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Αδαμίδης: Έναρξη Δ.Σ., Τακτικό Δ.Σ., ημερομηνία 19 Ιουλίου, στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας, ημέρα Πέμπτη, παρακαλώ τον γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου για 
την απαρτία. 
 
Καρράς: Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης - παρών, Μαστρολέων Ηλίας - 
παρών, Αδάμ Λευτέρης - παρών, Ρέλλιας Σταμάτης -  παρών, Χατζάρας Νίκος - παρών,  
Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Βαρσάμης Κώστας – παρών, στην θέση του Καλοφωλιά 
του Παναγιώτη είναι ο Διακουμάκος ο Κώστας - παρών, στην θέση του Αγγελόπουλου του 
Αγγελή είναιο Νικήτας ο Γιώργος, Μανιάτης Κώστας – παρών, Θεοχάρης Κώστας – παρών, 
στην θέση του Βελισάρη ο Σαρδέλης ο Κώστας, Βρέτζος Γιάννης - παρών, Θανέλας Φώτης 
- παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης – παρών, Καραμπίκας Φάνης – παρών, στην θέση του 
Λυμπέρη του Κυριάκου είναι ο Σαράντος ο Αλεξανδρής - παρών. Μαργαρίτης Πασχάλης , 
Μάστορας Θανάσης – παρών,  Μιχαλάτος Θωμάς, Μούντριχας Δημήτρης, Μπίτζας Γιώργος 
– παρών, στην θέση του Μπούκουρα του Γιώργου είναι ο Μασούρας ο Κώστας, 
Μπαλάσκας Νίκος - παρών, Παπανδριανός Δημήτρης – παρών, Στασινόπουλος Διονύσης, 
Τσουμπλέκας Βαγγέλης, Τωμαδάκης Μανώλης - παρών, Χριστοδούλου Νικόλας. 
 
Αδαμίδης: με δύο ερωτηματικά οι συνάδελφοι που πρέπει να είναι εδώ, θα αναγνωστούν 
τα ονόματα αν έρθουν στο Συμβούλιο.  
Συνεχίζουμε λοιπόν την Συνεδρίαση έχει υπάρξει μία καταρχήν συμφωνία με το προεδρείο 
ότι θα είμαστε σύντομοι λόγω του ότι τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε εκτός 
από το ζήτημα της ψηφοφορίας που θα μπει για το κλείσιμο του τριμήνου, είναι 
οικονομικά, βεβαίως τα οικονομικά θα έχουν και μία μικρή εισήγηση η οποία θα γίνει από 
το προεδρείο και από τον ταμία, σε σχέση με τα ζητήματα της ενημέρωσης, είναι τρία 
θεματάκια αυτά τα οποία θα πρέπει να ενημερώσουμε και να κουβεντιάσουμε αν χρειαστεί, 
το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με την Σ.Σ.Ε. στον ΔΕΔΔΗΕ, έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του 
ΔΕΔΔΗΕ, σήμερα το σχέδιο το οποίο έχει διαπραγματευτεί η ομάδα μας που αποτελείται 
από τους Συλλόγους. Και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σε μία τελική διαμόρφωση ενός κειμένου γιατί 
εκτιμήθηκε έτσι όπως είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι το κείμενο κυριολεκτικά του ΑΔΜΗΕ, 
είναι καλύτερο από αυτό της ΔΕΗ για τους γνωστούς λόγους, δεν χρειάζεται να τους 
αναλύσουμε περεταίρω οπότε στις 24 του μήνα, Τρίτη είναι η ημερομηνία υπογραφής, θα 
σταλεί,  μία επιστολή στους Συλλόγους και για τους τυπικούς λόγους, να παρευρεθούν, 
όπως εστάλη και για την προηγούμενη φορά στην υπογραφή της συγκεκριμένης 
σύμβασης, δεν θα γράφει θυμάμαι τώρα, δύο ονόματα, δεν έχει κανένα νόημα για να μην 
υπάρχει κενό, Κώστα το λέω κυρίως για τον Σύλλογο από τον οποίο προέρχεσαι, για την 
«Ένωση» που δεν είναι εδώ ο Ηλίας, είναι πάνω στις κινητοποιήσεις. Και ο «Λυγκηστίς» 
αλλά και η «Εργατική Αλληλεγγύη»  λόγω του ότι έχουν από έναν εργαζόμενο ως μέλος 
του ΔΕΔΔΗΕ τώρα κατεβάζαμε να πούμε δεν υπάρχει κανέναν  θέμα και δεν έχουν μπει 
εκεί στην υπογραφή για να μην μένει και κενό και τζάμπα έξοδα είναι, άσε που έχει και 
κινητοποιήσεις εκεί πέρα.  
Άρα λοιπόν, την Τρίτη στις 3 η ώρα είναι το ραντεβού για την υπογραφή της Συλλογικής 
Σύμβασης η οποία την Τρίτη 24 του μήνα, 3 η ώρα το μεσημεράκι. Αυτή την ημερομηνία 
έχουμε συμφωνήσει προκειμένου να κατέβουν και κάποιοι συνάδελφοι από τον Σ.Δ.Μ., ο 
γραμματέας, από τον Σύλλογο Πτυχιούχων Εργοδηγών ο πρόεδρος και όσοι είναι να 
έρθουνε και είναι εκτός έδρας. Άρα αυτό το ζήτημα ολοκληρώνεται μετά και από αυτή την 
υπογραφή, προφανώς ολοκληρώνεται μία δύσκολη διαδικασία με όσα έχουν ειπωθεί σε 
αυτή εδώ την αίθουσα για την σύμβαση, για τις εμμονές και της διοίκησης, για τον αγώνα 
που κάναμε. Έτσι κι αλλιώς έχει κριθεί απ’ το σύνολο γι αυτό άλλωστε και υπάρχει 
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υπογραφή, πάντα με τις υποσημειώσεις που έχουν γίνει από τα στελέχη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 
για την Σύμβαση. Προφανώς ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, πάμε λοιπόν για μία 
τριετή σύμβαση και στο ΔΕΔΔΗΕ η οποία θα ξεκινήσει από τις 29, την λήξη δηλαδή της 
προηγούμενης, πότε ήταν; 29 Μαΐου ήταν; Και τρεις μήνες, από 30 λοιπόν Ιουλίου μέχρι 
τις 30 Ιουλίου του 2021 και να δούμε μετά τι μέλει γενέσθαι με όλα τα άλλα τα ζητήματα 
που έχουμε μπροστά μας. Ποια είναι αυτά; Η συνέχιση των δικών μας κινητοποιήσεων σε 
σχέση με το πρόγραμμα αποεπένδυσης, του ξεπουλήματος των λιγνιτικών μονάδων, πριν 
από λίγη ώρα έτσι όπως έχουμε συμφωνήσει, προχωρήσαμε σε μία κοινή συνέντευξη 
τύπου η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα με τον περιφερειάρχη, εμπάς η περιπτώσει τον 
δήμαρχο Μεγαλόπολης, τον Δήμαρχο ενεργειακών δήμων, εκπροσωπώντας τις τοπικές 
κοινωνίες γι αυτή την ιστορία, θυμίζω ότι είχε σταλεί στα Σωματεία η απόφαση και εδώ 
νομίζω ότι με την συγκατάθεσή σας, γιατί η Εκτελεστική Επιτροπή που συνεδρίασε πριν 
από περίπου 15 ημέρες, είχε πάρει μία απόφαση να προχωρήσει στην ανάθεση της 
συγκεκριμένης προσφυγής άρα τυπικώς θα εγκριθεί και από το Δ.Σ. η ανάθεση αυτής της 
Νομικής διεκδίκησης και προσφυγής από το συγκεκριμένο γραφείο, ο οποίος ήταν παρών 
σήμερα και στην γενική συνέλευση, ενημερώνουμε τους συναδέλφους γιατί έχει αξία . είχε 
σταλεί από την ΓΕΝΟΠ μία πρώτη προσέγγιση των οικονομικών ζητημάτων για τους 
Συλλόγους – μέλη, εκεί υπήρχε μια υποσημείωση ότι αυτό είναι ένα ενδεικτικό, η 
προσπάθεια που έγινε από την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και από τα στελέχη γενικότερα και των 
συλλόγων, όσοι μπορούσαν και επηρέασαν και τους ευχαριστούμε γι αυτό, ήταν να βρεθεί 
η δυνατότητα μήπως μπορέσουμε και συμμετέχουν και οικονομικά οι συγκεκριμένοι 
φορείς, και να δείξουν και έμπρακτα δηλαδή την συμμετοχή τους, έτσι λοιπόν λύθηκαν 
ζητήματα τελείως τυπικά, τα οποία έμπαιναν ως προβληματισμοί σε σχέση με την 
εκταμίευση χρημάτων για τους συγκεκριμένους λόγους, δεν υπάρχει λοιπόν θέμα, έτσι μία 
πρώτη τάξη μεγέθους να γνωρίζεται ότι οι 45.000€ που είναι το πακέτο αυτής της ιστορίας 
συν ΦΠΑ, σ’ αυτό θα συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 
12.000€, προφανώς συν ΦΠΑ αυτά που σας λέμε, είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης το ποσό 
των 10.000€, αντίστοιχο ποσό κι αν χρειαστεί και λίγο περισσότερο θα μπει από το δίκτυο 
ενεργειακών δήμων, και αναμένουμε γιατί συμφώνησε η περιφέρεια Πελοποννήσου, να 
μου πει ακριβώς το ποσό. Εμείς το έχουμε πει αντίστοιχο με της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, 12.000 αλλά περιμένουμε να μας πει πόσο θα εγκρίνουνε.  Θέλω να πω ότι 
αυτό το ενδεικτικό που γράψαμε και από την στιγμή που τώρα πλέον μπαίνουνε και οι 
φορείς σ΄ αυτή την προσπάθεια δημιουργεί μία καλή ανάσα και για τους Συλλόγους και για 
την Ομοσπονδία οι οποίοι βεβαίως θα συμμετέχουμε και σημειολογικά με ένα ποσό αν 
τελικώς δεν φτάσουν όλα τα νούμερα, αν δεν πιάσουμε το ποσό από τις συμμετοχές των 
φορέων και για λόγους που καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει. Αυτό από μόνο του 
καταδεικνύει την αναγκαιότητα για το επόμενο ζήτημα το οποίο κουβεντιάζουμε και θα πω 
αμέσως παρακάτω που έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας. Άρα 
λοιπόν και τα τρία ζητήματα τα οποία ήταν προς ενημέρωση τα έχουμε λίγο πολύ πει, οι 
κινητοποιήσεις μας είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν τώρα ως τρίτο ζήτημα, ήδη 
εκπρόσωποι των εταιρειών βρίσκονται στην Δυτική Μακεδονία, στην Φλώρινα για να 
κάνουν αυτοψία ή να δούνε εμπάς η περιπτώσει τις εγκαταστάσεις, η ΓΕΝΟΠ μαζί με τα 
Σωματεία εκεί κάνει μία προσπάθεια να αποτρέψει αυτή την διαδικασία, αυτό έχει γίνει 
μέχρι σήμερα, γυρνάνε στα χωράφια εκεί τα ορυχεία του Ρόζα και του Βαρβούτη της 
«Βιολιγνιτ». Εδώ θα πρέπει να πω το ότι υπήρξε μία αστοχία από την πλευρά της 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ γενικότερα, έχει μία ευθύνη και το Οργανωτικό γραφείο, θα τοποθετηθεί και ο 
Οργανωτικός, σε ότι έχει να κάνει με, γιατί τέθηκε και εδώ. Υπήρχαν δύο αστοχίες, δεν 
ενημερώθηκε η αλήθεια είναι, υπήρξε μία δήλωση ενός στελέχους του Σπάρτακου ότι «που 
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είναι ο περιφερειάρχης κι εδώ πέρα» προφανώς δεν θα το έκανε εάν γνώριζε ότι εμείς δεν 
τους ειδοποιήσαμε, γι αυτό αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης, και την ίδια ώρα παρατηρήθηκε 
ότι σύλλογοι και εν προκειμένω η ΕΤΕ που είναι ο μεγαλύτερος Σύλλογος από αστοχία; 
Από λάθος; Γνωρίζει περισσότερα ο Λευτέρης δεν ειδοποιήθηκε να είναι παρόν σε αυτές τις 
κινητοποιήσεις και νομίζω ότι ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών να είναι παρόν εκεί σε 
αυτή την κινητοποίηση.  
Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ωραία. Υπάρχει ένα γενικότερο εδώ, άλλωστε Αντώνη μου είπες το 
πρωί έχουμε συνέντευξη τύπου πάλι δεν το ήξερες. Υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα που 
πραγματικά στο μέτρο που μας αφορούν  και τους δύο ως προεδρείο προφανώς και τα 
αναλαμβάνουμε. Άρα λοιπόν, αυτή η αρρυθμία πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο να 
κλείσει, είναι άσχημες οι μέρες η αλήθεια είναι αυτή, ο καθένας μπορεί να το εκτιμάει 
κάπως περίεργα, πάντως γνωρίζοντας εγώ τον Λευτέρη με τα βεβαιότητας λέω ότι 
προφανώς δεν είχε κανένα απολύτως δόλο να αποκλείσει κάποιους γιατί εμείς κόσμο 
θέλουμε. Την επόμενη βδομάδα γιατί, μάλλον αύριο θα συνεχίζουμε την διαδικασία οπότε 
θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των μπλόκων εκεί πέρα και μεγαλύτερη δράση 
προς τα επάνω από βδομάδα μαθαίνουμε ότι θα κατέβουνε στην Μεγαλόπολη, Τρίτη 
μάλλον είναι Σαράντο αυτή η διαδικασία, μπορούμε να πεταχτούμε γραμματέα κι εμείς το 
πρωί και κανα δυο στελέχη από εδώ κάτω και να ρθούμε μετά για την υπογραφή της 
σύμβασης.  
Λοιπόν, αυτό θα συνεχίζει, ελπίζω να βγάλουμε αποτέλεσμα και από την Νομική πλευρά, 
άρα σε κάθε περίπτωση η κόντρα, η διεκδίκηση και οι κινητοποιήσεις σε αυτούς θα γίνει, 
είμαι υποχρεωμένος  μετά και την συμφωνία και το Δελτίο Τύπου που βγήκε χθες να 
επαναλάβω και στο Δ.Σ., καλούμε για άλλη μία φορά τα μέλη του Δ.Σ. που ορίστηκαν σε 
αυτές τις θυγατρικές και είναι ΔΕΗτζίδες, είτε εν ενεργεία, είτε συνταξιούχοι, γιατί 
υπάρχουνε και είτε συνδικαλιστικά στελέχη το λιγότερο που έχουν να κάνουνε να 
παραιτηθούν. Να μην είναι αυτοί, γιατί τελικώς αυτοί θα βάλουν την υπογραφή τους για 
την μεταβίβαση των μετοχών. Μπορεί το προηγούμενο Δ.Σ. να έκανε τις θυγατρικές αλλά 
αυτές αν μένανε θυγατρικές της ΔΕΗ θα μπορούσε κανείς να πει ότι ντέφι να γίνει. Το 
γεγονός ότι το Δ.Σ. που έχει οριστεί στην Μεγαλόπολη και το Δ.Σ. που έχει οριστεί στην 
Μελίτη είναι αυτό που θα βάλει τις υπογραφές του για την μεταβίβαση των μετοχών.  
Άρα λοιπόν, με αυτή την, θα έλεγε κανείς προτροπή, για να σώσουνε την ιστορία τους, 
καλό θα ήταν να παραιτηθούν, για εμάς θα είναι πάντα αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν με 
διάφορους χαρακτηρισμούς, διαχρονικά στο διάβα της ελληνικής ιστορίας από ανθρώπους 
που τελικώς υπήρξαν ριψάσπιδες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν στις τάξεις του 
Συνδικαλιστικού κινήματος για να επαναλάβω έτσι ότι ακριβώς είπε ο φίλος μου ο 
συγχωρεμένος ο Μάκης ο Αποστολίδης στο γράμμα του, «στις τάξεις του Συνδικαλιστικού 
Κινήματος κανείς δεν υπήρξε ρίψασπις. Όλους αυτούς τους αφήνουμε στην χλεύη των 
εργαζομένων και ας με ξαναπάνε στο δικαστήριο». Γραμματέα. 
 
Καρράς: ακούστε συμπληρωματικά θα πω δυο πράγματα. Λοιπόν ακούστε τώρα για τα 
τρία ζητήματα που αναπτύξαμε εδώ. Το πρώτο θέμα είναι η οικονομική συνδρομή της 
Περιφέρειας και του Δήμου. Στην Εκτελεστική είχαμε πάρει απόφαση να βάλουμε στο 
παιχνίδι και την ΓΣΕΕ. Δεν την παραλείψαμε. Την έχουμε στην διάθεσή μας, όπως 
συμμετείχαν στην προηγούμενη Συνέντευξη Τύπου, που μπορεί σήμερα να μην ήταν εδώ, 
αλλά στην επόμενη Συνέντευξη Τύπου θα είναι, και θα πάμε και ο πρόεδρος κι ο 
γραμματέας, έχουμε την υποχρέωση, να τους βάλουμε μπροστά στο επόμενο χρονικό 
διάστημα και όχι μόνο συνδικαλιστικά αλλά και οικονομικά. Να δούμε τελικά αν έχουν την 



ΔΣ  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ      19/7/2018 

 

6 
 

διάθεση και ποια διάθεση έχουνε να συνδράμουνε και συνδικαλιστικά και αγωνιστικά και 
οικονομικά. Πάει το πρώτο. 
Το χουμε δει το αγωνιστικό, είπε ο Σταμάτης ο Ρέλιας ότι τότε που πηγαίναμε για την 
μικρή ΔΕΗ και χρήματα δώσανε και παρουσία είχανε. Τώρα για την μισή ΔΕΗ θα δώσουν 
τα διπλάσια θεωρώ, το ποσό που δώσαν τότε ήταν 10.000, αν είναι τα διπλάσια τώρα 
πρέπει να δώσουν 20.000. κι αν θες να προχωρήσουμε κι άλλο με χιούμορ, μπορώ να 
προχωρήσω.  
Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω, είναι το εξής, γιατί μπήκε αν θέλετε και σε επίπεδο 
παράταξης. Η αγωνία της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. και του προεδρείου σε αυτό 
που κάναμε αν θέλετε που δεν το ξέραμε κι εμείς, τελευταία στιγμή, συμφωνώ με τον 
πρόεδρο το μάθαμε, ότι πηγαίνουν ιδιώτες για να δουν τις μονάδες, κι εμείς μπήκαμε 
μπροστά να μην προχωρήσουν. Θεωρώ, μην αγωνιούμε, θα κορυφώσουμε σε διαδικασίες  
αγωνιστικές και συνδικαλιστικές θεωρώ, πριν ολοκληρωθεί ήδη η αγωνιστική διαδικασία και 
πριν ακόμα περισσότερο ολοκληρωθεί η μετάβαση και πάρει το κλειδί ο νέος ιδιοκτήτης. 
Έχουμε μπροστά μας χρόνο. μπορούνε δηλαδή τα σωματεία – μέλη ξεκινώντας απ΄τον 
Σπάρτακο από προχθές και αφού πήγε και η Ένωση, πήγε και η ΕΤΕ, κι εμείς ως ΓΕΝΟΠ 
είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα τους, και αύριο στην Μεγαλόπολη γι αυτό σου 
είπα θα το εξετάσουμε, αν δεν χρειάζεται δεν θα πάμε, έχουμε στελέχη εκεί. έχουμε τον 
Τσουμπλέκα, τον Σαράντο, έχουμε  στελέχη – μέλη του Δ.Σ. έχουμε Σωματεία – Μέλη εκεί 
τον Νικήτα, θα κάνουν αυτή την δουλειά. Και δεν είναι μονομερώς για ένανε, είναι για 
όλους. Κανένας δεν πρέπει να μπει εκεί πέρα ιδιώτης. Κι από εκεί και πέρα εμείς, ως 
προεδρείο και ως Δ.Σ. στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε διαφορετική δυναμική. 
Ίσως, θα προχωρήσω πρόεδρε, σ΄αυτό που είπες, που πράγματι εμείς λέγαμε να 
παραιτηθεί ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης, δεν θα παραλείψουμε να πούμε να παραιτηθούν κι 
αυτοί που ανέλαβαν να πουλήσουν και δεν τρώμε κουτόχορτο ότι είναι συνάδελφοι δικοί 
μας και θα κάνουν το καλύτερο ξεπούλημα, θα ικανοποιήσουν, θα διασφαλίσουν 
εργασιακές σχέσεις γιατί έχει τελειώσει αυτό, ή θα πουλήσουν την μονάδα καλύτερα από 
ότι θα την πουλούσαν οι προηγούμενοι. Για εμάς λοιπόν είναι πρόθυμοι, για εμάς δεν θα 
πρέπει να λειτουργούν σε επίπεδο Δ.Σ. κι αν το άκουσμα της παραίτησης δεν τους 
ικανοποιεί και δεν θα το ικανοποιήσω μάλλον το επόμενο χρονικό διάστημα, υπάρχει και το 
αίτημα της αποβολής από τον χώρο, και τότε εκεί, θεωρώ ότι θα έχουμε συμμετοχή και ο 
πρόεδρος και ο γραμματέας και το Δ.Σ. και ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι. Κι αν 
χρειάζεται να τους ψάξουμε γιατί είδα και κάτι φωτογραφίες στο ιντερνετ ότι τους 
ψάχνανε στα γραφεία των Αθηνών που δεν υπάρχουνε, μπορεί να τους ψάξουμε κιόλας. 
Έχουμε λοιπόν χρόνο μπροστά μας, δεν χρειάζεται να αγωνιούμε, θεωρώ ότι ικανά 
στελέχη έχουμε στην περιφέρεια, θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν πράξη αν 
χρειαστεί θα πάμε κι εμείς, δεν χρειάζεται να γίνεται πολύ λόγος. 
Τώρα, ως προς την Συλλογική σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ και τελειώνω. Από την ώρα που 
έχουμε υπογράψει την Συλλογική Σύμβαση στην ΔΕΗ, δεν μας επιτρέπεται θεωρώ να μην 
προχωρήσουμε γρήγορα σε μια υπογραφή σε επίπεδο ΔΕΔΔΗΕ. Τώρα υπάρχουν κλαδικά 
ζητήματα, τα χουμε εξαντλήσει, τα χουμε συζητήσει πολύ, σε καμία από τις εταιρείες δεν 
βάλαμε κλαδικά ζητήματα θα είναι δίκαια; Είναι! Θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα ν’ 
αλλάξουμε την πολιτική μας; γιατί κάναμε αν θέλετε και λάθος προσεγγίσεις σε ορισμένα. 
Δηλαδή, στους φύλακες κάναμε λάθος προσέγγιση, εγώ θεωρώ. Τα ενδότερα θα 
σκεφτούμε και θα τεκμηριώσουμε, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε προβλήματα κλαδικά. 
Διότι είναι αδικίες χρόνων. Θα προσπαθήσουμε. Εδώ είμαστε και με τα σωματεία – μέλη 
που εκφράζουν αν θέλετε στην πλειοψηφία τους, τους κλάδους αυτούς είτε τους φύλακες, 
είτε το επίδομα κολώνας στα 3%, είτε τους οδηγούς, θα κάνουμε μία προσπάθεια, το 
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επόμενο χρονικό διάστημα κάποιες αδικίες του παρελθόντος να τις δικαιώσουμε. Αλλά δεν 
μπορούμε να μην πάμε, γιατί ακούω ότι δεν πρέπει να πάμε. Από την ώρα που 
υπογράψαμε στην ΔΕΗ και πήραμε τέτοιες αποφάσεις σαν Δ.Σ. και σαν Σωματεία – Μέλη, 
θα πρέπει να προχωρήσουμε και στον ΔΕΔΔΗΕ. Οπότε, δεν γίνεται λόγος θεωρώ στις 24 
του μήνα θα υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση, τώρα για τα οικονομικά της ΓΕΝΟΠ θα τα 
πει τώρα και ο ταμίας, μπορεί να καλεστώ να πω δυο πράγματα, ένα είναι το σημείο που 
εγώ βλέπω. Ότι δεν μπορούμε να ρθουμε ούτε στις εποχές του ’13 ούτε στις εποχές του 
’11. Το ’13 δεν είχαμε χρήματα, καθόλου, και το ’11 χρωστάγαμε. Αυτό το προεδρείο και 
κλείνω εδώ για να πάρω τον λόγο αργότερα αν χρειαστεί, δεν θα επιτρέψει κι αυτό το Δ.Σ. 
αλλά και τα σωματεία – μέλη και οι εργαζόμενοι που το απαιτήσανε να μην φτάσουμε και 
ίσα – ίσα βάλανε και το χέρι τους στην τσέπη για να ξοφλήσουμε, δεν θα επιτρέψουμε να 
φτάσουμε στο παρελθόν, όπως ήμασταν. Τα υπόλοιπα θεωρώ θα τα πούμε στην 
δευτερολογία. Πως σκεφτόμαστε και τι σκεφτόμαστε.  
 
Αδαμίδης: τώρα κανονικά να δεχτώ μία ερώτηση ή μία διευκρίνιση που ζητήθηκε, για να 
πάμε στο θέμα των οικονομικών.  
 
Αναγνώστου: η ερώτηση δεν έχει σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως, αλλά έχει 
σχέση με την γενική λειτουργία της ΔΕΗ ως προς τα σημαντικά θέματα. Ο Ν.4001/11 
απαγόρευε, κακώς, ερμηνεύοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία την μετακίνηση του προσωπικού 
από τις Εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή ΔΕΔΔΗΕ προς ΔΕΗ και αντιστρόφως όπως και 
στον ΑΔΜΗΕ. Για να γίνει μία εξαίρεση πριν δύο – τρία χρόνια συγκεκριμένου αριθμού 
συναδέλφων 19-20 δεν θυμάμαι πόσοι ήτανε, έγινε ειδική τροπολογία. Ρωτάω λοιπόν 
Γιώργο αν αυτή την στιγμή υπάρχει νεότερη τροπολογία συμμορφούμενη στο γράμμα του 
Ν.4533, διότι άκουσα ότι ήδη, και μάλιστα στελέχη από τον ΔΕΔΔΗΕ θα μετακινηθούν 
στην ΔΕΗ.  
 
Αδαμίδης: υπάρχει δυνατότητα στον νόμο, στον 4533, εάν κανείς προσέξει την ανάγνωσή 
του στην τελευταία παράγραφο, δίνει την δυνατότητα να μπορεί να φεύγουν από τις 
θυγατρικές στην ΔΕΗ. Άρα λοιπόν, αυτή η δυνατότητα υπάρχει ενώ στις υπό απόσχιση ή 
απόσυρση μονάδων και εκεί δίνει την δυνατότητα να πάει και δεν μιλάω εκτός από το 
προσωπικό που θα εξαιρεθεί δηλαδή ένας κόσμος από την Μύκονο τώρα παράδειγμα 
μπορεί να πάει στον ΔΕΔΔΗΕ. Το λέει στην πρώτη παράγραφο πάνω. Αποκλείει τις δύο 
θυγατρικές, που γίναν τώρα, αυτοί δεν μπορεί να μετακινηθούν. Ενώ, για την ΔΕΗ από τις 
υφιστάμενες θυγατρικές  μπορούν να παν προς την ΔΕΗ. Πάνω σε   αυτό έγινε και η 
τελευταία διαδικασία.  
Έβαλε ένα ζήτημα ο Σάκης, λοιπόν Βαγγέλη, για κάποιους εγώ για να σας πω την αλήθεια 
θα χρειαστώ την βοήθεια να αναφερθώ στο σύνολο των μελών του Δ.Σ. των δύο 
Εταιρειών. Θα πείτε τους Βορείους, όταν σου δοθεί ο λόγος θα πεις εσύ τους Βορείους 
λοιπόν, είναι εδώ, έχουμε λοιπόν, στην Μεγαλόπολη, πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος είναι 
ο Βασιλόπουλος Βασίλης, είναι υπάλληλος της Εταιρείας, είναι ο Αντωνέλος  ο Γιάννης, ο 
δικηγόρος, είναι, αυτός μπήκε τελευταία στιγμή, ο Δαλιάνης ο Γιώργος, είναι ο Μελαχρινός 
ο Κώστας, αυτός είναι, βρίσκεται εδώ ως Σύμβουλος του Παναγιωτάκη ο Παναγιωτόπουλος 
ο Νίκος. Αυτός είναι από κάτω πάλι συνάδελφος Δ/ντης ήτανε των ΑΗΣ Α’.  
Και στο Βόρειο σύστημα είναι, εκεί έχουμε άλλος πρόεδρος κι άλλος Δ/νοντας σύμβουλος, 
είναι λοιπόν πρόεδρος  ο Καλαϊτζής, δεν θυμάμαι το μικρό του, προέρχεται από τα 
Υδροηλεκτρικά Θεόδωρος, είναι Δ/νων Σύμβουλος ο Μάγκος ο Κυριάκος, είναι μέλος ο 
Παπαβραμίδης ο σημερινός Δ/ντής του Σταθμού, είναι μέλος ο Γρηγόρης ο Χατζηφώτης, 
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πρώην Δ/ντης του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας και συνταξιούχος τώρα, και ο Δεληγιώργης ο 
Χρήστος, συνδικαλιστής του Λυγκιστή και πολιτευτής των ΑΝΕΛ, έτσι δηλώνει στο 
βιογραφικό του.  
Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο ζήτημα που θα θέλει και την απόφασή μας, που έχει να 
κάνει με τα οικονομικά. Προφανώς θα τα εισηγηθεί ο Σταμάτης, δίνοντάς του την μπάλα 
θέλω να πω το εξής, σήμερα θα γίνει μία ενημέρωση, ο στόχος μας είναι, προφανώς δεν 
θα μπει κανένα ζήτημα σε ψηφοφορία για λήψη απόφασης γιατί θα υπάρχει στο εγγύς 
μέλλον μία πρόταση για αύξηση της εισφοράς. Η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας 
προφανώς δεν είναι σε άσχημη κατάσταση γιατί όπως είπε ο Αντώνης προϋπήρξαν 
καταστάσεις οι οποίες ήταν τραγικές όμως το γεγονός ότι Ιορδάνη αναγκαζόμαστε να 
ζητήσουμε την συνδρομή και των τοπικών κοινωνιών για να προσφύγουμε σε τέτοιου 
είδους ενέργειες, θυμίζω ότι για τον ΑΔΜΗΕ απ΄ τον οβολό μας. Δηλαδή, και δεν ήτανε 
λίγα τα χρήματα αντίστοιχα ήταν μαζί με το Συμβούλιο της Επικρατείας και μαζί με την 
προσφυγή στο δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα χρήματα είναι ακριβώς τα ίδια. 
Και αυτά τα κάλυψε η Ομοσπονδία κατά 80% και οι Σύλλογοι. Βεβαίως το πρώτο κομμάτι 
που είχε να κάνει με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκεί δεν χρειάστηκε και 
η συνδρομή των Συλλόγων. Εδώ θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπαίνει καμία διαδικασία 
αντιπαλότητας έτσι; ότι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο όπως το έκαναν και οι Σύλλογοι. Όμως, έχουμε συμφωνήσει, το είπε κι ο 
γραμματέας, θα δείτε στα οικονομικά, ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο ταμείου στο εξάμηνο 
130.000€. Εάν πέσει το ποσό αυτό με βάση και την δράση, γιατί το τελευταίο εξάμηνο ενώ 
λέγαμε ότι κάθε δύο μήνες θα κάνουμε Συμβούλιο, κάναμε κάθε μήνα και κάναμε σε έναν 
μήνα και δύο. Θα δείτε λοιπόν εάν πέσει κάτω από 100.000 σ’ αυτό θα το κρατήσουμε ως 
«κόφτη» για να περιοριστούν αρκετά ζητήματα προκειμένου να είμαστε εντάξει, έχουμε 
μία σοβαρή υποχρέωση και μ’ αυτό κλείνω και δίνω την πάσα στον ταμία, τα ανελαστικά 
και όταν λέω ανελαστικά, τα αυστηρώς ανελαστικά, δεν βάζω μέσα σε αυτά ούτε καν το 
ενοίκιο που πληρώνει η Ομοσπονδία για την διαμονή μου εδώ των 300€. Δεν τα βάζω 
μέσα. Τα απολύτως ανελαστικά είναι 9.000€ και κάτι ψιλά ρύθμιση εφορία και άλλα τόσα 
λίγο λιγότερα 8 και κάτι μισθοί και φόρος και ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, είναι 
17.500€ ανελαστικά, μέχρι τον Οκτώβριο του ’19. Τότε ολοκληρώνεται η περιβόητη 
ρύθμιση, το μεγάλο ποσό των 9.000€. Άρα για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει υπήρξε 
μία σκέψη από τον ταμία, εγώ και ο γραμματέας την υιοθετήσαμε, πάντα υπό την αίρεση 
το τι θα πει το σώμα αλλά κυρίως το τι θα πουν οι Σύλλογοι.  
 
 
Ρέλιας:  συνάδελφοι με έχει καλύψει ο πρόεδρος, τα είπε όλα. Λοιπόν εγώ να διαβάσω για 
τα πρακτικά του τριμήνου τα έσοδα όπως βλέπετε και στο φυλλάδιο που έχετε πάρει, τα 
έσοδα του δευτέρου τριμήνου του ’18 ήτανε 102.338,17. Τα έξοδα, ήταν 119.160,75. Απ’ 
το υπόλοιπό 31/3ου του πρώτου τριμήνου  δηλαδή ήταν 147.468,52 και αφού κάνεις τις 
αφαιρέσεις αυτές το υπόλοιπο του δευτέρου τριμήνου του ’18 είναι 130.645,94. Αναλυτικά 
τα έξοδα, όποιος χρειάζεται περεταίρω διευκρινήσεις το ταμείο είναι πάντα ανοιχτό για να 
του δοθούνε όλες αυτές οι εξηγήσεις. Θα θελα όμως συνάδελφοι να πω δυο πράγματα. 
Πριν από τρία χρόνια τα οικονομικά της Ομοσπονδίας ήταν τρισάθλια. Έγιναν αυτές οι 
Συλλογικές Συμβάσεις του ’15 και το Συνδικάτο κατάφερε να ξεχρεώσει ή να ρυθμίσει αυτά 
εδώ τελευταία, να ρυθμίσει οικονομικά της Ομοσπονδίας κι αυτή την στιγμή να έχει αυτό 
το σχετικό, την σχετική αποταμίευση τα 130.645. θέλω όμως συνάδελφοι να πω δυο 
κουβέντες απάνω στα οικονομικά.  
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Σήμερα συνάδελφοι, το επιχειρησιακό περιβάλλον συνεχώς αλλάζει αποεπενδύσεις, ΝΟΜΕ, 
ληξιπρόθεσμα, στρεβλώσεις της αγοράς, ρευματοκλοπές, μειώσεις σε έργα ανάπτυξης 
δικτύων, αλλαγές εργασιακών, συνέχιση της λεηλασίας των μισθών μας, ανεργία. Οι 
εργαζόμενοι αγαπητοί συνάδελφοι απ΄ το συνδικάτο περιμένουν απαντήσεις και θέσεις σε 
όλα αυτά τα προβλήματα. Αξιώνουν από εμάς να δημιουργηθούν διαδικασίες δημοκρατικού 
διαλόγου κι απαιτούνε ένα συνδικάτο που θα προασπίζεται τα δικαιώματά τους και ειδικά 
το δικαίωμά τους στην δουλειά. Έχουμε συνάδελφοι όλοι υποχρέωση απέναντι σ’ αυτό το 
ανθρώπινο δυναμικό. Στο ανθρώπινο δυναμικό της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των 
Ανανεώσιμων.   Έχουμε υποχρέωση συνάδελφοι απέναντι στους αγώνες των εργαζομένων 
και την ιστορία αυτού του Συνδικάτου. Να μην αφήσουμε δηλαδή, την ΓΕΝΟΠ να 
βαλτώσει και να μην αφήσουμε το Συνδικάτο μας να έχει συνδικαλιστική δράση τέτοια 
επάνω σ’ αυτές τις διαφοροποιημένες μορφές, με διαφοροποιημένες μορφές πάλης τα 
προηγούμενα χρόνια προσαρμοσμένες στα σημερινά επιχειρησιακά και πολιτικό 
περιβάλλον. 
Θέλω να κλείσω συνάδελφοι με δυο πράγματα. Για να γίνουν όμως αυτά χρειάζεται το 
Συνδικάτο να έχει την οργανωτική και οικονομική λειτουργία. Εάν δεν έχουμε αποτέλεσμα 
σ’ αυτό που προανέφερε κι ο πρόεδρος, τα πάγια είναι 18-19 χιλιάδες το μήνα, τα βλέπετε 
και γραπτώς, αυτά πρέπει να δοθούν. Είναι μισθοί, όπως είπε κι ο πρόεδρος, είναι φόροι, 
είναι ΙΚΑ. Τι μένει λοιπόν; Είναι 15.160 συνδικαλισμένοι επί 1,62 μαζεύεις 25.300 τον μήνα. 
Αν αφαιρέσεις τα 19.000 που είναι πάγιες υποχρεώσεις μένουν 7.000 να λειτουργήσει, να 
έχει δηλαδή οικονομική και οργανωτική λειτουργία η Ομοσπονδία. Μπορεί σήμερα 
αγαπητοί συνάδελφοι να μην πάρουμε  απόφαση απάνω στο τι θα γίνει θεωρώ όμως ότι 
για να χει οικονομική και οργανωτική λειτουργία με δημοκρατικές διαδικασίες που σημαίνει 
ότι θα ακούγονται οι φωνές όλων μας. πρέπει να βρεθεί μία λύση και αυτή η λύση 
αγαπητοί συνάδελφοι, το προεδρείο το επόμενο χρονικό διάστημα με συναίνεση των 
Συλλόγων, των πρωτοβαθμίων Συλλόγων πρέπει να βρούμε λύση ούτως ώστε αυτά τα 
100.000 να υπάρχουνε για ώρες ανάγκης σε μια Ομοσπονδία.  
Εγώ σαν ταμίας, αλλά και σαν ΓΕΝΟΠ, που έχουμε συμφωνήσει με το προεδρείο, όταν θα 
φτάσει γιατί κατεβαίνει σταδιακά κατά 10.000 τα έξοδα από τα έσοδα το μήνα, όταν θα 
φτάσει εκεί, εγώ θα προτείνω στο επόμενο Δ.Σ., οι πληρωμές που θα γίνονται, θα 
εγκρίνονται πρώτα από το Δ.Σ. και μετά θα πηγαίνουν για πληρωμή στην τράπεζα. 
Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής να διαβάσει 
την έκθεση του. 
 
Γκαραβέλας:  
 
 Συνεδρίασε σήμερα  Πέμπτη   19/7/2018 και ώρα   12:00 η Εξελεγκτική επιτροπή 
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  Γιώργου Γκαραβέλλα και προέβη 
στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο  της περιόδου 1/4/2018 έως 30/6/2018. 
Παρόντες :      
 Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας,  Ι. Τσακυράκης,  Δ,Πηλιχός 
 
Απόντες: 
 Μ. ΒΑΡΔΟΥΛΗ για λόγους υγείας. 
 
 



ΔΣ  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ      19/7/2018 

 

10 
 

Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης 
περιόδου τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική 
παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ/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: 31/3/2018                    147.468,52   
Έσοδα: 1/4/2018 έως 30/6/2018                    102,338,17 
Έξοδα: 1/4/2018 έως 30/6/2018                    119.160,75 
Υπόλοιπο: 30/6/2018                                    130,645,94 
 
  
Αδαμίδης: συνάδελφοι, ερωτήσεις επί του οικονομικού απολογισμού. Δεν έχουμε 
ερωτήσεις. Ψηφοφορία για το θέμα αυτό; ποιοι είναι υπέρ; Λευκά; Κατά; Ωραία. Με 4 
λευκά έκλεισε και ο οικονομικός απολογισμός του δεύτερου τριμήνου του 2018. Τώρα, επί 
της εισηγήσεως του Σταμάτη, και των άλλων θεμάτων προφανώς θα δοθεί ο λόγος 
γραμματέα και στον Ηλία και όποιος άλλος θέλει να πει οτιδήποτε. 
 
Μαστρολέων: συνάδελφοι, καταρχήν με το θέμα της Συλλογικής Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ, 
απ’ ότι είδαμε το τελικό κείμενο είναι ίδιο επί της ουσίας, άρα υπάρχει απόφαση έτσι όπως 
είχε παρθεί κατά πλειοψηφία με τις δικές ας ενστάσεις και την πρόταση τέλος πάντων που 
είχαμε βάλει, θα υπογραφεί την Τρίτη απ’ ότι ακούσαμε. Κοιτάξτε να δείτε,  τα όποια 
θετικά υπάρχουν σ’ αυτή την σύμβαση, εγώ δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν κάποια θετικά, 
είναι όλα υπό την αίρεση του μνημονιακού Ν.4024 που καταλαβαίνετε ότι αυτό μας 
δημιουργεί μια αναστολή, εμείς να συμφωνήσουμε μ’ αυτή την σύμβαση, αυτό που είπαμε 
δηλαδή και στο προηγούμενο Δ.Σ. που συζητάγαμε την σύμβαση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ 
που υπογράφηκε μετά, και αυτό μας δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό ότι αυτές οι 
συμβάσεις στο βάθος της τριετίας δεν θα υλοποιηθούν και κυρίως στον ΔΕΔΔΗΕ που 
ξέρουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα της υπέρβασης του μισθολογικού κόστους με 
αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το είδαμε και στην προηγούμενη σύμβαση με τις περικοπές 
που έγιναν και στο τροφείο και σε παρεμβάσεις σε μεταβλητά, είναι εδώ ο εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος μπορεί να μας πει περισσότερα στοιχεία για το 
πόσες περικοπές είχαν γίνει. Αυτό λοιπόν, οι δεσμεύσεις αυτές, ακόμη και όποια θετικά 
υπάρχουν σε αυτές τις συμβάσεις, τις καθιστούν αμφίβολες, θα υλοποιηθούν τουλάχιστον 
στο βάθος της τριετίας. Κι αυτό φυσικά θα ισχύσει και για την ΔΕΗ και για τον ΑΔΜΗΕ.  
Τώρα, τα παραμύθια που ακούμε γιατί έτσι μπορώ να τα χαρακτηρίσω κυρίως απ’ την 
Κυβέρνηση, ότι τώρα τον Αύγουστο θα βγούμε απ’ το μνημόνιο, ακούγονται διάφορα από 
υπηρεσιακούς παράγοντες ότι από 1/1/19 θα έχουμε την δυνατότητα, νομίζω ότι δεν είναι 
ούτε άξια σχολιασμού. Ποια μνημόνια και από ποια επιτήρηση θα βγούμε; Οι χίλιοι και 
πλέον νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν παρθεί όλα αυτά τα χρόνια από την 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλά και από τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του 
Λεβέντηδες και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι που μαζί τα ψήφιζαν. Θα καταργηθεί κανένας από 
αυτούς τους νόμους; Ο Ν.4024 δηλαδή που μας βάζει όλα αυτά τα εμπόδια που 
καθημερινά βρίσκουμε μπροστά μας θα πάψει να υφίσταται; Θα τον καταργήσει η 
κυβέρνηση; δεν θα τον καταργήσει το ξέρουμε όλοι, εκεί λοιπόν θα βρίσκουνε οι εκάστοτε 
Διοικήσεις το πρόσχημα, θα μας λένε «παιδιά υπάρχει ο Νόμος» εμείς θα υπακούμε, θα 
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λέμε ναι τι να κάνουμε υπάρχει ο νόμος, και θα πορευόμαστε στο ίδιο μοτίβο. Αυτή είναι η 
βασική ένσταση που καταθέτουμε εμείς και σ’ αυτό το πλαίσιο ήταν και η πρόταση που 
κάναμε. Όχι να μην υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση γιατί ακούγονται διάφορα, σαφώς 
και πρέπει να υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση, διαφωνούμε με το περιεχόμενο της 
Σύμβασης και με τους νόμους οι οποίοι διέπουν αυτές τις συμβάσεις και ουσιαστικά τις 
κάνει ανεφάρμοστες. 
Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της νομικής προσβολής του νόμου, εμείς δεν είμαστε 
νομικοί, συνδικαλιστικά και πολιτικά το προσεγγίζουμε το ζήτημα και εκεί πρέπει να είναι 
και οι δράσεις μας, και οι ενέργειες που θα κάνουμε. Προσωπικά, κι εγώ και η παράταξή 
μου δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σ’ αυτά τα δικαστήρια που θα κρίνουν αυτή την 
υπόθεση, που δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του καθηγητή εδώ, που αξιόλογος είναι ο 
άνθρωπος, και την δουλειά του την ξέρει πολύ καλά αλλά δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη 
στα δικαστήρια, άλλωστε έχουμε πείρα και από προηγούμενες υποθέσεις και στο τέλος – 
τέλος αυτά τα δικαστήρια, το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρετούν, τις συγκεκριμένες 
κυβερνήσεις που υπηρετούν μια συγκεκριμένη πολιτική και δεν είναι δυνατόν να έχουμε 
και πολλές ελπίδες ότι το δικαστήριο τέλος πάντων, το όποιο δικαστήριο στην Ελλάδα ή 
στην Ευρώπη θα μας λύσει το ζήτημα. Παρόλα αυτά εμείς είπαμε, συμφωνήσαμε να γίνει 
αυτή η προσφυγή στην λογική που έχουμε ότι μέσα τέλος πάντων μπορούμε, θα πρέπει να 
τους καθυστερούμε, να τους βάζουμε εμπόδια και τέλος πάντων ένας τρόπος μπορεί να 
είναι κι αυτός. Βέβαια δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. η πορεία αυτή που απ’ ότι φαίνεται 
η κυβέρνηση την πάει με γρήγορους ρυθμούς, μια εκτίμηση που υπήρχε ότι θα πάει πίσω, 
προσωπικά δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος, βλέπω ότι το πάνε γρήγορα το πράγμα και 
μάλιστα και προκλητικά. Γιατί μην μου πείτε ότι τα στοιχεία που θέλουν να πάρουν για τις 
μονάδες στην Μελίτη ή στην Μεγαλόπολη δεν μπορούσαν να τα πάρουν με άλλο τρόπο και 
έπρεπε να πάνε επιτόπου να κάνουνε αυτοψία ή δεν ξέρω γω τι. Θέλουν να δείξουν αν 
θέλετε και την αποφασιστικότητα που έχουνε κι εδώ νομίζω ότι παρότι είναι μια δύσκολη 
περίοδος θα πρέπει κι εμείς να απαντήσουμε ανάλογα. Και βέβαια δεν πρέπει να μείνουμε 
μόνο εκεί. και φυσικά κι εδώ είναι πάλι μεγάλη διαφορά που έχουμε να χτυπήσουμε τον 
πραγματικό αντίπαλο που έχουμε και την μήτρα που γεννάει σήμερα την πώληση των 
μονάδων, χθες του ΑΔΜΗΕ, αύριο των Υδροηλεκτρικών, μεθαύριο του ΔΕΔΔΗΕ γιατί όλα 
αυτά έρχονται μην νομίζετε ότι είναι μακριά. και με ότι συνέπειες έχουν για τις εργασιακές 
σχέσεις για το μέλλον των εργαζομένων, των κοινωνιών, των τοπικών, τα’ ακούσαμε κι 
από τον νομικό το πρωί, γι αυτά που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση για διασφαλίσεις 
εργαζομένων και εργασιακών σχέσεων, τίποτα δεν υπάρχει. Άλλωστε όποιος ξέρει απλά 
ελληνικά και διαβάσει τον νόμο μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Και βέβαια δεν 
δίνουμε και τόση, έχει μια αξία τώρα το ποιους βάλαν εκεί, ΔΕΗτζίδες, συνταξιούχους  
αλλά μην νομίζετε ότι δεν θα βρουν άλλους πρόθυμους. Έχουν δεξαμενή μεγάλη και το 
παρελθόν μας έχει διδάξει και γι αυτά τα ζητήματα ότι δηλαδή δεν θα … καλό θα ήταν 
βέβαια να παραιτηθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πριν τους βάλουνε μην νομίζετε ότι δεν 
θα είχαν κάνει κουβέντες μαζί τους. και δεν είχαν πάρει εγγυήσεις. Εμάς λοιπόν, πέραν από 
τις όποιες νομικές, συνδικαλιστικές δράσεις που θα χουμε, θα πρέπει να στοχεύσουμε στον 
πραγματικό αντίπαλο που είναι η πολιτική της απελευθέρωσης που προέρχεται από την 
ευρωπαϊκή Ένωση, θα μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, όπως κι εσείς λέτε ότι «εμείς 
είμαστε με την απελευθέρωση αλλά δεν θέλουμε να πουληθούν οι μονάδες». Ε, δεν γίνεται 
αυτό ούτε στην τετάρτη παρουσία. Είναι συνέπεια της απελευθέρωσης, πώλησης των 
μονάδων και όλα αυτά που έχουμε ζήσει και θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί, η 
απελευθέρωση δεν τελειώνει εδώ. Έχει κι άλλα στάδια. 
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Και τέλος, για την αύξηση των εισφορών των … εμείς την αναγκαιότητα την 
καταλαβαίνουμε, ότι η Ομοσπονδία πρέπει να στηρίζετε σε δικά της έσοδα απ’ τα μέλη της, 
να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος. Όμως κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρώτα από 
όλα πρέπει να γίνει κουβέντα σοβαρή με τους Συλλόγους, με τα Σωματεία. Την 
οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να πάρουμε εμείς εδώ σε επίπεδο Δ.Σ. μπορεί να μείνει στα 
χαρτιά, το ζήσαμε στο παρελθόν αυτό, κι επειδή δεν είναι σωστό να πάμε πάλι σε ένα 
Συνέδριο και να αναγκαστούμε να αποκλείσουμε Συλλόγους , πράγμα που έγινε στο 
τελευταίο Συνέδριο κι ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί μια κατάσταση, με κάποιους 
τουλάχιστον Συλλόγους. Νομίζω, ότι εκεί πρέπει πρώτα από όλα να γίνει κουβέντα, 
ειλικρινής και με καλή διάθεση και μετά να πάρουμε την όποια απόφαση προκειμένου να 
υλοποιηθεί κιόλας. Αλλιώς, υπάρχει ο κίνδυνος να πάρουμε εδώ οι 31 μία απόφαση και να 
μείνει στα χαρτιά και να έχουμε τα παρατράγουδα που είχαμε στο παρελθόν.  
Τέλος, και κλείνω, χθες πουλήθηκε το αέριο στην Θεσσαλονίκη. Ήδη μπήκε στην 
διαδικασία το αέριο της Αθήνας. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανακοίνωση 
τουλάχιστον, την στιγμή που είμαστε κι εμείς στην ίδια κατάσταση και έχει δείξει η πείρα 
ότι αυτά που συμβαίνουν στο αέριο, έρχονται αμέσως μετά στην Ηλεκτρική ενέργεια. Μ’ 
αυτές τις σκέψεις συνάδελφοι, κλείνω εδώ. 
 
 
Τσουμπλέκας: Χρήστο θέλεις να είσαι επικεφαλής σήμερα; Εγώ θα τοποθετηθώ 
περισσότερο σαν πρόεδρος Σωματείου, πρόεδρε και σαν μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ, και 
Μεγαλοπολίτης αφού τελικά διαπιστώνουμε όλοι εδώ ότι ο σημερινός πρωθυπουργός είναι 
το πιο γρήγορο πιστόλι, να εκτελεί την ιδιωτικοποίηση κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα ήθελα την Τρίτη να είναι όλη η ΓΕΝΟΠ στην Μεγαλόπολη. Όχι ότι είναι από 
αδυναμία των τοπικών στελεχών να υπερασπίσουν την Μεγαλόπολη, άλλωστε το έχουμε 
ξεκαθαρίσει ότι για να μπουν οι αγοραστές στην Μεγαλόπολη πρέπει να μας πατήσουν 
κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλά θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω γιατί στις δύο 
μηχανοκίνητες πορείες που είχαμε στην Μεγαλόπολη, που ήταν και πολύ επιτυχημένες, 
ήμασταν πολλοί παρόντες.  Αλλά ύστερα από την τοποθέτηση των νέων Δ.Σ., των 
θυγατρικών, που τους ευχηθήκαμε κάθε αποτυχία γιατί εμείς δεν θέλουμε να πουληθεί η 
Επιχείρηση, και τους είπαμε αν θέλουν να παραμείνουν και μόνιμοι ισόβιοι πρόεδροι και 
διευθύνοντες Σύμβουλοι, να είναι μαζί  μας για να μην ξεπουληθεί η θυγατρική της 
Μεγαλόπολης. Εκεί παρατηρήσαμε ότι επειδή είμαστε πιστοί σε αυτά που έχουμε πει, ότι 
όταν θα γίνουν οι θυγατρικές δεν θα βρουν ούτε γραφείο να καθίσουν, στις καταλήψεις 
που κάναμε ήμασταν πάρα πολύ λίγοι. Ξαφνικά, χάθηκαν κάποιοι στον δρόμο, για τους 
δικούς τους λόγους. Εγώ θα ήθελα από αυτό εδώ το βήμα σήμερα κι από αυτό εδώ το 
Συμβούλιο να καλέσω όλη την ΓΕΝΟΠ να είναι στην Μεγαλόπολη γιατί, οι υποψήφιοι 
μνηστήρες από προχθές έχουν κάνει αναγνώριση στην Μεγαλόπολη με την ασφάλεια. 
Ήρθαν να δουν δηλαδή τις εναλλακτικές τρύπες και πόρτες που θα μπουν μέσα στην 
μονάδα της Μεγαλόπολης και τα ορυχεία, και εντάξει αυτό βέβαια εμείς δεν θα το 
επιτρέψουμε αλλά καλό θα είναι να δούμε αν όλοι παραμένουμε πιστοί σε αυτά που 
έχουμε πει και διαχρονικά στηρίζουμε αυτά που έχουμε πει. 
Γι άλλη μια φορά από αυτό εδώ το βήμα κι επειδή θα είμαστε σε κανονική άδεια κι ο 
ομιλών δεν πρόκειται να πάρει άδεια όλο το καλοκαίρι γιατί θα είναι θερμό το κλίμα εκεί 
στην Μεγαλόπολη, γι άλλη μια φορά λέμε ότι οι εργαζόμενοι στην Μεγαλόπολη δεν θα 
παραδώσουν  ούτε μονάδες, ούτε ορυχεία και αυτό θα γίνει πράξη. Ευχαριστώ. 
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Μπίτζας: Αν και δεν ήμουνα από την αρχή, αντιλαμβάνομαι όμως τι ακριβώς ειπώθηκε 
στην εισήγηση. Αυτό που εμένα μου κινεί μεγάλη περιέργεια  και θα πρέπει πολύ να 
ασχοληθεί το Συνδικάτο, λέω σοβαρά και να προβληματίσει, είναι τα τελευταία 
δημοσιεύματα σε σχέση με την Μακένζη και σε σχέση με τα δημοσιεύματα που έγινε μία 
αναπαραγωγή τις τελευταίες δύο ημέρες για το που βαδίζει η ΔΕΗ. το μόνο που μπορώ να 
συμπληρώσω είναι ότι αυτή η Εταιρεία έδωσε, επειδή είχα την τιμή τότε να συμμετέχω 
στο Συμβούλιο, έδωσε το πιο φτηνό τίμημα και η δικαιολογία που τα στελέχη είπαν ήταν 
ότι αυτή η Εταιρεία ήθελε να μπει στην ΔΕΗ, ήθελε να γίνει σύμβουλος, γιατί είχε πολλά 
χρόνια να συνεργαστεί με την ΔΕΗ. Η αλήθεια είναι όμως άλλη, ότι αυτή η εταιρεία είναι 
και σύμβουλος ανταγωνιστή της ΔΕΗ. κι όπου αυτά που βγαίνουν σε δημοσιεύματα έχουν 
άμεση σχέση με τον ανταγωνιστή της ΔΕΗ. Και μιλάει λοιπό για ένα πογκρόμ διώξεων  και 
για 6.000 κόσμο, χωρίς καμία προστασία, χωρίς τίποτα. Εάν λοιπόν το Συνδικάτο δεν 
μπορεί να απαντήσει ή αν πρέπει να απαντήσει πάνω σε αυτά, είναι ηλίου φαεινότερο. 
Γιατί, εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο στάδιο που ο νόμος πέρασε πολύ απλά και είπε ότι 
συνάδελφοι αυτοί που θα αποσχιστούν  από την ΔΕΗ θα τους δοθεί εναλλακτικά σενάρια 
εθελουσίας εξόδου και μετάβασης στις θυγατρικές και τι βλέπουνε; Βλέπουμε ακριβώς 
στελέχη που αυτή την στιγμή δεν τυχαίνει να έχουν κάποια θέση στον ΔΕΔΔΗΕ, να 
επιστρέφουν, Δ.Σ. δηλαδή για έναν διευθυντή να επιστρέψει στην ΔΕΗ για να αναλάβει 
θέση ευθύνης, μια θέση που την είχε και την έχασε. Σε τι έχει εντρυφήσει επιπλέον αυτός; 
Και γιατί τα λέω αυτά; Δεν έχω κανένα μένος αλλά όπως τότε επί Κόλλια βγάλαμε Δελτίο 
Τύπου εμείς ως ΓΕΝΟΠ και καταγγείλαμε το ότι έκανε αυτό το αλισβερίσι για να κουβαλάει 
στελέχη, το ίδιο θα καταγγείλουμε και αύριο. Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο. Κι αυτό που 
είπα χαριτολογώντας είναι αλήθεια και θέλω να βγει, αν αυτή την στιγμή βγαίνει στον 
αέρα, ότι αυτή η Διοίκηση δεν έχει πλέον φίλους και δεν έχει δεξιά – αριστερά τα πλοκάμια 
της. Έχει αγκαλιάσει τώρα την επικείμενη κυβέρνηση που θα έρθει αύριο κι όλους τους 
δεξιούς και τους βγάζει εδώ μπας και ξαναμείνει.  
Λοιπόν, επειδή πολιτικά είναι τα ζητήματα εδώ μέσα τουλάχιστον κάποιοι δεν θα πρέπει να 
κρυβόμαστε ούτε να αποφεύγουμε να λέμε την αλήθεια. Ξέμεινε από φίλους. Και φέρνει 
οποιοδήποτε αποτυχημένο ν’ αναλάβει θέση ευθύνης. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. 
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα σας πω. Γίνεται να είναι ο 
αναπληρωτής, του αναπληρωτή, ω αναπληρωτή; Ν’ αναπληρώνει τον Γενικό Δ/ντη, ν’ 
αναπληρώνει τον Δ/ντή, και να είναι παράλληλα και Δ/ντής; Αυτό δεν δείχνει μια κατάντια; 
Μπορεί να πάει μπροστά αυτή η Επιχείρηση; Με αυτά τα δεδομένα; Εγώ δεν καταλαβαίνω 
πάντα όμως το Συνδικάτο, το επίσημο συνδικάτο είχε μία θέση πάνω σε αυτά. Κι αν όχι 
θέση να βάλει κάποιους κανόνες. Εγώ είμαι αυτός που λέω ότι θα πρέπει να γίνει μία 
σύμπτυξη των υπηρεσιών. Σύμπτυξη σε ποια λογική όμως;  Όπως το έγραφε το άρθρο της 
ΜΑΚΕΝΖΥ ήτανε απόλυση. Δεν ήταν μία σύμπτυξη απλή. Έχει καμιά σχέση δηλαδή που 
έβαλε έναν Δ/ντή να αναπληρώνει την ΔΥΣ; Θα πάει σε μια συγχώνευση; Εάν θα πάει σε 
μια συγχώνευση εγώ μπορώ να πω ναι να γίνει, γιατί θα φύγουν από κάτω και 25-30 
στελέχη. Δεν μπορεί όμως να έχεις αυτό στο μυαλό σου και παράλληλα να ορίζεις να 
βγάζεις προκηρύξεις για θέσεις ευθύνης. Δεν καταλαβαίνετε ότι επίτηδες τα κάνουν για να 
βουλιάξει η Επιχείρηση; Δηλαδή πόσο πρέπει να το καταλάβουν; Κι εντάξει εμείς ας 
υποθέσουμε ότι τέλειωσε ο κύκλος ο δικός μας. Φεύγουμε! Ας δούμε πίσω τι αφήνουμε. 
Δεν είναι κακό να γίνει μια παρέμβαση στην Διοίκηση. Εγώ δεν θέλω να κάνω κριτική 
πάντα γιατί νομίζω ότι έχω πρόβλημα μαζί σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. αλλά πρέπει 
κάποια στιγμή κι αυτό το Ζοζεφίνα φίλε Αντώνη να βγει πάλι. Και να βγει μια ανακοίνωση. 
Δεν πάει άλλο δηλαδή να παίζουν αυτά τα παιχνιδάκια εδώ μέσα και να μην υπάρχει ένα 
σχέδιο. Τι θα γίνει δηλαδή η σημερινή Διοίκηση; Θέλει να καθαρίσει τον τάδε Δ/ντή, την 
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τάδε ιδιαιτέρα ή τον τάδε; Πάει και λέει κάνω μία αναδιοργάνωση, καταργεί 2-3 στελέχη 
και το αφήνει όπως είναι. Και πάει διορίζει τους δικούς της. Τι είναι; Τσιφλικάς είναι; 
Ιδιοκτήτης είναι; Δεν πρέπει κάποιος να του το πει ότι δεν είναι ιδιοκτήτης; Γιατί να μην το 
πούμε όλοι δηλαδή; Έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί του; τι έκανε; Ποιο είναι το θεάρεστο 
έργο του, το ότι ξεπούλησε την μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας ένας αριστερός; Εγώ 
λέω ότι είμαι αριστερός, αλλά δεν έχω καμία σχέση με αυτό τον αριστερό.  
Τέλος πάντων, εγώ δίνω μεγάλη βάση σε αυτό το γεγονός και με λυπεί ιδιαίτερα που το 
Συνδικάτο αυτή την στιγμή δεν έχει πρόταση πως μπορεί να γίνει μια αναδιοργάνωση  της 
Επιχείρησης, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακας. Αυτό για εμένα είναι 
ένα πρόβλημα και θα το βάζω συνεχώς.  
Κατά τα άλλα η Σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ, καταρχάς να  πω ότι θέλω να ευχαριστήσω κατά 
κάποιο τρόπο όσους συμμετείχαν στην σύμβαση του ΑΔΜΗΕ γιατί; Γιατί κατάλαβε ότι 
μπορεί να βελτιώνει τις αδικίες του παρελθόντος για τις οποίες μίλησε κι ο γραμματέας πιο 
πριν. δεν έχει σημασία αν ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να έχει 4-5 διαχειριστές, έλυσε όμως ένα 
ζήτημα. Ένα ζήτημα που δημιούργησε, ένα θέμα με την περικοπή του 35% ότι ταμίες – 
διαχειριστές πλέον δεν είναι επίδομα αυτό που παίρνουνε, αλλά είναι ένα οικονομικό 
βοήθημα σύμφωνα με τις παρουσίες που έχει. Στον ΔΕΔΔΗΕ δεν πέρασε, παρόλο ότι έχει 
πολλούς διαχειριστές.  Πέρασε εκεί, ούτε στην ΔΕΗ. Λέω ότι αυτά που δεν έχουν μεγάλο 
κόστος θα πρέπει πάντα να τα βελτιώνουμε. Ορίστε; Σημασία έχει το εξής και θα πρέπει να 
το καταλάβει και η Ομοσπονδία ότι δεν είναι επίδομα. Και θα το λέω συνεχώς ότι κακώς 
ρώτησε τον Δαμάσκο όταν θα πας, άκουσε Γιώργο, γιατί με πας πίσω τώρα; Για να σου 
θυμίσω γιατί δεν υπέγραψα του ’12;  Θέλεις να γυρίσω πίσω γιατί δεν υπέγραψα;  
 
Αδαμίδης: θέματα τα οποία έχουν υπογραφεί, αυτό δεν μπορεί να εξαιρεθεί κάποιο 
επίδομα.  
 
Μπίτζας: εγώ σου λέω κάτι, ότι δεν είχε κόστος και δεν είναι επίδομα. Αυτό θέλω να σου 
πω. Είναι ημερήσια αποζημίωση, όπως πάει εκτός έδρας, αυτό είναι ρε Γιώργο κι ας το 
καταλάβουμε, κι ευχαριστώ την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα να σε 
προσβάλλω καλό πήγα να σου πω και …………. πάλι. Ε, πως; Έτσι είναι. Κι αυτό δεν το 
βάζω μ’ εσένα, το βάζω με την Διοίκηση. Δεν ήμουν στην διαπραγματευτική ομάδα; 
Ήμουν! Εσύ δεν ήσουνα ν’ ακούσεις πως απάντησαν, γιατί δεν το δίνουν. Λέω ότι είναι 
λάθος το ότι δεν το δώσανε. Όχι μόνο αυτό, ακριβώς είπαν ότι δεν μπορούν να το δώσουν 
αυτό το επίδομα για τους διαχειριστές και τους ταμίες, αυτό. Ο ΔΕΔΔΗΕ, δεν μπορεί να το 
δώσει. Αυτό, ήθελα να κάνω μια αναφορά ότι ο ΑΔΜΗΕ κατάλαβε ακριβώς την διαφορά 
αυτή. (παρέμβαση Αδαμίδη) Αφού θες λοιπόν να τα’ ακούσεις, το πρόβλημα το έχει αυτός 
ο διοικητικός τώρα που του δώσαμε 5€ στην πρώτη γραμμή και παίρνει ως ταμίας 2,5€ και 
σου λέει γιατί να είμαι ταμίας που παίρνω 2,5 κι ο άλλος παίρνει 5; Σας το χα ξαναβάλει 
εδώ, ότι είναι οξύ το πρόβλημα και ζητάνε όλοι να φύγουν από ταμίες και να πάνε 
μπροστά. Εντάξει Γιώργο για σένα δεν υπάρχει. Εγώ μια αναφορά έκανα αλλά δεν είναι 
εκεί το θέμα, το θέμα είναι ότι κάποια ζητήματα που δεν έχουν μεγάλο κόστος, πρέπει να 
το καταλαβαίνει, γιατί να τα βάζω μ’ εσάς; Τα βάζω πολλές φορές με του διοικούντες, δεν 
μπορεί να λέει δηλαδή ο γενικός Δ/ντής ανθρώπινου Δυναμικού ότι ακριβώς καταλαβαίνει 
ότι ήταν λάθος που έγινε μια περικοπή αλλά να μην έχει το σθένος να μιλήσει. Αυτό ήθελα 
να πω κι όχι να δημιουργήσω ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. 
 
Αλεξανδρής: το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι αν όντως ισχύει αυτό που είπε ο 
Μπίτζας ότι η Εταιρεία η Μακενζυ είναι η εταιρεία που δουλεύει και ως σύμβουλος σε 
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ανταγωνιστή μας είναι σοβαρό ζήτημα. Αυτό θέλει στοιχεία και να τα βγάλουμε στην 
δημοσιότητα. Προφανώς, το καταλαβαίνω, το γνωρίζω αυτό που λες αλλά και για εμάς 
είναι σοβαρό ζήτημα το γεγονός να έρχεται και να παίζει την ΔΕΗ και την ίδια ώρα να έχει 
δυο νταβατζήδες ή έναν δίπλα. Είναι ζήτημα σοβαρό ηθικής τάξης και πολιτικής. Κι εμπας η 
περιπτώσει θα μπορούσε πως το λέει … ας μην τα επισημαίνουμε, εγώ λέω το ότι το 
επισημαίνω και καλώς. Εμπάς η περιπτώσει εμείς θεωρώ ότι μπορεί να το έχουμε. Και για 
μια σειρά λόγους. Δεν μπορεί να τους αφήνουμε στο απυρόβλητο. Λοιπόν, ένα αυτό.  
Δεύτερον, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το γεγονός στην ουσία του, την οποία δεν γνωρίζουν τα 
μέλη του Δ.Σ. και δεν νομίζω ότι είναι μόνο οι εργαζόμενοι θεωρώ ότι ενδεχόμενα και στο 
σύνολο των μελών του Δ.Σ. να μην έχουν την μελέτη κλπ. και αντίθετα να έχει διαρρεύσει, 
να είναι αποτέλεσμα διαρροής και να  μας παίζουν οι παπαγάλοι. Εμπάς η περιπτώσει σε 
κάθε περίπτωση όμως δεν χρειαζόμασταν και την μελέτη αυτή για να δούμε την δεινή 
θέση αυτή που βρισκόταν η ΔΕΗ το επόμενο διάστημα. Κι εμπάς η περιπτώσει αυτό το 
ηλεκτροσόκ που θα περάσει τα επόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα όλων των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών και όχι μόνο τα μνημονιακά χρόνια αλλά τα τελευταία 15 – 20 χρόνια στα 
πλαίσια της απελευθέρωσης εκεί οδηγεί, σε λιγάκι θα είναι μια εταιρεία φάντασμα, θα είναι 
μια εταιρεία πολύ συρρικνωμένη και μικρή, θα είναι μια εμπορική εταιρεία  μικρούλα και θα 
έχουν άλλο ρόλο με άλλη βαρύνουσα σημασία στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, 
κυρίως από την μεριά των ιδιωτών και ελάτε παραπίσω σε λίγο, σε ενάμισι – δύο χρόνια 
που θα ολοκληρωθεί και η υπόθεση με το target modem  και την λειτουργία του 
χρηματιστηρίου και θα τα δούμε και με βάση όλες αυτές τις δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν, τα 
μαντάτα για τους εργαζόμενους και την προοπτική της ΔΕΗ κατά την γνώμη μου μόνο αν 
συνεχίσουμε έτσι θα τα παρακαλουθούμε. 
Τρίτον, κοιτάξτε να δείτε τώρα, στην Μεγαλόπολη για να μαστε ξηγημένοι, εγώ δεν θα 
πάω σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης, εγώ θα πάω σε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, έχει ένα 
ποιοτικό στοιχείο για την λογική της ΔΕΗ, της Επιχείρησης, της Διοίκησης, ο ορισμός της 
Μεγαλόπολης από ότι έχει κει πάνω, στο άλλο λεκανοπέδιο. Μιλάμε για έναν πρόεδρο και 
Δ/νοντα Σύμβουλο, καταρχάς μιλάω για θέσεις που είναι στην ουσία διακοσμητικές, 
πρόεδρος και Δ/νοντας Σύμβουλος, ένα στέλεχος του Ορυχείου, λέω λοιπόν ότι ήταν και 
συνδικαλιστής και την συνδικαλιστική ιδιότητα δεν ντρέπεται ακόμα να την έχει 
απεμπολήσει, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων σε εισαγωγικά, και ταυτόχρονα θα 
σας λέω και να το γράφετε και δεν το λέω με κακή έννοια, δεν το λέω για να κάνω 
μικροπολιτική αλλά στέλεχος του ΕΑΜΕ, εσείς το είχατε υποψήφιο δεν το είχα εγώ στις 
τελευταίες εκλογές. Λοιπόν, εμπας η περιπτώσει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν,  απροκάλυπτα 
δεν διστάζει μπροστά σε συνδικαλιστικό δυναμικό 30 ανθρώπων να μας λέει «εγώ εκεί 
έφτασα γιατί έχω συναίσθηση στο μπόι μου, βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και εκεί 
με στείλαν οι εργαζόμενοι».  Έτσι; και ποιοι εργαζόμενοι ρε μάγκα του λέω, τους ρώτησες 
εδώ μέσα; «ναι έχω ρωτήσει ίσα με δέκα εδώ μέσα» λέει. Ίσα με δέκα, και δεν σηκώθηκε 
ένας να πει τι λες ρε τενεκέ ξεγάνωτε, σήκω και φύγε τούτη την ώρα. Σε μία σύσκεψη λέω 
λοιπόν που είχαμε, συνάντηση των Σωματείων πριν μια βδομάδα. Αυτός λοιπόν ο 
άνθρωπος ήθελε να μας προκαλέσει.  
Ο δεύτερος άνθρωπος που δεν είναι του ΕΑΜΕ, της ΔΑΚΕ, του Σαράντου, του αλλουνού 
πως  τα λένε τα ψηφοδέλτια είναι ο Δ/ντης του ΑΗΣ. Κοιτάξτε στην Ομιλία χθες με τρία 
Σωματεία, συνάντηση – συνομιλία, εγώ λέει στις 30, δεν ήξερα τίποτα. Με πήρανε από ένα 
νουμερο 5293 τάδε λέει να μου πούνε να τους στείλω και μάλιστα τώρα θυμήθηκα ήτανε 
μία από το γραφείο Διοίκησης, τα λέω για να κάνω λίγο κωμική την ξευτίλα τους, την 
κατάντια τους, τον ξεπεσμό τους.  Γι αυτό τα λέω αυτά  τα  πράγματα αλλιώς δεν θέλω να 
καταναλώσω την ώρα μου και γι αυτό αρπάζω. Θυμήθηκε και το όνομα μιας υπαλλήλου 
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από το γραφείο της Διοίκησης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε κύριε στείλτε μας την 
φωτοτυπία της ταυτότητάς σας γιατί είστε στο Δ.Σ., ο παραμυθάκιας ο οποίος είναι 
υπάλληλος του ξεπουλήματος της ΔΕΗ και δεν άντεξα του «επιτέθηκα». 
Τρίτος φίλος μας, που υπάρχει, ΔΕΗτζής, όχι Μεγαλοπολίτης. Αυτός που έχει πάρει 
τέσσερα κλιμάκια που δεν τα έχουμε πάρει εμείς, αυτός που έκοψε το δώρο των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα στους οχταμηνήτες συναδέλφους μας. που τον στηρίξατε 
ενδεχόμενα, σ’ έναν βαθμό, μέχρι ενός ορισμένου σημείου, Γιάννης Αντωνέλος, αυτός 
πήρε τέσσερα κλιμάκια. Παράτυπα!  Αυτόν θα τον προκαλέσω και τώρα ανοιχτά από εδώ 
να ΄ρθει στην Μεγαλόπολη, αν έχει κότσια, στο διάστημα που είναι, κι αν δεν τολμήσει να 
παραιτηθεί. Αυτός να ρθει στην Μεγαλόπολη και να πει ότι είμαι μέλος του Δ.Σ. της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης. Δεν αναφέρομαι στους άλλους δύο και τον πολιτευτή, τον βαλαν 
την τελευταία ώρα, και τον άλλο τον φίλο μας ο οποίος εμπάς η περιπτώσει εκείνος κάνει 
κουμάντο, είναι μαριονέτες του ξεπουλήματος, πρέπει να τους προκαλέσουμε, εγώ χάρηκα 
λίγο που σήμερα και εισηγητικά ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ και στην συνέχεια αλλά και εδώ 
στο Δ.Σ. τους ξεφώνησε, τους αποκάλυψε, τους ξεβράκωσε, και τους λέμε να παραιτηθούν 
και πρέπει να εντείνουμε την μάχη. Κοιτάξτε να δείτε εγώ δεν θέλω να έρθεις κανένας 
στην Μεγαλόπολη, δεν θέλω κανένας να ρθει την Τρίτη, αλλά επειδή δεν θα υπογράφετε 
σύμβαση όπως είπε ο γραμματέας θα ρθει όλη η ΓΕΝΟΠ με πρώτο τον Αδαμίδη, δεύτερο 
τον Κώστα τον Μανιάτη και τρίτο τον Νίκο τον Φωτόπουλο. Γι αυτό θα ρθείτε για να 
φέρετε τον κόσμο σας. Γιατί όταν έρχεστε εσείς, έρχονται κι αυτοί. Γιατί κάποιοι μας 
κάνουνε να, μου λέει άλλος σήμερα το πρωί, καλός μωρέ κι ο Βασιλόπουλος καλός, θα λέω 
εγώ ότι είναι μαριονέτες, ξεπουλάνε, θα τους λέει ο πρόεδρος κι ο αντιπρόεδρος κι ο 
γραμματέας να παραιτηθούν και θ τους χαϊδεύουν. Κι εμείς ξέρουμε να χαϊδεύουμε.   Και 
χαϊδεύουμε ίσως και καλύτερα. Να συνεννοηθούμε όμως και να είναι όλες οι δυνάμεις μας 
κι εγώ είμαι αδειούχος μία βδομάδα και την άλλη βδομάδα αδειούχος θα ‘μαι. Δεν το παίζω 
επαναστάτης μπορεί να μην πήγαινα πουθενά αλλά δυο τρεις μερούλες θα πήγαινα, θα 
μαζευτώ όμως κι εγώ την Δευτέρα το πρωί πάλι στην Μεγαλόπολη και την Δευτέρα το 
μεσημέρι θα βρεθούμε  να οργανώσουμε την μάχη και να την οργανώσουμε 4 -5 μέρες.  
Τα λέω αυτά λοιπόν για να στείλουμε ένα μήνυμα, έτσι θέλουμε εμείς το ξεκίνημα. Σας 
θέλουμε λοιπόν την Τρίτη το πρωί γι αυτούς τους λόγους. Για να έρθει το σύνολο των 
δυνάμεών μας. για να μην είναι παιδιά του Βασιλόπουλου. Για να μην μας λένε ότι τους 
βάλαν εκεί να τους χαϊδέψουμε. Ότι δεν βάλαμε ανθρώπους εκεί για να δώσουν  στο 
εξάμηνο τυράκια, υπερωρίες και το ‘να τ’ άλλο. Να βολέψουν ανθρώπους όπως ο 
Παναγιωτόπουλος που λέει να βολέψουμε, να προσέξουμε κείνο τα’ άλλο. Θυμηθήκατε 
τώρα την ΔΕΗ στο χείλος του γκρεμού, την ώρα που ξεπουλάνε να θέλουν να φτιάξουν 
για να εξιλεωθούν αυτοί. Όχι θα τους ξεβρακώσουμε. Και πρέπει να βάλουμε κι ένα 
στοίχημα ταυτόχρονα, ότι ο στόχος μας θα είναι να τους παραιτήσουμε, να μην 
ολοκληρώσουν αυτή την βρώμικη δουλειά. Να τους μείνει σημάδι και να τους δείχνουμε 
ότι αναλάβαν ένα φεγγάρι και δεν τιμήσαν τους εργαζόμενους και πήγαν στην άλλη όχθη. 
Όχι να φτάσουν και μέχρι το τέλος, να βάλουν και την υπογραφή τους. γιατί ισχυρίζονται 
όταν τους είπαμε εμείς από την πρώτη ημέρα, με τις πρώτες μας ανακοινώσεις ότι θα 
βάλουν και την υπογραφή τους στο ξεπούλημα, ναι λέει θα υπογράψει ο Παναγιωτάκης, 
λες και αλλάζει πολύ, τουλάχιστον να βάλεις την υπογραφή σου γιατί θα είναι και τιμή σου 
γιατί θα έχεις βάλει την υπογραφή σου για το ξεπούλημα, όχι να είσαι υπάλληλος χωρίς να 
βάζεις την υπογραφή σου. Τα λέω αυτά λοιπόν για να δώσουμε μία υπόσχεση και να 
εντείνουμε αυτή την μάχη. 
Και τρίτο και τελειώνω. Λέω λοιπόν ότι εμπάς η περιπτώσει θα περάσουμε ότι περάσουμε 
τρέχοντας αυτή την διαδικασία μαζί με τα νομικά που εμπάς η περιπτώσει πολλά πράγματα 
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συμφωνώ  και άλλα πράγματα που θα ανοίξουν ίσως από την νομική πλευρά μαζί με όποια 
συνδικαλιστική δραστηριότητα, ωστόσο όμως πρέπει να δούμε και πως θα υπάρξουνε 
ανεξάρτητα στον βαθμό που θα αντισταθούμε να αποτρέψουμε ή και αν παραταύτα δεν 
μπορέσουμε να διασφαλίσουμε για τους εργαζόμενους, έχουμε σκέψεις, προτάσεις αλλά θα 
χρειαστούν να τις κουβεντιάσουμε μαζί με την Ομοσπονδία και στο επίπεδο της 
Κυβέρνησης και στο επίπεδο της Διοίκησης της ΔΕΗ, της Μητρικής, να γίνουν κινήσεις κλπ, 
και από την άλλη μεριά ταυτόχρονα πρέπει να σας πω κι εδώ βάζουμε έναν κίνδυνο ότι 
1076 μόνιμοι άνθρωποι, τακτικό προσωπικό στην Λιγνιτική Μεγαλόπολη και οι 300 
εργαζόμενοι συμβασιούχοι η αίσθηση που έχουμε στο πνεύμα του Νόμου ότι το ελάχιστο 
αναγκαίο προσωπικό για την λειτουργία μέχρι το τέλος και εν όψει των όποιων δυσκολιών, 
προβλημάτων μπορεί να έχουν από τα κενά που αφήνει ο Νόμος τα οποία έχουμε 
επισημάνει και τα είπε και ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας, ότι πηγαίνοντας προς 
τον Οκτώβρη ενδεχόμενα να πάμε σε μία λογική με έναν κόσμο στο 1/3 από το σημερινό 
κομμάτι το μόνιμο κυρίως θέσεων και λιγότερο των συμβασιούχων, γι αυτό λοιπόν 
διαβλέπω ότι ακόμη και το 15άρι με όποια προβλήματα έχει και ιδιαίτερα του κόσμου που 
είναι πλήρως θεμελιωμένα δικαιώματα συνταξιοδοτικά ενδεχόμενα να πέσει στην μάχη και 
να αποτελέσει εν ίδει εθελούσιας, να αποτελέσει στα πλαίσια της συνένωσης του εργοδότη 
και της Επιχείρησης  για να έχουμε μία μείωση αυτού του σοβαρού κομματιού στην 
Μεγαλόπολη. Είναι ανοιχτό το ζήτημα, οι πληροφορίες μας λένε, και το κουβέντιασα στο 
επίπεδο της Διοίκησης της ΔΕΗ, δυο Γενικές Δ/νσεις πολύ πριν την απόσχιση αυτό το 
ζήτημα λοιπόν γι αυτό και δεν το βάλανε στο Νόμο άτσαλα το χουνε βάλει με στόχευση 
κατά την γνώμη μου. Εμείς πρέπει να χουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Λοιπόν, μπορεί να 
δούμε το επόμενο διάστημα και πολλά πράγματα κι όπως καταλαβαίνετε αυτός που σας 
μιλάει συμφωνεί απόλυτα με όσα είπα ο Αδαμίδης νωρίτερα ο πρόεδρος ενάντια σε αυτή 
την υπόθεση, ενάντια γιατί δεν μπορεί να έχουμε τέτοια θέση για την εθελούσια κλπ. και 
ενημερωτικά σας λέω για να γνωρίζετε. Ο ίδιος ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος αυτός ο 
διακοσμητικός παραγοντάκος της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης, αυτό το τσιράκι της Διοίκησης 
της ΔΕΗ και θα ήθελα να τα γραφα αυτά να του τα δώσω κιόλας, λοιπόν αυτός μας 
ανακοίνωσε προχθες σε συνάντηση Σωματείου ότι Γενική Δ/νση Ορυχείου και Γενική Δ/νση 
Παραγωγής με την δική του την συμμετοχή ως κλαδάρχης, με την συμμετοχή του 
προηγούμενου Δ/ντη του Ορυχείου και σήμερα ως επικουρών σύμβουλος της Διοίκησης 
της Λιγνιτικής μαζί με τους δύο Δ/ντες του των τότε ΑΗΣ είχανε εξετάσει το ζήτημα της 
εθελούσιας για τον κόσμο της Μεγαλόπολης πριν την απόσχιση αλλά δεν τους βγαίναν τα 
νούμερα και οι αριθμοί στο σύνολο περίπου στο 80% των θέσεων εργασίας και στους ΑΗΣ 
και τα Ορυχεία και την βάλανε στην μπάντα κι έμεινε αυτό το πράγμα που σας είπα στον 
Νόμο όπως πέρασε στην συνέχεια και κατ’ επέκταση με όλους αυτούς τους κινδύνους που 
βλέπουμε να ελλοχεύουν. Βάζω τελεία και σταματάω εδώ. Θεωρώ ότι θα στείλουμε την 
Τρίτη και τις επόμενες τρεις – τέσσερεις μέρες ένα μήνυμα. Θέλω αυτή την συνδρομή 
τουλάχιστον στο ξεκίνημα από την πλευρά της Ομοσπονδίας. 
 
Αδαμίδης: … έχω πει κι άλλη φορά, ανάλογα τι είναι αυτό που κουβεντιάζουμε, είναι κάτι 
που αφορά εμένα; Είμαι παρόν εκεί και θα δώσω μία μάχη. Ενώ είμαι συνδικαλιστής για 
όλους. Είναι κάτι που αφορά τους άλλους; Τι με ενδιαφέρει, εγώ θα είμαι εκεί πάνω θα 
κάνω τον καφέ, θα κάνω την φασαρία μου, θα κάνω την πλάκα μου, γι αυτό είναι 
ζητούμενο το γιατί θα πρέπει να είναι on line η διαδικασία. Αυτό φοβόμαστε. Φοβόμαστε 
ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε εδώ πέρα τόση ώρα να μαστε σοβαροί γιατί δεν μας 
ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει τι συζητάμε. Το ζήτημα είναι πως κυλάει ο χρόνος εδώ 
πέρα για να περάσει αυτή η διαδικασία. Τα χουμε πει χίλιες φορές. Δεν μπορεί αυτό το 
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όργανο, είναι σε νηπιακή κατάσταση. Φανταστείτε ότι εγώ ως πρόεδρος, δεν ξέρω ο 
γραμματέας, μια χαρά αντέχουμε, κι εγώ μπορεί να κάνω την πλάκα, όπως ακριβώς την 
κάνει ο καθένας, όπως την θεωρεί όποιο μέλος του Δ.Σ. θεωρεί ότι τώρα είναι σοβαρό 
αυτό που λέει και πρέπει να τον ακούσουν οι άλλοι, τώρα γουστάρω να κάνω πλάκα και 
δεν μ’ ενδιαφέρει τι να κάνουν οι άλλοι. Αυτή είναι  η διαδικασία. Δυστυχώς, αυτοί είμαστε. 
  
Μιχαλάτος: Λοιπόν καταρχήν,  είναι το τελευταίο Δ.Σ. χωρίς απρόοπτα πριν τα μπάνια 
του λαού, που λέγανε παλιά, το ζήτημα είναι ότι αυτό το Δ.Σ. και μάλλον ο χρόνος από 
εδώ και πέρα έχει ζητήματα πολλά. Τα ζητήματα των μονάδων είναι όντως ένα πρόβλημα 
το οποίο κομβικό για το Συνδικάτο και πιστεύω ότι πρέπει σ’ αυτό να επενδύσουμε και σαν 
Συνδικάτο. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις μας μαζί με την τοπική κοινωνία που κατά την 
εκτίμησή μου πρέπει να είναι μπροστάρης σε όλες τις παρεμβάσεις που θα κάνει το 
Συνδικάτο μας, θα μας δώσει και το στίγμα να ενώσουμε τον κόσμο αυτό δίπλα στο 
Συνδικάτο, να τους φέρουμε κοντά. Γιατί; Γιατί είναι δύσκολοι καιροί. Να μπορεί ένα 
Συνδικάτο μόνο του να πορεύεται. Και μάλιστα σε αυτή την επιχείρηση που το πιο άσχημο 
είναι ότι δεν υπάρχει στόχος, δεν ξέρουμε δηλαδή που θέλει να πάει αυτή η Επιχείρηση. Κι 
εδώ από την Διοίκηση προφανώς έτσι, να μην πω από την Κυβέρνηση, να πω από την 
Διοίκηση γιατί αυτήν ξέρουμε μπροστά μας. Κι εδώ κατά την εκτίμησή μου πρέπει το 
Συνδικάτο να έχει παρέμβαση. Δηλαδή, ένα ζήτημα που πρέπει να αναδείξουμε άμεσα, 
έστω και σ’ αυτό που εγώ σκέφτομαι ότι πρέπει μετά τον Σεπτέμβριο να ναι 
μεταμνημονιακή εποχή που κάποιοι μέσα σας το λοιδορείται και λέτε το ένα, το άλλο, το 
άλλο και δεν μ’ ενδιαφέρει κιόλας, ούτε ήρθα να σας πείσω, ούτε ήρθα να σας πω ελάτε μ’ 
αυτή την θέση. Αλλά λέ εγώ σαν εργαζόμενος έστω κι έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ τι 
μπορούμε να σκεφτόμαστε γι αυτή την ΔΕΗ που πρέπει να είναι μετά τον Αύγουστο. Θα 
είναι μια ΔΕΗ η οποία θα είναι στην λογική που έχει βγει η Μακένζυ, η οποία λέει ότι πρέπει 
να διαλυθούν όλα, πρέπει να φύγουνε τα οικονομικά στοιχεία και να φύγουνε τόσοι 
εργαζόμενοι, κλπ. ή πρέπει να έχει μία κατεύθυνση η Επιχείρηση προς την κοινωνία και 
προς τον λαό. Βγήκε και η Κυβέρνηση και είπε ότι αυτά τα στοιχεία τα οικονομικά που είχε 
η Μακένζυ λέει ας πούμε ότι δεν μπορεί, δεν μπήκαν άλλα οικονομικά στοιχεία δηλαδή 
υπάρχει και μεταξύ μας τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Λέει ο πρόεδρος ο Μπίτζας επάνω ότι η 
Μακένζυ είναι  Εταιρεία η οποία συνεργάζεται μεν απέξω και κατά την εκτίμησή μου το 
Συνδικάτο πρέπει να χει πρόταση, πρέπει να παρεμβαίνει και να χει πρόταση. Να χει 
πρόταση για το τι επιχείρηση θέλουμε. Το Συνδικάτο συνάδελφοι δεν πρέπει να έχει 
πρόταση για τις εργολαβίες; Για τους εργολάβους; Εδώ προχθές έγινε μία καταγγελία κάτω 
στον ΔΕΔΔΗΕ για τον Τοξότη που δεν πληρώνει κι έχουν κάνει καταγγελία τόσοι 
εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να έχει παρέμβαση κανένα Συνδικάτο εργολαβικό σ’ αυτές τις 
διαδικασίες αν δεν μπει μπροστά η Ομοσπονδία. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Δεν πρέπει να 
έχει παρέμβαση το Συνδικάτο στο ποιες δραστηριότητες θα κρατήσει η ΔΕΗ; πρέπει το 
συνδικάτο να έχει προτάσεις και να παρεμβαίνει άσχετα από το ποια θα είναι η επόμενη 
Κυβέρνηση. εγώ θέλω κι απαιτώ, να υπάρχει μια Επιχείρηση για τον λαό.  
Το ζήτημα των μονάδων συνάδελφοι, είπα και προηγουμένως ξεκινώντας την κουβέντα 
μου, είναι κομβικό σημείο για να δείξουμε ότι οι εργαζόμενοι αντιστέκονται σε αυτά τα 
ζητήματα και πρέπει να το αναδείξουμε. Το νομικό ζήτημα είναι ναι. είπαμε ότι και νομικά 
αλλά πάνω από όλα είμαστε και συνδικαλιστικές και πρέπει να δράσουμε συνδικαλιστικά. 
Να έχουμε παρουσία έντονη και κατεύθυνση έντονη συνδικαλιστική με τους εργαζόμενους 
και με την κοινωνία.  
Θα πω ένα ζήτημα για την σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την εκτίμησή μου η σύμβαση του 
ΔΕΔΔΗΕ μπορεί όπως είπε και ο συνάδελφος ο Ηλίας, έχει και τα θετικά του αλλά προς 
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θεού να μην πάμε σε μια λογική αυτό που έπαθαν με την σύμβαση που είχαμε υπογράψει 
για τον ΔΕΔΔΗΕ τα προηγούμενα χρόνια, που φτάσαμε σε σημείο, ξεκινήσαμε να έχουμε 
το α ποσό για το τροφείο και στο τέλος φτάσαμε να μην παίρνουνε τίποτα οι συνάδελφοι 
από αυτό το τροφείο που κατά την εκτίμησή μου είναι κατάκτηση, είναι κέρδος για τους 
εργαζόμενους και κάποιοι τα παλιά τα χρόνια το απεμπολούσαν αυτό. άρα, πρέπει να 
είμαστε κάθετοι σε αυτό το πράγμα. πρέπει να απαιτήσουμε να ολοκληρωθεί η Σύμβαση 
έτσι όπως αναφέρεται και σωστά έγινε αυτή, γιατί Γιώργο εγώ ήμουνα στην ομάδα που 
πήγαμε εκεί, και σωστά έγινε αυτή η διαδικασία γιατί μπορεί να έχουμε και επιπλέον 
κέρδος και αν κατά άλλους μπορεί να μην φύγουμε από τα μνημόνια, αυτούς που λέμε ότι 
θα φύγουμε από τα μνημόνια και θα φύγουμε από τον Ν.3565 που λέω εγώ μπορεί να 
είναι κέρδος για τον εργαζόμενο και να συνεισφέρουμε πιο πολύ.  
Και κλείνω με το ζήτημα το οικονομικό της Ομοσπονδίας. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι 
όντως η Ομοσπονδία μας οικονομικά δίνει δρόμο, δίνει κατεύθυνση, δίνει στόχο. Και πάνω 
από όλα επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι απαιτείται και πιο πολύ δραστηριοποίηση και πιο 
πολύ εργασία στους εργαζόμενους, παρουσία στον κόσμο, στον κόσμο της εργατιάς, στον 
κόσμο που μας έχει ανάγκη. Θεωρώ ότι είναι πρέπον και πρέπει να απαιτηθεί κι απ’ τα 
Συνδικάτα να συμφωνήσουνε να υπάρξει αυτή η ενίσχυση προς την Ομοσπονδία με την 
αύξηση της συνδρομής απ’ το 1,62 στα 2 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατά την 
εκτίμησή μου όταν ολοκληρωθούν οι συμβάσεις και πάρουμε και την κάρτα νοσηλείας που 
κατά την εκτίμησή μου είναι έξω απ’ την λογική την πολιτική, την συνδικαλιστική σαν 
παράταξη η κάρτα νοσηλείας αλλά όμως θα είναι κι αυτό μια κατάκτηση του εργαζόμενου 
ακόμη και αυτό πρέπει να δούμε αν μπορούμε να ζητήσουμε και μία έξτρα ενίσχυση από 
τους εργαζόμενους προς την Ομοσπονδία, γιατί σε αυτή την λογική η Ομοσπονδία 
συνάδελφοι, έχει μία κατεύθυνση και κανένας δεν μπορεί να την κατηγορήσει ότι τα 
χρήματα δεν δίνονται για δραστηριοποίηση της Ομοσπονδίας, για την παρουσία αυτόν τον 
αγώνα, για νομικές παρεμβάσεις, για χίλια πράγματα. Αυτά και καλό καλοκαίρι  εύχομαι σε 
όλους.  
 
Μάστορας: σύντομος θα είμαι, διότι από την αρχή της διαδικασίας απαιτούσαμε να είναι 
όσο πιο σύντομη η διαδικασία για να μπορέσουμε να φύγουμε, αύριο το πρωί να είμαστε 
6:30 η ώρα στην Μελίτη και ως προεδρείο του Σπάρτακου για να συνεχίσουμε αυτό που 
πήραμε ως απόφαση, σαν Δ.Σ. της Ομοσπονδίας  να κάνουμε αυτά που πρέπει για να 
υλοποιήσουμε τις αποφάσεις μας. Συνεπώς, αγαπητοί συνάδελφοι ούτε καλέσματα ούτε 
έξτρα αποφάσεις χρειάζονται όταν υπάρχουν κινήσεις απ’ αυτούς εμείς πρέπει να 
αντιθέσουμε την άμυνα μας και είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Όποιος θέλει εκεί μπροστά 
στην πύλη θα είμαστε καλώς να έρθει. Συνεχίζουμε λοιπόν σ’ αυτό το πνεύμα της 
Ομοσπονδίας. Στην απόφαση ότι εμείς δεν θα τους επιτρέψουμε. Κι όταν λέμε δεν θα τους 
επιτρέψουμε δεν θα τους επιτρέψουμε και προφανώς η παραίνεση του προεδρείου της 
ΓΕΝΟΠ, σε σχέση με αυτούς που έχουν «συναδελφική» πλέον ιδιότητα και συμμετέχουν 
σε αυτές τις διαδικασίες να παραιτηθούν ή να βρούμε τρόπους να αποβληθούν. Όπως το 
Συνδικάτο Σπάρτακος έκανε με τον συνάδελφο τον άλλο τον Βατάλη που τον διέγραψε 
από τις τάξεις του  διότι ψήφισε έτσι όπως ψήφισε, ενάντια στα συμφέροντα των 
εργαζομένων. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέμε κουβέντες και για να χαϊδεύουμε αυτιά. 
Και για να λέμε κι εγώ εδώ είμαι εντάξει αύριο άμα είσαι μάγκας θυμήσου. Όχι κύριοι, όχι 
κύριοι! Άπαντες θα αντιμετωπιστούν το ίδιο. Έτσι δεν είπαμε; Ε λοιπόν, συναντήσεις και 
ξεσυναντήσεις για να δούμε τι θα κάνουμε και αν θα πουλήσουν λιγότερο ή περισσότερο 
δεν θα υπάρχουν. Ή θα τηρήσουμε την διαδικασία ή όχι. Προφανώς για τα οικονομικά της 
Ομοσπονδίας, το Συνδικάτο το οποίο έχω την τιμή κι εγώ να υπηρετώ αυτή την στιγμή 
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ποτε δεν θα έβαζε τέτοιο ζήτημα, ίσα – ίσα θα στηρίξει μια τέτοια διαδικασία παρά 
ακούστε να δείτε τα όσα  προβλήματα θα προκύψουν και θα προκύψουν σύντομα. Ήδη, 
από τα κατάστιχα της Επιχείρησης έχουν αφαιρεθεί 1400 συνάδελφοι. 1090 πόσοι είναι 
στην Μεγαλόπολη και 243 επάνω. Σας πληροφορώ ότι μέχρι τέλος του ’18 άλλοι 1500 
μπορούν να φύγουν στην σύνταξη. Το νούμερο μην το αμφισβητείται θα το μάθετε κι 
εσείς σύντομα. Άλλοι 1500. Μπορούν δεν λέω θα φύγουν. Έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα. 
Μέχρι τέλος του ’18. Και στο τέλος εμείς θα δούμε ποιοι θ’ απομείνουμε και τι θα πρέπει να 
πληρώνουμε για να διατηρούμε και τα συνδικάτα και την Ομοσπονδία. Σύντομα θα ρθει 
μπροστά μας αυτή η παράμετρος. Προφανώς θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις γρήγορα 
ούτως ώστε να είμαστε ικανοί ν’ αντιτάξουμε αυτή την άμυνα που τόσο αγωνιστικά όλοι 
αποφασίζουμε εδώ μέσα. Ευχαριστώ.  
 
Μανιάτης: αγαπητοί συνάδελφοι! Αυτό που συμβαίνει αυτή την στιγμή στην Επιχείρηση, 
δεν έχει ξανασυμβεί. Πριν 30 χρόνια που μπήκα στην Επιχείρηση ήταν ενιαία, 
καθετοποιημένη και δημόσια. Στην πορεία την είδαμε να γίνεται μια Α.Ε., μετέπειτα έγινε 
Όμιλος και για πρώτη φορά στην ιστορία της έχουμε την πώληση των λιγνιτικών μονάδων, 
δύο θυγατρικές, που πάνε σε λιγότερο από 7 μήνες, 6 μήνες να έχουν μεταφερθεί σε έναν 
ιδιώτη. Σημαντικό και βλέποντας όλα αυτά τα θέματα, πρέπει να ξέρει το Συνδικάτο να 
βάλει στόχους και να κινείται και ρεαλιστικά. Τον ΑΔΜΗΕ δεν τον πούλησε το κράτος, 
μπορεί να έκανε τους νόμους η κυβέρνηση, τον πούλησε η ΔΕΗ. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τις θυγατρικές. Άρα την υπογραφή των πωλήσεων θα τις κάνει η ΔΕΗ. Άρα πρέπει να λέμε 
ότι αυτή η Διοίκηση πουλάει πρωτίστως. Αυτή η Διοίκηση πουλάει. Και αυτοί οι 
συνάδελφοι που έχουν πάει στις θυγατρικές, που κακώς για μένα πήγαν, αλλά για να 
θυμηθούμε, κι έχω και σ’ αυτό μάρτυρα τον γραμματέα της Ομοσπονδίας, εγώ όταν είχα 
πάει στην Μελίτη αναφέρθηκα ποιος θα είναι Δ/νων Σύμβουλος στην Μελίτη, τότε ήξερα 
και της Μεγαλόπολης που δεν ήταν αυτός που έγινε, ήταν κάποιος άλλος που είναι μέλος 
της Διοίκησης. Γιατί αυτός που ανέλαβε Δ/νων Σύμβουλος Μελίτη εδώ μας ανέφερε και μας 
είπε ποιοι θα είναι στα Διοικητικά, ποιοι θα αναλάβουν Δ/νοντες Σύμβουλοι. Αλλά η 
Μεγαλόπολη φαίνεται μ’ αυτόν που είχανε που ήταν πρώην πρόεδρος και Δ/νων 
Σύμβουλος στα ΕΛΤΑ μπορεί να μην τους πήγαινε καλά, να μην τους έβγαινε γιατί θα ήταν 
καλύτερα να βάζαν κάποιον καλοθελητή, εκπρόσωπο εργαζομένων που να χει και να 
μπορεί να συντελέσει καλύτερα. Αλλά τις υπογραφές για την πώληση, μην πουλήσουν και 
τον ΔΕΔΔΗΕ και το είδαμε τι έγινε με το Δ.Σ. το αποφασίζει η ΔΕΗ.  Να είμαστε καθαροί 
μεταξύ μας, να ξέρουμε τι λέμε. Ότι κακώς αυτοί πήραν τις θέσεις κι αν τυχόν δεν 
πουληθούν θα παραμείνουν, δεν πουληθούν και μείνουν θυγατρικές ότι θα παραμείνουν. 
Και θέλω να  πω ένα παράδειγμα, σε αυτό. γιατί για την θυγατρική της Μεγαλόπολης ήταν 
να μπει κάποιος άλλος και τελευταία στιγμή μπήκε κάποιος άλλος. Όπως και στην Μελίτη 
που αυτός ο άλλος μπορεί να μην είναι και στο ίδιο κόμμα και σκοτώνονται αυτή την 
στιγμή στην Φλώρινα γιατί ήταν άλλος να πάρει την θέση και τελευταία στιγμή το 
αλλάξανε, γιατί όταν κοινοποιήσανε τις Υπηρεσίες, άλλον κοινοποιήσανε και μετά έγινε 
αλλαγή, το ίδιο έγινε και με της Μεγαλόπολης, συναδέλφισα δεν το γνώριζε  και ήταν στο 
νοσοκομείο, την είχανε βάλει. Κάποιους τους επέβαλλαν και μπήκαν. Μέσα στις 
θυγατρικές. Τους επέβαλλαν και μπήκαν στα Δ.Σ.. Μιλάω για την Ελένη την Κουμιώτη. Ναι, 
δεν το γνώριζε κιόλας που την βγάλαν. Όχι αρνήθηκε. Όπως και τον άλλον που ήταν εκτός 
υπηρεσίας και είναι πολίτης της Φλώρινας, που τον βγάλαν απέξω τελευταία στιγμή για να 
μπει κάποιος άλλος, που μπήκε συνάδελφος. Τα γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θέλω να λέω 
ονόματα. Άρα, οι καλοθελητές αυτοί υπακούουν στην Διοίκηση και το ξεπούλημα των 
θυγατρικών θα το κάνει η Διοίκηση. Για να μαστε καθαροί, όπως το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ 
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το κανε πάλι η Διοίκηση στη ΔΕΗ, μπορεί να υπήρχαν οι νόμοι αυτοί βάλαν τις υπογραφές, 
αν συμβεί κάτι στον ΔΕΔΔΗΕ το ίδιο θα κάνει.  
Από εκεί κι πέρα, οι αποφάσεις που χουμε πάρει, είναι αποφάσεις και των Σωματείων και 
του οργάνου της Ομοσπονδίας. Αποφάσεις ότι δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσουν,  να 
προσπαθήσουμε ότι ο Νόμος να μείνει στα χαρτιά. Να κάνουμε όλες τις νομικές, αυτές που 
χρειάζονται για να αποτρέψουμε εμείς το έχουμε πάρει απόφαση και σαν Σωματείο και σαν 
Ομοσπονδία. ακολουθούμε αυτό και σε αυτό θα παραμείνουμε και θα προσπαθήσουμε να 
μην πουληθούν αυτές οι θυγατρικές.  
Όσο γι αυτό που είπε ο φίλος μου ο Τσουμπλέκας και ο Σαράντος, εγώ παρεβρέθηκα σε 
όλες τις περιπτώσεις στην Μεγαλόπολη κα όπου με καλέσανε κι όπου καλέσαν το Σωματείο 
ήταν παρόν. Κι εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι η 
ομπρέλα των Σωματείων. Υπήρχε μια εσωστρέφεια και όλοι όμως στηρίξαμε και είπαμε ότι 
χρειάζεται να υπάρχει Ομοσπονδία, το συναποφασίσαμε όλοι μαζί, όσοι βρισκόμαστε εδώ 
σε αυτή την αίθουσα. Κάποτε η ΕΤΕ/ΔΕΗ ήταν η μοναδική και πλήρωνε και τα 2,35, που 
χε πάρει απόφαση το Δ.Σ.. 2,35! Ποτέ δεν είπε και δεν εναντιώθηκε σε μία αύξηση 
εισφοράς, καταλαβαίνει ποια είναι και ήτανε πάντα και θα παραμείνει δίπλα στην 
Ομοσπονδία. κατέχει το 305 της Ομοσπονδίας και δεν θα δημιουργήσει και ούτε έχει 
δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Η ΕΤΕ/ΔΕΗ, θα στηρίζει πάντα την Ομοσπονδία.  
Αλλά, εδώ πρέπει να προστατεύουμε γιατί η ΓΕΝΟΠ είναι η ομπρέλα και όλα τα σωματεία. 
Έγινε ένα γεγονός και το αναφέρω αυτό γιατί με ειδοποίησαν τα παιδιά από την Φλώρινα, 
από την Μελίτη, από την ΤΔΕ, από το περιφερειακό, μίλησα με τον γραμματέα, ξεκίνησε 
ένας αγώνας στην Μελίτη και δεν ήταν ενημερωμένος κανένας. Και μπορούσαμε να έχουμε 
κατηγορηθεί ότι δεν συμμετέχουμε. Με πήραν τα παιδιά και τους είπα ότι εμείς, αποφάσεις 
του Σωματείου και της Ομοσπονδίας σε κάθε αγώνα, για να μην πουληθεί καμία θυγατρική 
θα είμαστε παρόντες. Και ήταν παρούσα και η ΤΔΕ από την πρώτη ημέρα που  έγινε εκεί 
στην Φλώρινα.  
Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο και να ζητήσω από το προεδρείο, πρέπει να είναι 
προσεκτικοί απέναντι σε όλα τα Σωματεία, δεν θέλω και δεν έχω παράπονο από κανέναν 
προσωπικά αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτό το διάστημα 
σε όλες τις κινήσεις και να είμαστε με ομοψυχία για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα, 
γιατί πριν 7 χρόνια, 8 με τα μνημόνια δημιούργησε μεγάλη ταραχή στο Συνδικάτο με 
εσωτερικά προβλήματα και μας έφτασε στο σημείο να έχουμε και τα οικονομικά 
προβλήματα και να σκοτωνόμαστε έστω γιατί εσύ πήρες αυτό το επίδομα κι εμείς δεν το 
πήραμε. Πρέπει να λειτουργήσουμε σαν συγκοινωνούντα δοχεία και να προστατεύσουμε 
την Ομοσπονδία και τα Σωματεία όλοι μαζί. Σε αυτή την λογική θα προχωρήσει η ΕΤΕ/ΔΕΗ 
το επόμενο διάστημα. Για την Συλλογική Σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ. Εφόσον υπογράψαμε την 
πρώτη Σύμβαση στην ΔΕΗ και είναι και περίπου το ίδιο θα υπογράψουμε και αυτή.  
Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και μην κρυβόμαστε με τον κοινωνικό μισθό. Σχετικά με το τι θα 
γίνει και με το τι χρήματα δώσουν στους εργαζόμενους. Εμείς απαιτούμε  η ΕΤΕ/ΔΕΗ από 
τον Σεπτέμβρη, πρέπει να επανέλθει και να βρεθεί λύση και να δοθούν στην Θυγατρική  τα 
ίδια χρήματα που δίνονται και στην ΔΕΗ, σαν τροφείο. Όχι, σου απαντώ τι θα 
απαιτήσουμε σαν ΕΤΕ. Θα το βάλω στο Δ.Σ., θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. 
Θα πάρουμε απόφαση, θα κάνουμε μέτρα, πάνω σε αυτό. φυσικά και θα την υπογράψω, 
δεν άκουσες τι είπα. κοίταξε να σου πω κάτι, αν δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε εδώ πέρα και 
ποιος είναι ο ρόλος του καθενός η απόφαση τι λέει; Λέει έως 6€. Και τι λέω εγώ; Ότι όσα 
χρήματα δίνονται στην ΔΕΗ πρέπει να δίνονται και στον ΔΕΔΔΗΕ. Αν δεν πάρει ο Δ/νων 
Σύμβουλος την απόφαση αυτή να δίνονται τα ίδια χρήματα εμείς, ελάτε κι εσείς όλοι μαζί 
σαν Σωματεία και να βάλουμε μπροστά και την Ομοσπονδία να κάνουμε τις απαιτούμενες 
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κινήσεις ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. το βάζω στο σώμα, να είναι 
καθαρό μεταξύ μας. να ενημερωθούνε κιόλας, αυτοί που είναι. Για το κομμάτι αυτό είναι 
της Συλλογικής Σύμβασης για να είναι καθαρό από την ΕΤΕ/ΔΕΗ.  
Υπάρχουν πολλά ζητήματα. στο τελευταίο Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφασίστηκε ένα πάγιο αίτημα 
και ήτανε κυρίως από την Μεγαλόπολη για το επίδομα των χειριστών στους πύργους 
ελέγχου. Το πήραν απόφαση και το δώσανε. Αυτό που μας έχουν υποσχεθεί για τους 
ηλεκτρολόγους, γι αυτούς που έχουν την άδεια απ’ ότι βλέπουμε ακόμα, έχουν περάσει 
από την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης περίπου δύο μήνες και δεν έχει πάρει μία 
απόφαση. Γιατί, και στον ΑΔΜΗΕ που το συζητήσαμε και στον ΔΕΔΔΗΕ λέει δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτα αν δεν υπάρξει η απόφαση ώστε να το βάλουμε κι εμείς να το 
συζητήσουμε. Ναι, ναι αυτοί που έχουν την άδεια του εγκαταστάτη, το 5% αυτό που 
υποσχεθήκανε στην διαπραγμάτευση που ήταν για το άρθρο 4 στις συζητήσεις που είχαμε 
αποφασίσει και το είχαμε συμφωνήσει μαζί και μας είπαν μετά ότι δεν θα το βάλουμε στην 
Συλλογική Σύμβαση, θα πάρει μια απόφαση Δ.Σ.. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και στο 
επόμενο Δ.Σ. πρέπει να μπει και να λυθεί.  
Για το θέμα το νομικό είπαμε ότι εμείς έχουμε κάνει και ήδη και πρόταση που δεν έχουμε 
στείλει εγγράφως ότι θα στηρίξουμε, αυτή την στιγμή έχουμε βρει κάποια χρήματα από 
την Περιφέρεια, από τους Δήμους,  και για την πρόσκληση του φίλου του Σαράντου την 
Τρίτη το πρωί η ΕΤΕ/ΔΕΗ θα βρίσκεται παρούσα εκεί έτσι όπως το έβαλε αλλά στα μεγάλα 
ψηφοδέλτια δίνοντας, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται 
την επόμενη ημέρα και ποια θέση θα καταλάβει ο καθένας, για να είναι καθαρό. Εάν 
κάποιος δεν ήθελε είναι προσωπική του άποψη να μην αναλάβει από εκεί και πέρα. Εμείς 
στα επόμενα ψηφοδέλτια που θα κάνουμε, φίλε Σαράντο, και σαν ΕΑΜΕ για να σου 
απαντήσω δεν θα τον έχουμε υποψήφιο. Και σε αυτό το σημείο πρέπει, γιατί δεν ξέρουμε 
τι θα γίνει την επόμενη μέρα, η Ομοσπονδία πρέπει να ξεκινήσει διαδικασίες ώστε αν 
παραμείνουν οι θυγατρικές αλλά ότι κι αν συμβεί πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο, 
τους εργαζόμενους έτσι όπως είπε και ο νομικός ότι υπάρχει πρόβλημα στους 
εργαζόμενους, έτσι όπως έχει δώσει και την γνωμοδότηση η νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ, 
αλλά και για το θέμα το επικίνδυνο είναι μην κλείσει η θυγατρική αύριο το πρωί. Τι θα 
γίνουν οι εργαζόμενοι, βλέπουμε τι γίνεται με τους ρύπους, το χρηματιστήριο ρύπων πόσο 
ανεβαίνει, τι γίνεται με τον λιγνίτη και είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το δούμε 
προσεκτικά σαν Ομοσπονδία και σαν Σωματεία το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και να  πάμε στην λογική αυτή που λέει η Μακένζυ.  
Κι εγώ να κάνω μια παρατήρηση,  γιατί έτσι όπως είπε ο φίλος ο Μπίτζας ότι είναι σε άλλη 
Εταιρεία. Δεν μας έχουν πει όμως, η άλλη που παράγει και είναι πάροχος να τον κάνουμε 
και εργολάβο να μας φτιάχνει τις μονάδες; Κάνουμε εργολαβίες και κοιτάμε αν υπάρχει και 
παίρνουν ρεύμα από την ΔΕΗ; και παίρνουν από διάφορους άλλους ιδιώτες. Η Επιχείρηση 
από την στιγμή που έγινε το 2000 Α.Ε. και είναι στον ανταγωνισμό και μέσα σε αυτά, δεν 
μπορεί να αποκλείσει κανένας ένα διαγωνισμό για να τον πάρει. Ότι υπάρχει πρόβλημα 
ηθικό που πρέπει να το δούμε και πρέπει να βγάλουμε. Νόμιμο είναι όμως. Έχει το 
δικαίωμα σε Εταιρείες ο καθένας να παίρνει. Δεν είμαι ιδιώτης, η ελεύθερη οικονομία έτσι 
όπως είναι και την βλέπουνε είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, 
και να ζούμε την πραγματικότητα αυτή την στιγμή και πάνω σε αυτή την πραγματικότητα 
πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σοσιαλιστές και τιμή μας φίλε 
κι εμείς οι σοσιαλιστές φέραμε … 
 
Σύμβουλος: θέλω να πω κι εγώ απ’ την πλευρά μου ότι  ως προς το θέμα της 
αποεπένδυσης στην Μεγαλόπολη, αυτή την στιγμή η 4 μονάδα λειτουργεί με πρωινό 
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επιτηρητή ηλεκτρολόγο απ’ τις 7 η ώρα και δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος να τον 
αντικαταστήσει. Άδειασαν την 4 μονάδα, στελέχωσαν ένα αέριο  που έχουμε σχεδόν τον 
ίδιο κόσμο σε λιγνίτη και μονάδα αερίου πρωτόγνωρο παγκοσμίως και δεν έχουμε 
ηλεκτρολόγο αυτή την στιγμή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ο οποίος στις 12- 13 ώρες 
πρέπει να φύγει. Η μονάδα θα μείνει χωρίς ηλεκτρολόγο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα 
πρέπει να το σηκώσουμε γιατί απ’ την συγκεκριμένη μονάδα φύγανε δύο άνθρωποι ενώ ο 
νόμος Σταθάκη λέει ότι απαγορεύεται να μετακινηθεί άνθρωπος από την λειτουργία 
παρόλα αυτά μετακινηθήκανε δύο άνθρωποι και άφησαν και σε καίριο πόστο την μονάδα 
χωρίς ηλεκτρολόγους. Θέλω να πω απ’ την πλευρά μου ότι τα Συμβούλια που αναλάβανε 
στην Μεγαλόπολη και στην Μελίτη είναι γεγονός ότι είναι απέναντι στους εργαζόμενους ότι 
και να λέμε. Εμείς θα είμαστε απέναντι από την Δευτέρα και μετά δεν θα πλησιάσει 
άνθρωπος ούτε στο ορυχείο, ούτε στις μονάδες εννοείται για να κάνει αυτές τις περιβόητες 
επισκέψεις για να δει τι θα αγοράσει. Φυσικά εκεί πρέπει να είναι, να έχουμε την στήριξη 
συμβολικά το βάζω απ’ την ΓΕΝΟΠ, οπωσδήποτε να είναι να παραβρίσκονται κάποια  
άτομα, οι τοπικοί και από Αθήνα, φυσικά οι Δήμοι να είναι παρόντες και να δούμε την 
Περιφέρεια και δεν ξέρω αν η Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε προσκληθεί σήμερα εδώ 
πέρα και δεν ήρθε.  
Στο οικονομικό κομμάτι θέλω να βάλω τον έλεγχο των εξόδων, δηλαδή κάποια περικοπή 
όσο γίνεται και από εκεί, αν παίρνει κάτι γιατί καλό είναι να βάλουν και τα Σωματεία και θα 
βάλουμε αλλά το θέμα είναι να δούμε και λίγο αν παίρνει κάτι ως προς τις περικοπές.  
Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι το ΔΕΔΔΗΕ η σύμβαση, είμαι της άποψης δηλαδή ότι 
πρέπει να έχουμε τις ίδιες συμβάσεις όλοι μεσ’ τις θυγατρικές, βέβαια είναι δύσκολο λόγω 
των διαφορετικών οικονομικών αλλά πιστεύω ότι το Συνδικάτο πρέπει να το κοιτάει αυτό 
για να έχουμε κάτι το ίδιο όλοι στις θυγατρικές.  
Κι ένα άλλο θέμα που θέλω να βάλω να μας δώσεις μια απάντηση, είναι γεγονός ότι στις 
θυγατρικές Εταιρείες αυτή την στιγμή είναι άνθρωποι που θέλουν να αποχωρήσουν και 
πραγματικά δεν ξέρουν ακόμα και οι συμπληρωμένοι τι γίνεται με την αποζημίωση. Θα βγει 
κάποια οδηγία σ’ αυτό  που είχε βγάλει η ΓΕΝΟΠ άμεσα, δηλαδή να ξέρει ένας άνθρωπος τι 
μέλει γενέσθαι μ’ αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. 
 
Μόσχος Μόσχου: λοιπόν συνάδελφοι, τα πολιά λόγια είναι φτώχια. Έχουμε μπροστά μας 
ίσως μια τελευταία ευκαιρία, η ΔΕΗ βρίσκεται στο τελείωμά της, σταθμοί κλείνουν λόγω 
ωρών, μονάδες πουλιούνται, σε ένα δύο χρόνια η λιγνιτική παραγωγή θα πέσει πολύ κάτω 
από το 20%, ένα δύο εργοστάσια θα μείνουν, έχουμε την μεγάλη ευκαιρία να δώσουμε 
έστω και τώρα καθένας αγόραζε κάτι. Βέβαια, τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα ας 
σκεφτούμε ότι πριν από δύο μήνες είχαμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις με ποσοστά 1% 
και 2%, εμένα δεν μου δίνει αισιοδοξία. Εμπάς η περιπτώσει εμείς και αύριο και όλο το 
επόμενο διάστημα θα εντείνουν τις προσπάθειες, θα είμαστε όπου μας συστρατεύσει η 
Ομοσπονδία και θα πέσουμε μαχόμενοι. Τα πολλά τα λόγια πιστεύω δεν βοηθάνε. Φυσικά 
και στα οικονομικά θα είμαστε κοντά στην Ομοσπονδία παρόλο που και οι Σύλλογοι έχουμε 
σοβαρά ζητήματα αλλά χρειάζεται έστω και τώρα μια κοινή συστράτευση  προκειμένου δεν 
είναι μόνο οι πωλήσεις, είναι και δύο σταθμοί που είναι στα πρόθυρα να κλείσουν. Υπάρχει 
και μία πολύ μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους. Πάρα πολλοί από εμάς που δεν 
γνωρίζουμε λέμε αλλά αντ΄ άλλων με αποτέλεσμα να έχουν θορυβηθεί. Ένας να λέει θα 
μειωθεί το εφάπαξ, άλλος θα λέει τέτοιο με αποτέλεσμα αν φύγουν όπως εκτιμώ εγώ 
μπορεί να θέλει η ΜΑΚΕΝΖΥ καλά κάνει, 300 από την περιοχή μας μέχρι τέλος της χρονιάς, 
κι άλλοι 1000 κι άλλοι 1000 παραδίπλα θα μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι και δεν θα… είναι 
πάρα πολύ σοβαρό. Καλώς θα κάνουν να αποχωρήσουν κάποιοι αλλά είναι πολύ κακό να 
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πανικοβάλλουμε τον κόσμο ότι από 1 του έτους θα γίνει έτσι. Θα γίνει με αποτέλεσμα να 
αλλάζουν τον σχεδιασμό που είχαν και πανικόβλητοι να τρέχουν να φύγουν. Να είστε 
καλά.  
 
Πιστεύος: συνάδελφοι σας καλησπερίζω κι εγώ γιατί πήγε η ώρα 5 και, δυο τρία θέματα 
θέλω να θίξω εγώ, το πρώτο ξεκινά από την σύμβαση την οποία είπε ο Κώστας ο Μανιάτης 
για τον ΔΕΔΔΗΕ ότι πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όλοι. 
Συμφωνώ μαζί του. Πριν μία βδομάδα που είχαμε διαπραγματευτική ομάδα έκανε ευθέως 
το ερώτημα ποιο θα είναι δηλαδή στο πλαίσιο του 0,6 από το 0 μέχρι το 6 υπάρχει η 
ευκαίρια στον Δ/νοντα Σύμβουλο να αποφασίσει ότι θέλει. Έτσι; ήταν ευθύς η απάντηση 
που μου έδωσε ο κύριος Αγαθάκης ότι είναι 2€ αυτή την στιγμή, αυτό επιτρέπουν τα 
οικονομικά. Το να λέμε ότι θα υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση τώρα και μετά θα 
πιέσουμε τον Δ/νοντα να υπογράψει το 4, το 5, το 6€ είναι ουτοπικό για εμένα. Ή δεν 
υπογράφουμε από τώρα Συλλογική Σύμβαση να το σύρουμε με όλους τους κινδύνους που 
μπορεί να έχουμε ως εργαζόμενοι και ως εκπρόσωποι των εργαζομένων έτσι; να υπογράψει 
από τώρα το 4, το 5, το 6 € και μετά να υπογράψουμε, το να λέμε ότι θα υπογράψουμε 
μια Συλλογική Σύμβαση που θα δίνουμε το δικαίωμα στον Δ/νοντα  Σύμβουλο από 0 μέχρι 
6€ μετά, αυριο το πρωί, αφού υπογράψει την Συλλογική Σύμβαση θα σου πει 2€ πόσο 
είναι αυτό που τώρα λέει στο παρασκήνιο και γιατί να μην το πούμε και στο προσκήνιο. Το 
ένα θέμα είναι αυτό.  
Το δεύτερο θέμα είναι, είπα να πιέσουμε να έχουμε μια υπογραφή του τροφείου αυτό το 
θέμα διαπραγμάτευσης αυτή την στιγμή με τον ΔΕΔΔΗΕ, την διαφορά του 2 με  το 6€. Να 
πάρουμε μια υπογραφή ότι το τροφείο θα είναι να μην πω 6€ αφού τα οικονομικά είναι 
δύσκολα στον ΔΕΔΔΗΕ και όλοι το ξέρουμε. Είναι υπέρβαση του 6535 και αν ευελπιστούμε 
Αντώνη γιατί άκουσα και τοποθετήσεις εδώ πέρα ότι 31/12/18 το 6535 ο νόμος αυτός ή θα 
καταργηθεί ή θα αλλάξει να μην είμαστε σε ουτοπίες, να βλέπουμε την πραγματικότητα ότι 
υπάρχει σήμερα, και σήμερα βλέπεουμε ένα νόμο που λέει το 6535. Το αν θα αλλάξει ή 
δεν θα αλλάξει θα το δούμε τότε. Εμείς λέμε τώρα απ΄την στιγμή που θα υπογράψουμε 
αύριο το πρωί, την Δευτέρα, Τρίτη την Συλλογική Σύμβαση, την επόμενη 1η Αυγούστου τι 
θα ισχύσει. Θα ισχύσουν τα 2 ή θα ισχύσουν τα 6€ και το τέλος του 12ου που θα δούμε τι 
θα γίνει. Έτσι;  
Τώρα  ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε κι από ότι άκουσα εδώ πέρα το έβαλε ο 
Αναγνώστου αλλά το επιβεβαίωσε ο Κώστας ο Μασούρας, είπε κι ο Μπίτζας τοποθετήθηκε 
ότι στέλεχος αποδεσμεύτηκε απ’ τον ΔΕΔΔΗΕ για να έρθει στην ΔΕΗ. Η άποψη μου είναι 
ότι είναι ΓΕΝΟΠ αυτή η αποδέσμευση να μην ισχύσει. Και γιατί να μην ισχύσει; Γιατί πρώτα 
προέχουν οι εργαζόμενοι όπως ο νόμος άνοιξε με αφετηρία τους προς απόσχιση 
εργαζόμενους που θα πάνε στον ιδιώτη να χουν το δικαίωμα επιλογής αν θα πάνε στον 
ΔΕΔΔΗΕ. Έτσι; και γιατί το λέω; Διότι άνοιξαν κάποιες θέσεις στην Εμπορία προσχηματικά 
για εμένα. Και γιατί λέω προσχηματικά; Γιατί ακριβώς όταν η Μεγαλόπολη σου λέει ότι έχει 
θέσεις, 6 στην Πάτρα, 7 στην Αθήνα, 1 στην Κόρινθο δεν θα πήγαινε κανένας. Βρέθηκε 
ένας, ενάμισος που πήγανε. Εντάξει; Αυτό είναι προσχηματικό. Θα έπρεπε να ανοίξουν 
ταυτόχρονα οι θέσεις ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, να ισχύσουν τα κριτήρια της μεταθετότητας κ.ο.κ., 
αυτό θα το βρίσκαμε. Έτσι; και δεν μπορεί ο νόμος να ισχύει για κάποιους ευνοούμενους 
για να επιστρέψουν ή να πάνε στον ΔΕΔΔΗΕ. Όπως έγινε πριν από κάποια χρόνια που 
κατηγορήθηκε ο Κόλλιας γιατί κόντραρε τον βουλευτή σας πρόεδρε ότι ήθελε να πάρει 35 
από το αναθεωρημένο και να τους πάει επάνω και να φύγουν και κάποια στελέχη από την 
ΔΕΗ που τα κυνηγούσε η Διοίκηση και να πάνε να γίνουν στελέχη στον ΔΕΔΔΗΕ. Δεν 
διαφωνώ αν το δέχτηκε, δεν με νοιάζει τι κάνει ο Κόλλιας Κώστα ή ο κάθε Κόλλιας  ή τι 
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κάνει ο πριν ο Ζερβός ή τι κάνει. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε και πρέπει αυτή την στιγμή   ε, 
αυτή η ανάκληση, η απελευθέρωση του συγκεκριμένου στελέχους από τον ΔΕΔΔΗΕ , να 
ρθει στην ΔΕΗ πρέπει η ΓΕΝΟΠ να παρέμβει και να σταματήσει αν δεν ανοίξει για να 
ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό.  
Τρίτον, υπάρχει ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει παρθεί απόφαση. Υπάρχουν τώρα 8 
μήνες που δεν έχει δοθεί κλιμάκιο στην ΔΕΗ. περιμένουν μια απόφαση το τι θα ισχύσει αν 
θα ναι το 300, αν θα ναι το 200 ο μέσος όρος να βγει με το παλιό. Ε, δεν γίνεται αυτό ρε 
παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Από βδομάδα σε βδομάδα θα 
βγει απόφαση του Δ/νοντος το πώς θα πάρουν τα κλιμάκια στην ΔΕΗ. Είναι 8 μήνες αυτό 
το πράγμα. Αν θέλουμε να δείξουμε ότι αφού δεν δίνουμε κλιμάκια που αυτή την στιγμή 
έχουν φτάσει το 60% των κλιμακίων του χρόνου, να δείξουμε ότι έχουμε κέρδη το 
εξάμηνο είναι άλλη υπόθεση να το συμφωνήσουμε και να μην κάνουμε τον χαζό κι εμείς.   
Πρέπει μες την βδομάδα να υπάρχει μια απόφαση και να ξέρουμε τι γίνεται.  
Και τέταρτον, το οποίο δεν αφορά το Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ αλλά άπτεται έμμεσα όπως το 
λες Αντώνη ότι ο Συνεταιρισμός μαθαίνω σήμερα, με πήραν 25 τηλέφωνα πήρε μία 
απόφαση, το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού ότι οι διατακτικές έχουν ένα επιτόκιο 8% + φόρο, 
κάτι τέτοιο και γίνεται χαμός. Εγώ δεν είμαι μέλος του Συνεταιρισμού αλλά επειδή η 
ΓΕΝΟΠ, όλοι ήταν υπό την σκέπη…, και θέλω να πάρετε θέση  και να παρέμβετε διότι τα 
ψηφοδέλτια που κατεβάζει ο Συνεταιρισμός είναι υπό τν σκέπη κάποιων παρατάξεων. 
Εντάξει; Ευχαριστώ. 
 
Αδάμ: συνάδελφοι, είμαστε στην Τρίτη ημέρα επιτυχημένων κινητοποιήσεων της 
Ομοσπονδίας στον ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ. Στα πλαίσια των συνδικαλιστικών αγώνων και των 
αποφάσεων της Ομοσπονδίας έγιναν και γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις. Και θα 
συνεχίσουν να γίνονται μέχρι οι ψευτοεπενδυτές να αποχωρήσουν από την περιοχή του 
ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ.  Και θα συνεχίσουμε αυτές τις κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα όταν 
θα φτάσουνε στην Μεγαλόπολη. Σίγουρα υπήρξε μία παράληψη να ενημερωθούν όλα τα 
Σωματεία, ενημερώθηκαν μόνο τα τοπικά Σωματεία της περιοχής, αυτό είναι έτσι. σίγουρα 
όμως δεν υπήρξε δόλος και κανένας αποκλεισμός. Δεν θέλαμε ν’αποκλείσουμε κάποιο 
Σωματείο από έναν αγώνα. Σίγουρα αν παραβρίσκονταν όλα τα στελέχη θα έδιναν 
ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα μεγαλύτερη δυναμική στον αγώνα. Σίγουρα όμως 
δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο αγώνας συνεχίζεται και αύριο στις 6:30 η ώρα θα συνεχίσουμε 
να είμαστε στην πύλη του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ για να αποτρέψουμε τον νόμο και τις επιλογές 
της Κυβέρνησης και με την υλοποίηση της ΔΕΗ και των νέων θυγατρικών για την απόλυση 
των μονάδων. Σίγουρα δεν θα πρέπει να μείνει αναπάντητο η συμμετοχή ανθρώπων του 
Συνδικάτου στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών αυτών, ίση μεταχείριση προς όλους 
και αυτό θα πρέπει να το δούμε άμεσα. Ίση μεταχείριση προς όλους ότι έγινε από τον 
ΣΠΑΡΤΑΚΟ για τον Άρη τον Βατάλη θα πρέπει να γίνει από τον Λυγκιστή για τον 
συνάδελφο Δεληγιώργη Χρήστο.  
Τέλος, κλείνοντας θέλω λίγο να σας ενημερώσω για τις συνδικαλιστικές άδειες επειδή στον 
προ- προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε το φαινόμενο της υπέρβασης, θα ήθελα όλοι σας 
που δηλώνετε συνδικαλιστική άδεια, οι συνδικαλιστικές άδειες να δηλώνονται μέχρι τις 28 
του μήνα, έτσι ώστε να μπορούμε και να έχουμε την δυνατότητα, αν χρειάζεται να 
κάνουμε κάποια παρέμβαση να την κάνουμε έτσι ώστε να μην μείνει κανένας συνάδελφος 
ακάλυπτος.  
 
Καρράς: λοιπόν συνάδελφοι, μείναμε λίγοι, θα περιμένετε να πω λίγα. Θα πω πολλά όμως. 
Όσο και να εξαντλήσω την διάθεσή μου σ’ αυτό που λέω ότι πρέπει να είμαστε ομόψυχοι 
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και αλληλέγγυοι και ενωτικοί δεν πρέπει να ‘μια γιατί θα θεωρηθώ αφελής. Αφελής δεν 
υπήρξα στην ζωή μου. Μεγάλωσα από μικρό παιδί στα Δυτικά προάστια. Αν θέλετε σ’ αυτή 
την αίθουσα να γίνω αφελής δεν θα γίνω. Αν νομίζουν ότι με τους 31 στην Μεγαλόπολη θα 
διορθώσουμε το Δ.Σ. που κάποιοι απουσιάζουν και δεν είναι εδώ σε τέτοιου είδους 
αποφάσεις, δεν θα γίνει. Στην Μεγαλόπολη δεν χρειάζονται 31. Αν θεωρούν ότι αν έρθουν 
στην Μεγαλόπολη και πούνε, αν την υπογραφή την βάζει ο Παναγιωτάκης ή ο 
Βασιλόπουλος και πρέπει να είναι χειρότερος ο Βασιλόπουλος ή καλύτερος ο Παναγιωτάκης 
ανάλογα με τα συμφέροντα πολιτικά ή τα πως γνωρίζουν καλύτερα τον Βασιλόπουλο ή τον 
Παναγιωτάκη δεν θα το κάνω. Αφελείς δεν υπάρχουν. Τι μου λέει η πρώτη υπογραφή θα 
είναι του παναγιωτάκη και η δεύτερη του Βασιλόπουλου δηλαδή ο πρώτος είναι χειρότερος 
από τον δεύτερο ή ο δεύτερος είναι χειρότερος; Απολιτίκ πράγματα εδώ. Και θέλετε να σας 
πω και κάτι; Στεναχωριέμαι. Εντάξει η αίθουσα έχει μείνει έτσι κι αν συνεχίσει θα γίνουμε 
και χειρότεροι. Ήρθε να μας δηλώσει πολιτικά ότι τον Σεπτέμβρη πιστεύω θα είμαστε 
εκτός μνημονίου. Και τον Οκτώβρη θα προχωράει τον 3565 2€ θα έχει ο ΔΕΔΔΗΕ και ο 
3565 δεν άπτεται στο μνημόνιο, άπτεται στο εκτός μνημόνιο. Δηλαδή, τον Σεπτέμβρη θα 
πάψει να υπάρχει μνημόνιο. Και θέλουν να κάνουν πολιτική κουβέντα πάνω σ’ αυτό. και ο 
τραγέλαφος όλος είναι και δεν διαφωνώ Χρήστο χαριτολογώντας θα τα πω, να πάμε πότε 
τον Σεπτέμβρη; Να πάρουμε τον 3565, να τον καταργήσουμε τον Σεπτέμβρη; Ή να πούμε 
ότι δεν ισχύει γιατί είμαστε σε καθαρή έξοδο; Αφελείς θα γίνουμε; Πολιτικάντιδες είμαστε 
εδώ; Καθίστε καλά. Ή θέλουμε στο επόμενο να ξεκινάει ο λόγος μας με τον Μητσοτάκη, τι 
θα κάνει ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης θα ρθει. Αν θέλουμε να κάνουμε πολιτική σε 
κάποια πράγματα θα κάνουμε πολιτική και θα καθόμαστε εδώ πέρα και οι 31 και θα 
κάνουμε και διάλογο και θα αναπτύξουμε και τις κόντρες μας. αλλά χαριτολογώντας, ότι οι 
31 πρέπει να είναι στην Μεγαλόπολη για να δείξουνε πίστη ε δεν το πιστεύω αυτό. εγώ 
θεωρώ ότι οι δέκα που με ψηφίσανε και οι άλλοι δέκα που μου προτείνανε και οι άλλοι 31 
που με ψηφίσανε έχουν εμπιστοσύνη σ’ εμένα   κι εγώ έχω εμπιστοσύνη σ’ αυτούς. Αν θα 
πάω μόνος μου στην Μεγαλόπολη και συγνώμη πρόεδρε, μόνο αν μου έχει εμπιστοσύνη ο 
πρόεδρος θα τα καταφέρω. Και μόνος του να πάει είναι εντάξει, χρειαζόμαστε και οι 31; Τι 
κάνουμε εδώ παιχνιδάκια; Και εντέλει τι θέλουμε; Απολιτίκ τελείως θα γίνουμε; Ακούστε 
συνάδελφοι για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα πράγματι είναι δύσκολα και πράγματι θα τα 
αντιμετωπίσουμε αλλά από εκεί και πέρα αν θέλετε να κάνουμε πολιτική στην πολιτική 
μόνο για να κάνουμε εγώ δεν θα τα αφήνω, θα πρέπει να τα απαντάω. Και στην τελική 
θέλετε να σας πω κάτι; Μπορεί να είμαι κι εγώ σε ένα Σωματείο, στην ΕΤΕ, δεν μπορεί 
όμως στο ψηφοδέλτιό μου  να είμαι αρχηγός, να παίρνω απόφαση και να ψηφίζω απ’ το 
’12 τον 3565, το ’15 να τον υπογράφω σε Συλλογική Σύμβαση 3565 και το 2018 για το 
θεαθήναι  να λέω στην παράταξή μου ότι ξέρετε, στηρίζουμε αυτή την πολιτική αλλά από 
την άλλη σαν πρόεδρος του Σωματείου ή σαν γραμματέας της Ομοσπονδίας θα το 
καταρρίψω. Ή υποστηρίζεις ή δεν υποστηρίζεις. 6τι είναι αυτό το πράγμα εδώ; Δηλαδή μας 
κόλλησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση μια μπαχαλοποιημένη κατάσταση που άλλα θα λέμε, άλλα 
θα κάνουμε και άλλα θα πράττουμε; Τι είναι η αλήθεια; Δεν ήθελα να πω καθόλου. Αφελής 
δεν είμαι. Αλλά εντέλει για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα και να μιλάμε και λίγο 
σοβαρά. Το 3565 υπάρχει Χρήστο. Όσο θα υπάρχει το 3565 για τον ΔΕΔΔΗΕ και για τον 
ΑΔΜΗΕ άλλο πράγμα η ΔΕΗ, η ΔΕΗ δεν έβαλε 3565, κάναμε έναν διάλογο διαφορετικό, 
έχει άλλου είδους προβλήματα όσο θα υπάρχει ο 3565 και η υπέρβαση υπάρχει, το 3565 
θα περιορίζει και το τροφείο. Τέλος! εδώ και δύο χρόνια αν θέλαμε να τον αλλάξουμε ήταν 
πολιτική απόφαση τον 3565, έπρεπε ο Υπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, η Κυβέρνηση, 
να τον αλλάξει. Τώρα, αν θέλουνε, στο τέλος κι εδώ είναι ο τραγέλαφος, ο ένας λέει τον 
Σεπτέμβρη, εγώ ότι και να πιστεύεται εσείς οι άλλοι είμαστε σε καθαρή έξοδο, δεν υπάρχει 
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μνημόνιο, κι ο άλλος επικεφαλής της παράταξης είπε ότι τον Σεπτέμβρη θα βγούμε στα 
κάγκελα. Αποφασίστε τι θέλετε. Και με συγχωρείς πρόεδρε, ανήκεις σε αυτό το 
ψηφοδέλτιο. Αποφασίστε τι θέλετε. Ισχύει ο νόμος; Ή τον νόμο τον αφήνουμε εκτός και 
πάμε να κάνουμε κατάληψη τον Σεπτέμβριο. Η ΔΑΚΕ έτσι κι αλλιώς, για να ξεκαθαρίσουμε, 
δεν έβαζε ζητήματα αν είναι καλός ο Παναγιωτάκης ή καλός ο Χατζηαργυρίου ή αν πρέπει 
να λέμε Ζοζεφίνα, Ζοζεφίνα την λέμε.  
Το θέμα μας είναι κατά πόσο επιλεκτικά γίνονται ζητήματα, επιλεκτικά βάζουμε 
αναπληρώσεις, έχει δίκιο ο Μπίτζας, έχεις έμμεσο δίκιο κι εσύ, αν επιλεκτικά κάνουμε 
πράγματα ή προς όφελος των Επιχειρήσεων και προς όφελος των εργαζομένων. Τα 
κάνουμε μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε προσωπικά ιδιοτελή ή μη ιδιοτελή πολιτικά, 
να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα. Αυτό είναι το θέμα. Κι εγώ συμφωνώ ότι σήμερα αυτό 
γίνεται. Το χω καταδείξει και το χουμε καταδείξει τουλάχιστον ως παράταξη και ως 
γραμματέας ότι αυτό κάνουν. Αποτελεί, αν θέλετε, ο πρόεδρος έναν νέο Χότζα που 
αποφασίζει και διατάζ4ει και κάνει ότι θέλει μόνος του και συζητάμε τώρα για την Μακένζυ, 
γιατί να συζητάμε για την Μακένζυ; Δηλαδή τι μας πειράζει στην Μακένζυ; Το ένα 
τρακόσια; Ότι δώσαμε ένα τρακόσια την στιγμή που φυλλοροεί οικονομικά η Επιχείρηση; 
Ότι η Μακένζυ  εξυπηρετεί κι άλλον ανταγωνιστή μας; ότι δεν χρειαζότανε και συμφωνώ 
απόλυτα με τον πρόεδρο που είπε στην Συνέντευξη Τύπου και συμφωνεί κι ο Σαράντος ότι 
δεν χρειαζόταν καν η Μακένζυ όταν ο παναγιωτάκης έχει 40 χρόνια εμπειρίας κι αυτά τα 
θέματα που έβγαλε η Μακένζυ θα μπορούσε να τα πει μέσα σε ένα λεπτό. Τι να 
συζητήσουμε; Τι να καταγγείλουμε τον Παναγιωτάκη; Τον Δ/οντα; Το πώς λειτουργεί τρία 
χρόνια; πάει στο τέταρτο. Ίσως τελικά η διάρκεια των ετών που ως πρόεδρος και δύο ως 
Δ/νων Σύμβουλος, να σας πω και κάτι; Πάψει ότι έχουμε δίκιο εμείς που καταγγέλλουμε 
και ουσιαστικά τελικά αποδείξει ότι ήτανε και ικανότατος. Αυτή είναι η αλήθεια. Η διάρκεια 
λέω που κάθεται ως πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. Η διάρκεια καμιά φορά αποδεικνύει 
πράγματα.  Ίσως η διάρκεια αποδείξει αυτό το πράγμα, ότι ήταν ικανότατος ως πρόεδρος 
και Δ/νων Σύμβουλος γιατί άμα μείνει κι άλλα επτά χρόνια ότι και να λέω εγώ, προσωπικά 
το λέω δεν θα ισχύει, γιατί στην πράξη θα αποδείξει η ευημερία του το αντίθετο.  
Λοιπόν, για να είμαστε απλοί θεωρώ ότι στα θέματα τα πολιτικά θα πρέπει να είμαστε 
φιλαλήθεις. Τον Σεπτέμβριο δεν είμαστε σε καθαρή έξοδο, το 3565 θα ισχύει μέχρι το 
τέλος του χρόνου. Έτσι όπως ορίζει κι ο νόμος. Αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί να πείσει το 
κόμμα του και την Κυβέρνησή του ή αν νομίζει κάποιος άλλος που είναι παρακείμενος 
αυτού, ότι θέλει να πάει να κάνει μια κατάληψη στον ΔΕΔΔΗΕ πιστεύοντας ότι ο 3565 δεν 
θα ισχύει, τον προκαλώ να κάνουμε κατάληψη όχι μόνο στον ΔΕΔΔΗΕ και στην ΔΕΗ και 
τον ΑΔΜΗΕ. Κι εγώ θα είμαι πίσω του. αλλά θα αναιρέσει τις αποφάσεις που πήρε πριν. 
Κλείνοντας τώρα, να πω δυο κουβέντες για το θέμα της εισφοράς και να τελειώνουμε. Εξ 
αφορμής θεωρώ, ακούστε λίγο κι αυτό, έχει ένα χρονικό μπροστά μας γιατί άκουσα θα τα 
πει ο πρόεδρος θεωρώ, αλλά να τον καλύψω κι εγώ λίγο, στο ότι το σίγουρο είναι ότι θα 
κάνουμε εξαντλητική κουβέντα με τα σωματεία – μέλη. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά την 
εμπειρία που έχουμε ακόμη και αυτό το 0,38 αν υιοθετήσουμε ως πρόταση, αν το 
υιοθετήσουμε δεν είναι πρόταση άποψη είναι αυτή  την στιγμή, αν το υιοθετήσουμε το 
0,38 που δεν είναι τίποτα, είναι ένα τσιγάρο σ’ ένα πακέτο δεν κάνει 0,38 ίσως ξεπερνάει 
τα 50 λεπτά αν το υιοθετήσουμε θα πρέπει να το εξαντλήσουμε με τα Σωματεία μέλη.  
Το δεύτερο που συμφωνώ και δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας είναι ότι θα 
εξαντλήσουμε κάθε εξορθολογισμό στην διαχείριση, έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά τα χρόνια 
την εξαντλήσαμε για να έχουμε κι ένα αποθεματικό, και να ξοφλήσουμε κι ένα τεράστιο 
χρέος κι όχι μόνο αυτό, κάναμε και μια μεγαλειώδη προσπάθεια και οι 31 και το προεδρείο, 
να κουρέψουμε και χρέη ώστε να βρεθούμε σ’ αυτό το αποθεματικό που έχουμε σήμερα, 
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γιατί αν υπολογίσει κανένας, χωρίς να κάνουμε κουρέματα χρεών, δεν θα έπρεπε να 
έχουμε αποθεματικό. Θα έπρεπε να είμαστε και μέσα. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι, θεωρώ ότι 
θα έρθουμε με αυτά τα δύο για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Και θα συμφωνήσω 
απόλυτα και η ΕΤΕ ίσως καταλαβαίνει γιατί πέρασε κι από εκεί ως γραμματέας και 
συμφωνώ απόλυτα στο ότι ναι, μια αύξηση χρειάζεται το είπε ο Μανιάτης ότι θα 
ακολουθήσει νέα αύξηση. Αντιλαμβάνομαι τον Μανιάτη γιατί το αντιλαμβάνεται. Διότι, το 
συνδικάτο της ΕΤΕ είναι μια μικρογραφία της ΓΕΝΟΠ. Οι συνδρομές είναι διαφορετικές ο 
νοών νοείτω, όσοι έχουν περάσει από την ΕΤΕ καταλαβαίνουν  και δεν μπορεί μία 
Ομοσπονδία να λειτουργήσει με αυτά τα χρήματα που παίρνει αυτή την στιγμή που δεν 
ξεπερνάνε αν διαβάσετε σήμερα στον οικονομικό απολογισμό μεσοσταθμικά τα 23.000. και 
επειδή έκανε κι έναν οικονομικό απολογισμό ο ταμίας σ’ αυτή την τριμηνία έχουμε μία 
υπέρβαση των 17.000. Αν λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα και θα χουμε υπέρβαση στο 
επόμενο χρονικό διάστημα συνεχώς. Διαπιστώνοντας δε το πρώτο, ότι θα πρέπει να 
κάνουμε 12 Εκτελεστικές, 6 Δ.Σ. τον χρόνο, 3 Συνέδρια, διαπιστώνοντας ακόμα ότι όπως 
το πε κι ο ταμίας, όπως ειπώθηκε κι από άλλους ότι πρέπει να είμαστε και καταστατικά και 
οργανωτικά και δημοκρατική λειτουργία μας, διαπιστώνοντας ακόμα από τα fb βλέποντας 
ότι έπρεπε να υπογράψουμε τρεις Συλλογικές Συμβάσεις και ξέρεις τι απαιτούν οι 
συνάδελφοί μας; και στις τρεις Συλλογικές Συμβάσεις να έχουν πλήρη ενημέρωση. Αν δεν 
την κάνουν τα Σωματεία – Μέλη που πρέπει να την κάνουν μαζί με την ΓΕΝΟΠ, ποιος θα 
την κάνει; Πότε θα πάμε να κάνουμε αυτή την ενημέρωση; Εάν δεν υπάρχουν βαλάντια; 
Με όλα αυτά λοιπόν, θα πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα. Πρωτίστως με ατ Σωματεία – 
Μέλη μεταξύ μας κι αν θέλετε εκτενέστερα με τους εργαζόμενους, πως δεν μπορεί να μην 
γίνει μία αύξηση, να μην προβλέψουμε δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχει 
εύρυθμη λειτουργία με δεδομένο ότι τα 15.000 μέλη που έχει η Ομοσπονδία σε βάθος 
χρόνου, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, δεν θα είναι 15.000. θα είναι πολύ λιγότερα. Τα 
είπε ο Σάκης να μην τα επαναλάβω. Κι επειδή ήρθε ο Θωμάς και είπα πράγματα που έλειπε 
αλλά δεν κατονόμασε, θα του απαντήσω πολιτικά. Όταν η Αχτσιόγλου τις συλλογικές  
συμβάσεις όπως τις είπε χθες τις κάνει κλαδικές γιατί λέει υπογράφουμε κλαδικές 
συμβάσεις και προηγούνται των επιχειρησιακών αλλά τον νόμο τον έχει αφήσει τότε θα 
πιστέψω ότι μετά τον Σεπτέμβριο θα είμαστε εκτός μνημονίου και το 3565 από τον 
Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει.  
 
Αδαμίδης: λοιπόν, επιγραμματικά, να πω δύο – τρία πράγματα.  Και πριν το μνημόνιο 
υπερίσχυαν οι Συλλογικές Συμβάσεις, οι επιχειρησιακές και όχι οι κλαδικές. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 
θυμίζω ότι υπέγραφε επιχειρησιακή σύμβαση. Και επειδή ήταν καλύτερη η Ομοσπονδία 
Χειριστών Ελλάδος δεν έδινε στους χειριστές που δεν ήταν μέλη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, δεν 
έπαιρναν την σύμβαση των χειριστών Ελλάδος, έπαιρναν την επιχειρησιακή γιατί ήταν και 
καλύτερη. Τι διαφορά έχει; Ότι στον Νόμο πριν έλεγε το ότι η καλύτερη την παίρνει ο 
μισθωτός. Πάντα παίρνει την καλύτερη. Αν δηλαδή, ήταν η κλαδική καλύτερη αλλά 
κλαδική δεν θα υπέγραφε ποτέ η ΔΕΗ γενικώς με τον ΣΕΒ παρουσία αυτής της ιστορίας. 
Έγινε ένα μπέρδεμα με τις Συλλογικές Συμβάσεις γιατί νομίζαμε ότι παίρναμε διάφορα 
πράγματα, ο καθένας ήθελε να αναδείξει οτιδήποτε. Ποτέ δεν ήταν ισχυρότερες οι κλαδικές 
συμβάσεις από τις επιχειρησιακές. Ο 1876 του ’90 είναι απόλυτα σαφής σε αυτό. πρώτα 
προηγείται η επιχειρησιακή στην Επιχείρηση, δεν μπορεί να επιβάλλεις εσύ στην ΔΕΗ εάν 
κάνει επιχειρησιακή σύμβαση να πάρει την σύμβαση των χειριστών Ελλάδος. Και γι αυτόν 
ακριβώς τον λόγο στην Επιχείρηση όλοι οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης παίρνουν την 
Σύμβαση. Επαναλαμβάνω είναι καθαρό. Ο 1876 δεν έχει μεγάλες τροποποιήσεις. Οι 
μνημονιακές τροποποιήσεις μόνο μία έκανε και ήθελαν να την επιβάλλουν οι εργοδότες και 
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σου λέει εγώ που έχω μηχανουργείο μικρό δεν μπορώ να δώσω στον μηχανοτεχνίτη μου 
ότι του δίνει αυτός που έχει παράδειγμα μια τεράστια Εταιρεία που έχει μηχανουργείο. Η 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Άλλος μπορεί να κάνει με την ΒΙΟΧΑΛΚΟ μία σύμβαση και αυτός που έχει το 
μηχανουργείο στο χωριό του εκεί απέξω στην Μελίτη, απέξω στο Αμύνταιο δεν μπορεί να 
δώσει στον μηχανοτεχνίτη τα ίδια χρήματα. Γι αυτό ήταν απαίτηση των εργοδοτών και 
πήγαν και κατάφεραν μέσα στην διαδικασία του μνημονίου να κάνουν τις επιχειρησιακές 
συμβάσεις.  
Πάμε λοιπόν παρακάτω. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εμείς δεν θέλουμε να πάθουμε εδώ 
πέρα καμιά λοβοτομή. Λειτουργούμε ακόμη μες το μνημόνιο. Και υπογράψαμε συμβάσεις 
προφανώς εντός του μνημονίου. Το 2012 Γιώργο έγινε μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
Δεν είχε λήξει. Από τον Νοέμβριο του ’11 η Διοίκηση προχώρησε μονομερώς στην 
περικοπή. Για ποια Συλ. Σύμβαση μιλάτε; Είχε λήξει η Συλ. Σύμβαση που είχαμε, του ’09; 
Δεν προχώρησε μονομερώς ο Ζερβός, κι έκοψε αυτά που έκοψε; Γιατί τα έκοψε; Γιατί 
υπήρχε το 3565. Τι υπογράψαμε το ’12, έξι μήνες μετά την περικοπή; Τι λέει η Αγωνιστική 
Συνεργασία; Ότι βάλατε μέσα στον Νόμο, μέσα στην Συλλογική Σύμβαση το μνημόνιο. Κι 
εμείς για να κάνουμε ένα τερτίπι είπαμε δεν υπογράφουμε αυτό αλλά υιοθετούμε την 
απόφαση 134. Που είναι και σαφέστατο ότι κόβεται. Δεν ντρεπόμαστε λίγο.  
Θα πρέπει να ξέρετε ότι εκείνη η απόφαση 134 είχε χαρακτηρίσει ότι τα επιδόματα είναι -
33%. Από τότε κόπηκε. Όποιος τολμούσε να πει ότι αυτό δεν  είναι επίδομα αμέσως θα 
άνοιγε η ιστορία των επιδομάτων στο σύνολο τους. το έχουμε πει πολλές φορές στην 
αίθουσα, και αν θέλετε να ευχαριστείτε την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ που έδωσε σε τρεις 
ανθρώπους για να κοροϊδέψει να πούμε, πράγματα το 1,5€ καλά κάνετε.  
Δεύτερον, το 3565, ο 4024 έληγε 31/12/15. Τότε, όταν πήγαμε να κάνουμε την σύμβαση 
που πάλι φωνάζαμε για τα τυράκια από εδώ, για το έτσι από εκεί, για το άλλο από εκεί, 
λέγαμε το 2014 ότι θα κάνουμε το 2015 την σύμβαση τον μήνα Φεβρουάριο ότι λήγει 
31/12/15 και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό μας έλεγαν, να μην υπογράψουμε 
συμβάσεις, θα πάρουμε καλύτερη, θα μας δώσει περισσότερα. Η Κυβέρνηση όμως, τον 
Αύγουστο του 2015 μαζί με όλους τους υπολοίπους υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Και πήγε 
την διαδικασία αυτή με νόμο μέχρι 31/12/2018. Άρα το 3565 ισχύει μέχρι 31/12/18. Στο 
μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε πριν από 20 ημέρες, σ’ ένα σύνολο 1000 σελίδων που έχει 
βάλει ζητήματα πάρα πολλά που τα παρέτεινε μέχρι το ΄22 δεν έχει βάλει αυτό. δεν το έχει 
βάλει. Άρα 31/12/18 εάν δεν συμβεί κάτι άλλο άρα θα είναι μετά την λήξη του μνημονίου 
με ……………. Νόμος. Ας αναλάβει το κόστος. Είναι βέβαιο ότι 31/12/18 θα έχουμε 
παρέμβαση στο 6535, στο 4024. Διότι αν δεν πάρει μία πρόβλεψη η Κυβέρνηση να 
νομοθετήσει σημαίνει ότι καταργείται. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι πάμε στους μισθούς του 
’09; Τελειώνουν τα πλαφόν; Τι είμαστε αφελείς; Προφανώς όμως το 6535 μπορεί να έχει 
μια χαλαρότητα. Γι αυτό κι εμείς μιλήσαμε όχι από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο για 
κινητοποιήσεις. Του είπαμε του Αγαθάκη και του Ζερβού γιατί το πρόγραμμα του 6535 στη 
ΔΕΗ πως βγήκε; Δεν βγήκε με περικοπές τεράστιες με τα μεταβλητά; Ξέρετε πόσο έγιναν; 
50%. Και από την άλλη μεριά αυξήθηκαν οι εργολαβίες. 50% περικοπές είναι. Σ’ αυτούς 
που έκαναν μεταβλητά. Αλλά άμα δεν έχω εγώ μεταβλητά δεν με νοιάζει αν κοπούν. Αυτού 
όμως που του κόπηκαν είναι μείωση μισθού. Και βγήκε το τροφείο και θα βγει μέχρι τέλος 
του χρόνου. Μας είπε από την πρώτη στιγμή η Διοίκηση και της ΔΕΗ ότι εμείς το 6535 το 
παρακολουθούμε. Ναι Χρήστο, αλήθεια είναι, ότι δεν έδωσε τα κλιμάκια για να μην έχει το 
δεύτερο τρίμηνο του ’18 κόκκινο. Εμείς ποτέ δεν κρύψαμε απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η 
ιστορία. Και θα τα δώσει το επόμενο. Αμέσως, τις επόμενες ημέρες και βδομάδες θα τα 
πάρουν προφανώς αναδρομικά κι αν το κοκκινίσει μετά όλοι προσδοκούν το 31/12/15. Αν 
αυτό συνεχίζεται προφανώς θα έχουμε παρεμβάσεις γενικότερα στην μισθοδοσία. Το 
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ξέρουμε από την πρώτη στιγμή αυτό. τώρα, γιατί είπαμε το εξής Θωμά, άκουσε λίγο, εμείς 
δεν ήμασταν παρόντες όταν η ΓΕΝΟΠ γραμματέα δεν ήταν θέμα της παράταξης του ΕΑΜΕ, 
όμως ήταν θέμα  ομόφωνης σχεδόν απόφασης του Δ.Σ. της ΕΤΕ/ΔΕΗ όπου είπε πάμε σε 
κινητοποιήσεις γιατί το τροφείο έγινε 2€ από τον Νοέμβριο του 2016. Και πήγαμε και 
κάναμε κινητοποιήσεις και ήμασταν παρόντες και ήταν τότε εδώ ο Τωμαδάκης, και ήταν 
εδώ ο Μανιάτης και ήταν εδώ όλη η ΕΤΕ κι εμείς πήγαμε δίπλα αλλά φάγαμε τα μούτρα 
μας. διότι, οι κινητοποιήσεις που κάναμε όπως είχε κάνει και ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και είχαμε πει 
κάτι αντίστοιχο για το πλαφόν, φάγαμε τα μούτρα μας και λίγο με την ουρά στα σκέλια 
βρήκαμε έναν τρόπο να δικαιολογήσουμε την απόσυρσή μας από τις κινητοποιήσεις. 
Δηλαδή, τόσο καιρό τι κάναμε; 20 μήνες τι κάνουμε και δεν το έχουμε στα 6€; Ναι, 
βεβαίως, πήγαμε υπογράψαμε μία σύμβαση και ήταν η σύμβαση η οποία είναι πολύ 
καθαρή, πιο καθαρή γιατί εγώ πρόβλεψη κάνω ότι από1/1/19 η ΔΕΗ θα παίρνει 4€ τροφείο 
και ο ΔΕΔΔΗΕ 6€, γαιτί είπε ο γραμματέας ότι δεν είναι πρόβλημα το ότι μπαίνει μέσα η 
Εταιρεία, είναι το 6535 που τον κρατάει. Και μας είπε τώρα Χρήστο «δεν το ανοίγω». Εμείς 
του είπαμε ή δώσε μας, εφόσον θέλετε να κάνετε το λεκτικό της ΔΕΗ, δηλαδή ότι από τον 
υπολογισμό αυτό θα πάμε να φτιάξουμε, να το αφαιρέσουμε από το τροφείο, κάνε το 
τροφείο αύριο το πρωί 6€, κι αν δεν μπορείς 6 κάντο 4 και γράψε το ίδιο πράγμα. να 
ξέρουμε στην χειρότερη περίπτωση ότι θα είναι ίσα με την ΔΕΗ, 4€ το τροφείο συν την 
διαδικασία που έχει να κάνει με την πρόσθετη ασφάλιση. Αλλά εκτιμήθηκε το ότι είναι πιο 
καθαρό αυτό που γράψαμε στον ΑΔΜΗΕ, γιατί στην ΔΕΗ δεν γράψαμε το ίδιο πράγμα; Δεν 
ξέραμε εμείς τι τραβούσαμε, όλη την ιστορία με την Διοίκηση Παναγιωτάκη; Η Διοίκηση 
Παναγιωτάκη ηττήθηκε στην Σ.Σ.Ε.. Μεγάλη ήττα έφαγε, γιατί αν υπογράφαμε σύμβαση 
τον Γενάρη δεν θα είχαμε ούτε την επέκταση του κλιμακίου, ούτε το 5%. Ούτε το 
τροφείο, γιατί δεν το ήθελε. Εκτός κι αν λέγαμε ότι θα κάνουμε κινητοποιήσεις για τις 
οποίες βάλαμε την ουρά στα σκέλια, δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι είναι γιατί το 6535   δεν 
έβγαινε με τις κινητοποιήσεις που κάναμε στην ΕΤΕ. Ε, λοιπόν ναι ηττήθηκε ο 
Παναγιωτάκης γι αυτό κρατάει μούτρα ακόμα διότι έφαγε μεγάλη ήττα ενώ δεσμεύτηκε 
στις τράπεζες ότι θα μειώσει το τροφείο κατά 12 εκατομμύρια, τόσο είναι, έφαγε και αυτό, 
έφαγε και το 5% γιατί το είχαμε στην Σύμβαση και τον πιέσαμε και το πήραμε, και πήρε 
και την άλλη την ιστορία με το άνοιγμα των κλιμακίων. Γιατί εκεί ήτανε Χρήστο κίνδυνος 
για αυτό το πολιτικό ζήτημα, το ότι εμείς θα το πάμε, με μία ευθύνη που ξέραμε πάρα 
πολύ καλά ότι μπορεί και την επόμενη μέρα να μην μπορούμε να είμαστε εδώ. Εννοώ στην 
θέση μας. και του είπαμε θα πάμε πολιτικό είναι το ζήτημα της Σύμβασης. Θα την πάμε την 
μετενέργεια. Κι από αύριο το πρωί, από 1 Ιουνίου για την ακρίβεια από 29 Μαΐου είχαμε 
μπει ήδη στην μετενέργεια. Να δούμε πόσο μπορείς να το πας εσύ και το πόσο μπορούμε 
να το πάμε εμείς. Και βεβαίως έγιναν και οι παρεμβάσεις στην πολιτική ηγεσία. Πάντα 
γινόντουσαν ξεχάσαμε που λέγαμε πάμε με το Υπουργείο Οικονομικών και υπογράφουμε κι 
οι άλλοι λέγανε στην ταμπακιέρα κάναμε του Χριστοδουλάκη την αύξηση. Ο Σταμάτης δεν 
κυνήγαγε τον Λαφαζάνη μαζί με τον Αντώνη μέσα στο Υπουργείο για να υπογράψουν την 
προηγούμενη Σύμβαση; Δεν ήθελε ο Ζερβός την έγκριση; Τούτος εδώ έπαιζε με 
μεγαλύτερη άνεση και μας πήγε καροτσάκι μέχρι εκεί. το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι; Το 
ότι πήραμε μία παράταση τρεις μήνες επιπλέον της σύμβαση χωρίς να χάσει τίποτα ο 
εργαζόμενος και πήραμε περισσότερα από όσα αυτός ήθελε να μας δώσει. Το είπαν και ο 
Καραλευθέρης και ο Φωτόπουλος. Δεν την ψήφισαν την σύμβαση. Ο Σταθάκης δεν την 
ψήφισε την Σύμβαση, ο άλλος δεν την ψήφισε, η άλλη έγραψε σημείωση στην σύμβαση. 
Λέει ότι είναι εκτός προϋπολογισμού. Άλλα είπαμε στις τράπεζες. Γιατί ηττηθήκαμε τι δεν 
πήραμε; Έτσι κι αλλιώς το τροφείο στην προηγούμενη σύμβαση τι έλεγε; Θα δίνεται, θα 
χορηγείται έως 6€ κατά την διάρκεια ισχίου της παρούσης. Και με το που τελείωνε, έληγε. 
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Κατάκτηση ήταν ότι το ξαναβάλανε. Γιατί δεν σημαίνει, κατά τον Παναγιωτάκη «ότι αφού 
το είχατε άρα σας το δίνω» αυτά δεν μας είπε; Έφαγε μια πολύ μεγάλη ήττα ο 
Παναγιωτάκης και αυτό το κρατάει Μανιάτικο. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι ξέρουν πάρα πολύ 
καλά για το πώς ήταν η Σύμβαση. Κι εμείς τι έχουμε πει; Ότι είναι μια σύμβαση συνέχεια 
της προηγούμενης η οποία προσέθεσε. Κι αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το 6535 θα 
το δούμε 31 12ου εγώ δεν είπα νωρίτερα, τον Αύγουστο, ούτε τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα 
τους λέμε, εσείς μιλάτε για τον Αύγουστο ότι θα κάνετε καθαρή έξοδο. Άρα λοιπόν, τι σας 
ενοχλεί και θέλετε να κάνετε τέτοιο λεκτικό; Αυτή ήτανε η κουβέντα και με τον 
Μανουσάκη και με τον Μιζανίτη για ν’ αλλάξει το λεκτικό. Γιατί όλοι θέλανε να πάρουν το 
λεκτικό του Παναγιωτάκη. Και η σύμβαση του ΑΔΜΗΕ έχει κουβεντιαστεί και έχει 
υλοποιηθεί από την πρώτη στιγμή έτσι όπως έγιναν όλες. Παντού έγιναν οι 
διαπραγματεύσεις, παντού ήταν οι ομάδες. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση 
με 20 ανθρώπους με τον Δαμάσκο. Η σύμβαση έκλεισε σε επίπεδο προεδρείου της ΓΕΝΟΠ, 
Υπουργείου και Παναγιωτάκη με μία ήττα της Διοίκησης. Όσο κι αν αφήναμε το πράγμα να 
κουβεντιάζεται δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα.  
Εμείς, έχουμε πει ένα πράγμα, από την πρώτη στιγμή, αν αύριο το πρωί, υπάρχει ένας 
κίνδυνος γι αυτούς που πρέπει να είναι στην Μεγαλόπολη, αν αύριο το πρωί βρεθεί το 
προεδρείο της ΓΕΝΟΠκαι οι 31 στην Μεγαλόπολη για να κάνουν αυτό που κάνανε πάνω και 
επισκέπτεται ο Χ επενδυτής την Μεγαλόπολη εκείνη την ημέρα, την άλλη μέρα εγώ πρέπει 
να ξαναείμαι και τις έξι, γιατί είναι βέβαιο με κάποιον θα με κατατάξουν. Άλλωστε αυτά 
έχουν γραφτεί και σε ανακοινώσεις. Αυτό δεν μας ενοχλεί όμως, εμείς ξέρουμε τι κούτελο 
έχουμε. Και μπορεί να το ανοίξουμε και περισσότερο, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε 
και οι 31 και τις επόμενες 6 ημέρες εκεί για να δείξουμε το ότι μήπως δεν έγινε η 
διαδικασία, πάνω στην Μελίτη. Υπάρχει ένα ζήτημα, το εντοπίσαμε. Η Μεγαλόπολη από 
την πρώτη στιγμή, αυτή την διαδικασία επειδή ήταν έτσι δομημένο το συνδικαλιστικό 
κίνημα στην Μεγαλόπολη, έλεγε τα Σωματεία της Μεγαλόπολης και σε κάποια μάλιστα 
ανακοινώσιμα, δεν ξέρω αν είναι ο Σαράντος εδώ, υπήρχε διαφοροποίηση της ΕΤΕ, λεκτική 
τουλάχιστον, όχι εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό που ανακοινώθηκε. Έλεγαν τα Σωματεία 
της Μεγαλόπολης κάνουν αυτό το πράγμα. στον Βορρά δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία να 
πουν τα Σωματεία του βορρά γιατί έχουν άλλη δομή. Είναι πανελλαδικής οργάνωσης τα 
Σωματεία που είναι επάνω, όπως είναι και ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και όλοι οι υπόλοιποι. Άρα γι αυτό 
τον λόγο με το που ξεκίνησε επάνω η διαδικασία εμείς είπαμε ότι εφόσον μας ενημέρωσαν 
στελέχη, έτυχε να είναι του Σπάρτακου, γιατί είναι περισσότεροι εκεί, ότι θα γίνει μία 
τέτοια κίνηση είπαμε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, το προεδρείο έδωσε εντολή του γραμματέα να 
ενημερώσει τους πάντες. Αιτιολογήθηκε αυτό το πράγμα, έτσι όπως αιτιολογήθηκε και από 
εμένα και από τον Οργανωτικό γραμματέα για την αστοχία, άλλωστε το έβαλε και εδώ 
στην συνέντευξη τύπου, δεν το άκουσε ο Κώστας ο Μανιάτης και πριν αλλά λείπει, είναι 
τώρα σε δουλειά, ο ίδιος ο περιφερειάρχης είπε ότι κι εμείς δεν ενημερωθήκαμε αλλιώς θα 
ήμασταν εκεί. Το είπε εδώ στην συνέντευξη τύπου.  
Από εκεί και ύστερα για εμένα το ζήτημα λοιπόν είναι ότι είναι πολύ ξεκάθαρο μπροστά μας 
έχουμε έναν αγώνα που θα ναι διαρκείας, κατά την άποψή μου είναι πολύ καθαρό την 
μεταβίβαση των μετοχών θα την υπογράψει ο Βασιλόπουλος είτε με πόνο ψυχής είτε με 
οτιδήποτε άλλο γι αυτό τους έβαλαν εκεί, για να υπογράψουν την μεταβίβαση, δεν 
νομιμοποιείται να υπογράψει την μεταβίβαση ο Παναγιωτάκης αλλιώς δεν θα έκαναν το 
Συμβούλιο, θα άφηναν αυτούς. Δεν νομιμοποιείται να λέει η ΔΕΗ να κάνει αυτά τα 
πράγματα. Θα την φτιάξει ο συγκεκριμένος. Πάμε λοιπόν να λύσουμε αυτό το ζήτημα, έτσι 
κι αλλιώς βρήκαμε έναν τρόπο και θα κλείσω με την αναγκαιότητα της οικονομικής. 
Βρήκαμε έναν τρόπο, σκεφτείτε να μην έβρισκαν αυτή την στιγμή 50.000 πέρυσι για τον 
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ΑΔΜΗΕ τα θέματα τα οικονομικά, τόσο μας στοίχισαν, Συμβούλιο της Επικρατείας και έξω, 
απαίτηση των εργαζομένων ήταν αυτή, σου λέει «εμείς πληρώνουμε»,  δεν μας ενδιαφέρει 
εσείς κάνετε την διαχείριση. Πολύ σωστά είπες Γιώργο ότι αμέσως έτσι είναι, κι εγώ άμα 
έβλεπα τον δικό σου οικονομικό απολογισμό, ενδεχομένως να έλεγα μήπως πρέπει να γίνει 
μια μεγαλύτερη οικονομία. Έτσι είναι αυτό. Ο καθένας σ’ αυτό που βλέπει κάνει μία κρίση 
αλλά λέω λοιπόν ότι εμείς με αυτή την διαδικασία δώσαμε πέρσι 50.000€  για να γίνει η 
προσφυγή του ΑΔΜΗΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας κι επειδή είχαμε τα χρήματα δεν 
ζητήσαμε τίποτα από τα Σωματεία, απλά πήγαμε και ζητήσαμε μετά στο Στρασβούργο 
όπου δυστυχώς εκεί δεν ήρθαν όλα τα Σωματεία, ήρθαν μόνο έξι και μάλιστα ήρθαν 
Σωματεία τα οποία δεν είχαν και κανένα μέλος στον ΑΔΜΗΕ, όπως ο Σπάρτακος. Σήμερα 
όμως Γιώργο, επειδή το θέμα δεν αφορά εσένα προσωπικά, είναι για την Μεγαλόπολη, 
έχεις απαίτηση και καλά κάνεις, να συμμετέχεις σ’ αυτή την ιστορία και να πληρώσουν τα 
Σωματεία. Βρήκαμε λοιπόν τον τρόπο. Εάν δεν βρίσκαμε τον τρόπο, όταν πήγε το γράμμα 
ότι θα πληρώσει 11.000€ η ΕΤΕ εγκεφαλικό έπαθε ο Μανιάτης.   11.000€ η ΕΤΕ, 7.000€  
Σπάρτακος, και 136€ ο Λυγκιστίς. Όλοι οι Σύλλογοι θα έδιναν από ένα μεγάλο ποσό αλλά 
θα είχαν την ίδια σημασία η προσφυγή της ΕΔΟΠ, της ΕΤΕ, του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με του 
Λυγκιστή ή με του Κανάρη, «ά, κι εμείς προσφύγαμε, δώσαμε 136€». Και είχαμε πει ότι 
δεν θα το κάνουμε έτσι. γι αυτό γράψαμε εκείνη την διαδικασία από κάτω με 
προσημείωση, ότι θα πάει διαφορετικά τουλάχιστον αυτοί που έχουν κάτω από 200 μέλη. 
Θα έχουν μίνιμουμ συμμετοχή 500€. Το κλείσαμε, για σκεφτείτε να μην βρίσκαμε τα 
λεφτά. Τι θα γινότανε; Η αναγκαιότητα λοιπόν, αυτή η οποία επισήμανε ο Σταμάτης και ο 
γραμματέας και εγώ λέω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν είπε κάτι ο πρόεδρος του 
Σπάρτακου, εάν υλοποιηθεί, για να δούμε ποια θα είναι η προοπτική, η προοπτική της 
Ομοσπονδίας, εμείς θα παραδώσουμε  μία Ομοσπονδία με πλεόνασμα. Μπορεί κάποιοι 
άλλοι να το έκαναν μεγαλύτερο το πλεόνασμα. Πάντως δεν θα είναι με έλλειμμα, θα είναι 
με πλεόνασμα. Σκεφτείτε όμως ότι πως θα δουλεύει η Ομοσπονδία, με πόσο κόσμο το 
2021 και μετά; Θα συνεχίζει να έχει 15.000 μέλη 15.600 είναι τώρα. Αν λοιπόν φύγουνε 
μέσα σε μία πενταετία – τετραετία μέχρι το 2022 όπως λέει η Μακένζυ ότι θα φύγουν 
5.000 άνθρωποι για σκεφτείτε με πόσο κόσμο θα δουλεύει η Ομοσπονδία και θέλει να 
κάνει όλες αυτές τις δράσεις, που σήμερα θέλει να τις κάνει, δεν μπορεί γιατί είναι τα 
ζητήματα έτσι τα οικονομικά. Για σκεφτείτε με μείον 5.000 μισθωτούς δηλαδή με μείον 
7.000€ έσοδα τον μήνα πως θα μπορεί να πάει να τα κάνει; Γι αυτό είναι αναγκαιότητα μια 
διαδικασία του να δούμε τα οικονομικά. Προφανώς έχουμε αποφασίσει και το προτείναμε 
ότι δεν πρόκειται να παρθεί καμία απόφαση η οποία δεν θα συζητηθεί  με αυτούς που 
αύριο θα είναι στην Ομοσπονδία. αυτοί θα διοικούν την Ομοσπονδία. Πρόεδρος μπορεί να 
είναι ο Κίμωνας ο Στουρνάρας, πως θα την λειτουργήσει;  
Εγώ εξακολουθώ να κάνω κάποιες διακινδυνεύσεις γιατί ποτέ δεν τις έκαναν εάν δεν ήμουν 
σίγουρος. Λέω λοιπόν ότι, αύριο το πρωί εάν κάποιος έχει συμπληρώσει τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα και είναι στην Μεγαλόπολη Α.Ε. πως λέγεται; Θέλει να φύγει αύριο το πρωί θα 
πάρει τα 15.000€ στο τέλος του επόμενου μήνα. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή έγινε 
πολύ μεγάλος λόγος, λέμε λοιπόν ξεκάθαρα και αναλαμβάνω και την κύρια ευθύνη, 
μάλιστα γι αυτό που θα πω τώρα έγινε μια ενημέρωση εσχάτως από τον Δαμάσκο σε εμένα 
και τον γραμματέα, 1950 είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης. 
Όποιος από αυτούς τους 1950 αιτηθεί να συνταξιοδοτηθεί, δεν θα περιμένει η ΔΕΗ τίποτε 
και κανένα γράμμα από την Θωμοπούλου για να πουν το ότι έχει πλήρη. Θα του δώσει τα 
15.000€ ή αυτά που ο νόμος ορίζει γιατί μπορεί να μειωθούν ή να αυξηθούν. Όσοι δεν 
έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα απαιτείται η συναίνεση. Η συναίνεση λοιπόν σε 
αυτούς που δεν έχουν πλήρη, δηλαδή αυτοί που τρώνε πέναλτι, από την ΔΕΗ δεν έχει 
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αποφασιστεί ακόμα. Η Γ.Δ.Παραγωγής και η Γ.Δ. Ορυχείων αρνείται προς το παρόν να 
δώσει συναίνεση και εκκρεμεί μία συνάντηση με τον Παναγιωτάκη για να το κλείσουμε 
γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω  την ίδια ώρα που λέει η Μακένζυ πληρωμένη με τόσα 
λεφτά όπως μας είπε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, να λέει ότι πρέπει να φύγουν 
τόσοι και αυτός μπορεί να φύγει σου λέει, σου κάνει αίτηση να φύγει τώρα κι εσύ δεν τον 
αφήνεις είναι τρελό.  
Λάιος κάνετε, ακούστε να σας πω κάτι παιδιά, μην πάτε και βλέπετε τι λέει. Τι λέει σ’ εμάς; 
Λέει ότι εσκεμμένα για να μας μπερδεύει, για να μην πω εσκεμμένες στρεβλώσεις, τι λέει 
εμάς; στις καταργούμενες διατάξεις λέει. Η παράγραφος Γ του άρθρου 25 του 4491 του 
’66 καταργείται. Τι έκανε αυτή; Συμψήφιζε το εφάπαξ. Έρχεται η Συλ. Σύμβαση και λέει, 
κάνει αναφορά για συμψηφισμό, καταργείται και στους εργαζομένους θα καταβάλλεται  
αυτό που ο Νόμος ορίζει το 1967. Τι ορίζει στην αποζημίωση; Ο νόμος που σου δικαιώνει 
για να πάρει κανείς αποζημίωση κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους είτε επειδή 
αυτός φεύγει, είτε επειδή τον διώχνει  εργοδότης λέει, Ν.3198/55, εάν ο μισθωτός, του 
καταγγείλει την σύμβαση ο εργοδότης για λόγους συνταξιοδότησης, δηλαδή εσύ δεν θες 
να φύγεις και σου λέει ο εργοδότης σου καταγγέλλω την σύμβαση, θα βγεις σε σύνταξη, 
αυτό που έκανε ο Παναγιωτάκης, δικαιούται το 50% της αποζημιώσεως ή το 40% της 
αποζημιώσεως όταν παίρνει και επικουρικό. Όταν λοιπόν φύγεις μόνος σου για λόγους 
συνταξιοδότησης ο εργοδότης είναι επίσης υποχρεωμένος να καταβάλλει εφόσον έχεις 
πλήρη λέει ο 3198, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα παίρνεις την νόμιμη αποζημίωση. 
Για την ΔΕΗ η νόμιμη αποζημίωση τώρα είναι 15.000€ με βάση τον νόμο. Δικαιούται την 
ίδια αποζημίωση ο μισθωτός που δουλεύει επι 15 συνεχόμενα έτη στο αυτώ εργοδότη υπό 
την προϋπόθεση συναινέσεως του εργοδότη. Αν δεν συναινέσει ο εργοδότης θα θεωρηθεί 
άλλου είδους καταγγελία συμβάσεως και θα έχεις περισσότερα χρήματα. Αυτές είναι οι 
ιστορίες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. στις 24 του μην οι συνάδελφοι για να 
υπογράψουμε την σύμβαση θα σας σταλεί γράμμα βεβαίως και οι υπόλοιποι καλό 
καλοκαίρι.  
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