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Καρράς Αντώνης: Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης - παρών,
Μαστρολέων Ηλίας - παρών, Αδάμ Λευτέρης - παρών, Ρέλλιας Σταμάτης παρών, Κουτσοδήμας Κώστας - παρών, στη θέση του Μανέ του Γιάννη, είναι ο
Μασούρας ο Κώστας - παρών, Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Παλούκας
Λευτέρης- παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης – παρών, Βαρσάμης Κώστας –
παρών, Μανιάτης Κώστας – παρών, Αγγελόπουλος
Αγγελής - παρών,
Αλεξανδρής Σαράντος – παρών, στην θέση του Θεοδωρόπουλου του Σταμάτη
είναι ο Καραμπίκας ο Φάνης – παρών, Κακάλης Θανάσης, στην θέση του
Καλαϊτζίδη του Γιώργου είναι ο Ταταρίδης ο Πέτρος, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης
– παρών, Μάστορας Θανάσης – παρών, Κάτανας Γιώργος – παρών, Λυμπέρης
Κυριάκος – παρών, Μιχαλάτος Θωμάς – παρών, Μούντριχας Δημήτρης –
παρών, Μπούκουρας Γιώργος – παρών, Μπρουμάς Αριστείδης – παρών,
Παπανδριανός Δημήτρης – παρών, Στασινόπουλος Διονύσης – απών,
Σωτηρόπουλος Δημήτρης – παρών, Τσουμπλέκας Βαγγέλης - απών , Χατζάρας
Νίκος – παρών και Χριστοδούλου Νίκος – παρών. 2 απών.
Και τώρα να φωνάξουμε την Εξελεγκτική να φωνάξουμε την Εξελεγκτική να
πάρει ένα κομμάτι. Πηλιχός Δημήτρης, Γκαραβέλλας Γιώργος, Φραγκόγιαννης
Βαγγέλης, Μηλιώτης Γιάννης και Τσακυράκης Γιάννης.
Αδαμίδης Γιώργος: γραμματέα σε παρακαλώ δώσε λίγο το κομμάτι στον
κύριο Σπυρόπουλο, τους συνεργάτες και το προσωπικό της Ομοσπονδίας, στην
κυρία Αγγελοπούλου, στην κυρία Περικλέους, στην κυρία Κατσιαβού, στον
κύριο Σιουτζούκη. Λοιπόν στον πρόεδρο του ΟΚΔΕ τον Μάκη τον Θεοχαράτο,
τον Μόσχο, τον Γιακουμάτο, τον Γεωργίου, βλέπω εγώ τα παιδιά, όσοι είναι
εδώ. Τον Παναγόπουλο τον Φώτη, Θανέλας,…
Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους μας, μπράβο Μάκη, δεν είναι του ΟΚΔΕ είναι του
Προέδρου του ΟΚΔΕ.
Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω λίγο για την διαδικασία, έξω και πέρα από
τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό που έχει υποχρεωτικά τις
ψηφοφορίες, μετά από απόφαση του προεδρείου επειδή είναι δύο θέματα
έκτακτα, τα οποία δεν ήτανε στην πρόσκληση, αλλά πρέπει να παρθούνε
αποφάσεις θα συζητηθούν για λήψη αποφάσεων. Δύο δικαστικά θέματα άρα
έχουμε τρία ζητήματα που θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία για λήψη
απόφασης και τα υπόλοιπα είναι προς ενημέρωση. Θα ξεκινήσω γρήγορα –
γρήγορα με τα θέματα της ενημέρωσης, θ’ αφήσω τελευταίο το θέμα το
πολυσυζητημένο γιατί έχει την αξία του και πρέπει να το συζητήσουμε εννοώ
της χθεσινής απόφασης του Δ.Σ. που λέει των απολύσεων, και θα
ολοκληρώσουμε την διαδικασία.
Ξεκινώντας λοιπόν από την ενημέρωσή σας πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο
χρονικό διάστημα πριν από το προηγούμενο Δ.Σ. έγινε άλλο ένα Έκτακτο Δ.Σ.
για πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία είχαν μέσα και την εμπλοκή όπως θυμάστε
της παρέμβασής μας στο Δ.Σ. για το θέμα των απολύσεων – αποχωρήσεων,
έτσι όπως τις αξιολογεί η Εταιρεία. Από εκεί και ύστερα δύο σημαντικά
ζητήματα, είπα και λίγο στην αρχή, στο κόψιμο της πίτας ότι εγκρίθηκε
δυστυχώς από την Γενική Συνέλευση η πλήρης απόσχιση του ΑΔΜΗΕ, ο
ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, το σχέδιο θέλει μέχρι τις 31 Μαρτίου
να έχει ολοκληρωθεί πλήρως, εδώ πρέπει να πούμε χαρακτηριστικά δύο
πράγματα, το τι έχει μεσολαβήσει. Δεν θα μπω και δεν θα κάνω καμία ανάλυση
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του ιστορικού έτσι όπως το ξέραμε από το σχέδιο, και με τις δράσεις κλπ, κλπ,
φτάνω από τα τελευταία γεγονότα δηλαδή από την ανάδειξη ενός
προτιμητέου, χρησιμοποιώ εσκεμμένα τις ορολογίες που χρησιμοποίησε η
Διοίκηση και η Κυβέρνηση, προτιμητέου επενδυτή, με το ποσό των
320.000.000€ για το 24% του ΑΔΜΗΕ από τους Κινέζους, μία Γενική
Συνέλευση η οποία αναβλήθηκε στις 12 του μήνα, η οποία θα ενέκρινε τον
συγκεκριμένο επενδυτή, και βεβαίως όπως είπε κι ο Κώστας και τους τρόπους
υλοποίησης ενός πολύ δαιδαλώδους σχεδίου.
Δεν ξέρω αλλά νομίζω ότι έχει μία αξία, να επαναλάβουμε τι ακριβώς πρόκειται
να συμβεί. Βεβαίως, όλα αυτά εάν δεν πετύχουν, έτσι ακριβώς όπως έχει
συμφωνηθεί στο μνημόνιο πάμε για ιδιωτικοποίηση 100% του ΑΔΜΗΕ. Αυτό
δεν είναι κάτι που το λέει η Ομοσπονδία ή το προεδρείο για να φοβηθούμε την
διαδικασία αυτή, απλά λέω το τι λέει το σχέδιο. Έχουμε λοιπόν το 100% του
ΑΔΜΗΕ που ανήκει στην ΔΕΗ, τώρα πλέον έχουμε το 24% ανήκει στους
Κινέζους, και από εκεί και ύστερα δημιουργείται μία Εταιρεία, η Εταιρεία
συμμετοχών η οποία έχει μεταβιβαστεί το 51% μεταβιβάστηκε είναι στη φάση
της μεταβιβάσεως μετά και την δεύτερη Γενική Συνέλευση και από εκεί όπου
αυτή η Εταιρεία θα έχει το 51% το οποίο είναι κατανεμημένο 34% ελληνικό
δημόσιο και 17% ΤΑΥΠΕΔ και 49% μικρομέτοχοι. Αμέσως μετά την μεταβίβαση
απ’ το 49%, το 24% το έχουν πάρει είπαμε οι Κινέζοι και το 25% θα το
αγοράσει το ελληνικό δημόσιο. Εδώ, είχαμε μία ξαφνική τροπολογία πριν από
20 περίπου ημέρες έτσι ώστε τα χρήματα που θα πρέπει να δώσει το ελληνικό
δημόσιο να μην αντιστοιχίζονται στο ποσό που έχει δώσει η κινέζικη Εταιρεία
για να πάρει το 24%. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο αγοράζοντας το 25% θα
δώσει πολύ λιγότερα. Ενώ, ο αρχικός νόμος έλεγε το ότι για κάθε μία μετοχή
που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να είναι αντίστοιχης αξίας με
αυτήν που θα προκύψει από τον προτιμητέο επενδυτή, δηλαδή, στην ουσία το
25% θα έπρεπε να είναι 350.000.000 ας πούμε για το ελληνικό δημόσιο.
Περίπου, αφού 320 ήταν το άλλο. Ναι, 335. Φαίνεται ότι έγινε όμως μία
ρύθμιση, γίνονται άλλοι υπολογισμοί για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου
κι έτσι το ελληνικό δημόσιο θα προσφέρει πολύ λιγότερα χρήματα.
Εν κατακλείδι, μετά την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου και με δεδομένο το
ότι η ΔΕΗ που πουλάει το 100% αλλά παίρνει χρήματα στην ουσία μόνο από
το 24 διότι θα επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο φόρους για το 100% φαίνεται
ένα σχέδιο ότι «εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι». Δηλαδή, η
ΔΕΗ θα χάσει και 10.000.000 περίπου € γιατί οι φόροι είναι περίπου
330.000.000 € που πρέπει να δώσει στο Ελληνικό Δημόσιο και πάντα μένει
χωρίς καμία απάντηση σοβαρή το τι γίνεται για το 51% που μεταβιβάζεται
στην Εταιρεία συμμετοχών έτσι όπως έχουμε πει αλλά και γι αυτό η ΔΕΗ δεν
αποζημιώνεται. Μην μπλέκετε τίποτα άλλο.
Εδώ λοιπόν, είναι το ζήτημα το πώς εξελίσσεται ο πλήρης ιδιοκτησιακός
διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ ο οποίος πρέπει με βάση τα χρονοδιαγράμματα και
προφανώς είναι και ζήτημα της δεύτερης αξιολόγησης μέχρι 31 του Μάρτη
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρξανε δύο σοβαρά γεγονότα. Πολύ σοβαρά
γεγονότα, παρεμβάσεων θεσμικών βέβαια, αλλά εξωτερικών παραγόντων
κυρίως της αγοράς. Αν και η Διοίκηση της ΔΕΗ φοβούμενη το ότι στις 12
Ιανουαρίου η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα κάνει κινήσεις τέτοιες έτσι ώστε να παρεμποδίσει
την Γενική Συνέλευση, εδώ βεβαίως δεν αξιολόγησαν σωστά γιατί είπαμε αυτά
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είναι πράγματα τα οποία έχουν κριθεί και θα τα κρίνει μετά ο ελληνικός λαός
και οι εργαζόμενοι. Κανένας από την ΓΕΝΟΠ, κανένας από τους εκπροσώπους
των εργαζομένων, κανένας συνδικαλιστής δεν εμφανίστηκε καν εκεί, με
αποτέλεσμα έτσι όπως είχαν αποκλείσει τον έκτο όροφο λες και ήταν κανένα
φρούριο για να μην αναβάλουν την Γενική Συνέλευση οι κακοί συνδικαλιστές
της ΓΕΝΟΠ προχώρησαν στην διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως αλλά Ω!
Του θαύματος είχαμε αναβολή της Γενικής Συνέλευσης από το ίδιο το ΤΑΥΠΕΔ
ενώ την προηγούμενη μέρα είχε σταλεί μία επιστολή των τραπεζών προς την
Διοίκηση λέγοντας ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι αντισυνταγματικό. Κι
έτσι, κακήν κακώς, η Διοίκηση της ΔΕΗ μαζί με τον κύριο μέτοχο μετά την
παρέμβαση του ΤΑΥΠΕΔ που είπε ότι εγώ έχω το 17% εκεί, είναι πάντα αυτό
που λέγαμε εδώ απ’ τις αναλύσεις μας ότι αν οποτεδήποτε το ΤΑΥΠΕΔ
αποφασίσει να πουλήσει το 17% που έχει τότε το ελληνικό δημόσιο χάνει το
51% του ΑΔΜΗΕ για το οποίο πιστεύει ότι είναι το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως
ακριβώς εκφωνήθηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Πάνο Σκουρλέτη ότι
διατηρούμε το 51% του ΑΔΜΗΕ στο ελληνικό δημόσιο. Γι αυτό ακριβώς το
ΤΑΥΠΕΔ έκανε την παρέμβασή του, ζήτησε την αναβολή, είχαμε την επιστολή
των τραπεζών που έλεγε το ότι «εμείς δεν εγγυόμαστε για κανένα απολύτως
δάνειο και την έκβασή του προς την ΔΕΗ, με δεδομένο ότι το πλέον
παραγωγικό κομμάτι που λέγεται ΑΔΜΗΕ και είναι μέσα στο 51% φεύγει».
Χρειάστηκε να γίνουν πολύωρες και πολυήμερες συζητήσεις μεταξύ
Τσακαλώτου – Τραπεζών και Σταθάκη έτσι ώστε να πάει νέα επιστολή των
τραπεζών στις 17 του μήνα που αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εφόσον
όμως έχουνε πάρει σοβαρές κατά την ταπεινή μου εκτίμηση εγγυήσεις από την
ΔΕΗ. Τι λέει στην ουσία; Ότι έναντι των δανείων που έχετε αλλά και του
δανείου των 200.000.000 που πρόκειται να σας δώσουμε εντός των επόμενων
εβδομάδων κι αν αυτό δεν γίνει τότε μιλάμε πλέον για κατάρρευση του Ομίλου
ΔΕΗ, με δεδομένο το ότι η τελευταία αξιολόγηση από την STANDARD &
POOR’S την ΔΕΗ είναι σκουπίδια, παρενέβησαν σας λέω δύο Υπουργοί και η
ΔΕΗ και συμφώνησαν κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι πάρα πολύ καλό. Τι
έχουνε κάνει για να πάρουν το δάνειο; Εκχώρησαν τα δικαιώματα που έχει η
ΔΕΗ από τους Επιχειρηματικούς Ομίλους στις τράπεζες. Δηλαδή, να καταλάβετε
πιο απλά, αυτή την συμφωνία με τον Μυτιληναίο, την προκαταβολή των
100.000.000 και ότι άλλο έχει με μεγάλες επιχειρήσεις, με μεγάλους πελάτες
που σημαίνει ότι πληρώνουν στην ΔΕΗ, τα εκχωρούν στις τέσσερεις
συστημικές τράπεζες προκειμένου αυτοί να επανακάμψουν έτσι ώστε να
στείλουν μία επιστολή η οποία λέει «σε συνέχεια της από 11.1.17 επιστολής
μας και πρόσφατων σχετικών συζητήσεων όλων των εμπλεκομένων μερών, και
με γνώμονα την ανάγκη για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης
του ΑΔΜΗΕ εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, σας ενημερώνουμε
ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha, Τράπεζα Πειραιώς και
eurobank), εξετάζουν θετικά την κάλυψη του υφιστάμενου ΚΟΔ της ΔΕΗ με
λήψη εξασφαλίσεων» προσέξτε! «παροχή εγγυήσεων εκ μέρους της
Ενεργειακής Συμμετοχών εκχώρηση γεγενημένων και μη απαιτήσεων της ΔΕΗ
Α.Ε. έναντι εταιρικών πελατών της κλπ, συνολικού ύψους τουλάχιστον 300 εκ
€.». Άρα, τα 300 εκ. που η ΔΕΗ θα έπαιρνε τα εκχωρεί στις τράπεζες
προκειμένου να πάρει το δάνειο 200 εκ. σε περίπτωση που δεν μπορέσει να
πληρώσει την αποπληρωμή των δανείων που έχει στις τράπεζες. Αυτή ήταν η
[5]

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 25/1/2017

διαδικασία που συμφώνησαν οι τράπεζες και προχώρησε στις 17/1 και
εγκρίθηκε δυστυχώς η απόσχιση, ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του
ΑΔΜΗΕ, σας είπα με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και για τον ίδιο αλλά
και για την ΔΕΗ. Πάντα όμως, εδώ, κι εμείς δεν θα μπούμε σε καμία σύγκριση
το έχουμε πει κι άλλες φορές, υπάρχει κατά την ταπεινή μου άποψη ή θα έλεγε
καθένας για όλους, ότι στο σχέδιο αυτό του ΑΔΜΗΕ είναι αυτούσια
μεταφερόμενα τρία άρθρα του Ν.4001 που αφορούν το προσωπικό, και αυτά
είναι σε ισχύ σ’ ότι αφορά σε ποια κατάσταση αυτά, το προσωπικό αυτό θα
βρίσκεται αλλά θα το δούμε.
Το δεύτερο ζήτημα για το οποίο ήθελα έτσι να ενημερώσω και να πω και για τις
παρεμβάσεις που μαζί με το προεδρείο, τον γραμματέα έχουμε προχωρήσει.
Έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Όπως ξέρετε από τον Νόμο
4387 μετά την δημιουργία του ΕΦΚΑ από 1/1/17 όλοι οι ασφαλισμένοι, όλων
των ταμείων μπαίνουν στον ΕΦΚΑ με ενιαίες εισφορές που είναι 20% για τον
ασφαλισμένο και τον εργοδότη. 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33 για τον
εργοδότη. Αυτό έτσι όπως ακούγεται γιατί έγιναν παρεμβάσεις φαίνεται το ότι
είναι καλό γιατί το έχω πει κι εγώ κι άλλες φορές ότι τι θα κάνουμε ρε παιδιά
από 1/1/17 όπου θα πληρώσουμε 6,5% ενώ τώρα πληρώνουμε 11% άρα θα
μας μένει ένα καθαρό ποσό για τις τσέπες μας. Δυστυχώς όμως υπάρχει μία
αλλαγή στο Νόμο όπου για μεν το ελληνικό δημόσιο που μειώνεται σε 6.5%
αλλά αυτοί δεν έχουνε τόσες εισφορές είναι στις συντάξιμες αποδοχές για δε
την ΔΕΗ και όλους τους υπολοίπους είναι για το πάσης φύσεως μισθό. Για τις
πάσης φύσεως αμοιβές μπαίνουνε δηλαδή όλα. Κι εκεί που οι κρατήσεις που
ήταν 11% γινόντουσαν μόνο στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, τώρα
γίνονται για το 2017 9,92% δηλαδή από το 11% στο 6,67, πάμε σταδιακά σε
τέσσερεις δόσεις, μειώνονται στο 9,92 αλλά επειδή υπολογίζονται στο σύνολο
των αποδοχών, τελικώς υπάρχει μείωση του καθαρού μισθού. Εδώ λοιπόν, για
να είμαστε ακριβοδίκαιοι σε κάποιους δηλαδή σε αυτούς που δεν έχουν
μεταβλητά υπάρχει μια μικρή αύξηση του καθαρού ποσού ενώ σε αυτούς που
έχουν μεταβλητά ή έχουν επιπρόσθετες όπως μπορεί να είναι ένα επίδομα
στάθμης ευθύνης όπου τώρα μπαίνει στον υπολογισμό, έχουν μία μείωση του
καθαρού ποσού και αν το συνυπολογίσουμε γιατί τώρα το είχαμε
συνυπολογίσει μαζί με τον φόρο είναι περίπου, για τους τομεάρχες οι οποίοι
δεν πλαφονάρουν απ’ τις τακτικές αποδοχές, περίπου στα 25€ για το 2017 τον
μήνα. Ενώ, για το 2018, ισοσκελίζεται και για το 2019 αρχίζει να έχει θετικό
πρόσημο δηλαδή παίρνει καθαρά. Σε όσους είναι πλαφοναρισμένοι λόγω
τακτικών αποδοχών και όχι βάρδιας, λόγω τακτικών αποδοχών εκεί έχουμε μία
αύξηση καθαρού ποσού, αυτό συμβαίνει και για μία μεγάλη μερίδα των
συναδέλφων που είναι μηχανικοί και είναι ενταγμένοι και στο ΤΣΜΕΔΕ, επειδή
θα έχουν τώρα μία παρακράτηση και εκεί σε αυτούς θα έχουμε μία αύξηση του
καθαρού ποσού. Είχαμε ένα τραγικό αποτέλεσμα για τους εργαζομένους στους
Σταθμούς και τα Ορυχεία όπου είχαμε μία αύξηση των εισφορών 130 έως 150€
άρα μία μείωση στα καθαρά 130€ το εντοπίσαμε από την πρώτη στιγμή, έγινε
παρέμβαση και εξαιρέθηκαν τα Βαρέα και τα Ανθυγιεινά. Τα Βαρέα και τα
Υπερβαρέα εξαιρέθηκαν από αυτή την διαδικασία έτσι ώστε να μην έχουν
μείωση του μισθού πάνω από 130€.
Εν αναμονή λοιπόν τώρα και της εγκυκλίου για τον υπολογισμό της σύνταξης
που προφανώς έχει να κάνει και με το άλλο μεγάλο θέμα, ξέρετε πάρα πολύ
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καλά και το περιμέναμε, το έχουμε πει κι άλλες φορές ότι ο Νόμος 4387 που
λέει πλέον ότι η σύνταξη είναι το σταθερό κομμάτι το 384 και αυτό θεωρείται
πλήρης σύνταξη συν το αναλογικό ανάλογα με το πόσα χρόνια υπηρεσίας έχεις
είχαμε βγάλει κάποιους πίνακες που τους έβγαλε το Υπουργείο βεβαίως και
λέμε το ότι αυτοί οι πίνακες για την ΔΕΗ είναι καταστροφική όταν μπαίνεις σε
ένα ποσοστό αναπλήρωσης πάρα πολύ μικρό. Είχαμε μία δέσμευση τότε του
υπουργού ότι θα έρθει μια τροπολογία η οποία θα δίνει προσαύξηση σε όσους
πληρώνουνε μεγαλύτερες εισφορές, καλή ώρα η ΔΕΗ, και δη τα Υπερβαρέα.
Πράγματι, στις 19/12 έγινε η τροπολογία στο Νόμο 4445 του ’16 στο άρθρο 24
έχει μία προσθήκη όπου λέει για εμάς κάνει αναφορά ξεκάθαρα δηλαδή για τον
ΤΑΠ/ΔΕΗ κλπ, μόνο που έτσι όπως είναι γραμμένο αυτό εδώ, επειδή ξέρετε το
ότι έχω μια ιδιαίτερη ενασχόληση με τα’ ασφαλιστικά συστήματα και μπορώ να
τα καταλάβω, αμέσως μίλησα με το Υπουργείο γιατί δεν έβγαζα άκρη. Η
αλήθεια είναι το ότι το Υπουργείο παραδέχτηκε ότι θα έρθει νέα Νομοθετική
ρύθμιση γιατί αυτό είναι λάθος. Και αναμένουμε τώρα δηλαδή το άρθρο 24 του
Νόμου 4445 που λέει προσθήκη στο άρθρο 30 του 4387 είναι μία αλληλουχία
νόμων δηλαδή πρέπει να τα παρακολουθείς όπως τα μαθηματικά, είναι
συνάρτηση. Αν χάσεις κάτι το ‘χασες όλο. Λέει ότι δικαιούνται να πούμε
προσαύξηση 1% για κάθε επιπλέον εισφορά που πληρώνουνε μόνο που είναι
τόσο μπερδεμένο που δεν βγάζει άκρη ούτε το Υπουργείο και λέει έχεις δίκιο
μίλησα με την κυρία Βρακά η οποία είναι Γενική Γραμματέας τώρα στο
Υπουργείο και λέει έχετε δίκιο παιδιά θα έρθει νέα τροπολογία. Αναμένουμε
λοιπόν την νέα τροπολογία για να μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε
υπολογισμό την σύνταξη που δικαιούται ένας εργαζόμενος ασφαλισμένος στην
ΔΕΗ, με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχει μέχρι τα τώρα. Παίρνοντας το 384
εφόσον έχει, ναι – ναι για το κομμάτι το δικό μας που ούτως ή άλλως
πληρώνουμε περισσότερο περιμένουμε την εγκύκλιο να βγει, εκεί που είδατε
μπορεί να ήταν δημοσιευμένη, την εγκύκλιο. Είπα για την ΔΕΗ. Έχει
κυκλοφορήσει στις 23/12 η εγκύκλιος για την γνωστοποίηση των διατάξεων, ο
πίνακας αυτός εδώ. Αυτό δεν ισχύει για την ΔΕΗ. Μην μπερδευτείτε δηλαδή και
λένε ότι να βγήκε και είμαστε εδώ. Αναμένουμε την δική μας γιατί έχουμε το,
αυτό το ξεχωριστό. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα για τους ανθρώπους –
συναδέλφους που δεν είναι στα υπερβαρέα, στην εκκαθάριση μισθοδοσίας του
Γενάρη θα δουν την διαφοροποίηση από τις ασφαλιστικές εισφορές, για του
συναδέλφους που είναι στα Υπερβαρέα δεν θα δούνε την διαφοροποίηση. Γιατί
προφανώς δεν θα υπάρχει. Αυτό έχει να κάνει με το ζήτημα αυτό. Λέω στα
Υπερβαρέα δεν θα έχει διαφοροποίηση θα συνεχίσει ως έχει. Δεν θα έχει
μειώσεις ή αυξήσεις. Ενώ στους άλλους εξήγησα ότι θα έχει.
Τώρα μπαίνω στα δύο θέματα που τα εισηγούμαι έτσι όπως τα έχουμε
κουβεντιάσει με τον γραμματέα και με το προεδρείο τα οποία είναι τα δύο από
το τρίτο θέμα που έχει να κάνει με τα οικονομικά που θέλουνε λήψη
απόφασης. Θυμίζω ότι σε ένα Δ.Σ., όταν πριν από έναν χρόνο περίπου τέτοια
εποχή ίσως και λίγο παραπάνω, υπήρχε η διαδικασία των δικαστηρίων της
προσφυγής της ΓΕΝΟΠ κατά του ελληνικού δημοσίου και της ΔΕΗ, για την
ασφαλιστική μας περιουσία η οποία δεν ήταν εν τω συνόλω της Ασφαλιστικής
μας περιουσίας, αλλά ήτανε μόνο για την συγκεκριμένη απόφαση των 620 εκ..
Άρα τι κάναμε εμείς; Ζητούσαμε 620εκ. είτε από το ελληνικό δημόσιο είτε από
την ΔΕΗ. Τότε είχαμε πάρει μια απόφαση να μην κυνηγήσουμε την υπόθεση
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γιατί ήθελε δικαστικό ένσημο και για τις δύο περιπτώσεις 14 εκ. τα θυμάστε
αυτά. Και είπαμε με απόφαση Δ.Σ. για το ελληνικό δημόσιο την καταψηφιστική
αυτή απόφαση να την κάνουμε αναγνωριστική, να την μετατρέψουμε έτσι
ώστε να δικαστεί, έχει δικαστεί, δεν έχουν ακόμα αποφάσεις και την άλλη που
έχει να κάνει κατά της ΔΕΗ να την αναβάλουμε. Αυτή η αναβολή συζητείται
στις 23/2 /17 με μία μεγάλη διαφορά και πρέπει να ξαναπάρουμε μια απόφαση
για να ανατρέψουμε την προηγούμενη. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι τώρα μ’
έναν Νόμο τον 4446/16 δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, δεν χρειάζεται πλέον
και για τις καταψηφιστικές να καταθέσεις δικαστικό ένσημο των 16εκ. είναι μια
απλή διαδικασία σε ότι αφορά την δικαστική σου διαμάχη και δικαστική σου
απαίτηση. Το κόστος για να κάνουμε αυτή την δίκη είναι 325€ τα δικαστικά
έξοδα και 700€ του Κρεμανλή.
Θυμίζω ότι με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε τόσα πράγματα και μετά από τα
τελευταία γεγονότα και την δράση της Ομοσπονδίας και τις συμφωνίες και με
τον Σταμάτη τον Ρέλια και με τον γραμματέα έτσι όπως έχουμε κάνει πολλές
φορές μαζί τους διμερείς συναντήσεις έχει αλλάξει και σε ότι αφορά και το
Συμβούλιο της Επικρατείας τα χρήματα ήτανε πολύ λίγα που μας πήρε και
τώρα προφανώς η έγκριση του Δ.Σ. έχει να κάνει με το ότι πρέπει να πάμε
αυτή την υπόθεση και να πούμε στον κύριο Κρεμανλή να ασχοληθεί γιατί θα
είναι λάθος κατά την άποψη του προεδρείου για 1.000€ να μην πάμε να
δικάσουμε κάτι που ήτανε πολύκροτη υπόθεση για εμάς.
Το δεύτερο θέμα που επίσης είναι δικαστικό και θέλει την ίδια απόφαση έχει να
κάνει με την πιθανότητα, εμείς λέμε ναι, προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μιας και έχουμε τελεσίδικη απόφαση σε
ότι αφορά την προσφυγή των Σωματείων για την πώληση του 66% τότε του
ΑΔΜΗΕ. Τότε έγινε μια διαδικασία, προσέφυγαν τα σωματεία στο Συμβούλιο
της επικρατείας, μετά προσέφυγε και η ΓΕΝΟΠ για την τωρινή αυτή απόφαση,
ναι το καλοκαίρι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τον ίδιο
δικηγόρο, έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη η οποία είναι η εξής. Έχουμε πει κι άλλη
φορά εδώ, αλλά το επαναλαμβάνω ότι η απόφαση της πλειοψηφίας του
Συμβουλίου της Επικρατείας με δέκα έναντι επτά όπου στους επτά που
μειοψήφησαν ήτανε υπέρ μας τόσο ο πρόεδρος ο σημερινός όσο και ο
προηγούμενος και η εισηγήτρια, είναι μία καλή απόφαση η οποία μπορεί κατά
τους νομικούς να ανατραπεί
στο Στρασβούργο. Διότι, λέει και αν το
αποφασίσουμε την ώρα που θα χρειαστεί θα γίνει μία ενημέρωση τουλάχιστον
προς την Εκτελεστική από τους νομικούς μας για το τι πιθανότητες έχουμε και
που πρέπει να πάμε για να το αναλύσει καλύτερα, δεν είναι ο ρόλος μας εμάς
αυτός αλλά επιγραμματικά λέω ότι ενώ ακόμη και η πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι
υπάρχει περιουσία των εργαζομένων μέσα στην περιουσία, στο τέλος κάνει ένα
νομικό ή ένα δεν ξέρω κι εγώ τι άλμα που την μετονομάζει αυτή την περιουσία
σε λογιστικό εν πάση περιπτώσει, λογιστική απαίτηση για να εξυπηρετήσει τα
δεδομένα της χώρας έτσι ώστε να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ. Γιατί σας λέω ότι η
μειοψηφία και μάλιστα η εισηγήτρια, παίζει και τον ρόλο της, αξιολογώντας όλα
τα επιχειρήματα που εμείς καταθέσαμε κι εδώ οι νομικοί μας, είχε άλλη άποψη.
Άρα, δεν χρειάζεται πάρα – πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, υπάρχει μία εκτίμηση
από τους νομικούς ότι αυτό είναι μαχητό και όχι μόνο, υπάρχει μία συνεργασία
και υπάρχει ήδη απόφαση από το Σωματείο, από την Ομοσπονδία
Συνταξιούχων την ΠΟΣ – ΔΕΗ η οποία έχει αποφασίσει να πάει στο
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Στρασβούργο, με δεδομένο το ότι υπάρχουν αυτά, έχει γίνει μία κουβέντα και
μ’ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και γνώριμος σ’ εμάς αλλά και γνώριμος του
ασφαλιστικού και νομικιστικά, τον Χρήστο τον Σκούρα, ο οποίος είδε και την
απόφαση, συμφωνεί σε όλα αυτά τα πράγματα για να πάμε να έχουμε μια
απόφαση να πάμε εκεί. Κι επειδή ακούμε Στρασβούργο κλπ και το αμέσως
επόμενο ερώτημα είναι τι κόστος έχει αυτό; εγώ θα περιοριστώ ότι υπάρχει μια
πρόταση από νομικό ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση και στο Συμβούλιο της
Επικρατείας και εδώ, δεν είναι απαγορευτικό το κόστος αυτό έτσι όπως
εμφανίστηκε αλλά θέλει και άλλη κουβέντα γιατί οι συνάδελφοι – συνταξιούχοι
που θα προχωρήσουν προς τα εκεί έχουν πολύ, μα πάρα πολύ λιγότερα κόστη
γι αυτή την εξέλιξη με κάποιες όμως σχετικές διαφοροποιήσεις διότι ο
δικηγόρος που έχουνε είναι με αντιμισθία και κάθε μήνα παίρνει ένα
συγκεκριμένο ποσό. Άρα, για την δουλειά αυτή δεν χρεώνει ή χρεώνει πάρα –
πάρα πολύ λίγα. Υπάρχει περίπου ένα αντικειμενικό έξοδο για την κατάθεση
όλης αυτής της ιστορίας είναι της τάξης των 7.000€. αυτά είναι αναπόφευκτα
για έναν δικηγόρο που θα καταθέσει αυτό το πράγμα. Περίπου εκεί. Από εκεί
και ύστερα έχει να κάνει και με την αμοιβή του την διαδικασία κλπ. επειδή κι
άλλες φορές έχουμε μιλήσει ότι οι δίκες εκεί έξω ξεκινάνε με τριψήφια νούμερα
σας λέω λοιπόν ότι δεν έχει καμία σχέση μ’ αυτό, σας είπα για να έχετε μία
τάξη μεγέθους ότι οι συνταξιούχοι θα πάνε μόνο με τα έξοδα και η πρόταση
λοιπόν είναι να πάμε πακέτο μαζί με τους συνταξιούχους και ενδεχομένως και
τους δύο δικηγόρους κάνοντας μία προφανώς καλύτερη συζήτηση από την
αρχική τιμή που θα μπορούσε να είναι, έτσι όπως τουλάχιστον ήρθε σε εμάς.
Δεν έχει καμία αξία να μιλάμε για νούμερα, αλλά σας λέω το ότι δεν υπάρχει,
δεν είναι, πως λένε, απαγορευτικό για τα δεδομένα της Ομοσπονδίας με
δεδομένο το ότι πληρώσαμε 12.500.000€ να πάμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Έτσι; αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται γιατί σκεφτείτε να
πούμε εμείς, ωραία και να συμπληρώσω γραμματέα, έχεις δίκιο ότι σ’ αυτήν
την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, συγνώμη στο Στρασβούργο, θα
πρέπει να συμμετέχουνε και τα πρωτοβάθμια Σωματεία. Κυρίως με την
συμμετοχή τους και μπορούμε να δούμε και την οικονομική συμμετοχή τους.
Δεν είναι απαγορευτικά για κανέναν, τα νούμερα. Αλλά για λόγους εντυπώσεων
δεν θέλω να πω ποσά εδώ, και μπορεί και κανείς να κάνει και συσχετισμούς
που δεν μου αρέσουν. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα που χρειάζεται λήψη
απόφασης. Νομίζω το ότι σταματάω εδώ, να γίνει μία κουβέντα γι αυτό, να
πάρουμε και απόφαση, αμέσως να μπούμε στον προϋπολογισμό και τον
οικονομικό απολογισμό και θέλω να έχουμε καλό χρόνο να κουβεντιάσουμε το
υπόλοιπο.
Καρράς Αντώνης: μια κουβέντα θα πω, δεν θα αναπαράγω ούτε θα
αναφερθώ γενικότερα στο που βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ ή όπως το ανέφερες
πρόεδρε, που αναφέρθηκες για τις τράπεζες, για τον δανεισμό. Αλλά θα πρέπει
να καταδείξουμε και την πολιτική αυτής της ιστορίας. Διότι αυτή την στιγμή
έχουμε μια συγκυρία και πραγματικά αλλάζουμε μία χρονιά που όλοι
δηλώνουμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη. Άρα θα είναι δύσκολη και για
εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα έχει γενέθλια όλη αυτή η κυβέρνηση και
πολιτικά θα αναφερθώ, κλείνει δύο χρόνια μαζί με την κυβέρνηση κλείνουν και
οι διοικήσεις των Εταιρειών και πρέπει να πούμε να τα εκατοστίσουν όπως το
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πες, να τα εκατοστίσουν, αν και δεν διαφαίνεται αυτό όμως η αλήθεια είναι ότι
όλα αυτά είναι μία πολιτική συγκεκριμένη, την έχουμε γνωρίσει, την
γνωρίζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θα πρέπει κάποια στιγμή να
πάρουμε και θέση απάνω σε αυτή την πολιτική. Δεν είναι τυχαίο πως βρέθηκε
ο ΑΔΜΗΕ σ’ αυτή την φάση μ’ ένα τεράστιο ερωτηματικό, αν την επόμενη
ημέρα θα έχει το 51% στο Δημόσιο, που πολλές φορές απ’ αυτό το βήμα έχω
αναφερθεί και έχω πει ότι αυτό το σχέδιο που έχει η πολιτική σήμερα της
κυβέρνησης κατ’ απαίτηση των Τροϊκανών, δυστυχώς ο ΑΔΜΗΕ την επόμενη
μέρα δεν θα ‘ναι στο δημόσιο. Είπα πολλές φορές κι αναφέρθηκα σ’ αυτό το
8,5% που πολλές φορές έκρινα στα μάτια σας και το πρόσωπό σας ότι
παραξενευόσασταν πως προέκυπτε το 8,5%. Θεωρώ σήμερα αναμφισβήτητα
αυτό το 8,5% είναι απαιτητό από το ΤΑΥΠΕΔ και περαιτέρω αυτό το 8,5% θα
πάει προς ιδιωτικοποίηση. Είναι μόνο αυτό το ζήτημα; Έχουμε το17% του
Ομίλου ΔΕΗ ανοιχτό και αναφέρθηκε στο κυρίαρχο ζήτημα ο πρόεδρος
σήμερα, που θα πρέπει να γίνει κουβέντα γι αυτό. και όχι σήμερα μόνο αλλά
και στην συνέχεια.
Και το κυρίαρχο ζήτημα που έχουμε, η βιωσιμότητα του Ομίλου ΔΕΗ. Και ο
νοών νοείτω. Θα πρέπει πια να καταδείξουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα
αυτό που φέραν στον ελληνικό λαό, το capital control, θα το φέρουν και στους
εργαζόμενους της ΔΕΗ. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι το επόμενο χρονικό
διάστημα θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Το λέμε, το συζητάμε αλλά κάποια
στιγμή θα πρέπει να πάρουμε και κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις απέναντι
στην πολιτική της Διοίκησης και στην πολιτική της Κυβέρνησης. Ποιο θα είναι
το ζήτημα; Ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορούμε να πάρουμε όλο τον
μισθό μας από την τράπεζα. Μπορεί να ξεπερνιούνται με τερτίπια μπαίνοντας
μπροστά το ελληνικό δημόσιο και παραχωρώντας στους καλούς πελάτες για να
μπορεί να έχει τυχόν δανεισμούς η Επιχείρηση αλλά την επόμενη μέρα τι θα
γίνει; Θα περάσει κι αυτό το τρίμηνο; Αυτό θ’ αναλογιζόμαστε; Θα περάσει το
εξάμηνο; Που θα φτάσουμε; Τι έχει κάνει αυτή η Διοίκηση; Τι έχει κάνει αυτή η
Κυβέρνηση; Και με δεδομένο που δεν αναπτύξαμε και άλλα πράγματα που θα
πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε στην κουβέντα μας. Γιατί ο Όμιλος ΔΕΗ
είναι, ήταν όπως είπε ο πρόεδρος και καλά είπε «για τελευταία φορά ίσως κόβω
το κομμάτι του ΑΔΜΗΕ», αλλά μήπως του χρόνου έρθουμε και για τελευταία
φορά θα αναγκαστούμε να κόψουμε ένα κομμάτι της Γενικής Δ/νσης Εμπορίας;
Η Εμπορία καταρρέει.
Το θέμα λιγνιτών. Είδατε πως οι λιγνίτες στήριξαν το τελευταίο χρονικό
διάστημα μέσα από αυτό που δώσανε, μπορέσαμε και καταφέραμε αυτή την
συγκυρία που θα είχαμε πρόβλημα, ενεργειακό πρόβλημα γενικότερα. Τι θα
γίνει με την Εταιρεία, με τον Όμιλο; Έχει αυτή η Διοίκηση να μας πει κάτι; Έχει
αυτή η Κυβέρνηση να μας πει κάτι; ή έχει νομοθετήσει και πάμε ραγδαία για να
διαλυθεί αυτός ο Όμιλος ΔΕΗ; Και κατ’ επέκταση και οι μισθοί μας και όλα αυτά
που διεκδικούμε όλο αυτό. Εγώ κλείνοντας για να μην σας κουράζω, το ‘χω πει
και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να βγουν ανακοινώσεις. Πρέπει
πια να καταδείξουμε τις ευθύνες των διοικούντων και των τριών Εταιρειών.
Πρέπει να βγει ανακοίνωση και αφίσα αύριο το πρωί. Να καταδείξουμε την
κακή κυβερνητική πολιτική, την κακή κυβέρνηση. Εάν θέλετε να μένουμε
αμέτοχοι από αυτά θεωρώ ότι δεν είναι φρόνιμο σ’ αυτή την συγκυρία. Πρέπει
από χθες εγώ θεωρώ κι εδώ είναι ένα ζήτημα, και δεν κρύβομαι θεωρώ ότι
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είναι και μια πρόταση. Εάν από αύριο εκτός από τις ανακοινώσεις που βγάζουμε
κατά καιρούς θα πρέπει να γίνουνε πιο σκληρές, με πιο σκληρή κριτική για την
Διοίκηση, για τον Δ/νοντα Σύμβουλο τον κύριο Παναγιωτάκη, γιατί αυτή η
Διοίκηση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να βάζει πλάτη στην κυβερνητική
πολιτική. Και ποια είναι η κυβερνητική πολιτική; Συγκεκριμένη είναι. Για το
ερχόμενο χρονικό διάστημα, εμπεριέχει απολύσεις που ζητάνε οι Τροϊκανοί,
εμπεριέχει μειώσεις μισθών που ζητάνε οι Τροϊκανοί, εμπεριέχει αξιολόγηση
που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα που ζητάνε οι Τροϊκανοί, περιστολές
στις ΔΕΚΟ και στον Δημόσιο τομέα που ζητάνε οι Τροϊκανοί, αλλά πως θα γίνει
αυτός ο εξορθολογισμός περιστολών; Μόνο στους μισθούς των εργαζομένων;
Μόνο στην συντήρηση; Μόνο στην προμήθεια; Τους εργολάβους δεν θα τους
αγγίξουμε; Και κλείνω εδώ και με συγχωρείτε για τον τόνο αλλά θεωρώ ότι
είναι και πολιτικό το ζήτημα και ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε
τέτοια ζητήματα. Θα πρέπει να έχουμε πάρει αποφάσεις. Σας ευχαριστώ.
Μαστρολέων Ηλίας: δυο κουβέντες σ’ αυτά που … σε σχέση που εισηγήθηκε
ο πρόεδρος γιατί έχουμε κι άλλο θέμα μετά απ’ ότι κατάλαβα, κατ’ αρχήν
χρόνια πολλά σε όλους
συνάδελφοι, καλή χρονιά! Βέβαια, αυτό είναι
εθιμοτυπικό γιατί δεν προβλέπεται καλή χρονιά και νομίζω ότι επειδή είναι
Διοικητικό Συμβούλιο μιας από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες της χώρας θα
πρεπε ν’ ασχοληθεί γενικότερα με την γενικότερη πολιτική κατάσταση που
αντιμετωπίζουμε σήμερα, μία επίθεση άνευ προηγουμένου που όσο πάει και
εντείνεται για ολόκληρη την εργατική τάξη και φυσικά όλα αυτά τα μέτρα που
παίρνονται δεν είναι δυνατόν να μην αφορούν και τους εργαζόμενους, που να
το πω τώρα; Στην ΔΕΗ; Στην Ηλεκτρική Ενέργεια; Όπως θέλει ο καθένας ας το
πει. Δεν είναι δυνατόν, σήμερα να μην συζητάμε για την αύξηση της
φορολογίας π.χ. έμμεσης και άμεσης. Δεν είναι δυνατόν, να μην συζητάμε
γενικά για το ασφαλιστικό πια, έχει ξεπεραστεί. Το θέμα, είμαστε κάτι άλλο
εμείς; έχουμε εξαίρεση; Έχουμε το να έχουμε τ’ άλλο. Τα 384€ Εθνική Σύνταξη
κι εμάς αφορά. Μετά το 2021 που η σύνταξη, ο ανακαθορισμός θα γίνεται
ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής, δεν μας αφήνει έξω εμάς. Όλο αυτό το
ξεπούλημα πέρα από τα δικά μας εδώ που λέμε ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, της τεράστιας
δημόσιας περιουσίας είτε αυτό αφορά επιχειρήσεις, είτε ακίνητα, είτε εκτάσεις,
μας αφορά κι εμάς και οι πλειστηριασμοί των κατοικιών που είναι μπροστά μας,
πιστεύετε ότι δεν αφορά ΔΕΗτζίδες ας πούμε αυτό το ζήτημα; Όλα αυτά που
γίνονται, τα σχέδια του ΝΑΤΟ, των Ιμπεριαλιστών στην γειτονιά μας, στο
Κυπριακό έχουμε εξελίξεις. Και πολύ σύντομα μπορεί να βρεθούμε
εγκλωβισμένοι σ’ ένα ιμπεριαλιστικό πόλεμο μικρότερη ή μεγαλύτερης έκτασης
εδώ στην γειτονιά μας. Τις εξελίξεις που έχουμε με τους μετανάστες. Τα
χτυπήματα του φασισμού στο Πέραμα προχθές των φασιστών της Χρυσής
Αυγής σε προσφυγόπουλα, όλα αυτά τα ζητήματα και μια σειρά άλλα, είναι
ατελείωτος ο κατάλογος της επίθεσης αυτής της Κυβέρνησης που πραγματικά
κάθε μέρα επιβεβαιώνεται ότι ήρθε να κάνει όχι την πιο βρώμικη δουλειά, την
πιο αισχρή δουλειά, που δεν τόλμησαν ή δεν μπόρεσαν άλλοι να το
ολοκληρώσουν. Πρέπει να συζητιόνται σ’ αυτό το Δ.Σ. γιατί μας αφορούνε,
αφορούνε τους εργαζόμενους που εκπροσωπούνε, θα τα βρούμε όλα αυτά
αύριο μπροστά μας. Και βέβαια από εκεί και πέρα, πέρα από το να τα
συζητάμε, να δείχνουμε και την διέξοδο σε ταξική κατεύθυνση με μόνο
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γνώμονα το όφελος των εργαζομένων. Από την μία μεριά τα συμφέροντα και
οι σύγχρονες ανάγκες τους και από την άλλη μεριά όλοι οι άλλοι. Αυτό έπρεπε
να είμαστε
ταξικό συνδικάτο αν θέλουμε όπως λέτε, πραγματικά να
εξυπηρετούμε τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων. Και βέβαια, απ’
την άλλη μεριά έχουμε και τα κόμματα Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙα, Λεβέντηδες
και δεν ξέρω γω τι άλλο, που με τα δύο χέρια μαζί μ’ αυτή την κυβέρνηση
ψηφίζουν μνημόνια, δίνουν χείρα βοηθείας. Άλλοι είναι έτοιμοι να γίνουν
επίδοξοι εν δυνάμει πρωθυπουργοί, άλλοι θέλουνε κυβερνήσεις εθνικής
ενότητας όπως τις λένε για να συνεχίσουν το ίδιο καταστροφικό έργο. Γι αυτό
έχει αποδειχτεί όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα που όλοι μαζί ψηφίζουν όλους
αυτούς τους αντεργατικούς νόμους και δεν πρέπει να χουμε πια αυταπάτες
μπροστά σ’ αυτές τις δυνάμεις.
Τα ζητήματα τώρα τα δικά μας. Κοιτάξτε να δείτε, και για το άλλο θέμα που θα
πει μετά ο πρόεδρος, και γι αυτά όλα που εισηγήθηκε μέχρι τώρα και όλα αυτά
που συζητάμε εδώ μεταξύ μας. Έχουνε μία κοινή αφετηρία. Όσο κι αν δεν
θέλετε να το παραδεχτείτε, όσο και να διαφωνείτε είναι δικαίωμά σας, την
πολιτική της απελευθέρωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δεν είναι ξέχωρο
ζήτημα αυτό που γίνεται στον ΑΔΜΗΕ σήμερα, αυτό που θα γίνει στον ΔΕΔΔΗΕ
αύριο, αυτά που γίνονται στον ΔΕΔΔΗΕ τώρα με τα θέματα των μειώσεων που
ήδη υπάρχουνε και αύριο θα έχουμε επίσημα τους πρώτους φτωχούς και μιλάω
για τους Τ4Α του ΔΕΔΔΗΕ με τις μειώσεις που ήδη έχουν γίνει, με αυτές που
θα γίνουν και βέβαια και με την παρακράτηση των αναδρομικών του
επασφάλιστρου από την ένταξη της κατηγορίας στα βαριά κι ανθυγιεινά, που
υπολογίζεται στα 200€ τον μήνα. Κουβέντα για αυτά. Γι αυτά που γίνονται
στην ΔΕΗ και που θα γίνουν με ορίζοντα το ’19 και μη μου πείτε ότι αυτά τα
έφεραν τα μνημόνια. Τα μνημόνια μπορεί να επιτάχυναν μία κατάσταση ή
μπορεί κάποιους όρους να τους έκαναν πιο σκληρούς, αλλά αυτή η πολιτική
έχει ξεκινήσει πολύ πριν όπως ξέρετε όλοι κι έχετε παίξει ρόλο όλοι, απ’ τις
αρχές της δεκαετίας του ’90, ακολούθησε διάφορα στάδια κι εξακολουθεί να
ακολουθεί, την έχετε στηρίξει, την έχετε πάρει στην πλάτη με αποφάσεις
Συνεδρίων, Δ.Σ., έχετε συμφωνήσει. Και τώρα, ερχόμαστε μπροστά στις
συνέπειες. Και πως θα τις αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες; Με δικαστήρια. Να
ξεκαθαρίσω, δεν υποτιμάμαι καμία δράση, ακόμα και νομική αρκεί όμως
παράλληλα να γινόντουσαν κι άλλα πράγματα. Και συνδικαλιστικά. Η πείρα,
μέχρι τώρα, μας έχει δείξει ότι όχι μόνο δεν έχουμε αντικρούσει, επί της
ουσίας, αυτή την πολιτική, την έχουμε διευκολύνει να περάσει και να φτάσει
μέχρι εδώ που είναι σήμερα. Όσο κι αν θέλετε να μου πείτε ότι η απόφαση του
Συνεδρίου του ’10 για τον διαχωρισμό, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς και
σηκώσαμε τα χέρια μας και πρώτοι εμείς έντεκα μήνες πριν νομοθετήσει η
Κυβέρνηση συμφωνήσαμε για τον διαχωρισμό. Ναι, γιατί για τον διαχωρισμό
συμφωνήσαμε τότε. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
Υπήρχε Οδηγία, μα μια ζωή Οδηγίες ερχόντουσαν έχουμε έναν μακρύ κατάλογο
εδώ από Οδηγίες που ερχόντουσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους έκαναν
Νόμους οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. κι εσείς αναλαμβάνατε την
εργολαβία να τους πάτε στον κόσμο, να περάσουνε με τις λιγότερο δυνατόν
αντιδράσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Κι εκτός ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη
σ’ αυτά τα δικαστήρια. Ελληνικά κι Ευρωπαϊκά κι έχουμε πείρα από αυτά τα
πράγματα, και ξέρουμε για ποιων τα συμφέροντα δουλεύουν και τι αποφάσεις
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παίρνουν, άσχετα αν ένας πρόεδρος ή ένας δικαστής κάποτε αποφάνθηκε υπέρ
μας ή ο άλλος όχι και δεν ξέρω κι εγώ τι και πως γίνονται οι συσχετισμοί.
Ξέρουμε που καταλήγει αυτή η ιστορία στο τέλος. Γιατί κι εκεί είναι ταξικό το
ζήτημα. Και στην δικαιοσύνη. Πέρα από αυτό, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο
δημιουργούμε κι αυταπάτες στους εργαζόμενους. κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάμε
στα δικαστήρια και καθίστε εσείς και μην φοβόσαστε τίποτα, θα το λύσουμε
εμείς στα δικαστήρια αυτό. είναι ένα ζήτημα εδώ. Την στιγμή πάμε εμείς στα
Ευρωπαϊκά δικαστήρια, που Οδηγίες και μνημόνια και δικαστικές αποφάσεις
βγαίνουν στα ίδια γραφεία. Κι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη και λέμε ότι ναι, θα
πάμε στα δικαστήρια, ακόμα και σ’ αυτά τα δικαστήρια αλλά παράλληλα θα
κάνουμε κι άλλα πράγματα. Εμείς κάνουμε μόνο αυτά. Και την συνδικαλιστική
δράση, την έχουμε βάλει πίσω γιατί; Γιατί λέει ο κόσμος δεν ακολουθεί. Ναι.
Είναι γεγονός αυτό. και είναι ένα ζήτημα, κι επειδή πάμε και σ’ επικείμενο
Συνέδριο της Ομοσπονδίας ν’ ανοίξει κι αυτή η κουβέντα, γιατί δεν ακολουθεί ο
κόσμος; Και να δούμε ποιος έχει κάνει τον κόσμο να μην ακολουθεί. Και βέβαια
δεν είναι μία κουβέντα που ανοίγει τώρα. Μπορεί να μιλάει κάποιος πολλές
ώρες και να λέει διάφορα επιχειρήματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν, και
επειδή δεν υποτιμούμαι ακόμα κι αυτές τις δράσεις αλλά είπα κάποια πράγματα
πριν, απάνω στο ζήτημα των ψηφοφοριών για τις προσφυγές εμείς θα
τοποθετηθούμε με λευκή ψήφο και επιφυλάσσομαι να πω και κάποια άλλα
πράγματα για το δεύτερο ζήτημα που θα ακολουθήσει.
Αδάμ Λευτέρης: η ιστορία αυτή με τον ΑΔΜΗΕ, θυμίζει μία γελοιογραφία που
«παίζει» πολύ στο internet τώρα τελευταία. Που δείχνει τον Πρωθυπουργό τον
Αλέξη Τσίπρα να είναι με κάτι παιδάκια και να τα ρωτάει «ποιο παραμύθι θέλετε
να σας πω;» Πετάγεται ένα παιδί και του λέει. «αυτό που θα σκίσεις το
μνημόνιο». Το ίδιο ισχύει και με τον ΑΔΜΗΕ, με τους προηγούμενους
Υπουργούς. Θα σας θυμίσω ότι το παραμύθι το οποίο μας πούλησαν το
προηγούμενο χρονικό διάστημα, το πρώτο ήτανε 51% του ΑΔΜΗΕ στην ΔΕΗ,
και το δεύτερο 51% του ΑΔΜΗΕ στο κράτος. Το ίδιο παραμύθι. Οπότε, όπως
αντιλαμβάνεστε, υπάρχει θέμα αξιοπιστίας πλέον, Κυβέρνησης με Συνδικάτο
και αυτά τα οποία λένε. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία εμπιστοσύνη αυτά τα
οποία λένε σήμερα με αυτά τα οποία θα μας πούνε αύριο. Και αυτό είναι ένα
μεγάλο πρόβλημα.
Σε ότι αφορά την συνέχιση της δίκης και την προσφυγή της ΓΕΝΟΠ, θεωρώ ότι
θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό το οποίο κάναμε άσχετα με το τι αποτέλεσμα θα
έχει. Πρέπει να συνεχίσουμε έναν δικαστικό αγώνα τον οποίο ξεκινήσαμε για να
είμαστε ήσυχοι και με τους εαυτούς μας αλλά και με τους εργαζόμενους.
Κουτσοδήμας Κων/νος: …………………. αναπλήρωσης που θ’ ακουμπήσει
περίπου 40 ή αν θέλετε 46% το ανωτέρω. Εάν κερδίσουμε την αγωγή στο
Λουξεμβούργο, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και πράγματι
αναγνωριστεί η περιουσία η οποία είναι κατ’ αναλογία ενσωματωμένη των
εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ, τότε όλες αυτές οι χθεσινές και σημερινές
κυβερνητικές πράξεις ακυρώνονται; Δηλαδή, το ποσοστό αξίας αποτίμησης αν
θέλετε του περιουσιακού στοιχείου του ΑΔΜΗΕ, θα ξαναεμφανισθεί με
ενισχυμένο αν θέλετε το ποσοστό της ασφαλιστικής μας περιουσίας; Σ’ αυτό
θα πρέπει ν’ απαντήσουμε. Είμαι βέβαια της άποψης ότι, αυτό δίνει και μία
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απάντηση στις κυβερνήσεις, ότι κρατώντας μια σταθερά αναγνώρισης του
περιουσιακού μας στοιχείου όπως εμφανίστηκε απ’ τους Νόμους κλπ κλπ, είναι
προς θετική κατεύθυνση. Και το τελευταίο, θα ήθελα συνάδελφοι, εάν σ’ αυτή
την αναγνώριση, πέραν της αγωγής που καταθέτουμε, έχει να δούμε και τίποτα
η συμπεριφορά της ΔΕΗ. Το δέχεται; Δεν το δέχεται; Οι Διοικήσεις, γιατί δεν
διατυπώνεται; Αυτό. υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πέραν της αγωγής, αν
αναγνωρίζεται ότι αυτό το συγκρότημα χτίσθηκε με τις ασφαλιστικές
περιουσίες των τότε, παλαιών κλπ κλπ, …………………(εκτός μικροφώνου)
Ρέλλιας: αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι κι εγώ η καινούργια χρονιά να είναι
δημιουργική, να έχουμε καλύτερη ενωτική διάθεση, να λειτουργούμε με πιο
δημοκρατικές διαδικασίες, πιο συλλογικές καταστάσεις, με λιγότερο
κομματισμό, λιγότερο αυταρχισμό, με δεδομένο να συνθέτουμε διαφορετικές
απόψεις ώστε η ΓΕΝΟΠ να είναι o υποστηρικτής των συμφερόντων του Ομίλου
ΔΕΗ αλλά και του έλληνα πολίτη και καταναλωτή. Τα ζητήματα που υπάρχουν
συνάδελφοι, περιμένουν την λύση τους. Τα ανέφερε το προεδρείο και δεν
θέλω κι εγώ να κάνω επανάληψη. Είμαι όμως υποχρεωμένος να κάνω
συνδικαλιστική δράση.
Μπαίνω τώρα συνάδελφοι στα οικονομικά του απολογισμού του τετάρτου
τριμήνου του ’16. Τα έσοδα του τριμήνου αυτού ήταν 112.113,67, τα έξοδα
αγαπητοί συνάδελφοι τα έχουμε κυκλοφορήσει. Βαγγέλη τα έχεις δώσει;
Πέρασέ τα σε παρακαλώ αν έχεις την καλοσύνη. Τα έξοδα αυτού του τριμήνου
ήταν 319.257,36 μέσα στα έξοδα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι ήτανε και η
υλοποίηση της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. για την επιστροφή των
χρημάτων της ΔΕΗ. Έτσι συνάδελφοι ο ισολογισμός από την μεταφορά έσοδα
– έξοδα υπόλοιπο 4ου τριμήνου του 2016 είναι 280.305,49. Θέλω να σας
διαβάσω και τον οικονομικό προϋπολογισμό της χρήσης για το 2017. Τα έσοδα
αγαπητοί συνάδελφοι και η μεταφορά χρήσης του ’16 είναι 280.305,49, το
σύνολο των εσόδων προϋπολογισμού 386.080 και τα έξοδα θα τα δείτε
μπροστά σας, 380.300€. σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον γραμματέα,
τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Εξελεγκτικής Επιτροπής να διαβάσει το
πρακτικό.
Αδαμίδης: θα παρακαλέσω μετά την ανάγνωση του πρακτικού να γίνουν,
αυστηρά ερωτήσεις για τα οικονομικά, και αμέσως μετά για το υπόλοιπο όποιος
θέλει ερωτήσεις κι οτιδήποτε άλλο. Γιατί θα μπούμε στην ψηφοφορία γι αυτό
το θέμα.
Φραγκόγιαννης: Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 24/1/2017 η Εξελεγκτική
επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημήτρη
Πηλιχού και προέβη στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου
1/10/2016 έως 31/12/2016.
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
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αποτελεσματική παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ.
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: 30/9/2016
Έσοδα: 1/10/2016 έως 31/12/2016
Έξοδα: 1/10/2016 έως 31/12/2016
Υπόλοιπο: 31/12/2016

487.449,18
112.113,67
319.257,36
280.305,49

Παρατήρηση : Η Εξ. Επιτροπή κατά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι δεν γίνετε
ακριβή τήρηση της οδηγίας-απόφασης του Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σχετικά με τις
δαπάνες για τις Δημόσιες Σχέσεις όπου γίνετε υπέρβαση. Συνιστά στα μέλη
του Δ.Σ να σεβαστούν την οδηγία.
Το παραπάνω πρακτικό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Αδαμίδης: εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Τι
σημαίνει γίνεται υπέρβαση;
Φραγκόγιαννης: (…….εκτός μικροφώνου). Επειδή στο περασμένο Συμβούλιο
έγινε αυτή η φασαρία με αυτό το θέμα, θυμάσαι που…, η Οδηγία γράφει κι
αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Εμένα κατά την άποψή μου αυτό δεν
συμβαίνει, αλλά επειδή έγινε κι αυτό το επεισόδιο και ένας δύο θα δουν έξω
αυτά που διαβάζουν και σε εφημερίδες και σε site, γίνεται χαμός, και για μένα
η σημερινή αυτή της ΓΕΝΟΠ και ο ταμίας με μηδενικές προκαταβολές με
συμμάζεμα και όχι με συμμάζεμα και με υπόλοιπο ταμείου 280.000, έχουμε να
το δούμε αρκετό καιρό. Κι αν δεν είχαν πληρωθεί και τ’ άλλα το μικροδάνειο
και η μελέτη. Το οποίο παρεμπίπτοντος να το πω, δεν ξέρω αν το είπε ο
Σταμάτης, εδώ που γράφει στο Νο 22 στην κατάσταση τόκοι και φόροι δανείου
που λέει 240.000 είναι η μελέτη. Έχουμε μπερδευτεί με το δάνειο το άλλο
επειδή το γράφει, εντάξει το ξέρουν όλοι αλλά καλό είναι να ‘ρθει. Τώρα, για
εμένα και να γίνει μια μικρή υπέρβαση όταν μιλάμε για 10 και για 20 και για
50€ για εμένα είναι γελοιότητα. Δεν μπορώ να κάτσω στον έναν και στον
άλωνε να του πω τι κάνεις εκεί; Εκείνο το 500€ που γράφει η Οδηγία, αν είναι
500€ για δημόσιες σχέσεις, όλο το Δ.Σ, η Εκτελεστική δηλαδή, το προεδρείο
για δημόσιες σχέσεις, για έντυπα, για site είναι γελοίο το αποτέλεσμα. Εμείς το
είχαμε εκλάβει ότι έχει δικαίωμα κι ότι έχει κάθε μήνα 500 το κάθε μέλος της
Εκτελεστικής ή το Προεδρείο το μήνα. Όταν είναι έτσι δεν υπάρχει η
παραμικρή αυτή. Ήδη κι απ’ το περασμένο το τρίμηνο αν είδατε και τα βιβλία
εδώ, έχουνε πέσει οι δημόσιες σχέσεις αυτό που γίνεται το θέμα, στο 3.400,
στο 2.200 και στο 3.800. σε σχέση με τον περασμένο χειμώνα, ξέρω γω μπορεί
να χει φτάσει 4.500 – 5.000 όπως τον περασμένο μήνα κι έγινε αυτό το θέμα
Γιώργο. Γι αυτό το έγραψα αυτό για να μην νομίζει κανείς ότι θέλουμε ν’
αποφύγουμε, να κρύψουμε ή να κουκουλώσουμε κάτι.
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Αδαμίδης: θα πρέπει να κάνω μια διευκρίνιση για να το γνωρίζετε. Και
περισσότερο προς την Εξελεγκτική Επιτροπή αλλά και τα μέλη του Δ.Σ.. Αυτό
που θέλω να ξέρουν τα μέλη του Δ.Σ. είναι εάν η οποιαδήποτε κατά την άποψη
του οποιουδήποτε, υπέρβαση έχει την έγκριση του προέδρου και του
γραμματέα, γιατί υπέρβαση κάνει ο πρόεδρος και ο γραμματέας μετά. Αν
δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο, κρίνει ο Ιορδάνης ότι αυτό το ποσό είναι
υπέρβαση, είναι χωρίς την έγκριση του προέδρου και του γραμματέα και μετά
κατ’ επέκταση του Δ.Σ.. Φέρνει μία απόδειξη ο οποιοσδήποτε, μέλος του Δ.Σ.
που είναι δημόσιες σχέσεις, δεν έχει την έγκριση του προέδρου και του
γραμματέα αυτή; Γνωρίζει το «σώμα» αν ο Παπανδριανός βρίσκεται κάπου με
συγκεκριμένη αποστολή; Με εντολή; Και έχει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και
μην στεναχωριέστε για τον κόσμο γιατί εκτός από την διαύγεια του κράτους,
κανένας άλλος δεν δίνει τα οικονομικά του στο διαδίκτυο. Άρα έχουμε κριτές
τους εργαζομένους, πολύ δε περισσότερο. Εκτός από την διαύγεια του
ελληνικού δημοσίου, κανένας άλλος δεν βγάζει κάθε τρεις μήνες αυτή την
διαδικασία υπογεγραμμένη εκεί. Η υπέρβαση λοιπόν, αφορά την έγκριση,
βεβαίως μπορεί να μην δικαιούται ο Παπανδριανός, να μην πω ο Παπανδριανός,
να πω ένα μέλος του Δ.Σ, έξοδα Δημοσίων Σχέσεων αλλά αυτά γίνονται μετά
από την έγκριση του προεδρείου. Έχει κάνει άλλος ερώτηση επί των
οικονομικών; έλα Αντώνη.
Σαράντος Αλεξανδρής:
περίπου παραπίσω αλλά και με την γενικότερη
φιλοσοφία του απολογισμού, ως Αγωνιστική Ενότητα είμαστε στο λευκό,
ωστόσο όμως έχω αρκετές παρατηρήσεις με βάση την στάση μας κυρίως για
τον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε να δείτε για να είμαστε και ξηγημένοι. Και δεν
είναι τυπολατρικό, δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό, συνδικαλιστικό ζήτημα.
Είναι ζήτημα του προσανατολισμού της δράσης μας. Παραδείγματος χάριν δεν
μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις, αφίσες, περιοδικό, ένα χιλιάρικο. Κατά την
άποψή μου. Ήδη βλέπω το πρώτο τρίμηνο εδώ, το τελευταίο τρίμηνο δεν
έχουμε, μηδέν τέτοιο πράγμα. Ας πούμε αφίσες και ανακοινώσεις. Δεύτερον,
δεν μπορεί να έχουμε δημόσιες σχέσεις 25.000. δεν τίθεται θέμα υπέρβασης ή
κάτι άλλο, είναι ζήτημα προσανατολισμού. Αυτό το νούμερο κατά την γνώμη
μου πρέπει να διαφοροποιηθεί, παραδείγματος χάριν με βάση αυτό που
ανέφερα πριν. Τρίτο ζήτημα, δεν μπορεί να χουμε κάποιο πράγμα το οποίο λέει
διάφορα έξοδα, 25.000 και να έχουμε 1.000 για ανακοινώσεις. Τρίτο ζήτημα,
δεν μπορεί να έχουμε μετακινήσεις μελών Δ.Σ. 115 όταν εκεί μέσα περνάνε και
τα έξοδα των συνεδριάσεων 6-7-8 συνεδριάσεις πρέπει να πω ότι για
συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκεκριμένο νούμερο και πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό
το νούμερο των περιοδειών γιατί είναι πάλι ζήτημα προσανατολισμού δράσης
κλπ. τέταρτο ζήτημα διότι είναι πολύ υπερβολικά και τα 10.000 το κυλικείο,
θεωρώ κι εκεί ότι πρέπει να υπάρχει λίγο παρακάτω. Δεν έχω εικόνα το
σύνολο, δεν το χω πρόχειρο τώρα. Το σύνολο του απολογισμού όσον αφορά τι
χαλάσαμε στο ’16 για κυλικείο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί λίγο
σε σχέση με άλλα πράγματα που θ’ αφορούν πιο ουσιαστικά ζητήματα και στην
λειτουργία μας και στην δράση.
Θωμάς Μιχαλάτος: κατ’ αρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους
συναδέλφους και συντρόφους. Στους συντρόφους διαφορετικά ας πούμε.
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Γιώργο, πρόεδρε, η χρονιά μας αυτή είναι και χρονιά συνεδρίου προφανώς ε;
εδώ στον προϋπολογισμό που αναφέρετε και αναφέρεστε και στην εισροή
χρημάτων από τους συλλόγους, δεν ξέρω, πρέπει να ‘μαστε λίγο προσεκτικοί
γιατί μου φαίνεται ότι έχουμε και κάτι υπόλοιπα από προηγούμενα Συνέδρια και
δεν ξέρω πως πρέπει να είναι η δράση μας τέτοια ούτως ώστε να μην έχουμε
ζητήματα με διαφόρους Συλλόγους ενόψει και του Συνεδρίου. Έτσι; αυτό θέλω
να επισημάνω εγώ για την Ομοσπονδία, για να χουμε μία γιατί είναι δεδομένο
ότι η Ομοσπονδία μας είναι ο καθρέφτης το Συνέδριό της και πρέπει να πάμε κι
εκεί ομαλά. Οπότε κατά την εκτίμησή μου πρέπει αυτά να μαζευτούνε και δεν
ξέρω αν τα έχετε υπολογίσει για τους 27 Συλλόγους που είμαστε, 26 πόσοι
είμαστε, δραστηριοποιούμαστε στην Ομοσπονδία αν υπολογίζετε όλα αυτά τα
χρήματα μέσα στις εισροές που έχουμε από τα πρωτοβάθμια Σωματεία.
Αδαμίδης: το διευκρίνισα λίγο πριν Γιάννη ότι αυτό το πεντακοσάρικο είναι
ενδεικτικό και προφανώς δεν αφορά το σύνολο της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, αν
πεις Γιάννη, αν λες, γι αυτό ακριβώς το αφήσαμε έτσι, αν πείτε ότι το 500
διαιρείται δια τους 37 τότε αντιλαμβάνεστε τι ποσό είναι. Γι αυτό ακριβώς τον
λόγο το κλείσαμε. Εντάξει Γιάννη; Κατανοητό; Για να φύγουν και οι
παρεξηγήσεις. Εντάξει; Πάμε λοιπόν το ζήτημα, στην ερώτηση, ότι αφορά
στους εξωτερικούς συνεργάτες είναι δύο συνεργάτες που έχουμε εδώ στο
λογιστήριο και στο Γραφείο Τύπου που είναι με μπλοκάκι. Έτσι; με τιμολόγιο.
Σε ότι αφορά στα διάφορα έξοδα, το κονδύλιο (κλειστό μικρόφωνο).
Συγκεκριμένα πράγματα, όταν καταρτίστηκαν οι κωδικοί βάλαμε από την
πρώτη στιγμή και δεν ξεχωρίσαμε τα Διοικητικά Συμβούλια από τις περιοδείες,
από την πρώτη στιγμή, είναι ένας κωδικός. Από την πρώτη στιγμή, είναι ο
δεύτερος προϋπολογισμός που έρχεται με αυτό το πράγμα. Και του’16 ο
προϋπολογισμός, έτσι ήταν από την πρώτη στιγμή, από το Συνέδριο του ’14
και μετά όταν καταρτίσαμε εκ νέου τους κωδικούς και βάλαμε και βγάλαμε, εκεί
έχει να κάνει Νίκο, θα σου πω και για το 25άρι. Είπαμε λοιπόν ότι από την
στιγμή που είναι μαζί με τον λογιστή μας στο ίδιο πακέτο πηγαίνουν αυτά, είναι
ένα πράγμα. Τι θέλει ο καθένας. Μπορεί ο καθένας να δει ότι ώρα θέλει πόσα
αφορούν, με πολύ ένα μικρό χτύπημα επάνω, μπορεί να γίνει είναι
διαχωρισμένα δηλαδή Σαράντο τι είναι Διοικητικά Συμβούλια και τι είναι
περιοδεία. Αλλά στους κωδικούς εδώ τα έχουμε ενταγμένα ως μετακινήσεις
μελών γιατί έτσι κι αλλιώς μετακίνηση είναι το να έρχεσαι και εδώ. Γι αυτό το
φτιάξαμε από την πρώτη στιγμή έτσι. δεν έχει να κάνει ότι είναι αυξημένο
όπως είπε και ο Σταμάτης. Δεν είναι ενδεικτικό. Το 30.000€ Συνέδριο ήταν με
βάση αυτό που μας προέκυψε το προηγούμενο Συνέδριο που κάναμε πέρυσι,
παρότι δεν ήταν εκλογικό αλλά είχε τα ίδια χαρακτηριστικά στα έξοδα, και μας
στοίχισε σας πληροφορώ κοντά στις 35.000 € εκείνο το Συνέδριο που δεν
πλήρωσε κανένας Σύλλογος τίποτα. Για πρώτη φορά στα ιστορικά.
Σε ότι αφορά τον κωδικό διάφορα, έχουμε πάρει μία απόφαση, ότι σε αυτόν
τον κωδικό βάζουμε τώρα το κομμάτι που έχει να κάνει με το τροφείο. Αυτήν
την παροχή που είναι προς τους εργαζομένους της ΓΕΝΟΠ και σε όσους έχουν
συνδικαλιστική άδεια πλην αυτών που δεν δικαιούνται λόγω μισθού ή
οτιδήποτε άλλο και είναι τα 6€ για κάθε ημέρα συνδικαλιστικής άδειας γιατί
εκείνη την ημέρα ο κύριος Παναγιωτάκης θεωρεί ότι δεν είσαι παρών στην
δουλειά σου, με την συνδικαλιστική άδεια και δεν σου δίνει το αντίστοιχο
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τροφείο. Κι εμείς είπαμε το ότι ακριβώς, και λοιπόν έχουμε βγάλει και είπαμε
βγήκαν οι κάρτες για όλους, εδώ θα πρέπει να κάνω μία υπενθύμιση το ότι με
μία συζήτηση που είχα με μεγάλους προέδρους Σωματείων και με τον
Γραμματέα, περισσότερο με δική μου πρωτοβουλία, κράτησα τις κάρτες με
δική μου ευθύνη, έχουν εκδοθεί και είναι και φορτωμένες με τα αντίστοιχα
6άρια των συνδικαλιστικών αδειών από τους προέδρους και γραμματείς των
μεγάλων Σωματείων γιατί θεώρησα ρε παιδί μου, το ότι ο πρόεδρος του
Σπάρτακου ή αν δεν είναι μπροστά, ο πρόεδρος της ΕΤΕ που είναι μέλος της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ε, θα μπορεί να το κάνει από μόνος του. Ή ο γραμματέας του
Σπάρτακου που αν θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο προς τα Σωματεία τους
προστατεύοντάς τους και κατά μία έννοια και συγνώμη και για την
πρωτοβουλία αυτή, ότι α, εσείς «κουφάλες» που είστε εκεί το παίρνετε από
την ΓΕΝΟΠ κι εμείς που είμαστε εδώ δεν το παίρνουμε που είμαστε μέλος του
Συλλόγου τάδε και τάδε. Και λοιπόν αφού είναι έτσι τα φορτώσαμε κανονικά
και γι αυτούς και έχει τελειώσει. Κάποιοι συνάδελφοι δεν θέλουν να πάρουν
την κάρτα. Η κάρτα είναι όμως φορτωμένη. Κάποια στιγμή εμείς θα πούμε το
ότι, παιδιά έχει περάσει ένας χρόνος, αυτά τα χρήματα δεν τα πήρατε, θα τα
πάρουμε πίσω από την Εταιρεία. Ναι. Όχι, εμείς δεν το κάναμε κάθε μήνα
τώρα. Αυτό είναι. Σαν τον κωδικό Νίκο είναι το κομμάτι που είναι ένας
υπολογισμός περίπου στα 2.000 είναι κάτω 1.500 περίπου είναι τον μήνα μαζί
με το προσωπικό πάνω και τις συνδικαλιστικές άδειες αυτών που δικαιούνται
δηλαδή, τον Παπανδριανό που είναι παράδειγμα πλαφοναρισμένος δεν του
βάζω 6άρι. Όχι. Παίρνει από εμάς 30€. Σε όλους. Νίκο, στο είπα ότι η κάρτα
σου είναι φορτωμένη. Νίκο, έχω πει το εξής, ότι έχουμε βγάλει 36 κάρτες μαζί
με την Εξελεγκτική Επιτροπή, 40 μαζί με το προσωπικό, όχι αυτό εκεί δεν
μπορώ εγώ να κάνω παρέμβαση. Εντάξει; Λοιπόν, επί του οικονομικού
απολογισμού, καταρχήν. Ποιοι είναι υπέρ; Κατά; Λευκά; 5 λευκά. Επί του
προϋπολογισμού τώρα; Του οικονομικού, με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν για
λόγους τυπικούς και όχι ουσιαστικούς γιατί ο προϋπολογισμός μας μόνο για
τρεις κωδικούς πηγαίνει στον ΟΑΕΔ και για την έγκρισή του, στην συνέχιση
έγκρισης της επιδότησης να πούμε εκεί που λέει στα έσοδα ΟΑΕΔ πρέπει να
καταθέτουμε προϋπολογισμό που να φαίνεται ότι πληρώνονται οι εργαζόμενοι
που έχουμε εδώ και ότι υπάρχει και το ΙΚΑ και υπάρχει και το ΦΜΥ γι αυτούς
τους τρεις κωδικούς πηγαίνει τώρα αν εσύ έβγαλες 1.000€ αφίσες είτε τίποτ’
άλλο είναι δικό μας εσωτερικό έτσι κι αλλιώς παράδειγμα, αντίθετα με τον
προηγούμενο προϋπολογισμό αυτά που είχαμε προϋπολογίσει σε κωδικούς
έχουν ανατραπεί άρδην γιατί πληρώσαμε άλλα πράγματα από εκεί κι άλλα
πράγματα από εδώ. Δεν είχαμε παράδειγμα ……………….. γι αυτό ακριβώς. Επί
του προϋπολογισμού λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ; Κατά; Λευκά; Πέντε. Ωραία!
Πάμε τώρα και γρήγορα, γρήγορα ή θέλετε να κουβεντιάσουμε το θέμα των
δύο δικαστικών ζητημάτων; Ερώτηση για το συγκεκριμένο; Ωραία! Έλα Σάκη.
Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου
Αδαμίδης: λοιπόν, είπα και πριν ότι εάν δεν τον αμφισβητούσε το Συμβούλιο
της Επικρατείας θα είχε σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Γιατί πάμε εμείς
στο Στρασβούργο; Επειδή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν
είναι καθαρή για εμάς και δίνει την δυνατότητα σε αυτούς να προχωρήσουν
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αυτά που κάναν στον ΑΔΜΗΕ. Απλά, τι είπα; επειδή δεν βρήκαν τρόπο να πουν
ότι δεν έχετε περιουσία, κάνανε ένα νομικό άλμα; Ενα απαράδεκτο για τους δε
επτά Προέδρους και συμβούλους της Επικρατείας και μάλιστα και την
εισηγήτρια και γι αυτούς τους νομικούς που μας λέγανε να πάμε στο
Στρασβούργο ότι αυτό είναι λάθος τελείως και θα καταπέσει άρα θα το
κερδίσουμε. Βεβαίως. Είμαστε λοιπόν, και συγνώμη κάτι, πάμε τώρα γιατί λήγει
η προθεσμία στις 19 Μάρτη ή 16 Μάρτη; 16 Μάρτη. Λήγει η προθεσμία από
την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου της επικρατείας. Για να έχουμε
δικαίωμα να πάμε στο Στρασβούργο. Αν δεν θέλουμε να πάμε τώρα, υπάρχει
άλλη διαδικασία. Πότε θα κριθεί η δική μας που κάναμε τον Αύγουστο, να βγει
η απόφαση και για να πάρουμε το εξάμηνο της επόμενης προθεσμίας. Γι αυτό
λοιπόν πάμε τώρα με αυτές τις παραδοχές που είπαμε. Έλα Αντώνη.
Αναγνώστου Αντώνης: έλεγα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αυτή
την απόφαση αλλά έχει προηγηθεί το 2010 μια απόφαση της ολομέλειας του
Αρείου Πάγου, που πραγματικά αμφισβητεί την περιουσία. Τώρα όσον αφορά
πρόεδρε για το συγκεκριμένο θέμα και για την προσφυγή μας στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, θα μου επιτρέψετε δια ευνόητους λόγους εγώ να μην συμμετέχω
στην ψηφοφορία.
Αδαμίδης: ήθελες κάτι Αριστείδη;
Μπρουμάς Αριστείδης: λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, χρόνια πολλά κατ’ αρχήν
σ’ όλους σας, διαβάζοντας στις 28 Νοεμβρίου στο Έκτακτο Συμβούλιο που
κάναμε από το υλικό της δικογραφίας του κυρίου Αθανασόπουλου, λέει ότι τα
χρήματα αυτά που βάλαμε δηλαδή και μέρος τα είχε βάλει το Συνδικάτο και ο
κύριος Αθανασόπουλος θεώρησε ότι έπρεπε να τα δώσει. Κάνοντας λογική
επένδυση για να προπαγανδίσει τα οφέλη της Οδηγίας 72 και το σενάριο ISO
που επιλέχθηκε. Εμείς λοιπόν εφόσον συμφωνούσαμε σ’ αυτή την Οδηγία και
προπαγανδίσαμε τον κόσμο και οι αποφάσεις του κόσμου μας δεσμεύουν, δεν
ξέρουμε ότι εφόσον αυτό θέλαμε αυτό πέρασε, και δεν ξέραμε ότι το σχέδιο
ΙΤΟ για τον ΑΔΜΗΕ προβλέπει ένα μονοπωλιακό σχήμα που δεν έχει καμία
εξάρτηση από την ΔΕΗ και είναι τελείως ανεξάρτητη. Πως λοιπόν σήμερα θα
πάμε και θα ζητάμε την επικυρωμένη περιουσία που είναι το ΑΔΜΗΕ π.χόταν οι
ίδιοι ψηφίσαμε το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ σαν μία ξεχωριστή ευκαιρία που δεν
έχει καμία σχέση με την ΔΕΗ. Δεν είναι αντιφατικό αυτό κάνοντας τις
μηνυτήριες αναφορές και ψηφίζοντας και υπερψηφίζοντας για να καταθέσουν
μηνυτήρια αναφορά. Ευχαριστώ.
Μαστρολέων: δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ένα ΦΕΚ που υποσχέθηκες με
ημερομηνία 5 Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Σχετικά με την δημιουργία του
ΕΦΚΑ, που εκεί έχουν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το τι γίνεται με τον
Πάγιο Πόρο. Νομίζω ότι μπαίνει σε ευθεία αμφισβήτηση το θέμα του πάγιου
Πόρου.
Σαράντος: κοίταξε να δεις, μιλάμε τώρα για την απόφαση του… για την
αγωγή αυτή που είχε κάνει ο Κρεμανλής και ήταν απαγορευτική, που ήθελε
μερικά εκατομμύρια λοιπόν και έχει αλλάξει το πλαίσιο και το δεύτερο είναι η
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απόφαση του ΣΤΕ με τους πέντε Συλλόγους βγήκε αρνητική με τα
χαρακτηριστικά που λες που η προσφυγή στηρίχτηκε με βάση το προηγούμενο
νομικό πλαίσιο αλλά στην βάση πως το λέει της περιουσίας μας. Υπεράσπιση
της περιουσίας μας. Λοιπόν, εμπάς η περιπτώσει αυτονόητο το πρώτο γιατί
κατά την γνώμη μου, βεβαίως συμφωνούμε με αυτά που είπε ο Ηλίας, οι άλλοι
συνάδελφοι, προβληματισμός υπάρχει, ενδεχόμενα να το κουβεντιάσουμε κι
αυτό και με μεγαλύτερη άνεση έχοντας και εικόνα και την εισήγηση που είπες,
δεν είμαστε αρνητικοί, κατ’ αρχήν.
Ένα, το δεύτερο, μπορεί να, και βεβαίως φαίνεται ότι και το οικονομικό που
είπατε και εκεί και σ’ αυτές τις περιπτώσεις και τους Συλλόγους για την ΓΕΝΟΠ
και σε συνεργασία με τους συνταξιούχους επιβάλλεται να πάμε, κατόπιν εορτής
ή βεβαίως θα τρέξουν αυτά τα πράγματα και βεβαίως με το, πέστε μου τώρα
εδώ, έχει μία αξία πολιτικά, συνδικαλιστικά να κερδίσουμε μία απόφαση αν
είναι ενταγμένη και σε μια δραστηριότητα, π.χ. λέει κάποιος, αν κερδίσουμε
την ασφαλιστική περιουσία δεν είμαστε στα 384; Είμαστε. Από τον Μάη και
μετά είμαστε. Τι είμαστε από τον Μάη και μετά; Στην ουσία είμαστε μ’ ένα Χ
ανεξάρτητα αν ισχύει αυτός ο πάγιος πόρος, σ’ αυτό το ύψος που υπάρχει επί
της ουσίας έχουμε ένα Χ στην ασφαλιστική μας περιουσία. Μέχρι εκεί βάζει το
ύψος ο 7723 και βεβαίως συμφωνώ μ’ αυτό που είπε κάποιος ότι η ΔΕΗ είναι
στο απ’ έξω όταν μάλιστα ο Παναγιωτάκης ήταν πρωταγωνιστής αυτής της
……………….. του ’99 μεταξύ άλλων. Και Σωματείων και Συνδικαλιστικών
δυνάμεων τότε κλπ, που σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα πολιτικά συνδικαλιστικά
και ηθικά να σφυρίζει αδιάφορα σ’ αυτή την εξέλιξη. Εμπάς η περιπτώσει
λοιπόν πιστεύω ότι καταρχήν και στο δεύτερο ζήτημα να είμαστε με μια θετική
τοποθέτηση βεβαίως συνεκτιμώντας και το κόστος έτσι; λοιπόν, και νομίζω ότι
μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από τι στοχεύσεις, διαφορετικές
τοποθετήσεις μπορεί να έχουμε σ’ αυτό το ζήτημα.
Αδαμίδης: λοιπόν παιδιά ν’ απαντήσω σε κανα δύο ερωτήματα που μπήκανε,
κάποιοι συνάδελφοι τα θεωρούνε σοβαρά και είμαστε υποχρεωμένοι ν’
απαντήσουμε. Πρώτον Νίκο, επειδή δεν είναι τελικό ποσό, δεν έχει κανένα
νόημα με δεδομένο το ότι υπάρχει ήδη μία δήλωση συναδέλφου του Δ.Σ. που
για το δεύτερο θέμα για το Στρασβούργο θα απέχει από την ψηφοφορία, είπα
λοιπόν ότι είναι με τα δεδομένα που ξέρεις εσύ, απολύτως εφικτό για την
Ομοσπονδία. Αλλά επειδή είναι λίγο δυσανάλογο με το αν ακούσει κάποιος ότι
στους συνταξιούχους δεν τους παίρνουν λεφτά, χωρίς να αξιολογήσει το ότι
αυτός ο δικηγόρος το χρόνο παίρνει τόσα, κατάλαβες; Δεν θ’ αξιολογήσει ότι
ένας δικηγόρος από τους συνταξιούχους κάθε μήνα παίρνει περίπου στο
σύνολο του έτους να πούμε ξέρω γω κοντά στις 10.000€, θα το συγκρίνει ότι
ξέρεις ο ένας δεν παίρνει τίποτα κι ο άλλος παίρνει 20. Γι αυτό είπα ότι είναι
εφικτό για τα δεδομένα της Ομοσπονδίας. Στην χειρότερή της οικονομική
φάση. Που δεν είναι σήμερα. Για να μην αρχίζουνε την σπέκουλα έτσι; δεν έχει
καμία αξία γιατί είναι προφανώς διαπραγματεύσιμο. Του είπαμε του ανθρώπου
θα σου απαντήσουμε. Έτσι; δεν θα πάμε να πούμε ξέρω ‘γω, ζήτησε 50.000€
που δεν, είναι πολύ κάτω από αυτό και τι λέτε παιδιά να το δώσουμε ή να μην
το δώσουμε; Σου έδωσα μία τάξη μεγέθους πάνω και σου λέω είναι πολύ κάτω
από αυτό. εντάξει; Το κανα, ναι Νίκο εντάξει, ξέρω πάρα πολύ καλά και πόσο
πραγματικά σοβαρά τα προσεγγίζεις τα ζητήματα και δεν έχει κανένα έτσι καμία
[20]

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 25/1/2017

υστεροβουλία, το έκανα λοιπόν τώρα μόλις. Τι σου είπα; ότι ο ένας παίρνει τον
χρόνο τόσα και ο άλλος θα χρησιμοποιηθεί το χρόνο μία φορά αλλά είναι πολύ
κάτω από αυτό το νούμερο που σου είπα. Λοιπόν, νομίζω ότι … έχουμε κάτι
άλλο; Παιδιά αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ, άρα λοιπόν επί των δύο νομικών
θεμάτων και καταρχήν πρώτα για την υπόθεση Κρεμανλή με την ιστορία έτσι
ένα – ένα που είναι αυτά τα θέματα. Ποιοι είναι υπέρ του να πάμε; Κατά;
Έχουμε τίποτα λευκά; Α ναι μου το είπε ο Ηλίας.
Και για την υπόθεση του Στρασβούργου; Επίσης το ίδιο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν
τρία ρε. Ωραία λοιπόν συνάδελφοι. Θέλω τώρα έτσι πραγματικά με πολύ έτσι
προσοχή να κουβεντιάσουμε ένα θέμα που έρχεται για πρώτη φορά στην
ιστορία της Εταιρείας. Έχει να κάνει με τις απολύσεις που εμμέσως πλην σαφώς
ανακοίνωσε η Διοίκηση, τι δράσεις έχουνε γίνει, τι έχουμε κάνει εμείς, που ήταν
τα ζητήματα και που φτάσανε στόχο. Δεν είναι προϊόν της ΓΕΝΟΠ. Επειδή για
άλλη μία φορά θα φανεί η μη αξιοπιστία, στο ‘λεγα από χθες Σάκη, των
ανθρώπων όπου έχουν συνομιλητές. Ότι κυκλοφορεί δεν είναι προϊόν της
ΓΕΝΟΠ. Έχει την αξία του δεν μπορείτε να το πάρετε από εμάς. όποιος θέλει να
το μοιράζει, καλά κάνει και το μοιράζει. Αυτή την διευκόλυνση για να
φωτοτυπήσει κάποιος, το φωτοτυπικό της ΓΕΝΟΠ και είναι στέλεχος του
Συνδικάτου, προφανώς και την έχει. Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Α! πριν μπω στο
θέμα, έχει μια αξία γιατί δημιουργήθηκε ένα ψιλοθερμό επεισόδιο μεταξύ εμού
και ενός στελέχους της ΠΕΠ/ΔΕΗ σε σχέση με τα τροφεία, με το 2ευρω κλπ.
Ναι, ναι, το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι
επικίνδυνοι και αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάνε και καρφώνουν σε όλες τις
διαδικασίες που συμβαίνουν σήμερα στην ΔΕΗ και τρέχουν οι εισαγγελείς.
Διότι, την ημέρα που αποφάσισε στο δικαστήριο στις 29 Νοεμβρίου για την
πολύκροτη υπόθεση ότι δεν θα παραστεί το ελληνικό δημόσιο και δεν θα
παραστεί και η ΔΕΗ, αφού εμείς είχαμε αποφασίσει τα γνωστά, την επόμενη
μέρα βγήκε μια ανακοίνωση η οποία έλεγε με ποιο δικαίωμα από την ΠΕΠ,
κατάπτυστη ανακοίνωση και βεβαίως εγώ τον αποκάλεσα «κουκουλοφόρο»
χωρίς να έχω κανέναν απολύτως ενδοιασμό, θεωρώ ότι από αυτούς
προέρχονται μία σειρά από καταγγελίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Διαφάνειας, στην Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς,
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό εδώ είναι ένα πόρισμα
από 30 καταγγελίες, το αναφέρω γιατί υπάρχουν και δύο που αφορούν άμεσα
εμάς. Μία, ένα στέλεχος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ιστορικό, τον σύντροφό μου τον
Κώστα τον Κουτσοδήμα και το πολύκροτο 2ευρω. Πήγανε λοιπόν και είπανε ότι
ο Κουτσοδήμας πήρε με περίεργους και πλάγιους τρόπους, εσχάτως μετάθεση
εκεί και αυτό είναι παράνομο. Ότι έκανε αυτό για ίδιον όφελος όταν ο
άνθρωπος να πούμε, γνωρίζουν όλοι τι έγινε και τελικώς το πόρισμα ………….
στην ΔΕΗ επίσης υπάρχει κι άλλος ……………. προφανώς δεν διαπιστώθηκαν
πλημμέλειες λέει το πόρισμα για την μετάθεση του 1994 αν θυμάμαι καλώς και
μάλιστα του καταλόγιζαν ότι παίρνει έξτρα επιδόματα τα οποία επιδόματα
έπαιρνε κι απ την προηγούμενή του ειδικότητα. Λέω, δηλαδή για το πόσο
«αλητεία» κυκλοφορεί εδώ. Και βεβαίως, το δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα το
περιβόητο 2ευρω που τα Σωματεία με απόφαση Γενικών Συνελεύσεων πήρανε,
το πήγανε λοιπόν και αυτό στον εισαγγελέα, στον οικονομικό εισαγγελέα και
λέει μετά αφού κάνει τις αναλύσεις του, σύμφωνα με την διατύπωση της
Γενικής πρόβλεψης η μηνιαία παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς
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πραγματοποιείται απευθείας υπέρ των 17 Συμβαλλόμενων Πρωτοβάθμιων
Σωματείων ως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου τάδε του Νόμου
1264/88, περαιτέρω απόδοση αυτού του ποσού από τον εξουσιοδοτημένο
προς τούτο Εργοδότη την ΔΕΗ στην Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού/ΔΕΗ,
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση
καθίσταται καθ’ όλα νόμιμη εφόσον τούτο εμπίπτει στο πεδίο των ελεύθερων
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, πήγανε να βγάλουνε και παράνομη
την παρακράτηση του 2€ που ‘κάναν όλα τα Σωματεία από τα μέλη τους και τα
εκχωρήσανε στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Αυτό έτσι για την ιστορία και επειδή αφορούσε
και τον Κώστα νομίζω το ότι φτάνει πια αυτή η ιστορία με τις κάθε είδους
καταγγελίες. Τώρα παιδιά, να μπούμε στο ζήτημα αυτό. κοιτάξτε να δείτε, είναι
γνωστό ότι ξαφνικά υπήρχε μια ανακοίνωση της Διοίκησης της ΔΕΗ κυρίως
του κυρίου Παναγιωτάκη περί αποχωρήσεως ο οποίος προκλήθηκε,
συζητιότανε το τελευταίο χρονικό διάστημα, α! προκαταβολικά λέω το ότι για
το συγκεκριμένο θέμα, η συζήτηση αυτή με δεδομένο το ότι υπάρχουν
περιθώρια τουλάχιστον τριών μηνών, θα γίνει ξανά μια συνεδρίαση με
δεδομένους και νομικούς παρόντες της Ομοσπονδίας για να την επαναλάβουμε
αυτή την διαδικασία με μοναδικό θέμα όμως αυτό. Εμείς μπορούμε να το
κάνουμε σχετικά σύντομα ο καθένας από εσάς μπορεί να έχει οποιεσδήποτε
πληροφορίες, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τον νομικό της, θα φέρει το θέμα εδώ, θα το
συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε έξω και πέρα από αυτά που εγώ κι ο Αντώνης
θα πούμε αυτή τη στιγμή κι εσείς βεβαίως θα τοποθετηθείτε γιατί έτσι κι
αλλιώς δεν θα πάρουμε καμια απόφαση επί του συγκεκριμένου, θέλει να δούμε
τι ακριβώς θα κάνουμε γιατί και χρόνο έχουμε μπροστά μας και ………………….
Σε μία κόντρα λοιπόν που είχε να κάνει μεταξύ κυρίως Παναγιωτάκη και
Σκουρλέτη με αφορμή δηλαδή μία δήλωση του Σκουρλέτη, ήταν γνωστή η
ψιλοκόντρα που είχανε, ο Παναγιωτάκης την επόμενη μέρα έβγαλε ένα Δελτίο
Τύπου που λέει ότι δεν είναι 600 στελέχη αυτά που θέλουν να φύγουνε αλλά
είναι 200 όλη αυτή η γνωστή ιστορία και είμαστε έτοιμοι, εδώ ήτανε το μεμπτό
Μανώλη ότι δεν ήταν έτοιμοι και ακόμη και σήμερα που κουβεντιάζουμε το
νούμερο που ακούγεται δεν είναι 200. Είναι από 196 έως 204. Γιατί αυτό; γιατί
υπάρχουν θέματα με το αν συμπληρώνουν ή αν δεν συμπληρώνουν
συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Και τα κομπιούτερ τους ………2,03,02……….. έγινε
λοιπόν αυτή η συζήτηση τότε επειδή πραγματικά δεν ήταν έτοιμη η εισήγηση,
δεν το ήξερε κανένας πολύ θα έλεγα γρήγορα και άμεσα η Ομοσπονδία
αντέδρασε, παρενέβη στο Δ.Σ. δεν υπήρχε εισήγηση, δεν υπήρχε καν εισήγηση
εκείνη την ημέρα, δεν ήταν έτοιμη και αποτρέψαμε, ούτε καν προς ενημέρωση
του θέματος το ζήτημα. Έκτοτε άρχισαν να γίνονται συζητήσεις κουβέντες, η
Εταιρεία τα έτρεχε γιατί ήτανε η θέση της ότι θα πρέπει να προχωρήσει σ’ αυτή
την διαδικασία. Λέω σχεδόν αβίαστα ότι αυτό είναι και εντολή από την τρόικα
έτσι ώστε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, αλλά τον τρόπο και την μέθοδο
μπορεί να την βρεις εσύ, δηλαδή αυτή δίνει ενδεχομένως αυτά τα περιθώρια.
Για να μια ακριβοδίκαιος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μία ιστορία το τι φτιάχνει. Εμείς
ήμασταν σε μία διαρκή συζήτηση, εγώ μαζί με τον γραμματέα, με τις υπηρεσίες
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων από κάποια στιγμή και μετά και σε
μία αλληλοενημέρωση παίρνοντας έτσι και διάφορες σκέψεις – κουβέντες και
από νομικούς αλλά και από τα συνδικαλιστικά μας στελέχη. Δηλαδή το
σύστημα το συζητούσαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν η Διοίκηση της ΔΕΗ φέρνει
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μία εισήγηση η οποία λέει ότι προτίθεται να διώξει από 1/4 ου να διώξει
κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας
αν είναι στα κλιμάκια 8 έως 12 τώρα αυτό έχει αλλάξει βέβαια φτάνει στο 4 έως
12 στο 62ο αν είναι στα κλιμάκια μέχρι το Β1 και στο 65ο εάν είναι στην
κατηγορία των στελεχών δηλαδή Β, Τ και Γ. σε αυτούς λοιπόν που θα φύγουν
οικειοθελώς μέχρι τις 30 Μαρτίου, προτίθεται η ΔΕΗ να δώσει, 30 Μαρτίου,
ακούστε παιδιά τι λέω με προσοχή. Που είμαστε; Ναι – ναι παιδιά έχει σημασία
αυτό γιατί μπερδευόμαστε. Σε αυτούς που μέχρι 31 Μαρτίου θα αποχωρήσουν
οικειοθελώς η ΔΕΗ προτίθεται να δώσει 20.000 προκαταβολή απ’ το εφάπαξ
τους και ο μισθωτός να παραχωρήσει στην ΔΕΗ το αντίστοιχο ποσό όταν πάρει
το εφάπαξ του.
Αυτό ήταν το πρώτο σχέδιο το οποίο το πήγε σε διαδικασία Δ.Σ., έχει, υπάρχει
λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, για τις 22/12ου εισήγηση στο Δ.Σ. η πρώτη
επίσημη εισήγηση με υπογραφές της ιεραρχίας, η οποία λέει τι προτίθεται να
κάνει με βάση αυτά που σας έλεγα εφόσον αναλύει τους λόγους που τους
κάνει. Ότι θέλει να βάλει νεότερους μέσα, να φύγουν οι παλαιότεροι, ν’
ανανεώσει το προσωπικό και με βάση τα παρακάτω εισηγούμεθα το
συγκεκριμένο. Ότι τα παραπάνω έτη που σας είπα θεωρούνται ότι
συμπληρώνονται 31 Δεκεμβρίου του 2016, η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω
εργαζομένων που υπάγονται στην ασφάλιση 4491/1966 εφόσον ο
απολυόμενος δικαιούται εφάπαξ βοήθημα από τον ασφαλιστικό φορέα λύεται
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, ο Δ/νων έχει δικαίωμα να κρατήσει το 5% απ’
τους 200 για εξαιρετικούς λόγους κλπ, τους αναντικατάστατους υποτίθεται και
η Εταιρεία έχει την πρόθεση να δώσει έως 20.000 € εφάπαξ, προκαταβολικά
και εδώ υπήρχε μία, «την καταβολή σε κάθε αποχωρούντα κατά τα ανωτέρω
από την Επιχείρηση οι εργαζόμενοι ποσού 20.000€ ως προκαταβολή του
εφάπαξ βοηθήματος θα αποδοθεί από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς
υπό την προϋπόθεση ότι από τις κείμενες διατάξεις και ρυθμίσεις θα είναι
δυνατή η εκχώρηση προς την Εταιρεία εκ μέρους του δικαιούχου ίσου ποσού
εφάπαξ». Δηλαδή, τι ήθελαν να κάνουν; Λέει θα σας δώσουμε το 20.000 αλλά
αν μας κάνουν μία Νομοθετική Ρύθμιση η οποία θα λέει ότι μπορεί ο δικαιούχος
που θα πάρει το εφάπαξ του να σας το παραχωρήσει, αλλά αυτό ήτανε κενό
περιεχομένου, για παραχώρηση εφάπαξ και μάλιστα η επισήμανση του νομικού
συμβούλου είναι το ότι η λέξη προϋπόθεση λέει είναι νομικά ασαφής και δεν
εξασφαλίζει τα συμφέροντα της Εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το
πράγμα δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι δυνατόν εμείς να εμμέναμε σ’ αυτή
την ιστορία; Παρότι η εισήγηση κατατέθηκε. Όχι σ’ αυτό δεν πήγαμε καν.
Αυτό είναι 21/12ου. Πήγαμε στον Παναγιωτάκη και του είπαμε αυτό δεν
περνάει, στον Δαμάσκο κλπ. Αυτό δεν περνάει. Διακόψαμε του Νοεμβρίου, που
δεν είχε καν εισήγηση. Έγινε λοιπόν μία εμπεριστατωμένη κουβέντα,
συζητήσαμε για το πρέπει ακριβώς να γίνει, εμείς καταφέραμε όλο αυτό το
χρονικό διάστημα να βρούμε όλα εκείνα τα στοιχεία όπου προσπαθούσαμε να
τους αποδείξουμε ότι, δεν έχετε δίκιο, και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε μία δεύτερη
εισήγηση η οποία μας δόθηκε εμάς μαζί με τον γραμματέα και τον αντιπρόεδρο
όταν κάναμε μία συνάντηση με τον Παναγιωτάκη στις 10 – 12 Γενάρη; Κάπου
εκεί και δεν αφήσαμε να την φέρει στο Δ.Σ., η οποία είχε βγάλει έξω αυτό το
ότι σας δίνω 20.000 του εφάπαξ και εισάγει για πρώτη φορά τα 15.000 καθαρό
ποσό τα οποία δεν συμψηφίζονται με την αποζημίωση. Εφόσον, κάποιος
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οικειοθελώς αποχωρήσει μέχρι 30/4/2017 και φεύγει από 1/5ου. Αυτή ήταν η
δεύτερη εισήγηση. Όχι αυτή που ψηφίστηκε χθες.
Αυτή λοιπόν που ψηφίστηκε χθες φέρει το ίδιο χαρακτηριστικό σε ότι αφορά
την 30/4ου, κάνει αίτηση συνταξιοδότησης, αποχωρήσει έως 31/5ου γιατί μπορεί
κάποιος να κάνει αλλά επιστρέφει πίσω, καταλάβατε αυτό το πράγμα, έχει
δικαίωμα δηλαδή εντός του μήνα να επιστρέψει, γι αυτόν ακριβώς τον λόγο
βάζει το 31/5ου. Άρα εσύ μπορεί να κάνεις αυτό αλλά προφανώς τα λεφτά δεν
θα σου τα δώσει εκείνη την ημέρα, θα σου τα δώσει 31/5ου γιατί εσύ μπορεί να
μετανιώσεις και να επιστρέψεις. Γι αυτό λέει αυτό. Και το τρίτο ότι όποιος δεν
θέλει να το κάνει αυτό η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα έτσι ώστε να του
καταγγείλει την σύμβαση από 1/7ου ουσιαστικά, τώρα πλέον χωρίς καταβολή, ή
μάλλον για να πω την ακριβή λέξη, ότι με την καταβολή αποζημιώσεων η οποία
θα συμψηφίζεται με το εκάστοτε εφάπαξ και το οποίο βεβαίως αν είναι
μικρότερο θα παίρνει το ποσό, αν είναι μεγαλύτερο προφανώς θα
συμψηφίζεται. Τώρα επί του συγκεκριμένου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η
Ομοσπονδία και έχει σταλεί χθες επίτηδες γιατί απ’ την Παρασκευή, πριν την
εισήγηση κάναμε κι άλλες κουβέντες, στείλαμε χθες σε όλους τους συλλόγους
την θέση της Ομοσπονδίας επί της εισηγήσεως έτσι όπως έρχεται. Κάναμε ένα
γράμμα νομίζω για το οποίο όλοι όσοι το έχουνε διαβάσει και νομικοί, και δεν
είχαμε και μεγάλες έτσι βοήθειες, και θα σας έλεγα έτσι ότι οι βοήθειες στο
νομικό κομμάτι ήταν σχεδόν μηδενικές, είπαν ότι είναι ένα κείμενο το οποίο
σοβαρά θέτει τα ζητήματα.
Τι λέμε εμείς. Εφόσον εξιστορούμε το γεγονός θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε
λίγο να διευκρινίζουμε κάποια θέματα μεταξύ μας να τα ξαναθυμηθούμε.
Είχαμε με βάση το άρθρο 34 του κανονισμού μας όρια ηλικίας 60,62,65. Σε
αυτούς που ανέφερα πριν. Οι συμβάσεις αυτές, θεωρούνταν συμβάσεις
ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις που έληγαν κατά την συνταξιοδότηση. Με το
Νόμο 4046 οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου καταργήθηκαν και όσοι κανονισμοί
που υποκρύπτουν μονιμότητα όπως ήταν η δική μας, για εμάς γράφτηκε αυτό,
επίσης με τον Νόμο 4046 και με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου την 38,
δεν θυμάμαι ποια ήτανε, καταργούνται. Άρα σε αυτούς τους εργαζομένους
πλέον ισχύουν οι ρυθμίσεις του 2112 του ’20. Όλοι οι εργαζόμενοι στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον Ιδιωτικό Τομέα διέπονται από τις διατάξεις
του 2112 του ’20. Δεν υπήρξε άλλος Νόμος που να αλλάζει εκείνες τις διατάξεις
που έχει να κάνει για την καταβολή στην ουσία, για την απόλυση και την
καταβολή αποζημιώσεως. Εδώ λοιπόν, αρχίζουν τα δύσκολα. Και είναι δύσκολα
προς δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι το ότι έρχεται ένας
μνημονιακός νόμος και καταργεί την μονιμότητα αυτό τρέχει τώρα από το ’12
την ίδια ώρα όμως έρχονται ασφαλιστικοί νόμοι που διαλύουν τα ασφαλιστικά
μας ζητήματα και μειώνονται οι συντάξεις και μειώνονται οι μισθοί και ο
κόσμος, ο δικός μας ο κόσμος δεν συνταξιοδοτείται με τους ρυθμούς κι αφού
είναι αορίστου χρόνου, μένει πίσω και δεν μένει πίσω γιατί έχουμε πει κι άλλες
φορές εδώ, από χόμπι. Μένει πίσω επειδή έχει μια σειρά από σοβαρά
προβλήματα. Κυρίως οικονομικά προβλήματα. Την ίδια ώρα η Εταιρεία διατηρεί
το δικαίωμα της απολύσεως με βάση τον Νόμο και υπάρχει ακόμη ένα
disadvantage. Στο ερώτημα γιατί η ΔΕΗ δεν κάνει προσλήψεις απαντά, γιατί
δεν έχει αποχωρήσεις επειδή είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί το 1 προς 5.
Λέω λοιπόν στο σώμα, ότι το 1 προς 5 για τις Εταιρείες, κυρίως για την ΔΕΗ
[24]

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 25/1/2017

που μιλάμε εμείς αλλά και για τον ΔΕΔΔΗΕ με βάση τις αποχωρήσεις από το ’11
και μετά που ισχύει ο Νόμος, από το ’12 και μετά που ισχύει ο Νόμος του 1
προς 5, ήταν 1 προς 10, έγινε 1 προς 5 και από φέτος πάμε στο 1 προς 4.
Βεβαίως το σύνολο του Δημόσιου Τομέα δηλαδή μπορεί να φύγουν από την
ΔΕΗ αλλά να προσληφθούν αλλού κατά προτεραιότητα Υγεία και Παιδεία, η
ΔΕΗ και ο ΔΕΔΔΗΕ το εξήντλησε με βάση τις τελευταίες προσλήψεις. Δηλαδή
με βάση τις 400 – 500 προσλήψεις που έκανε η ΔΕΗ τώρα με την 3Κ του ’15
αυτή είναι από την ελευθερία που του έδωσε ο Νομοθέτης το 1 προς 5.
Προστρέχω να πω τώρα κάτι καινούργιο ότι βλέπετε γιατί καθυστερούν οι
προσλήψεις. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το έμαθα προχθές δεν το ξερα.
Ανεξάρτητα αν πέρασε και βγήκε ΦΕΚ και πέρασε από γιατρούς, τον καλούνε
πάντα διατηρώντας το ένα προς πέντε. Πάει δηλαδή, ετοιμάζεται η σύμβαση
του, την στέλνει στην κυρία Γεροβασίλη και αφού υπογράψει η Γεροβασίλη,
βλέποντας ότι αποχωρήσανε, τους στέλνει πρόσληψη. Αυτό είναι το σκληρό
πλαίσιο, αγαπητοί συνάδελφοι των προσλήψεων, γι αυτό δεν μπήκαν οι 400
είτε 80 άντε γρήγορα μαζί. Πήρανε ΦΕΚ πήγανε σε γιατρούς αλλά τρέχουνε
τσούκου τσούκου, τσούκου – τσούκου … βεβαίως δεν καθυστερούν εκεί αλλά
κρατάμε αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό, αγαπητοί συνάδελφοι
επιχείρημα της εισήγησης, ότι εγώ θέλω να προσλάβω κόσμο και δεν μπορώ
επειδή δεν φεύγει ο κόσμος. Άρα τι κάνω; Έρχομαι και να λύσω τις συμβάσεις
των εργαζομένων. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι με το που ενταχθήκαμε στον
2112 του ’20, δυστυχώς, δεν μας καταλαμβάνουν οι διατάξεις περί
αποζημιώσεως του ιδιωτικού τομέα. Πάλι μας καταλαμβάνουν οι διατάξεις του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπου η αποζημίωση είναι 15.000€ και δεν
υπολογίζεται έτσι όπως υπολογίζεται στον ιδιωτικό τομέα όπου λέει άμα σε
απολύσουν, ανάλογα τα πόσα χρόνια υπηρεσίας έχεις παίρνεις τόσους μισθούς
αν είναι χωρίς προειδοποίηση και τόσους μισθούς με προειδοποίηση. Αν λοιπόν
όπως είπε τώρα ο Νίκος τα πρώτα 16 χρόνια είναι 12 μισθοί χωρίς
προειδοποίηση ή 6 μισθοί με προειδοποίηση, το σύνολο του μισθού και τα
επόμενα σου χρόνια άλλοι 6 μισθοί αλλά αυτή την φορά επί 2.000 € αποδοχές.
Αυτό είναι στον ιδιωτικό τομέα, παρότι που και ο ιδιωτικός τομέας απολύεται
με τις διατάξεις του 2112/20 αλλά ο 2112/20 δυστυχώς καταλαμβάνει κι εμάς.
Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στην περίπτωση την δική μας. Γίνεται λοιπόν αυτή η
ιστορία, η εισήγηση κρατάει και εισάγει μέσα μια απόφαση του Αρείου Πάγου
που είχε προσφύγει ο Αλέξης ο Τσώλης το 2003 και έφτασε ο Άρειος Πάγος να
αποφασίσει το 2009 ότι, τι έκανε ο Αλέξης ο Τσώλης, προσέφυγε μόλις
συνταξιοδοτήθηκε και είπε θέλω και τα 15.000 που μου δίνει την δυνατότητα ο
νομοθέτης επειδή αποχωρώ λόγω πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος με
βάση τον 2112/20. Το δικαστήριο είπε το ότι δεν τα δικαιούσαι διότι δύο λόγοι
υπάρχουν. Ο πρώτος είναι ότι το εφάπαξ δεν είναι μόνο δικά σου χρήματα και
ο δεύτερος είναι ότι στο άρθρο 25 του Νόμου 4491/ 66 που μιλάει για το
εφάπαξ μας, στην παράγραφο 3 λέει ότι «τυχόν καταβαλλόμενη αποζημίωση
λόγω αποχωρήσεως ή απολύσεως συμψηφίζεται με το εφάπαξ. Άρα στην ουσία
του λέει δεν μπορείς να πάρεις αυτά τα 15.000. Τα 15.000 έγιναν 15 με μία
αλληλουχία. Όταν λοιπόν είπαν ότι μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα λόγω
αποχωρήσεως, συνταξιοδοτήσεως ή λόγω απολύσεως ήταν για το ελληνικό
δημόσιο, για τις Επιχειρήσεις, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, ότι
επιχορηγείται από το ελληνικό δημόσιο 240.000 δραχμές με τον αναγκαστικό
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νόμο του 1967. Αυτό άρχισε σιγά –σιγά να αναπροσαρμόζεται, έγινε το ’74
600.000, έγινε το ’80 1.000.000, έγινε το ’85 1.150.000, έγινε το ’90
1.500.000, έγινε το 2002 7.500.€ και το 2003 15.000€. από το 2003 έως
σήμερα ότι αποχωρεί από αυτές τις Επιχειρήσεις παίρνει 15.000€ με μία μόνο
διαφορά. Δεν το συμψηφίζουν με το εφάπαξ. Το κάνουν μόνο σε εμάς. γιατί;
Γιατί είναι γραμμένο αυτό και στον κανονισμό μας ότι συμψηφίζεται αλλά
κυρίως στον 4491/66, στο άρθρο 25. Τι επιχειρήματα βγάλαμε εμείς τα οποία
δεν αμφισβητήθηκαν ούτε από τον καθηγητή τον κύριο Παπαδημητρίου
προχθές. Είπαμε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να συμψηφίζεις κάτι που είναι
δικό μου γιατί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του 4387 του Νόμου
Κατρούγκαλου που μιλάει για το εφάπαξ, φαίνεται ξεκάθαρα από τον
μαθηματικό τύπο ότι τα λεφτά που παίρνουμε είναι μόνο δικά μας. Δεν υπάρχει
καμία εισφορά του εργοδότη που είχε ………2.22………. Αυτό είναι πεντακάθαρο
και το λέει και ο μαθηματικός τύπος αλλά και το άρθρο 35 περί εφάπαξ
αποζημιώσεως. Τώρα με τον καινούργιο Νόμο τον ΕΤΕΑΕ. Γιατί ενταχθήκαμε
στον ΕΤΕΑΕ. Τι ισχυρισμό κάναμε εμείς. Τους είπαμε, το άρθρο 25 του 4491
λέει ότι όσοι δουλεύουν 15 χρόνια από τα οποία 10 στην ΔΕΗ δικαιούνται
εφάπαξ. Δύο, το εφάπαξ τους είναι το γινόμενο των αποδοχών του τελευταίου
μήνα επί το σύνολο κλπ. Και τρία, δηλαδή λέει το ένα και το δύο το ότι
δικαιούσαι εφάπαξ το πώς το παίρνεις και τρία ότι αυτό συμψηφίζεται με τυχόν
αποζημίωση. Ο Νόμος Κατρούγκαλου έρχεται και εξαφανίζει το ένα, τελείως
διαφορετικό σου λέει τώρα παίρνεις εφάπαξ όσα χρόνια έχεις, το 2 λέει ότι
είναι μόνο δικό σου και πιστεύει η Νομική Υπηρεσία ότι κατ’ ισχύ η
παράγραφος 3 του άρθρου 25 το ότι συμψηφίζεται. Κι αυτό λέει και σ’ εμάς ότι
συμψηφίζεται. Τι προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τώρα; Να κάνουμε μία
Νομοθετική ρύθμιση με την οποία έχει συμφωνήσει αι η Διοίκηση αλλά έχει
συμφωνήσει και ο Υπουργός ότι αυτός ο συμψηφισμός με το ΕΦΑΠΑΞ να μην
ισχύει, να καταργηθεί κι έτσι ώστε όταν αποχωρείς ή σε διώξουνε να πάρεις το
15. Τώρα, το 15 μπορεί να γίνει παραπάνω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Μπορεί ο Υπουργός όπως οι άλλοι το κάνουνε από 240.000 να το ανέβασε,
ανέβασε, ανέβασε. Μία ειδοποιός αναφορά, η αποζημίωση είναι αφορολόγητη
μέχρι το ύψος των 60.000 €, ενώ η πρόταση Παναγιωτάκη για οικειοθελή
αποχώρηση είναι φορολογητέα. Γι αυτό στην απόφαση λέει καθαρό ποσό. Και
κάναμε εμείς παρέμβαση γιατί ήθελαν να γράψουνε 27.000€. και λέμε, θα μας
πάρουν με τις πέτρες, άμα γράψουν ότι τους δίνετε bonus 27.000€ διότι δεν
είναι εύκολο οι άλλοι να καθίσουν ν’ αναλύσουν πως βγαίνει το 27. Μένουν εκεί
τους δίνει 15.000€ κανένας δεν έγραψε ………………………….. όλοι αυτό
γράψανε. Αλλά αν έγραφαν ότι σου δίνουνε, κανονικά έπρεπε να γράψουν σου
δίνουν bonus 27.000€. και θα κάνει την απόφορολόγηση και θα πάρεις 15.600
για την ακρίβεια. Αυτό θα ήτανε δύσκολο. Άρα τι είναι το ποσό λέει ο άλλος;
Δεν είναι 15 είναι 27. Τι είπαμε εμείς λοιπόν στον Υπουργό; ρε Υπουργέ, του
λέμε, αφού έτσι κι αλλιώς η ΔΕΗ πληρώνει, το πάμε και στον Παναγιωτάκη,
αφού η ΔΕΗ πληρώνει για τον οιονδήποτε, θέλει να δώσει 15, πληρώνει 27,
γιατί δεν κάνουμε μία αναπροσαρμογή να ονοματιστεί κανονικά αποζημίωση
για να μην φορολογείτε; Κέρδος θα έχει και η ΔΕΗ, κέρδος θα έχει και ο
μισθωτός. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε. Να γίνει μία νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε
να κλείσει αυτή η ιστορία, για να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει να φύγει
κάποιος εφόσον έχει συμπληρώσει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα να πάρει
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την αποζημίωση, παιδιά δεν είναι χάρη στην ΔΕΗ, που την παίρνουνε όλοι η
ΕΥΔΑΠ, έκανε κάτι εδώ και αρκετά χρόνια εγώ κάποια στιγμή σ’ εκείνη την
συζήτηση που θα κάνουμε θα το κουβεντιάσουμε, θα το φέρω ως σκέψη για
να το ακολουθήσουμε. Τι όπλα έχουμε εμείς; Έχουμε μία Συλλογική Σύμβαση.
Λέμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ δεσμεύεται με την Συλλογική Σύμβαση και του ’12 και
του ’15 να μην προχωρήσει για οικονομοτεχνικούς λόγους σε απολύσεις παρά
μόνο εάν προκύψει το άρθρο 34, συγνώμη το άρθρο 35, τι λέει το 35; Αν
κλείσει κάποιο εργοστάσιο και κάποια μονάδα και δεν έχει που να πάει, κι εσύ
δεν θες να πας πουθενά από όλες τις επιλογές, τότε μπορεί να σε διώξει.
Παιδιά, ακούστε λίγο. Ο σπουδαίος λόγος είναι ξεκάθαρος από την Νομοθεσία.
Ο σπουδαίος λόγος είναι φαλιμέντο η Εταιρεία. Όχι ο σπουδαίος λόγος δεν
είναι ……………………….. ο σπουδαίος λόγος είναι φαλιμέντο της Εταιρείας.
Τίποτα άλλο. Για σπουδαίο λόγο είναι αυτό σε όλη την εργατική νομοθεσία. Γι
αυτό δεν επικαλείται αυτό κι επικαλείται ανανέωση του προσωπικού. Τώρα, τι
έχουμε εμείς. Και τους τα είπαμε και στους νομικούς. Λέμε έχουμε μία
Συλλογική Σύμβαση, πως θα την ξεπεράσεις; Γιατί αυτός δεν είναι σπουδαίος
λόγος. Δεύτερον, είναι για εμάς οικονομοτεχνικός λόγος, πως θα το ξεπεράσεις
ότι δεσμεύεσαι να μην αποχωρήσεις; Ένα αυτό. άρα θα δώσεις την δυνατότητα
σε πολλούς από εμάς να προσφύγουμε με ασφαλιστικά μέτρα και τους είπαμε
ότι αυτό δεν θα έχει επιτυχία. Τώρα, εγώ θα σας πω μέχρι χθες κι αυτό δεν
είναι για να τρομοκρατήσω κανέναν, χθες το μεσημέρι θα πρέπει να το ξέρετε
γιατί θα μας το πουν και οι δικηγόροι Κώστα ………………… εάν εγώ αύριο το
πρωί, επιλέξω, α κάτι ακόμα τι έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε, γι αυτό σε
μία χθεσινή δήλωση μου, με ρώτησε κάποιος και είπα ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει τις
συγκεκριμένες θέσεις (εκτός μικροφώνου)
Άκουσε με λίγο, μισό –μισό, όχι – όχι Γιώργο είπες τα παίρνεις μετά, δεν
παίρνεις αποζημίωση, θα πάρεις αποζημίωση μόνο εάν γίνει η τροπολογία που
λέει ότι δεν συμψηφίζεται. Αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς. Το Δ.Σ. εύκολα το
κάνει. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να διώξω 200 γιατί εγώ θα έχω από
αυτό 10.000.000 κέρδος, σας λέω λοιπόν θα δώσω 3 φεύγετε μέχρι τότε; Τα
κέρδισα, δεν φεύγετε; Εγώ θα σας διώξω. Κι ότι πουν τα δικαστήρια. Αλλά
αποζημίωση δεν παίρνεις. Αν έρθουμε τώρα και προλάβουμε να κάνουμε την
τροπολογία, κι αυτή το θέλει, και η Διοίκηση της ΔΕΗ το θέλει, έτσι
τουλάχιστον δείχνει, κι έτσι είπε κι ο Υπουργός τότε δεν θα έχει κανένα
περιεχόμενο η εισήγηση στην ουσία. Δηλαδή, θα φεύγεις και θα τα παίρνεις.
Εκεί είναι λοιπόν το ζήτημα, εκεί το φέραμε εμείς, εκεί που δεν υπήρχε τίποτε
ήρθε τουλάχιστον η νόμιμη αποζημίωση, η σημερινή νόμιμη αποζημίωση και
γίνεται μία προσπάθεια να φύγουμε από την εμπλοκή του συμψηφισμού έτσι
ώστε να τα παίρνει κάποιος οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Λέω λοιπόν, και
κλείνω παιδιά, η ΕΥΔΑΠ που έχει ίδιο καθεστώς με εμάς παίρνει 15.000 και
φεύγουνε οι οποίοι βάλανε στην Σύμβαση τους, εγώ το είπα λίγο πριν στην
κουβέντα που κάναμε οι πέντε, θα το πω και θα το κλείσω εδώ. Προσέξτε να
δείτε, με βάση τον Νόμο και θα έρθουν και οι ελεύθερες ενδεχομένως
απολύσεις. Με βάση το 4024 οι συμβάσεις είναι αορίστου χρόνου άρα σε
απολύω όποτε θέλω. Υπάρχει μία περίπτωση την οποία θα πρέπει να την
κουβεντιάσουμε σοβαρά με δεδομένο τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,
άκουσε το λίγο Σάκη, σήμερα στην Εταιρεία οι οποίοι είναι πριν το ’83, δεν
είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουνε όριο συνταξιοδότησης την 35ετία τον
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Αύγουστο του ’15 και τα 58 τους χρόνια και απ’ τον Σεπτέμβριο του ’15 τα
58,5 και κάθε χρόνο ένα εξάμηνο. Όσοι είναι μετά το ’83 θέλουνε υποχρεωτικά
40 άρα για βάλτε στο μυαλό σας 40 χρόνια και πότε να έπιασες δουλειά, σε
ποιο όριο ηλικίας πας. Κοντά στο 60 έτσι κι αλλιώς. Θα έπρεπε να έχεις πιάσει
στα 20 σου δουλειά. Γιατί το λέω αυτό; το λέω αυτό γιατί τι έξυπνο, τι σωστό
κάνανε κατά την άποψή μου στην ΕΥΔΑΠ, απλά εμείς δεν το βλέπαμε γιατί
θεωρούσαμε ότι έχουμε το δικό μας ασφαλιστικό και δεν μας κάνει κανένας
τίποτα. Οι δε μετά το ’93 θέλουν 42 για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα. Άρα τα όρια ηλικίας θα τα πιάσουν. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε.
Μπορούμε να φτιάξουμε κανονισμό με Συλλογική Σύμβαση ότι όσοι έχουν
συμπληρώσει τα 60, τα 62 και τα 65 θα αποχωρούν οικειοθελώς με καταβολή
της σχετικής αποζημιώσεως και η Εταιρεία επειδή δεν θα στο φτιάξουν μόνο
έτσι αυτό σημαίνει ότι επανέφερες τα όρια ηλικίας θα διατηρεί το δικαίωμα να
σε απολύει αν δεν θες να φύγεις καταβάλλοντας πάλι την αποζημίωση. Τι
κερδίζουμε μ’ αυτό; ότι δεν μπορεί η Εταιρεία να διώξει κανέναν κάτω από τα
60. Εγώ κάνω μία πρόταση που για καιρό τώρα συζητάμε για τα 60, 62, 65 που
έχουν ανατραπεί. Κι επειδή πρέπει να προστατέψουμε αυτούς που αυτοί με
λύσσα αύριο μπορεί να πάνε τα 58 κι αύριο θα ναι τα 57. Αυτό για να το κάνει
ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ως πρόταση δεν το κάνει τυχαία. Θα επαναλάβουμε
λοιπόν αυτή την διαδικασία, εγώ έκλεισα εδώ γιατί πρέπει να ξέρουμε ακριβώς
το τι συμβαίνει και είναι μια σειρά από αλληλουχία νόμων, δεν είναι απλό
πράγμα.
Α, ακούστε να σας πω κάτι, κάτι σημαντικό. Ρίξτε μια ματιά γιατί εγώ τώρα
σκέφτομαι, λέμε λοιπόν με τον γραμματέα, είπαμε ότι θα ανεβάσουμε το
κείμενο αυτό για να μην νομίζουν ότι κάποιοι λένε ότι η ΓΕΝΟΠ έκανε έτσι και
τι έκανε, εμείς λέμε παρότι ως ΓΕΝΟΠ το 2006 κατήγγειλαν την διαδικασία της
εθελουσίας εξόδου, η ΓΕΝΟΠ τότε δεν ξέρω τι απόφαση είχε αλλά κατήγγειλε
την εθελουσία έξοδο 200 στελεχών που τα πήρανε χοντρά. Ε, Κώστα λέω,
παρότι την κατήγγειλε, εμείς ψιλοαυθαίρετα με τον Αντώνη στην επιστολή
γράψαμε ότι στις προτάσεις μας, γιατί αυτό ξέχασα να το πω, είναι και την
περίπτωση να το συζητήσει με την τρόικα Γιώργο που κουβεντιάζαμε, το
είπαμε και στον Υπουργό, θες να κάνεις ένα πρόγραμμα και να μειώσεις την
Εταιρεία, από κόστος κλπ, βρες ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου κατά τα
πρότυπα εκείνα, το γράψαμε μέσα και επίσης είπαμε το ότι αυτό το πράγμα
που η εισήγηση λέει ότι το κάνει μόνο για φέτος και του χρόνου θα δούμε, μας
δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Μας δημιουργεί το πρόβλημα των σημερινών
60άρηδων που άρχισαν να κλείνουν τα 60 μες το ’17 και λένε εμείς δεν θα
πάρουμε τα 15; Ότι ερωτήσεις θέλετε.
Ερώτηση εκτός μικροφώνου.
Αδαμίδης: αυτός ο συνάδελφος, δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα; … άρα δεν έχει θεμελιώσει. Κατάλαβες; Τι σας είπα πριν; Παναγιώτη
είπα ότι είναι από 196 έως 204. Τους έβαλα να ψάχνουν γιατί είναι οι απεργίες,
είναι χίλια δυο πράγματα μπορεί να του πείτε του άλλου ότι έχει θεμελιώσει και
να βρεθεί στον δρόμο.
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Αναγνώστου: Λοιπόν σε αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως η απόφαση,
η εισήγηση αλλά και η απόφαση λέει ότι η προϋπόθεση είναι μέχρι τις 31/12/16
να έχει θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης. Η ερώτηση είναι η εξής. Όταν
λέμε θεμελιώσει πλήρη σύνταξη εννοούμε πλήρη κύρια σύνταξη; Εδώ οι νόμοι
έχουν αλλάξει και αν ο ΚΚΠ/ΔΕΗ έλεγε ότι θέλει στα 60, 62, 65 προφανώς δεν
κοίταζε και την άλλη παράμετρο. Άρα κάποιος σε έδιωχνε η Εταιρεία αλλά όχι
με πλήρη σύνταξη. Δηλαδή, όχι με 32α πλήρη. Θα μπορούσες να φύγεις με 30,
αν ισχύει τώρα αυτό εδώ, δηλαδή, θέλετε ν’ ακούσετε; Εάν λοιπόν κατά την
έννοια όπως εφαρμοζότανε στον ΚΚΠ/ΔΕΗ πάμε τώρα εδώ, το ερώτημα είναι
εάν φύγει λοιπόν κάποιος με μειωμένη σύνταξη, θα έχει και την ποινή του
Νόμου του Κατρούγκαλου;
Αδαμίδης: Ωραία ερώτηση θα την απαντήσω αμέσως. Υπάρχει στην εισήγηση
αναφορά στο τι θα κάνουν οι άλλες εταιρείες, αφορά τα Δ.Σ. τους, αλλά
μιλώντας εγώ με τον Χ’αργυρίου μου είπε θα ακολουθήσουμε ευθύς αμέσως
μόλις πάρει την απόφαση η ΔΕΗ. Αυτό που παρατήρησε ο Αντώνης εμείς
προφανώς, γι αυτό λέω ρίξτε μια ματιά στην επιστολή, το κάναμε σαφέστατο
στην επιστολή, στο ιστορικό λέμε το ότι το πλήρους συνταξιοδότησης είναι
τελείως διαφορετικό, τότε και μάλιστα εσκεμμένα γράψαμε και στην απόφαση
του
Αρείου
Πάγου
επισημάναμε
υπογραμμίζοντας
το
«πλήρης
συνταξιοδότησης» που η απόφαση του Αρείου Πάγου λέει. Γι αυτό πιστεύουμε
το ότι υπάρχει ένα αίτιο. Όμως, οι νομικοί, με βάση τον τελευταίο Νόμο 4387,
πλήρη συνταξιοδότηση πλέον θεωρείται αυτός που μπορεί να πάρει χωρίς
καμία μείωση τα 384. Ποιος τα παίρνει; Ο έχων 67ο έτος της ηλικίας του και 40
χρόνια κάτοικος στην χώρα από τα οποία 15 δουλεύει άρα παίρνει 384 και όσοι
από τις οικείες διατάξεις συμπληρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα χωρίς μείωση
των εξαμήνων στην προκειμένη περίπτωση του Ηλία 35 χρόνια και 58 ή 35
ανεξαρτήτως ηλικίας πριν τον Αύγουστο, στην περίπτωση να πούμε ξέρω γω
του τάδε 35 χρόνια και 59 το ’16, στην περίπτωση των υπερβαρέων 55 ή 53
με βάση τα εξάμηνα που είχαν οι παλαιότεροι και 57 οι μετά το ’93 με
εικοσαετή. Τότε παίρνεις τα 384, δηλαδή μπορεί να είσαι 55 χρονών και να
πάρεις τα 384 γι αυτό έρχεται τώρα ο Κατρούγκαλος και λέει το άλλο είναι
αναλογική σύνταξη. Κι εμείς στην αναλογική, επειδή τα ποσοστά είναι τραγικά,
δηλαδή με 30 χρόνια υπηρεσίας, το γράφουμε, λέμε ότι κάποιος έπαιρνε
σύνταξη να πούμε τώρα για να πάρει αυτό ……………………….. τελευταίο μισθό
τώρα συντάξιμος, όλος ο συντάξιμος βίος λέγαμε ότι έπαιρνε 30/30 ή 30/35
τώρα με 35 χρόνια υπηρεσίας το ποσοστό αναπλήρωσης λέμε είναι μόλις
33,81% της αναλογικής. Σ’ αυτό το 33,81 είμαι βέβαιος με βάση και το άρθρο
30 ότι υπάρχει προσαύξηση. Είναι αυτή; Δεν την ξέρουμε ακόμα. Προσαύξηση
γιατί πληρώνουμε παραπάνω εισφορές. Ναι αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει ήδη
μία τροπολογία η οποία μπορεί να μην είναι πολύ με σαφήνεια να λέει τι
ακριβώς γίνεται αλλά λέει ξεκάθαρα ότι θα παίρνεις 1% για κάθε επιπλέον τι
κάνεις. Τι έκανε αυτή η τροπολογία; Ψιλομπέρδεψε λίγο τις περιπτώσεις όπου ο
Νόμος 2084/92 χωρίζει τα ΒΑΕ και τα ΥΒΑΕ και βάζει άλλο ποσοστό σε αυτούς
που είναι στα ΒΑΕ γιατί πληρώνουν λιγότερες εισφορές και άλλο σ’ αυτούς που
είναι στα ΥΒΑΕ γιατί πληρώνουν και το επασφάλιστρο έτσι ώστε και με τους
δύο όταν θα κάνεις τον υπολογισμό σύνταξης και με τις κοινές διατάξεις να
βγάζεις περίπου το ίδιο αποτέλεσμα αυτό περίπου είχαμε ζητήσει εμείς. Γιατί
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μας είχαν κάνει μία πρόταση ότι να εξαιρέσουμε μόνο τα ΒΑΕ. Τους λέμε πως
θα εξαιρέσεις μόνο τα ΒΑΕ; Αφού και οι άλλοι πληρώνουνε να πούμε 33%
εισφορές μαζί με τον εργοδότη. Άρα εκτιμώ εγώ κάτι παραπάνω από αυτό,
αναμένω να δω τι έχουνε, δεν υπάρχει. Είναι λίγο, δεν μιλάω τζάμπα γιατί
φεύγεις νωρίτερα, εγώ αυτό είπα Ιορδάνη, θα επαναλάβουμε μία διαδικασία
εντός του Φεβρουαρίου, που θα λέμε μόνο γι αυτό. με όλα τα επιχειρήματα και
με τους νομικούς μας. Και πάω λοιπόν τώρα, ο κόσμος δεν έχει κανέναν λόγο
να βιαστεί, ας πάρει τα 1.000€ επιπλέον μέχρι τον Απρίλιο. Έλα Γιώργο.
Κάτανας: να συμφωνήσω ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία μες στον
Φλεβάρη. Δεν χρειάζεται πανικός, εγώ είμαι ένας από αυτούς που είμαι σ’ αυτό
το σχέδιο. Γιατί θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς. Ούτε πολύ επιθετικά μπορούμε
να βγούμε, ούτε πολύ αμυντικά, πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε όλα. Ο
κανιβαλισμός δε που υπάρχει ακόμα και στο εσωτερικό της Επιχείρησης γιατί
προσέξτε να δείτε, εντάξει εμείς είμαστε ψυχολογικά μας ξέρει ο κόσμος κλπ,
λέω καλά ήταν να κάτσουμε μέχρι τα 70, ειδικά εμείς που κάνουμε και εύκολες
δουλειές γιατί αυτοί που κάνουν δύσκολες δουλειές στο λεκανοπέδιο ας πούμε
παρά τα 60 στα ΥΒΑΕ αν είναι 2. Πλην των μηχανικών. Σε όλο το λεκανοπέδιο
δεν θα’ ναι 4-5 άτομα αυτοί που πέρασαν τα 60. Που είναι στα ΥΒΑΕ γιατί
……………………………. ποιοι κάθονται οι μηχανικοί, εγώ που είμαι φύλακας κλπ.
Δηλαδή, οι δουλειές οι, για να τα λέμε μεταξύ μας, οι πιο χαλαρές. Οι άνθρωποι
που ήταν στην πρώτη γραμμή είναι όλοι φευγάτοι. Άρα πάνω από τα 60
υπάρχει μια αναγκαιότητα, εγώ κουβεντιάζοντας και με τον Γιώργο κλπ, εδώ η
ΓΕΝΟΠ δεν μπορούσε να σταθεί ούτε λαϊκιστικά, ούτε να ξεπουλήσει κανέναν
γιατί άλλαξαν πραγματικά πολλά πράγματα. Και βέβαια αυτοί οι αριστεροί άλλα
λένε άλλα κάνουν, κι άλλα εννοούν και είναι μαέστροι στην γλώσσα. Μας το
λένε και οι παλιοί συνάδελφοι ακόμα δεν φύγατε κλπ; και τους λες παιδιά,
έχουν μεταβληθεί δραματικά τέσσερα πράγματα τα είπα προηγουμένως, έτσι
εν συντομία να τα επαναλάβω.
Καταρχήν για να βγει η σύνταξη γιατί μιλάμε τώρα για το 15άρι, εγώ θα φύγω
αύριο. Έναν μισθό έχω έτσι; εάν λέμε εμένα μόνο που δεν έχω καμία πλάτη και
δεν ήμουν και προκομμένος στην ζωή μου για να χω και καβάτζα. Από αύριο το
πρωί ο Κατρούγκαλος και η ομάδα του, θα μου δώσει, αν μου δώσει επτά
κατοστάρικα σύνταξη μετά από κάνα δυο μήνες – τρεις. Νομίζω 7 κατοστάρικα
αυτά θα ναι για τρία χρόνια μέχρι που να μου βγάλουν την σύνταξη. Η
σύνταξη που θα μου χορηγήσει ο Κατρουγκάλιος νόμος θα είναι η μισή από
όσο υπολογιζόταν παλαιότερα. Η μισή από το παλιό σύστημα, ναι δεν κόβουν
συντάξεις λέει ακόμα ο Θωμάς, δεν ντρέπονται κι όλας, δηλαδή η Αριστερά δεν
ντρέπεται, δεν κοκκινίζει. Επειδή είναι κόκκινη, στα χρώματα της, δεν κοκκινίζει
κιόλας. Είναι κόκκινη από την φύση της. Η σύνταξη είναι στο μισό. Εμένα στην
διαδρομή μου για ένα πράγμα δεν με κατηγόρησαν ότι ήμουνα αριστερός.
Κανείς δεν μου το είπε. Εμένα δεν μου το είπε κανείς αυτό, ούτε εγώ ήθελα.
Λοιπόν, το δεύτερο είναι, το τρίτο, το εφάπαξ έχει επίσης μειωθεί στο μισό. Το
τρίτο. Και το τέταρτο, η πλήρης σύνταξη γιατί λέει ο κόσμος συμπλήρωσες;
Γιατί δεν φεύγετε αφού συμπληρώσατε; Με τον όρο «συμπλήρωσες» στην
ΔΕΗ ήδη έχουν συμπληρώσει 4.000 κόσμος. 4.000 στους 10.000 υπαλλήλους,
αυτοί που είναι στα ΥΒΑΕ δηλαδή και είναι πάνω από 55 όπως είπε κι ο Γιώργος
έχουν όλοι συμπληρώσει. Άρα, αύριο ενδεχομένως κι επειδή σας είπα ο
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κανιβαλισμός είναι στην φούρια του, σου λέει ο άλλος «εσύ συμπλήρωσες,
γιατί δεν φεύγεις;» μα λέει ο άλλος είναι 52 χρονών και… συμπλήρωσες. Άρα
λοιπόν εμείς μέσα σ’ αυτά όλα πρέπει να ισορροπήσουμε. Να ισορροπήσουμε.
Ούτε αυτοί που θα φύγουν να βρεθούν στο δρόμο γιατί δεν θα χουν να φάνε,
γιατί αυτό το 15άρι δεν λέει κάτι, φαντάσου, να συντηρήσει κάποιον για έναν
χρόνο, αν τον συντηρήσει. Και είναι και στο κάτω – κάτω να δούμε και την
νόμιμη αποζημίωση γι αυτό λέει και ο πρόεδρος και πολύ σωστά λέει την
επόμενη φορά με σοβαρούς δικηγόρους που θα μελετήσουν το πλαίσιο, την
αλλαγή του πλαισίου, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι ευσταθεί πουθενά ο
συμψηφισμός του εφάπαξ, το εφάπαξ συμψηφιζόταν όταν είχε αυτή την
διάταξη, όταν η ΔΕΗ έδινε και το εφάπαξ. Τώρα τι θα κάνει, θα πάρει
τηλέφωνο στην άλλη υπηρεσία, έδινε και το εφάπαξ η ΔΕΗ τότε. Έδινε και η
ίδια εισφορές κλπ, τα είπε ο Γιώργος να μην επαναλάβω. Να γίνει λοιπόν αυτή
η διαδικασία, εγώ να σου πω την αλήθεια ήμουνα υπέρ, όπως κάνουν όλες οι
εταιρείες, να υπήρχε ένα συνολικό σχέδιο για την ΔΕΗ, δεν θα περιμένω βέβαια
την αριστερά η οποία εν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη. Είναι δύο
αντίθετες έννοιες και αντιφατικές, όχι μόνο ο εργαζόμενος, η Επιχείρηση θα
θανατωθεί από την έλλειψη των επιλογών σας και της φαντασίας που δεν
έχετε. Εγώ θα περίμενα να υπάρξει ένα πρόγραμμα συνολικό, αν ήταν σοβαρή
Επιχείρηση, συμφωνημένο και με το Συνδικάτο και με την Κυβέρνηση και με
την τροϊκα. Γιατί αν πήγαινες στην τρόικα κι έλεγες ότι κάναμε μια σοβαρή
αναδιάρθρωση του προσωπικού, η τρόικα δεν θα σου έλεγε μην κάνεις χίλιες
προσλήψεις. Τώρα θα την πατήσουμε, όλοι θα φύγουν, προσλήψεις δεν θα
γίνονται. Γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και θα μεταφέρεται από εδώ εκεί
κλπ. γιατί προσωπικό χρειάζονται όλες οι Υπηρεσίες πια. Η Εμπορία μας δεν
έχει μάθει να πουλάει, ίσως να χρειάζεται κι 100 καινούργιους ανθρώπους. 100
στελέχη, καινούργια. Η Εμπορία. Να πάρει 100 ανθρώπους. Δεν είναι ότι δεν
χρειάζεται άρα λοιπόν θα μπορούσε, και θα μπορούσε επίσης πρόεδρε που η
ΔΕΗ θ’ απαλλαγεί, εγώ το λέω για τον εαυτό μου, παιδιά είναι ηλίθιο, εγώ
κοστίζω 60.000 τον χρόνο. Παραπάνω. 65 με τις εισφορές τις εργοδοτικές.
Είναι ηλίθια, αυτοί που λένε, φύγετε λένε μα είναι ηλίθιοι; Όταν έχεις έναν ο
οποίος δεν τον χρειάζεσαι πια και θα σου φύγει και τρία χρόνια νωρίτερα εγώ
τους κοστίζω 120.000 και δεν τους συμφέρω, ποιο είναι το συμφέρον σου, να
μου πεις Κάτανα πάρε 30 – 40 και φεύγα και θα γλιτώσουν 80. Αυτό
διασφαλίζει και αυτούς που θα μείνουν να έχουν αξιοπρεπείς αμοιβές , και
αυτούς που θα φύγουν, να φύγουν αξιοπρεπώς και την Επιχείρηση να
ανανεωθεί κι επενδυτικό κλίμα στην χώρα να δημιουργήσει και να την εκτινάξει
σαν Επιχείρηση. Αυτό δεν μπορεί, θ’ ανοίξει έτσι κι αλλιώς Πρόεδρε. Αλλά,
εμείς τώρα έχουμε να χειριστούμε αυτό εδώ που έχουμε, που είναι μίζερο αυτό
που είναι και να δούμε πως θα το παλέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
συνθέτοντας όλα αυτά που είπαν νωρίτερα και χωρίς ν’ αναπτύσσουμε αυτού
του είδους τον κανιβαλισμό, με εξυπνάδα και χωρίς να μπαίνουμε στην μύτη
ούτε του κόσμου αλλά και η Ομοσπονδία να μην εκτίθεται πουθενά. Συμφωνώ
λοιπόν ώστε την επόμενη φορά να υπάρξει μία σοβαρή αυτή, να μην κάνουμε
κινήσεις ο καθένας μας ξεχωριστές λοιπόν, θα συμβουλευτούμε νομικούς,
έχουμε χρόνο μέχρι τις 30 Απριλίου, να δούμε πως θα χειριστούμε τα θέματα
αυτά.
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Λυμπέρης: λοιπόν συνάδελφοι, περίμενα προσεκτικά να ακουστεί το
προεδρείο σε όλη του την διαδικασία για να κάνω κι εγώ μια σύντομη
τοποθέτηση. Αυτό που κατάλαβα από τα λεγόμενα, και κρατάω αυτό που είπες
Γιώργο, πρόεδρε, είναι με όλες αυτές τις εξελίξεις, αμφιβάλλω αν τον επόμενο
χρόνο, γιατί ευχηθήκαμε και καλή χρονιά και τέτοια πράγματα, αν θα υπάρχει η
ΔΕΗ με όλα αυτά τα πράγματα. Είχα πει στο Δ.Σ. τον προηγούμενο Σεπτέμβρη,
επάνω στην Κοζάνη που το κάναμε, ανεξάρτητα το που ανήκει ο καθένας, το τι
ψηφίζει ο καθένας, ότι όποια κυβέρνηση μέσα από αυτό το αστικό κοινοβούλιο,
επιτρέψτε μου τους όρους γιατί έτσι ακριβώς είναι, ψηφίζει μνημόνια, θα
εφαρμόσει τα μνημόνια. Επειδή άκουσα από τον γραμματέα τον Καρρά να λέει
για την Κυβέρνηση την συγκεκριμένη και καλά λέει γιατί αυτά τα πράγματα
γίνονται κι έτσι πρέπει να τ’ αντιμετωπίζει το Συνδικάτο ανεξάρτητα το που
είναι πολιτικοποιημένος, να λέμε για όλα αυτά τα πράγματα που δυστυχώς είναι
εξαθλιωτικά και βάρβαρα και για την ίδια μας την Επιχείρηση. Θα πρέπει να
καταλάβουμε συνάδελφοι κι εδώ πέρα είναι το ζητούμενο ότι τα μνημόνια είναι
αυτό που λέγαμε σε όλους τους εργασιακούς χώρους πριν από λίγο καιρό, δεν
έρχονται για να φύγουν και να δώσουνε λύσεις, έρχονται για να μείνουν και να
εξαθλιώσουνε την κοινωνία. Αυτή είναι η ουσία από την μέρα που
υπογράφτηκαν τα μνημόνια. Κάναμε μεγάλα λάθη. Και το λέω αυτό ότι
πιστέψαμε εμείς σαν εργαζόμενοι της ΔΕΗ ότι δεν θα μας πειράξει κανένας.
Ότι εμείς σαν εργαζόμενοι της ΔΕΗ για όσο κρατήσουμε εμείς οι παλιοί, έλα
μωρέ δεν βαριέσαι κάτι θα προλάβουμε να κάνουμε. Δυστυχώς όμως, για να
μην μιλήσουμε για τα παιδιά μας, δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι πλέον η
εξαθλίωση, η βαρβαρότητα των μνημονίων που έχει θερίσει κοινωνικά
στρώματα μέσα στην κοινωνία και την ελληνική κοινωνία χτυπάει και την δική
μας την πόρτα. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο που ο ΑΔΜΗΕ έφυγε. Δεν είναι τυχαίο
που στην ΔΕΗ δεν έχουνε ούτε υλικά ν’ αλλάξουνε με τις μειώσεις με, με, με
όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται στη ΔΕΗ.
Υπάρχει πρόγραμμα. Και σας είχαμε πει και τον Σεπτέμβρη απάνω στο Δ.Σ. ότι
ο κάθε Παναγιωτάκης, ο Χ Παναγιωτάκης σαν όνομα εφόσον μπήκε σ’ αυτή την
θέση πήγε για να εκπροσωπήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, πολιτικά
συμφέροντα, πολυεθνικά συμφέροντα παρά κινέζους, που βλέπουμε τελευταία
τον επενδυτή τον κινέζο είτε είναι στην ΔΕΗ, είτε είναι στην Μεταφορά.
Λοιπόν, εκτιμώ ότι έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος από μεριά της Διοίκησης.
Πιστεύω ότι ο κόσμος της ΔΕΗ είναι ένας κόσμος που έχει μέσα του τον
αγώνα. Τον αγώνα και την ρήξη έστω να πω και την αλήθεια, έστω και για
τους συντεχνιακούς σκοπούς που πολλές φορές έχουμε δώσει ως αγώνες.
Εκτιμώ ότι ο κόσμος έξω είναι έτοιμος με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται.
Όχι μόνο για να σώσουνε, επιτρέψτε μου, το τομάρι τους, την δουλειά τους
και το ένα και το άλλο, εντάξει; Γιατί ακριβώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα
στην ενέργεια που καταστρέφεται η ενέργεια; Έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος απ’
την Ομοσπονδία και σας το είπαμε, ότι πρέπει όταν δεν σε φοβούνται εντάξει;
όταν δεν σ’ εκτιμάνε πρέπει να σε φοβούνται. Συγνώμη. Λοιπόν, και δεν μας
εκτιμάνε ως Συνδικάτο γιατί δεν μας φοβούνται, γιατί δεν έχουμε μία
αγωνιστική δράση. Δεν έχουμε αυτό που πραγματικά δύο χρόνια σήμερα με
όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, με όλη αυτή την εξαθλίωση μέσα στη
ΔΕΗ δεν έχουμε αναπτύξει κάτι συγκεκριμένο, κάτι σοβαρό.
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Το Σωματείο από τους αγώνες ενώ βλέπουμε ότι πολιτικά συνεχίζονται να
γίνονται απ’ αυτή την κυβέρνηση όλα αυτά τα πράγματα, γενικά βλέπουμε, δεν
συμβαίνει μόνο στον κόσμο της ΔΕΗ αυτό το πράγμα, είτε από φόβο, είτε από
απελπισία, είτε από αδιαφορία, βλέπουμε έναν κόσμο σε μία γωνία. Εγώ
πιστεύω ότι και ο κόσμος της ΔΕΗ αλλά και γενικότερα ο κόσμος κάτι
περιμένει. Αυτό το περιμένει ένα συνδικάτο σήμερα στην εργατική τάξη της
χώρας μας από ΓΣΕΕ κυρίως δεν το έχει δώσει κανένας. Κάτι αποσπασματικές
κινήσεις που γίνονται είτε από τους ναυτεργάτες είτε από την ΠΟΕ/ΟΤΑ και
τίποτα από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν
ανατρέπεται μέσα από το κοινοβούλιο, ανατρέπεται μέσα από εμάς τους ίδιους
τους εργαζόμενους. που βλέπουμε ότι 10 χρόνια ξετρελαινόμαστε, 10 χρόνια
όποια κυβέρνηση και να περάσει μέσα από αυτό το κοινοβούλιο εφαρμόζει
χειρότερα μέτρα η μία από την άλλη κι εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και μιλάμε τι
έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Ας δούμε τι κάνουμε κι εμείς πρόεδρε. Που
δυστυχώς, δεν το λέω ωε μομφή εντάξει; Πέρα και μακριά σε τέτοιες ώρες και
τέτοιες στιγμές που όλα διαλύονται. Εντάξει; Αλλά κάτι πρέπει να γίνει προς μία
αγωνιστική κατεύθυνση. Όσο αυτό το πράγμα λείπει. Και λείπει ως ανάπτυξη
για δύναμη, ας ξυπνήσουμε και παλιές συνειδήσεις. Όποια λάθη και να γίνανε,
όσο δεν γίνονται αυτοί οι αγώνες με προσδιορισμό οποιουδήποτε πράγματος,
όταν το Συνδικάτο δεν έχει κερδίσει, πολλές φορές δεν έχει κερδίσει από
αγώνες συνάδελφοι αλλά δεν πρέπει ν’ αναιρούμε τους αγώνες και δυστυχώς
σήμερα οι αγώνες λείπουνε. Εγώ εκτιμώ πρόεδρε εάν δεν στραφούμε σε αυτή
την διαδικασία προς αυτή την κίνηση να δώσουμε αγώνες και να δείξουμε
πραγματικά ποιοι είμαστε, δεν πρόκειται να μας σεβαστεί κανένας. Ότι
πετύχουμε μέσα από τους δικαστικούς εμείς θα είμαστε, θα είναι και ο
Αλεξανδρής εκεί πέρα ναι καλά είναι όλα αυτά τα πράγματα αλλά δεν φτάνουν
μέχρι … πρέπει να αλλάξετε πορεία πέρα από την διαχείριση και να μπείτε στην
λογική της διεκδίκηση. Όσο πάμε και τους παρακαλάμε και μπλέκουνε
δικηγόρους και το ένα το άλλο, ε δεν πρόκειται ποτέ να μας σεβαστούνε. Θα
είμαστε συνέχεια στο καναβάτσο.
Αλεξανδρής: πολύ σύντομα θέλω να φτιάξω το γενικό κομμάτι που είπε ο
Κυριάκος και δεν θέλω να ……………………. Ωραία λοιπόν λέω τα πρακτικά αλλά
εμπάς η περιπτώσει να μην πάω στα γενικά. Δυο – τρία πράγματα να πω. Τα
πρακτικά στην ΓΕΝΟΠ είναι να γράψετε από τον Ιούλιο σηκωμένα, δεν είναι
ούτε του Σεπτεμβρίου που συνεδριάσαμε στην Πτολεμαίδα. Και χτες – προχθές
κοίταξα, λοιπόν πάμε παρακάτω, το επισημαίνω δεν σημαίνει ότι κάτι λέω,
σώνει και καλά, επισήμανση έκανα.
Δεύτερο, θέλω να πω το εξής, ότι είπαμε για τον ΑΔΜΗΕ κάτι, κατά την γνώμη
μου αυτό το πράγμα που έγινε, και το λέω με την καλή έννοια, είναι γνωστή η
θέση μας απέναντι στην Ομοσπονδία, την δράση της δεν μπορούμε να πούμε
ότι είναι στο καλύτερό της σημείο κλπ, το ζήτημα της εμπλοκής των τραπεζών
με το ζήτημα του ΑΔΜΗΕ ανεξάρτητα απ’ το τι μπορεί να έχουν υπογράψει τα
μνημόνια κατά την γνώμη μου ήθελε ανακοίνωση το λιγότερο της ΓΕΝΟΠ προς
τον κόσμο κλπ. πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ενώ την ίδια ώρα σφάζουν το
βασικό εργαλείο από την ΔΕΗ, απ’ τον ελληνικό λαό κι απ’ την χώρα, την ίδια
ώρα οι τράπεζες κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους, τα κατοχύρωσαν στην
πλάτη της ΔΕΗ, αυτοί που απ’ όλες τις μνημονιακές και
κυβερνήσεις
[33]

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 25/1/2017

στηρίχτηκαν, αυτοί βύθισαν την χώρα όχι μόνο τις Επιχειρήσεις αλλά και την
ΔΕΗ, με κεφαλαιοποιήσεις και μία σειρά άλλα πράγματα κι από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις και από την σημερινή, συνεπώς αυτό το ζήτημα
κατά την γνώμη μου και τούτη την ώρα πρέπει να το αναδείξουμε. Δεν μπορεί
να περάσει στο ντούκου. Δεύτερο νομίζω ότι η ανακοίνωση που βγάλαμε σε
σχέση με την συγκυρία λίγες μέρες πριν το Δεκέμβρη με την κρίση που υπάρχει
στο ενεργειακό μας σύστημα θα έλεγα εν πολλοίς και στο ευρύτερο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, νομίζω ότι καλά το αναδεικνύουμε και
βάζουμε το ζήτημα του λιγνίτη. Δεν είναι όμως μόνο αυτό και δεν είναι και
ακόμη και να λειτουργούσαν και οι δύο μονάδες και ακόμη και να υπήρχε ένας
ορισμένος προσανατολισμός για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους από την
μεριά της λιγνιτικής παραγωγής με βάση τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, πρέπει
να αναδείξουμε και πλευρές σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και χθες
και σήμερα και κυρίως με τα ζητήματα που έχουν σχέση με την απελευθέρωση
και την ίδια ώρα είναι στην πλάτη της ΔΕΗ και του ελληνικού λαού και με βάση
και τις εκτιμήσεις ακόμη και του ΑΔΜΗΕ αλλά και όλων, ότι εν πάση
περιπτώσει θα τα έχουμε αυτά στο μέλλον και μπορεί να εξασφαλίσουμε
παρενθέσεις ξέρω γω το καλοκαίρι αξιοποιώντας ανανεώσιμες αλλά μόνιμα και
σταθερά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που νομίζω ότι πρέπει να το
αναδείξουμε.
Τρίτο, πολύ γρήγορα και τελειώνω, κοιτάξτε να δείτε πως το λέει, κατά
περίπτωση, ευκαιριακά θέλετε με τον τρόπο που το άνοιξε ο Σκουρλέτης στην
Πτολεμαΐδα και τσίμπησε και μπήκε στο παιχνίδι ο Παναγιωτάκης και η
Διοίκηση της ΔΕΗ κατά την γνώμη μου δυο χρόνια, απραξίας, σήμερα έχουμε
δυο χρόνια κυβέρνησης σε λίγο ο Παναγιωτάκης θα συμπληρώσει δυο χρόνια
στην Διοίκηση της ΔΕΗ. Μια απραξία, μια
λειτουργία έτσι όπως ήτανε η
λειτουργία της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια και με μεγαλύτερες επιπτώσεις λόγω
των εφαρμοζόμενων πολιτικών και από τις δεσμεύσεις που έχουμε το τρίτο
μνημόνιο και μια σειρά πράγματα σε δύσκολη θέση θα βρεθεί και το αμέσως
επόμενο διάστημα γιατί θα ναι και σύντομο, κάποιων μηνών ενδεχόμενα,
λοιπόν κάνουμε κινήσεις πανικού. Όπως χωρίς να είναι ενταγμένα σε ένα
πλαίσιο ανάπτυξης της επιχείρησης όσο αφορά τα επιχειρηματικά της
ζητήματα, ξερω γω, έτσι έπεσε και με τους κινέζους, έτσι πέφτει και το ένα με
την άλλη Εταιρεία να δώσει καταναλωτές, με την προσπάθεια που κάνει ή με
το άλλο πράγμα, χωρίς να συνεκτιμήσει αυτά που ο Κάτανας σε σχέση με τα
ασφαλιστικά πράγματα σε σχέση με τον ……………………….. της Επιχείρησης
που είναι το ίδιο. Είχαμε πιο μπροστά κουτάκι για να φτιάχνουμε κάποιους
ανθρώπους σ’ ένα ορισμένο επίπεδο, τώρα που το πήγαμε στο δυνατό επίπεδο
φτιάξαμε δυο Γενικές Δ/νσεις κατά την γνώμη μου εντελώς άχρηστες για να
βάλουμε δυο ανθρώπους, στην ουσία τον ένανε για να τους βάλουμε σε
καινούργια ψυγεία παραπάνω δηλαδή στην κατάψυξη, κι όχι στους παρακάτω
θαλάμους, δηλαδή, λέω λοιπόν ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι μέσα κι
εκεί ενταγμένο. Αργήσαμε κατά την γνώμη μου να κάνουμε αυτό που σήμερα
κάπως παρουσιάστηκε μ’ έναν ορισμένο τρόπο στην εισήγηση και με το
χθεσινό υπόμνημα που να βγαίνει προς τα έξω και να χει μια ολοκληρωμένη
διάσταση. Αν μείνουμε μόνο στο γεγονός των αποχωρήσεων και των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων θα κάνουμε μισή δουλειά, γιατί υπάρχει και το
ζήτημα των προσλήψεων, υπάρχει και το ζήτημα δηλαδή, θα φύγει ο Κάτανας
[34]

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 25/1/2017

που λέει με 35 – 37 χρόνια αλλά θα φύγει κι ο Χριστοδούλου με 28. Αυτός θα
είναι στον αέρα. Αυτός από τα 714, 100 θα πάρει, εκείνος θα πάρει και 200 και
300 και 400 ακόμη από τα 714 με βάση το καινούργιο τοπίο. Άρα, θέλω να πω
λοιπόν τι θα γίνει και παρακάτω. Άνοιξε ο Παναγιωτάκης αυτό το ζήτημα όπως
το άνοιξε, έχοντας ή δεν έχοντας, εγώ λέω έχοντας πράσινο φως από το
Υπουργείο και την Κυβέρνηση, για πέστε μου θα ανοίξει το ζήτημα του
Υπερταμείου που ήδη συγκροτήθηκε χθες, θα ολοκληρώσει την συγκρότησή
του και θα αναλάβει δράση σε 2 -3 – 4 μήνες; Θα ‘ρθει μεθαύριο να πάμε και
παρακάτω και να διαλύσουμε αυτή την ΔΕΗ; Το μοντέλο του ΟΤΕ και μια σειρά
άλλων επιχειρήσεων που το χουμε ζήσει; Άρα λοιπόν πρέπει κατά την γνώμη
μου να τοποθετηθούμε συνολικά και τελείωσα. Φαντάζομαι θ’ απαντήσεις στην
ερώτηση που σου πα με τον Σταθάκη, λέω λοιπόν χαμηλά να μην ακούγεται
ότι η ρύθμιση, έχει τσιμπήσει κάποιος κόσμος πρέπει να του εξηγήσουμε τι
σημαίνει μείωση με βάση τα παραμύθια που μας λένε 4-5% που θα ωφεληθεί ο
κόσμος από την μείωση των εισφορών, θεωρώ ότι ιδιαίτερα για τα βαριά κι
ανθυγιεινά να μείνουμε στο ίδιο σημείο με βάση την εξαίρεση, θεωρώ λοιπόν
ότι κοντά ποδάρια έχει αυτή η εξέλιξη. Θα το βρούμε μπροστά μας για τον
κόσμο που ναι στην πρώτη γραμμή και τον κόσμο που ναι σε βάρδιες γιατί δεν
μπορεί να μείνουμε με το 11% στο Α+Β που σήμερα γίνονται οι κρατήσεις για
να είναι όλες οι άλλες αποδοχές των μεταβλητών και των πως το λένε, όσο
υπάρχει υπερωριακή απασχόληση, λέω λοιπόν ότι θα γίνουμε κάποια στιγμή
ΣΠΕΚΤΡΑ, το λέω καθαρά, δεν χρειάζεται να το πούμε, να εξηγήσουμε στον
κόσμο γιατί θα έχουν μικρή αύξηση όσοι έχουν και κάποιοι θα μείνουν για 1-2
χρόνια σταθεροί και γιατί εμείς θα μείνουμε στα ίδια γιατί κάποιοι νομίζουν, θα
το πω χαμηλόφωνα θεωρώ ότι είναι προβληματικό σε εισαγωγικά ή χωρίς
εισαγωγικά.
Και το τελευταίο, επιτέλους τελείωσα μ’ αυτό.
Μαστρολέων: συνάδελφοι, το θέμα αυτό, το δεύτερο θέμα δηλαδή που
ανέπτυξε ο πρόεδρος κι ενημέρωσε είναι καθαρά, κατεξοχήν πολιτικό θέμα και
όχι νομικό. Έχει νομικές πτυχές αλλά κατεξοχήν είναι πολιτικό θέμα και θα
μπορούσα να πω ότι και σ’ ένα μεγάλο βαθμό ιδεολογικό. Κοιτάχτε να δείτε
τώρα. Ποιο ήταν το πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος εδώ και
χρόνια; Το πρώτο, όταν μιλάγαμε για ασφαλιστικά ζητήματα; Η μείωση των
ορίων ηλικίας. Αυτό δεν ζητάγαμε; Σήμερα, ναι αλλά το πρώτο, επειδή Γιώργο
τότε δεν έμπαινε ζήτημα μειώσεως των συντάξεων το πρώτο ζήτημα ήτανε η
μείωση των ορίων ηλικίας. Σήμερα που έχουμε φτάσει; Με τις εφαρμοζόμενες
αυτές πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια; Συμπληρώνει ο κόσμος, υπερκαλύπτει τα
χρόνια και δεν φεύγει. Γιατί οι συντάξεις έχουν γίνει βοηθήματα και σύμφωνα
με τις ανάγκες που υπάρχουν αναγκάζεται ο κόσμος να μένει παραπίσω, να
παίρνει αυτά τα χρήματα παραπάνω σαν εργαζόμενος. Είναι λοιπόν ιδεολογικό
το θέμα και θέλει μεγάλη προσοχή πως θα το προσεγγίσει το συνδικάτο.
Γιατί η ΔΕΗ μπαίνει σ’ αυτή την διαδικασία των απολύσεων; Γιατί είναι
απολύσεις! Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι απολύσεις! Γιατί μπαίνει; Γιατί θέλει να
πάρει προσωπικό; Θέλει ν’ ανανεώσει το προσωπικό; Όχι! Δεν έχει σχέση μ’
αυτά που αναφέρονται στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το τέλος
του ’19 και τον περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ σε Παραγωγή και Εμπορία;
Δηλαδή, τι θα χουμε στις αρχές του ’20; Την ΔΕΗ, την μητρική λέω τώρα με
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11.000 κόσμο έχει σήμερα; Με 10.600 με πολλούς απ’ αυτούς τους βγάζουν
στο πλαφόν, με δικαιώματα που ακόμα υπάρχουν και θα ‘χει ν’ ανταγωνιστεί
τους ιδιώτες που θα κάνουν την ίδια δουλειά, θα πουλάνε το ίδιο προϊόν, και
θα χουν εργαζόμενους με 400, 500 κι 600€; Εσύ πες μου που είσαι υπέρ του
ανταγωνισμού βγαίνει η εξίσωση; Εσείς που είστε υπέρ του ανταγωνισμού,
γιατί εμείς δεν είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού. Κι έχουμε την ξέρετε την θέση
μας. Δεν βγαίνει λοιπόν και αυτή είναι η πραγματική αιτία που η ΔΕΗ δεν ξέρω
αν θα συνεχίσει με αυτό το μοντέλο. Αν θα συνεχίσει μ’ ένα άλλο. Αν θα κάνει
εθελουσία, αν θα κάνει απευθείας απολύσεις, άλλωστε έχουν ένα τεράστιο
νομικό οπλοστάσιο που έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια που μπορούν να
κάνουν ότι θέλουνε. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι και ο στρατηγικός στόχος που
έχουν αφού ξεμπερδέψουν μ’ έναν κόσμο παλιό, με δικαιώματα, με κάποια
χρήματα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, γι αυτό λέω ότι αυτή η Κυβέρνηση
ήρθε να ξεπλύνει την πιο βρώμικη δουλειά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κι
επειδή έχει κι άλλα βήματα αυτή η ιστορία και λέω εγώ τώρα, και πέστε μου ότι
κινδυνολογώ κι ότι δεν θα γίνει κι ελάτε σε λίγους μήνες ή σε λίγα χρόνια. Το
επόμενο βήμα θα είναι και το πάγωμα των ωριμάνσεων, θα φτιάξουμε λοιπόν
και στην ΔΕΗ μια γενιά ακριβώς έτσι όπως θα είναι οι ιδιώτες ανταγωνιστές
μας, με εργαζόμενους 400 – 500 – 600 €. Χωρίς δικαιώματα, χωρίς τίποτα απ’
αυτά που ξέρουμε σήμερα. Έλεγε το Φθινόπωρο που μας πέρασε, αν θυμάμαι
καλά, ο πρόεδρος σε μια συγκέντρωση που είχαμε στο Ρουφ ότι είχε πάει σε
μια Συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων τέλος πάντων, και μας έλεγε ότι
η απελευθέρωση σ’ αυτές τις χώρες είναι δέκα χρόνια μπροστά από ότι είναι
σήμερα σ’ εμάς. άρα λοιπόν, δεν είμαστε στο τέλος, έχουμε κι άλλα πράγματα
να δούμε και βέβαια με πρώτους που θα πληγούνε, οι εργαζόμενοι. Εμείς γι
αυτό σας ζητάμε ότι αν σήμερα ένας τρόπος υπάρχει να αντισταθούμε σ’ αυτή
την κατάσταση. Είναι καταρχήν να αμφισβητήσουμε και να αντιδράσουμε σε
αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης της Ενέργειας και αυτό το ζήτημα είναι
ενταγμένο εκεί, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Και βέβαια θ’
ακολουθήσει κι ο ΑΔΜΗΕ, κι ο ΔΕΔΔΗΕ που είναι έτοιμες, τα Δ.Σ. εκεί μπορεί
να μας πει κι ο Κώστας μόλις βγει η απόφαση της ΔΕΗ δηλαδή, αντίστοιχα θα
προχωρήσουν και αυτοί.
Συνολικά, λοιπόν έτσι πολιτικά πρέπει να το δούμε το θέμα και εν όψει της
άλλης κουβέντας που λέει ο πρόεδρος ότι θα χουμε και ν’ αλλάξουμε πολιτική
σ’ αυτή την κατεύθυνση και βέβαια να μην περιμένουμε ούτε τις νομοθετικές
ρυθμίσεις του Υπουργείου, δεν ξέρω αν γίνουν ή δεν γίνουν ούτε του
Παναγιωτάκη αλλά να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία με τις δικές μας θέσεις
στην κατεύθυνση που είπα προηγούμενα για να πραγματικά μπορέσουμε και να
στοιχειοθετήσουμε την θέση μας, γιατί σας είπα είναι περίπλοκο το θέμα, δεν
είναι απλό, αλλά πραγματικά και να προασπίσουμε τα συμφέροντα των
εργαζομένων.
Και μία παρένθεση και κλείνω. Θέλει λέει η Διοίκηση, είναι σύμφωνη, απ’ ότι
είπε ο πρόεδρος για την τροπολογία που θα ετοιμάσει το Υπουργείο. Η
Διοίκηση τα λέει πάρα πολύ καλά με το Υπουργείο απ’ ότι ξέρω. Δεν
μπορούσανε λοιπόν αφού επίκειται η τροπολογία, αν επίκειται να περιμένει και
να μην…, γιατί έβαλε αυτά τα στενά χρονικά περιθώρια και πιέζει έναν κόσμο
και του λέει ή θα κάτσεις θα κάνεις αυτό ή … αφού επίκειται και συμφωνεί και
η Διοίκηση. Γιατί άρον – άρον εχθες πήραν απόφαση; Λοιπόν, είναι παραμύθια
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της Χαλιμάς, εμείς νομίζουμε ότι μόνο μ ’αυτό τον τρόπο πραγματικά μπορεί
να δοθεί διέξοδος, αν περιμένετε τώρα από τις καλές προθέσεις του
Υπουργείου, της Κυβέρνησης και δεν ξέρω ποιου άλλου στο τέλος πάλι χαμένοι
θα βγούμε, πάλι θα ψάχνουμε να βρούμε τι μας έφταιξε.
Μασούρας: Λοιπόν συνάδελφοι, να ευχηθώ στον κάθε ένα προσωπικά και σ’
εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, τώρα θα ήθελα επειδή είμαι κι από τις
μειοψηφίες απ’ ότι βλέπω εδώ μέσα από τον ΔΕΔΔΗΕ και σαν μέλος του Δ.Σ.
να μεταφέρω στην ολομέλεια του Δ.Σ., το προεδρείο το γνωρίζει την
δυσαρέσκεια του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ γιατί δεν έχει δοθεί η λύση ακόμα
με το κόψιμο του τροφείου. Έχουμε μόνο 2€ από τα 6 που παίρνει και η ΔΕΗ
και ο ΑΔΜΗΕ. Εντάξει, εγώ οφείλω να το πω όμως στην ολομέλεια του Δ.Σ.
Λοιπόν, ο ΔΕΔΔΗΕ τώρα όπως τα είπατε και προηγουμένως κάνατε μια
περιγραφή για τα οικονομικά της ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ κι αυτός είναι σε μία
κατάσταση από το ’15 και το ’16 ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει διότι τα
χρήματα που πρέπει να πάρει σαν «Τέλη Χρήσης Δικτύου» από την ΔΕΗ που
σήμερα έχει, δεν ξέρω το 85% έχει τώρα σε πελάτες; 90 ναι, άλλαξε τώρα
πήρε κάτι παραπάνω. Εγώ θα σας διαβάσω λίγο για να έχετε μία εικόνα τι
χρωστάει ο ΔΕΔΔΗΕ και τι του χρωστάν του ΔΕΔΔΗΕ. Η ΔΕΗ προς τον
ΔΕΔΔΗΕ, 23/1ου σας λέω τώρα χρωστάει στον ΔΕΔΔΗΕ 257.000.000, ο
ΔΕΔΔΗΕ προς εργολάβους 24.000.000 τα οποία βέβαια σε πολλά από αυτά δεν
έχουν φέρει ενημερότητες είτε φορολογικές είτε ασφαλιστικές. Όταν μας τα
φέρουν, προσπαθούμε να τον πληρώσουμε να μην αφήσουμε τους
εργαζόμενούς του πίσω. Στον ΑΔΜΗΕ 10.000.000, στους προμηθευτές
8.000.000, στο ΛΑΓΗΕ το ΕΤΜΕΑΡ στα μη διασυνδεμένο νησιά στο σύστημα
είναι 118.000.000 και στους ΑΠΕΔΕΣ 100.000.000.
Λοιπόν, αυτά είναι που χρωστάμε εμείς, αυτά βέβαια που χρωστάμε εμείς προς
τρίτους. Αυτό τι συνέπεια έχει; Προσπαθούμε να περιορίσουμε τώρα στα υλικά,
κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια κι αυτό φαίνεται και στις μονάδες γιατί δεν
έχουμε, δηλαδή οι προμήθειες που κάνουμε είναι πολύ μικρότερες δεν κάνουμε
δηλαδή έναν υπολογισμό για τριετία, κάνουμε για 18 μήνες περίπου, άντε,
ανάλογα και το υλικό βέβαια και προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο μπορούμε
από τις προμήθειες. Το χουμε κάνει σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή έχουμε πέσει
60.000.000 κάτω την τελευταία τριετία. Το τελευταίο διάστημα, έχουμε 40
μέρες τώρα χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη κακοκαιρία με αποτέλεσμα
ειδικά από 1η /1ου που ακρίβυνε ο φόρος και στα καύσιμα όλοι έχουν πέσει
πάνω στα ηλεκτρικά σώματα. Πολλά φορτία και η κακοκαιρία έχει επιδεινώσει
το κλίμα πραγματικά κάναμε μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε, κι ο ΑΔΜΗΕ
βέβαια τα ίδια έτσι; αλλά εμείς κάναμε επειδή είμαστε πιο μεγάλης έκτασης,
κάναμε μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουμε το Δίκτυο της Διανομής, να
μπορέσει να λειτουργεί. Φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις ότι οι εργολάβοι δεν
σταθήκανε, έχουμε ένα πρόβλημα με την εργολαβία, το προεδρείο το γνωρίζει,
με κάποιους εργολάβους όχι με το σύνολο τους. Το θετικό ήταν ότι πήραμε τις
τελευταίες προσλήψεις του 2016 και μας ενισχύσανε, δηλαδή το πρώτο, σ’
εμάς φαίνεται ότι υπάρχουν οι δομές ακόμα στην πρώτη γραμμή, μαζί με το
καθήκον που πάλι ακόμα το κρατάει ο υπάλληλος του Ομίλου ΔΕΗ.
Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το Δίκτυο με ελάχιστες εξαιρέσεις που τις
περισσότερες φορές δεν φταίγαμε εμείς, έφταιγαν και οι Περιφέρειες που δεν
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είχαν τα μηχανήματα να φτάσουμε, να προσεγγίσουμε την βλάβη. Γενικώς,
σταθήκαμε καλά. Γίνανε όμως πολλές υπερωρίες. Είναι η φύση της δουλειάς
τέτοια. Αυτές οι υπερωρίες ήμασταν που ήμασταν σε υπέρβαση θα μας φέρουν
τι αποτέλεσμα στο μέλλον; Θα πάμε σε περικοπές στα ειδικά επιδόματα; Θα
πάμε σε πάγωμα κλιμακίου; Είναι πολύ άδικο, ειδικά για τους νέους
συναδέλφους. Για όλους βέβαια αλλά ειδικά για τους νέους συναδέλφους που
έχουν έρθει και είναι και στην πρώτη γραμμή και αυτοί οι άνθρωποι
πληρώνονται για τους Τ4 τουλάχιστον θα έλεγα με 650€, 670€. Είναι πολύ
άδικο. Πρέπει να δοθεί μία λύση. Έχω μια πληροφορία πρόεδρε, θέλω
πραγματικά να μου πεις αν είναι έτσι όπως μου την έχουν μεταφέρει. Η ΔΕΗ
στο μεσοσταθμικό δεν υπερβαίνει τα τρία χιλιάρικα. Έτσι μου μεταφέρανε. Εάν
υπάρχει το μαξιλαράκι αυτό πρέπει να δοθεί στον ΔΕΔΔΗΕ. Δεν μπορεί να
λειτουργήσει ο ΔΕΔΔΗΕ διαφορετικά και μετά με το Υπουργείο θα τα βρούμε,
γιατί και ο Σκουρλέτης μας έλεγε θα το λύσει κι έφυγε και ο Σταθάκης μας έχει
στο «παραμύθι».
Επειδή εμείς είμαστε τώρα πολιτικά πρόσωπα όλοι, έτσι; έχουμε δει κι αν
έχουμε δει λοιπόν, και δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάποιον, ούτε Υπουργό
από οποιοδήποτε κόμμα έτσι; πρέπει να δοθεί μια λύση, να πιέσετε
περισσότερο. Και θα πω κάτι. Επειδή φαίνεται ότι το μαγαζί που βγάζει για τη
ΔΕΗ θα έχει σταθερή απόδοση, είναι τα Δίκτυα Διανομής. Ο λιγνίτης ξέρουμε
που πάει, όλοι μεταξύ μας, τουλάχιστον εδώ μέσα γνωρίζουμε. Πρέπει να το
κρατήσουμε το μαγαζί. Παίρνει 330.000.000 με την προίκα που έχει από τον
ΔΕΔΔΗΕ η ΔΕΗ, αν το χάσει κι αυτό πρέπει να ‘μαστε αυτοί που θα μπούμε
μπροστά αν θέλουμε να κρατήσουμε τον Όμιλο. Εάν θέλουμε να πάρει ο
καθένας το μαγαζί του, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά πρέπει αυτό, ειδικά η
Ομοσπονδία να μπει μπροστά, να μην υπάρχουν πολιτικές που θα κάνουν τον
ΔΕΔΔΗΕ στην άκρη. Εμείς έχουμε ένα ας πούμε επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο
είχε κατατεθεί το ’13 από τον Κόλλια, το θυμάστε οι περισσότεροι συνάδελφοι,
που ήταν για το ’14 – ’18, βγήκε άλλο ένα το ’15 – ’20, τώρα μας έκανε το ’16
δεν το κάναμε γιατί είχε αλλάξει ο Δ/ντης Στρατηγικής ξέρω ‘γω δεν μας το
κάνανε, μας κάνανε μία παρουσίαση σε προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο,
την προηγούμενη Πέμπτη. Η αλήθεια είναι γιατί και μια δήλωση που χα κάνει
τώρα, αναγκάστηκα να την κάνω ότι στο business plan μέσα της Διανομής και
παλαιότερα και τώρα περιγράφεται μέσα το κλείσιμο μονάδων. Το θέμα είναι
ότι δεν ενημερώνουν ποιες μονάδες είναι αυτές και όταν κλείνεις ειδικά περιοχή
όπως έκανε στην κεντρική Θεσσαλονίκη θα πρέπει στο Συνδικάτο να
παραδίδεται μία μελέτη για το όφελος αυτό και αν ο πολίτης από αυτή την
κίνηση κερδίζει κάτι. Γιατί εμείς όταν παίρνουμε τα χρήματα από την ΡΑΕ, το
μεγάλο αφεντικό στα Δίκτυα και στον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ είναι η
Ρυθμιστική Αρχή που μας δίνει και τα χρήματα, θα πρέπει εκεί πέρα να ξέρουμε
κι εμείς ως εργαζόμενοι αν η ποιότητα που υποσχόμαστε ότι θα είναι καλύτερη
η εξυπηρέτηση προς τον πολίτη θα φέρει τέτοια αποτελέσματα. Το μονομερώς
αυτό που έγινε ήταν λάθος. Κι εμείς ως Συνδικάτο θα πρέπει να το σηκώσουμε
το θέμα. Στον προϋπολογισμό του ’17 που κατατέθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ γιατί
εμείς όταν κάνουμε έναν προϋπολογισμό επειδή τα χρήματα ως ιδιοκτήτης των
παγίων, ως μέτοχος, ως κύριος μέτοχος που είναι η ΔΕΗ, τα συζητάω με την
ΔΕΗ και μετά τα εγκρίνει η Α.Ε. είχαμε βάλει, είχαμε προϋπολογίσει στον
προϋπολογισμό 70 αποχωρήσεις μες το σχέδιο που πέρασε χθες η ΔΕΗ.
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Εντάξει, τώρα τα άλλα με τα υλικά κι αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα, αυτά.
Καρράς: … κοίτα όταν ο Μητσοτάκης έλεγε για 2.000 απολύσεις …
Αδαμίδης: Λοιπόν, επειδή πραγματικά τα ζητήματα πάντα ήταν πολιτικά, αλλά
μην βιάζεστε, κι επειδή πραγματικά λειτουργούν και οι παρατάξεις, και η ίδια
παράταξη μέσα στην ίδια ημέρα αυτοαναιρείται από την ίδια παράταξη αλλά
κάποιου άλλου τομέα και κάποιου άλλου φορέα, ας είμαστε λίγο πιο
προσεκτικοί. Γιατί αυτό που πρέπει να εξυπηρετήσουμε εμείς και να
υπηρετήσουμε είναι, υποτίθεται, τους εργαζομένους. Τις παρατάξεις καλό είναι
να τις υπηρετείς όταν αυτές έχουν ενιαία θέση και άποψη. Τα κόμματα ήταν
μακριά από εμάς πάντα. Γιατί λέγαμε ότι εμείς είμαστε λίγο μπροστά από τα
κόμματα. Τις πολιτικές όμως που ανέφερε ο Ηλίας, θα πρέπει να τις προσέξεις
για να δώσεις φίλε Νίκο και πραγματικά απευθύνομαι σε εσένα γιατί εξέφρασες
μια αγωνία την λύση σ’ αυτόν που περιμένει από εμάς και δεν περιμένει από
εμάς να πούμε μία σημερινή καταγγελία για το τι συμβαίνει ή το τι συνέβαινε
χθες όπως το προσέγγισες και το είπε και ο Κώστας, ότι το ίδιο πράγμα ήτανε
γιατί εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς μία
κριτική με βάση το τι συμβαίνει αλλά να μην προτείνει απολύτως τίποτα. Εγώ
θα επανέλθω, τόλμησα και θα το κάνω και πολύ συνειδητά, με πολύ
συγκεκριμένα επιχειρήματα. Γιατί πρέπει να επανέλθει το 60,62, 65. Και είπα
για να μην απολυθούν οι 58άρηδες και 59αρηδες και 55άρηδες. Αυτό όμως μας
τρομάζει. Μας τρομάζει γιατί μας βολεύει το 65. Το 65, το 67 και το 70. Και δεν
ξέρω ποιον εξυπηρετούν. Αν εμείς στήνουμε γιατί όταν στήσανε κάποιοι τον
ΚΚΠ/ΔΕΗ δεν τον στήσαν για ένα χρόνο. Κρατάει μέχρι σήμερα ή κράτησε
μέχρι το ’12 τουλάχιστον και ηττήθηκε από μνημόνια ο ΚΚΠ/ΔΕΗ. Αν λοιπόν
είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε την ατζέντα και να την κουβεντιάσουμε, να την
κουβεντιάσουμε, γιατί αυτό θέλει ο κόσμος από εμάς. Ξέρετε πόσο
απελευθερωμένος νιώθω εδώ και μία τετραετία που βγήκα απέναντι στον
πολιτικό μου φορέα; Από το 2012; Και δεν είμαι ενταγμένος σε κανέναν; Πάρα
πολύ γιατί τους θεωρώ ότι είναι, ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απολύτως.
Μα απολύτως τίποτε. Ούτε τους σημερινούς, ούτε τους χθεσινούς. Γι αυτά που
εμείς υποτίθεται πιστεύουμε για τον κόσμο της εργασίας, της δικής μας
εργασίας γιατί βαθύτατα συντεχνιακό είναι το ζήτημα. Έξω και πέρα από αυτό
που προσεγγίζει η πλευρά της Αγωνιστικής Συνεργασίας για μία γενικότερη
ιστορία. Εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί ξέρεις Κώστα ότι στον ΔΕΔΔΗΕ έχεις
πλαφοναρισμένους και έχεις απλήρωτους τους «τοξότες» στην ίδια δουλειά.
Και μάλιστα μπορεί και να τους εκμεταλλεύεσαι σε εισαγωγικά, ως μόνιμος.
Έχει ο Μάστορας ανθρώπους πλαφοναρισμένους και δίπλα απλήρωτους
εργαζόμενους του εργολάβου. Κι εδώ λέμε τα μεγάλα λόγια για το τι κάνει έτσι,
τι εμείς θέλουμε; Θέλουμε αποδέσμευση των απολύσεων; Αυτό που υποτίθεται
κάνει ο 4046; Γιατί τον πολεμήσαμε τον 4046; Για να ‘ρθούμε σήμερα να
πούμε ευτυχώς που υπάρχει ο 4046; Ξέρεις στην χώρα φίλε Ηλία δεν παίρνουν
όλοι 3.000€ σύνταξη και δεν παίρνουν ούτε 1500, για την ακρίβεια η
μεγαλύτερη σύνταξη σήμερα στην Ελλάδα σε εργαζόμενο, σε μισθωτό είναι
του ΔΕΗτζή. Σήμερα, οι ΔΕΗτζίδες παίρνουν την μεγαλύτερη σύνταξη της
χώρας. Είναι 1420€ κύρια και 270€ επικουρική. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό
εμείς δεν το βλέπουμε; Δεν το βλέπουν οι άλλοι; Γιατί μας πυροβολούν; Κι
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εμείς τι θέλουμε να κάνουμε; Αυτό που ενδεχομένως ο Ηλίας εύχεται εντός
εισαγωγικών για να λέει ότι δεν σας τα λέγαμε, εσείς είναι ευρωμονόδρομος; Ή
για να έρθει αύριο και να λέει να ο Μητσοτάκης έλεγε θα κάνει απολύσεις και
τις έκανε τις απολύσεις. Η δικιά μας η θέση ποια είναι; Και ως υπεύθυνα
συνδικαλιστικά στελέχη έχουν άποψη, η Κυβέρνηση καλά κάνει. Την
Κυβέρνηση θα την καταγγείλουμε γιατί οι επιλογές της σε ότι αφορά στον
ΑΔΜΗΕ είναι συγκεκριμένες αλλά όχι ότι υποστηρίξαμε τις προηγούμενες γιατί
κάποιοι αυτό θέλαν να μας βάλουν να κάνουμε. Να πούμε πιο μοντέλο ήταν
καλύτερο το 66 ή αυτό εδώ. Όχι κύριοι δεν θα παίξουμε σ’ αυτό το παιχνίδι. Το
ΙΤΟ, επειδή δεν απάντησα στον Αριστείδη, όταν έγινε ήταν πολύ συγκεκριμένη
Οδηγία, επιτρεπτό από την Οδηγία, δεν σου έβαζε κανείς ζήτημα να το
αλλάξεις. Οι πολιτικές το αλλάξανε. Και αν πάμε τώρα, ας πάρουμε λοιπόν ένα
ενδεχόμενο. Να ανατρέψουμε στην Γενική Συνέλευση στις 31 του μήνα, να
αποτύχει. Είναι εύκολο και με πολύ στο χέρι στην καρδιά και με την
συνδικαλιστική του πυγμή, μ’ αυτό που έλεγε ο Κυριάκος, με όποιος θέλει ότι
εάν αποτύχει αυτό το σχέδιο το άλλο είναι καλύτερο; Ή πιστεύουμε το ότι
έχουμε εκείνες τις δυνάμεις που θα μας πάνε στο ΙΤΟ; Γιατί το ΙΤΟ ήταν μια
συνειδητή επιλογή, από εκείνες τις δυνάμεις εκείνη την περίοδο, της παράταξης
δηλαδή που υπήρχε τότε και ήταν επικρατούσα με την ονομασία ΠΑΣΚΕ γιατί
με άλλες διαφορετικές πάλι έτσι φαίνεται να είναι αλλά ήτανε συνειδητή
επιλογή μπροστά στην ιδιωτικοποίηση ή στο ΙΤΟ. Κι εμείς ευτυχώς και είπαμε
ΙΤΟ γιατί φαντάσου να λέγαμε, να τους αφήναμε να κάνουν την
ιδιωτικοποίηση που … απολύτως, απολύτως! Απολύτως δικαιωθήκαμε διότι εάν
τώρα δεν μιλάει κανείς για ΔΕΗ 100% στο ελληνικό δημόσιο εκτός από το ΚΚΕ.
Λέτε Ενιαίος Φορέας Ενέργειας. Αυτό λένε, κι εγώ ξέρω. Λέω λοιπόν το εξής.
Αυτό που υποτίθεται δυνάμεις, οι άλλες οι οποίες είναι φιλοευρωπαϊκές λέμε
ότι τι; Τι λέμε; Ποια είναι η άποψη της ΔΑΚΕ; Ποια είναι η άποψη της ΠΑΣΚΕ
για τον ΑΔΜΗΕ; Ποια είναι η άποψη των άλλων παρατάξεων; Τι λέει το ΠΑΣΟΚ;
Τι λέει η Ν.Δ.; τι λένε; Λέει κανείς ΙΤΟ; Λέει κανείς επιστροφή 100% στην ΔΕΗ
του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ; Κι εμείς τι θέλουμε; Να πάμε να πούμε στον
κόσμο τι θέλουμε. Εμείς τουλάχιστον πάμε. Καθαρές λύσεις λοιπόν, όχι το ότι
είμαστε εμείς και άλλος κανείς δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι. Και
είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, εγώ ένα πράγμα είπαμε στον Σταθάκη προχθές,
του είπαμε «κοίτα να δεις λύσε το πρόβλημα μεταξύ Χ’αργυρίου και
Παναγιωτάκη». Γιατί αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Δεν ήταν το ζήτημα ότι ο
Παναγιωτάκης είχε πρόβλημα με τον Αδαμίδη και τον Καρρά στην ΓΕΝΟΠ. Το
πρόβλημα είναι θεμελιώδες πρόβλημα μιας Εταιρείας, ενός Ομίλου που τα
δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ είναι μέσα στην μητρική. Όλα! Και στέλνει η Εταιρεία,
ο ΔΕΔΔΗΕ γράμμα στον Παναγιωτάκη και ο ΑΔΜΗΕ και τον στέλνει στο εδώλιο
του κατηγορουμένου. Ναι αγωγή έκανε ο Μπλάνας. Κώστα τι λέμε; Αυτό δεν
μπορεί να πάει, ο Μπλάνας έκανε αγωγή και οι άλλοι είναι … που πάει αυτό το
πράγμα; Και ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Και προσέξτε, όταν λοιπόν στην
διαδικασία εκείνη βγήκα και είχα πει τότε αλλά δεν έχει καμία αξία ότι να δείτε
ότι η Μητρική θα έχει πρόβλημα απ’ τιε θυγατρικές της. Τότε θα μ’ έτρωγαν.
Γιατί αποδεικνύεται ότι τα συμφέροντα είναι έτσι. κι όταν γινόταν και ο
διαχωρισμός της μισθοδοσίας πάλι έβαζε ζήτημα ότι θα υπάρχει τεράστιο
πρόβλημα πολύ σύντομα. Γιατί άλλο είναι να έχεις 2780 μεσοσταθμικό στο
ΔΕΔΔΗΕ αλλά τόσο του έβγαινε, τόσο του έβγαινε Κώστα, αυτό καλό σας
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έκανε. Αυτό καλό έκανε. Όχι έκανε καλό γιατί άλλαξε ο συντελεστής από κάτω
της διαίρεσης. Λέμε λοιπόν το εξής για να λυθεί το ζήτημα γιατί υπάρχουν
σοβαρά προβλήματα με τα δελτία έξω, ξαφνικά 2€. Ζητήσαμε από τον Σταθάκη
να λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θέλει την σύμφωνη γνώμη και του
Παναγιωτάκη. Και το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε κι αυτό δεν
περιμένω εγώ άμεσα να λυθεί το πρόβλημα. Και πρέπει να ‘μαστε ειλικρινείς με
τον κόσμο, ότι το 2 ναι δεν γίνεται, έγινε μία κουβέντα υπάρχει μία συμφωνία
καταρχήν αλλά υπάρχουν υπογραφές για το 3200, το 2700 και 3090 και αυτά
παγαίνουνε στον έλεγχο. Κι ο έλεγχος σήμερα βρίσκεται εκεί και υπάρχει αυτό
το τεράστιο πρόβλημα. Το 3045 σε όλο τον Όμιλο απαιτεί την σύμφωνη
γνώμη του Μπλάνα, του Παναγιωτάκη και του Χατζηαργυρίου δεν μπορεί να
γίνει με Διοικητική Πράξη από πάνω. Και παρακαλέσαμε τον Παναγιωτάκη γιατί
με συνδικαλιστικό τρόπο δεν το λύνεις. Πείτε τώρα εσείς να πάμε να το
λύσουμε στον Παναγιωτάκη.
(Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Άρα τι θέλει; Θέλει μία κοινή συνισταμένη μεταξύ των προέδρων και Δ/νοντων
Συμβούλων των Εταιρειών του Ομίλου. Ο ΑΔΜΗΕ φαίνεται ότι εγκαταλείπει το
καράβι από 31 και μετά, άλλα προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκεί,
ενδεχομένως πιο εύκολα; Άλλοι εκτιμούν πιο δύσκολα, εγώ τα θεωρώ πιο
εύκολα αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη. Δεν δεσμεύει κανέναν πιο
εύκολα τα θεωρώ εκεί, είναι μικρότερο το μέγεθος, δεν πέσαν πάνω του, δεν
τους ενδιαφέρει, δεν θα έχουν ελέγχους, έγινε αυτό που θέλανε, στην ΔΕΗ θα
έρθουν οι έλεγχοι, εμάς θα κατηγορήσουν, εμάς θα διαλύσουν.
Άρα λοιπό, επιτακτική ανάγκη είναι να συμφωνήσουν αυτές οι δύο ιστορίες,
ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ για να δούμε πως θα λύσουμε το μισθολογικό πρόβλημα της
ΔΕΗ. Ξέρετε ότι είναι εύκολο για την ΔΕΗ να προχωρήσουμε στην πρόσθετη
ασφάλιση. Έτοιμο το έχουν. Πως θα πάμε να το δώσουμε στον ΔΕΔΔΗΕ, το
οποίο μπαίνει μέσα στο 6535; Τότε θα έχουμε στον ΑΔΜΗΕ πρόσθετη
ασφάλιση, 6€ τροφείο, στη ΔΕΗ μόνο 6€ τροφείο, στον ΔΕΔΔΗΕ έχουμε μόνο
2€. Α! κι επειδή πάντα ξεχνάω, στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες; Συμβάσεις ατομικές.
Ατομικές Συμβάσεις, ετοιμάζουνε κανονισμό όπου δεν τους εντάσσουνε. Θα
κάνουν κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας αλλά ο κάθε ένας από αυτούς θα
έχει ατομική σύμβαση. Κι ενώ θα είναι μηχανικός ο ένας, μηχανικός και ο
άλλος, άλλο μισθό ο ένας, άλλο μισθό ο άλλος. Αλλά αυτά ποιον ενδιαφέρουν;
Εμένα αυτή την στιγμή με ενδιαφέρει ο άλλος ότι είναι 60 και δεν μου βγαίνει,
ο άλλος τόσο και δεν μου κάνει, ο άλλος αυτό και δεν μου κάνει. Και είναι
μπούρδες ότι δήθεν ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Ενδιαφερόμαστε
μόνο για εμάς. γιατί αν πραγματικά δείτε, όσοι θέλετε να δείτε ακόμα και αυτό
που εγώ το θεωρώ «πώληση», έτσι όπως πάει να γίνει ο κόσμος, είπε κάτι
ψέλλισε ο Κάτανας δεν το προσεγγίζει έτσι και άρχισε ποιος είπε, ο Κάτανας
είπε πάλι ένας εσωτερικός κανιβαλισμός γιατί δήθεν όλοι εμείς γίναμε πάρα
πολύ εξειδικευμένοι και λέμε τι να κάνουμε ρε Νίκο εσύ είσαι μεγάλος, εγώ
είμαι μικρός και δεν μπορώ να πάρω κλιμάκιο γιατί εσύ μου βαράς την
μισθοδοσία. Και αρχίζει λοιπόν και λέει ο άλλος για την δική μου αύξηση να πα
να γ@@@@ ο Αδαμίδης που είναι 64 χρονών είναι λοιπόν τεράστια τα
προβλήματα και δεν λύνονται εύκολα. Τώρα αν θέλουμε να κάνουμε τις
ιντριγκές μας, τις μαγκιές μας το έτσι, το… δεν παίζει αυτό. είναι η ίδια η
ιστορία που πήγαν να μας κατηγορήσουν με το 2€, και πήγαμε μαζί με τον
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Αντώνη και όσοι το πιστέψανε και δεν μας έφυγε ούτε ένας. Γιατί, κάποιοι
προσπαθήσανε και το πήγαν μέχρι και τον εισαγγελέα αλλά φάγαν τα μούτρα
τους, γιατί μόνο ίντριγκες θέλουν να κάνουν. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει.
Η μόνη τους ……. είναι η ίντριγκα και τίποτα άλλο. Γιατί έχουνε να δούνε
εργαζόμενο και μερικά χρόνια. Κι όταν είναι και στους χώρους τους στο δικό
τους συνδικάτο εκεί έχουν έναν απίστευτο κανιβαλισμό. Εκεί έχουν μια
απίστευτη μισαλοδοξία ακόμη – ακόμη και αυτό που είπε προηγουμένως ο
φίλος μου ο Σταμάτης ο Ρέλλιας, όχι αυταρχισμό, εκεί δεν δίνουν και δεν
παίρνουν λογαριασμό σε κανέναν. Και τολμούν και έρχονται και αλλού και
κάνουνε κουβεντούλες. Και μιλάνε για διαδικασίες. Και μιλάνε για άνοιγμα των
διαδικασιών. Όταν είναι πρωτόγνωρα αυτά τουλάχιστον τα τελευταία δύο
χρόνια που χάνει η Ομοσπονδία με το προηγούμενο καθεστώς, σε διαδικασίες,
σε θεσμούς, σε διαφάνεια, πρωτόγνωρα. Κάποτε ήταν προσεκτικότεροι. Έτσι
είναι τα πράγματα. Όσο ειλικρινείς και αν θέλουμε να είμαστε, έτσι είναι, και
εκρήγνυμαι γιατί; Γιατί βγάζουμε τα μάτια μας με τον … λες και δεν ξέρουμε τι
είναι, λες και η Ομοσπονδία είναι οι 31 της ΓΕΝΟΠ εδώ ή όσοι μαζεύονται.
Είδα σήμερα μία εξαιρετική φίλε μου Σάκη, ανακοίνωση του Σ.Δ.Μ για τον
ΑΔΜΗΕ, και καλεί λέει την Διοίκηση και την ΓΕΝΟΠ, και λέω εγώ, ρε παιδιά
συγνώμη, όταν δίναμε την μάχη και κάναμε προσεγγίσεις και Ηλία και για σένα
αυτό, να κάνουμε κάτι να το σταματήσουμε, και προσπαθούσαμε και ήμασταν
μόνοι μας. Οι άνθρωποι του ΑΔΜΗΕ δεν ήθελαν καν να ακούσουν. Πήγαμε με
τούτον εδώ, με τον Ρέλλια και τα παιδιά εδώ 15 φορές, στον ΑΔΜΗΕ, με τον
Ηλία 15 φορές, να τους παρακαλάμε ρε παιδιά ελάτε, βοηθήστε σ’ αυτή την
ιστορία. Κι όταν αυτός δεν θέλει να έρθει, τι; είναι αδυναμία της Ομοσπονδίας;
Δεν παραβρέθηκε ο Κυριάκος εμείς ήμασταν εδώ, προσπαθούσαμε να το
σταματήσουμε και για λόγους που είχε ανάγκη ο ΑΔΜΗΕ ο Κυριάκος ήταν
εκτός έδρας. Τίποτα ρε Κυριάκο δεν σε κατηγόρησα, ακούς μόνο τα μισά. Είπα,
και για λόγους που η ανάγκη ήταν εδώ, δεν ήσουν εδώ, ήσουν σε δουλειά.
(φασαρία) όταν κανείς δεν ακούει ή ψάχνει να βρει κάτι για να προσπαθήσει να
αντιπαρατεθεί αυτή είναι η λογική. Αν απ’ αυτό ο Κυριάκος κατάλαβε μόνο
αυτό, συγνώμη Κυριάκο. Αλλά δεν είπα αυτό το πράγμα. Λέω, για
αντικειμενικούς λόγους δεν ερχόντουσαν, δεν πήγαιναν, τους προσπαθήσαμε
με το ζόρι τους βγάλαμε έξω. Ελάτε, δεν το ξέρουμε αυτό; δεν το ξέρουμε;
Δεν είδαμε; Όσες φορές, συγνώμη φίλε μου Κυριάκο αλλά έκανα επτά
ενημερώσεις στο Ρουφ και δεν ήσουν ούτε σε μία. Τι να πω ότι δεν είναι έτσι;
δεν πήγα να πω, και δεν το ξέρει κανένας από εμάς το σχέδιο και πήγαμε και
είπαμε το 1ο σχέδιο Παναγιωτάκη, το 2ο σχέδιο Παναγιωτάκη, το σχέδιο
Σκουρλέτη που λέει ψέματα σας λέει ο Παναγιωτάκης, τα πάντα. Είναι έτσι
Ηλία ή δεν είναι;
(εκτός μικροφώνου) ε, άρα λοιπόν τι να πάω εγώ; Κι εκεί λοιπόν είπαμε το
κορυφαίο «παιδιά, τον στρατό, δεν τον οδηγούσε ένα Βατερλό!» γιατί είναι
εύκολο να λες, πάμε – πάμε αλλά άμα δεν έρθει κανείς δεν πας και μόνος σου ή
άμα ξέρεις ότι θα πας και θα χάσεις. Εγώ λοιπόν, μπορεί να με χρεώσετε
συντεχνιακός σε σχέση με αυτά που λέει ο Ηλίας, έχω παρα πολλές φορές
αντιπαρατεθεί σε ιδεολογικό επίπεδο με συναδέλφους της Αγωνιστικής
Συνεργασίας. …………………. Είμαι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΔΕΗ που
έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γι αυτούς θα αγωνιστώ. Θα προσπαθήσω να
πάρω την εξαίρεση για τα Βαρέα γιατί αν δεν πάρω την εξαίρεση για τα Βαρέα
[42]

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 25/1/2017

οι εργαζόμενοι αυτοί θα πληρώσουνε 150€ επιπλέον εισφορές. Και θα με
καταγγείλετε γιατί πήρα την εξαίρεση; Δεν με ενοχλεί. Πάτε πείτε στον κόσμο
ότι κακώς την πήραμε. Θα πάμε να πάρουμε τη εξαίρεση κι αυτό είναι ……. και
το ξέρουμε, αλλά τι να κάνουμε; Έτσι θα γινόταν. Άμα το αφήναμε το πράγμα
δεν θα ήταν στον αυτόματο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το άλλο. Δεν λέω
για εσένα Ηλία, λέω για το ποιες είναι οι δικές μας προοπτικές.
Και στο τέλος στο πεντάμηνο θα κλείσουμε, θα κάνουμε απολογισμό και θα
κάνουμε κι ένα Συνέδριο και θα πούμε εκεί τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Και οι
εργαζόμενοι, οι σύνεδροι, οι παρατάξεις όλοι θα κρίνουνε από αυτό που
κάναμε. Γιατί δεν θα κριθούμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι
κάποια στιγμή πήγαν να μου το χρεώσουν κιόλας. Θα κριθούμε για τις, έργα
και ημέρε, της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ από τον Ιούνιο του ’14 μέχρι τον Ιούνιο του ’17.
Αναλαμβάνοντας απόλυτα και την ευθύνη των προηγούμενων χρόνων. Γιατί
έχει συνέχεια. Αλλά θα πάμε να πούμε στον κόσμο ότι σου δώσαμε αυτό,σου
δώσαμε αυτό, τα άλλα δεν σου τα πήραμε εμείς σου τα πήρε η Κυβέρνηση. Για
να μην τρελαθούμε, γιατί φτάσαμε σε σημείο να πούμε το ότι του τα πήρανε οι
συνδικαλιστές και ν’ αφήσουμε στο απυρόβλητο να πούμε την Ν.Δ. και το
ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εγώ αυτό δεν θα το επιτρέψω στον εαυτό μου
γιατί μαζί με εσάς εδώ αγωνιζόμαστε πάρα πολλές ώρες ότι μπορούμε
παραπάνω να το δώσουμε, το είδα με το τροφείο κι έχει δίκιο ο Μανιάτης που
λέει, αυτό που έγινε δημιούργησε πρόβλημα τεράστιο και το αντιμετώπισα
πήγαμε με τον γραμματέα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Αυτό σε αυτούς που
έλεγαν τι είναι το τροφείο; Είναι έτσι, είναι έτσι κι έκαναν τις κινήσεις εδώ,
καταγγελίες στον οικονομικό εισαγγελέα για να μην δοθεί αυτό. Αλλά τώρα,
κάντε κάτι για να πάρουμε πίσω το τροφείο. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι το
τροφείο.
Εγώ λοιπόν συνάδελφοι θα ξεκινήσω με ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό,
ενημερώθηκε ήδη ο Υπουργός θα κάνουμε μία κουβέντα μέσα στον
Φεβρουάριο, πολύ εξειδικευμένη για αυτό, θα ανοίξει όμως το ζήτημα για την
περαιτέρω λύση του προβλήματος. Γιατί είναι βούτυρο στο ψωμί τους, στο
ψωμί της τροϊκα και οποιουδήποτε να μείνει έτσι και να είναι στην κάθε καλή
και να το παίζει ο Θωμάς ο φίλος μου ότι κοίταξε να δεις λόγω Παναγιωτάκη
πάω μόνο στο 60, είναι αυτό που λέει ο άλλος κοίταξε να δεις, όσο είμαι εγώ
Υπουργός δεν ……. το Υπερταμείο. Ήδη σήμερα γράφουν δημοσιεύματα ότι
αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Γιατί αυτό είπε χθες ο Παναγιωτάκης
στο Δ.Σ., είπε λοιπόν ότι, «προτίθεμαι να στείλω και μία επιστολή», για να
λύσει το πρόβλημα. Να λυθεί δηλαδή ότι μην ανησυχείς εσύ που είσαι τώρα 60
του χρόνου θα λειτουργήσει και για σένα αυτό. εμείς την Νομοθετική Ρύθμιση
θα την κάνουμε και θα δώσουμε μία μάχη για να αυξηθεί το ποσό της
αποζημίωσης. Όταν χθες το ψέλλισαν τόσο ο Καραλευθέρης όσο και ο
Φωτόπουλος στο Δ.Σ. και είπαν μήπως το 15 να το κάνουμε ξέρω γω 20, 25 ή
30 τους κοιτάξανε όλοι ως εξωγήινους και τους είπαν ότι αυτά που λέτε παιδιά
είναι απαγορευτικά. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πάρετε ούτε αυτό γιατί
συμψηφίζεται. Αυτή είναι η ιστορία. Θα γίνει λοιπόν αυτή η κουβέντα για να
είμαστε πιο εμπεριστατομένοι.
(Εκτός μικροφώνου)
Λήξη Συνεδρίασης ….
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