτή θα βγαίνουν ότι επένδυση γίνεται για 
να ενισχύεται το σύστημα υπερυψηλής τάσης και τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ, τα έσοδα κι είναι 
συνάδελφοι μια μηχανή παραγωγής χρήματος ο ΑΔΜΗΕ για την ΔΕΗ, μηχανή παραγωγής 
χρήματος για την ΔΕΗ ο ΑΔΜΗΕ, τα έσοδα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, θα πηγαίνουν στην 
τσέπη του επενδυτή.  Μπράβο! Είμαστε ωραίοι! Λύσαμε το πρόβλημα! Επειδή για δυο – τρία 
χρόνια θα μας δώσουν κι εργασιακές σχέσεις, δεν θ’ απολυθεί κανένας. Δηλαδή συνάδελφοι 
την προηγούμενη φορά ήμασταν αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, αντίθετοι στο 
να φύγει ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Τώρα λέει πάμε στο Δημόσιο και θα τους έχουμε , θα τους 
κάνουμε κι ευχολόγια επειδή δεν θα χάσουμε τις δουλειές μας. Αυτό είναι συνάδελφοι; Η 
ΔΕΗ θα χάσει μια μηχανή παραγωγής χρήματος που είναι ο ΑΔΜΗΕ και μ’ ευκολία τον 
αποποιείται , θ’ αποποιηθεί 1500 εργαζόμενους, δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Το φερα σαν 
παράδειγμα αγαπητοί συνάδελφοι, γελάω …κοίταγα τον Γιάννη τον Μανέ και νόμιζε ότι τα 
λεγα στον ίδιο, λοιπόν θα κοιτάω και δεξιά κι αριστερά και στο κέντρο γιατί ο Μανές θα το 
πάρει προσωπικά. Θέλω να πω, δεν πρέπει ν’ απεμπολήσουμε θέσεις του Συνδικάτου οι 
οποίες έχουμε δώσει αιματηρούς αγώνες στο Συνδικάτο και δεν πρέπει ν’ απεμπολήσουμε 
τίποτα απ’ όλες τις θέσεις μας. Το Συνδικάτο είναι Συνδικάτο, ο ρόλος του Συνδικάτου είναι 
για να διεκδικεί, ν’ αφυπνίζει συνειδήσεις, ν’ αγωνίζεται, ν’ αντιστέκεται, ν’ αντιδρά σε ότι 
αυτό νομίζει ότι είναι ενάντια στα συμφέροντα του. Ότι λοιπόν, τον ρόλο των οποιοδήποτε 
Διοικήσεων ή Κυβερνήσεων, έχουμε δώσει εξετάσεις, έχουμε πετύχει και συνεχίζουμε 
αγαπητοί συνάδελφοι το Συνδικάτο να έχει και θέσεις και αρχές και αξίες και θ’ αγωνιστεί 
για όλα αυτά τα θέματα. Δεν πρέπει συνάδελφοι, να βγούμε απ’ το 37ο Συνέδριο λαβωμένοι, 
με οποιεσδήποτε άλλες κατευθύνσεις. Έχουμε θέσεις, έχει αρχές, έχει αξίες γι αυτές 
παλεύουμε όλοι μαζί και γι αυτές θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Αδαμίδης: να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Σταμάτη μετά και τα οικονομικά, επί της 
εισηγήσεων και ενημερώσεως ο Λευτέρης για να σας πει για τους Συλλόγους που έχει δει 
όπως είπες Ηλία, και αμέσως μετά ο συνάδελφος ο Ηλίας.  

Αδάμ: συνάδελφοι, όπως καλά γνωρίζετε 5 και 6 Απριλίου η Ομοσπονδία βάσει του 
καταστατικού προγραμμάτισε το Τακτικό Συνέδριο και όπως είπαμε, παύλα με μία χροιά 
Οργανωτικού Συνεδρίου. Και αυτό γιατί; Γιατί σε αυτό το Συνέδριο υπάρχει και η 
τροποποίηση του Καταστατικού, ένα καταστατικό που σε πολλά του σημεία θα έπρεπε να 
είχε τροποποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και στα πλαίσια αυτής της αναγκαιότητας 
προχωράμε σε αυτές τις αλλαγές. Οι αλλαγές στα βασικά τους σημεία είναι τέσσερεις 
ουσιαστικά, είναι οι αλλαγές που ήταν αλλαγές ανάγκης να το πω, διότι η Εταιρεία έχει 
αλλάξει δομή πλέον, δεν υπάρχει ΟΑΠ – ΔΕΗ και δεν υπάρχει ΔΕΣΜΗΕ, υπάρχουν ΑΔΜΗΕ, 
ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Όμιλος κλπ. 

 Η δεύτερη αλλαγή είναι στα οικονομικά που πρέπει να παρθεί μία απόφαση στο 
Πανελλαδικό Συνέδριο για να συνεχίσουν να είναι νόμιμα έτσι όπως λέει το καταστατικό και 
από εκεί κι ύστερα και οι αλλαγές που προβλέπονται στο οικονομικό κομμάτι.  
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Το τρίτο σημείο είναι οι Συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας μας που λόγω οικονομικότητος 
έχουνε μεταφερθεί από ένα μήνα στο Δ.Σ. γίνεται δύο και η Εκτελεστική από 15 ημέρες 
πηγαίνει στις 30, δηλαδή κάθε μήνα και στο τέταρτο κομμάτι της είναι η κατάργηση των 
Επιτροπών, δύο Επιτροπών, όπως είναι η Επιτροπή των Ενεργειακών Κέντρων και τα 
Περιφερειακά Γραφεία. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι ότι αφορά το Καταστατικό. Σύμφωνα 
πάντοτε με το καταστατικό της Ομοσπονδίας στο άρθρο 19, οι Σύλλογοι για να συμμετέχουν 
στο πανελλαδικό Συνέδριο, θα πρέπει να προσκομίσουνε στην Ομοσπονδία, τα έγγραφα 
αυτά τα οποία αναφέρονται στο Καταστατικό, που είναι το Πρακτικό αρχαιρεσιών, το 
πρακτικό αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής αλλά και οι καταστάσεις ψηφισάντων, και 
το καταστατικό του κάθε Σωματείου με έναν έλεγχο στον οποίο έχει γίνει διαπιστώθηκαν 
κάποιοι Σύλλογοι οι οποίοι έχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάριν θα αναφέρω τους 
Συλλόγους αυτούς, ο ΣΕΠ πήρανε εξάμηνη παράταση από τον Νοέμβριο του 2015 για να 
πάνε σε εκλογική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι έχουνε διορισμό διοίκησης. Το δεύτερο 
Σωματείο είναι ο ΣΟΜΗΧ, δεν υπάρχουν καταστάσεις ψηφισάντων έχουν κάνει εκλογές 
22/6/2015, έχει ζητηθεί από το Σωματείο αυτό να τις προσκομίσουν. Περιμένουμε τις 
καταστάσεις. Τρίτο Σωματείο. Είναι το Σωματείο ΕΝΩΣΗ, έχει κάνει εκλογές, δεν υπάρχουν 
καταστάσεις μελών, έχουν ζητηθεί από το Σωματείο οι καταστάσεις ψηφισάντων, 
περιμένουμε να μας τις προσκομίσουνε.  Το τέταρτο Σωματείο είναι το Σωματείο ΚΑΝΑΡΗΣ 
το οποίο έχει κάνει εκλογές 30/6/2014, λείπουν οι καταστάσεις ψηφισάντων, περιμένουμε 
και από εκεί να μας δοθούν. Υπάρχει και ο πέμπτος Σύλλογος Ιατρών που είχε κάνει εκλογές 
22/4/ 2011, από κει κι ύστερα δεν έχει κάνει εκλογές οπότε υφίσταται θέμα κι αυτό. Όπως 
είπε ο πρόεδρος, αυτά όλα θα συζητηθούν στο Πανελλαδικό Συνέδριο το οποίο είναι το 
καθόλα αρμόδιο έτσι ώστε να αποφασίσει το τι μέλει γενέσθαι.  

Επίσης, με αίτησή τους, για να εγγραφούν στην Ομοσπονδία, υπάρχουν στην Ομοσπονδία 
δικαιολογητικά Σωματείων τα οποία είναι, ο «Ζεύς», είναι το «Σωματείο Χειριστών», είναι ο 
«Μέγας Αλέξανδρος»,  και το ΣΕΕΜ. Είναι Σωματεία τα οποία ζητάνε την εγγραφή τους στην 
Ομοσπονδία. Επίσης, για όλους σας υπάρχουν δωμάτια τα οποία , για τους συνέδρους 
μάλλον που θα μετακινηθούν από την επαρχεία, από το λεκανοπέδιο, υπάρχει λεωφορείο το 
οποίο θα μετακινήσει τους συνέδρους. Υπάρχουν δωμάτια στα ξενοδοχεία για όσους είναι 
από την επαρχία και μετακινηθούν για να μείνουν και θα σας αναγγείλω και το πρόγραμμα 
το οποίο θα υλοποιηθεί στο Συνέδριο. Ξεκινάμε ουσιαστικά το πρόγραμμα μας την Τρίτη 
5/4ου στις 5 η ώρα το απόγευμα το οποίο θα είναι η προσέλευση και η εγγραφή των 
συνέδρων εκεί θα ανοίξει το πρόγραμμα ο πρόεδρος, θα χαιρετήσει ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ο Πάνος ο Σκουρλέτης , θα υπάρξουν 
χαιρετισμοί προσκεκλημένων και εδώ είναι τα κόμματα, είναι οι Δ/νοντες Σύμβουλοι των 
Εταιρειών των Ομίλων. Στη συνέχεια υπάρχει ο ομιλητής καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά 
του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ο καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος, 
στην πορεία τοποθετείται η Δ/ντρια του ΤΑΠ/ΔΕΗ (ασφάλισης Προσωπικού) η Θωμοπούλου 
η Σοφία. Υπάρχουν ερωτήσεις – απαντήσεις και θα λήξουμε το Συνέδριό μας το βράδυ, μέχρι 
την ώρα που θα μας πάει. Όπως αντιλαμβάνεστε η πρώτη μέρα αφορά ουσιαστικά 
τοποθετήσεις αλλά και το βαθύ κομμάτι του Ασφαλιστικού. Το Ασφαλιστικό που όπως 
έρχεται θα δημιουργήσει πολλά ζητήματα και προβλήματα στην τάξη την δικιά μας αλλά 
παράλληλα και στην τάξη όλης της χώρας. Στην εργατική τάξη όλης της χώρας. Αυτό το 
βλέπετε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, θα τα’ ακούσουμε και από τους 
ειδικούς που θα τοποθετηθούν εκείνη την ημέρα.  

Η δεύτερη ημέρα, ξεκινάει στις 9 η ώρα. Μέχρι τις 9:30 έχουμε την προσέλευση των 
συνέδρων, θα υπάρξει νομιμοποίηση των συνέδρων από τις 9:30 μέχρι τις 10:00 η ώρα, 
εκλογή προεδρείου, απολογισμός του προέδρου, πρόγραμμα δράσης του γραμματέα, 
οικονομικός απολογισμός απ’ τον ταμία, τροποποίηση του καταστατικού, τοποθετήσεις 
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συνέδρων , ομιλίες και θα κλείσουμε το Συνέδριό μας μέχρι την στιγμή και την ώρα που θα 
μας πάει. Νομίζω ότι δεν ξέχασα κάτι. Αυτά.  

Αδαμίδης: λοιπόν, ευχαριστούμε, Λευτέρη. Το λόγο έχει ο αντιπρόεδρος. 

Μαστρολέων: Συνδέλφισες κα Συνάδελφοι, δεχτήκαμε να γίνει αυτό το Συνέδριο που 
άλλωστε είναι καταστατική υποχρέωση, ελπίζοντας ότι θα γίνει κουβέντα μέσα σ’ αυτή τη… 
μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις που είμαστε και για τα ζητήματα τα ενεργειακά και για το 
Ασφαλιστικό κυρίως. Πολύ φοβάμαι ότι αν πάρουμε παράδειγμα από την σημερινή 
διαδικασία που ήρθαμε μετά από τέσσερεις ώρες από τρεις ώρες την προγραμματισμένη 
Συνεδρίαση, δεν έχουμε πάρει καν το πρόγραμμα, τώρα το διάβασε ο Οργανωτικός 
Γραμματέας και διαπιστώνουμε ότι η πρώτη μέρα, η μισή μέρα δηλαδή, θα πάει με τους 
χαιρετισμούς Υπουργών, κομμάτων, σοφών που θα ‘ρθουνε να μας πούνε ότι βάζουμε 
ταφόπλακα στο Ασφαλιστικό κι ελάτε να κάνετε Επαγγελματικό Ταμείο. Και βέβαια την 
δεύτερη μέρα όσο χρόνο έχουμε και όταν μαζευτούμε θα συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα 
ξεκινώντας από την νομιμοποίηση των συνέδρων που όλοι έχουμε μια εμπειρία, μπορεί να 
τραβήξει και μέχρι το βράδυ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δυστυχώς επί της ουσίας, δεν θα γίνει 
κουβέντα γιατί δεν θα υπάρχει ο χρόνος. Και ξεκινώντας ανάποδα όπως τα βαλε ο πρόεδρος 
τα ζητήματα, έδωσε το στίγμα. Είστε αμετανόητοι! Θα πάτε να επιβεβαιώσετε λέει το ΙΤΟ, 
θα πάτε να επιβεβαιώσετε την πολιτική της απελευθέρωσης στην Ε.Ε. τους νόμους που 
έχουνε κάνει τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ., οι σημερινοί δηλαδή του 
ξεπουλήματος. Αυτό θα πάμε να επιβεβαιώσουμε με μια ψηφοφορία στο τέλος της μέρας. 
Με συντριπτική πλειοψηφία θα βγει την άλλη μέρα ανακοίνωση, ότι η ΓΕΝΟΠ, αρχές, θέσεις, 
ξέρω ‘γω τι ακούσαμε εδώ. Εμείς θα καταθέσουμε και τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας, 
και για τα ενεργειακά ζητήματα και για το Ασφαλιστικό, θα πω και για τ’ άλλα. Αλλά απ’ ότι 
φαίνεται δεν έχετε διάθεση να συγκρουστείτε με την μήτρα που γεννάει αυτές τις συνέπειες, 
γιατί όλα αυτά που συζητάτε είναι οι συνέπειες. Συμφωνείτε με την καρδιά αυτής της 
πολιτικής εδώ και χρόνια έχετε συμφωνήσει, έχετε συμβιβαστεί και θα ‘ρθετε να μας πείτε 
ότι δεν συμφωνείτε με τις συνέπειες. Ε, χαίρω πολύ! Κανένας δεν συμφωνεί να πουληθεί ο 
ΑΔΜΗΕ ας πούμε, κανένας δεν συμφωνεί να γίνει η μικρή ΔΕΗ μία ή περισσότερες ή να 
‘ρθουν τα ΝΟΜΕ ή δεν ξέρω τι. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της απάτης με τους 
γκεμπελίσκους, έχουνε να επιτελέσουνε και αποδεικνύεται κάθε μέρα τον πιο βρώμικο ρόλο 
που ή δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άλλοι ή δεν μπόρεσαν. Όχι ότι απαλλάσσονται η ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ. Έτσι; Σε καμία περίπτωση. Έρχεται λοιπόν να, παίζοντας αυτόν το πιο βρώμικο ρόλο 
να προχωρήσει ότι δεν μπόρεσαν οι άλλοι. Και στα ζητήματα τα ενεργειακά και στο 
Ασφαλιστικό και στα άλλα που ‘ρχονται , συνδικαλιστικός νόμος, φορολογικά, εργασιακές 
σχέσεις, όλα να τα λύσουμε. Κι εμείς θα πάμε να επιβεβαιώσουμε το ΙΤΟ και να μας έρθει ο 
σοφός να μας πει να κάνουμε Επαγγελματικό Ταμείο γιατί η Δημόσια και Καθολική 
Ασφάλιση πέθανε. Αυτό θα κάνουμε στο Συνέδριο. Τέλος πάντων, επειδή κα ιη ώρα είναι 
περασμένη και ξέρω σε τι σώμα μιλάω, να μην τα’ ανοίξω περισσότερο αυτά τα ζητήματα. Το 
Συνέδριο σε καμία περίπτωση δεν είναι Οργανωτικό. Το Οργανωτικό Συνέδριο έχει 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι αίτημα δικό μας και άλλων συναδέλφων, χρόνων, αλλά 
όπως είπα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και θα συμφωνήσω ότι με καμία Διοικητική 
απόφαση, θα συμφωνήσω, αν πάρουμε μία ομόφωνη απόφαση αύριο και πούμε κάνουμε , 
θεωρητικό, τρία Σωματεία στον Όμιλο. Ε, και ποιος θα υποχρεώσει κάποιο Σωματείο να 
διαλύσει; Κυρίως είναι πολιτική βούληση. Όπως υπήρχε η βούληση το ’77 που συνενώθηκαν 
τόσα Σωματεία μαζί και  έγινε η ΕΤΕ, γίνανε μεγάλα Σωματεία, μετά η ΓΕΝΟΠ και όλα αυτά 
τα σχήματα που ξέραμε μέχρι τώρα, έτσι είναι και τώρα. Και ξέρουμε και γιατί 
δημιουργούνται αυτά τα Σωματεία. Και επειδή είμαστε γνωστοί, δεν πρέπει να ‘μαστε 
υποκριτές τουλάχιστον μεταξύ μας και να κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν ήταν εκλογικό το 
Συνέδριο θα αποκλείατε κανέναν Σύλλογο; Είτε χρώσταγε, είτε δεν είχε φέρει τις 
καταστάσεις, είτε δεν ξέρω ‘γω τι άλλο; Θα κάντε γραμμάτια, θα φέρνατε άλλα χαρτιά και θα 
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συμμετείχαν όλοι. Τώρα εκ του ασφαλούς, το Συνέδριο δεν είναι εκλογικό, κάνετε και 
λεονταρισμούς.  

Εμείς δεν συμφωνούμε να αποκλειστεί κανένας. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις του 
καταστατικού, σαφώς και πρέπει να τις σεβαστούμε. Και αυτές οι αλλαγές που προτείνονται 
κυρίως για τα οικονομικά, να πληρώνουμε για όσα μέλη κάνουν εκλογές ή με την 
ηλεκτρονική  μηχανοργάνωση, τέλος πάντων συμφωνούμε και πρέπει να δούμε αν θα 
υλοποιηθούν και πως θα υλοποιηθούν αυτά, γιατί από μόνα τους δεν μπορεί να λυθούν. Δεν 
μπορεί τώρα αυτός που έχει κάνει το έγκλημα τόσα χρόνια να ‘ρθει να το λύσει. Γιατί ξέρετε 
τι ομολογείτε τώρα; Ότι τόσα χρόνια κάναμε Συνέδρια νόθα. Και θα κάνουμε άλλο ένα, το 
’17. Και το ’20 ευελπιστούμε ότι θα ‘ναι καθαρό το Συνέδριο. Αυτό ομολογείτε τώρα. Και την 
ξέρουμε την τακτική και το παιχνίδι. Δεν γεννηθήκαμε σε γυάλα μέσα. Και οι συσχετισμοί 
ξεκινάνε από το πρωτοβάθμιο Σωματείο, τις Ομοσπονδίες, την ΓΣΕΕ, τι έγινε στην ΓΣΕΕ; 
Προχθές είχαμε Συνέδριο. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο σύνεδροι που χαν εκλεγεί απ’ το 
ίδιο ψηφοδέλτιο στην ΓΣΕΕ χωρίσανε, κι άλλοι που εδώ είχαν εκλεγεί με άλλο ψηφοδέλτιο 
εκεί ενωθήκανε. Τι σας ενώνει εδώ και τι σας χωρίζει εκεί ρε σύντροφοι; Τι σας ενώνει εδώ 
και τι σας χωρίζει εκεί ή το ανάποδο; Μηχανισμός συσχετισμών είσαστε. Αγαστή συνεργασία 
Σάκη με τον Παναγόπουλο γιατί αναγνωρίσαμε τους τρεις συνέδρους της ΠΟΣΠΕΡΤ και 
χάσαμε εμείς μια έδρα. Που πήραμε πολιτική απόφαση αυτή ήταν η αγαστή συνεργασία με 
τον Παναγόπουλο. Λοιπόν, εντάξει; Ενοχλούνται ρε παιδιά, ενοχλούν αλλά τι να κάνουμε 
τώρα;  

Έχουν γίνει αιτήσεις όπως είπε κι ο Οργανωτικός για νέα Σωματεία, υπάρχει μία αίτηση απ’ 
τον ΣΕΝ, το κλαδικό Συνδικάτο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε έρθει και την προηγούμενη φορά, 
το απορρίψαμε. Τι είναι αυτό το Συνδικάτο; Τι έχει  μέσα; Εργαζόμενους στην Ηλεκτρική 
Ενέργεια. Τι λέει το καταστατικό της ΓΕΝΟΠ; ΓΕΝΟΠ Κλάδος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Γιατί δεν 
τους θέλετε αυτούς τους εργαζόμενους και επικεντρώνετε στο κομμάτι που δουλεύουν 
στους εργολάβους; Γιατί συμβασιούχους γράφετε όλοι. Τι έχει αυτό το Σωματείο; Έχει 
μόνιμους εργαζόμενους, έχει συμβασιούχους κι έχει κι εργαζόμενους στον εργολάβο. Μόνο 
αυτό το Σωματείο έχει τέτοιους εργαζόμενους; Μήπως υπάρχουν και Σωματεία που είναι 
ήδη στην ΓΕΝΟΠ και στις εκλογές τους έχουν ψηφίσει συνάδελφοι που δουλεύουν στους 
εργολάβους; Ας έρθουν εδώ τα πρακτικά και  οι καταστάσεις ψηφισάντων των Σωματείων. Κι 
αν υπάρχει ένα Σωματείο που δεν έχει κανέναν εργολαβικό που έχει ψηφίσει, εμείς θα την 
αποσύρουμε την αίτηση. Κώστα ξέρεις πάρα πολύ καλά τι λέω. Έτσι; Λοιπόν, κοιτάξτε να 
δείτε, δεν τους θέλετε αυτούς τους εργαζόμενους, πρώτον γιατί ξέρετε ότι θα πρέπει να 
συγκρουστείτε με τον σκληρό πυρήνα της εργοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα, εκεί που είναι 
απλήρωτοι, εκεί που καταπατώνται τα εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά δικαιώματα 
και δεν έχετε, ούτε έχετε μάθει να συγκρούεστε μ’ αυτό το κομμάτι της εργοδοσίας, και 
δεύτερον φοβόσαστε τους συσχετισμούς. Γι αυτό δεν τους γράφετε. Το Κλάδος Ηλεκτρικής 
Ενέργειας τι σημαίνει; Γιατί το ‘χουμε; Ούτε καν ΔΕΗ, ΓΕΝΟΠ/ Κ.Η.Ε. Δεν απαντάτε εμείς θα 
επανέλθουμε και αύριο. Ξέρουμε, δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε τις προθέσεις σας, θα 
επανέλθουμε και αύριο κι αν χρειαστεί θα το αποδείξουμε ότι το Σωματείο πρέπει να 
γραφτεί στην ΓΕΝΟΠ και με άλλους τρόπους.  

Να κλείσω με μια κουβέντα για τα οικονομικά. Επειδή έκανε και ειδική αναφορά ο πρόεδρος 
στην παράταξή μας. Την ξέρετε την στάση μας συνάδελφοι. Για την λευκή ψήφο στα 
οικονομικά. Και έχουμε διευκρινίσει επανειλημμένως, όχι σήμερα, που έχουμε παραδεχτεί 
από ‘δω ότι πράγματι έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά της Ομοσπονδίας. Το χουμε πει και 
στις προηγούμενες διοικήσεις της ΓΕΝΟΠ ο Νίκος είναι εδώ, πρώην ταμίας, ο Γιάννης ο 
Μανές επίσης εμείς κανέναν ποτέ δεν κατηγορήσαμε για την διαχείριση, ούτε τον είπαμε 
κλέφτη. Δεν είχαμε άλλωστε στοιχεία τέτοια. Τι βάζαμε; Πολιτική είναι  η θέση. Αν δεν 
μπορείτε να το καταλάβετε να το κάνω πιο λιανά. Αύριο πουλιέται ο ΑΔΜΗΕ και αποφασίζει 
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η ΓΕΝΟΠ κάποιες δράσεις. Κι εμείς λέμε ότι τα χρήματα που θα ξοδευτούν προς αυτή την 
κατεύθυνση, αν ξοδευόντουσαν στην πολιτική θέση που λέμε εμείς, και δεν είναι εγωιστικό, 
έτσι πιστεύουμε θα πιάνανε τόπο. Ενώ τώρα πάνε χαμένα. Αυτό το νόημα έχει η λευκή 
ψήφος. Άλλωστε και επικαλούμαι εδώ Νίκο όταν είχαμε εκπρόσωπο στην Εξελεγκτική 
Επιτροπή τον Στρούτζα τον Γιάννη είχε υπογράψει το διαχειριστικό κομμάτι της έκθεσης της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και πρόσθεσε γραπτή δήλωση από κάτω που έλεγε ότι πολιτικά 
διαφωνούμε. Μην προσπαθείτε λοιπόν, μην προσπαθείτε να εκμαιεύσετε κάποια ψήφο 
τέλος πάντων προκειμένου να φανεί ομοφωνία στα οικονομικά και… ναι το λέμε, δεν 
μπορούμε να διαφωνήσουμε μ’ αυτό εδώ. Ποιος θα διαφωνήσει; Είναι καθαρά πολιτική η 
επιλογή μας, πολιτική είναι η ψήφος μας, που εκφράζεται με το λευκό. Δεν θέλουμε να 
ψηφίσουμε κατά γιατί δεν μπορούμε να καταψηφίσουμε αυτό εδώ. Είναι καθαρά πολιτικό 
λοιπόν κι πρέπει να το καταλάβετε. Αυτά. Και βέβαια για να φτάσει η Ομοσπονδία μ’ αυτά 
τα έσοδα που βλέπουμε εδώ, πρώτα απ’ όλα οι εργαζόμενοι βάλανε πλάτη, πρώτα απ’ όλα 
οι εργαζόμενοι και μετά ήρθε η χρηστή διαχείριση τέλος πάντων. Αλλά οι εργαζόμενοι 
βάλανε πλάτη πρώτα. Και το γιατί και το πώς πιστεύω να τα πούμε και στο Συνέδριο. 

Αδαμίδης: λοιπόν, συνάδελφοι, τρεις ερωτήσεις μόνο. Αν υπάρχει επί προσωπικού που 
νομίζω δεν υπάρχει, όχι επειδή άκουσα επί προσωπικού κάποια στιγμή δεν έχει 
διευκρινιστεί, προφανώς κανείς δεν υπονοούσε, άλλωστε και μ’ αυτά που είπε ο Ηλίας 
καλύπτει να πούμε όλη την ΓΕΝΟΠ σε ότι αφορά την προηγούμενη διαχείριση. Οπότε δεν 
μπαίνει ζήτημα επί προσωπικού. Προσωπικού, έλα Νικόλα τώρα είναι δυνατόν να βάζεις 
ζήτημα επί προσωπικού; Δεν χρειάζεται. Μόνο τρεις ερωτήσεις. Ρε …. Το 75% θα πάρετε;  

Παπαδέδε Φλώρα: λοιπόν θα κάνω μόνο δύο, τις υπόλοιπες θα τις πιάσω στην τοποθέτηση. 
Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής (ερώτηση εκτός μικροφώνου), όχι δεν κάθομαι στην ίδια 
θέση. Έχω αλλάξει θέση αυτή τη φορά. Μπορεί όπου και να κάθομαι τα δικά μου να μην 
καταγράφονται. Τέλος πάντων έχω αλλάξει θέση. Η ερώτηση είναι η εξής, είπες κατ’ αρχήν 
καταστατικές αλλαγές χωρίς να υπάρχει κείμενο των καταστατικών αλλαγών, γραμματέα 
είχες υποσχεθεί 20 μέρες απ’ την Εκτελεστική, φτάνουμε στο Δ.Σ. και δεν έχουμε γραπτές τις 
τροποποιήσεις. Κι επειδή δεν τις έχουμε γραπτές, η ερώτησή μου είναι η εξής, θα φύγουν τα 
ΔΕΣΜΗΕ, ΟΑΠ προφανώς και θα μπούνε οι εταιρείες οι θυγατρικές οι μέχρι σήμερα του 
Ομίλου ή όποια άλλη εταιρεία προκύψει με σύνθεση κλπ. Ποια σύνθεση; Γιατί στην 
τελευταία Εκτελεστική αν δε απατώμαι από την ΔΑΚΕ, αν θυμάμαι καλά, τέθηκε θέμα μέχρι 
και να φύγει το Κ.Η.Ε (Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας) και ότι όποιος θα φεύγει απ’ τη ΔΕΗ 
κλπ να μην είναι μέλος. Λοιπόν, για τι ακριβώς σύνθεση μιλάμε; Αυτή είναι η πρώτη 
ερώτηση και η δεύτερη έχει να κάνει με τα Σωματεία που ζήτησαν εγγραφή, ανέφερε ο 
Οργανωτικός τα ονόματα πες μας όμως και κάποιες λεπτομέρειες. Εγώ πέρα από κάνα δυο 
που έχει τύχει ν’ ακούσω δεν ξέρω ποια είναι τα άλλα Σωματεία, τι είναι αυτά τα Σωματεία 
που ζητάνε να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας; Από πού είναι ; 

Σαράντος: λοιπόν, το πρώτο επειδή στην  εισήγηση και του προέδρου και του γραμματέα 
δεν ειπώθηκε τίποτα, κάτι άκουσα αλλά δεν το άκουσα καλά από τον συνάδελφο τον Αδάμ. 
Τι ακριβώς υπάρχει για τα ενεργειακά κέντρα, την επιτροπή Ενεργειακών Κέντρων και τα 
περιφερειακά γραφεία. Το ερώτημα μου που ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν συγκλήθηκε 
Επιτροπή Ενεργειακών Κέντρων με αφορμή το Τακτικό Συνέδριο αλλά κάτι είπες κι 
ενδεχόμενα αν χρειαστεί να τοποθετηθώ, να πω κάτι μετά ένα. Δεύτερο συμπληρώνοντας 
την αυτό της Φλώρας το Κ.Η.Ε., τον Κλάδο Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχετε πρόθεση μιας 
………………… να φύγει , να διαγραφεί και να γίνει… λοιπόν πάμε παρακάτω, το λιγότερο που 
έχετε να κάνετε κατά τη γνώμη μου πρόταση, για τους λόγους όλους δεν θέλουμε τέσσερεις 
μέρες Συνέδριο θέλαμε τις δύο μέρες Συνέδριο και να ήτανε καλύτερα προετοιμασμένο 
ενδεχόμενα κλπ. Λοιπόν το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε αύριο, μπορούμε να 
ανεχτούμε την συναδέλφισα την Θωμοπούλου να μας πει για την κατάσταση του 



ΔΣ   ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ    4/4/2016 

 

[35] 
 

Ασφαλιστικού μας σήμερα, είναι πρόκληση για το Συνδικάτο, για τους εργαζόμενους που 
εκπροσωπούμε να έχουμε αυτό τον «λεβέντη» που λέγεται Μιλτιάδης Νεκτάριος. Ο 
«σοφός» που τον έβαλε ο «λαγός» του Κατρούγκαλου και της Κυβέρνησης να ‘ρθει αύριο 
που πρέπει να οργανώσουμε, να προετοιμάσουμε την μάχη στα αντιασφαλιστικά πράγματα 
να τον έχουμε εκεί. Λοιπόν, για να μην έχουμε εντάσεις, ιστορίες το λιγότερο που έχουμε να 
κάνουμε  να δώσουμε την μάχη, να μην περάσει αυτό το τερατούργημα, να μην 
κατεδαφιστεί η κοινωνική ασφάλιση και ακόμη και να μην κατεδαφιστεί το σύστημα της 
Υγείας. Έτσι - αλλιώς χρόνια μπάζει, ως αποτέλεσμα των μνημονιακών τότε αν θέλετε το 
λιγότερο που έχετε και μπορεί να δικαιολογείτε πέρα από διαφορετικές τοποθετήσεις και 
οπτικές είναι να κουβεντιάσουμε στο τότε. Τώρα σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται να 
έχουμε αυτό τον άνθρωπο. Μόνο πρόκληση είναι.  

Λοιπόν και το τελευταίο. Εγώ δεν υπονοώ τίποτα, δεν υπονοώ και το λέω με καθαρό τρόπο 
απέναντί στον Νίκο κι επειδή η διαχείριση, δεν είναι διαχείριση όπως είπε ο Ηλίας βάζοντας 
πρώτα πλάτη οι εργαζόμενοι. Εγώ θυμάμαι από το ’12 τον Οκτώβρη, με χαρτζιλικάκια 
ψιλοπράγματα που είχε η ΓΕΝΟΠ, υπήρχε μια διαχείριση και θα έλεγα και σε μέγιστο δυνατό 
βαθμό διαφάνειας. Απ’ το ’12 και μέχρι το ’14 που φτάσαμε και η καινούργια 
πραγματικότητα τώρα. Άρα λοιπόν αυτό υπάρχει. Λέω όμως ότι κάποιοι μπορεί να έχουνε 
όπως ο Νίκος απλά να πει δεν ξέρω τι υπονοεί, τι καταλαβαίνει;  Βεβαίως ο κόσμος έχει 
βάλει, διαφάνεια υπάρχει, δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας, όμως ουρίτσες απ’ τα 
προηγούμενα έχουμε; Υπάρχουνε; Είναι το ερώτημα προς τον Ρέλλια και στον φίλο μου εδώ 
αλλά δεν τον βλέπω εδώ τον Πηλιχό. Υπάρχουν ουρίτσες; Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα τον 
Οκτώβρη του ’12 μέχρι τις αρχές του ’14 τον Απρίλη, υπήρχαν κάτι ουρίτσες. Έχουν 
τακτοποιηθεί; Ουρίτσες σε εισαγωγικά. Δεν είναι της ώρας να αναφερθώ αναλυτικότερα.  

Αδαμίδης: ωραία! Έχουμε άλλη ερώτηση; Όχι. Λοιπόν ν’ απαντήσω γρήγορα σ’ αυτά που με 
αφορούν για τα υπόλοιπα οι συνάδελφοι. Συνάδελφοι, αύριο θα γίνει μια διαδικασία. 
Υπάρχει απίστευτος χρόνος για το Συνέδριο και θα δοθεί πραγματικά απίστευτος χρόνος. 
Άλλωστε μιλάμε για γνωστά πράγματα. Πολιτικό Συνέδριο κάνουμε. Θέσεις θα καταθέσουμε 
για τα ζητήματα που μας απασχολούν έξι χρόνια τώρα. Δεν έχουμε ξαφνικά τον ΑΔΜΗΕ 
μπροστά μας, την μικρή ΔΕΗ, τα κοινοπρακτικά σχήματα, τα ΝΟΜΕ, τα ΑΔΥ, την 
δακοψιμότητα. Τα ξέρουμε και έχουμε τοποθετηθεί και ο κάθε, αν θέλετε, το κάθε 
ψηφοδέλτιο, η κάθε παράταξη μπορεί πολύ όμορφα όπως κάνει η Αγωνιστική Συνεργασία 
που έχει μία συγκεκριμένη θέση και άποψη από τότε που εμπάς η περιπτώσει 
συγκροτήθηκε, να διανεμηθεί στους συνέδρους και να κατατεθεί, να την μάθουν οι 
σύνεδροι και θα τοποθετηθούν όσοι σύνεδροι από την Αγωνιστική Συνεργασία, να το πούνε 
δεκαπέντε φορές, τριάντα μήπως και το εμπεδώσουμε. Πολιτικό είναι το ζήτημα. Άρα λοιπόν 
δεν μπαίνει κανένα τέτοιο θέμα. Σ’ ότι αφορά τις υποτιθέμενες  εντός εισαγωγικών απειλές , 
ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι. Το Συνδικάτο ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πρωτίστως διακρίνεται για τον 
συνδικαλιστικό πολιτισμό του. Όποιος δεν γουστάρει ν’ ακούσει τον Νεκτάριο μπορεί να 
πάει στην δίπλα αίθουσα να πιει καφέ, γιατί  κι εγώ, δεν μ’ αρέσουν αυτά που λέει το ΚΚΕ, 
παράδειγμα, αλλά δεν μπορώ να προβοκάρω τον άνθρωπο που θα έρθει να μιλήσει από το 
ΚΚΕ. Πραγματικά δεν μπορεί να συγκλίνουμε ούτε στο άπειρο αλλά κάθομαι και τον ακούω 
και ενδεχομένως κάτι να κερδίσω. Άρα θα παρακαλούσα πάρα πολύ για να είμαστε εντάξει 
αύριο εκεί θα τοποθετηθούν σ’ ότι αφορά την πολιτική του Συνδικάτου, θα δει όλος ο 
κόσμος ένα επτάλεπτο βιντεάκι από την δράση της Ομοσπονδίας απ’ το προηγούμενο 
Συνέδριο που χει πολιτικά χαρακτηριστικά κι αν διαφωνεί με αυτά τα πράγματα που ο 
καθένας βάζει, θα τοποθετηθεί.  

Δεύτερον, θα γίνει η εναρκτήρια ομιλία από εμένα με την σχέση της ΓΕΝΟΠ, όχι του 
Αδαμίδη. Ναι, όταν λέμε υπάρχει θέση επαναβεβαίωσης του ΙΤΟ είναι θέση της 
πλειοψηφίας.  
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Και τρίτο θέμα θα τοποθετηθούν τα πολιτικά κόμματα επί των θέσεων που νωρίτερα, της 
πλειοψηφίας, των αποφάσεων του Συνεδρίου, θα βάλει η Ομοσπονδία δια του ομιλούντα. 
Εκεί θα τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τοποθετηθεί βεβαίως ο Υπουργός για την πολιτική, που 
έχει να κάνει με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, δεν ζούμε στο 1980, στο 2016 με ψήφιση 
τρίτου μνημονίου ζούμε, θα τοποθετηθεί  ΣΥΡΙΖΑ, θα τοποθετηθεί η Ν.Δ., θα τοποθετηθεί το 
ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το Ποτάμι και η Ένωση κεντρώων. Έχουμε 
υποχρέωση ν’ ακούσουμε τις θέσεις τους. Είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε. Αυτοί που 
μπορούνε να προβοκάρουνε διαδικασία κάποιου που μιλάει επειδή δεν συμφωνούν, επειδή 
θεωρούν ότι έχουν το αλάθητο του Πάπα, οι δικές τους θέσεις είναι αυτές που πρέπει να 
γίνουν αποδεκτές απ’ όλους. Δεν μπορεί να μπαίνουμε σ’ αυτή την διαδικασία.  

Τώρα είναι απολύτως καθαρό, ότι ποτέ δεν έχουμε βάλει εμείς ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με το ποιος πλήρωσε, το ποιος δεν πλήρωσε μάλλον το πώς ήταν η διαχείριση  έτσι, 
δεν ήταν η διαχείριση, να μην τα επαναφέρουμε. Όμως, εγώ δεν το διάβασα στην πρώτη 
ομιλία μου για να μη δημιουργήσω προβλήματα. Όπως γνωρίζετε κύριοι της Ομοσπονδίας, 
συνάδελφοι, «το Σωματείο μας ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματα ως μέλος της ΓΕΝΟΠ έχει 
ζητήσει πολλές φορές να ενημερωθεί εγγράφως για την διαχείριση των οικονομικών της 
Ομοσπονδίας σε βάθος δεκαετίας, όμως δεν έχει λάβει απάντηση.», δηλαδή αυτό πλέον, 
λείπει και ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, ε είναι προκλητικό να έρχεται ως αίτημα στην 
Ομοσπονδία. Δηλαδή τι ν’ απαντήσουμε εμείς όταν γίνανε Συνέδρια, κλείσανε, ορκωτοί 
λογιστές κλπ. Ακούστε κάτι συνάδελφοι για να τελειώνουμε μια και πέρα. Υπάρχει μια 
δικογραφία 1.500 σελίδων. Όποιοι είναι ν’ απολογηθούν, θ’ απολογηθούν στη δικαιοσύνη. 
Και δεν έχουν καμία υποχρέωση ν’ απολογηθούν εδώ. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία. 1500 
σελίδες είναι η δικογραφία και κάποιοι είναι κατηγορούμενοι δεν έχουν καμία μα καμία 
υποχρέωση ν’ απολογηθούν εδώ. Για να κλείνει αυτή η ιστορία, για να μην κυκλοφορούν 
τέτοια χαρτιά. «δεκαετίας οικονομικά αποτελέσματα». Σ’ ότι αφορά τώρα τα Σωματεία θα 
σας πει ο Λευτέρης ποια είναι αυτά (……) 

Αδάμ Λευτέρης: Λοιπόν σε ότι αφορά τα Σωματεία τα οποία έχουν κάνει αίτηση στην 
Ομοσπονδία είναι το Σωματείο «Ζευς» το οποίο δραστηριοποιείται στην Ρόδο, είναι το 
Σωματείο «Μέγας Αλέξανδρος» το οποίο δραστηριοποιείται στην Φλώρινα η δύναμη τους 
είναι κοντά στα 60 άτομα, αυτοί που ψήφισαν, που ψήφισαν λέω είναι το 2014 και είναι 60 
άτομα, το «Ζευς» 120 περίπου άτομα και είναι και το Σωματείο Χειριστών νομού Φλώρινας 
που είναι κοντά στα 160 άτομα που ψήφισαν. Επίσης είναι και το ΣΕΝ που απαρτίζεται από 
εργολάβους, εργολαβικούς εργαζόμενους και όχι μόνο, και ψήφισαν κοντά στα 317 άτομα 
αν δεν κάνω λάθος.  

Αδαμίδης: κάτι που ξέχασα να πω, ξέχασα να πω το εξής, δεν σας είπε πόσα μέλη έχει, σας 
είπε πόσοι εμφανίζονται αυτοί που ψήφισαν. (Διάλογος εκτός μικροφώνου). 

Αδάμ: ευχαριστώ, δύο ακόμα σε ότι αφορά τα άρθρα τα οποία αλλάζουνε, είναι το άρθρο 48 
που αφορά την Επιτροπή των Ενεργειακών Κέντρων που δεν συγκροτήθηκε καμιά φορά, 
μένει όμως ότι με ευθύνη της Ομοσπονδίας μπορεί να συγκροτήσει Επιτροπής δουλειάς, 
διάφορε επιτροπές δουλειάς για την καλύτερη λειτουργία της Ομοσπονδίας, κλπ κλπ. Έτσι; 
Και επίσης καταργείται στο άρθρο το 76 σε ότι αφορά τις Επιτροπές, τα Περιφερειακά 
κέντρα και μένουν οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας και οι Επιστημονικές Επιτροπές.  

Αδαμίδης: λοιπόν, ακούστε! Για να δώσουμε την απάντηση θα μοιραστεί το καταστατικό 
έτσι κι αλλιώς το οποίο θα πάει για τροποποίηση. Επειδή αυτά που θα τροποποιηθούν έχουν 
να κάνουν με τις ορολογίες, το έχω πει, δεν χρειάζεται κανείς να τις κρατήσει, ναι όπως το 
είπες το ΚΗΕ δεν υπάρχει περίπτωση να βγει, ΚΗΕ μένει.  Απλά αλλάζουμε εκεί και λέμε ότι 
είναι των Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες) και μπαίνει ένας 
προβληματισμός, δεν έχει μπει στο καταστατικό, θα το δείτε ότι δεν το γράψαμε. Με 
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δεδομένα που υπάρχουνε, εμείς μπορούμε και να το σταματήσουμε και να το 
τροποποιήσουμε αργότερα, ότι υπάρχουν όλες αυτές οι κουβέντες και έχουμε μία Εταιρεία η 
οποία φύγει αύριο και ο ΑΔΜΗΕ παράδειγμα  δεν λέγεται ΑΔΜΗΕ αύριο. Αυτόν θα τον 
έχουμε μέσα; Σ’ αυτόν τον προβληματισμό κι όχι κάτι άλλο. Αν έρθει βεβαίως ένα 
κοινοπρακτικό σχήμα με άλλον ιδιώτη, πως το λέμε με ιδιώτη που έχει την πλειοψηφία, τότε 
αυτό είναι σε δεύτερη φάση. Αλλά αν η κυβέρνηση ψηφίσει το Νόμο έτσι όπως διατείνεται 
και λέει ότι πέτυχε τη Συμφωνία για έναν ΑΔΜΗΕ που δεν θα λέγεται ΑΔΜΗΕ, εμείς τι 
κάνουμε μ’ αυτόν αφού δεν θα λέγεται ΑΑΔΜΗΕ που τώρα τον γράφουμε ΑΔΜΗΕ; Αυτός ο 
προβληματισμός υπήρχε και δεν θα ήταν απολύτως κανένας αιφνιδιασμός. Είπαμε ότι 
πιθανών να καλύπτεται με αυτό που είπαμε το ότι και με οποιαδήποτε άλλη εταιρική 
σύνθεση υπάρχει μέσα. Δεν το γράψαμε στο καταστατικό, θέλουμε να το δούμε. Παιδιά 
αυτά τα απαντούν, Ιορδάνη τ’ απαντούν οι νομικοί. Δεν θα τ’ απαντήσουμε εμείς. Αν μπορεί 
να περάσει ή δεν περνάει. Το καταστατικό, ναι Μπάμπη μου συμφωνώ.  

Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, Μπάμπη, Φλώρα και Ηλία δεν περιγράψαμε αυτό που σας είπα 
τώρα. Δεν γράφεται μέσα. Λέει καθαρά πράγματα. Όπως επίσης και υπήρχε και μια 
διευκρίνιση που τοποθετήθηκε κάποιος συνάδελφος στο άρθρο 2 που λέει, που 
απασχολούνται στους τομείς δραστηριότητας, παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και μπήκε 
ένα (……………….) τι ξέρεις πάει η «Εμπορία» κάπου; Γι αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε το 
εμπορίας. Αν το βάλουμε, εγώ λέω να μην το βάλουμε, αν φτιάξει κάποιος άλλο κομμάτι της 
Εταιρείας και φτιάξει «Εμπορία» και την πουλήσει τροποποίησέ το τότε και βάλε τότε και 
«Εμπορία» μέσα που δεν θα ναι δική σου και θα ναι ενδεχομένως κι 100% κάποιου άλλου 
αλλά τώρα άμα βάλεις «Εμπορίας»  τότε πολύ εύλογα ξεκινάει ένα ερώτημα από τον 
Μπάμπη κι από τον οποιοδήποτε γι αυτό δεν το γράψαμε το «Εμπορίας». Μπορεί να είναι η 
προοπτική αλλά εμείς δεν θα πούμε μπροστά από το κάρο. Για να συνεννοηθούμε γι αυτό το 
πράγμα για να μην μπερδευτούμε. Γι αυτό ο δικηγόρος δεν το έγραψε. Λοιπόν, τώρα πάμε 
σε πέντε τοποθετήσεις.  

Είχαμε λοιπόν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την εγγραφή του ο «Ζευς» την Παρασκευή, 
ξέχασα να το πω, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για εγγραφή του Συνδικάτου «Ζευς», 
εκδόθηκαν τα ασφαλιστικά σήμερα, απορρίφτηκε το αίτημα προσωρινής εγγραφής του 
«Ζευς» και σωστά απορρίφθηκε γιατί δεν μπορείς να εγγράψεις Σωματείο. Πρέπει να 
γράψεις συνέδρους. Δηλαδή το Σωματείο εκπροσωπείται εκεί σαν τι; Σαν σφραγίδα; Δεν έχει 
εκλέξει το Σωματείο αυτό συνέδρους. Και γι αυτό και, εκτίμηση μου είναι έτσι;, η πρόεδρος 
έχει απορρίψει τα ασφαλιστικά.  

Αδάμ: για να γραφτεί σωστά στα πρακτικά το όνομα του Σωματείου Χειριστών, η ονομασία 
του είναι Σωματείο Χειριστών ΛΚΠΑ ΔΕΗ. Είναι ο Γιάννης ο Πολιτίδης ναι.  

Αδαμίδης: λοιπόν, επειδή το καταστατικό λέει το εξής, ότι το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει επί 
(……………………) εντάξει; Αν είχαμε χρόνο μπροστά, τότε θα ήμασταν υποχρεωμένοι να 
απαντήσουμε για να προχωρήσει το αντίστοιχο Σωματείο να κάνει τις ενέργειές τους. 
Ακριβώς με αυτήν την διαδικασία δεν κέρδισε τα ασφαλιστικά ο «Ζευς» διότι στο γράμμα 
που είχαμε στείλει τότε στον «Ζευς» που μας ζήτησε επίσημα τα πρακτικά του Δ.Σ., του 
είπαμε το ότι το θέμα το συγκεκριμένο της εγγραφής του «Ζευς» όπως και άλλων τριών 
Σωματείων θα συζητηθεί στο Συνέδριο που θα γίνει εντός τριών μηνών, γίνεται εντός έξι. Γι 
αυτό δεν θ’ αποφασίσουμε σήμερα θα το πάμε στο Συνέδριο. Εντάξει; Λοιπόν πέντε 
τοποθετήσεις. Πέντε να γράψω ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν. Ο Λευτέρης ένα βέβαια γιατί 
δεν ακούστηκε η ιστορία, ο Μάστορας, κι ο Τωμαδάκης πέντε.  

Χατζάρας: ξεκινάω εγώ, Ιορδάνη κάνε υπομονή λιγάκι. Εντάξει. Λοιπόν πολιτικό είναι το 
θέμα, πολιτικοσυνδικαλιστικό. Έχει να κάνει με το Συνέδριο του 2011, με την διαδικασία των 
νομικών Συμβούλων της Ομοσπονδίας Κατρούγκαλο, Καζάκο και Χρυσόγονο. Ήταν η επίμαχη 
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διαδικασία που η ΠΑΣΚΕ, η παράταξή μου τότε έκανε την εισήγηση την συγκεκριμένη 
εφαρμόζοντας την οδηγία η οποία ήταν υποχρεωτική από κει πέρα να εφαρμόσουμε τον 
νόμο στην Ελλάδα. Επειδή έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορα πράγματα είναι πολύ καλό να 
πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους. Πολιτική μπορεί να κάνουμε μεταξύ μας, 
συνδικαλισμό μπορεί να κάνουμε μεταξύ μας. Η Οδηγία ήτανε Νόμος και έπρεπε να 
εφαρμοστεί στην χώρα μας. Μπορούσαμε κάλλιστα εμείς τότε να πούμε ότι ξέρεις τι; 
Κάνουμε μια στριφογυριστή και δεν μπαίνουμε στην διαδικασία και ψηφίζουμε αρνητικά. 
Πήραμε την ευθύνη σαν ΠΑΣΚΕ και κάναμε την τοποθέτηση την συγκεκριμένη και είπαμε 
ψηφίζουμε μέσα στην διαδικασία την συγκεκριμένη και είπαμε τι; Έχοντας νομικούς 
συμβούλους επαναλαμβάνω, τον σημερινό Υπουργό Εργασία, τον σημερινό Ευρωβουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Χρυσόγονο και τον κύριο Καζάκο, καθηγητή του Εργατικού δικαίου 
Θες/νίκης. Και τι είπαμε τότε; Συγκεκριμένα πράγματα. Ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν 
πρόκειται να παίξουμε παιχνίδια απέναντι τους εργαζόμενους. Και θα πάμε απέναντι στην 
ιστορία, στην πώληση απευθείας, στην πρόσβαση τρίτον στα Δίκτυα, και στην ιστορία του 
ΙΤΟ και πήγαμε και επιβάλλαμε και πήραμε την ευθύνη από εκεί και πέρα γιατί μπορούσαμε 
κάλλιστα να πούμε ότι ξέρεις τι; Πάμε σε απεργία. Ήτανε υποχρεωτική η Οδηγία να γίνει 
Νόμος στην χώρα μας. Και πήραμε αυτή την ευθύνη. Λοιπόν, η παράταξή μας παραμένει σ’ 
αυτή την διαδικασία δεν αλλάζουμε τίποτα εμείς. Έρχεται όμως τώρα εκ των υστέρων μία 
πολιτική διαδικασία και πολιτική διεργασία και τι λέει; Και την μικρή ΔΕΗ φέρνει στο 
προσκήνιο, διαβάζοντας και για την Volt και για οτιδήποτε άλλο και για ορυχεία να 
κλείσουνε και για υδροηλεκτρικά να λειτουργήσουνε και μια σειρά άλλα πράγματα. 
Επαναλαμβάνω και λέω, από τον χώρο που εγώ είμαι γιατί πολλοί έρχονται και πηγαίνουν 
στην ΓΣΕΕ ενώ είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και βαφτίζονται για να εκλεγούν στο Γ.Σ. από την πλευρά ότι  
είναι ΠΑΣΚΕ. Γιατί συμβαίνουν κι αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς είναι μία πραγματικότητα 
αυτή. Μην το γελάτε καθόλου είναι μία πραγματικότητα αυτή. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. 
Όσον αφορά λοιπόν την ιστορία της παράταξης που εγώ ήμουνα και είμαι παραμένω στην 
τότε διαδικασία και δεν πρόκειται σε καμία των περιπτώσεων να πάω διαφορετικά σε 
οποιαδήποτε κατάσταση κοινοπρακτικών σχημάτων γιατί αν ήτανε έτσι τα πράγματα 
αγαπητοί συνάδελφοι θα πήγαινα να συμφωνήσω και με την ιστορία του Αθανασόπουλου 
το 2008 και να δεχτώ την διαδικασία την συγκεκριμένη.  

Για να ‘μαστε ξηγημένοι μεταξύ μας. Εντάξει; Να ‘μαστε ξηγημένοι μεταξύ μας. «Τα σύκα – 
σύκα και την σκάφη – σκάφη». Κοιτάξτε να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι προσωπικό το 
θέμα, δεν με ακουμπάει γιατί ξέρω καλά τι έχω κάνει. Στενοχωριέμαι όμως ν’ ακούω 
διάφορα πράγματα ότι εμείς είμαστε πιο διάφανοι, είμαστε πιο κρυστάλλινοι κι αφήνετε 
υπονοούμενα οι άλλοι από ‘κει πέρα να λένε διάφορα πράγματα. Θεωρώ, αφού ειπώθηκε κι 
απ’ την μεριά του προέδρου ότι Συνέδρια γίνανε, Εξελεγκτικές υπήρξαν και όλα αυτά τα 
πράγματα έχουν κλείσει. Εάν πραγματικά υπάρχει κάτι άλλο ο καθένας που πραγματικά 
νομίζει ότι υπάρχει κάτι μεμπτό, παιδιά έχω κάνει εισήγηση το 2011 σε αυτό εδώ πέρα το 
πάνελ, μπορεί κάλλιστα να καλεστεί οικονομικός εισαγγελέας, δεν χωρατεύω μ’ αυτή την 
ιστορία. Με τιμές και με οικογένειες δεν παίζουμε. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Ότι 
σαφέστατα έχει γίνει προσπάθεια για να φτιαχτεί η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας 
είναι γεγονός καμία αντίρρηση αλλά να αφήνουμε τώρα υπονοούμενα για προηγούμενους 
προέδρους και δεν συμμαζεύεται, συγνώμη επειδή υπήρξα διαχειριστής και δεν πρόκειται 
σε καμία των περιπτώσεων ν’ αφήσω γιατί δεν είναι τίμιο και έντιμο ο ταμίας να αφήνει τον 
πρόεδρο του ακάλυπτο, συγνώμη δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου αυτό το πράγμα. Δεν 
είναι σωστό και δεν είναι πρέπον. Κι έτσι πρέπει να λειτουργούνε όλοι. Τίποτα άλλο. Σας 
ευχαριστώ πολύ. Όσο αφορά το θέμα για εγγραφή Σωματείων νομίζω κι απ’ ότι 
αντιλαμβάνομαι δεν έχει ωριμάσει πρόεδρε ακόμα η κατάσταση η συγκεκριμένη, νομίζω το 
‘χεις αντιληφθεί. Καλώς βάζετε το χρονοδιάγραμμα  για το ’17 προς το ’20. Νομίζω ότι είναι 
πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε κουβέντα μεταξύ μας, να δούμε το Συνδικάτο πως το 
θέλουμε, γιατί το θέλουμε και που θα πάμε. Πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα, νομίζω ότι δεν 
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την έχουμε κάνει, αν την κάναμε νομίζω ότι κάπου θα βρεθούμε στην πορεία και θα 
συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να γίνει κουβέντα πρώτα απ’ όλα και μετά να πάμε και να 
πούμε ότι κάνουμε το ένα ή το άλλο γιατί κακά  τα ψέματα ο καθένας σήμερα έχει την 
βόλεψή του. Όπως και να το κάνουμε.  Δεν είναι εύκολο πράγμα να πας από κει και πέρα και 
να πεις άλλα πράγματα αύριο. Ξεβολεύεται πολύς κόσμος. Το αντιλαμβανόμαστε. Και 
πρέπει λοιπόν να γίνει μια σοβαρή κουβέντα και να δούμε από ‘κει και πέρα πως είναι τα 
πράγματα δομημένα και να δούμε από εκεί και πέρα ποια είναι η κατάσταση. Μας 
ξεπέρασαν οι καιροί; Αφήσαμε να περάσουν πράγματα; Νομίζω θα τα δούμε. Το προεδρείο 
τα χει πιάσει τα πράγματα και θα πάμε προς το ’20 για να τα δούμε αυτά. Συμφωνώ 
απόλυτα και δεν πρέπει να πάμε τώρα ούτε στα 200 ούτε στα 300. Θα το δούμε μετά. 
Συμφωνώ απόλυτα όμως ότι όσον αφορά την ιστορία των συνδρομών που αφορά τα 
Εργατικά Κέντρα, ναι σαφέστατα πρέπει να γίνει. Είναι μία πραγματικότητα την οποία 
πρέπει να την υλοποιήσουμε. Ανάλογα με τον αριθμό των συνέδρων που έχει βγάλει κάθε 
Σωματείο να πηγαίνει από εκεί και πέρα και να πληρώνει όπως γίνεται.  Ευχαριστώ πολύ.  

Παπαδέδε Φλώρα: λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, Αχ! Συνέδριο αρχών, θέσεων, 
προβληματισμού μονάχα που εγώ εδώ δεν άκουσα τις θέσεις και τους προβληματισμούς. 
Δεν θα τους ακούσω ούτε στο Συνέδριο, όχι γιατί το Σωματείο έχει πρόβλημα, έχω 
παραιτηθεί από σύνεδρος και αν δεν γίνει Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μέχρι τέλος Μαϊου 
είναι και το τελευταίο Συμβούλιο θα σας αποχαιρετήσω κιόλας σήμερα. Δεν πήρα κάποια 
θέση, κουράστηκα απλά. Τόσο γρήγορα. Μετά από 20 χρόνια στο Συνδικάτο, απ’ το 
Σωματείο μου δεν σκοπεύω ν’ αποχωρήσω αν με τιμήσουνε οι συνάδελφοί μου με την ψήφο 
τους στις 25 Μάη, λοιπόν, η απόφασή μου κρύβει ένα παιδί, μια ψυχική ηρεμία και την 
δυνατότητα να ξανασχοληθώ μ’ αυτά τα πράγματα, τώρα μιλάω εντελώς ειλικρινά, έχοντας 
καθίσει από μια απόσταση. Όταν είσαι πολλά χρόνια μπροστά, διαμορφώνεις κι εσύ μια 
εικόνα η οποία δεν είναι ότι είναι ψεύτικη ή την πιστεύεις αλλά δεν είναι πάντα 
ολοκληρωμένη. Οι καρέκλες δεν είναι φτιαγμένες γι να πακτωνόμαστε. Υπάρχουν άλλοι, 
ούτε πρόκειται να φύγω, θα σας βλέπω, θα με βλέπετε, εδώ θα είμαι. Μπορεί να 
ξαναεπιστρέψω κάποια στιγμή, αυτά θα τα δείξει η ζωή αλλά έτσι χρειάζεται και κάποια 
στιγμή χωρίς να φεύγεις απ’ το συνδικαλιστικό κίνημα λίγη απόσταση και ψύχραιμη… γιατί 
δεν ήταν ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια εύκολα και ειδικά για όσους ήταν στον ΑΔΜΗΕ. 
Και συνεχίζουν να μην είναι βέβαια για κανέναν σ’ αυτή τη χώρα. Πάμε τώρα λοιπόν.  

Αρχές, θέσεις κλπ, περί του ΑΔΜΗΕ και του ΙΤΟ θα πω πιο συγκεκριμένα την άποψή μου 
παρακάτω. Αλλά εδώ ούτε αρχές, ούτε θέσεις, ούτε προβληματισμούς άκουσα, και δεν έχω 
ξανακούσει και το χω θέσει χιλιάδες φορές το θέμα. Ποια είναι η θέση μας για τα 
κοινοπρακτικά σχήματα; Ακόμα κι αν μου απαντήσετε που όλοι με μία φωνή ένα όχι θ’ 
απαντήσετε, το όχι από μόνο (παύση) και το πρόγραμμα και η διάρκεια και από την εμπειρία 
μας των Συνεδρίων των τελευταίων πολλών ετών, συνήθως Συνέδριο δεν γίνεται, όχι 
Συνέδριο τουλάχιστον αρχών, θέσεων και προβληματισμού, θα δείξει, θα φανεί. Δεν το 
βλέπω πάντως αυτό.  

Μία κουβέντα τώρα όσον αφορά το Σωματείο μου, που πρέπει να πω κάποια πράγματα σε 
σχέση με την έκτακτη εισφορά κλπ. Ένα πράγμα, η ιστορία, το τροφείο συνδέθηκε με την 
Έκτακτη Εισφορά προς την ΓΕΝΟΠ για να καλυφθούν χρέη κλπ, δεν θα πω τα ‘χω πει πολλές 
φορές. Χρησιμοποιήθηκε και το ‘χω πει πολλές φορές μ’ έναν εκβιαστικό τρόπο. Γι αυτό και 
αντέδρασε τουλάχιστον το δικό μας Σωματείο, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Υπάρχουν 
ζητήματα, υπάρχουν κι οικονομικά προβλήματα και στο συγκεκριμένο Σωματείο, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιείται μια κατάσταση με όρους εκβιασμού και το ξέρετε και σε προηγούμενο 
Συνέδριο ήρθαμε με δικαστική απόφαση και έχουνε γίνει πάρα πολλά. Εγώ θα μεταφέρω 
στο Σωματείο την δυνατότητα, την πρόταση του προεδρείου, δεν μπορώ να… σε κάθε 
περίπτωση, η απόφαση τουλάχιστον απ’ το Σωματείο μου και τουλάχιστον απ’ την πλευρά 



ΔΣ   ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ    4/4/2016 

 

[40] 
 

μου που θα απαιτηθεί θα πρέπει να είναι σοβαρή και να έχει ισχύ, να μην είναι σαν κάτι 
συναλλαγματικές του παρελθόντος σε συνέδρια, ακάλυπτων στη συνέχεια, λοιπόν αλλιώς 
δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λογική, το ναι θα είναι ναι και το όχι θα είναι όχι. Έχεις απόλυτο 
δίκιο Γιώργο, σωστά το επισημαίνεις, εγώ παραμένω στο ΟΧΙ και του δημοψηφίσματος. Ε, τι 
να κάνουμε είμαι αρβανίτικο κεφάλι, δεν αλλάζω εύκολα. Τώρα, ως προς το τέτοιο, το 
Σωματείο έχει όντως ζητήσει ενημέρωση για την διαχείριση δεκαετίας και κοιτάξτε τώρα, 
κάθε Σωματείο – μέλος, κάθε μέλος κάθε Σωματείου, έχει δικαίωμα να μαθαίνει τα 
οικονομικά του οίκου του, όπως και στην οικογένειά μας, δεν μπορείς να πεις σε κάποιον 
εκτός αν είναι ανήλικο, εδώ δεν έχουμε ανήλικους, λοιπόν ότι δεν σου δίνω, ότι δεν έχει το 
δικαίωμα τουλάχιστον να ζητήσει λογαριασμό. Αυτό δεν είναι μομφή, είναι πραγματικά 
δικαίωμα και δεν καταλαβαίνω  γιατί οι φωνές και οι υστερίες; Και να πω επίσης το εξής, 
χωρίς να υπονοώ κάτι αλλά δε έχει λογική αυτό πράγμα, μια χώρα ολόκληρη έχει βουλιάξει 
και συνεχίζει να βουλιάζει και να διαλύεται από ένα χρέος που κανένας δεν της έδωσε 
λογαριασμό, σ’ αυτό τον λαό που το πληρώνει και το κουβαλάει στην πλάτη του. Πως έγινε; 
Τι είναι αυτό; Τι πληρώνουμε γενιές ολόκληρες μέχρι και τα δισέγγονά μας; Και κανένας δεν 
πλήρωσε γι αυτό. Κανένας δεν ζητάει για να πάει εδώ πέρα να γίνει δικαστήριο αλλά όλες οι 
συλλογικές διαδικασίες προβλέπουν και λογοδοσία απέναντι στα μέλη. Για να μην 
τρελαινόμαστε.  

Πάμε τώρα στα θέματα τα ενεργειακά όπως έλεγε η ατζέντα η σημερινή. Σε σχέση με την 
επαναβεβαίωση του ΙΤΟ. Το ΙΤΟ άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Όπως 
και η συμφωνία παλαιότερα στη μετοχοποίηση, όπως και η συμφωνία για το ασφαλιστικό, 
κ.ο.κ., τι να λέμε ποια; Τα έχουμε πει … χρόνια ολόκληρα, δεν έχει νόημα. Τα ντουβάρια 
μπορεί να τα χουν καταλάβει περισσότερο χωρίς να εννοώ, δεν έχει νόημα να τα ξαναλές. 
Άνοιξε το δρόμο για να γίνει αυτό που έγινε. Να πηγαίνει ο ΑΔΜΗΕ προς πώληση. 
Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, σαφώς και είναι ζήτημα η είσοδος του στρατηγικού 
επενδυτή και όλα αυτά αλλά ξαναλέω, δεν πρόκειται περί κανενός περάσματος του ΑΔΜΗΕ 
στο Δημόσιο, με την έννοια του Δημοσίου που ξέρουμε. Πρόκειται για πέρασμα προς το νέο 
ταμείο αποκρατικοποιήσεων που θα έχει έδρα όπως ζητάνε οι θεσμοί και τουλάχιστον μέχρι 
τώρα, αυτοί οι περιβόητοι θεσμοί. Λοιπόν, αυτοί που μας έχουν κάτσει στο σβέρκο, ότι 
φέρνουνε στη μούρη  όλων των κυβερνήσεων «ελληνικών», αυτοί το υπογράφουν θα έχει 
έδρα το Λουξεμβούργο και προϊστάμενο τον Σόιμπλε. Ε, λοιπόν για να μην τρελαθούμε να 
ξέρουμε δηλαδή και να λέμε και στον κόσμο. Μ’ αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα 
τα χουν γράψει πολλές φορές, όποιος τα χει διαβάσει τα ξέρει δεν θα πω αναλυτικά, το 
οποίο καλύπτει και τα ενδεχόμενα όχι πια τόσο της Μικρής ΔΕΗ όσο κάτι πολύ χειρότερο, 
των πολλών μικρών ΔΕΗ, που φαίνεται να προκρίνονται και μπορούμε να πούμε είναι σαφές 
και μόνο το ότι δεν βάζουν μέσα τους λιγνίτες λέει πράγματα για το… δεν θα ναι μονάχα να 
μπουν συμπράξεις, θα ναι και λουκέτα … λοιπόν, η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη παρά 
ότι θέλεις ξανά ΔΕΗ, δυστυχώς σε λίγο θα χρειαστεί να την φτιάξεις απ’ την αρχή, ενιαία, 
καθετοποιημένη και αδιαίρετη. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με τους όρους ξανά που σου χει 
βάλει εχθές και που σ’ έχουν διαλύσει μέχρι σήμερα. Εκτός εάν και είναι για τα μάτια του 
κόσμου. Είπα όχι έτσι αλλά χωρίς να δημιουργεί και ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα μου 
επιτρέψεις, είπαμε αποχαιρετιστήρια ομιλία. 

Πάμε λοιπόν τώρα για το ασφαλιστικό. Να έρθει η Θωμοπούλου και να μας πει, τώρα τι να 
πω; Να μην πω αυτά που είπε ο Σαράντος, να πω τι; Ότι αποκλείουμε Σωματεία γιατί 
υπάρχει η τάδε διαφωνία αλλά θα φέρουμε τον Νεκτάριο την ταφόπλακα του Ασφαλιστικού. 
Ο.Κ. μπράβο! Λοιπόν να πω τώρα και για τα επαγγελματικά ταμεία που είπατε παιδιά. Και το 
παράδειγμα της Νορβηγίας ήταν πάρα πολύ καλό, θα θυμίσω όμως το εξής, η Νορβηγία έχει 
την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει δύο πράγματα που εμείς, μάλλον δεν έχει δύο πράγματα που 
εμείς έχουμε. Δεν έχει μνημόνια βεβαίως, και δεν είναι μέλος της Ε.Ε.. μόλις φύγουμε απ’ 
την Ε.Ε. κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Νορβηγίας. Λοιπόν, λέει βέβαια 
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πράγματα, γιατί η Νορβηγία είναι έτσι κι εμείς είμαστε αλλιώς, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή 
μας προοπτική.  

Τέλος περί της αναλογιστικής μελέτης που δεν την έχει η ΓΕΝΟΠ εγκαταλείψει, πολύ 
χαίρομαι, εγώ μπορώ να σας κάνω και το αποχαιρετιστήριο δώρο μου  γιατί την 
αναλογιστική μελέτη εγώ την έχω κάνει. Για τις Εταιρείες, για τον Όμιλο συνολικά και για τον 
ΑΔΜΗΕ ειδικά, είμαι οικονομολόγος, ξέρω από αυτά, καλός οικονομολόγος κατά γενική 
εκτίμηση, λοιπόν θα σας την στείλω σ’ έναν ωραίο φάκελο να την έχετε ως στοιχείο. Θα 
δείτε ότι είναι πάρα πολύ ωραία όσο χαμηλό κι αν βάλετε με το επιτόκιο δανεισμού του 
νοικοκυριού, δεν υπάρχει χαμηλότερο σήμερα στην χώρα, θα δείτε ότι σήμερα η 
ασφαλιστική περιουσία ανέρχεται σε σχεδόν 12 δις. Για τον Όμιλο.  

Λοιπόν, πάμε τώρα, καταστατικές αλλαγές. Καλά προφανώς κανένας δεν θα διαφωνήσει γι 
οντότητες που δεν υπάρχουνε ΔΕΣΜΗΕ, ΟΑΠ κλπ, για το θέμα εκεί της σύνθεσης, πολύ μου 
τα μπερδεύετε. Αυτό είναι ήξεις αφήξεις ουκ εν πολέμω θνήξεις και είναι που θα βάλεις το 
κόμμα. « Ήξεις αφήξεις ουκ,» ή «ήξεις αφήξεις, ουκ εν πολέμω θνήξεις»; Λοιπόν, τώρα που 
θα βάλετε μετά το κόμμα δεν ξέρω. Όταν το αφήνουμε πολύ χύμα, όταν βλέπουμε την 
διαδικασία βεβαίως το ΚΗΕ καλύπτει μέχρι στιγμής, και θα δούμε τι θα γίνει η γνώμη μου 
είναι ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό αν φιλοδοξεί να συνεχίσει και να παίζει ρόλο αυτή η 
Ομοσπονδία που έχει κάθε λόγο να το κάνει, θα πρέπει να είναι ανοιχτό ακόμα και σε 
Σωματεία αυτό που λέμε σήμερα ανταγωνιστών πολύ δε περισσότερο στους εργαζόμενους 
που δουλεύουν δίπλα σήμερα, μ’ εμάς στους εργολάβους και μ’ αυτή την έννοια 
τουλάχιστον για τα Σωματεία ……………………….. στα λίγα πράγματα που μπόρεσαν να 
ειπωθούν, εντάξει το ……………………… γνωρίζω τι είναι θα πρέπει να τα δεχτούμε. Επίσης θα 
συμφωνήσω και δεν έχω αλλάξει άποψη όχι τώρα χρόνια ολόκληρα ο Ηλίας το ξέρει καλά 
ότι σαράντα Σωματεία και Σωματειάκια δεν είναι το ιδανικό και τουλάχιστον δεν είναι το 
ιδανικό μου για μία σειρά λόγους. Επειδή όμως αυτά δεν μπορούν να γίνουν με διοικητικές 
αποφάσεις. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανέναν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η 
Ομοσπονδία είναι να καλέσει τα Σωματεία τουλάχιστον τα ομοειδή κατά την δική της, σε μια 
πρώτη εκτίμηση να γίνει μια σοβαρή συζήτηση συνενώσεων.  Σαφώς χρειάζεται πολιτική 
βούληση, δεν μπορώ να πω ότι την βλέπω, αλλά να μην λέμε τώρα κι ότι μας έρθει. Άλλο η 
ευχή κι άλλο η πραγματικότητα. Αλλά αν θέλουμε να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει 
να γίνει αυτό. Όσο τα ίδια τα Σωματεία δεν είναι μέρος αυτής της κουβέντας και της 
διαδικασίας μπορεί ο καθένας να βάζει πολλά στο μυαλό του.  

Και τέλος, περί της οικονομικής διαχείρισης κλπ. Κοιτάξτε! Και της λειτουργίας της 
Ομοσπονδίας (παύση) δεν πειράζει ας κακοκαρδιστούμε. Εκτός από τον σημερινό πρόεδρο 
και τον Οργανωτικό αν δεν απατώμαι, τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου δεν ήρθαν χθες, 
δεν ήρθαν στις εκλογές του ’14. Εδώ ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ ήταν κι όταν 
πουλιόταν κι ο ΑΔΜΗΕ και παραιτήθηκαν. Αναστήθηκαν βέβαια. Αναστήθηκε η ΓΕΝΟΠ. Αν 
θεωρούμε τους εαυτούς μας ΓΕΝΟΠ. Λοιπόν, έχω ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα Κώστα, δεν 
ξεχνάω. Έχω καλή μνήμη. Λοιπόν, βεβαίως η ιστορία ξαναγράφεται πολλές φορές αλλά 
εμένα η μνήμη μου δεν με απατά σε κάποια πράγματα. Λοιπόν μην τρελαθούμε κι εντελώς. 
Τι είναι αυτές οι κολυμπήθρες του Σηλωάμ; Ξαναστήθηκε η Ομοσπονδία στα πόδια της, 
μάλιστα, για πρώτη φορά δεν χρηματοδοτείται απ’ την Διοίκηση, μπράβο! Ζήτω! Αλλά οι 
εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη, ναι, μέσω της Διοίκησης. Γιατί χωρίς την συλλογική Σύμβαση, το 
τυράκι του τροφείου, τον εκβιασμό με το τέτοιο και είπα, θα έλεγα εγώ αν ξαναστεκόταν 
οικονομικά στα πόδια της η Ομοσπονδία. Όχι ότι ήταν ευχή μου αλλά αυτή είναι η 
πραγματικότητα.  Και τέλος πάντων καλά έκανε και ξαναστήθηκε στα πόδια της και δεν έχει 
κανένας, εγώ τουλάχιστον δεν έχω να πω κάτι για τις οικονομικές διαχειρίσεις απ’ τον Ιούνιο 
που βρίσκομαι εδώ. Αυτά που έχω δει και ξέρω. Αλλά να σταθεί στα πόδια της όχι σαν 
αυτοσκοπός. Η Ομοσπονδία δεν υπάρχει για να υπάρχει. Δεν είναι κτήμα έχει έναν ρόλο και 
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μια αναφορά και λογοδοσία απέναντι στους εργαζόμενους. Να φέρνει αποτέλεσμα. Ποιο 
είναι το αποτέλεσμα; Να καλυτερεύει την ζωή τους. Ή να προστατεύει ότι μπορεί  
τουλάχιστον απ’ την ζωή του; Η λογική ότι αυτό είναι νόμος και επικράτησε πολλά χρόνια και 
συνεχίζω να το ακούω ακόμα και σήμερα πρέπει να σταματήσει. Αν ο νόμος είναι άδικος τα 
Σωματεία γι αυτό φτιάχτηκαν. Για να αντιπαλεύουν τους άδικους νόμους. Εάν δεν το έκαναν 
πολύ απλά  δεν θα υπήρχαμε σήμερα, γιατί υπήρχαν άδικοι νόμοι που δεν επέτρεπαν την 
δημιουργία Σωματείων και ξανάρχονται αυτοί οι νόμοι. Τι θα πείτε δηλαδή αν ο νέος 
συνδικαλιστικός νόμος την διαλύσει την Ομοσπονδία; Είναι νόμος τι να κάνουμε; Λοιπόν, 
αυτά. Καλή επιτυχία στο Συνέδριο. Ελπίζω να έχουμε θέσεις, αρχές και σοβαρό 
προβληματισμό και θα τα ξαναλέμε.  

Μαστρολέων: δεν ξέρω αν η συναδέλφισα η Φλώρα όταν ανέφερε τις παραιτήσεις εκείνο το 
ανώμαλο διάστημα της ΓΕΝΟΠ εννοούσε κι εμένα. Αλλά μ’ εννοούσε, δεν μ’ εννοούσε 
πρέπει ν’ απαντήσω. Ξέρετε όλοι τι συνέβη τότε. Τα παιχνίδια της ΔΑΚΕ  είμαστε όλοι σε μία 
παράταξη, είμαστε δύο, διεκδικούσε τον πρόεδρο, ναι χίλιοι δεκατρείς.  Η ΠΑΣΚΕ  δεν ξέρω 
πως λεγότανε τότε, διεκδικούσε κι αυτή τον πρόεδρο, απ’ την μεριά της γιατί τον είχε. Βάσει 
του καταστατικού λοιπόν, κλήθηκα να παίξω ένα διαδικαστικό ρόλο μέχρι να λυθεί το 
ζήτημα αυτό. Αυτή όμως η ιστορία, μπορεί και σκόπιμα, τράβαγε. Εγώ λοιπόν κατά τη γνώμη 
σας έπρεπε να κάτσω στη θέση του προέδρου, να διαχειριστώ αυτό το ζήτημα, σαν 
παράταξη έχουμε τρία μέλη στο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ και ξέρετε τις θέσεις μας, έπρεπε λοιπόν 
εσείς να αποφασίσετε να πουλήσετε τον ΑΔΜΗΕ, τη μικρή ΔΕΗ κι εγώ να τα υλοποιώ έτσι; 
Αυτό έπρεπε να κάνω εγώ κατά τη γνώμη σας. Έκατσα λοιπόν κοντά στους δύο μήνες, 
κατηγορήθηκα κι από τον νυν πρόεδρο της Ομοσπονδίας ότι με μέθυσε το κρασί της 
εξουσίας, μόλις ξεμέθυσα λοιπόν, πολιτική ήταν η επιλογή όπως καταλαβαίνετε, 
παραιτήθηκα. Τώρα, αν πιστεύετε ότι αυτή η παραίτηση έπαιξε ρόλο στην πορεία που πήραν 
τα πράγματα για τον ΑΔΜΗΕ, για τις εξελίξεις γενικότερα στην Ηλεκτρική Ενέργεια δεν 
νομίζω ότι είναι κανένας αφελής εδώ. Και βέβαια το είπα και προηγουμένως αλλά να το 
επαναλάβω, εμείς για το θέμα των οικονομικών και πριν και τώρα, έχουμε την ίδια στάση.  
Δεν κατηγορήσαμε ποτέ κανέναν ότι έκλεψε, σαφώς και πρέπει να αποδοθούν πολιτικές 
ευθύνες. Πολιτικές ευθύνες. Εμείς δεν θα φέρουμε ποτέ εισαγγελείς μέσα στα Συνδικάτα, 
άλλοι το χουν κάνει αυτό. Ποτέ δεν θα φέρουμε τους εισαγγελείς μέσα στα Συνδικάτα κι 
έχουμε ζήσει τραυματικές εμπειρίες το τελευταίο πεντάχρονο, απ’ αυτή την άποψη λοιπόν, 
δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει και γι αυτό το ζήτημα.  

Ρέλιας: γραμματέα ε παρακαλώ, λοιπόν ακούστε συνάδελφοι, όσες αριστερές ταμπέλες κι 
αν βάλετε, δεν είστε αριστεροί. 

(Φασαρία) Κάποιοι εδώ μέσα λέγοντας για κολυμπήθρες του Σηλωάμ. κάποιοι μένει να 
λογοδοτήσουμε. Εννοούν εκτός από τους εαυτούς τους ότι όλοι οι άλλοι είναι κλέφτες; Να 
το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είπε η συναδέλφισα πριν από λίγο, κάποιοι λέει παραιτήθηκαν και 
πρέπει να λήξει και να γραφτεί στα πρακτικά αυτό γιατί παραιτήθηκαν; Και σαφώς δεν 
εννοούσε τον αντιπρόεδρο τον Ηλία τον Μαστρολέων. Έτσι; Αυτή την περίοδο που μιλάει η 
συναδέλφισα εγώ ήμουνα β’ αντιπρόεδρος και τελούσα, πιστεύω, με αξιοπρεπή τρόπο και 
εκπροσωπούσα αυτή την Ομοσπονδία και τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ ως β’ αντιπρόεδρος. 
Ανέλαβα λοιπόν μια Ομοσπονδία η οποία είχε μηδενική οικονομική λειτουργία και μηδενική 
οργανωτική λειτουργία. Είτε θέλετε να το καταλάβετε είτε δεν θέλετε. Απευθύνθηκα λοιπόν 
στους συναδέλφους του ΑΔΜΗΕ. Οι συνάδελφοι του ΑΔΜΗΕ, με συγκεκριμένα άτομα που 
συζήτησα κι είναι τελείως αριστερής θέσης και τοποθέτησης, το μόνο που ζητούσαν εκείνη 
την εποχή ήταν να καταργηθεί η ΓΕΝΟΠ και να δημιουργηθούν συντονιστικές Επιτροπές οι 
οποίες θα διεκδικήσουν και θα καταφέρουν με τον αγώνα τους να μην ιδιωτικοποιηθεί ο 
ΑΔΜΗΕ. Ούτε το ’να πετύχανε ούτε τα’ άλλο. Παραμένουνε τα ίδια αιτήματα, οι ίδιοι 
προβληματισμοί και σήμερα κι ο καθένας λοιπόν ν’ αποδείξει με την συμμετοχή του στους 
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αγώνες και στο Συνδικαλιστικό κίνημα το τι πιστεύει και το τι δεν πιστεύει. Εμείς είμαστε 
εδώ και μπορέσαμε και βάλαμε την υπογραφή μας στην ανόρθωση και της οικονομικής 
λειτουργίας της ΓΕΝΟΠ και την οργανωτική λειτουργία. Αυτό μπορέσαμε, αυτό κάναμε. Και 
καταφέραμε να αναγνωρίσουν κυβερνήσεις ότι είμαστε η ψυχή της ΔΕΗ και όχι μια 
συντεχνία που κάποιοι πιστεύανε ότι είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.  

Παλούκας: συνάδελφοι, επειδή όλοι κρινόμαστε, όχι απ’ αυτά που λέμε αλλά απ’ αυτά που 
αποφασίζουμε κι απ’ αυτά που κάνουμε και θα ήταν ευχής έργο αυτό το Συνέδριο να μην 
είναι μόνο απολογιστικό και οργανωτικό αλλά να ήταν ένα Συνέδριο συνοχής και 
ετοιμότητας εγώ θα λέω πάντα, γιατί το συνδικάτο πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα 
πάντα, όποιος και να κυβερνάει, διότι εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε συνδικαλισμό a la 
carte. Πολύ σωστά είπε ο Ηλίας ο Μαστρολέων πριν, ποτέ δεν είπαμε πάρα πολλοί εδώ μέσα 
για εισαγγελείς σ’ αυτή την αίθουσα. Κάποιοι όμως τα λέγανε και συνεχίζουν να τα λένε. 
Αυτό είναι ντροπή. Κι αν νομίζουνε ότι αυτό σημαίνει αριστερός, τότε εγώ δεν ξέρω τι είμαι. 
Ας με πούνε δεξιό. Ακούστε συνάδελφοι, για όλα τα πράγματα υπάρχει μία αιτία και μία 
δικαιολογία. Εδώ δεν ήρθαμε με τον ένα χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε γιατί δεν έχει ευθύνες το 
Συνδικαλιστικό κίνημα. Για να ξεκαθαρίζουμε την θέση μας. Όμως εδώ τι θα κουβεντιάζουμε 
αγαπητέ πρόεδρε; Επειδή δεν κάνουμε συνδικαλισμό a la carte, το Συνδικάτο μας έχει θέσεις 
συνεδριακές. Θα πάει αύριο να τις επιβεβαιώσει. Με δυο λόγια έτσι να τελειώνουμε για να 
μην ……………………………………. Γιατί πως γίνεται κάθε φορά όταν παίρνει κάποιος τον λόγο εδώ 
μέσα να ξέρουμε τι περίπου θα πει;  Και το μόνο που καταφέρουν ορισμένοι είναι να τους 
βαριόμαστε; Σας ευχαριστώ. Ακούστε συνάδελφοι, για όλα τα πράγματα υπάρχει μία αιτία 
και μια δικαιολογία.  

Μάστορας: λοιπόν, επειδή σ’ αυτή την αίθουσα πολιτική κάνουμε και προφανώς οι 
προσωπικές αναφορές δεν έχουν καμία θέση, οφείλω να πω το εξής, ξεκινάω από τα 
οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς που προήλθε από παρθενογένεση. Υπάρχουν όμως 
διοικήσεις οι οποίες συσσώρευαν χρέη και υπάρχουν και διοικήσεις οι οποίες  
αποπληρώνουν χρέη. Αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς; Πολιτική κριτική λοιπόν 
ασκείται και για όποιον δεν αρέσει και του είπα του Νίκου να μην φύγει γιατί δεν ήθελα να 
φύγει, για να τ’ ακούσει προφανώς εάν ενοχλείται θα πρέπει να μας πει και το λόγο που 
ενοχλείται. Υπάρχουν λοιπόν διοικήσεις στην ΓΕΝΟΠ από ιδρύσεως της που συσσώρευσαν 
χρέη και υπάρχει και μία διοίκηση η τελευταία και σ’ αυτήν την οποία έχω κι εγώ την τιμή να 
υπηρετώ, που προφανώς και με κάνει και αισθάνομαι περήφανος η οποία αποπληρώνει τα 
χρέη. Υπάρχει μία τεράστια διαφορά συνάδελφοι. Μα τεράστια διαφορά. Κι αυτό λέγεται 
πολιτική κριτική για όποιον δεν το κατάλαβε. Πάμε πάρα πέρα λοιπόν από τα οικονομικά 
προφανώς και υπήρξαν συνέδρια, προφανώς και ξέρουμε όλοι πως περνούν τα οικονομικά 
στα συνέδρια, προφανώς όλοι μας σας είπα δεν προήλθαμε από παρθενογένεση. Ναι λοιπό, 
η ΓΕΝΟΠ, αποφασίστηκε σ’ εκείνο το περιβόητο Συνέδριο του καλοκαιριού να ξανασταθεί 
στα πόδια της και για όσους δεν το κατάλαβαν θα το επιβεβαιώσουμε και στο αυριανό 
Συνέδριο ότι ναι η ΓΕΝΟΠ πλέον ξαναστήθηκε στα πόδια της παρά το ότι αβυσσαλέα 
πολεμήθηκε από ορισμένους να μην ξαναστηθεί. Προσέξτε, με τους όρους που ο καθ’ ης κι 
εκείνη την εποχή θεωρούσε σωστά ότι έπρεπε να υπηρετήσει το ξαναστήσιμο της ΓΕΝΟΠ. 
Και προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που σήκωσαν τα βάρη που δεν τους αναλογούσαν και 
πρέπει να τιμηθούν γιατί δεν θ’ αναφέρουμε τα κακά σ’ αυτή την αίθουσα για να κάνουμε 
τον έξυπνο. Πρέπει ν’ αναφέρουμε και τα καλά, να τιμάμε και τους συναδέλφους που δώσαν 
ψυχή και σώμα όλο αυτό το διάστημα που αμφισβητήθηκε το σπίτι μας, που κάναν κι αυτοί 
τον αγώνα τους ούτως ώστε να είμαστε ξανά σ’ αυτό το σπίτι και να υπερηφανευόμαστε 
πάλι για το όνομα ΓΕΝΟΠ. Προφανώς ένα Συνέδριο είναι το μέγιστο πολιτικό όργανο που 
εκεί πλέον ο καθείς αποκαλύπτεται, ξεγυμνώνεται και σαν τους χορευτές του καινούργιου 
αυτού Βέλγου, που μας πήγε εκεί πέρα και μας χόρευαν με τα πως τα είπε αυτά «τα 
παλλόμενα πέη» έτσι θα είμαστε όλοι αύριο. Ξεγυμνωμένοι μπροστά στους συνέδρους και 
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προσέξτε πρωτίστως μπροστά στις πολιτικές ηγεσίες που θα είναι παρόν. Διότι πλέον δεν 
μπορεί να κρυφτεί κανείς και να μην θυμόμαστε το τι έπαιζε ο ΣΥΡΙΖΑ  πριν τις εκλογές για 
τον έναν νόμο, ένα άρθρο τα’ αλλάζω όλα, καταργώ τα πάντα, δεν υπάρχει μικρή ΔΕΗ, δεν 
υπάρχει μεγάλη, υπάρχουν τα πάντα ο ΑΔΜΗΕ ξανά εκεί που ήταν και σήμερα να έχουμε τις 
προτάσεις τις πολύ ωραίες αυτές που μας είπαν, τα είπε κι ο Σταμάτης και τα 
προσυπογράφω.  

Έχουμε λοιπόν και ως παράταξη θέσεις τις οποίες τις τιμάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό κι 
αυτό είναι που καθιστά και κάποιον  αξιοπρεπή ή αξιόπιστο το πόσο σταθερότητα έχει στο 
χώρο για τις θέσεις που εκφράζει. Και προφανώς υπάρχουν απόψεις και θέσεις που 
εκφράστηκαν από παλιά γιατί δεν μπορώ παρά να θυμηθώ κι εδώ τυχαίνει να έχω σήμερα 
δίπλα μου ορισμένους συναδέλφους οι οποίοι υπηρέτησαν σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα κι 
έχουν φύγει 6 – 7 χρόνια συνταξιούχοι και σας ευχαριστώ που μας τιμάτε με την παρουσία 
σας σήμερα εδώ, κι αύριο στο Συνέδριο, που δώσαμε τις μάχες σ’ εκείνο το περιβόητο 
ξενοδοχείο που έκλεισε βέβαια, μπορεί να μην έκλεισε απ’ τις δικές μας μάχες αλλά 
θυμόμαστε τι γινόταν στις αίθουσες όταν χωρίζαν οι παρατάξεις και τώρα θα πρέπει ν’ 
αποφασίσουμε το ΙΤΟ το ΙSO κλπ, και πήραμε, προσέξτε πολιτικές αποφάσεις ως Συνδικάτο 
να προχωρήσουμε ούτως ώστε αυτό το σύστημα να κρατηθεί όρθιο. Ναι, και τις πήραμε και 
με πολύ θάρρος αυτές τις αποφάσεις οι οποίες ακόμα μας υπηρετούν. Μα, μας υπηρετούν. 
Δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητο ο ΑΔΜΗΕ να φύγει απ’ τη ΔΕΗ; Αποδείχθηκε 
περίτρανα.  ……………ο φίλος ο Χουντής ο οποίος προερχόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν ξέρω 
που στο καλό είναι ο άνθρωπος το απέδειξε, να μην πω και τους άλλους, λέω τον Χουντή 
που είναι, ήταν κυβέρνηση ας πούμε, τώρα δεν είναι. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να γίνει κάτι 
άλλο απ’ αυτά που το Συνδικάτο επέλεξε κι άμα θέλετε να πάω και λίγο πιο πίσω με το 
Ασφαλιστικό, γιατί ξεχνάτε ότι η απόφαση του ’99 ήταν αυτή που μας κρατάει ακόμα 
όρθιους παρά τον πόλεμο που όλοι κάνουμε κατά καιρούς μέσα σ’ αυτή την ιστορία κι 
επικαλούμαστε όπως ξαναείπε ο Σταμάτης την περιουσία που υπάρχει μέσα στην περιουσία 
της ΔΕΗ και ακόμα, δεν ξέρω αν αύριο αυτή η αριστερή κυβέρνηση καταφέρει να το 
περάσει. Υπάρχει εκεί και μας προστατεύει. Διότι έχουμε περιουσία μέσα στην περιουσία 
της ΔΕΗ. Και αν αυτή είναι η αριστερή κυβέρνηση και όσοι την υποστηρίζουν αισθάνονται 
κάπως θιγμένοι πολύ θα τους καλούσα να φύγουν από την αφάνεια κι αύριο να πάρουν τα 
μικρόφωνα στο Συνέδριο και να πουν τις απόψεις τους, όπως τις έλεγαν παλιότερα εκτός κι 
αν άλλαξαν , διότι αν άλλαξαν οφείλουν να τις ξαναπούν, να τις ξανακούσω. Έτσι; Άρα δεν 
υπάρχει θέμα «άφαντος»! όχι! Μπροστά όπως σας ξαναείπα τους χορευτές αυτούς και εδώ  
ο καθένας ν’ αποφασίσει τι είδους μυαλά κουβαλάει.  

Συνεπώς, αγαπητοί συνάδελφοι, ναι και θέσεις υπάρχουν και για τα κοινοπρακτικά σχήματα 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια φτιαγμένες και η Ομοσπονδία την έχει αυτή τη θέση, γιατί δεν 
την λέμε; Κάποτε μιλούσαμε γι αυτή την διαδικασία ότι ναι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε 
για κοινοπρακτικά σχήματα  51 - 49 στο δημόσιο. Στην νέα ισχύ. Έτσι είχαμε πει τότε στα 
Συνέδρια μας αν δεν θυμάμαι. Ναι, ναι η θέση της ΔΑΚΕ, αυτήν λέω. Κι εμείς δεν την έχουμε 
κρυφή την θέση αυτή. Λέγαμε τότε και ξαφνικά έρχεται ποιος; Ένας πλασιέ και με κριτική 
εκείνη την εποχή να μας δείξει πόσο λάθος είχαμε, να μας το σερβίρει ως Πρόεδρος της 
Επιχείρησης και να μας καλέσει τους ιδιώτες να κάνουμε επενδύσεις στον ΑΗΣ Αμυνταίου 
π.χ στην…………………………….. του ΑΗΣ Αμυνταίου ούτως ώστε να έχουμε την δυνατότητα να 
κάνουμε τι; Κοινοπρακτικό σχήμα στην ήδη υπάρχουσα ισχύ μέσης μονάδας; Να μην ανοίξω 
την Βεύη, να μην ανοίξω την Μελίτη. Τα ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας λοιπόν. Αύριο λοιπόν 
αγαπητοί συνάδελφοι καλείστε, όσοι από σας έχετε αντοχές γιατί δεν πειράζει η ώρα ας 
πέρασε, γι αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική και να υπηρετήσουμε 
αυτούς που μας στείλαν. Και ν’ απολογηθούμε και σ’ αυτούς που μας στείλαν τι είπαμε. 
Όσοι λοιπόν έχετε αντοχή να πάρετε το μικρόφωνο στο χέρι και να πείτε τις σχέσεις αυτές 
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που εκπροσωπείτε τώρα ή αυτές που εκπροσωπείτε διαχρονικά και θα κριθεί ο καθένας εφ’ 
ω ετάχθη. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. 

Αδαμίδης: ο συνάδελφος, ο Πρόεδρος της ΕΤΕ, μέλος Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ, Τωμαδάκης. 

Τωμαδάκης: συνάδελφοι, μια που η ελπίδα του ελληνικού λαού αλλά και των εργαζόμενων 
εγώ λέω ότι χάθηκε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν χάθηκε. Δυστυχώς συμβάλουμε να χαθεί και 
η ελπίδα που έχουν οι εργαζόμενοι από τα Συνδικάτα. Και μην ξεχνάμε ότι ο μόνος 
Οργανισμός σήμερα που λειτουργεί σ’ αυτή την λέξη που λέγεται δημοκρατία είναι τα 
Συνδικάτα. Ακούω πολλές φορές στο σημερινό Δ.Σ., την λέξη γιατί λέει χαρακτηρίζουμε, ότι 
χαρακτηρίζουμε διοικητική πράξη την μη εγγραφή κάτω από διακοσίων μελών. Γιατί ρε 
συνάδελφοι είναι διοικητική πράξη; Ερώτημα κι εγώ. Εγώ τουλάχιστον πηγαίνω σε γενικό 
Συμβούλιο, έχω κάνει γενικές συνελεύσεις όπως ορίζει το καταστατικό μου, έχω πάει στα 
Ενεργειακά Κέντρα και ξέρετε ότι στο διάλειμμα του φαγητού δεν μπορείς να πεις ότι έχω 
συνέλευση περάστε οι μη ΕΤΕτζίδες έξω. Σας διαβεβαιώνω ότι ο γραμματέας ο Μανιάτης ως 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής έλεγε τις αποφάσεις της Εκτελεστικής και όλοι βάζανε 
θέμα όχι 200 πάνω από 350 μέλη. Θα συμφωνήσω ότι όχι ο κόσμος δεν είναι ώριμος, δεν 
είμαστε εμείς εδώ σ’ αυτή την αίθουσα. Γιατί σ’ αυτή την αίθουσα από το ’12 τουλάχιστον η 
παράταξή, μου διεκδικεί Οργανωτικό Συνέδριο. Πάμε για τροποποίηση Καταστατικού. 
Σήμερα που μιλάμε μέχρι και Ασφαλιστικά μέτρα, διασπαστικό Σωματείο είναι. Σωματεία 
τουλάχιστον μικρά, δεν μιλάω για μεγάλα Σωματεία, δεν μιλάω για ΕΤΕ. Δεν μιλάω για 
ΣΠΑΡΤΑΚΟ. Άνθρωποι που χάσαν την καρέκλα του προέδρου, προτίμησαν να κάνουν 
Σωματείο των 25 μελών και να έχουν κάνει και αίτηση να εγγραφούν στην ΓΕΝΟΠ, γιατί 
έχασε την καρέκλα του προέδρου κι ο Τωμαδάκης πρέπει να λέγεται αύριο πρόεδρος ας 
είναι και με 7 μέλη ή με 25 ή με 50. Τουλάχιστον θα περίμενα από το Δ.Σ. ότι ναι δεν είμαστε 
ώριμοι να το συζητήσουμε αλλά να πάρει απόφαση ότι δεν θα γίνει και καμία εγγραφή νέου 
μέλους στην Ομοσπονδία μέχρι το Οργανωτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Θέλετε να είναι 
πριν το Εκλογικό του ’17; Ας το πάρει απόφαση όμως. Όλοι γνωρίζουνε σ’ αυτή την αίθουσα 
πως υπήρξαν διασπάσεις των μεγάλων Συνδικάτων. Γιατί; Γιατί διασπάστηκε και τότε η 
ΠΑΣΚΕ και ανοίξαμε τα μαγαζάκια. Άλλος mini market, άλλος περίπτερο, άλλος super market. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν θα τ’ αφήσουμε να διαιωνίζεται αυτό το θέμα; Κι 
επειδή ακούστηκαν πολλά, ότι εκλογές λέει την ίδια μέρα δεν μπορούν να γίνουν, κι όμως 
εγώ λέω ότι εκλογές την ίδια μέρα μπορούν να γίνουν και για μένα σαν ΕΤΕ θα είναι και πιο 
οικονομικές, γιατί μπορούν να στηθούν στη διανομή που είμαι εγώ στην περιοχή Καλλιθέας, 
πόσα Σωματεία είναι; ΕΔΟΠ, ΠΑΣΥΠ, ΕΤΕ, Σύλλογος Μηχανικών, Σύλλογος Πτυχιούχων. Να 
μπουν οι κάλπες και μ’ έναν δικαστικό να ψηφίζουν όλοι εκείνη την ημέρα. Έρχονται (οι 
δικαστικοί) σε διαβεβαιώ ότι έρχονται. Άκουσα τον φίλο μου τον Θανάση να υπερασπίζεται 
το ’99. Μπορεί Θανάση να είμαστε στην ίδια παράταξη και πριν το ’99 αλλά εγώ το ’99 
ήμουνα σε άλλο μετερίζι, διαφορετικό, μπορεί να ήμουνα στον ίδιο δρόμο με τον Ηλία αλλά 
με διαφορετικές θέσεις από τον Ηλία. Εγώ είχα τον προσανατολισμό, όπως επικαλούνταν ο 
Πετράκος στη συζήτηση για τον ΑΔΜΗΕ στη Βουλή ότι ναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει θέσεις 
όσον αφορά την Ε.Ε. ΑΛΛΆ ΣΉΜΕΡΑ Ο Πετράκος είναι στο απέναντι μετερίζι και λέει όχι έξω, 
ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο, αυτό που λέει σαράντα χρόνια ο Ηλίας. Λοιπό, και τι θέλω 
να πω;  Το ’99 έγινε αυτό το Ασφαλιστικό που έγινε. Σήμερα για πρώτη φορά από το ’99 ο 
Ασφαλιστικός Πόρος, ο Πάγιος Πόρος δεν αναγράφεται στον προϋπολογισμό του κράτους 
ενώ μέχρι πρότινος με την προηγούμενη συγκυβέρνηση γραφόταν. Σήμερα δυστυχώς, δεν 
αναγράφεται. Είμαι προβοκάτορας δεν πειράζει. Λοιπόν, άρα συνάδελφοι εδώ, εγώ 
τουλάχιστον έχω τις τροποποιήσεις του καταστατικού και αναφέρει μέσα κάποια πράγματα. 
Σε κάποια πράγματα οι ίδιες οι τροποποιήσεις που αναφέρει εδώ, αντιβαίνουν όσον αφορά 
το καινούργιο καταστατικό. Κι όπως διάβασα και για το ταμείο και το είπα και στην 
παράταξή μου αλλά θα το καταθέσω κι εδώ, εγώ θεωρώ ότι μπαίνουν τροχοπέδη αυτά που 
λέει για το ταμείο. Δεν κατάλαβα, το ταμείο πρέπει δηλαδή πάνω από 1.000€ να πάρεις 
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απόφαση Δ.Σ. για να μπορείς να πληρώσεις, τι μπορείς να πληρώσεις σήμερα με 1.000€; 
γιατί δεν αντιγράφετε άλλα καταστατικά που αφορούν το ταμείο; Της ΕΤΕ; Όχι της ΕΤΕ άλλων 
Ομοσπονδιών. Δεν κατάλαβα γιατί να μπαίνει τροχοπέδη; Ή θα μου πείτε ότι στο πρώτο Δ.Σ. 
εξουσιοδοτείται το προεδρείο; Οι δαπάνες όλες υπογράφονται από πρόεδρο γραμματέα και 
ταμεία. Είτε είναι 5€, είτε είναι 1.500€, είτε είναι 20.000€. δηλαδή εγώ αύριο που θα πάω 
στις εκλογές και χρειάζομαι μόνο για τους δικαστικούς 50.000 πρέπει να κάνω το ανώτατο 
όργανο που είναι η Γενική Συνέλευση να πάρει απόφαση; Δεν το κατάλαβα. Γιατί οι ίδιοι 
εμείς βάζουμε τροχοπέδη; Και νομίζω ότι και με την απόρριψη της απόφασης της 
Εκτελεστικής τουλάχιστον, για να δούμε ότι δεν έχουμε άλλα πίσω από το μυαλό μας, πρέπει 
να μπει αυτό που είπα, ότι δεν θα γραφτούν  μέχρι το Οργανωτικό Συνέδριο άλλα Σωματεία 
στην Ομοσπονδία. Ευχαριστώ. 

Αδαμίδης: λοιπόν συνάδελφοι, θέλεις γραμματέα να πεις τίποτα; Για να κλείσουμε. Πες κι 
εσύ για να πάμε σε ψηφοφορίες.  

Καρράς: τουλάχιστον στην εισήγηση στην πρωτολογία μου ουσιαστικά κάποιοι δεν είχαν τον 
σεβασμό να με ακούσουν. Το ελπίζω τώρα στην δευτερολογία παρότι δεν μιλάω πολύ κι 
αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όλοι, γιατί σας άκουσα όλους προσεκτικά, σας αρέσει 
συνάδελφε ταμία να μιλάτε πολύ αλλά δεν έχουμε θεωρώ την διάθεση ν’ ακούμε πολύ. Αν 
ακούγαμε πολύ και μιλάγαμε λιγότερο ίσως ξεπερνάγαμε με μεγαλοψυχία κάποια θέματα 
που σήμερα μας ταλανίζουν και συζητάμε τόσην ώρα, για πράγματα που είναι 
χιλιοειπωμένα σ’ αυτό το Δ.Σ. κι αν θέλετε επειδή πράγματι είναι δειλά τα βήματα που 
κάνουμε και ξέρετε γιατί είναι δειλά; Γιατί ακόμα έχουμε ταμπού. Δεν θέλουμε να 
προχωράμε γοργά. Και το ‘ χω αντιληφθεί από το ’13. Δειλά βήματα κάναμε το ’13. Και για ν’ 
απαντήσω παρότι έφυγε ο φίλος μου ο χατζάρας, γιατί απευθύνθηκε κυρίαρχα σ’ εμένα, 
πιθανών δεν κατάλαβε τι είχαμε το ’13. Το ‘πε ο Σταμάτης ο Ρέλιας. Δεν είχαμε μόνο 
μηδενικές εισπράξεις, δεν είναι ότι δεν είχαμε λειτουργία, δεν είχαμε και καμία επικοινωνία. 
Ένα Συνδικάτο σαν την Ομοσπονδία που δεν μπορεί να επικοινωνεί, που δεν έχει έσοδα, που 
δεν έχει λειτουργία, πως μπορεί να σταθεί στα πόδια της; Δεν έχω καταλάβει. Και για να 
ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο επειδή κάποιοι είπανε ότι για κάποιους συναδέλφους ότι 
παραιτηθήκανε, κι όσο για την ΔΑΚΕ, αν ενώθηκαν οι δύο ΔΑΚΕ, δεν έπαιξε ποτέ σ’ αυτό το 
Δ.Σ. η ένωση των δύο ΔΑΚΕ για να ξεκαθαρίσω. Το ότι ενωθήκαμε, ενωθήκαμε. Αλλά ποτέ 
δεν το βάλαμε ως ζήτημα για να πάρουμε μια προεδρεία. Μπήκαμε αν θέλετε σε μια 
διαδικασία να διεκδικούμε μια προεδρεία διότι κάποιοι ψιθύριζαν ότι δεν τολμούμε να 
μπούμε στην διαδικασία να διεκδικήσουμε μια προεδρεία. Αλλά από την άλλη δεν 
μπορούσαν ν’ αποδεχτούνε κάτι που πρέπει κάποτε να τ’ αποδεχτείτε ρε συνάδελφοι εδώ 
στο Δ.Σ. και πρέπει να μας σεβαστείτε εν τέλει. Το δεξιό κομμάτι αν θέλετε του Συνδικάτου 
είναι ένα. Το αριστερό κομμάτι του Συνδικάτου είναι τρία. Και θέλετε να σας πω και κάτι; 
Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Ηλίας. Είσαστε σαν την παπαδιά. Δεν ξέρουμε αν είσαστε τρία σε 
ένα όπως παρουσιάζεστε στην ΓΕΝΟΠ, δεν ξέρουμε αν είσαστε τρία στα τρία όπως 
παρουσιάζεστε στην ΓΣΕΕ, δεν ξέρουμε εν τέλει αν είσαστε τρία στα δύο ή δύο στο ένα. Πότε 
είναι ΕΜΕΙΣ με  ΕΜΕΙΣ, πότε είναι ΕΜΕΙΣ με ΜΕΤΑ, πότε είναι ΜΕΤΑ με ΠΑΣΚΕ, μας έχετε 
καταμπερδέψει εν τέλει.  

Και σεβαστείτε μας εντέλει κάποια στιγμή, σεβαστείτε μας εντέλει, τουλάχιστον να μιλάμε 
και να μην μας διακόπτετε, μιλάτε επί τρία, μιλάμε ένα και δεν έχετε τις αντοχές να μας 
ακούσετε. Εντέλει άμα θέλετε να πάμε σε άλλες διαδικασίες να πάμε. Αν θέλετε να πάμε να 
κάνουμε ένα ξεχωριστό Συνδικάτο κι ήρθε και ωρίμασε η κατάσταση να γίνουμε γαλάζια, 
πράσινα αλλά εδώ είναι το θέμα πράσινο θα ‘ναι; Κόκκινο θα ‘ναι; Πορτοκαλί θα ‘ναι; Δεν 
έχω καταλάβει τι θα είναι εντέλει εκείνο το Συνδικάτο; Το άλλο; Μάλλον το κόκκινο θα 
παραμείνει το άλλο θα είναι σαν τις αποχρώσεις του γκρι. Θα ξεκινάει από το πράσινο και θα 
καταλήγει δεν ξέρω που. Οι εξήντα αποχρώσεις του γκρι. Είναι πολιτικά τα ζητήματα, τώρα 
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θέλετε να κάνουμε κουβέντα έχει δίκιο η φίλη μου η Φλώρα. Έχει δίκιο απόλυτο. Θέλω 
κάποια στιγμή να φτάσουμε σ’ αυτό το επιθυμητό σημείο γιατί πολλά βάλατε σοβαρά 
ζητήματα τέτοιου είδους ότι δεν επικοινωνούμε σωστά με τα Σωματεία μέλη κι αν θέλετε και 
με όλους του Δ.Σ., ίσως θα έπρεπε να έχουμε πάει πολύ πιο νωρίς και να δώσουμε τις 
αλλαγές του καταστατικού αλλά ούτε και τώρα κατέστη δυνατόν να το κάνουμε. Αυτή είναι η 
αλήθεια. Και σας είπα ότι χρειάζεται αλλαγές στο καταστατικό; Χρειάζεται. Ας μην 
κοροϊδευόμαστε. Μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές ότι μπορεί να ωριμάσει σ’ ένα επίπεδο 
χωρίς ιδεοληψίες και χωρίς ταμπού θα το πάρουμε απόφαση και να το προχωρήσουμε. Ότι 
δεν μπορεί να ωριμάσει, δεν μπορεί να ωριμάσει. Κι εγώ αν θέλετε προσωπικά διότι 
διάβασα πολύ καλά τις ανακοινώσεις όλων των παρατάξεων σε επίπεδο ΓΣΕΕ, δεν 
διαφέρανε, η πρόταση ήτανε μία. Ένα Συνδικάτο ανά εταιρεία, μία Κλαδική  Ομοσπονδία, 
μία ΓΣΕΕ και μάλιστα θέλετε να σας πω και κάτι; Το παράδοξο ποιο είναι; Διαβάζοντας τις 
ανακοινώσεις, και δεν τις έχω μαζί μου, θα τις φέρω, το παράδοξο είναι ότι όλοι συζητάμε 
ότι οι αποφάσεις των απεργιακών κινητοποιήσεων πρέπει να παίρνονται από την βάση. 
Ουσιαστικά τι λέμε; Απ’ την Γενική Συνέλευση. Κι όταν λέμε να παίρνονται αποφάσεις απ’ 
την Γενική Συνέλευση, λέμε 50 + 1. Αυτό λέμε όλοι. Κι από την άλλη θέλετε να σας πω και 
κάτι άλλο; Γιατί κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας; Δηλαδή σε σύντομο χρονικό 
διάστημα αν περάσουν τα νομοθετήματα του φορολογικού και του ασφαλιστικού δεν θα 
χουμε συνδικαλιστικό νόμο; Εντέλει για να καταλάβω, δεν θα χουμε; Δεν έχουν ομονοήσει 
τα περισσότερα πολιτικά κόμματα προς μία κατεύθυνση; Το να συρρικνώσουν τα Συνδικάτα; 
Δεν κατάλαβα. Διαβάσατε τα φυλλάδια της ΓΣΕΕ; Ποια παράταξη και ποιος πολιτικός χώρος 
δεν λέει ότι θα συρρικνωθούν τα Συνδικάτα; Θα γίνει μεγαλύτερος ο αριθμός των μελών. Θα 
μικρύνουν τα Εργατικά Κέντρα. εδώ συζητάνε σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο Νομού, 
και πάει λέγοντας. Ως και προς τις Ομοσπονδίες, ποιος διαφωνεί, ή ποια πολιτική σήμερα 
δεν λέει ότι οι Ομοσπονδίες θα συρρικνωθούν ανά χώρο; Θα μου πείτε, αυτό που πρέπει να 
έρθει ένα νομοθέτημα; Όμως θα έρθει. Είναι δέσμευση. Θα έρθει. Το πώς θα έρθει; Ίσως θα 
έπρεπε από μόνοι μας ν’ αυτορυθμιστούμε και συμφωνώ απόλυτα ότι με πειθώ και 
συμφωνώ στην πρόταση της συναδέλφισας Παπαδέδε να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και να 
φέρω ένα παράδειγμα το πα και στην παράταξη μου, έχουμε ΑΗΣ Χανίων, ΑΗΣ 
Λινοπεραμάτων, ΑΗΣ Αθερινόλακου. Ας μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε γιατί 
πρέπει να υπάρχουνε τρεις διαφορετικοί ΑΗΣ και να μην είναι ΑΗΣ Κρήτης, λέω εγώ… 
συμφωνώ γιατί να μην ωριμάζουμε. Να συζητήσουμε το πώς και θέλω να πω και κάτι, 
απορρέει κι απ’ το καταστατικό μου. Σας ακούω τόση ώρα λέτε για το καταστατικό και 
πολλές φορές μάλλον δεν έχετε διαβάσει κάποιοι το καταστατικό, θα με συγχωρήσετε μ’ όλο 
τον σεβασμό. Δίνει και την δυνατότητα το καταστατικό σε μία νέα εγγραφή λέει ότι η 
Εκτελεστική έχει το δικαίωμα σε έξι μήνες να συζητήσει με το εγγραφόμενο Σωματείο και να 
το πείσει να πάει σε ομοειδή άλλο Σωματείο  δίπλα. Που δεν το χει κάνει ποτέ. Με κοιτάει ο 
Ηλίας. Πάμε παρακάτω.  

Ακούστε λίγο το θέμα του ΚΗΕ , πάντα τους δίνει το ερέθισμα να χαλαρώνουν όταν μιλάω 
εγώ. Θεωρώ όμως ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ευλαβικά μ΄ ακούγανε αλλά τώρα 
φαίνεται μετά από την συνύπαρξη τόσο καιρού στην θέση του γραμματέα έχουν αρχίσει και 
χαλαρώνουν. Το ΚΗΕ είναι συγκεκριμένο Κλάδος Ηλεκτρικής Ενέργειας και ποτέ εμείς δεν 
βάλαμε ν’ αλλάξει το ΚΗΕ., απλώς βάλαμε ερωτήματα στην Εκτελεστική συναδέλφισα 
Παπαδέδε, βάλαμε ερωτήματα, διαμορφώσαμε μια άποψη και συμφωνήσαμε απάνω στο 
ΚΗΕ. Κι αν θες κάποια στιγμή αναγκαστικά θεωρώ ότι θα πάμε στην πρόταση την δικιά σου 
και συμφωνώ. Διότι όταν η αγορά στην Ηλεκτρική Ενέργεια ανοίγει δημιουργούνται και 
Εμπορίες και Καταστήματα θα τα πω εγώ γιατί πια δεν είναι Εμπορίες, καταστήματα από 
παρακείμενους ιδιοκτήτες ίσως κάποια στιγμή τώρα έχουν δημιουργηθεί και παίρνουν 
κομμάτι της πίτας των πελατών μας, ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε αν αυτούς πρέπει να 
τους αφήσουμε να πάνε σε μιαν άλλη Ομοσπονδία ή θα πρέπει ν’ αναλογιστούμε ότι θα 
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πρέπει να γράψουμε κι αυτό το «Εμπορίας» γιατί θα πρέπει την επόμενη μέρα η 
Ομοσπονδία να βρεθεί πιο δυνατή.  

Και να ξεκαθαρίσω τι έβαλα στην Εκτελεστική για να γίνω πιο ουσιαστικός. Έβαλα μια 
παράγραφο δεν είπα να καταργηθεί το ΚΗΕ. Είπα ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε να πούμε 
ότι μέσα στο ΚΗΕ θα πρέπει να παίρνουμε τις Εταιρείες αυτές που θα χουν έστω και μια 
μετοχή του δημοσίου.  

Ο πρόεδρος μίλησε 45 λεπτά, δεν τον διέκοψα ούτε στιγμή ανησυχεί τώρα πότε θα 
τελειώσω, βλέπω μια ανησυχία έντονη, θέλει να σταματήσω πιθανόν. Εντάξει δεν έχω 
κανένα πρόβλημα γιατί πολλές φορές έχω τοποθετηθεί σε όλα τα ζητήματα και δεν θα 
συζητήσω για το ΙΤΟ και το και πως πάρθηκε απόφαση. Το ΙΤΟ δεν πάρθηκε απόφαση από 
μία παράταξη και από ένα κόμμα, πάρθηκε μία απόφαση από τρεις τουλάχιστον βουλευτές 
που ήρθαν και τοποθετήθηκαν και από διάφορα κόμματα και από τη ΝΔ και πάρθηκε μία 
απόφαση διαπαραταξιακή. Εμείς βάλαμε ένα ζήτημα συγκεκριμένο το τι μέλει γενέσθαι την 
επόμενη μέρα. Κι αποδεδειγμένα αυτή τη στιγμή το τι μέλει γενέσθαι το είδατε. Αν ανοίγει 
μία πόρτα διάπλατα να φύγει τελείως ο ΑΔΜΗΕ. Αυτό θεωρώ ότι παίζεται σήμερα. Ο ΑΔΜΗΕ 
να φύγει. Βάλαμε τα ερωτήματα και τις ενστάσεις μας τότε. Μετά όμως από εκεί στην 
πλειοψηφική απόφαση που πάρθηκε εκείνη την στιγμή συνταχθήκαμε πίσω κι ενισχύουμε 
αυτή την απόφαση και δεν θεωρώ ότι θα γίνει μέρος του λόγου ναι θεωρώ αφού πάρθηκε 
μία πλειοψηφική απόφαση θα την ξαναψηφίσουμε. Θα την ξαναψηφίσουμε γιατί δεν 
προλάβαμε το χειρότερο. Τότε ήμασταν σε αμυντική γραμμή και διάθεση να μην έρθουν τα 
χειρότερα. Ε και τώρα είμαστε σε αμυντική διάθεση να μην έρθουν πάλι τα χειρότερα. Έτσι; 
Από μια άλλη αριστερή κυβέρνηση που ουσιαστικά θα τα ‘σβηνε αυτά σε μια μέρα και μια 
ώρα. Τέλος πάντων. Τα πε ο Θανάσης να μην επαναλαμβάνω είναι και πολιτική διάσταση ο 
λόγος του, θεωρώ κάλυψε την παράταξη, δεν θα βγω εγώ ξανά να λέω τα ίδια και τα ίδια. 
Έτσι; Ούτε για τα… έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές, θα τοποθετηθούμε και στο Συνέδριο 
για όλα τα ζητήματα και για τα ΝΟΜΕ και τα κοινοπρακτικά και ένα πράγμα που δεν έγινε 
λόγος σήμερα για το κόκκινο, το ότι βρεθήκαμε σε ζημιές.  Και σ’ αυτό θα πρέπει ν’ 
αναφερθούμε. Το παραλείψαμε κι αυτό. έτσι;  

Τέλος πάντων το τελευταίο που θέλω να πω για να κλείσω, θα πρέπει να δείξουμε ένα άλλο 
επίπεδο στο θέμα του Συνεδρίου. Κάνουμε ένα Συνέδριο μετά από πάρα πολύ καιρό, σας 
είπα κάποια πράγματα, το ότι καταφέραμε να φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο να κάνουμε 
Συνέδριο είναι μια επιτυχία όλων μας, μέσα από τις δυσκολίες που περάσαμε θεωρώ 
ευτράπελο να μην αφήσουμε αυτούς που θα ‘ρθουν να τοποθετηθούν να πουν τις απόψεις 
τους. Σίγουρα θα πρέπει ν’ ακούσουμε το που βρίσκεται σήμερα το ασφαλιστικό και τι ήταν 
πριν, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουμε το επίπεδο να έρθει ένας καθηγητής 
Πανεπιστημίου να τοποθετηθεί για το τι βλέπει ως το ασφαλιστικό του αύριο. Δεν θεωρώ ότι 
μπορούμε να ξεφύγουμε. Πρέπει να δείξουμε τέτοιο επίπεδο που θεωρώ ότι μπορούμε ν’ 
ακούσουμε. Όλοι μας ενδιαφέρει η ενημέρωση και ν’ ακούσουμε. Και πάνω στα 
επαγγελματικά ταμεία θα μας δοθεί ο χρόνος να συζητήσουμε. Τα επαγγελματικά ταμεία 
δεν είναι μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και εντός Ε.Ε. σε πολλά κράτη. Έτσι; Για να 
μην κοροϊδευόμαστε. Το αν θ’ αποφασίσουμε εμείς αν θα προχωρήσουμε προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι ένα ζήτημα και θεωρώ ότι δεν το αποφασίζεις στο Δ.Σ. αυτό θα ‘ναι μέρος 
του λόγου και θα τα’ αποφασίσουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και θα πάμε στους 
εργαζόμενους να συζητάμε και να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Γιατί θέλετε να σας πω και 
κάτι; Κανένας δεν εκβίασε κανέναν εργαζόμενο να δώσει την συνδρομή του για ν’ 
αποπληρώσει για όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε, τα χρέη της Ομοσπονδίας. Εγώ κι ο 
πρόεδρος γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί κάναμε πολλές συγκεντρώσεις που πολλοί 
εργαζόμενοι λέγανε ότι εμείς και πολλά Σωματεία λέγανε κι ένα είναι των Λινοπεραμάτων 
που είναι ο Ανδριανάκης; κι αν θα θυμίσω στα κεντρικά που κάναμε την κουβέντα για το 
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χρέος που βγαίνανε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και λέγανε τέλος, τέρμα ν’ αποπληρώσουμε αυτό 
το χρέος, θέλουμε μια καθαρή ΓΕΝΟΠ που να προχωράει μέσα απ’ τα έσοδα και τις 
συνδρομές των μελών  της κι έτσι να λειτουργεί. Δεν κάναμε καμία εκβιαστική παρέμβαση 
στους εργαζόμενους για να τους πάρουμε τα χρήματα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Και δεν 
θεωρώ σε καμία συγκέντρωση που πήγα κι εγώ κι ο πρόεδρος ή όπου πάτε εσείς όλοι λέει 
κάποιοι εργαζόμενοι ή αναφέρονται κάποιοι που τους εκβιάσαμε και τους πήραμε τα 
χρήματα. Έτσι.  

Λοιπόν, να κλείσω εδώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στο Συνέδριο, η πρώτη μέρα θα είναι 
ενημέρωσης, η δεύτερη μέρα θα μας δοθεί ο χρόνος όπως είπε κι ο πρόεδρος, θα 
τοποθετηθούμε απάνω σε γενικότερα ζητήματα, λίγο πολύ έχουμε τοποθετηθεί όλοι όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα, έχουμε κι αποφάσεις συνεδριακές που δεν μπορούμε να τις 
αλλάξουμε αυτή είναι η αλήθεια κι από εκεί και πέρα κρατά τε το καταστατικό θα το 
συζητήσουμε κι ως προς τα Σωματεία – μέλη και την νομιμοποίηση των συνέδρων κι εκεί θα 
γίνει μέρος του λόγου και θα συζητήσουμε και σ’ αυτά τα ζητήματα.  

Αδαμίδης: λοιπόν συνάδελφοι, να κλείσω κι εγώ, σχετικά γρήγορα. Ακούστε! Είναι η πρώτη 
φορά μετά από πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, που γίνεται ένα Συνέδριο, Τακτικό Συνέδριο, 
μεταξύ των Εκλογικών Συνεδρίων. Κρατήστε το αυτό, είναι μία προσπάθεια το είπε ο Ηλίας. 
Να δούμε πότε θα ξαναγίνει το επόμενο, μετά το επόμενο Τακτικό. Γιατί το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα και δεν λέω για την περίοδο αυτή την συγκεκριμένη όπου πραγματικά 
υπήρχε ένα πρόβλημα, είναι λάθος σήμερα να τρώμε τουλάχιστον δύο ώρες για να 
ξανακουβεντιάσουμε θέματα που τα κουβεντιάσαμε τον Ιούνιο του ’14 και τα κλείσαμε. Για 
ποιο λόγο πήγαμε τον Ιούνιο του ’13, να σας θυμίσω λοιπόν ότι επιχειρήσαμε να 
συνεδριάσουμε στο Πανελλαδικό Συνέδριο τον Απρίλιο και σκορπίσαμε. Το γεγονός λοιπόν 
ότι η δίμηνη αυτή παράταση μας έκανε ωριμότερους όλους και πήγαμε μετά από την αγωνία 
απλών συνδικαλιστικών στελεχών στο πρόσωπό τους ζωγραφισμένο το τι γίνεται στην 
πραγματική βάση που εμείς ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε γιατί λείπουμε και από τις 
εργασίες μας, αντιληφθήκαμε σ’ αυτό το δίμηνο το ότι δεν έχουμε περιθώρια απέναντι 
λοιπόν στην ιστορία μας και κάναμε το καλύτερο δυνατό. Το ότι το πετύχαμε αυτό είναι 
ηλίου φαεινότερο. Δεν το συζητάμε. Μόνο εκεί μείναμε; Δεν μείναμε μόνο εκεί. Είμαστε 
περήφανοι γιατί υπογράψαμε μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και μάλιστα στον ΔΕΔΔΗΕ 
υπογράψαμε και δεύτερη. Και ναι είμαστε εκεί, αυτοί, αυτό το Δ.Σ. πλειοψηφικά που 
κατάφερε. Έχω πάθει πλάκα να λέμε εδώ σήμερα το ότι να δώσουμε κάτι στους 
εργαζομένους αλλά ξέρετε τους δώσατε «τυράκι», εμείς δώσαμε στους εργαζομένους, και 
αυτό σήμερα είναι αποδεκτό από τους εργαζομένους. Και μάλιστα είναι τόσο αποδεκτό που 
υπάρχουνε Σύλλογοι που λένε το ότι δεν σας πληρώνουμε επειδή δεν το παίρνουν. Τόσο 
σημαντικό ήτανε. Δεν σας δίνουμε τα λεφτά επειδή περίπου 600 δικοί μας δεν το παίρνουν. 
Επειδή τυγχάνει να είναι «υψηλόμισθοι» και πλαφονάρουν. Αλλά αν αντί για τροφείο δίναμε 
αύξηση αυτοί τι θα παίρνανε; Τίποτα! Και θα ‘ταν και φορολογούμενοι. Τέτοια διαστροφή 
μόνο εδώ μπορεί να συμβεί.  

Εμείς λοιπόν αύριο, στο Συνέδριο, την επόμενη μέρα δηλαδή που θα έχουμε τα σοβαρά 
ζητήματα, ως ψηφοδέλτιο, μετά και την απόφαση, αλλά χωρίς να υπήρχε αυτή η απόφαση, 
των ασφαλιστικών μέτρων, δεν θα εισηγηθούμε καμία απολύτως εγγραφή αυτών που έχουν 
έρθει και ας πάνε μετά να κάνουν τις διαδικασίες. Αυτό που είπα στον Ηλία. Αντί να το κάνει 
το Δ.Σ. σήμερα εάν είναι πλειοψηφική η άποψη η δική μας, θα τεθεί ξεκάθαρα στους 
συνέδρους. Είτε γιατί είναι προϊόν μιας διασπαστικής κίνησης κάποιος, είτε γιατί κάποιοι 
που θέλουν να ενταχθούν έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στα συνδικάτα που υπάρχουν 
στην απάνω περιοχή, είτε γιατί κάποιοι έχουνε στις τάξεις τους κατά κύρια πλειοψηφία 
εργαζομένους που δεν δουλεύουν στην Ενέργεια. Είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν στον 
εργολάβο και όλες αυτές οι εργολαβικές δραστηριότητες, αλλάζουν οι εργολάβοι και αυτοί 
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μένουνε οι ίδιοι. Και εκεί που δουλεύουνε, σε τεχνικές εταιρείες δουλεύουνε ή έχουνε μόνοι 
τους φορτηγά που κουβαλάνε μέσα ή είναι υπεργολάβοι σε φορτηγά. Γι αυτό λοιπόν λέμε 
όχι σ’ αυτές όπως όχι, θυμάσαι πολύ καλά φίλε Ηλία, είπαμε και σ’ εκείνο το Συνέδριο που 
κάποιοι νόμισαν ότι μπορεί το Συνέδριο του ’12 να τους εντάξει. Καθαρή θα είναι η θέση 
μας. ( τους ενέταξε)-Μπορεί να έγινε ένα μπέρδεμα, να μην καταλάβαμε τι γίνεται. Λέω 
λοιπόν, ότι θα είναι καθαρή φίλε Μανώλη η θέση μας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη 
από την δική μας να μπούμε σ’ αυτή την ώρα, με δική μας απόφαση, να εγγράψουμε είτε 
διασπαστικούς, είτε κάποιους που μπορεί αν είναι και δεν θέλουν αν είναι στα Συνδικάτα 
που ήδη υπάρχουν. Αυτό γι αυτό το θέμα για να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. 
Λέω λοιπόν, δεν θα βάζουμε κάποιον ανάλογα με το πώς είναι τα προφίλ. Καθόλου άδικο 
δεν είναι. Είναι ενιαία γραμμή. Διότι εμείς λέμε σ’ αυτό το πράγμα, συγκεκριμένες θέσεις, 
καθαρές, ότι τα βλέπουμε με τους ίδιους ακριβώς όρους.  

Προφανώς και οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη. Απ’ την πρώτη στιγμή το είπαμε. Και θα το 
πούμε και αύριο με όλους τους τόνους αλλά το ότι καταφέραμε να βάλουνε πλάτη οι 
εργαζόμενοι, αφορά όλους εμάς. Μην αδικούμε τους εαυτούς μας. Γιατί από μόνοι τους… 
γιατί δεν βάζαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα; Γιατί εμείς φταίγαμε και δεν βάζαν 
πλάτη οι εργαζόμενοι. Είχαμε ξέρω ‘γω να πούμε την εσωστρέφεια. Τέρμα η εσωστρέφεια.  

Θα κουβεντιάσουμε για θέσεις. Κατατέθηκαν θέσεις. Είναι πολιτική θέση να λες σήμερα ότι 
επαναεπιβεβαιώνω το ΙΤΟ. Γιατί ακούστε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιοι 
ανάλογα με το ακροατήριο λένε α!!! εμείς δεν το ψηφίσαμε αυτό. Οι μισοί το ψηφίσαν, οι 
άλλοι μισοί δεν το ψηφίσαν. Και μάλιστα κάποιοι λένε κοροϊδεύανε οι άλλοι ήτανε με τα δύο 
τα χέρια. Δεν ξέρανε κατά που να πάνε. Θα φέρω πρόταση, αναφέρομαι, προφανώς 
αναφέρομαι στο κομμάτι της ΔΑΚΕ. Αύριο στο Συνέδριο λοιπόν φίλε Σάκη θα τεθεί θέμα του 
ΙΤΟ επαναβεβαίωση και θα ψηφίσουμε. Για να μην λέμε το ότι δεν το ψηφίζουμε ή είναι 
έτσι, είναι αλλιώς και το ξαναχρησιμοποιήσουμε στο 37ο Συνέδριο  το θέμα του ΙΤΟ θα μπει 
στην ψηφοφορία. Έτσι; Ακριβώς! Έτσι επιβεβαιώνεται. Κοινοπρακτικά σχήματα είχε θέσει η 
ΔΑΚΕ και μάλιστα και πιο προωθημένα στη νέα ισχύ και με μειοψηφικό πακέτο. Δεν έγινε 
θέση στο Συνέδριο. Μπορεί να τοποθετηθεί για να δούμε αν θα έχουμε θέση Φλώρα. 
Μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένη εισήγηση και να πει ότι εμείς λέμε ναι στα κοινοπρακτικά 
σχήματα γιατί ναι ισχύει με μειοψηφικό πακέτο. Το Συνέδριο θ’ αποφασίσει. Είναι θέση. Δεν 
μπορεί να λέτε ότι δεν πάμε με θέσεις. Απολύτως θέσεις θα έχει και προσέξτε κάνουμε ένα 
Συνέδριο όπου φαντάσου να ‘ταν εκλογικό, θα σκοτωνόμασταν για να κάνουμε την ιστορία 
των συνέδρων και μετά Συνέδριο δεν θα γινότανε, θα κάναμε τις ιστορίες για να κάνουμε τα 
ψηφοδέλτια, όπως έγινε στην ΓΣΕΕ.  

Τώρα είπα ΓΣΕΕ. Ακούστε τώρα λοιπόν. Στο 24ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, ήμουν πολύ νέος, έχει 
αποφασίσει ομόφωνα το Συνέδριο για ένα Εργατικό Κέντρο στο Νομό. Πόσα έχει εκεί; Καλά. 
Κοζάνη – Πτολεμαϊδα είναι δύο ανταγωνιστικές πόλεις, έχει δυο. Αμ δίπλα στην Έδεσσα; Τι 
να πω; Ποιος τα χρησιμοποιεί αυτά; Προφανώς κι έχει δίκιο ο Ηλίας, ότι τα χρησιμοποιήσανε 
για να μεταφέρουνε. Ναι θέλετε λοιπόν, το είπα στο Συνέδριο. Το Συνέδριο της ΓΣΕΕ είναι 
νόθο Συνέδριο. Το Συνέδριο της ΓΣΕΕ είναι πέρα για πέρα ένα νόθο Συνέδριο, κατ’ αρχήν 
αυτή την ώρα, έχει και το είπα κι εκεί μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ, άνθρωπος ο οποίος δεν ήτανε 
σύνεδρος, έληξε η θητεία του κι ακούστε το φοβερό, επιτρέψαμε και νομιμοποιήσαμε τρεις 
συνέδρους, δεν τα μετρήσατε καλά Ηλία μου, άμα τα μετρούσατε δεν θα τους κάνατε. Αυτή 
είναι η πραγματικότητα.  Νομιμοποιήσαμε τρεις συνέδρους οι οποίοι λέει, τους 
νομιμοποιήσαμε επειδή δώσαν αγώνες. Ο Χριστός κι η Παναγία. Και τους έφυγε, τους 
ανθρώπους μία έδρα και  η ΔΑΚΕ τα ίδια έκανε, σηκώθηκε κι έφυγε, έφυγαν από το Συνέδριο 
και νομιμοποιήθηκαν οι τρεις και είχαμε τα εξής αποτελέσματα τα φοβερά. 6 και 5 υπόλοιπο 
το ΜΕΤΑ, 8 και 3 υπόλοιπο από δω, 10 και 3 υπόλοιπο από κει. Και νομιμοποίησαν τρεις 
συνέδρους. Και τους πήρανε. Θα είχαμε 5 και 2 και μάλιστα θα μπορούσε η ΔΑΚΕ να πάρει 
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άλλον έναν γιατί έχασε και το Κιλκίς. Ακούστε τώρα, ποια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων; 
Πρώτα απ’ όλα θα σας πω για τα παιχνίδια. Όχι κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που λέει 
δηλαδή γιατί πέταξε το μπαλάκι ο Παναγόπουλος εκεί για να κάνει τα παιχνιδάκια του. Πήγε 
κατέθεσε ασφαλιστικά και δεν πήγε κανένας στην εκδίκαση των ασφαλιστικών. Εμάς, όταν 
μας κατέθεσε προχθές ο «Ζευς» τα ασφαλιστικά πήγαν δυο δικηγόροι κι όλο το Δ.Σ., για να 
καταλαβαίνουμε πως πάμε να διεκδικήσουμε την ιστορία, αν θέλουμε να εγγραφούν ή δεν 
θέλουμε να εγγραφούν. Ναι κλείνω.  

Λέω λοιπόν συνάδελφοι με το θέμα που έχει να κάνει με τα ζητήματα των θέσεων. Στο 
Συνέδριο θα μπούνε. Θα υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις, δεν υπάρχει καμία απολύτως 
περίπτωση να τεθεί θέμα με το ΚΗΕ, προφανώς το ΙΤΟ θα επαναβεβαιωθεί και εάν αύριο 
φίλε Ηλία, αυτοί οι άνθρωποι φίλε Πέτρο που είσαι πρόεδρος σ’ αυτό το Σωματείο 
δουλέψουνε σε μία Εταιρεία η οποία είναι εταιρεία της Ενέργειας, ναι θα τους κάνουμε 
μέλη. Ξέρω τι λέω Εταιρεία της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εφόσον δηλαδή δουλεύουνε στον 
τάδε Α.Ε. ή Ο.Ε. που είναι Εταιρεία στον Κλάδο της Ενέργειας, βεβαίως θα τους κάνουμε 
μέλη. Και πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία επί των οικονομικών θεμάτων τα άλλα θα 
μπούνε στο Συνέδριο. Να κλείσουμε λοιπόν την ιστορία των οικονομικών θεμάτων. Ποιοι 
είναι κατά; Λευκά 1,2,3. Λοιπόν με 28 ναι και τρία λευκά, έκλεισε και το α’ τρίμηνο του 
2016 και προφανώς το προηγούμενο το έβαλα πριν. Σε ότι αφορά έτσι κι αλλιώς το 
τρίμηνο, φέρνει και το λέω για να τελειώνουμε, το α’ τρίμηνο φέρνει και το τελευταίο 
τρίμηνο του ’15. Εντάξει; Λοιπόν αύριο 17:30 ξεκινάμε τις εργασίες μας.  

Κάρτες συνέδρου θα πάρουμε αύριο εκεί, κάρτα θα πάρουνε τα Σωματεία που έχουμε πει.  

 

 

 

 


