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Αδαμίδης: … αυτά τα λεγόμενα αντικίνητρα έτσι ώστε να μην πετύχει η πώληση,
να μην πετύχει ο διαχωρισμός, σε κάθε περίπτωση η απόφαση κάποιου να φύγει, να
συνταξιοδοτηθεί είναι δική του, είχαμε αυτές τις αποχωρήσεις που γνωρίζετε, αυτή την
ώρα θα πούμε και περισσότερα ενδεχομένως οι συνάδελφοι, ο αριθμός στην Μεγαλόπολη
είναι κοντά στους 800 στην Λιγνιτική, δεν έχω τα ακριβή νούμερα, και αντίστοιχος
μικρότερος αριθμός γύρω στα 140 -150 είναι στην Μελίτη. Υποτίθεται ότι μεθαύριο στις 23
του μήνα την Μεγάλη Τρίτη γίνεται ένα Δ.Σ. όπου μεταξύ των άλλων έχει και τα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας να μην πω το ότι είναι κρυφό μυστικό όλων ότι
είναι βέβαιο ότι τα οικονομικά αποτελέσματα δεν θα είναι καλά θα τα δούμε όμως, έχουμε
μία αγωνία να δούμε πως θα καταγραφούν και υπάρχει όπως θα το έχετε δει
δημοσιευμένο, μία πίεση και από τους θεσμούς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μέχρι 30
Ιουνίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποεπένδυσης, του ξεπουλήματος.

Στο μεσοδιάστημα αυτό, υπήρξε και μία συνάντηση των Σωματείων, δύο Σωματείων
κυρίως, ή μάλλον θα έλεγε κανείς της Μεγαλόπολης των εκπροσώπων, εργατικά κέντρα και
Σωματεία με τον Υπουργό, ενημερώνω το σώμα διότι είμαι γνώστης της συγκεκριμένης
συνάντησης, η οποία είδε και το φως της δημοσιότητας. Εδώ, πρέπει να πω ότι ερωτήθηκα
αν θα πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση και βεβαίως είπα «γιατί να μην γίνει;» εμείς δεν
έχουμε κανέναν λόγο Παναγιώτη να αποκλείσουμε κανέναν, δεν είναι σωστό, δεν είναι δική
μας δουλειά να πούμε ποιον θα πρέπει να βλέπει ή να μην βλέπει ο Υπουργός, απεναντίας
δεν είχαμε κανέναν απολύτως λόγο παρότι όσες φορές έγινε η συνάντηση με τον Υπουργό,
τα Σωματεία που έκαναν αυτές τις συναντήσεις είχανε προσκαλέσει και την ΓΕΝΟΠ. Αυτό
δεν είναι μία μομφή, έτσι; μην παρεξηγηθούμε, είναι μία αυτόνομη κίνηση των
Συνδικάτων και έκλεισε το θέμα εκεί. Εγώ δεν ενημερώθηκα από τους συναδέλφους που
βρέθηκαν εκεί, και μου είπαν ότι δεν πήραν τίποτα καινούργιο από τον Υπουργό, τα ίδια
πράγματα που είχε πει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα ίδια τους είπε και τώρα.
Μένει να δούμε αν θα έχουμε την 20η Μαΐου ως ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών
προσφορών και την 30η Ιουνίου υποτίθεται την ολοκλήρωση. Εγώ όπως είπα να κάνω ξανά
μία πρόβλεψη δεν το βλέπω να υλοποιείται. Την ίδια ώρα σ’ αυτό το μεσοδιάστημα η
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μαζί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων προχώρησε σε μία έκτακτη
συνέντευξη τύπου στην Δυτική Μακεδονία και μάλιστα στην Πτολεμαΐδα με αφορμή την
εισήγηση που ερχόταν στο Δ.Σ. της ΔΕΗ για την οριστική άρση λειτουργίας των μονάδων
1 και 2 του ΑΗΣ Αμυνταίου μετά την ολοκλήρωση των 32.000 ωρών λειτουργίας που
έχουν από 1/1/16 οι οποίες ψιλο - αμφισβητούνται γενικώς από διάφορους πολιτικούς
φορείς, πολιτικά κόμματα και πάει λέγοντας. Σημασία για εμάς έχει ότι αυτή η μονάδα,
αυτές οι δύο μονάδες δουλεύουν για τα επόμενα περίπου δύο χρόνια αλλά πάντα και
θυμίζω εδώ, ότι έχει γίνει και αντικείμενο και σχολιασμού και κουβέντας για εμάς, για την
ΓΕΝΟΠ, για τα Σωματεία τουλάχιστον έτσι όπως επίσημα έχουν εκφραστεί είναι ότι ο ΑΗΣ
Αμυνταίου μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί εφόσον βεβαίως αναβαθμιστεί. Αυτό είναι
γνωστό.

Τώρα, παίζεται ένα παιχνίδι στο αν χωράει ή δεν χωράει στον ενεργειακό
σχεδιασμό. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει γιατί έτσι φτάσαμε, σε αυτό το σημείο
φτάνουμε. Η Κυβέρνηση λέει, αναβαθμισμένο χωράει. Ο Παναγιωτάκης λέει εγώ, δεν μου
χωράει μέσα, δεν μπορώ να βάλω τόσα χρήματα, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Αυτό που
εμείς έχουμε αποφασίσει ως ΓΕΝΟΠ είναι ότι ο Σταθμός πρέπει πάση θυσία να δουλέψει
μέχρι που να εξαντληθούν τα κοιτάσματα, αναβαθμισμένος γιατί τίθεται ένα πολύ σοβαρό
ζήτημα περισσότερων από 1000 άμεσων θέσεων εργασίας στην Δυτική Μακεδονία και καλά
αμειβόμενων θέσεων εργασίας έτσι όπως τουλάχιστον είναι οι δικές μας συγκρινόμενες με
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τις υπόλοιπες. Θα δώσουμε λοιπόν την μάχη. Κάναμε μία παρέμβαση στον πρόεδρο της
Εταιρείας, απειλήσαμε, μάλιστα ήμασταν και στην Ρόδο όταν πήραμε αυτές τις αποφάσεις,
στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, θα κάνω μια αναφορά γι αυτό, και είπαμε κινητοποιούμεθα εμείς
και οι τοπικές κοινωνίες. Κάναμε μία παρέμβαση στον πρόεδρο, ο πρόεδρος τελευταία
στιγμή μας ενημέρωσε ότι δεν θα φέρει στο Συμβούλιο για λήψη απόφασης την
συγκεκριμένη εισήγηση και πήρε πίσω αυτή την απόφαση. Δεν θέλω να απασχολήσω το
σώμα με την άλλη αντίστοιχη απόφαση που αφορά την απαλλοτρίωση εκτάσεων στην
περιοχή εκεί για την πορεία της λειτουργίας των μηχανημάτων γιατί θα κουράσουμε. Μία
μόνο κουβέντα, είναι μία άρση απαλλοτρίωσης της ΟΝΠ 10 του Νοτίου Πεδίου η οποία
σχετίζεται με την κτηματική περιοχή της Ακρινής, ενός οικισμού που είναι υπό
μετεγκατάσταση αλλά με βάση τον νέο ενεργειακό σχεδιασμό, λέω για την εισήγηση, αυτό
το θέμα δεν συμφέρει την Εταιρεία να πάει να κάνει απαλλοτρίωση των συγκεκριμένων
εκτάσεων γιατί δεν θα τις χρειαστεί το κάρβουνο, εφόσον θα κλείνουν νωρίτερα λιγνιτική
δραστηριότητα. Είναι ένα θέμα που είναι στην προμετωπίδα την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των
Σωματείων αλλά ας μην απασχολήσει το σημερινό Δ.Σ..

Αυτά σε ότι έχει να κάνει με τα περιβόητα της αποεπένδυσης, σε ποια φάση
βρισκόμαστε. Περνάω γρήγορα – γρήγορα και σε δύο άλλα ζητήματα τα οποία έχουν
συζητηθεί και θ’ αφήσω τελευταίο το θέμα της αξιολόγησης, που έχουν να κάνουν με τις
συμφωνίες που έχουν γίνει με την Διοίκηση εννοώ με τον κύριο Παναγιωτάκη και το
προεδρείο της ΓΕΝΟΠ, στην τελευταία συνάντηση. Αφορά στην ουσία δύο –τρία
πράγματα. Το πρώτο ζήτημα είναι στο επόμενο Δ.Σ. όχι στις 23 του μήνα, στο επόμενο
Δ.Σ., μετά το Πάσχα, αρχές Μαΐου, θα έρθει εισήγηση για την μη αναζήτηση των
αχρεωστείτως καταβληθέντων σε όλους τους συναδέλφους, είναι έτοιμη η εισήγηση δεν
θα ρθει σ’ αυτό στις 23, θα ρθει στο επόμενο. Είναι περίπου 162 συνάδελφοι στην ΔΕΗ για
να μπορέσουν μετά να το πάμε πακέτο στον ΔΕΔΔΗΕ, το ίδιο ζήτημα όπου συνάδελφοι οι
οποίοι κατέβηκαν κλιμάκια χωρίς να έχουν την ευθύνη με βάση το πρόβλημα, με τις άδειες,
το άρθρο 4 κλπ. και έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων όπου πληρώνουν 515€ για 75
δόσεις, δηλαδή 39.000€, να τους πάρει πίσω η Εταιρεία θέλει να πούμε, αντιλαμβάνεστε
75 δόσεις είναι 10 χρόνια, 7, 8, πόσα είναι; Κάναμε μία παρέμβαση στην Διοίκηση, εδώ
ομολογουμένως πρέπει να πω ότι το άκουσε ο Πρόεδρος, έδωσε εντολή έτσι ώστε ότι
κρατήθηκε – κρατήθηκε, ακριβώς την εισήγηση δεν την γνωρίζουμε, δεν μας την έδωσαν
ωστόσο είναι μία αναζήτηση των αχρεωστείτως καταβληθέντων. Δηλαδή, δεν θα τα
αναζητήσει πίσω η Εταιρεία. Τώρα θα μου πείτε θα δώσει πίσω αυτά που πήρε; Προφανώς
και όχι. Μακάρι να τα δώσει. αυτό είναι το ένα.

Το δεύτερο ζήτημα το οποίο έχει μία θετική ανταπόκριση από την Εταιρεία αλλά δεν
είναι ολοκληρωμένο είναι η άρση της μείωσης του 33% των ειδικών επιδομάτων. Αυτό
χρειάζεται μία Ειδική Σύμβαση για να ολοκληρωθεί, γιατί είναι Σύμβαση του ’12, περιγράφει
την μείωση του 33% των ειδικών επιδομάτων. Κάναμε μία κουβέντα, είπαμε λοιπόν ότι
αυτό πρέπει να επανέλθει, δεσμεύτηκε ο πρόεδρος ότι αυτό θα γίνει, δεν θα είναι σε αυτό
το Δ.Σ., δεν ξέρω αν θα είναι σε κάποιο άλλο, γιατί στην συνάντηση που κάναμε σήμερα
με τον γενικό μας είπε ότι δεν το απέκλεισε αλλά δεν μου είπε και να το φέρω σε αυτό.
μου είπε σε αυτό να φέρεις μόνο αυτό που είπα πριν. Όμως εδώ τι χρειάζεται; Εμείς
έχουμε συμφωνήσει, εγώ και ο γραμματέας στην συνάντηση αυτή, επειδή
αντιλαμβανόμαστε και τα προβλήματα που έχει η Εταιρεία με τα οικονομικά της
αποτελέσματα και με το cash flow κι όλα αυτά και αυτό είναι ένα κόστος με απολογιστικά
στοιχεία του Φεβρουαρίου του ’19, δηλαδή τρέξαμε μισθοδοσία τον Φεβρουάριο του ’19,
όσοι ήταν μισθωτοί τον Φεβρουάριο του ’19, χωρίς να πάρουν τα χρήματα τους οι
πλαφοναρισμένοι γιατί σ’ αυτούς δεν θα δοθεί τίποτα είναι 21 εκατομμύρια ευρώ τον
χρόνο. και είπαμε λοιπόν εμείς ως ΓΕΝΟΠ ότι μπορούμε αυτό να το κάνουμε σε δόσεις, να
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μην είναι άπαξ. Μάλιστα εγώ πρότεινα δύο δόσεις, αυτοί λένε να δούμε τέσσερεις, εμείς
είπαμε να το δούμε, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ο Αντώνης είπε ας το κάνουμε μία το ’19,
μία το ’20 και μία το ΄21 που λήγει και η Σύμβαση, είχε και μία λογική δηλαδή η
προσέγγιση του με βάση και την Σύμβαση. Εμπάς η περιπτώσει θα έρθει στο μεθεπόμενο
Δ.Σ., εμείς σήμερα ενημερώσαμε τον Δαμάσκο ότι εάν αυτό δεν έρθει μέσα στον Μάιο θα
προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία η οποία προφανώς είναι προσφυγή, και η προσφυγή
μετά έχει άλλα αποτελέσματα και θα πρέπει η Εταιρεία να …, εμείς θέλουμε να πάμε
συναινετικά προκειμένου να είναι μία φυσιολογική εξέλιξη.

Ένα ζήτημα που είχε κουβεντιαστεί εκείνη την ημέρα και ακούγεται πάρα πολύ,
κυρίως στους συναδέλφους που φτάνουν τα όρια ηλικίας, 60,62,65 αυτά που
ψευτοκαθιερώθηκαν μ’ έναν περίεργο τρόπο, είπαμε ότι εφόσον είναι για την ΔΕΗ 187
άτομα συνταξιοδοτηθούν το 2019 31/12/19, άστους αυτούς να φύγουν τώρα όποτε
συμπληρώνει, όποτε κάνει γενέθλια, προκειμένου να πάρει το πεντοχίλιαρο τώρα και να
μην περιμένει στο τέλος του χρόνου για να αναγκαστείς να τον απολύσεις.

Δυστυχώς, σήμερα είχαμε μία άλλη εξέλιξη κι εγώ προτείνω και στο σώμα και στον
γραμματέα, τα είπαμε μεταξύ μας βεβαίως να πούμε σ’ αυτούς τους συναδέλφους ότι αυτό
δεν προτίθεται ο πρόεδρος της Εταιρείας να το υιοθετήσει. Υπαναχώρησε! Και τίθεται εν’
αμφιβόλου εάν τέλος του χρόνου θα δώσει το bonus. Βεβαίως θα έχει πάντα το πρόβλημα
του ότι δεν μπορεί να διώξει 187 άτομα σε μια μέρα. Θέλει πέντε – έξι μήνες, αφού ήθελε
επτά στους 220. Άρα, άμα θα μετατεθούν αυτοί μέσα στο ΄20 θα δικαιούνται και την
άδειά τους και καταγγελίες συμβάσεων του είπαμε του Δαμάσκου ότι εμείς θα πούμε στο
κόσμο ότι 31/12/19 να μην δεχτεί τα 15 γιατί από 1/1/20 δικαιούται και την άδειά του, άρα
το τάληρο το πήρε έτσι κι αλλιώς. Απλά είναι μια εμμονή περίεργη, δεν ξέρω πως
υπαναχώρησε ο πρόεδρος σ’ αυτή την ιστορία, θα επανέλθουμε αλλά επειδή εγώ,
τουλάχιστον εγώ σε δυο ανθρώπους που μου είπαν «τι κάνω;»  και φύγανε και τους
γύρισα πίσω, θα τους πω «παιδιά αυτό έγινε σήμερα».  Έτσι γιατί εγώ τους γύρισα πίσω.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα λάθος της Εταιρείας και του προέδρου γιατί περισσότερο
προβλήματα θα δημιουργήσει και δεν ξέρω τι άλλο ίσως σκέφτεται. Δεν φεύγουνε οι
εξηντάρηδες, οι εξηντάρηδες μείνανε για να πάρουν έστω κι αυτό το πεντοχίλιαρο.

Κλείνω μ’ αυτή την ιστορία, νομίζω ότι θα επανέλθουμε για να ολοκληρωθεί. Τώρα,
δύο πραγματάκια θα πω σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα, κυρίως όμως ένα που πήρε
μία διάσταση καλώς την πήρε, εγώ ήμουν υποχρεωμένος να το διερευνήσω διότι μου ήρθε
μία απόφαση η οποία δεν είναι κρυφή κι έχει να κάνει με το κτίριο της Μυλλέρου. Είναι
μία απόφαση που την έχει φαντάζομαι ο γραμματέας η οποία λέει ότι αποφασίζεται
ομόφωνα η μίσθωση του κτιρίου επί της οδού Πατησίων 54 με όρους τους παρακάτω 1900
τετραγωνικά μέτρα, το λέω αυτό γιατί βγήκαν και κάποιες ανακοινώσεις από τα Σωματεία
1.900τ.μ., 11.000 το μίσθωμα, 9 χρόνια με δυνατότητα 3 χρόνια και στο κτίριο θα
στεγαστούν οι υπηρεσίες  που στεγάζονται σήμερα στην Μυλλέρου. Ακούστε λοιπόν πω
έχει το ζήτημα. υπάρχει μία επίσημη καταγγελία στον ΣΕΠ για την αθλιότητα του κτιρίου
της Μυλέρου. Το ΣΕΠ πήγε κι έκανε τον έλεγχό του κάλεσε τον ΕΦΚΑ, έγιναν εκεί κάποιες
εργασίες απομάκρυνσης κάποιων αντικειμένων που ήταν στους διαδρόμους, για όλα όσα
αναφέρω υπάρχουν έγγραφα, και για κάποια ζητήματα τα οποία τίθενται, ότι δεν υπάρχει
κεντρική θέρμανση και ψύξη, αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν πειράζει και πάρα πολύ, αν
ζεσταίνεσαι άνοιξε παράθυρο, αν κρυώνεις κλείσε το παράθυρο. Ωστόσο, όταν πήγανε οι
μηχανικοί πλέον του ΕΦΚΑ και διαπιστώσανε ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο κι έβαλαν την
υπογραφή τους δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Δεν μπαίνω δηλαδή στην διαδικασία
ότι επαναλαμβάνω ο κλιματισμός και αυτό είναι δευτερεύον. Αυτό που καθιστά τα κτίριο
ακατάλληλο είναι ότι δεν υπάρχει έξοδος διαφυγής. Και μάλιστα, μία έξοδος διαφυγής που
υπάρχει είναι μόνιμα κλειδωμένη γιατί αν την ανοίξουνε πέφτεις στον υποσταθμό του
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ΔΕΔΔΗΕ. Και με δεδομένο ότι υπάρχει ο υποσταθμός εκεί το κτίριο καθίσταται πλέον
ακατάλληλο.

Τώρα, η Πατησίων 54 δεν είναι ιδιόκτητο είναι του ΕΤΕΑΕΠ. Άρα στην ουσία το
κράτος το ίδιο παίρνει τα χρήματα από την μία τσέπη και τα βάζει μέσα στην άλλη.
Βεβαίως με αυτό τον τρόπο εφόσον θα πληρώνει ο ΕΦΚΑ στο ΕΤΕΑΕΠ ενοίκιο είναι μία
έμμεση χρηματοδότηση του ΕΤΕΑΕΠ δηλαδή θα βγει ενδεχομένως κανένα επικουρικό
νωρίτερα. Αλλά το ζήτημα που εμάς μας σταματάει είναι ότι υπάρχουνε οι υπογραφές των
μηχανικών του Δημοσίου περί ακαταλληλότητας της Μυλλέρου για την ιστορία του
προσωπικού εκεί το οποίο βεβαίως ζητάνε να έχει καλύτερες συνθήκες. Εκεί είναι η
κατάσταση, δεν μπορώ εγώ να πω περισσότερα, απλά την έρευνα και την ενημέρωση προς
το Δ.Σ. κάνω επειδή είδα μία έντονη, ανεξάρτητα το αν ο καθένας μπορεί να γνωρίζει και
2- 3 ντεσου περισσότερα σε ότι έχει και με έναν μεγαλύτερο έλεγχο του προσωπικού στο
ωράριό του, να το πούμε και αυτό γιατί είναι καταγεγραμμένο. Να μαστε και μεταξύ μας
και να μαστε καθαροί. Αυτή είναι η διαδικασία επί του συγκεκριμένου θέματος. Και το άλλο
ζήτημα που επίσης πρέπει να κάνω μία αναφορά είναι το περιβόητο bonus του ΑΔΜΗΕ,
εδώ να σας πω ότι ποτέ στην ΓΕΝΟΠ, στην διαδρομή της, δεν έχει κουβεντιάσει ζητήματα
για bonus. Εκτός από το 2005 όπου πάρθηκε μια Σολομώντειως λύση λόγω των θεμάτων
εκεί 1.000€ σε όλους. Όμως, ως θέση ΓΕΝΟΠ περί bonus λόγω του ότι δεν το επιτρέπει ο
κανονισμός μας, εκτός από μία διάταξη στο άρθρο 11 του κανονισμού όπου μιλάει για
ηθικές και υλικές αμοιβές όπου είναι στην διακριτική ευχέρεια του Διευθύνοντος
Συμβούλου αν θέλει να δώσει για κάποια δουλειά που έχει κάνει ένα συνεργείο παλαιότερα
θυμάστε αυτά βγαίναν και σε ανακοινώσεις στον πίνακα ανακοινώσεων γιατί ο Κανονισμός
λέει ότι πρέπει να λαμβάνει γνώση όλο το προσωπικό.

Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ  πήρε μία απόφαση μονομερώς γιατί η αλήθεια είναι ότι
εμείς δεν θέσαμε κάποιο αίτημα ως ΓΕΝΟΠ εννοώ και απ’ ότι ξέρω και ως Σωματεία δεν
τέθηκε επίσημα ότι εμείς θέλουμε bonus. Πως άλλωστε θα το έκανε εφόσον δεν ήμασταν
συνηθισμένοι σ’ αυτό. πήρε μία απόφαση λοιπόν ο Δ/νων Σύμβουλος να δώσει καταρχήν
το 33%. Εμείς στα όρθια είπαμε του Μανουσάκη, «μην το κάνεις αυτό τώρα και αφήνεις
κόσμο έξω, δώσε σε όλους.» βεβαίως, δεν μπορεί να είναι όλοι το ίδιο είναι πράγματα που
έχουμε πει εγώ μαζί με τον γραμματέα ότι όλοι το διαιρούμε δια το προσωπικό αλλά κάνε
την καλύτερη σωστή διαχείριση. Θα μου πείτε, είναι καλύτερη η σωστή διαχείριση; Θα
απαντήσω πολύ ξεκάθαρα, δεν γνωρίζω διότι είδα ανακοινώσεις κυρίως σωματείων που
είναι τεχνικό προσωπικό και λίγο μεσοκατώτερο αλλά την ίδια ώρα εμείς ως ΓΕΝΟΠ, είναι
και ο ΣΕ, είναι και ο ΣΔΜ που το προσέγγισε λίγο διαφορετικά. Θα μου πείτε ίσως επειδή
πήρε περισσότερα χρήματα, μπορεί. Αλλά θέλει μία καλύτερη διαχείριση, εγώ προσωπικά
δεν έχω άποψη, είμαι ξεκάθαρος λέω ότι θα έπρεπε να είναι καλύτερη η διαχείριση,
αναμφισβήτητα λέω ναι θα έπρεπε. Ποια είναι η καλύτερη; Δεν μπορώ να πω. Γιατί, άμα το
βάλεις στο παζάρι αυτό να πεις κόβω π.χ 200 από τον τάδε και μάλιστα θα συμφωνήσω σε
μία συζήτηση που είχαμε χθες με τον φίλο μου τον Κώστα τον Βαρσάμη, όπου συζητάγαμε
εκεί ως ψηφοδέλτιο και λέγαμε ότι εάν έχει μαθευτεί το τι ακριβώς θα γίνει, αν πας να
κάνεις τώρα οποιαδήποτε διόρθωση απ’ αυτό που θα χάσει έστω ένα θα τον βρεις
απέναντι. Εγώ ξαναλέω. Είναι μία απόφαση του Δ/νοντος ας την πάρει, ας την λουστεί και
ας την χρεωθεί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να μοιράσω. Αυτή είναι μία δική μου σκέψη. Αν αυτό
φαίνεται να καθιερώνεται κι εδώ τώρα λέω, μάλλον καθιερώνεται γιατί βλέπουμε ότι στον
καινούργιο κανονισμό που έχουμε υπογράψει ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να θίξω αμέσως
μετά, με τον ΑΔΜΗΕ ο οποίος είναι ένας κανονισμός σύγχρονος, ένας κανονισμός
καλύτερος από αυτόν που είχαμε, σε αρκετά σημεία ειδικά στο ότι δεσμεύει και την
Εταιρεία και τους μετόχους όσο υπάρχει αυτή η σύνθεση να μην καταγγείλει καμία
σύμβαση για οικονομοτεχνικούς λόγους και για κανέναν λόγο, άρα επαναφέρουμε με έναν
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τρόπο μία μονιμότητα μέχρι την συνταξιοδότηση. Ένα δεύτερο ζήτημα που είναι ισχυρό σε
σχέση με αυτό που κουβεντιάζουμε για την ΔΕΗ και είναι το επόμενο θέμα, της
αξιολόγησης έχει να κάνει με το ότι η αξιολόγηση στον ΑΔΜΗΕ δεν σημαίνει περικοπή
κλιμακίου. Δηλαδή, παίρνεις το κλιμάκιο σου στον ΑΔΜΗΕ κάθε τρία χρόνια είναι μία πολύ
σημαντική, εξαιρετικά σημαντική ας το πούμε εξέλιξη για το προσωπικό όπου ξεχωρίζει την
απόδοσή του από το αν θα πρέπει να έχει σε σχέση με τις άλλες εταιρείες απ ‘ την
μισθολογική του εξέλιξη. Ήταν καθαρός ο Πρόεδρος και Δ/νων, είπε ότι είναι άλλη η
μισθολογική του εξέλιξη, αυτή την δικαιούται εφόσον είναι  στον ΚΚΠ στο άρθρο 42 όλα
αυτά που διέπουν εμάς, τώρα αν είναι λίγο λιγότερος, λίγο ……… εγώ δεν θέλω να έχω
έτσι όπως ορίζει ο κανονισμός ο δικός μας αυτό που λέει να έχει ο μισθωτός θα πρέπει να
καταδήλως, να είναι σαφώς και καταδήλως όταν πρόκειται να αλλάξει μέσα στην τριετία
κλιμάκιο η απόδοσή του να υπερβαίνει σαφώς και καταδήλως τις απαιτήσεις της εταιρείας.

Δηλαδή, το σαφώς και καταδήλως είναι αυτό που λέμε πάνω από το μέσο όρο. Έτσι
λοιπόν, εφόσον αυτό θα το κάνει, θα έχει το περιθώριο κι εδώ είναι ένα ζήτημα μάλλον
γραμματέα κι αγαπητοί συνάδελφοι να χρειαστεί να κουβεντιάσουμε με την Διοίκηση του
ΑΔΜΗΕ διότι εφόσον δεν τρέχει τίποτα και κι όλοι παίρνουν το κλιμάκιο, κάποιοι κάτι
παραπάνω θα παίρνουν, αυτό που θα παίρνουνε, τώρα αυτή είναι μια εκτίμηση έτσι; δεν
είναι μια πληροφορία που μπορώ να δώσω επίσημα, αλλά εφόσον έδωσε τώρα bonus,
μπορεί να δώσει και του χρόνου, σε αυτούς που είναι ενδεχομένως καλύτεροι. Να βρούμε
έναν τρόπο αν μπορούμε μέσα από ένα διαδικαστικό σύστημα αξιολόγησης να το ψευτο -
θεσμοθετήσουμε. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη πρόταση, εγώ θεωρώ νίκη του
Συνδικάτου και ότι βρήκαμε ………………. στον ΑΔΜΗΕ και την Διοίκησή του να φτιάξει δύο
κορυφαία ζητήματα μ’ έναν κανονισμό όπου θυμίζω ότι εν αντιθέσει με τον κύριο
Παναγιωτάκη, με τον Μανώλη δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ γιατί μας έφερνε εκβιαστικά
σύστημα αλλαγής του πειθαρχικού ελέγχου όπου ήθελε να καταργήσει τον δικαστικό, τον
Αεροπαγίτη που συμμετείχε στα Πειθαρχικά Συμβούλια, ευτυχώς καταφέραμε να τον
πείσουμε και ο απέσυρε από την τροποποίηση  του Πειθαρχικού παρότι είχανε γίνει κάποιες
διεργασίες, συναντήσεις, διαβουλεύσεις, στις οποίες συμμετείχε και ο Γιώργος ο Μπίτζας
από την πλευρά της ΓΕΝΟΠ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαμε συμφωνήσει στην πρόταση
που είχε κατέβει από την πλευρά της ομάδας αυτής. Αυτό σε ότι έχει να κάνει με την
ιστορία.

Και κλείνω με δυο λόγια για την περίφημη αξιολόγηση. Επαναλαμβάνω, όταν έγινε
κι όταν τέθηκε το θέμα της αξιολόγησης επισήμως προς την ΓΕΝΟΠ, πριν περίπου δύο
χρόνια, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επειδή θα το έβαζε στο Δ.Σ. της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή μας
έδωσαν περιθώρια λιγότερο από μία εβδομάδα, να εκφράσουμε άποψη, το έχω ξαναπεί
εδώ μέσα στην αίθουσα, ζητήσαμε να το αποσύρει, ζητήσαμε από τους εκπροσώπους των
εργαζομένων να ζητήσουν την αναβολή προκειμένου να γίνει η διαβούλευση, να
μιλήσουμε να δούμε τι ακριβώς είναι γιατί σε τρεις ημέρες, αυτό εδώ το πράγμα που δεν
ξέρω πόσοι το πήραν και μετά το ξαναδιάβασαν, δεν μπορείς να έχεις άποψη επί του
συγκεκριμένου σε δύο ημέρες. Αυτοί το δούλευαν μερικούς μήνες. Εγώ δεν μπορώ ούτε ο
Αντώνης και δεν είχαμε και τους μηχανισμούς, δηλαδή και τον Μπουραντά να φέρναμε
εδώ δεν θα μας έλεγε σε δύο ή τρεις ημέρες αν είναι καλό ή κακό. Παρόλα αυτά η
Διοίκηση της Εταιρείας δεν το δέχτηκε, προχώρησε μονομερώς στην έγκρισή του και σε
δύο Συμβούλια ολοκλήρωση. Λέω ότι για άλλη μια φορά γιατί τέθηκε σ΄αυτή την αίθουσα,
ο Γιώργος ο Μπίτζας ως εκπρόσωπος της ΟΚΕ, καταψήφισε την συγκεκριμένη διαδικασία
απ’ την πρώτη φορά, αυτή πήρε σάρκα και οστά και προσπάθησαν να την εφαρμόσουν.
Είχε κάποια αποτελέσματα, η εφαρμογή της συγκεκριμένης ιστορίας γι αυτό όλο το 2018
δεν είχαν δοθεί κλιμάκια κι άρχισαν να δίνονται τώρα, όμως άφησε απόνερα. Αυτά τα
απόνερα η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ προχώρησε σε μια διαδικασία καταγγελίας στον επιθεωρητή, ο
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επιθεωρητής επί του συγκεκριμένου είπε ότι «κακώς δεν έγινε η διαβούλευση, πάτε να
κάνετε διαβούλευση». Όλα αυτά τους προηγούμενους μήνες. Η Διοίκηση από την πλευρά
της επανήλθε προσπαθώντας να διευκρινίσει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, έγινε η
διαβούλευση αλλά όχι, απ’ όσα λέει, να είναι σε μία αντιπαράθεση με την ΕΔΟΠ και εκεί
που είμαστε σ’ αυτή την φάση, είχαμε μία πρόσκληση για να γίνει η διαβούλευση για την
αξιολόγηση, δεν έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση φέτος.  Για την αξιολόγηση του 2018 μας
κάλεσαν να γίνει μία υποτυπώδης προϋπόθεση διαβούλευσης. Πράγματι, πήγαμε να
συζητήσουμε, έγινε κι ένα ψιλοπρακτικό το οποίο αποτυπώνει την πραγματικότητα εκείνης
της ιστορίας εκεί και σήμερα καλούμαστε και θα προτείνω εγώ στο σώμα να πούμε πολύ
συγκεκριμένα πράγματα, ότι είπαμε εκεί.

Πρώτον, η αξιολόγηση του 2017, που έγινε το 2018 από την στιγμή που δεν είχε
διαβούλευση, δεν μπορεί να είναι σε ισχύ για εμάς, για την ΓΕΝΟΠ, για τα Σωματεία. Δεν
μπορεί να είναι σε ισχύ, απαιτούμε την αναπροσαργογή της. δηλαδή, την ακύρωσή της,
πρέπει να επανέλθουμε με βάση αυτά που λίγο – πολύ πιθανόν να συμφωνήσουμε όλοι.

Δεύτερον, για να μπορέσει να ισχύσει η αξιολόγηση θα πρέπει για το ’18 εννοώ όχι
τώρα το ’19 θα πρέπει, να υπάρχει σαφής διάκριση δύο συγκεκριμένων ζητημάτων.
Πρώτον, ποια είναι η βάση και δεύτερον επίσης σημαντικό να συνεχίζει να διατηρείται η
τριετία. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των τριών χρόνων. Γιατί ακούστε τι παράδοξο
έχει συμβεί. Έχουμε τον μισθωτό Μάστορα ο οποίος για να πάρει το κλιμάκιό του το 2018
ήθελε την αξιολόγηση του ’17, του ’16 και του ’15, είχε το ’15 800, είχε το ’16 800 και
έρχεται το ’17 του βάζει 250, δεν τα συμψηφίζει και τα πάει στο Συμβούλιο, ανεξάρτητα αν
θα του το δώσει στο Συμβούλιο, εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτή την ιστορία. Και έξω και
πέρα από αυτό, έχουμε εντοπίσει κι άλλα δύο σημεία τα οποία τα βάλαμε εκεί, είναι πολύ
επικίνδυνα για εμάς, λέει λοιπόν σε κάποιο σημείο για την Κατηγορία Τ4 και ΔΟ2, για να
πάρει κανείς πέντε θα πρέπει να κάνει το εξής, «προστασία με σθένος των περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας έναντι κάθε κινδύνου» και προτροπή των συναδέλφων τους προς
αυτό. βεβαίως στο προηγούμενο, όταν τους το βάλαμε μας είπανε, ξέρεις το προηγούμενο,
δηλαδή για να είσαι στο τέσσερα πρέπει να τηρείς τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  Δεν
μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να λες «έναντι κάθε κινδύνου», τα μέτρα
υγιεινής αλλά άμα θέλω εγώ είμαι στο ταμείο δηλαδή να ορμήσω στο άλλο με το πιστόλι;
Καταλαβαίνετε ότι εγώ που θέλω να είμαι στο Δ5 δεν μπορώ να έχω τέτοια χαρακτηριστικά
άρα να που ένα από τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι αυτό. πρέπει να απαληφθεί αυτό συν
το ότι έγινε ένας εντοπισμός από τους συναδέλφους τους Τ3 όπου είναι σωστό κατά την
άποψή μου, απολύτως σωστό, όπου οι κλάσεις που έχουν δημιουργηθεί, ανάλογα αν είσαι
τεχνίτης έχεις κριτήρια. Αν είσαι Τ3 έχεις πέντε και αν είσαι Τ1 έχεις τέσσερεις.
Παρατηρείται το φαινόμενο ότι αυτός ο οποίος είναι προϊστάμενος γιατί είναι Τ3, να έχει
υφιστάμενό του  Τ1 και αυτός που είναι Τ3 να κρίνεται για περισσότερα κριτήρια από ότι
κρίνεται ο Υφιστάμενός του. Δηλαδή, στην ανώτερη εκπαίδευση, καταλάβατε τι λέω, δεν
είναι σωστό όταν έχει άλλο στόχο και τον στόχο πρέπει να τον πιάσει ο προϊστάμενος, ο
Δ/ντής, ο Τομεάρχης τι είναι εκεί ε δεν μπορεί αυτός να κρίνεται διαφορετικά απ’ ότι
κρίνεται ένας αντίστοιχος δίπλα που είναι στην άλλη περιοχή. Με διαφορετικά κριτήρια ο
ένας και με διαφορετικά κριτήρια ο άλλος.

Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας σε ότι έχει να κάνει με το σύστημα αξιολόγησης, αυτό
που υπάρχει απορρίπτεται, δεν υπάρχει καμία διαδικασία συζήτησης, εάν θέλουνε να
κάνουμε μία επιστολή που να λέμε ότι η επί του συστήματος αξιολόγηση έχουν να
παρατηρήσουν τα εξής. Πρώτον, διαφωνούμε κάθετα στο γεγονός ότι δεν έχει βάση,
δεύτερον, διαφωνούμε κάθετα στο γεγονός ότι δεν συμψηφίζει την τριετία, τρίτον
απαράδεκτα θέματα στα κριτήρια όπως παράδειγμα αυτό, τέταρτον ίση κλάση στην
κατηγορία των Τ3 και των Τ1 προκειμένου για το ίδιο αντικείμενο έτσι όπως περιγράφεται.
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Και βεβαίως ότι έχει να κάνει με την προηγούμενη χρονιά Γιώργο, για να ισχύσει η
προηγούμενη χρονιά πρέπει να ισχύσουν αυτά της τωρινής χρονιάς. (διάλογος) εφόσον
δεν εγκρίθηκε η προηγούμενη θα πάνε να εγκρίνουν αυτήν με συγκεκριμένες
παρατηρήσεις και νομίζετε ότι αυτή η επιστολή επί της αξιολόγησης πρέπει να σταλεί για
να υπάρχει και σε μία επόμενη διεκδίκηση, εννοώ δικαστική, ότι εμείς είπαμε τις προτάσεις
μας, δεν είμαστε μουγκοί, για να κάνουμε αυτό το πράγμα και στην προηγούμενη. Αυτό,
εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο.

(ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Ναι ωραία αλλά υπάρχει μια διαδικασία η οποία τρέχει είναι παράνομη πέρα για πέρα

γιατί δεν έγινε διαβούλευση, εγώ λέω για να μην μας πούνε το ότι σας κάναμε και δεν
είπατε τίποτα, αν δεν διαφωνούμε επί των τεσσάρων θεμάτων που λέω να πούμε αύριο το
πρωί να φύγει αυτή η επιστολή της διαβουλεύσεως ότι εμείς λέμε 1,2,3,4. Αν αυτά μπούνε,
πάμε να τα εφαρμόσουμε και για το 2017 και συνέχισε την αξιολόγηση. Διότι το πρόβλημά
μας δεν είναι τα δέκα κριτήρια που έγιναν έξι. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να καλύψει όλους.
Ναι, να μας πεις την βάση. Η βάση του προηγούμενου, το άριστα 900 και η βάση 700 για
τα χαμηλά κλιμάκια από το 7 και κάτω είναι τώρα, αν είναι αυτή, καλύτερο για εμάς
δηλαδή άλλο να θες 3 στα 5 κι άλλο να θες 7 στα 9. Έτσι; όπως και να το υπολογίσεις είναι
καλύτερο. Αλλά, πρέπει να το ξέρουμε γιατί οι πληροφορίες μας είναι επίσημα ότι και για
την φετινή περίοδο δεν θέλει να πει ποια είναι η βάση. Λοιπόν, εγώ ολοκληρώνω εδώ, να
κάνει ο γραμματέας επί του συγκεκριμένου αν έχει  κάποιες διαφοροποιήσεις και να μπούμε
σε ερωτήσεις.

Καρράς: αυτό ιδιαίτερα το θέμα επειδή επί της εισήγησης κάναμε και μία πρόταση
είχαμε και μία πρόταση, υπάρχει μία διαδικασία εκδίκασης, έχει πάει στην επιθεώρηση
εργασίας, έχει αποφανθεί η επιθεώρηση και δίνει την δυνατότητα στο Σωματείο μέλος μας
που είναι η ΕΔΟΠ και βλέπω τον πρόεδρο της απέναντι μας, ότι αν δεν πάμε σε μία, το
επόμενο χρονικό διάστημα διαβούλευση μπορεί να πάει προς την κατεύθυνση των
αγωγών, των μηνύσεων. Οπότε, πρέπει ν’ ακούσουμε πρώτα την τοποθέτηση του
Σωματείου – μέλους μας γιατί καταστατικά η ΓΕΝΟΠ έχει και κάποιες υποχρεώσεις
απέναντί του  όπως κι αυτό έχει υποχρεώσεις απέναντι στην ΓΕΝΟΠ. θα ήθελα να
τοποθετηθεί, θα το προχωρήσει, δεν θα το προχωρήσει; Υπάρχει μία πρόταση που έκανε ο
πρόεδρος, εγώ στην πρόταση αυτή θα μπορώ να συνεισφέρω σε μία καλύτερη
αντιμετώπιση απορρίπτοντας αυτό σε μία αξιολόγηση που θα είναι θεμιτή για εμάς. Αλλά
επενδύοντας κι άλλα πράγματα, δηλαδή διαφορά του ενός κριτή με τον άλλο θα έλεγα εγώ
δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος. Δηλαδή, ο πρώτος κριτής βάζει 400, ο τελευταίος βάζει
200 και δεν πάει πουθενά, του μένει το 200. Δεν πάει έτσι. αν ο πρώτος κριτής βάζει 400,
ο άλλος βάζει 300 κι ο τρίτος βάζει 200, θα πρέπει να είναι ο μέσος όρος των τριών κριτών.
Αν είναι του τελευταίου δεν γίνεται κρίση. Οι άλλοι δύο τι κάνουν;

Άρα εδώ θα πρέπει να βρούμε μία κοινή άποψη για να δούμε πως θα πάμε. Σε ένα
δικαστήριο που θα κερδίσει η ΕΔΟΠ μετά από τρία χρόνια και κάποιοι συνάδελφοι έχουν
πάρει κλιμάκιο σε αυτά τα τρία χρόνια, θα πρέπει να επιστρέψουν λεφτά. Κάποιοι άλλοι
συνάδελφοι θα πρέπει να πάρουν λεφτά. Θέλω πρωτίστως μία τοποθέτηση του προέδρου
της ΕΔΟΠ, για να πάρει και μία θέση επάνω  στην πρόταση πρόεδρε, θα μου επιτρέψεις
γιατί το δικαστήριο στο τέλος – τέλος και η απόφαση του δικαστηρίου στο τέλος – τέλος
θα εφαρμοστεί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Όποια απόφαση κι αν πάρουμε εμείς
εδώ. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος;

Αδαμίδης: να κάνω μία απαραίτητη διευκρίνιση επί του συγκεκριμένου. Εάν εμείς,
ζητήσουμε να υπάρχει επί του συστήματος αξιολόγησης, γιατί αυτό μέχρι τώρα με βάση το
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σύστημα που υπάρχει ο κριτής και η άποψη είναι του τελευταίου κριτή, του τρίτου, έτσι
είναι θεσμοθετημένο και στο παλαιό και στο καινούργιο. Αν είναι πρόταση μας να είναι ο
μέσος όρος  να την πούμε, έτσι άρα άλλο ένα στοιχείο το οποίο ανέκαθεν λέγαμε ότι
πρέπει να φτάνουν μέχρι κάτω και ότι ο κριτής, ο βαθμολογητής να είναι ο άμεσος
προϊστάμενος.Ότι κι αν έβαζε ο πρώτος ή δεύτερος, το μόνο που έχει αξία είναι του
τελευταίου. Κατάλαβες;

Και να πω και κάτι ακόμη, σε ότι έχει να κάνει με την δικαστική διαμάχη υπάρχει ένα
πρόβλημα. Άκουσε με λίγο τι πρόβλημα υπάρχει. Εάν μπλοκάρει και δώσουμε και την
δυνατότητα εμμέσως πλην σαφώς στην Εταιρεία να σταματήσει την χορήγηση κλιμακίων,
μη μας το γυρίσουν σε εμάς. Επαναλαμβάνω! Εάν με το μπλοκάρισμα το δικό μας, γιατί απ’
ότι είδα εγώ τα στοιχεία του 2018, δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που παραπέμπονται.
Εάν πάμε να μπλοκάρουμε και όλο το ’19 Παναγιώτη, δηλαδή μπλοκάρουμε το ’19 και σε
όλο το ’19 δεν δοθούν κλιμάκια με ευθύνη δικού μας μπλοκαρίσματος, θα έχουμε
πρόβλημα εμείς. Γι αυτό είπα εγώ ότι ας καταγράψουμε τις δικές μας ιστορίες και ας τις
δώσουμε έτσι ώστε άμεσα να παρέμβουμε στον επιθεωρητή εργασίας για να πούμε ότι δεν
έχει κάνει ούτε στην φετινή αξιολόγηση τίποτα. Δεν δέχεται δηλαδή ούτε αυτά που εμείς
λέμε, εφόσον μας ζητάει γνώμη και άποψη. Αυτό, αν θα πάμε στην διαδικασία να
ολοκληρώσω αμέσως για να αφήσω και το τελευταίο θέμα για τον Οργανωτικό, για να το
κλείσω και αυτό και να πάνε όλα πακέτο.

Υπάρχουν δύο Οργανωτικά θέματα. Προφανώς υπάρχουνε αιτήματα να πούμε και
Σύλλογοι που θέλουν να επανέλθουν με επανεγγραφή όπως αυτό της Ρόδου, που έχουν να
κάνουν με την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την προσπάθεια, κι
εδώ θέλω να κάνω μία κουβέντα για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, για την προσπάθεια ενός
Συνεδρίου του 2020 που δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα, γιατί ξέρουμε τι ακριβώς
γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πήραμε μια απόφαση, να καταβάλλουν οι Σύλλογοι
με βάση αυτούς που ψηφίζουν την ημέρα των εκλογών τους και ότι εκλογές γίνουν από τις
εκλογές της ΓΕΝΟΠ και μετά, εννοώ από το 2017 και μετά να υπάρξει αυτή η διαδικασία.
Άρα λοιπόν, ενδεχομένως για το θέμα αυτό επειδή φοβάμαι ότι θα υπάρξουν προβλήματα,
πρέπει να σας πω κατ’ αντιστοιχία με την ΓΣΕΕ που μπορεί να έχει και πολιτικά
χαρακτηριστικά εκεί, υπάρχουν τα εξής καταγεγραμμένα αυτή την ώρα. Εκλογές μετά τις
εκλογές του Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ στην ουσία έκανε ένα μεγάλο Συνδικάτο πρώτα απ’ όλα
ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ με 2986 ψηφίσαντες για ΓΕΝΟΠ, τώρα όλοι ψηφίζουνε για όλα και έχει
βγάλει έναν συγκεκριμένο αριθμό συνέδρων. Μετά ακολούθησαν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί,
α! εκτός από αυτό έχει αποστείλει και εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία της Εταιρείας ότι
με βάση το καταστατικό της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα παρακρατείται το ποσό των δόσεων, πόσο
είναι 2.000, 3.000 Χ 1,62 τόσο. Και παρακρατεί η ΔΕΗ και στέλνει στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ το
ποσό ακριβώς έτσι όπως έχει συμφωνηθεί. Το ίδιο έκανε και ο Σύλλογος Πτυχιούχων
Μηχανικών κι από εκεί και ύστερα κανένας άλλος. Και δεν μέμφομαι κανέναν αλλά θα
πρέπει να επανέρθουνε. Έκανε κάποιες απίστευτες προσπάθειες ο Λευτέρης κυρίως για
έναν Σύλλογο, για τον «Λυγκιστή» ο οποίος έκανε εκλογές μετά, ο κόσμος με τον οποίο
ήρθε στις εκλογές έφερε τρεις συνέδρους αλλά οι πραγματικοί σύνεδροι του, δεν πληρώνει
για τρεις, πληρώνει για όσα μέλη έχει, τα μέλη του είναι ούτε για έναν σύνεδρο, είναι ένα
Σωματείο που έχει κάτω από 50 μέλη.

Λοιπόν, αμέσως μετά έγιναν οι άλλες οι εκλογές, ήρθαν εκλογές της «Ένωσης»,
ήρθε μ’ έναν αριθμό συνέδρων, δεν έχουν έρθει ακόμη τα πρακτικά ενώ είπα και πριν για
τον Λευτέρη, ο Λευτέρης έκανε τεράστιες προσπάθειες με τον «Λυγκιστή», δεν είχε καμία
ανταπόκριση, η «Ένωση» μείωσε κατά 5 συνέδρους την δύναμη της. Είναι απολύτως
αντικειμενική με βάση και τον αριθμό που έχει ως μέλη, μένει να στείλει το Μητρώο
Ψηφισάντων, την κατάσταση  και την εντολή. Αυτό όμως και αμέσως μετά για μεγάλα
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σωματεία  που γίνονται μετακινήσεις προσωπικού, συναδέλφων. Για να είμαστε απόλυτα
ειλικρινείς. Εγώ, δεν θέλω να σκοτωθούμε το ’20. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ένας
αριθμός που φαίνεται ότι ψήφισαν στην Ένωση από γνώση όχι από κιτάπια, θα το δούμε,
μπορεί να έχουν ψηφίσει και στον «Σπάρτακο».  Κι ένας σίγορα μεγάλος αριθμός που
έχουν ψηφίσει στον «Σπάρτακο» έχουν ψηφίσει και πρόσφατα στις εκλογές της ΕΤΕ. Αυτό,
δημιουργεί προβλήματα στην διεργασία των συνέδρων. Θα πρέπει λοιπόν για να είναι ο.κ.
αυτό που έχουμε φτιάξει πρώτον, θα πληρώσουν βάσει του τι έχουν πληρώσει ή αν
χρειάζεται να αφαιρεθούν οι σύνεδροι, για να μην έχουμε τα προβλήματα του 2020 θα
δούμε και τα παιδιά που κάνανε εκλογές προχθές απ’ τον ΠΑΣΥΠ. Συγχωρέστε με αν έχετε
πάρει τις καταστάσεις δεν το ξέρω αλλά επειδή είχα δει τους υπόλοιπους , θα περιμένουμε
και αυτό και θα γίνει η αντίστοιχη εντολή περί της καταβολής που τιμήματος. Σ’ αυτό
επάνω είχαμε πει σε μια προηγούμενη απόφαση, κάποιοι Σύλλογοι συμφωνήσανε να
αυξήσουν κατά 0,38 την εισφορά να πάει 2€ για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μέχρι
το τέλος. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκε η διαδικασία, εγώ λέω ότι έκαναν μία κουβέντα με τον
γραμματέα, μου είπε ο γραμματέας το θέμα συζήτησης της εγγραφής να πάει σ’ ένα
επόμενο Δ.Σ. μετά τις εκλογές των κοινονικοποιήσεων, να εξεταστεί, θα το πεις εσύ για να
δούμε πως θα γίνει αλλά τα προηγούμενα εγώ είχα υποχρέωση να τα κουβεντιάσω, δεν
θέλω να φτάσουμε το 2020 και να βλέπουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, ανεξάρτητα αν
έχει πολιτικό ζήτημα, η ιστορία με την ΓΣΕΕ η οποία έχει από προχθές διορισμένη  πλέον
Διοίκηση και αυτό αφορά όλους ΚΑΙ τους αριστερούς και τους άλλους. Κανένας δεν ήθελε
να πάει σε διορισμένη Διοίκηση, όλοι σε διορισμένη Διοίκηση. Αλλά, να μην φτάσουμε σε
τέτοια γεγονότα, δεν αξίζει στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κάτι τέτοιο μετά από την περιπέτεια που
είχαμε και την εσωστρέφειά μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε σε
ζητήματα και ήθελα να το πω σήμερα, είπα του γραμματέα ότι θα το αναφέρω, τα ξέρει ο
γραμματέας, δεν διαφωνεί,  στα περισσότερα θα πει αυτός την άποψή του για να μαστε
καθαροί.

Καρράς: λοιπόν, καλησπέρα κι από εμένα θα ξεκινήσω από τα Οργανωτικά,
πράγματι μου είπε ο πρόεδρος και μέσα από την ανησυχία του, εγώ καταλαβαίνω την
ανησυχία διότι λειτουργώ και σε επίπεδο ΓΣΕΕ ότι θα πρέπει ως ώριμο Συνδικάτο και
θεωρώ είμαστε ώριμο Συνδικάτο μ’ όλα αυτά που τραβήξαμε το ’13 μέχρι το ’14 για να
φτάσουμε σ’ ένα σημείο να έχουμε Δ.Σ. το ’14 θεωρώ ότι είμαστε ώριμοι να πάμε σε μία
πολιτική τέτοια ώστε να κάνουμε μία προσπάθεια αυτορρύθμισης. Θα μου πεις, Αντώνη
θεωρείς ότι το Συνδικαλιστικό κίνημα από το τριτοβάθμιο μέχρι το πρωτοβάθμιο όργανο
μέχρι τα σωματειακά παραρτήματα είναι ώριμα ν’ αυτορυθμιστούνε ανάλογα του πως
τρέχουν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια; θα σας πω όχι. Το σίγουρο είναι ότι μετά το ’20
– ’21 ίσως και πιο σύντομα θα βρεθούμε σ’ έναν μετασχηματισμό του Συνδικαλιστικού
κινήματος. Κι αν θέλουμε να κάνουμε δύο κοινές διαπιστώσεις που δεν μπορούμε να τις
αποφύγουμε είναι πρώτον ότι όσοι εργαζόμενοι, όσα μέλη έχει η ΓΣΕΕ σίγουρα δεν είναι
όλοι εργαζόμενοι και όσα μέλη αποφαίνονται για να έρθουν πλασματικά στην ΓΕΝΟΠ
πολλαπλασιάζοντας τα μέλη ίσως δεν είναι το μέγεθος του είναι δυσανάλογο με τους
πραγματικούς εργαζόμενους. καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε, καλά είναι και συμφώνησα
με τον πρόεδρο να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα. Συμφωνώ με όλα όσα προείπε ο
πρόεδρος, ότι πράγματι το πρώτο σωματείο ήταν ο «Σπάρτακος», δεν ήταν ο
«Σπάρτακος», ήταν ο «Λυγκηστίς» που έβγαλε τρεις συνέδρους, που ταμειακώς εντάξει
αυτή την στιγμή μπορεί να μην είναι, θα ήθελα να μας το επιβεβαιώσει ο ταμίας, γιατί δεν
το ξέρω ακριβώς.

Η πρόταση η δική μου είναι, με βάση την απόφαση που πήραμε στο τελευταίο
Συνέδριο, αν χρειάζεται να πάμε σε Οργανωτικό Συνέδριο πριν το Συνέδριο το εκλογικό, να



ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΔΣ  ΓΕΝΟΠ   18/4/2019

12

το κάνουμε. Κι αυτό θα πρέπει να είναι πριν το τέλος του ’19 για να μπορέσουμε τοπ ’20
να πάμε σ’ ένα Εκλογικό Συνέδριο και να χουμε ξεκαθαρίσει τους όρους. Όμως, πως πρέπει
να επέλθει ένα Οργανωτικό Συνέδριο έτσι; όχι! Θα πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία. Τι
θεωρώ εγώ ότι πρέπει να γίνει; Διότι πρέπει πάντοτε να εφαρμόζουμε το καταστατικό.
Μόνο αν διαφωνούμε με το καταστατικό, τότε να το συζητήσουμε. Και να πάμε σε ένα
Οργανωτικό Συνέδριο που θα αλλάξουμε και μέρος του Καταστατικού. Τι λέει το
καταστατικό; Υπάρχει μια Οργανωτική Επιτροπή. Αυτή η Οργανωτική Επιτροπή λειτουργεί
καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της και το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να
κάνει μία πρόταση.

(απευθυνόμενος στον Μαστρολέων)άμα μου φέρεις μία εισήγηση γιατί αν θυμάμαι
καλά εσύ είσαι ένας εκ των δύο της Οργανωτικής Επιτροπής θα σου πω πως το εννοώ. Θα
πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία τέτοια που την επόμενη ημέρα  η ΓΕΝΟΠ δεν θα μπορεί
να έχει δυσλειτουργία, θα πρέπει να λειτουργεί και θα σου έλεγα τα παρελκόμενα που θα
έρθουν την επόμενη μέρα. Αν πάρουμε μια απόφαση αυτορρύθμισης και πούμε, ξέρετε
κάτι, μειώνουμε μέλη από αυτό το Σωματείο, μειώνουμε μέλη γιατί πράγματι εγγράφονται
από Σωματείο σε Σωματείο, δεν θα διαφωνήσω, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο
μας, αμέσως – αμέσως η εισφορά θα μειωθεί και η συνδικαλιστική άδεια θα μειωθεί. Μέσα
στο κομμάτι το οργανωτικό είναι και τα οικονομικά που  τα έχουμε συζητήσει πολλές
φορές και το 0,38 και δεν βλέπω ότι ωριμάζει και μέσα στα οργανωτικά είναι και οι
συνδικαλιστικές άδειες που πολλές φορές τις ξεπερνάμε. Αν δεν κάνω λάθος Οργανωτικέ
Γραμματέα. Οπότε, ότι είναι να επέλθει σ’ ένα Οργανωτικό Συνέδριο και να πάρουμε μια
απόφαση κι αν χρειάζεται ν’ αλλάξουμε και κομμάτια του καταστατικού μας, θα πρέπει να
κοιτάει την βιωσιμότητα της Ομοσπονδίας. Αν είναι να μπούμε σε μια διαδικασία, να
αναιρούμε το καταστατικό στις εκλογικές διαδικασίες τις τότε και να ερχόμαστε σε μία
σύγκρουση με μοναδικό αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε εκλογικό Συνέδριο θα
έχουμε ένα πρόβλημα, το πρόβλημα που είπε ο πρόεδρος, το πρόβλημα της ΓΣΕΕ. Ή θα
πάμε όλες οι παρατάξεις όπως ορίζεται στο καταστατικό μέσα από την Οργανωτική
Επιτροπή να πάρουμε μία εισηγητική απόφαση στο Δ.Σ. και θα μπούμε με κοινή άποψη για
να πάμε σε ένα Οργανωτικό Συνέδριο να πάρουμε απόφαση ή αλλιώς εάν φτάσουμε στο
εκλογικό Συνέδριο και δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση το μόνο που θα καταφέρουμε
είναι να πληγωθεί η Ομοσπονδία. Άρα αυτός είναι ο στόχος μας, για πολλούς και
διαφόρους λόγους που δεν θα τους αναλύσω τώρα, δεν είναι και της ώρας θεωρώ. Είπε ο
πρόεδρος για την ΓΣΕΕ ότι ίσως είναι και πολιτικό το ζήτημα, θα πω κι εγώ ίσως κάποια
στιγμή το Συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αυτορυθμιστεί διαφορετικά εγκυμονεί ένας
κίνδυνος να έρθει η πολιτεία, να έρθει μία κυβέρνηση να θεσμοθετήσει επάνω σε αυτό,
και ότι δεν έγινε αποδεκτό, ένα θα πω το να είναι τα 200 μέλη το ελάχιστο ενός
Σωματείου, να έρθει να το επιβάλλει ένας Νόμος. Και είναι πολύ απλό να το επιβάλλει ένας
Νόμος, ή να είναι μια Ομοσπονδία 50+1 του προσωπικού μπορεί να το επιβάλλει και τότε
δεν θα υπάρχει ΠΕΠ, θα υπάρχει μόνο η ΓΕΝΟΠ. το ίδιο κι αν επιβάλλει το ελάχιστο 200
μέλη και πάνω δεν θα υπάρχουν πολλά Σωματεία.

Και θέλετε να σας πω και κάτι; Την άποψή μου, για να είμαι και ειλικρινής συμφωνώ
με αυτό. θέλουμε Σωματεία λίγα, ισχυρά που να μπορούν να κάνουν δυναμικές
παρεμβάσεις είτε σε επίπεδο Ομοσπονδίας είτε σε επίπεδο εργοδότη, είτε σε επίπεδο
πολιτείας. Αν είναι ν’ ανοίγουμε Σωματεία για να έχουμε ρόλους και καρέκλες, διαφωνώ
ριζικώς. Το έχω πει και σε Συνέδρια, το λέω και τώρα κι ας με παρεξηγήσουν τα μικρά
Σωματεία που είναι κάτω από 200. Κι από κει και πέρα αν είναι να εγγράψω συνάδελφε
πρόεδρε, και δεν θα πω όχι αν είναι κάτω από 200, τον «Ζευς» θα κάνουμε μία κουβέντα.
Αλλά αν είναι να πάρουμε μία γενναία απόφαση κάτω από 200 κανένα Σωματείο γιατί τι
γίνεται μετά; Υπάρχει Σωματείο κάτω από 200, κάνει εκλογές βγάζει το προεδρείο, το
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πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι οι συνδικαλιστικές άδειες, δεν μπορεί να πάρει που
θα απευθυνθεί; Στην Ομοσπονδία. πάμε τώρα να συζητήσουμε. Θα πάρει ο πρόεδρος και ο
γραμματέας του Συλλόγου που έχει 120 μέλη κι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το
καλέσουμε εδώ να συζητήσουμε, δεν είμαστε; Θα πρέπει δύο μέρες να λείπει απ’ την Ρόδο,
δεν θα του δώσουμε συνδικαλιστικές; Δεν είμαστε υποχρεωμένοι; Τότε; Αμέσως
δημιουργείται ένα ζήτημα.

Να σας πω και κάτι ακόμη που έπρεπε να κάνουμε; Θα έπρεπε να το πληρώσουμε
κιόλας το Σωματείο, γιατί τι έχει ένα Σωματείο που έχει 100 μέλη ως εισφορές; Και παίρνει
2€ γιατί αν πάρει 10€ που παίρνει ο «Σπάρτακος» θα του φύγουν και τα 50 μέλη; Για να
έχει 50 μέλη βάζει 2€. Δεν έχει χρήματα να έρθει ούτε με αεροπορικό εισιτήριο εδώ, αυτή
είναι η πραγματικότητα. Γι αυτό λέω ότι πρέπει να μπούμε σ’ έναν κύκλο κουβέντας, θα
μου πείτε δεν είναι εύκολο συμφωνώ. Να το βάλουμε σε κάποιο από τα επόμενα Δ.Σ. αλλά
να έχουμε και μία εισήγηση και ξέρετε, μέχρι τότε θεωρώ ότι και τα ψηφοδέλτια, είπα και
τις παρατάξεις να πάμε τουλάχιστον σε αυτά που συμφωνούμε. Αν είναι πολιτικά τα
ζητήματα δεν θα συμφωνήσω. Αν είναι ζήτημα εγώ που δεν έχω συνδικάτο στην ΓΕΝΟΠ,
να δημιουργήσω, δεν θα συμφωνήσω. Είναι μία κουβέντα, που πρέπει να την κάνουμε, να
ωριμάσει, ο καθένας έχει μία εμπειρία, το Συνδικαλιστικό κίνημα όπως η πολιτική σήμερα
είναι κινούμενη άμμος, σταθεροί πυλώνες είναι δύο, γι αυτό λοιπόν μέσα στην κινούμενη
άμμο θα δούμε που θα βρεθούμε.

Θα ξεκινήσω με το θέμα της Γενικής Ενημέρωσης. Θα μου επιτρέψετε παρότι
θεωρώ ότι λίγο – πολύ τα ξέρετε να κάνω μία κουβέντα απάνω στην γενική ενημέρωση.
Στην κορυφή της ατζέντας σήμερα δεν έπρεπε να είναι ούτε η αποεπένδυση που είναι
κορυφαίο ζήτημα, ούτε το κλείσιμο του Αμυνταίου, ούτε της Καρδιάς. Θα έπρεπε να είναι η
αστοχία, η αποτυχημένη Διοίκηση και η πολιτική της Κυβέρνησης που αυτή την εταιρεία
την έχει φτάσει να είναι οικονομικά, περίπτερο. Δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν συζητάμε
σήμερα, ότι αύριο το πρωί ενώ πολλές φορές σε διάφορες συγκεντρώσεις ακόμη και στα
εργατικά κέντρα φίλε μου Μούντριχα ότι η ΔΕΗ καταρρέει, όλες οι πολιτικές συνάδουν ότι
για την ΔΕΗ δεν υπάρχει άλλη μέρα και δεν χρειάζεται πολλά να πεις, το αντιλαμβάνεσαι
από μόνος σου, μας χρωστάνε 3 δις, χρωστάμε 3 δις, και δεν έχουμε καταφέρει εδώ και 4
χρόνια που μας χρωστάνε 3 δις, τους χρωστάμε 3 δις να μαζέψουμε τίποτα. Το μόνο που
αλλάζουμε είναι Γενικούς Δ/ντές, λίγο πολύ έχουν χιλιοειπωθεί εδώ πέρα και ουσιαστικά η
πολιτική που έχει εδραιωθεί σήμερα της Κυβέρνησης και της Διοίκησης δεν φέρνει κανένα
αποτέλεσμα. Τι κάνει; δεσμεύει το μέλλον αυτής της Επιχείρησης, του αύριο. Πήγε
δέσμευσε τα ΑΠΕ στις τράπεζες για να μπορέσει να προχωρήσει οικονομικά, τα ΑΠΕ
τελειώσανε, είναι δεσμευμένα. Για να μπορέσει να πάρει το δάνειο και να προχωρήσει για
να ολοκληρώσει. Πήγε δέσμευσε τις εισπράξεις του δημοσίου που έχουμε για του χρόνου,
έγινε το αλαλούμ της Διοίκησης και κανονικά θα έπρεπε να μιλάω συνέχεια για
Παναγιωτάκη και Σταθάκη αλλά θα το κάνω μόνο δύο φορές για να μην σας ζαλίσω. Λέει ο
Παναγιωτάκης, ότι δεν μπορεί να σταθεί η ΔΕΗ, πρέπει να κάνει αυξήσεις γιατί καταρρέει
και πετάγεται ο Σταθάκης και λέει «καμία αύξηση». Συμφωνώ λοιπόν πολλές φορές με
αυτούς τους συντρόφους της Αριστεράς που λέει θέλει να ρίξει την μπάλα στον
καρβουνιάρη, τον επόμενο. Το διαπιστώσατε και την προηγούμενη φορά, στο
προηγούμενο Δ.Σ. όχι εμείς η ΔΑΚΕ, αλλά άλλες παρατάξεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η
οικονομική κατάσταση και θα φανεί και τις επόμενες μέρες με τα οικονομικά που θα
παρουσιάσει η Εταιρεία. Και δεν συζητάει κανένας για την επόμενη φορά τουλάχιστον στις
συγκεντρώσεις που κάναμε επάνω, όσοι ήταν επάνω, ειπώθηκε κι αυτό και μάλιστα δεν
ειπώθηκε από το στόμα το δικό μου, ειπώθηκε από συντρόφου, θα μου επιτρέψετε να πω
με σεβασμό ότι είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΔΕΗ είπε ότι υπάρχει μία
περίπτωση να πάμε στις 15 του μήνα και  να μην βρούμε προκαταβολές, να μην βρούμε
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μισθό, αυτό είπε. Εάν λοιπόν το πούμε αυτό στους εργαζόμενους είναι ένα ζήτημα, κατά
πόσον εμείς θα πρέπει να αναπτύξουμε δράσεις τέτοιες ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο
να πάμε στις 15 του μηνός και να μην έχουμε τίποτα.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η απαξίωση της Εταιρείας έχει φτάσει σε μεγάλο
κατήφορο. Κάποια στιγμή η ΓΕΝΟΠ και μετά τα αποτελέσματα πρέπει να βγάλει μία
ανακοίνωση τέτοια που να καυτηριάζει την Διοίκηση και την Κυβέρνηση με την ανυπαρξία
και την αναποτελεσματικότητα που έχουν σύρει αυτή την Επιχείρηση σ’ αυτόν τον
κατήφορο. Εάν δεν το κάνετε εσείς και δεν το λύσετε πάλι η ΔΑΚΕ όσο και να συσπειρώνει
την αριστερά, θα βγάλει μια ανακοίνωση και μια αφίσα και θα λέει πια τα πράγματα με τ’
όνομά τους. και όχι μόνο γι αυτό, θα βγάλει και για το άλλο κομμάτι, της αποεπένδυσης.
Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπήρχε σήμερα μία δεξιά Κυβέρνηση αυτοί που ανήκουν στην
αριστερά δεν θα βγάζανε καμία ανακοίνωση και πήγαινε σε δεύτερη διαγωνιστική
διαδικασία και που απέτυχε; Έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος και ψάχνει γύρω – γύρω
μνηστήρες. Και τελικά για τους μνηστήρες γίνονται όλα. Παιχνίδια συμφερόντων είναι. Και
η Αχλάδα. Γαιτί δεν αναφερθήκαμε στην Αχλάδα καθόλου; Τόσα χρόνια τον φίλο μου και
προεδρο της Διοίκησης τέσσερα χρόνια δεν τον πείραζε που η Αχλάδα είχε 22€ τον τόνο,
τον πείραξε τώρα. Δηλαδή, τώρα θέλουν να φτηνύνει που θα την πάρει ο ιδιώτης.  Εμείς,
πριν που αγοράζαμε τόσο τον τόνο, γιατί δεν ……………… ρε συνάδελφοι; Ήμασταν οι
καλοί πληρωτές; Και τώρα ήρθε να πιέζει τον ιδιοκτήτη της Αχλάδας που έδωσε 5+5
χρόνια ο Υπουργός και το κατοχύρωσε ως ιδιοκτήτη ενώ θα έπρεπε να τον κάνει έκπτωτο
γιατί χρωστάει σαράντα εκατομμύρια στην ΔΕΗ, που του έδινε χρηματάκια για να αγοράζει
22€ τον τόνο κι όχι να τον πιέσει να του πει, όπα ρε, γιατί 22; Γιατί σήμερα προσφέρθηκε
αυτός να το κάνει 16,5 αν δεν κάνω λάθος ενώ μέχρι χθες έλεγε ότι με κάτω από 18
κλείνω. Τώρα πήγε 16,5. Παιχνίδια συμφερόντων λοιπόν και μνηστήρων. Κι εδώ βρίσκεται
ο πρόεδρος της ΔΕΗ  να παίζει τον ρόλο της Βασιλειάδου, του προξενητή και οι μνηστήρες
να πούμε και μια πραγματικότητα δεν χρειάζεται πολύ να ψάξετε να τους βρείτε, ήταν στα
Σκόπια προχθές μαζί του. τον ακολούθησαν στα Σκόπια οι μνηστήρες. Συγκεκριμένοι
μνηστήρες. Διαβάστε λίγο τον τύπο και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Και πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι στο θέμα του Αμυνταίου και της Καρδιάς. Δεν
θα αναφερθώ καθόλου στην Μεγαλόπολη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος με τον οποίο
συμφωνώ απόλυτα, θα τοποθετηθεί και ο Παναγιώτης, αυτή εκεί την μονάδα την έχουν
ευτελίσει, την έχουν ξευτιλίσει, δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί, απ’ ότι φαίνεται ο
Υπουργός λέει και μ’ ένα ευρώ να την δώσουνε οπότε θα φτάσει στο τέλος ο
Παναγιωτάκης που το εύχομαι και σ’ αυτό θα τον τιμήσω, βλέπω ότι σθεναρά δεν θέλει να
δώσει στις μονάδες μπιτ παρά, ο Υπουργός λέει και μ’ ένα ευρώ. Ας πιέσει στο τέλος τον
Παναγιωτάκη να δώσει την μονάδα της Μεγαλόπολης κι απ’ ότι ακούγεται πάνε μόνο για
την 4, να πληρώσει κιόλας η ΔΕΗ για ν’ αγοράσει ο ιδιώτης. Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος.

Τώρα για το Αμύνταιο, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Και για την Καρδιά έχουμε
μια ξεκάθαρη θέση. Είπαμε ότι θα πρέπει η 1,2, να κλείσει, έτσι κι αλλιώς το έχουμε
συζητήσει αλλά παίρνοντας τα ΑΔΥ η ΔΕΗ από εκεί και πέρα η 3,4, που σας είπε στην
παρουσία σας συνάδελφε του Σπάρτακου Μάστορα Θανάση να κρατηθεί μέχρι την
εκκίνηση της Πτολεμαίδας 5, και θεωρώ αυτό είναι το σωστό. Για το Αμύνταιο τώρα που
είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ κι έχουν οι Ευρωπαίοι αποφανθεί κι έχουν πει ότι
μπορεί η ΔΕΗ να το κάνει ότι θέλει, να το αναβαθμίσει, να το πουλήσει, να το κάνει ότι
θέλει. Εμείς, είναι η θέση αυτή που προείπε ο Πρόεδρος, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω,
την ακούσατε όλοι, για εμάς το Αμύνταιο πρέπει να μείνει ζωντανό μέχρι το τελευταίο
χιλιοστό γραμμαρίου λιγνίτη που έχει το Ορυχείο Αμυνταίου δηλαδή μέσα σε βάθος
χρόνου. Κι όλα αυτά τα λέω, και τα λέμε όλοι μας για έναν και μοναδικό λόγο. Διότι, όλοι
συνάδουν ότι αν κλείσουν αυτές οι μονάδες και όπως ακούγεται και για τον Άγιο Δημήτρη
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1,2 και δεν ξέρω, και 3 αν δεν γίνουν τα απαραίτητα έργα, δεν γίνονται οι απαραίτητες
επενδύσεις που είναι για μένα πολύ μικρές. Όταν ακούω εκατό εκατομμύρια που λέει ο
Μυτιληναίος να βάλει στην ΔΕΗ και μια μεγάλη εργολαβία επάνω στοιχίζει 30 εκατομμύρια,
35 εκατομμύρια είναι πολύ μικρές επενδύσεις. Αν δεν γίνουν αυτές οι επενδύσεις
καταλαβαίνετε το επόμενο χρονικό διάστημα τι πρόκειται να γίνει στο λεκανοπέδιο
Πτολεμαΐδας. Θα γίνει το σύγχρονο Μαντούδι.

Στα ζητήματα που έβαλε ο πρόεδρος σχετικά με τις διεκδικήσεις του επόμενου
διαστήματος. Αναδρομικά συμφωνούμε απόλυτα, δεν χρειάζεται να αναπτύξω τίποτα. Τα
θέματα των ειδικών επιδομάτων πράγματι είναι έτσι. πράγματι μπορούμε να δώσουμε μία
δυνατότητα γιατί και να πάμε να το διεκδικήσουμε με άλλο τρόπο θα καθυστερήσει η
διεκδίκηση. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε συνάδελφε πρόεδρε τον μήνα όχι
μόνο για τον λόγο που προείπες, συμφωνώ στο ότι αυτό τον μήνα, μ’ αυτά που είπα πριν,
με τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει η ΔΕΗ, με το ότι πρέπει να δώσει 8 εκατομμύρια
περίπου στην Δ/νση των κλιμακίων, ότι πρέπει να δώσει αναδρομικά κάποια κλιμάκια που
κρατούσε λόγω του 3565, λίγο – πολύ το γνωρίζετε όλοι, θα πρέπει να δώσουμε την
δυνατότητα ώστε να πάμε σε μία συμφωνία, τώρα εδώ δεν γίνεται θέμα μίας δόσης, δύο
δόσεων, το θέμα είναι να κλείσει, να μην πάμε στα δικαστήρια και να αποδοθεί το 33%
των ειδικών επιδομάτων, μεσοσταθμικά είναι 3,4 κάπου εκεί πέρα 4,5% να αποδοθούν σε
1,2,3 δόσεις διότι εντάξει οι διεκδικήσεις μας μπορεί να είναι και μέχρι τώρα έχουμε
καταφέρει αρκετά πράγματα, κι έχουμε πάρει αρκετά πράγματα αλλά θα πρέπει να
κατανοούμε και την δυσκολία που έχει η Επιχείρηση στα οικονομικά της αυτή την στιγμή.
Και είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν είναι και λίγα, είναι 21 εκατομμύρια αυτά.

Τώρα, σίγουρα χρειάζεται ένα πρακτικό συμφωνίας που δεν είναι τίποτα άλλο από
μια θα την πω Συμπληρωματική Σ.Σ. διότι αυτή την συμφωνία που θα  κάνουμε για το
33%, θα πρέπει να συνυπογράψουν ΓΕΝΟΠ και Σωματεία, όπως κάναμε και με την
Συλλογική Σύμβαση. Εκεί εμείς και το έχουμε συζητήσει και με τον Πρόεδρο και με τον
Δαμάσκο, και με τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο πρέπει να λύσουμε κι άλλο ένα
πρόβλημα. είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και αφορά περισσότερο τον ΔΕΔΔΗΕ, έχει
επέκταση μεγαλύτερη στον ΔΕΔΔΗΕ και λιγότερο στην ΔΕΗ, έχει σχέση με τις
ημερασθένειες. Δηλαδή, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Υπάρχει πρόβλημα με τις
ημερασθένειες, αυτός που τα δημιουργεί όλα είναι ο Μαρκουλής, έχει προβλήματα η
ασφάλεια της Επιχείρησης, έχει προβλήματα και  η ΓΕΝΟΠ σήμερα με τον Μαρκουλή.
(γέλια)

Λοιπόν, ημερασθένειες ένα μεγάλο ζήτημα,   διότι αυτή την στιγμή οι πέντε, δέκα
συνάδελφοι που ουσιαστικά έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας και ιδιαίτερα στις
απομακρυσμένες περιοχές, στην Κάλυμνο φερ’ ειπείν, για να πάνε να βρούνε γιατρό
ΕΟΠΠΥ πρέπει να πάνε στην Κω παράδειγμα. Θεωρώ ότι πρέπει μέσα στην Σ.Σ.Σ. που θα
υπογράψουμε για το θέμα των επιδομάτων να συνυπογράψουμε και γι αυτό το ζήτημα. το
άλλο το οποίο ουσιαστικά μας το έχουν ικανοποιήσει αλλά ερήμην του λόγου σου δεν το
είπες, αυτό που έγινε στον ΑΔΜΗΕ για τα επιδόματα ευθύνης, ο επανυπολογισμός και τα
αναδρομικά θα γίνει και στην ΔΕΗ, θα γίνει και στον ΔΕΔΔΗΕ γιατί είναι υποχρεωμένοι να
το κάνουν δεν το είπε ο πρόεδρος γιατί το θεώρησε ότι εξυπακούεται και δεν χρειαζόταν
να γίνει καμία κουβέντα.

Το ζήτημα της Μυλλέρου. Κανένα συνδικάτο ώριμο και σύγχρονο δεν μπορεί να
πάρει θέση σ’ ένα κτίριο που δεν τηρεί τα  βασικά ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής και
ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου. Δεν μπορεί να πάρει μία θέση όταν δεν
υπάρχει έξοδος κινδύνου και δεν μπορεί να πάρει θέση ένα ώριμο συνδικάτο όταν αυτός
που υποτίθεται το διαχειρίζεται και στεγάζεται μέσα στο κτίριο δεν έχει ζητήματα που
αφορούν και άπτονται στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Π.χ. έλεγε τις προάλλες
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ο πρόεδρος και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας γιατί είναι καταγεγραμμένα στα
πρακτικά ότι είχε υποχρεωθεί να αλλάζει λάμπες. Είπε σήμερα και θα συμφωνήσω, δεν
μπορεί να διαφωνήσει κανένας ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά και δεν υπάρχουν
εξαερισμοί, είπαν ότι δεν υπάρχουν ασανσέρ. Εδώ είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους.
Εάν θέλουμε να πιέσουμε, να καταγγείλουμε, τις τεράστιες ελλείψεις του ΕΦΚΑ, την μη
δυνατότητα να στεγάσει συναδέλφους μας στην Μυλλέρου και ότι άμεσα θα πρέπει να
πάει να κάνει διορθωτικές κινήσεις εκεί στο κτίριο, εγώ είμαι μαζί του. Αλλά για να πάει ένα
Συνδικάτο να πει ότι αυτό το κτίριο είναι κατάλληλο όταν κάποιοι υποδεικνύουν ότι δεν
υπάρχει έξοδος κινδύνου που είναι το βασικότερο, είναι ένα ζήτημα. Τόσα χρόνια   δεν είχε
γίνει κατάτμηση. Αυτή την στιγμή, αν θέλετε και μπορούμε, και νομίζετε ότι μπορούμε να
το καταφέρουμε αλλά στην πράξη όχι στα λόγια θα πρέπει να πάμε να πιέσουμε τον ΕΦΚΑ
την άλλη μέρα το πρωί να κάνει συντήρηση και ν’ αποκαταστήσει το κτίριο όπως  οφείλει
και με έξοδο κινδύνου. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό; είναι ένα ερώτημα. Εάν δεν
μπορούμε θεωρώ ότι κανένα ώριμο συνδικάτο δεν μπορεί να πάρει θέση να δουλεύουν
εργαζόμενοι σ’ ένα κτίριο που δεν τηρεί τα θέματα υγείας και ασφάλειας και δεν έχει έξοδο
κινδύνου. Τι πιο απλό;

Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το μπόνους του ΑΔΜΗΕ. Εμείς ως παράταξη ξέρετε ότι
έχουμε πάρει θέση και για το μπόνους του ΑΔΜΗΕ, έχουμε πάρει θέση και για την
αξιολόγηση, έχουμε πάρει θέση και για τα μπόνους γενικότερα. Οι καθαρόαιμοι αριστεροί
κάποτε που ήρθαν τα bonus, δεν συζητάγανε καθόλου για bonus κάποια εποχή, το
έβλεπαν σαν ανεμοβλογιά. Η καθαρότητά του όμως εξανεμίστηκε κατά την πάροδο του
χρόνου και σήμερα βλέπουν τα bonus ως ευλογία και θα σας πω γιατί τα βλέπουμε ως
ευλογία. Και θα δείτε τώρα τι πάλι θα βάλω ζητήματα Παναγιωτάκη, Σταθάκη και
Μανούσου.

Πάμε τώρα στον ΑΔΜΗΕ, τι έχουμε εκεί; μία αξιολόγηση κι έναν κανονισμό που δεν
εμπλέκεται στα κλιμάκια και τα δίνει είτε αξιολογηθείς με 5 είτε αξιολογηθείς με 45. Κι έναν
κανονισμό που έχει πιο κοινωνικό, θα προσθέσω πρόεδρε σε όλο αυτό που είπες ότι ο
κανονισμός που στήθηκε στον ΑΔΜΗΕ έχει πιο υψηλά κοινωνικά  ζητήματα, παροχές από
ότι έχει ο κανονισμός της ΔΕΗ. Δηλαδή, σε συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες
ευνοούνται περισσότερο απ’ ότι τους ευνοούσε ο προηγούμενος κανονισμός. Και είναι
σωστό αυτό να έχει ένας καινούργιος κανονισμός πιο κοινωνικό, καλύτερο πρόσημο απ’ ότι
ο προηγούμενος. Η αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με τα κλιμάκια. Η αξιολόγηση κύριοι
γίνεται θα πει ο φίλος μου ο Ηλίας «η αξιολόγηση γίνεται για να είναι πιο παραγωγικός ο
εργαζόμενος». Εμείς οι υπόλοιποι θα πούμε ότι η αξιολόγηση γίνεται για να είναι πιο
αποδοτικός ο εργαζόμενος. Εάν πάμε λοιπόν στην πολιτική αυτή, ότι μία αξιολόγηση
γίνεται για να είναι πιο αποδοτικός, για να είναι πιο παραγωγικός, για να είναι πιο
παραγωγική η διαδικασία μιας εταιρείας και να ωφελείται από αυτή την παραγωγικότητα η
Εταιρεία, τότε τα bonus που έδωσε ο ΑΔΜΗΕ παρότι δεν τους είχε ενημερώσει και ίσως
έπρεπε να γίνει αυτό ίσα σε όλους, θα έπρεπε να στηρίζεται στο κομμάτι της αξιολόγησης
και της αποδοτικότητας όχι στο επίπεδο ευθύνης. Και το δεύτερο που θα μπορούσα να
καταθέσω μία άποψη για τα bonus του ΑΔΜΗΕ, δεν μπορεί η ψαλίδα να είναι τεράστια.
Εμείς είμαστε ένα Συνδικάτο που λέμε ότι οι μισθοί των εργαζομένων θα πρέπει να είναι 1
προς 3,1. Όχι σε επίπεδο ΓΕΝΟΠ, σε όλα τα επίπεδα του Συνδικαλιστικού κινήματος. Καμιά
φορά φτάνει η ψαλίδα 1 προς 13-14 κι εμείς εδώ βάζουμε ένα ζήτημα.  δεν μπορούν τα
bonus να είναι τόσο ανοιχτή η ψαλίδα. Όταν μία εταιρεία πάει μπροστά πάει με όλον της
τον κόσμο. Κι αποδίδουν όλοι. Βέβαια ο ένας λιγότερο, ο άλλος περισσότερο. Εδώ να
δούμε αν το σύστημα της αξιολόγησης στον ΑΔΜΗΕ συνδεθεί με το σύστημα απόδοσης
και με τα bonus. Αλλά τώρα αν πάμε να συζητήσουμε γι αυτό το κατάπτυστο για μένα,
εγχείρημα, όχι ολόκληρο αλλά σε πολλές πτυχές του, κι αν συζητήσουμε για την
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αξιολόγησή του που πάρθηκε μονομερώς κι εδώ είναι ένα ζήτημα, μονομερώς που το
πάντρεψε με bonus αλλά δεν το συζητήσαμε καθόλου σήμερα, ποια είναι τα bonus; Η
μπροστάτζα, που κάποτε, πριν από 2,3,4 Διοικητικά Συμβούλια  είχα τοποθετηθεί εδώ για
την μπροστάτζα, το πάλευε με μία μπροστάτζα που δίνει στο 20% των εργαζομένων 30
έναντι κλιμακίου που δεν είναι τίποτα άλλο από μία μπροστάτζα κι εδώ έχω την αίσθηση
ότι συγκλίνει λίγο με το όπως πάει να μοιραστεί το bonus στον ΑΔΜΗΕ. Δίνουμε
μπροστάτζα γιατί; Στους ωφέλιμους και τους πρόθυμους; Εδώ είναι ένα ζήτημα, και μη
μου πείτε ότι συμφωνείτε για την μπροστάτζα γιατί αν συμφωνείτε για την μπροστάτζα
καλό είναι από αυτούς που συμφωνούν να ειπωθεί. Οπότε, η αξιολόγηση αυτή απ’ την
πρώτη μέρα εμείς ως παράταξη βγάλαμε και μία ανακοίνωση θα σας την θυμίσω γιατί
θυμάστε τον τότε Διευθύνοντα «καημένε Αθανασόπουλε τι σου μελε να πάθεις» όταν
τολμούσαμε να πούμε για αξιολόγηση τότε καιγόταν η γη, τώρα… αυτή η αξιολόγηση
λοιπόν, έγινε μονομερώς είπε ο πρόεδρος και θα συμφωνήσω. Ε, μια φορά κι εμείς θα
πρέπει να πούμε όχι ρε Χότζα, δεν παίρνεις αποφάσεις μόνος σου. Διαβουλεύεσαι! Η
Διοίκηση της ΔΕΗ με τους εργαζόμενους πρέπει να μπούνε σε διάλογο. Και ιδιαίτερα σε
τέτοια ζητήματα, διότι συμφωνώ με τον πρόεδρο και του είπαμε από την πρώτη στιγμή,
μην προχωράς σε τέτοια ζητήματα, βρήκε Αύγουστο μήνα 7 και 8 Αυγούστου να βγάλει
μία απόφαση για να κάνει μια αξιολόγηση και μία απόφαση για να μοιράσει τι; Ότι μοίραζε
στην οικοδομή θυμάμαι που πρωτοδούλεψα μπροστάτζα, ερχόταν το αφεντικό κι έλεγε
«έλα Νίκο πάρε μια μπροστάτζα», βλέπαν οι υπόλοιποι για να πάρουν την επόμενη
βδομάδα μπροστάτζα κατηγορούσαν τον Νίκο. Αυτή ήταν όλη η ιστορία.

Θεωρώ ότι εμείς επί της αρχής, πρέπει να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε
αυτό που έγινε και θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτηση του προέδρου. Την
καταδικάζουμε και την καταγγέλλουμε. Η αξιολόγηση για εμάς αυτή εδώ είναι
καταδικαστική.

Τώρα,  στο επόμενο κομμάτι, πως θα βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο μπήκαμε.
Σας είπα στην εισήγησή μου θέλω να ακούσω τον πρόεδρο της ΕΔΟΠ και θεωρώ στην
δευτερολογία μου θα έχουμε πρόταση και ως παράταξη και ως γραμματέας, αλλά να τον
ακούσω τι πρόκειται να κάνει. Γιατί, είπα η ΕΔΟΠ είναι ένα Σωματείο στους κόλπους της
ΓΕΝΟΠ και η ΓΕΝΟΠ καταστατικά έχει κάποιες υποχρεώσεις γι αυτό το Σωματείο.

Μαστρολέων : λοιπόν, μία ερώτηση σχετικά με το θέμα για την αύξηση της
μείωση του 33% των ειδικών επιδομάτων. Αν κατάλαβα καλά είπες πρώτον, δεν αφορά
τους ήδη πλαφοναρισμένους, και δεύτερον με το 6535 τι γίνεται; έχει τελειώσει; Πως στο
μιλητό; Υπάρχει νόμος που να καταργεί τον νόμο;

Αδαμίδης: λοιπόν εμείς έχουμε υπογράψει μία Συλλογική Σύμβαση το 2012 η οποία
έλεγε όσο διαρκεί το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής διατηρούνται οι μειώσεις οι
συγκεκριμένες της αποφάσεως 142 του Διοικητικού Συμβουλίου του 2011. Για να γίθνουν
οι μειώσεις σύμφωνα με το 4024/11, υπήρξε μία απόφαση θα έλεγε κανείς σε σχετική
συνεννόηση με την ΓΕΝΟΠ τότε, πως θα το πετύχουμε αυτό; οριζόντια; 35; Τέλος
πάντων, πήραν μία απόφαση. Αυτό πόσο κρατάει μέχρι τότε. Το πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής έχει τελειώσει για το συγκεκριμένο θέμα γι αυτό και στο
μεσοπρόθεσμο του Ιουλίου, πριν βγούμε με βάση τα όσα υποστηρίζει η Κυβέρνηση από τα
μνημόνια, υπήρχε το νέο μεσοπρόθεσμο που πήγαινε μέχρι 31/12/22. Σε αυτό το
μεσοπρόθεσμο δεν περιλαμβάνεται το 6535 που είχαμε εμείς.
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Τι όμως δεν μπορούμε να εξαλείψουμε; Το πλαφόν και τα δώρα. Γι αυτό και
31/12/2018 ή 1/1/19 εγείρεται ζήτημα καταβολής, γι αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα και με το
αν υπερβούμε να πούμε ξέρω γω η διαδικασία αυτού του περιβόητου 6535, αυτό είναι.

Μαστρολέων: λοιπόν καταρχήν συνάδελφοι ένα σχόλιο για την εκδήλωση που
έγινε πριν την έναρξη του συμβουλίου και καλώς έγινε, για του συνταξιούχους
συναδέλφους όμως υπάρχουν δύο ενστάσεις. Πρώτον, θα μπορούσε αυτή η εκδήλωση να
γίνει σ’ ένα Συνέδριο για παράδειγμα, με πιο πολύ κόσμο δηλαδή ή σε μια ειδική εκδήλωση
αν θέλετε. Και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότεροι οι συνταξιούχοι που έχουν
περάσει από εδώ, από θέση Δ.Σ. ή αφού τέλος πάντων παίρνουμε την πρωτοβουλία και το
ξεκινάμε θα πρέπει να …

Τώρα, τα περισσότερα τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και ειδικά για το ζήτημα
της αστοχίας του Διαγωνισμού για το ξεπούλημα των μονάδων στην Μεγαλόπολη και την
Φλώρινα. Κοιτάξτε να δείτε, και η Κυβέρνηση και οι διορισμένη από την Κυβέρνηση
Διοίκηση, είναι ταγμένοι να υπηρετήσουν αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης, του
ξεπουλήματος και είναι αποφασισμένοι και δεσμευμένοι να την υλοποιήσουν. Τώρα, αν ο
διαγωνισμός για συγκεκριμένα συμφέροντα κρίθηκε άγονος ή θα κριθεί και ο επόμενος
όπως προβλέπει ο πρόεδρος, θα το προχωρήσουν ή τούτοι εδώ ή οι επόμενοι ή οι
μεθεπόμενοι. Κάνοντας πιο ελκυστικό το πακέτο με όποιους τρόπους, αδίστακτα θα
φέρουν ήδη οι φωνές, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, για τα Υδροηλεκτρικά όλο και
πληθαίνουν κι εδώ είναι ένα ζήτημα επειδή έχουν δεσμευτεί σε όλους τους τόνους και ο
Τσίπρας και ο Σταθάκης παίζουν καθυστέρηση, ίσως να παίζουν καθυστέρηση για να
σκάσει σε κάποιου άλλου το χέρι, αλλά είναι προδιαγεγραμμένη η κατάσταση κι εμείς
εξακολουθούμε και προσπαθούμε είτε με νομικά, που κι εμείς συμφωνήσαμε στην λογική
ότι να κάνουμε ότι μπορούμε να τους καθυστερήσουμε, να τους βάλουμε εμπόδια αλλά το
κυρίως που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή η συνδικαλιστική δράση όπως βλέπουμε εδώ και
πάρα πολύ καιρό και μετά τις απεργίες του Απρίλη που είχε ψηφιστεί ο Νόμος, έχει
βαλτώσει και προσπαθούμε με τον οποιοδήποτε άλλο, γιατί; Γιατί και η πλειοψηφία εδώ
μέσα είναι ταυτισμένη μ’ αυτή την πολιτική, την έχει υπηρετήσει αυτή την πολιτική,
συνεχίζει να την υπηρετεί και αυτές οι λογικές οδηγούν σε αυτά τα αδιέξοδα που
αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και βέβαια και για τις μονάδες που είναι να κλείσουν και το
Αμύνταιο και η Καρδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μακριά ο καιρός που θα έχουμε να
αντιμετωπίσουμε βίαιες απολύσεις, γιατί απλά δεν βγαίνει η εξίσωση. Με τι λιγνίτες θα
παραμείνει η ΔΕΗ αν φύγει το Αμύνταιο, αν φύγει η Καρδιά, για τον Άγιο Δημήτρη αυτά
που συζητάνε με την Μεγαλόπολη και την Μελίτη ξεπουλημένη. Ουσιαστικά με τι; Με την
Πτολεμαΐδα 5 όταν και αν. και με αυτά που θα μείνουν στον Άγιο Δημήτρη. Τις τρεις
μονάδες που λέει ο Σάκης.

Καταλαβαίνετε λοιπόν, και βέβαια έχουμε και τ’ άλλο, γιατί τα έχουμε ξεπεράσει
όλα, ενώ ισχύουν. Τα μνημόνια φύγανε, αλλά μια χαρά εδώ είναι τα μνημόνια. Τέλος του
’19 η ΔΕΗ πρέπει να έχει χάσει το 50% του πελατολογίου. Για βγάλτε μου εσείς την
εξίσωση. Να συνεχίσει να έχει αυτό το προσωπικό που έχει έστω σήμερα, μ’ αυτούς τους
μισθούς που έχει με 4,5% αύξηση λέει ο πρόεδρος με την αύξηση που μακάρι να γίνει, να
έχει να ανταγωνιστεί ιδιώτες δίπλα που θα κάνουν την ίδια δουλειά με σαφώς λιγότερο
προσωπικό, με κακοπληρωμένο προσωπικό να χει και κέρδη και να ‘ναι κι ανταγωνιστική.
Για βγάλτε την εξίσωση εσείς ρε παιδιά, δεν βγαίνει. Γι αυτό λοιπόν, αντί εδώ να συζητάμε
πρώτον, πως θα αντιμετωπίσουμε, πως θα αποκρούσουμε αυτή την επιθετική πολιτική της
απελευθέρωσης, πως θ’ αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που θα ρθουν αύριο και
υπολείπονταν, εμείς άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε.
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Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, είναι θετικό, εμείς δεν θα διαφωνήσουμε, και για τα λεφτά
των συναδέλφων με τα κλιμάκια που θέλουν να κρατήσουν και τους κρατάνε ήδη, ποιος
τους τα δωσε τα κλιμάκια; Η ΔΕΗ δεν τους τα δωσε; Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν τους τα δωσε; Ποιος
τους τα δωσε; Εγώ τους τα δωσα; Ή πήγαν μόνοι τους απ’ το ταμείο και τα πήρανε;
Λοιπόν, όχι μόνο πρέπει άμεσα να σταματήσει αλλά πρέπει να τους δώσουμε και τα λεφτά
πίσω που τους έχουν κρατήσει. Για να μαστε καθαροί δηλαδή, εδώ και να μην έχουμε
μεσοβέζικα «ναι μεν αλλά». Δεν πήγε κανένας μόνος του να πάρει το κλιμάκιο. Όπως και
για το θέμα της άρσης της μείωσης του 33% των ειδικών επιδομάτων, κοιτάξτε να δείτε,
αν έχει λήξει το μεσοπρόθεσμο και αν πάρουμε τις διατάξεις της Σύμβασης και τι λέει το
μεσοπρόθεσμο Αυγούστου, να πάρουμε και την πρώτη παράγραφο της Σύμβασης του ’12
που λέει όταν θα βγούμε από τα προγράμματα θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν στο
τέλος του 2009. Και κοιτάξτε αυτά, μου ακούγονται πολύ λογικά εμένα συνάδελφοι, δεν θα
‘ρθει σ’ αυτό το Δ.Σ. θα ‘ρθει στο άλλο να δούμε και πότε θα γίνουν οι βουλευτικές
εκλογές μπας και τσιμπήσουμε και τίποτα από τις ευρωεκλογές μπας και μειώσουμε την
χασούρα. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Η κυβέρνηση αυτή είναι πολιτικοί απατεώνες. Και
αυτά τα τερτίπια τώρα με τα τυράκια και θα το δούμε στο άλλο Συμβούλιο και ξέρεις, και
ναι μεν αλλά, με συγχωρείται αλλά δεν θα πάρουμε. Όχι δεν θα πάρουμε τα λεφτά αν μας
τα δώσουν αλλά δεν τσιμπάμε τόσο εύκολα σε τέτοια καθρεφτάκια.

Το bonus του ΑΔΜΗΕ, κοιτάξτε να δείτε, είναι η διαχρονική προσπάθεια Διοικήσεων
και Κυβερνήσεων για την σύνδεση του μισθού με την Παραγωγικότητα και σηματοδοτεί το
αυριανό μισθολόγιο στον ΑΔΜΗΕ. Αυτό είναι το bonus δίνεται σήμερα στον ΑΔΜΗΕ, και να
μην ξεχνάμε πως ξεκίνησε έναν μισθό, ερχόντουσαν εδώ συνάδελφοι κι απ’ την παράταξη
την δική μου, έναν μισθό λέει θα πάρουμε όλοι. Ο ένας μισθός έγινε 700€, ήρθε ο Δ/νων
Σύμβουλος στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΤΕ και μας είπε ότι θα μοιράσει 500 χιλιάδες, χωρίς
να διευκρινίσει πως, και τώρα τι έχουμε; Αρεστούς, πολύ αρεστούς, αριστερούς, κατιμά,
πλέμπα, και ο κανονισμός λέει  ο ΑΔΜΗΕ αποσυνδέει την μισθολογική εξέλιξη με την
υπηρεσιακή. Γιατί; Δεν έχει βαθμολογία; Αν δεν είναι το Μ.Ο. θα το πάρει το κλιμάκιο; Δεν
θα το πάρει. Λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί σε τι συμφωνούμε όλοι με όλους και όσον
αφορά στην αξιολόγηση είχαμε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή οριζόντια και κάθετα
εναντίον αυτού του ………………

Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπερασπιζόμαστε σε καμία περίπτωση το προηγούμενο
σύστημα ή τον κανονισμό των Κ.Κ.Π. και λέμε ότι αυτά τα συστήματα ήταν … όμως μ’
αυτόν τον Κανονισμό και μ’ αυτή την αξιολόγηση μεγαλούργησε, εσείς όπως λέτε, πήγε το
ρεύμα μέχρι το τελευταίο βουνό της πατρίδας μας. Απασχόλησε εργαζόμενους
εκατοντάδες χιλιάδες που ζούσαν τις οικογένειές τους, προσέφερε στο κοινωνικό σύνολο
με αυτά τα εργαλεία, μ’ αυτό τον κανονισμό και με αυτή την αξιολόγηση, χωρίς
επαναλαμβάνω να τα υπερασπίζομαι και να λέω.

Τώρα το πρώτο ερώτημα που πρέπει να δούμε είναι γιατί η Διοίκηση φέρνει νέο
σύστημα αξιολόγησης. Γιατί θέλει να κάνει την Επιχείρηση πιο σύγχρονη; Γιατί θέλει να
κάνει τη ζωή των εργαζομένων πιο εύκολη; Όχι! Ο πρώτος στόχος είναι μέσω της
αξιολόγησης, το πετσόκομμα των ωριμάνσεων και η μείωση του μισθολογικού κόστους.
Αυτό είναι το πρώτο κι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Όλα τα άλλα τώρα, εγώ  δέχομαι
αυτά που είπε και ο πρόεδρος και ο γραμματέας σαν βάση για συζήτηση συμφωνούμε.
Χωρίς να δεσμευόμαστε βέβαια ότι αυτό που θα ‘ρθει αύριο θα συμφωνήσουμε. Αλλά,
αυτά που ειπώθηκαν εδώ, σαν βάση για μια συζήτηση δηλαδή, να πιάνεται η τριετία, ο
Μ.Ο. της τριετίας κάτι που δεν γίνεται σήμερα, να ξέρουμε την βάση, που δεν την ξέρουμε
σήμερα, και τι κάνανε οι λεβέντες; Αφού μαζέψανε όλα τα στοιχεία γιατί έχουν τον
μηχανισμό, τραβήξανε, πόσους θέλουμε να πετσοκόψουμε; Τραβήξανε λοιπόν εκεί την
γραμμή, κατά το δοκούν, αφού αυτοί τα καθορίζουν αυτά τα στοιχεία και «από δω παν κι
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οι άλλοι».   Να πάμε λοιπόν με αυτά που ειπώθηκαν εδώ σαν βάση να συζητήσουμε κι
επαναλαμβάνω χωρίς να μας δεσμεύει ότι αυτό που θα ‘ρθει ενδεχόμενα αύριο και θα
συμφωνήσει ο πρόεδρος και ο γραμματέας, θα δεσμεύει κι εμάς.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα Οργανωτικά. Κοιτάξτε
να δείτε, καταρχήν δύο λόγια για την ΓΣΕΕ. Και αυτά που θα πω δεν αφορούν σε καμία
περίπτωση, κανέναν εδώ μέσα που ενδεχόμενα να είναι σύνεδρος με άλλη παράταξη από
την δική μας. σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα, υπάρχει και η εκτίμηση απ’ την πλευρά
του ΠΑΜΕ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων των άλλων παρατάξεων κράτησαν
μία σωστή στάση, στην καλύτερη περίπτωση ουδετερότητα, λέγοντας την άποψή τους
βέβαια αλλά δεν είχαν καμία σχέση πραγματικά με την δράση της ηγετικής ομάδας της
ΓΣΕΕ που πραγματικά λειτούργησε σαν συνδικαλιστική μαφία. Κοιτάξτε να δείτε, η
πρόταση του ΠΑΜΕ, και υπάρχουν εδώ σύνεδροι που συμμετείχαν στα Συνέδρια. Στο
Συνέδριο τέλος πάντων και μπορούν αν το επιβεβαιώσουν, η πρόταση του ΠΑΜΕ ήταν
συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Είχαν ομοφωνήσει όλες οι παρατάξεις σε 320 συνέδρους
Αντώνη; Ότι μπορούν να συμμετέχουν στο συνέδριο. Υπήρχε ένσταση για 53. Η πρόταση
ήταν συγκεκριμένη οι 320 θα πάρουν κάρτα να μπουν στην αίθουσα και εμείς σαν ΔΑΣ θα
βάλουμε το ζήτημα για τους 53, 54 πόσοι ήτανε κι εσείς νομιμοποιήστε τους. Έχετε
πλειοψηφία νομιμοποιήστε τους. Δεν θέλανε να πάρουν τέτοια ευθύνη όμως. Και ξέρετε
γιατί δεν θελαν να πάρουν τέτοια ευθύνη; Γιατί εκτός από αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα
στην φόρα για εργοδότες, για εκλογικές διαδικασίες που δεν έχουν κι είναι πρωτόγνωρες,
σήμερα να χουμε εκλογές εδώ εμείς, και η εφορευτική επιτροπή να εκλέγεται αύριο
σύμφωνα με τα πρακτικά του δικαστικού με μαϊμούδες συνέδρους, με ανύπαρκτα
σωματεία στην Φαρκαδόνα μία κωμόπολη 2.000 κατοίκων με ανεργία 60% ψήφισαν στο
Συνδικάτο οικοδόμων 700 – 800 άνθρωποι και υπάρχουν κι άλλα τα οποία για ευνόητους
λόγους δεν έχουν ειπωθεί και θα ειπωθούν στο Συνέδριο όταν θα γίνει. Θα γίνει Συνέδριο
αλλά όχι νόθων κι όχι εργοδοτών.

Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εκεί είναι η κορφή του παγόβουνου, γιατί οι παρατυπίες, για
να μην χρησιμοποιήσω εδώ μέσα άλλη έκφραση από πού ξεκινάνε; Τα πρωτοβάθμια
Σωματεία και τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα. Στο προηγούμενο Συνέδριο της
ΓΕΝΟΠ ο Πρόεδρος παραδέχτηκε ότι πράγματι έχουμε πρόβλημα. παρουσιάσαμε
συγκεκριμένα στοιχεία εγώ με τον οργανωτικό τον Λευτέρη τον Αδάμ τα βγάλαμε την
περίοδο που έγινε το Συνέδριο περίπου 18.000 εργαζόμενοι ο Όμιλος, 12.000
συνδικαλισμένοι στην ΓΕΝΟΠ οι σύνεδροι αντιστοιχούσαν σε   21.000 εργαζόμενους. τι
έγινε τώρα; Πήραμε μία απόφαση στο Συνέδριο το τελευταίο, να πάμε σε καθαρό Συνέδριο
το ’20. Δεν θα γίνει ρε συνάδελφοι. Και ξέρετε γιατί δεν θα γίνει; Γιατί έχουν γίνει όργια.

Ο Σπάρτακος ήταν το πρώτο μεγάλο Σωματείο μετά το Συνέδριο και μπορούσε αν
θέλετε να γράψει 10.000 κόσμο. Έτσι δεν είναι ρε Σάκη; Και να ψηφίσουν. Ήταν το πρώτο
Σωματείο. Από εκεί και πέρα τι έγινε; Τι έγινε ρε συνάδελφοι, από εκεί κι εδώ;
Εξαφανίστηκαν ολόκληρα Σωματεία, ειδικά πριν τις εκλογές της ΕΤΕ. Εξαφανίστηκαν.
Εξαφανίστηκαν, «Βάρδιας», «Εργοδηγοί», βρέθηκα στην Καλαμάτα στην απόπειρα του
πρώτου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ. Συναδέλφισσα πριν από 3 ημέρες είχε ψηφίσει στον ΠΑΣΥΠ,
τώρα λέει έχω φίλους στην ΕΤΕ και γράφτηκα στην ΕΤΕ, να ψηφίσω και στην ΕΤΕ. Αύριο
θα ψηφίσει και στην ΕΔΟΠ ενδεχόμενα και δεν ξέρω που θα πάει. Πως θα γίνει ρε
συνάδελφοι το ’20 το καθαρό Συνέδριο; Εδώ παρατηρείται το εξής φαινόμενο, οι
εργαζόμενοι μειώνονται σε όλο τον Όμιλο και τα Σωματεία γιγαντώνονται. 4.500 μητρώα η
ΕΤΕ τέλος του Δεκέμβρη, 5.800 τώρα ψήφισαν 5.100, τέσσερεις τόσοι είχαν ψηφίσει στις
προηγούμενες εκλογές. «Λυγκιστίς», «Κανάρης» κλπ, τα χαμε πει και στο προηγούμενο
Συνέδριο.
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Τώρα, όσον αφορά στην πρόταση που λέει ο φίλος μου ο Αντώνης, υπάρχει
πρόταση αλλά θέλει βούληση. Και κυρίως από τις δύο μεγάλες παρατάξεις. Πάμε λοιπόν να
καθαρίσουμε τα μητρώα των Συνδικάτων, των Σωματείων, εγώ δεν βάζω ούτε 200, ούτε
100, να καθαρίσουμε τα Μητρώα. Τα μεγάλα Σωματεία μπορούν να παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτό, να κλείσουμε τα μητρώα σε ημερομηνία που θα
συμφωνήσουμε και σ’ ένα μήνα μέσα να πάμε όλα τα Σωματεία για εκλογές. Πρόταση είναι
ρε συνάδελφοι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε αν θα πάμε παραμονές Γιώργο το Συνέδριο της
ΓΕΝΟΠ και να πούμε ποιος είχε τους πιο πολλούς  μεταγραφέντες και ποιος είχε εσύ, εγώ ή
ο Καρράς. Πως θα τα χωρίσουμε δηλαδή; Θα βρούμε άκρη; Δεν βρίσκεται άκρη έτσι. θέλει
βούληση, σαφώς και τα μεγάλα Σωματεία πρέπει να απορροφήσουν τα μικρότερα, δεν
έχουν λόγο ύπαρξης «Σπάρτακος», «ΕΤΕ», «ΕΔΟΠ», «Πτυχιούχοι» δεν έχουν λόγο
ύπαρξης, και από εκεί και πέρα με τις προϋποθέσεις που είπα προηγουμένως να πάμε να
κάνουμε την αυτορρύθμιση που λέει ο Αντώνης. Χωρίς καμία Κυβέρνηση να μας το
επιβάλλει με κανέναν Νόμο και χωρίς δεν ξέρω ποιες άλλες διαδικασίες μπορούμε να
βρούμε στον δρόμο μας.

Αδάμ: θα πω πέντε πράγματα Διονύση, αν και δόθηκαν αρκετές εξηγήσεις από το
προεδρείο πιο νωρίς αν σε χρειαστώ όμως θα σε φωνάξω να το συνεχίσεις εσύ.
Συνάδελφοι, θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Ηλίας τα οργανωτικά. Όντως, είχε
τεθεί και στο προηγούμενο Συνέδριο το ζήτημα του αν όλοι οι σύνεδροι εκπροσωπούνταν
σωστά στην διαδικασία εκείνη. Όντως, επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία και αυτό το οποίο
φάνηκε είναι ότι σε μία δύναμη 230 συνέδρων όταν το πολλαπλασιάσαμε με το 75 που
είναι ο αριθμός για κάθε σύνεδρο, ο αριθμός αυτός έβγαζε 17.500 εργαζόμενους. δεν ήταν
μακριά από τον αριθμό των εργαζομένων. Άρα θα έπρεπε να είχαν ψηφίσει σχεδόν όλοι και
να μην είχε υπάρξει…, τέλος πάντων, ο αριθμός ήταν κάπου κοντά. Δεν υπήρχαν ας πούμε
άνθρωποι οι οποίοι ήταν ασυνδικάλιστοι και δεν είχαν ψηφίσει. Αυτό, στο επόμενο
συνέδριο, θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο καλή η ρύθμιση
του έτσι ώστε να αποτυπώνει πραγματικά τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα εκφράσουν την
κάθε παράταξη στην Ομοσπονδία. Άυτό όμως, ακόμα και βούληση συνδικαλιστική να
υπάρξει θα πρέπει να είναι ανάλογη με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Το μόνο σίγουρο
είναι ότι δεν μπορούμε να παρεκλείνουμε από το Καταστατικό ακόμη και εάν θέλουμε να
το αλλάξουμε. Οπότε, ουσιαστικά για να γίνουν κάποια πράγματα ακόμα – ακόμα και αυτό
που είπε ο Ηλίας, γιατί δεν μπορούμε εμείς ως Ομοσπονδία να επιβάλλουμε στα
πρωτοβάθμια Σωματεία το πότε θα κάνουν τις εκλογές τους. Αυτό τους δίνει ο Νόμος το
δικαίωμα το πότε θα το κάνουνε. Θα πρέπει από εκεί και ύστερα να γίνει οργανωτικό
Συνέδριο και μέσα σε αυτό το Οργανωτικό Συνέδριο να αποτυπωθεί μέσα στο Καταστατικό
με ποιον τρόπο μπορούν να γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες λέμε.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι φαίνεται στην όλη διαδικασία ότι μία αυτορρύθμιση
ουσιαστικά έχει γίνει με την διαδικασία την οικονομική την οποία βάλαμε στο καταστατικό
αυτή την δόση. Δηλαδή, ανάλογα με τους συνέδρους το πώς θα πληρώνεται έχει γίνει μία
αυτορρύθμιση, όσο κι αν ακούγεται ότι δεν έγινε η μεγάλη αυτορρύθμιση. Βεβαίως
υπάρχει Διονύση, ο καταστατικό είναι εδώ πέρα και πάρθηκε στο Συνέδριο, τροποποίηση
του καταστατικού, διάβασε το καταστατικό και θα το βρεις μέσα.

(εκτός μικροφώνου)
Λοιπόν, να ξεκινήσω και πάλι μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η επιπλέον

αυτορρύθμιση συνάδελφοί μου, μπορεί να γίνει μόνο με ένα Οργανωτικό Συνέδριο. Γιατί;
Γιατί όπως όλοι καλά γνωρίζετε και ξέρετε το βιβλιάριο έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει
βιβλιάριο πλέον βάσει νόμου και μπορεί να γίνει μόνο με μία ηλεκτρονική κάρτα αλλά αυτό
και πάλι δεν μπορεί να ισχύσει στο Συνέδριο που θα έρθει τώρα, μπορεί να ισχύσει στο
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επόμενο. Οπότε, ουσιαστικά η Οργανωτική Επιτροπή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να
φέρει μία πρόταση η οποία θα είναι ανάλογη στο καταστατικό το οποίο ισχύει σήμερα. Και
ακόμα – ακόμα και οι μεταβιβάσεις που πολλές φορές γίνονται ψηφισάντων, αν δούμε
σήμερα την Ομοσπονδία έχει 15.000 εργαζόμενους. ουσιαστικά όμως οι εργαζόμενοι που
εργάζονται στην Εταιρεία δεν είναι 15.000 είναι κοντά στις 17.000, έχουμε 2.000
ασυνδικάλιστους. Μ’ έναν απλό τρόπο μπορεί να πει κάποιος ότι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν
σε ένα άλλο Σωματείο που γραφτήκανε, ήτανε ακόμα – ακόμα και από αυτούς τους
ασυνδικάλιστους. Ο μόνος τρόπος να ελεγχθεί αυτός είναι και μπορεί να γίνει, είναι να μας
στείλουν τα Σωματεία σε ηλεκτρονική μορφή τις καταστάσεις ψηφισάντων έτσι ώστε να
μπορούμε κι εμείς μέσα σ’ ένα πρόγραμμα να ελέγξουμε τους διπλοψηφίσαντες για να
ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται. είναι ένας τρόπος αυτός και βάσει του καταστατικού
μπορούμε να βρούμε τον τρόπο εκείνο για να μπορέσει να λυθεί όσο μπορεί να λυθεί αυτό
το ζήτημα.

Σε ότι αφορά συνάδελφοι στις Συνδικαλιστικές άδειες, θέλω να σας επιστήσω την
προσοχή γιατί και τον προηγούμενο μήνα ήμασταν οριακά στο να μπορέσουμε να τις
καλύψουμε. Λίγο την προσοχή σας και παρακαλώ να στέλνονται οι συνδικαλιστικές άδειες
έτσι όπως έχουμε πει εγκαίρως.

Θα κλείσω με το θέμα «Αχλάδα» και θα πω το εξής. Βρέθηκε ένας τρόπος να
κατέβει η τιμή του λιγνίτη ανά τόνο από τα 23€ στα 16€. Αυτό με μία αναγωγή αν  το
κάνουμε και δούμε το τι λιγνίτη χρειάζεται την ημέρα ένας σταθμός είναι από 4.000 τόνους
μέχρι 5.000 τόνους. Αυτό αν το πολλαπλασιάσετε με το 7€ και στην συνέχεια με όλο το
χρόνο βγαίνει ένα τεράστιο ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Επί τέσσερα χρόνια
είναι 100 εκατομμύρια €. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο θέλω να αναρωτηθείτε που είναι
αυτά τα λεφτά. Και μ’ αυτό κλείνω. 7€ κάτω ο τόνος η διαφορά.

Πιστεύος: τοποθετούμαι ως γραμματέας της ΕΔΟΠ κι ευχαριστώ τα σώμα που
αποδέχεται την επιθυμία μου. Είναι τέσσερα θέματα τα οποία θέλω να θίξω. Το ένα θέμα
είναι αυτό που έβαλε ο Ηλίας για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, επειδή κι εμείς είμαστε η ΓΕΝΟΠ,
πολιτικοσυνδικαλιστικό κίνημα κι επειδή απ’ ότι είδα στα site δεν πήρε θέση η ΓΕΝΟΠ για
τα τεκταινόμενα με διορισμένη διοίκηση στην ΓΣΕΕ, θα ήθελα και η ΓΕΝΟΠ να πάρει μια
απόφαση αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί ή αν είναι υπέρ των θεμάτων αυτό για αυτά που
έγιναν στην ΓΣΕΕ  με τα δύο Συνέδρια τα’ αποτυχημένα και με τον διορισμό της ηγεσίας
της ΓΣΕΕ και του Δ.Σ.. το ένα θέμα είναι αυτό.

Δεύτερον, πάω στα Οργανωτικά που είπε και ο φίλος μου ο Αντώνης ο Καρράς, περί
συνδικαλιστικών αδειών, 200 μέλη τα Σωματεία και τέτοια. Επειδή υπάρχει ένα θέμα μ’
αυτό το πράγμα έτσι; Και σαν Σωματείο εμείς επειδή μοιράζονται οι Συνδικαλιστικές άδειες
ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, στον ΑΔΜΗΕ το έχουμε ψιλολύσει το θέμα με την προηγούμενη Συλλογική
Σύμβαση προτείνω για να μην γίνεται θέμα αυτό οι συνδικαλιστικές άδειες στην ΓΕΝΟΠ να
δίνονται σύμφωνα με το ποσοστό που έχει πάρει το κάθε ψηφοδέλτιο στις εκλογές της
ΓΕΝΟΠ. Δηλαδή,  π.χ. έχει 2.000 ώρες η ΓΕΝΟΠ συνδικαλιστικές άδειες έτσι; τι πήρε η
ΔΑΚΕ 40% δικαιούται 800 ώρες τον μήνα. Από εκεί και πέρα εάν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο
το οποίο υπερβαίνει τις συνδικαλιστικές άδειες είναι άλλη υπόθεση αλλά να το δούμε όταν
μπαίνουν όλα τα πράγματα στο τραπέζι, και τα μέλη και οι εκπρόσωποι και ποιοι ψηφίσανε
και ποιοι δεν ψηφίσανε.

Για να επανέλθω στο θέμα της τροποποίησης του καταστατικού, μπορεί να ελήφθη
μια απόφαση μια απόφαση αλλά επίσημα από το πρωτοδικείο δεν έχει έρθει η απόφαση και
νομίζω ότι για να κάνεις τροποποίηση καταστατικού είναι απόφαση πρωτοδικείου δεν είναι
θέμα εσωτερικό. Μέχρι χθες το βράδυ που το κοίταξα, δεν υπάρχει τροποποίηση στο
άρθρο 58 που λες. Εντάξει; Είναι άλλη υπόθεση αυτό, το αν υπάρχει και μια απόφαση, η
απόφαση για το καταστατικό εγκρίνεται και τροποποιείται από το πρωτοδικείο. Δεν το έχω
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εγώ. Να μας το κοινοποιήσετε σαν ΓΕΝΟΠ. Το παραβλέπω αυτό πάμε σε σοβαρότερα
θέματα έτσι;

Το τρίτο θέμα, επειδή είπες και μετά από παραίνεση του Ηλία του αντιπροέδρου της
ΓΕΝΟΠ, που ανέφερες ότι ο Νόμος ο αντιμνημονιακός δεν ισχύει πλέον και βάλατε
μπροστά τα ειδικά επιδόματα εγώ σαν πρόταση πάω να βάλω, και είπες ότι ισχύει το
πλαφόν και τα δώρα, επειδή αφορά περισσότερο προσωπικό το ξεπάγωμα του
χρονοεπιδόματος και όχι τα ειδικά επιδόματα που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες
μισθωτών να μπει παράλληλα το χρονοεπίδομα και τα ειδικά επιδόματα, το δέχομαι. Όχι
μόνο τα ειδικά επιδόματα να μπει και το χρονοεπίδομα  που αφορά περισσότερο κόσμο, να
ξεπαγώσει που έχει παγώσει από το 2012 με την Συλλογική Σύμβαση που είπε ο Ηλίας.

Το τέταρτο θέμα και τελευταίο ως προς την αξιολόγηση. Επειδή και κατά την
ενημέρωση που μας κάλεσαν για την διαβούλευση και μετά και τα πρακτικά που μας
διαβίβασε η Διοίκηση υπάρχει μία διχογνωμία απ’ ότι βλέπω εγώ κι απ τα λεγόμενα των
πρακτικών, τα οποία τι λένε; Ότι εσύ εκφράστηκες, ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της ΓΕΝΟΠ
τότε, αυτό το γράφει το πρακτικό μέσα, και γράφει επίσης ότι ο Μάστορας ο Γεν.Γραμ. του
Σπάρτακου, ο Αδάμ ως Οργαν.Γραμ. της ΓΕΝΟΠ που εκπροσωπούσε τον Γραμματέα τότε
και ο Μπίτζας ζήτησαν την ακύρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με το πόρισμα ή μάλλον
την απόφαση του επιθεωρητή του 2000 της προηγούμενης αξιολόγησης κι επειδή εδώ
πέρα, αυτό που έστειλε η Διοίκηση αναφέρει ότι πρέπει αύριο να κάνουν προτάσεις τα
Σωματεία ζητώ απ’ το σώμα για να ξέρουμε τι θα κάνουμε, να πάρει θέση αν αποδέχεται
την αξιολόγηση του 2017 ή δεν την αποδέχεται. Είναι πασιφανές αυτό. Εγώ, ζητάω την
ψηφοφορία απ’ το σώμα αν αποδέχεται ή δεν αποδέχεται την αξιολόγηση του 2017.
Ευχαριστώ.

Μπίτζας: για το κτίριο της Μυλλέρου, είχα πάει σήμερα από εκεί για δική μου
δουλειά και πέρασα και από την Διευθύντρια η οποία μου έδωσε το πόρισμα του ΣΕΠΕ, δεν
γράφει τέτοιο πράγμα το ΣΕΠΕ. Βέβαια αυτό που λες δεν μου το είπε. Εσύ μίλησες για
τους μηχανικούς του ΕΦΚΑ το κατάλαβα. (αντιπαράθεση με τον πρόεδρο)

Για να τελειώνουμε εγώ, πάντα με τον διάλογο, όσο αρνητικός και να είναι θέλω να
βγαίνει μια ουσία και να συμβάλλω στην οικοδόμησή του. εντάξει; Μπορεί να είναι σκληρός
μερικές φορές αλλά δεν είναι προσβλητικός. Εγώ ήθελα να βάλω και αυτή την διάσταση
στο συγκεκριμένο θέμα. Και να σου πω και κάτι άλλο; Επειδή πήρα μία κυρία, μου έδωσαν
ένα τηλέφωνο, έκατσε «κότα» μπροστά. Έλεγε άλλα αντί άλλων. Έλεγε να το κάνει
αρχείο, και τα χιλιάδες ευρώ που θα δίνουμε εκεί θα τα παίρνουμε από την μία τσέπη να τα
βάζουμε στην άλλη, της λέω ένα τεράστιο κτίριο θα το κάνεις αρχείο; Δεν μου είπε να είναι
παράνομο. Γι αυτό στο καταγράφω, γιατί εσύ μπορείς να το διαπραγματευτείς καλύτερα
και από άλλη θέση. Δεν το βάζω γι αυτό ούτε πάω να σώσω δυο – τρεις δικούς μου εκεί
κάτω φίλους.

Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, για τον ΑΔΜΗΕ. Άκουσα την εισήγηση του προέδρου,
βγήκανε μερικά Σωματεία, βγήκαμε κι εμείς και ίσως είμαστε και λίγο σκληροί και δεν
είμαστε γιατί πάντα πρέπει να έχουμε έναν λόγο σ’ αυτό που γίνεται αλλά να τα βάλουμε
λίγο πιο απλά, είσαι μια οικογένεια δηλαδή ο ένας παίρνει 2.500 και ο άλλος παίρνει 200€.
Ανεβαίνουν 20 στον πυλώνα και ο ένας θα πάρει 700 και ο άλλος θα πάρει 200 και λέμε
ότι έτσι όχι μόνο δεν είναι αριστερό αυτό που πάνε να κάνουνε αλλά σε δεύτερη φάση θα
συνδέσει καθαρά την απόδοση με τον μισθό. Κι αν τώρα δεν φαίνεται θα φανεί οσονούπω.
Εύχομαι, εγώ μέχρι να φύγω να μην το δω μπροστά μου αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε
αγαπητέ φίλε γραμματέα και για το αύριο ο κύριος Χατζηδάκης είπε πολύ απλά ότι το 66%
του ΑΔΜΗΕ πρέπει να φύγει. Κι ας είναι κερδοφόρος. Δεν έχει καμία σχέση. Εδώ λοιπόν
πρέπει να τα λέμε όλα και να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε γεγονός.
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Τώρα, (κενό στην εγγραφή) την στιγμή που έχω κάνει χρόνια επαρχία και είμαι και
επαρχιώτης για ένα καινούργιο γεγονός που έρχεται ή κάτι καινούργιο που θέλεις να
δείξεις. Μπαίνεις μέσα και αποτρέπεις ποιους; Καλλιτέχνες, δεν μιλάμε για το Συνέδριο,
μιλάμε για την αίθουσα χορού. Όταν αποτρέπεις λοιπόν να λειτουργήσει αυτό, για ποια
δημοκρατία μιλάμε; Έτσι πιστεύω ότι χάνεις και το δίκιο σου. Κι επειδή μιλάμε για πολιτικά
αίτια, το αίτιο είναι άλλο. Ότι ναι, δεν θέλουμε όχι αυτή την ΓΣΕΕ, θέλουμε δική μας
μάλλον μία ΓΣΕΕ. Κι αυτό είναι ξεκάθαρο. Κι επειδή θέλουμε δική μας μία ΓΣΕΕ κι επειδή
στην Ευρώπη υπάρχουν δυο – τρεις ΓΣΕΕ ανάλογα με τι πολιτικά πιστεύω εκφράζει ο
καθένας, ε φτιάξτε ρε παιδιά μια αριστερή ΓΣΕΕ.

Ευχαριστώ.

Τσουμπλέκας: λοιπόν συνάδελφοι, καταρχήν καλό Πάσχα να έχουμε όλοι, θα
ήθελα να σας πω ότι για το θέμα της αξιολόγησης, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση και
καλό θα είναι στην βαθμολόγηση του προσωπικού να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι αν
θέλετε στην βαθμολόγηση των προϊσταμένων που τους βαθμολογούν. Υπάρχουν αδικίες
και απέναντι στο προσωπικό. Είναι κι αυτό μια πρόταση. Δεύτερον θα ήθελα να σας πω για
τα Οργανωτικά επειδή ζούμε και στην εποχή της τεχνολογίας πιστεύω πως η Ομοσπονδία
θα μπορούσε αυτό να το είχε ξεπεράσει και να μην ασχολούμαστε κάθε φορά με αυτό. Να
υπήρχε μια κάρτα – μέλους, μια συνδικαλιστική κάρτα  κι όλοι να ψήφιζαν και να είχε
τελειώσει αυτή η προεγγραφή ή η μετακόμιση και μεταφορά από το ένα Σωματείο στο
άλλο.

Θα ήθελα όμως να ρωτήσω κάτι σαν Πρόεδρος Σωματείου χειριστών Μεγαλόπολης,
επειδή ανήκουμε και στην Λιγνιτική και ίσως μετά από έναν μήνα δύο μπορεί να μην
είμαστε στον ίδιο εργοδότη, ότι επισκεφτήκαμε πριν μια βδομάδα τον Υπουργό τον κύριο
Σταθάκη πέραν του ότι μας είπε ότι θέλει να πουλήσει τις μονάδες και την Μελίτη και την
Μεγαλόπολη τουλάχιστον έστω και ένα ευρώ, γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί το τι θα
συμβεί αν δεν πουληθούν οι μονάδες, παρόλο που εμείς του επισημάναμε ότι αυτή την
στιγμή στην Μεγαλόπολη υπάρχουν περίπου εξήντα εκατομμύρια μόνο ανταλλακτικά,
δέκα εκατομμύρια περίπου σε πετρέλαια και πόσα ακόμα  εκατομμύρια ευρώ που είναι το
κοίτασμα της Μεγαλόπολης, έδειξε να μην ιδρώνει καν το αυτί του ότι πρέπει να
ξεπουλήσουμε όσο – όσο.

Ένα άλλο που μας έκανε εντύπωση αγαπητό προεδρείο ήταν το εξής, ότι
πρόσφατα ο Υπουργός πέρασε μία τροπολογία για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους
αγοραστές όσον αφορά στην μισθολογική δαπάνη του προσωπικού στις Λιγνιτικές και
πάνω και κάτω ότι από την ημέρα της αγοραπωλησίας θα λαμβάνουν το ποσό οι
εργαζόμενοι που έπαιρναν το τελευταίο δωδεκάμηνο. Όταν τον ρωτήσαμε πως την πήρε
αυτή την απόφαση μας είπε ότι είχε και την σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ. Θα ήθελα να
μου πείτε αν είπε ότι η σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ βάζει φραγμό σ’ εμένα τον
εργαζόμενο στην Λιγνιτική ότι εάν αύριο η ΓΕΝΟΠ υπογράψει μία Συλλογική Σύμβαση για
την ΔΕΗ Α.Ε. αν το προσωπικό της Λιγνιτικής π.χ. λαμβάνει τα δώρα, λέμε αν όπως λέτε
ότι τελείωσε και το μεσοπρόθεσμο ή τελειώσαν τα μνημόνια γιατί η απόφαση αυτή λέει
μέσα ότι δεν θα υπάρχει καμία μισθολογική επιδείνωση στο προσωπικό της Λιγνιτικής είτε
στην Μελίτη είτε στην Μεγαλόπολη. Θα ήθελα να μου πείτε αν η ΓΕΝΟΠ συμφωνεί και αν
ναι γιατί δεν αντέδρασε το Συνδικάτο πάνω σ’ αυτή την τροπολογία.

Μάστορας: αγαπητοί συνάδελφοι η σύντομη πιστεύω τοποθέτησή μου θέλω να
ξεκινήσει από την αναφορά που έγινε στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ γιατί το θεωρώ κορυφαίο
ζήτημα κι εφόσον ανοίχτηκε πρέπει να ειπωθούν ορισμένα πράγματα.
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Δεν μπορώ να κάνω αποδεκτή την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
περί συνδικαλιστικής μαφίας στην ηγεσία της ΓΣΕΕ γιατί πολύ απλά μπορεί κάποιος κι απ’
αυτή την αίθουσα ή απ’ έξω μόλις περάσει να αποκαλέσει με την ίδια έκφραση το
προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αυτή την στιγμή  ή όποιος άλλος γουστάρει ν’ αποδίδει
οποιοδήποτε χαρακτηρισμό θέλει. Εφόσον λοιπόν είμαστε κάτω από τον νόμο του κράτους
τον οποίο αποδεχόμαστε και κάνουμε όλες τις διαδικασίες να είμαστε νομότυποι ή όπως
αλλιώς εσείς θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε να τις γράψετε δεν νομιμοποιείτε κανείς να
πάρει τον νόμο στα χέρια του γιατί τότε υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Κι όταν κάποιος
υπερβαίνει τα εσκαμμένα προφανώς ξεχωρίζει από μόνος του και πιάνει τις άκρες. Ένα
λοιπόν κάποιο δεν θέλει να τον χαρακτηρίσουν ακραίο πρέπει να φέρεται σύμφωνα με
τους Νόμους και τα καταστατικά τα οποία συνήθως λέμε ότι είναι τα ευαγγέλια μας και τα
υπηρετούμε. Από εκεί και μετά μία πρόχειρη πλειοψηφία ορισμένων αποφασισμένων με
κεφαλαία να προχωρήσουν σε διαδικασίες τις οποίες προφανώς οι σύνεδροι κι ένας απ’
αυτούς είμαι κι εγώ δεν έχουν πει φεύγοντας από το σπίτι τους και πηγαίνοντας σ’ ένα
Συνέδριο ότι πάμε να πολεμήσουμε, έχω την εντύπωση ότι δεν χάνουμε απέναντι σε
ορισμένους αποφασισμένους που πήραν την απόφαση να πολεμήσουν.

Αν λοιπόν, πορευτεί το συνδικαλιστικό κίνημα με τέτοιους ρυθμούς και τέτοιες
διαδικασίες προφανώς έχουμε σοβαρό ζήτημα και πρέπει να το ανακαλύψουμε και να το
τελειώσουμε εν τη γενέσει του. Συνεπώς, μη αποδεχόμενος το ζήτημα αυτής ακριβώς της
ορολογίας που ο αντιπρόεδρος ο φίλος μου ο Ηλίας έβαλε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο
ζήτημα για συνδικαλιστική νοθεία, υπάρχουν οι νόμοι και τα καταστατικά κι έτσι θα
πορευτούμε. Η βία καταδικάζεται από όπου κι αν προέρχεται.

Για το ζήτημα το Οργανωτικό, το καταστατικό είναι εδώ, προβλέπει αυτά που
προβλέπει και πως πρέπει να εφαρμόσουμε το καταστατικό μας. Ότι προβλέπει λοιπόν το
καταστατικό, και ξαναλέω κι ο Νόμος θα εφαρμοστεί. Από εκεί και μετά όλα μπαίνουν
κάτω από την συμφωνία την πολιτική. Εάν λοιπόν δεν θέλουμε να έχουμε συμφωνίες
πολιτικές εφαρμόζουμε το καταστατικό και ότι μπορεί ο καθένας θα πράξει. Περιμένουμε
λοιπόν την πρόταση του οργανωτικού γραφείου σε σχέση με την συμφωνία του
Προεδρείου τι μπορεί να γίνει και μετά στο Συνέδριο καθένας θα δώσει λογαριασμό ή δεν
θα δώσει σχετικά με την απόφαση του καταστατικού αυτού για το πώς πρέπει  τα
Συνδικάτα να πορευόμαστε μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

Το Συνδικάτο «Σπάρτακος» έδωσε από την πρώτη στιγμή την εξουσιοδότηση στην
Διοίκηση να κρατάει τα λεφτά που κρατάει αλλά έχω την εντύπωση ότι θα είναι το μόνο
μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Και κάτι τέτοιο, σύμφωνα και με την συμφωνία που έχω κάνει
με τον πρόεδρο ο οποίος λείπει για προσωπικούς λόγους σήμερα από εδώ και σας στέλνει
και τα χαιρετίσματά του, δεν είμαστε διατεθειμένοι να το συνεχίσουμε εφόσον δεν υπάρχει
απ’ την πλευρά της ΓΕΝΟΠ κάποια αντίδραση για όλους τους υπόλοιπους. Δεν είμαστε
διατεθειμένοι λοιπόν να το συνεχίσουμε και είχαμε πει τότε στο επόμενο Συνέδριο του
Μαρτίου αλλά φτάσαμε στον Απρίλιο θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση από το προεδρείο
της ΓΕΝΟΠ τι μέλει γενέσθαι. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την απάντηση και μπορεί να είναι
και στο επόμενο Συμβούλιο.

Για το ζήτημα των λιγνιτών, φαίνεται λοιπόν με την τελευταία απόφαση που πήρε
το Δ.Σ. της Επιχείρησης για την Ο.Ν.Π. 10 που δεν θα αποζημιώσει για να έχει στην
διάθεσή του για να εκμεταλλευτεί που θέλει να το πάει η Επιχείρηση. Μπορεί απλά, μας το
έχουν πει χιλιάδες φορές, νομίζω ότι δεν το κάναμε ακόμα κτήμα, δεν έχουμε καταλάβει
ότι πλέον η Επιχείρηση θέλει διακαώς να γλιτώσει από τους λιγνίτες κι εμείς συνεχίζουμε
να το αντιμετωπίζουμε χαλαρά. Για το 17% που προβλέπει το σχέδιο που κατέθεσε η
Κυβέρνηση σε σχέση με τον ενεργειακό σχεδιασμό για το 2030, τα κάρβουνα που λένε ότι
θα εκμεταλλευτούν είναι υπεραρκετά. Θα έχει μείνει ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 3,4,5 και ο
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ΑΗΣ Πτολεμαίδος 5, Ηλία. Αυτές θα είναι οι λιγνιτικές μονάδες που θα έχει η ΔΕΗ τότε και
δεν ξέρω κι εμείς εδώ μέσα που θα είμαστε. Έχουμε συμφωνήσει μ’ αυτό το σχέδιο; Όχι,
δεν έχουμε συμφωνήσει μ’ αυτό το σχέδιο. Το Συνδικάτο λοιπόν, και η ΓΕΝΟΠ και τα
Πρωτοβάθμια Συνδικάτα έχουμε αντιτάξει σ’ αυτή την ιστορία άλλες προτάσεις και
σύμφωνα με την δική μου απλή λογική αυτό που προβλέπει για το …… δεν βγαίνει, δεν
μπορεί να κατέβει στο 17%. Τόσο απλά. Είναι ένα ζήτημα όμως που πρέπει να μας
απασχολήσει πολύ, ιδιαίτερα κι εδώ οφείλω να θυμίσω στο προεδρείο στην ΓΕΝΟΠ ότι έχει
αναλάβει την υποχρέωση μίας ημερίδας σε σχέση μ’ αυτή την διαδικασία και  μάλιστα
απάνω στην περιοχή και για να την παντρέψουμε με την δίκαιη μετάβαση και όχι την βίαιη
μετάβαση μιας ολόκληρης περιοχής σε αυτή την διαδικασία και να έχουμε και μία πρόταση
του Συνδικαλιστικού κινήματος πιο εμπεριστατωμένη και μέσα από επιστημονικούς φορείς
για το πώς μπορεί να πορευτεί αυτή η θέση, αυτή η χώρα σε σχέση πάντα με την
ασφάλεια εφοδιασμού που πρέπει να μας ανησυχήσει για τους πολίτες της χώρας μας. Εκεί
είχαμε βασίσει το επιχείρημά μας.

Για το ζήτημα του ΑΔΜΗΕ και σχετικώς με το ζήτημα του Χατζιδάκη  και το 66%,
χιουμοριστικά θα το πω μιας και είπε και ο γραμματέας και αρχηγός της παράταξής μου, το
πώς πρέπει να ξεπερνάμε ορισμένα ζητήματα δεν έχει χαμπάρι. Ναι τόσο απλά. Δηλαδή,
ποιο 66% του ΑΔΜΗΕ που είναι 51% στο συμμετοχών, 21% στον κινέζο και άλλο 24%
στο χρηματιστήριο  Αθηνών και Λονδίνου θα δώσει; προφανώς, θέλησε να πει κάτι και
εξετέθη. Συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα «πεδίο δόξης λαμπρό» στο 66% που είπε ο
Χατζηδάκης εκπροσωπούν την Ν.Δ. ε, ψάξτε κάτι άλλο να βρείτε για να πείτε για το
ζήτημα  του ενεργειακού σχεδιασμού που αυτό το κόμμα τέλος πάντων το χει, νομίζω είναι
δημοσιευμένα και μπορεί κάποιος να τα βρει εύκολα.

Για το ζήτημα του κτιρίου, εάν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας που υπογράφεται από
τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και  αρμόδιοι έχω την εντύπωση ότι είμαστε δεσμευμένοι
δυστυχώς, να πράξουμε τα νόμιμα. Αν τα νόμιμα λένε ότι μπορεί να γίνει μια καινούργια
πόρτα  διαφυγής τώρα γιατί αποφασίστηκε εκεί το πόρισμα ότι υπάρχει πρόβλημα στο
κτίριο αλλά αυτή η πόρτα διαφυγής πρέπει να πληρωθεί ή να χρεωθεί στον ΟΑΠ/ΔΕΗ που
δεν υπάρχει η οπουδήποτε αλλού, τα κτίρια μας έχουν δοθεί σε ποσοστά στα διάφορα
ταμεία, αν εκεί μπορεί να δωθεί λύση κι εμείς μπορούμε να πιέσουμε να γίνει νόμιμα το
κάνουμε, εάν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας εγώ δεν μπορώ να βάλω καμία υπογραφή σε
κανένα χαρτί που να λέει ότι αυτοί οι συνάδελφοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί μέσα σαν τα
ποντίκια. Κι έχουμε ένα ζήτημα εδώ πέρα παιδιά να λύσουμε δεν θα βάλουμε σε κίνδυνο
κανέναν. Τόσα χρόνια τι κάναμε; Κοιμόμασταν. Ε καιρός είναι να ξυπνήσουμε, δεν
μπορούμε να συνεχίσουμε τον ύπνο. Γιατί δεν είμαστε και πάντα σωστοί, κάνουμε και
λάθη, πρέπει να δίνουμε σημασία σε όλα. Μάλιστα. Ποιος έχει δίκιο στην προκειμένη
περίπτωση; Η νομιμότητα. Εάν λοιπόν είμαστε αρκετά ισχυροί να επιβάλουμε την
νομιμότητα και δεν το κάνουμε, σφάλουμε. Ένα όμως είμαστε υποχρεωμένοι δια της
νομιμότητας να κάνουμε ένα βήμα πίσω έχω την εντύπωση ότι είμαστε πιασμένοι στο
δόκανο.

Το ζήτημα λοιπόν για την αξιολόγηση και να κλείσω. Η πρόταση του προέδρου έτσι
όπως κατατέθηκε στην ομιλία του  αποτελεί βάση για την συνέχιση της ιστορίας για την
παράταξη της ΔΑΚΕ.

Ευχαριστώ πολύ.

Λυμπέρης: επειδή ακουστήκανε πολλά, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος,
υπάρχει και η κούραση κι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λίγο
από τον ΑΔΜΗΕ, μιας και ανήκω στον ΑΔΜΗΕ και δουλεύω στον ΑΔΜΗΕ. Το τελευταίο
χρονικό διάστημα απ’ αυτή την διορισμένη Κυβέρνηση, λείπει τώρα ο γραμματέας ο
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Καρράς, δεν πειράζει, από την διορισμένη Διοίκηση, από την υποτελική Κυβέρνηση όπως
ανέφερε ο γραμματέας με όλο τον σεβασμό ο Αντώνης, στην λογική πάντοτε ότι όντως
υπάρχει κάποιο χρήμα από πίσω που μπορούν να κάνουν αυτή την πολιτική, το τελευταίο
χρονικό διάστημα έχει δώσει κάποια πράγματα που πραγματικά έχουν φέρει κάποιες
ισορροπίες στην λογική των μνημονίων και όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε υποστεί πολλά
δεινά.

Την Σ.Σ.Ε. μαζί με την ΓΕΝΟΠ και πήραν οι εναερίτες το επίδομα που χρόνια το
διεκδικούσαμε, που το τροφείο συνεχίζουμε να το παίρνουμε ατόφιο όπως πραγματικά
είναι, με την ασφάλεια στην Εθνική Ασφαλιστική που έχουμε υπογράψει. Ο ΚΚΠ που για
μένα επειδή κι εσείς το διαβάσατε, κι εμείς το διαβάσαμε, μαζί το υπογράψαμε, έχει αυτό
το πρωτοποριακό, δηλαδή ανεβαίνει ο συνάδελφος – εργαζόμενος τα κλιμάκια του
ανεξαρτήτως βαθμολόγησης και αξιολόγησης. Δηλαδή, δεν μπορεί να τον πειράξει τον
μισθωτό σ’ αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Περιμένουμε απ’ ότι μας είπε ο κύριος
Μανουσάκης, να δούμε την καινούργια αξιολόγηση, οι συνάδελφοι – εργαζόμενοι στον
ΑΔΜΗΕ βαθμολογήθηκαν με τον προηγούμενο τρόπο αξιολόγησης για το 2019, προφανώς
το γνωρίζετε πάει σε μία καινούργια αξιολόγηση που θα δοθεί προς διερεύνηση το
καινούργιο σχέδιο που το ετοιμάζουν μέσα από μία Εταιρεία, εντάξει εγώ αυτά γνωρίζω
που τον είχαμε επισκευτεί στο γραφείο του και έρχεται και το bonus.

Καταρχήν μας είπε ότι θα συσχετίζεται όχι με τον μισθό και τον ΚΚΠ, θα
συσχετίζεται μόνο με το bonus. Με το πριν παραγωγικότητας. Το πριμ παραγωγικότητας
συνάδελφοι, εγώ θυμάμαι 31 χρόνια το είχαμε πάρει μία φορά στην ΔΕΗ ισόποσα όλοι οι
εργαζόμενοι το ίδιο ποσόν. Το θετικό μέσα από τα οικονομικά του ο ΑΔΜΗΕ είναι ότι εάν
και εφόσον τα οικονομικά είναι αυτά που είναι σήμερα το bonus θα δίνεται κάθε χρόνο.
Αυτό είναι το ένα το θετικό, ότι πλέον οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν όχι στα κέρδη,
εντάξει θα συμμετέχουν σ’ αυτή την διαδικασία που θα τους αποφέρει κάποια χρήματα.
Όντως η διαχείριση που έκανε δεν ήταν σωστή. Σ’ αυτή την λογική, ……………. στις
ανακοινώσεις που βγήκανε που σιχτιρίζουνε με τον πιο εύκολο τρόπο την όλη αυτή
διαδικασία πετώντας στο καλάθι των αχρήστων  αυτά τα λίγα πράγματα που κατάφερε η
Ομοσπονδία μας μαζί με την Διοίκηση για να περάσουν στους εργαζόμενους, εγώ δεν
μπορώ για ένα bonus που μόνο το bonus συνδέεται και όχι ο μισθός μας κι ο ΚΚΠ με την
αξιολόγηση να βγω ………………………. και να αναφέρω όπως διάφορες ανακοινώσεις
αριστοκρατία, πληβείοι ή οτιδήποτε. Το θετικό είναι ότι μπήκε το bonus αν και εφόσον
υπάρχουν κέρδη.

Η διαχείριση, εγώ ξέρω σήμερα βγήκε καινούργιο διευκρινιστικό, δεν ξέρω τι
αναφέρει το διευκρινιστικό πρέπει να το δούμε κι αυτό το πράγμα. Είναι ένα θετικό ότι οι
πιέσεις που άσκησε η Ομοσπονδία και τα Σωματεία φέρανε αυτό το καινούργιο
διευκρινιστικό. Δεν το ξέρω τι είναι, απλά μου είπανε  ότι έχει βγει καινούργιο από τον
Δ/νοντα.  Άρα, σ’ αυτή την λογική καλό είναι το bonus να δούμε όμως με την βοήθεια της
Ομοσπονδίας που άκουσα κι απ’ τον Πρόεδρο κι από τον Γραμματέα θα προσπαθήσουμε
να δούμε πως θα το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα.

Από εκεί και πέρα, ακούστε συνάδελφοι, υπάρχει μία αντίφαση στο Συνδικάτο
νομίζω και πρέπει να πάρουμε κάποιες ξεκάθαρες θέσεις που έχει να κάνει και με την
λειτουργία του ΑΔΜΗΕ. Απ’ το 2009 υπάρχει μία συγκεκριμένη απόφαση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θυμάμαι το νούμερο 79 που μιλάει τότε το έφερε η Μπιρμπίλη αν
θυμόμαστε που ήταν Υπουργός Ανάπτυξης, «πράσινη Υπουργός» που λέγαμε κι όλα αυτά
τα πράγματα που φέρανε το Νομοσχέδιο της Ευρώπης, τον Νόμο της Ευρώπης για την
αλλαγή του Ενεργειακού τοπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλαγε εκείνη την πρώτη φορά
αν θυμόμαστε για το 20% σε ΑΠΕ. Εγώ αυτό το πράγμα που βλέπω σήμερα είναι ότι το
αντίπαλο στρατόπεδο προχωράει τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, υπάρχει μία τεράστια
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έξαρση, μία πολύ μεγάλη έξαρση και την επόμενη περίοδο με τις αδειοδοτήσεις που
βλέπουμε μέσα στον ΑΔΜΗΕ, στον ΛΑΓΗΕ αυτό θα γίνει και βίαιη αυτή η έξαρση στα
αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτό σημαίνει ότι ο αντίπαλος μας προχωράει
κανονικά τα σχέδια του και ρυθμίζει την αγορά σύμφωνα με τα σχέδια του. Ανανεώσιμες
πηγές, αιολικά, φωτοβολταϊκα. Στην ουσία, εμείς μένουμε παραπίσω. Εγώ αυτό θέλω να
πω. Εμείς, τι κάνουμε; Ο λιγνίτης θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, αυτό είναι γεγονός.
Το να καθόμαστε και να λέμε εμείς εδώ μέσα και να μοιράζουμε και να λέμε ότι αυτό είναι
άσχημο, αυτό είναι κακό, αυτό που κάντε οι αριστεροί, αυτό που κάνατε οι δεξιοί… εμείς
σαν Συνδικάτο, η δική μας πρόταση στα ενεργειακά θέματα, στον ενεργειακό σχεδιασμό
της χώρας, σε μία κοινωνία που προχωράει βάσει των ενεργειακών νόμων και προχωράει
την ενέργεια σύμφωνα με τα σχέδιά της ποια είναι ως Σωματείο και ως Συνδικάτο;
υπάρχει μία πρόταση που να μπορούμε ν’ αποτρέψουμε τα ΑΠΕ;

Εγώ θα σας πω το καινούργιο υποβρύχιο καλώδιο που έχει πέσει και συνδέει τις
Κυκλάδες λειτουργεί με 6 MW. Tο αντίστοιχο εναέριο Δίκτυο που τροφοδοτεί από την
Κάρυστο τα νησιά δουλεύει με 25 MW που πάει να πει ότι όλα τα νησιά αυτή την στιγμή η
Άνδρος, η Τήνος, η Πάρος, η Νάξος, η Μύκονος όλα αυτά τροφοδοτούνται από τις ΑΠΕ,
από τα αιολικά πάρκα της Καρύστου, του Μαρμαρίου και των Στείρων με 25 MW και το
υποβρύχιο καλώδιο υπολειτουργεί. Δεν υπολειτουργεί συνάδελφοι  αυτά τα έχω ξαναπεί
εδώ πέρα. Το καινούργιο καλώδιο που θα ρίξουν είναι στην λογική ότι στα νησιά μέσα στο
επόμενο χρονικό διάστημα  θα αναπτυχθούν μεγάλες μονάδες των ΑΠΕ. Εγώ θα σας πω
ότι αυτή την στιγμή γίνεται ένα τεράστιο έργο στον Καφηρέα κάτω στην Άνδρο στο Κάβο
Ντόρο. 180 MW ενέργεια από ένα αιολικό πάρκο το οποίο το έχει πάρει η ιταλική ENEL, το
φτιάχνουν εκεί πέρα και του οποίου η διαθεσιμότητα μέσα σε πέντε χρόνια θα φτάσει τα
360 MW. Αυτά τα MW θα φύγουν απ’ το δικό μας το μετερίζι τον λιγνίτη και θα είναι μέσα
από ΑΠΕ. Τα εργοστάσια στα νησιά κλείνουνε. Το έχω ξαναπεί εδώ πέρα, αυτή την στιγμή
το υποβρύχιο καλώδιο που δουλεύει, που λειτουργεί από το Λαύριο στα νησιά, για έναν
χρόνο δεν έχει παρουσιάσει το παραμικρό σφάλμα. Ελέγχεται ηλεκτρονικά μέσα από την
κατανομή. Οι συνάδελφοι – επιτηρητές που το επιτηρούσαν για ένα χρονικό διάστημα
τελειώσανε.  Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν επιτηρείται από κανέναν.
Επιτηρείται μόνο από την κατανομή από το ΚΠΦ ηλεκτρονικά και έχει παρουσιάσει μηδέν
σφάλματα συνάδελφοι, που πάει να πει ότι σε λίγο καιρό, στο σύστημα βλέπει ο ΑΔΜΗΕ,
βλέπει τα εργοστάσια της Πάρου, της Μυκόνου και της Σύρου τα βλέπει σε λειτουργία. Ας
είναι σε ψυχρή εφεδρεία στο επόμενο χρονικό διάστημα τα εργοστάσια αυτά θα κλείσουν
τελείως. Πόσοι συνάδελφοι είναι που δουλεύουν σε αυτά τα εργοστάσια; Αυτό σε δύο
χρόνια από την στιγμή που μιλάμε, που θα έχει γίνει η διασύνδεση της Κρήτης αν θυμάμαι
στην Κρήτη είναι 560 συνάδελφοι, θα κλείσουν κι αυτά τα εργοστάσια. Μόνο ένα
εργοστάσιο λέει ο σχεδιασμός θα κρατήσουνε. Τα υπόλοιπα δύο, δεν ξέρω πια θα είναι
αυτά τα δύο θα κλείσουν και τα δύο. Τι προγραμματισμός υπάρχει γι αυτούς τους
συναδέλφους που θα κλείσουν τα εργοστάσια; Και σας το ξαναλέω και πάλι ότι τα καλώδια
τα υποβρύχια πέφτουνε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση να γίνουν αιολικά, μεγάλα
αιολικά πάρκα σ’ αυτά τα νησιά.

Ήδη αν γνωρίζετε, έχουν ξεσηκωθεί στην Τήνο, στην Πάρο και την Μύκονο, έχουν
φτιάξει κοινωνικές ομάδες ενάντια στις αδειοδοτήσεις και στα έργα των εργολάβων που
πάνε να φτιάξουν αιολικά πάρκα. Άρα, τα αιολικά πάρκα προχωράνε με πολύ μεγάλη
έκσταση και δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμά της η εκάστοτε Κυβέρνηση γιατί
είναι Ευρωπαϊκοί νόμοι και πρέπει να τηρηθούνε το προχωράνε κατά γράμμα. Εντάξει, και
θα φτάσουμε στα επίπεδα του λιγνίτη που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σχεδιασμός
ο δικός μας θέλω να ξέρω ποιος είναι γι αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε πέραν του ότι το
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συζητάμε, αναδεικνύουμε το πρόβλημα και απλά μένει εδώ πέρα, γιατί δεν βλέπω κάποια
άλλη κίνηση.

Κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση, αυτή η Διοίκηση, εγώ καταρχήν δεν συμφωνώ
συνδικαλιστικά, γιατί είμαστε πάνω απ’ όλα και πέρα απ’ όλα είμαστε εργαζόμενοι. Και σαν
εργαζόμενοι πρέπει να κοιτάμε τα συμφέροντα των εργαζομένων, τα συμφέροντα της
Επιχείρησης που δουλεύουμε. Σε καμία των περιπτώσεων δεν συμφωνούμε για τα
ξεπουλήματα που γίνονται στα εργοστάσια. Σε καμία των περιπτώσεων, για να μην γίνει
καμία παρεξήγηση. Αλλά, αυτή η κυβέρνηση, επειδή αναφέρθηκες γραμματέα Αντώνη με
όλο τον σεβασμό αναφέρθηκες σ’ αυτή την κυβέρνηση την αριστερά, θα ήθελα να πω δυο
λόγια γι αυτή την αριστερά. Αυτή η αριστερά, δεν είναι μία αριστερά η οποία θα ανατρέψει
το καπιταλιστικό και παγκοσμιοποιημένο σύστημα που σήμερα δυστυχώς επικρατεί σε όλο
τον κόσμο απ’ άκρη σ’ άκρη. Είναι όμως μία αριστερά που είναι μέσα στο αστικό
κοινοβούλιο, δρα με αστικούς χαρακτηρισμούς και λόγους στην λογική των παλινωδιών,
στην λογική των συμβιβασμών, στην λογική του οπορτουνισμού, σε όλες αυτές τις
λογικές. Γιατί είναι πλέον ένα αστικό κόμμα και διαχειρίζεται, δεν επαναστατεί, δεν
ανατρέπει. Δεν μπορεί σήμερα αυτή η κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση, που έχει
αριστερές καταβολές να βγάλει το κάδρο από τον τοίχο, να το πω κοινά. Μπορεί όμως
καθημερινά και τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω, και κάνει μικρές ρήξεις που αυτές οι μικρές
ρήξεις σήμερα σ’ ένα κατοχικό καθεστώς, μνημονιακό καθεστώς, επιτρόπων καθεστώς
μπορεί και κάνει αυτές τις ρήξεις και περνάει μηνύματα μέσα στην κοινωνία.

Δεν είναι λίγα τα πράγματα που μέσα απ’ το μνημόνιο, κι όταν λέω μνημόνιο εννοώ
τις δυσβάστακτες φορολογίες  των εργαζομένων που κι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει κι
έχει αποφέρει όμως ένα αποτέλεσμα. Ξεχνάμε συνάδελφοι μου φαίνεται πολύ γρήγορα και
πολύ εύκολα που 40 χρόνια συμμετείχαμε κι εμείς σ’ ένα σύστημα μέσα χωρίς να θέλω να
βγάλω εγώ πρώτα τον εαυτό μου και για να πω και για τους υπόλοιπους που συμμετείχαμε
σ’ αυτές τις εκλογές και στηρίζαμε ένα σύστημα. Ένα ΠΑΣΟΚ και μια Ν.Δ. που απ’ ότι
φαίνεται ήταν ένα σύστημα διαπλοκής, συνδιαλλαγής και συναλλαγής. Δεν είναι τυχαία
αυτά τα πράγματα, αυτά τα συμβάντα που βγαίνουν σήμερα στην τηλεόραση και τις
εφημερίδες και τον ηλεκτρονικό τύπο. Αυτό το σύστημα εμείς το συντηρούσαμε κι αυτό το
σύστημα εμείς πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν είναι στα χέρια των εκάστοτε διοικούντων και
των εκάστοτε κοινοβουλίων ν’ αλλάξουν αυτό το πράγμα. σ’ αυτή την λογική αυτή η
κυβέρνηση κάνει καθημερινές μικρές ρήξεις, δεν κάνει επαναστάσεις, έχουν όμως έναν
ρυθμό που θέλουνε να δείξουν ότι η κοινωνία αλλάζει προς το καλύτερο. Δεν θα πω προς
το αριστερό. Σε μία εποχή μνημονίων βγαίνουνε και λένε ότι θα αποπληρώσουμε το ΔΝΤ.
Είναι κάτι κι αυτό. σε μια εποχή μνημονίων βγαίνουνε και λένε ότι δεν θα κόψουμε τις
συντάξεις. Μπήκε μέσα στο πρόγραμμα γιατί έπρεπε να κλείσει η αξιολόγηση. Λοιπόν, έγινε
κι αυτό. Κι άλλα πολλά πραγματάκια με τα εργασιακά μας που από το Υπουργείο, απ’ την
Αχτσιόγλου έχουν περάσει, τελευταία πέρασε η σύνταξη χηρείας και πέρασε και τα ΥΒΑΕ
για την τελευταία δεκαετία.

Θέλω να πω, δεν πρέπει, εγώ τουλάχιστον δεν μπαίνω στην λογική και μακάρι να τα
κάνει κι αύριο – μεθαύριο οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση που απεύχομαι να βγει προς τα
πάνω. Και πάλι λέω ότι, όλα αυτά τα οικονομικά που δίνει είναι μέσα από την δυσβάστακτη
φορολογία των εργαζομένων. Αυτό κάνει σήμερα αυτή η κυβέρνηση, αυτό προσπαθεί να
διαμορφώσει και φτιάχνει διάφορα κοινωνικά στρώματα μέσα σε μία καινούργια κοινωνία.
Ευχαριστώ.

Μασούρας: λοιπόν συνάδελφοι καλησπέρα. Θα μιλήσω κι εγώ για τον ΔΕΔΔΗΕ,
μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω κιόλας, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την
μετακίνηση των 29 συναδέλφων που είναι από την Λιγνιτική Μεγαλόπολης που είναι στον
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ΔΕΔΔΗΕ. Το πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία με τις θέσεις, πως βγήκανε, δεν είναι η στιγμή
να το συζητήσουμε αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δει η ΓΕΝΟΠ. Σε μια
συνάντηση που πρέπει να την κάνουμε ξανά θεωρώ με τον ΔΕΔΔΗΕ, μετά απ’ αυτά που θα
καταθέσω σήμερα εδώ πέρα.

Λοιπόν, δεν έχουν καμία ενημέρωση τι γίνεται. Μας παίρνουν οι συνάδελφοι, έχουν
βγει οι θέσεις, εμείς έχουμε συμφωνήσει με τις θέσεις σαν ΔΕΔΔΗΕ, περιμένουμε απ’ την
Λιγνιτική  το πότε θα γίνει η μεταφορά τους στον ΔΕΔΔΗΕ.

Λοιπόν, όσο ωραία μας τα είπε ο Κυριάκος προηγουμένως για τον ΑΔΜΗΕ, εγώ δεν
θα σας τα περιγράψω για τον ΔΕΔΔΗΕ. Κι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το δούμε και με
τον ΔΕΔΔΗΕ. Έχουμε αύριο Δ.Σ. κι έχουμε μία ανακοίνωση για οργανωτική αναδιάρθρωση.
Θα δούμε τι θα είναι αυτό αλλά πάντα έχει ρόλο και η Ομοσπονδία στις Διοικητικές
αναδιαρθρώσεις, έχει λόγο. Εγώ θα σας ενημερώσω βέβαια τι θα είναι αυτή η ανακοίνωση
που θα βγάλει και ο προγραμματισμός δράσεων. Η αλήθεια είναι έχω ζητήσει τις δράσεις
για το 2019 και τους κύριους στόχους του ’19. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που έχω ζητήσει
πάντως είναι σοβαρό το θέμα, της αναδιοργάνωσης. Η αλήθεια είναι ότι στον ΔΕΔΔΗΕ τους
τελευταίους 12 μήνες από 1/1/18 έως τέλος Φεβρουαρίου έχουν φύγει 410 συνάδελφοι με
συνταξιοδότηση. Αυτή την στιγμή ακόμη ένα πρόβλημα στον ΔΕΔΔΗΕ είναι η
υποστελέχωση. Φεύγει προσωπικό. Δεν γίνονται προσλήψεις, μας ακύρωσαν για την ΔΕΔ
που είναι ένα θέμα και πρέπει να το δούμε αυτό. Η ΔΕΔ είναι υποσταθμοί και το κομμάτι
που έχουμε εμείς ως ΔΕΔΔΗΕ. Είχαμε μία σύμβαση από τότε που διαχωριστήκαμε με τον
ΑΔΜΗΕ για να μας συντηρεί τα πάγια αυτά και μετά έγινε ο διαχωρισμός, το προσωπικό το
κράτησε η μεταφορά ο ΑΔΜΗΕ, όπως και τ’ ανταλλακτικά κι όλα αυτά τα κράτησε ο
ΑΔΜΗΕ.

Είχαμε μία σύμβαση, απ’ την στιγμή όμως που έδωσε την πρώτη εθελουσία ο
ΑΔΜΗΕ και τα έργα που έλεγε προηγουμένως ο Κυριάκος που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ δεν
μπορεί να υποστηρίξει την σύμβαση αυτή που έχουμε υπογράψει μεταξύ μας. είναι πολύ
κάτω από το μισό. Και είναι λογικό γιατί κι αυτοί δεν έχουν πάρει το Ο.Κ. στον ΑΔΜΗΕ, δεν
έχουν πάρει πολύ κόσμο για να μας υποστηρίξει. Εμείς δεν έχουμε προσλήψεις, έχουμε
μόνο συνταξιοδοτήσεις επομένως έχουμε σοβαρό πρόβλημα τι θα γίνει με τους
υποσταθμούς των 150. Και οι υποσταθμοί των 150 δεν είναι υποσταθμοί της Μέσης Τάσης
είναι σαν να σβήσει μία πόλη της επαρχίας. Είναι σοβαρό το θέμα όταν θα έρθει. Το θέμα
της συντήρησης και της ανάπτυξης αυτού του παγίου. Τα 110 άτομα που είχαμε ζητήσει
από το Υπουργείο δεν γίνανε δεκτά. Πρέπει να υπάρξουν πιέσεις και από το Συνδικάτο. Οι
153 προσλήψεις που είχαμε πέρυσι την Άνοιξη εκκρεμούν στον ΑΣΕΠ. Επομένως αυτή την
στιγμή δεν έχουμε προσωπικό, είμαστε πολύ πίσω στις εργασίες, οι χρόνοι έχουν
μεγαλώσει πάρα πολύ, μας τάζουν μόνο οχτάμηνα κι αυτά είναι μόνο λύσεις ανάγκης,
φεύγει αυτό που λέμε τεχνογνωσία. Εκεί θέλει παρέμβαση απ’ την Ομοσπονδία, το
πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, θα πάρει για τις εγγυημένες υπηρεσίες που πληρώνουμε από
356 χιλιάρικα που έχουμε δώσει τα δύο τελευταία χρόνια σε εγγυημένες υπηρεσίες δηλαδή
τον συγκεκριμένο χρόνο για να κάνουμε μία εργασία στον πελάτη, ο προϋπολογισμός έχει
φτάσει στα 3 εκατομμύρια τώρα. Με την έλλειψη προσωπικού. Αυτό όμως τι αποτέλεσμα
έχει; Με την καταστροφή που έγινε στο Μάτι, πάνε τώρα οι Δ/ντες  με ελαφρά τη καρδία
δεν αναθέτουν εργολαβίες. Από την επιθεώρηση, από …………………….. από τις υποκλοπές,
τα πάντα είναι στον εργολάβο. Δηλαδή εμείς δεν κρατάμε τίποτα.

Έχουμε ένα πρόβλημα, 17 περιοχές της Μακεδονίας – Θράκης είναι αυτές οι
δουλειές που δίναμε στον εργολάβο, καινούργια σύμβαση και του δίνουν και τον έλεγχο
και των ρευματοκλοπών. Πιστοποίηση της ρευματοκλοπής. Δηλαδή, αν του δώσουμε του
εργολάβου για την ρευματοκλοπή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε κουβέντα
που έκανε είπαν αν χρειαστεί. Να μην χρειαστεί! Γιατί ότι πάει στον εργολάβο δεν γυρνάει
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πίσω. Επιπλέον οι εργολάβοι θα πρέπει να είναι υπό τον έλεγχό μας και να τους «τραβάμε
το αυτί» όταν πρέπει. Δεν γίνεται να ξευτιλιζόμαστε εμείς σαν Εταιρεία. Το πρόβλημα είναι
πολύ οξύ στον ΔΕΔΔΗΕ και δεν μπορούμε να το προσπερνάμε. Καταλαβαίνω ότι τα
προβλήματα στην Μητρική είναι πολύ μεγάλα αλλά και στον ΔΕΔΔΗΕ  δεν είναι μικρά.
Έχουμε μία άδεια διαχείρισης για να έχουμε έναν πελάτη ικανοποιημένο και τώρα πάμε σε
ελεύθερη πτώση. Οι χρόνοι έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ δεν μπορεί να κάνεις για έναν
δέκτη νυχτερινού 6-7 μήνες.

Λοιπόν, για το κτίριο θα ήθελα να πω κάτι, για το ΕΦΚΑ, η ευθύνη είναι δική μας
επειδή εκεί στεγαζόταν ένας δικός μας κλάδος προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε. Αυτή
την στιγμή μόνο η συνταξιοδότηση  που έχει κατατεθεί από την ΔΕΗ είναι 300. Αυτή την
στιγμή γιατί πήγα το πρωί εκεί. όλοι προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε την κατάσταση εκεί.
Προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε σε λειτουργία. Προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε για
να εξυπηρετήσει εμάς. τώρα, βλέπω ότι αυτό προσπαθεί να φύγει από τα χέρια μας γιατί οι
συναδέλφισες αυτές τουλάχιστον αυτό μου είπαν εμένα θέλουν να γυρίσουν όλες πίσω.
Πρέπει να το δούμε, πρόεδρε εγώ το καταθέτω, εάν το θέμα είναι γιατί πραγματικά το
είχαμε εγκαταλείψει. Ασανσέρ υπήρχαν αλλά αν δεν τα συντηρήσεις δεν θα
λειτουργήσουν.  Από την εγκατάλειψη έφτασε εκεί που έφτασε. Εάν το συντηρούσαν
όπως κάναμε εμείς όταν ήταν στην περιουσία μας δεν θα ήταν σ’ αυτό το χάλι. Δεν μπορεί
να έχω κάτω τους μεγαλύτερους υποσταθμούς και να λένε ότι έχει πρόβλημα
στατικότητας. Εάν υπάρχει θέμα ασφάλειας είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να
μεριμνήσουμε. Οι συνάδελφοι εκεί εμάς εξυπηρετούν.

Χατζάρας: για να κλείσουμε με το θέμα του κτιρίου. Σήμερα το πρωί 11 η ώρα
ήμουν εκεί. Η κατάσταση έχει ως εξής, καταρχάς εφόσον υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις και
αυτές οι εκθέσεις από την πλευρά των μηχανικών δεν μπορεί κανείς να πάει απέναντι στον
Νόμο και την διαδικασία. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας λόγος που μπορούμε κάλλιστα να το
προσεγγίσουμε για να το κρατήσουμε είναι το γεγονός ότι κάποιο χρονικό διάστημα πριν
ασχοληθήκαμε και επενδύσαμε στην διαδικασία του κτιρίου με υποδομές που η ΔΕΗ πήγε
και έβαλε είτε αυτό ήταν μηχανολογικός εξοπλισμός, είτε καλωδιώσεις για να μπορέσουμε
να έχουμε καλύτερες και γρηγορότερες συντάξεις. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο μόνος
δρόμος που μπορούμε κάλλιστα να πάμε εκεί.

Όσον αφορά στο θέμα του κτιρίου, αν είναι καλό ή όχι και την στιγμή που έχουν
αποφανθεί οι μηχανικοί και οι υπηρεσίες, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πραγματικά υπάρχει μία εκτίμηση από την μεριά των
συναδέλφων ότι θέλουν να παραμείνουν εκεί και μας λένε ότι εμείς είμαστε 74 και οι άλλοι
είναι 14. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε και να πούμε
ότι το θέλουμε. Εάν τώρα, η οποιαδήποτε παρέμβαση που γίνει από την πλευρά της
Ομοσπονδίας και θελήσουμε από εκεί και πέρα να κάνουμε την παρέμβαση κατ’ αυτό τον
τρόπο και μας πουν ότι ναι μπορούμε να το κάνουμε αλλά χρειάζονται να γίνουν
παρεμβάσεις στο κτίριο μπαίνει αυτόματα ένα ζήτημα το ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο.
Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κι επειδή λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η
κουλτούρα του ΕΦΚΑ, οι οποίοι μην νομίζετε ότι τρέφουν και μεγάλη συμπάθια στο
πρόσωπο μας, άλλωστε το βλέπουμε ξεκάθαρα  στο γεγονός ότι πολλά πράγματα δεν τα
θέλουν και λένε ότι εσείς είσαστε οι υψηλόμισθοι και δεν θέλουμε να είμαστε μαζί σας.
Τώρα το γεγονός ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν προσωπικό έγγραφο και θα θελήσουν να
γυρίσουν πίσω στην ΔΕΗ αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί εμείς τι λέγαμε πάντα, θέλουμε τους
συναδέλφους εκεί να τους στηρίζουμε γιατί εξυπηρετούν από εκεί πέρα και βοηθάνε το
προσωπικό το δικό μας για να βγάλουν γρηγορότερα και καλύτερα τις συντάξεις και
οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Άρα νομίζω ότι η προσέγγιση μπορεί να γίνει από την πλευρά
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της Ομοσπονδίας μ’ έναν τρόπο με τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά στις
εκθέσεις των μηχανικών και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Αυτά σε ότι αφορά στο κτίριο.

Τώρα, όσον αφορά στον θέμα της αξιολόγησης έκανα και το ερώτημα όταν
εισηγήθηκε ο Πρόεδρος την όλη υπόθεση και είπα το περιστατικό το χθεσινό στο
Συμβούλιο κρίσεως και νομίζω ότι σαφέστατα εάν υπάρξει αυτή η ιστορία. Δηλαδή ποια
ιστορία; Είπαμε το 260, το 754 θα υπάρξει Μ.Ο. και δεν πάμε στην λογική να δούμε τι θα
γίνει και με το ’17 νομίζω ότι σ’ αυτή την φάση πάμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Σε
διαφορετική κατεύθυνση νομίζω ότι είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Εντάξει; Αλλά,
ότι υπάρχει όμως αυτή την στιγμή από την μεριά του Σωματείου το οποίο πήγε και κέρδισε
πράγματα στην επιθεώρηση Εργασίας, αυτό το πράγμα νομίζω ότι δεν μπορούμε να το
αθετήσουμε και να το αμφισβητήσουμε και σαφέστατα η διαβούλευση που έγινε καλώς
έγινε και νομίζω ότι υπάρχει και παραπέρα πορεία στο συγκεκριμένο θέμα.

Για τα Οργανωτικά εν τάχει της Ομοσπονδίας.  Αυτή η πρόταση είναι πολύ σοβαρή
αλλά θέλει πολύ δουλειά και πολύ χρόνο. Είναι όμως ευκαιρία και καιρός να ξεκινήσουμε.
Και καιρός να ξεκινήσουμε και σε κάποια άλλα πράγματα που σ’ αυτό εγώ θα αναλάβω και
τις ευθύνες μου από το παρελθόν ότι πραγματικά εμείς σαν ΠΑΣΚΕ ήμασταν και οι πρώτοι
διδάξαντες. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να δούμε και το μητρώο μελών και το τι ακριβώς
υπάρχει σε κάθε ένα Σωματείο και να μην φτάσουμε στο και πέντε στο Συνέδριο όποτε
γίνει αυτό και τρέχουμε σε δικαστήρια με αγωγές, με ασφαλιστικά μέτρα και δεν
συμμαζεύεται για να προσθαφαιρέσουμε συνέδρους και μια σειρά άλλα πράγματα.

Τώρα, όσον αφορά την γενικότερη πολιτική κατάσταση που έχει να κάνει,
ακούγοντας προηγούμενα τον Αντώνη να μιλάει για το 66 και μια σειρά άλλα πράγματα,
θέλω να ενημερώσω το σώμα επειδή την προηγούμενη βδομάδα υπήρχε και μια
ανακοίνωση η οποία δεν είχε καμία σχέση με την αλήθεια ήταν ένα κουφό, όσον αφορά το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το ΚΙΝ.ΑΛ. ο ενεργειακός σχεδιασμός ο οποίος βγήκε προχθές στον αέρα δεν
έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σε χρονικό διάστημα που θα είναι μπροστά μας
και πριν από τις Ευρωεκλογές το ΚΙΝ.ΑΛ., το ΠΑ.ΣΟ.Κ θα δώσει στον αέρα το τι ακριβώς
σκέφτεται σοβαρά για το θέμα το ενεργειακό. Αυτό που βγήκε πριν 15 ημέρες το ξέρει ο
Γιώργος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν κάποιες απόψεις, κάποιων οι
οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και ιδιαίτερα, ανθρώπων όπως είναι η
WWF και άλλες οικολογικές οργανώσεις.

Τώρα, το αν έχουν γίνει καλά πράγματα όσον αφορά στην διακυβέρνηση της χώρας
από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης σαφέστατα και δεν έχουν γίνει αυτά που
έπρεπε να γίνουν. Και σαφέστατα υπάρχουν ζητήματα και θέματα. Ένα όμως το οποίο
πρέπει να δούμε είναι το γεγονός τι σημαίνει από εκεί και πέρα ενεργειακός εφοδιασμός και
τι σημαίνει ενεργειακή ………………. της χώρας. Σήμερα μιλάμε για απολιγνιτοποίηση και
μετά τι; Γιατί πολύ εύκολα λέμε να κλείσουν οι λιγνίτες. Μετά τι; Έχει τις υποδομές η χώρα
για να μπορέσει από εκεί και πέρα να σταθεί ή θα πάμε στον αέρα; άλλωστε μην ξεχνάτε
με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων και αυτό πρέπει να το λέμε και δεν έχω
κανένα πρόβλημα, ότι μέχρι το 2010 με ευρωπαϊκή Οδηγία απαγορευόταν η ΔΕΗ να
επενδύσει παρά μόνο πρώτα και καλύτερα οι ιδιώτες. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Και
θυμάστε πολύ καλά ότι όλη η χώρα πιάστηκε και όλες οι βουνοκορφές πιάστηκαν από
ιδιώτες με αποτέλεσμα να μην παραμένει με τίποτα σε εμάς. Ήταν τότε, η τότε ΔΕΜΕ και
στην συνέχεια από εκεί και πέρα οι άλλες Δ/νσεις. Αποτέλεσμα; Εμείς να έχουμε μείνει με
ένα ποσοστό ελάχιστο και όλες οι υπόλοιπες όσον αφορά στις υπόλοιπες ΑΠΕ να είναι στον
ιδιώτη. Σήμερα, έχουμε την υποδομή; Όχι! Αύριο, αν κλείσουμε όλο το «λιγνιτικό τοπίο»,
τι θα είναι πλέον η ΔΕΗ; θα είναι ένα κουφάρι. Και τι θα γίνει; Δεν υπάρχει καμία υποδομή.
Είπε προηγουμένως ο Σάκης για τον Άγιο Δημήτρη μ’ εκείνες τις μονάδες που θα μείνουνε
και την Πτολεμαΐδα 5 η οποία είναι σε εξέλιξη.
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Άρα όσον αφορά στο κομμάτι το δικό μας δεν θα υπάρχει παρά μόνο αυτά κι εκείνα
τα λίγα Υδροηλεκτρικά. Γι αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ φειδωλοί σ’ εκείνα που λέμε και
σ’ εκείνα που βγάζουμε προς τα έξω. Είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι ο λιγνίτης ρυπαίνει
αλλά πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα στην Ευρώπη σήμερα η ιστορία του λιγνίτη όσον
αφορά στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή μερικές Ευρωπαϊκές χώρες, ενεργοποιείται πάλι το
σύστημα του λιγνίτη  σ’ αυτές τις χώρες; Και γιατί στην Ελλάδα λένε διώχτε τον; Μήπως
εμείς δεν κάνουμε εκείνη την απαραίτητη πολιτική είτε με την τωρινή κυβέρνηση, είτε είναι
η αυριανή, είτε ήταν η προηγούμενη; Νομίζω ότι θέλει μεγάλη προσοχή γιατί έχει να κάνει
με το ζήτημα της εξάρτησης της χώρας. Και η χώρα αν δεν έχει υποδομές θα είναι
εξαρτημένη.

Μιχαλάτος: λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω κάτι. Να δούμε τι διαφορά έχει η
νέα Διοίκηση που υπάρχει στον ΑΔΜΗΕ, με την Διοίκηση που υπάρχει στον ΔΕΔΔΗΕ; Είναι
δύο Εταιρείες (κακή εγγραφή).

Λοιπόν, να προχωρήσω εν τάχει γιατί μπήκανε πολλά ζητήματα για τα Οργανωτικά,
κοιτάξτε να σας πω κάτι συνάδελφο, ακούω και από πολλούς συντρόφους εδώ πέρα και
φίλους και συναδέλφους ότι υπάρχει ένα ζήτημα διοργανωτικό. Κατά την εκτίμησή μου
οφείλει αφού το σηκώσαμε και βγήκαμε σ’ αυτή την κατεύθυνση, οφείλει το Οργανωτικό
γραφείο  να καθίσει να δει κάποια πράγματα και προφανώς στο επόμενο Δ.Σ. να έρθει με
μία πρόταση. Αν πούμε ότι θέλουμε να πάμε σ’ ένα οργανωτικό Συνέδριο, δεν ξέρω ποιος
το είπε, ο γραμματέας το είπε; Να το δούμε. Αλλά μπορούμε αυτό το Οργανωτικό
Συνέδριο να το βάλουμε μ’ αυτό που είπε ο φίλος ο Σάκης. (κακή εγγραφή).

Ο Σταθάκης φίλε δεν σε πήγε στο μνημόνιο. Εγώ προσπαθώ να μην κάνω κριτική,
δεν σε πήγε ο Σταθάκης, να πας να βρεις αυτούς που σε πήγαν εκεί. Άρα λοιπόν, για το
Οργανωτικό ζήτημα οφείλει το Συνδικάτο να σκύψει και κατά την εκτίμηση μου εδώ όντως
μπορεί να υπάρξει αυτό το ζήτημα με τις μεταγραφές κι όλα αυτά αλλά κατά την εκτίμηση
μου μέσα σ’ ένα Δ.Σ. να μην ανοίγουμε αυτό το θέμα γιατί υπάρχει ζήτημα όντως και
πρέπει να υπάρχει πρόταση από τον Οργανωτικό για το πώς μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί.

Για τον Σύλλογο του Μιχάλη, τον Σύλλογο της Ρόδου, κατά την εκτίμησή μου
άσχετα με την θέση που έχει το Σωματείο που εγώ δέχομαι την θέση του Σωματείου μου
αλλά σαν μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θεωρώ ότι ένα Σωματείο το οποίο έχει σε
πλήρη απασχόληση τους συναδέλφους κάτω στην ρόδο δεν μπορεί να είναι έξω από την
Ομοσπονδία. άρα αγαπητέ γραμματέα μας μαζί με τον πρόεδρο πιστεύω ότι στο επόμενο
Δ.Σ. να φέρετε πρόταση να προχωρήσει.

Θα κλείσω λέγοντας κάτι για το κτίριο. Λοιπόν, με πήρε μία συνάδελφος να πάω να
δω το κτίριο, είχα πάει πριν από 15 ημέρες και με πήρε και προχθές. Το κτίριο αυτό έτσι
όπως το έχουν εγκαταλείψει θεωρώ ότι είναι έξω από κάθε λογική να συζητάμε για αυτό το
κτίριο. Κι εκτιμώ κι αυτές τις συναδέλφισες που ζούνε και δουλεύουν εκεί πέρα πως
μπορούνε και μπαίνουνε και είναι παρούσες εκεί σ΄αυτή την βρώμα που υπάρχει γύρω –
γύρω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θέλω να κρατήσουμε αυτό το πράγμα το οποίο έχει
αφεθεί σε όλη αυτή την κατεύθυνση και σε όλη αυτή την κατάσταση.

Κλείνοντας να πω ότι η Επιχείρηση πρέπει να έχει πρόταση για τον λιγνίτη, για τις
μονάδες για το ρεύμα, για τα Υδροηλεκτρικά για τις ΑΠΕ κι όλα αυτά. Κι άρα πιστεύω ότι
το Σωματείο μας, η ΓΕΝΟΠ με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία πρέπει να σκύψει πάνω σ’ αυτό
το θέμα, να έχει προτάσεις άσχετα ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση η οποία να
διασφαλίζει όχι εμάς, όχι τους εργαζόμενους, όχι την ΔΕΗ. Πως πρέπει να διασφαλιστεί το
κοινωνικό σύνολο, πως πρέπει να διασφαλιστεί το κοινωνικό τιμολόγιο, πως πρέπει να είναι
η εταιρεία αυτή στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, στην υπηρεσία των ελληνικών
συμφερόντων. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
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Καλαϊτζόπουλος: συνάδελφοι, λίγο έτσι προσεκτικά. Τώρα σ’ αυτή την αριστερή
κυβέρνηση όπως την λέτε εσείς οι ΔΑΚίτες ήτανε Καμένος, Παπακώστα, Κουντουρά, Κουίκ,
Κουρουπλής, Σπίρτζης και πόσοι ακόμα είναι αυτοί που όλοι μαζί με επιλογή του μεγάλου
κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνανε για να μπορέσουνε να υλοποιήσουν αυτή την
πολιτική σ’ ότι αφορά το ζήτημα του τρίτου μνημονίου. Άρα όλοι μαζί αυτοί κι εσείς οι
ΔΑΚίτες μην τους λέτε αριστερούς αυτούς γιατί άμα αυτοί είναι αριστεροί εσείς τι είστε;
Αυτοί εδώ ψηφίσανε …………….. άρα μην τους λέτε αριστερούς. Να τους λέτε «δικοί μας»
γιατί είναι δικοί σας, είναι βγαλμένοι από τα σπλάχνα σας για να παίξουν αυτό τον ρόλο,
τον ρόλο του ξεπουλήματος της εργατικής τάξης, δεν είναι δικό μου. Άρα συνάδελφοι,
είναι το πρώτο.

Το δεύτερο, τώρα δυο κουβέντες για την ΓΣΕΕ. Να σας ρωτήσω κάτι; Πείτε ότι η
ΓΣΕΕ εξαφανίζεται, ποιος από εσάς την θυμόταν; Εάν δεν γίνονταν αυτά που έγιναν, ήταν
κάποιος από εσάς που την θυμόταν; Άρα, εάν εξαφανιστεί αυτό το πράγμα δεν θα μας
λείψει, όπως δεν θα μας λείψει και το Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας που έβγαλε τρεις
αντιπροσώπους απ’ τα ζαχαροπλαστεία, θα μας ξεσκίσει το ζάχαρο. Που βρήκε δηλαδή,
είναι άλλη αυτή η ξευτίλα όπως οι διπλοσταυρίες, οι μαϊμούδες ψηφίσαντες, έχουμε κι εδώ,
είπε κι ο πρόεδρος, ξέρει κι ο γραμματέας ότι υπάρχουν, είναι άλλο αυτό. αυτό είναι άλλο
πράγμα που γίνονται και υπερβολές, να κάτσουμε να δούμε πως θα το μαζέψουμε αυτό το
πράγμα. Κάναμε προτάσεις, τις προτάσεις τις ψηφίσαμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό αγαπητοί
συνάδελφοι, κι άλλο αυτό που έγινε στην ΓΣΕΕ. Γιατί; Ή θα είστε με την πρακτική της
ΓΕΝΟΠ που έλεγε ότι οι αντιπρόσωποι και λέει θα περάσουν μέσα από Δ.Σ. να δούμε τους
αντιπροσώπους τι θα στείλουμε εκεί και αν θα εγκριθούν ή όχι ή θα είστε με την ΓΣΕΕ που
μοίραζε τις κάρτες των αντιπροσώπων από τουαλέτες, κυλικείο κλπ στον δρόμο. Ένα από
τα δύο θα είστε, δεν μπορεί να είστε και με τα δύο. Δηλαδή, θα είστε και με την διαδικασία
της ΓΕΝΟΠ ή όχι. Εμείς διαφωνούμε και με την ΓΕΝΟΠ, είναι άλλο αυτό. δεν είπαμε δεν
παίρνουμε μέρος. Κι αυτό που λέμε Λευτέρη οργανωτικά, έχουμε κάμποσους , γιατί
κατήγγειλαν προχθές τον Δ/ντή που είπε ότι το ΑΗΣ Αμυνταίου λέει έχουμε 340
εργαζόμενους. μα η πρόσθεση σε Σωματεία βγαίνουν 520. Ένας απ’ τους δυο είναι
απατεώνας ή ο Δ/ντής ή τα Σωματεία που κάνουν εκλογές. Έτσι και αυτό είναι ένα θέμα
αλλά εμείς δεν λέμε ότι δε θα πάρουμε γι αυτό τον λόγο ή θα τραμπουκίσουμε σε
Συνέδρια της ΓΕΝΟΠ. άρα συνάδελφοι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.

Τώρα, είπε κι ο Ηλίας κάποια πράγματα, να μπούμε σε ζητήματα που έχουν σχέση
με την ιστορία της ΔΕΗ. Ήμασταν προχθές στον Άγιο Δημήτριο, αυτή την ώρα που μιλάμε
απ’ ότι μας είπε ο Δ/ντής Αγίου Δημητρίου η Mw/h με βάση τον λιγνίτη έχει φτάσει 85€.
Δεν ξέρω κι εγώ αν ισχύει αυτό. κι όταν έχουμε ν’ ανταγωνιστούμε τα 75 του Φυσικού
αερίου. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Και πως αυτό
το πράγμα θα μπορέσουμε να το παλέψουμε. Αλλά για να το παλέψουμε πρέπει να φύγει
απ’ το μυαλό σας, που είναι δύσκολο, ξέρω σε τι σώμα μιλάω, ο ανταγωνισμός. Δεν μπορεί
να θέλετε ανταγωνισμό την στιγμή που η λιγνιτικές είναι στα 85€. Άρα εσείς είστε αυτοί
που θέλετε ανταγωνισμό για να παίρνουν οι μονάδες με το φυσικό αέριο. Αφού είναι 85 -
75. Γιατί η επιστήμη των μαθηματικών είναι πολύ σκληρή επιστήμη. Δεν μπορεί δηλαδή
εσείς να ζητάτε ανταγωνισμό την στιγμή που οι μονάδες είναι μη ανταγωνιστικές με το
Φυσικό αέριο και αυτά εδώ που πρέπει να σας προβληματίσουνε. Αναλαμβάνουμε εμείς το
ΑΗΣ Αμυνταίου. Πρέπει να γίνει. Πως θα γίνει; Οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο
Παναγιωτάκης είναι ότι πρέπει να κλείσει. Εγώ Γιώργο, δεν συμφωνώ τώρα, καλός
μπάτσος, κακός μπάτσος. Εγώ λέω ότι όπως συνεννοείσαι εσύ με τον γραμματέα και καλά
κάνετε, έτσι συνεννοείται κι ο Παναγιωτάκης   με τον Υπουργό. Τώρα αυτά, άλλα λέει ο
ένας, άλλα λέει ο άλλος τα λέει για να κοροϊδεύει και να τα κάνει ας πούμε και νομίζω ότι
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να μας προβληματίσει. Αλλά για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε αυτά αγαπητοί
συνάδελφοι πρέπει να αμφισβητήσουμε το οικοδόμημα που λέγεται απελευθέρωση. Άμα
δεν το αμφισβητήσουμε αυτό, να ξέρετε και κωλοτούμπες να κάνουμε δεν πρόκειται να
κάνουμε τίποτα. Άμα το αμφισβητήσουμε και μην φοβάστε τώρα δεν θα σας διώξουν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιες πολιτικές …, να τ’
αμφισβητήσουμε. Να πούμε ότι δεν θέλουμε ρε παιδιά απελευθέρωση, θέλουμε να
φτιάξουμε μια ΔΕΗ, υπάρχουν παραδείγματα, να μην πω και καθυστερώ, μια ΔΕΗ που να
είναι στα μέτρα της Ελλάδος και του λαού της. δεν λέω να φύγουμε, μην τρομάζετε.

Γι αυτό , μ’ αυτή την έννοια, αγαπητοί συνάδελφοι θα πρέπει να σας
προβληματίσουν. Και τώρα τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα
πρέπει να γίνει οργανωτικό Συνέδριο, αφού όμως είμαστε πεπεισμένοι εμείς τι ΔΕΗ
θέλουμε και τι Σωματείο θέλουμε. Αλλιώς, κοιτάξτε τώρα αυτά, ψηφίζετε, να σας πω κάτι;
Ως σωματεία, αυτά οι ηγεσίες των παρατάξεων, να μην τις βάλετε στα ψηφοδέλτια. Όχι
κάνετε έναν διακανονισμό και μόλις έρχεται η ώρα λέτε σιγά τώρα θα μας κερδίσει ο
Αδαμίδης; Σιγά τώρα θα μας κερδίσει ο Μάστορας; Και άντε βουρ θα πάρουμε τις θέσεις
στο Δ.Σ.. και έχετε μαϊμού αντιπροσώπους, μαϊμού Δ.Σ., μαϊμού αποτελέσματα. Αυτά είναι
αγαπητοί συνάδελφοι, και προβληματιστείτε και μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα
παραπάνω αλλά θα πρέπει να δούμε τα πράγματα πως είναι όχι όπως θέλαμε αλλά είναι.
Ευχαριστώ.

Τωμαδάκης: ειλικρινά μιλώ ότι δεν θα περίμενα ότι σ’ αυτή την αίθουσα θα
ακούσω να μιλάμε για την σύνδεση μισθού παραγωγικότητας, bonus. Σήμερα άκουσα και
έμαθα από τον φίλο μου τον Θωμά ότι καλώς έγινε η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από την μαμά
ΔΕΗ δηλαδή, τότε που τρέχαμε στην Κοράη, τότε που τρέχαμε στα συλλαλητήρια, τότε
που κάποιοι γίνονταν ακτιβιστές όταν στο κτίριο της Χαλκοκονδύλη για τον ΑΔΜΗΕ, πότε
είχαμε δίκιο τότε ή σήμερα; Και να ρωτήσω, η Ομοσπονδία από τις συνεδριακές θέσεις έχει
αλλάξει άποψη;  Γιατί, οι συνεδριακές θέσεις της Ομοσπονδίας είναι συγκεκριμένες ακόμη
και σήμερα. Εκτός κι αν αλλάξαμε θέσεις σε κάποιο Συνέδριο. Δεν πούλησε καμιά
κυβέρνηση του Χατζηδάκη λιγνιτικές, ούτε κανένας Υπουργός σαν τον Χατζηδάκη είπε ότι
θα πουλήσουμε τις λιγνιτικές έστω και με ένα ευρώ, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί αν δεν
φύγουνε. Και σήμερα αυτοί οι συνάδελφοι εδώ μέσα που κατηγορούσανε κάποιους για το
τροφείο που το λέγανε χοιροτροφείο για τα μνημόνια που στέλνανε τύπου Τσωλη, αν
μεταφερθεί κάποιοι στον Τσώλη που στέλνανε στους υπουργούς μήνυμα «μην
υπογράψετε αυτό, μην κάνετε αυτό» γιατί κάνει κακό στην κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και την
Διοίκηση της ΔΕΗ σήμερα λοιπόν τι ακούμε εδώ μέσα; Bonus. Όλο αυτό λες.

Είπε ο φίλος μου ο Ηλίας, για το οργανωτικό Συνέδριο, νομίζω Ηλία και πρόεδρε και
προεδρείο ότι είναι δεσμευμένη η Ομοσπονδία από το ’16 από το Συνέδριο που λέγανε οι
συνάδελφοι ότι δεν έγινε η τροποποίηση του καταστατικού και ήρθαμε σε συμφωνία ότι
θα γίνει αυτό, ότι θα πάμε σε οργανωτικό Συνέδριο κι εκεί θα μπούνε και τα μέλη των
Συλλόγων και ποιοι θα είναι και εγγεγραμμένοι και πόσα είναι οι Σύλλογοι, αν είναι βάσει
της συνδικαλιστικής άδειας τα 200 μέλη ή όχι.

Σήμερα, ακούω τον Θωμά πάλι, να επικροτεί Σωματεία των 25, των 20, των 30
ατόμων να εγγραφούν στην Ομοσπονδία τότε θέλουμε να διορθώσουμε κάτι ή δεν
θέλουμε; Γιατί Ηλία όλες οι παρατάξεις τις μεταγγίσεις τις κάνουν. Και δεν τις κάνουν
σήμερα τις κάναμε από την διάσπαση της ΕΤΕ. Από τότε που η ΕΤΕ είχε 16.000 μέλη.
Λοιπόν, αν το αποφασίσουμε, ας το κάνουμε. Ας γίνει το Οργανωτικό Συνέδριο και ας γίνει
πράξη ότι σ’ έναν μήνα όλοι οι Σύλλογοι θα κάνουν εκλογές. Ή ας κάνουμε ένα εκλογικό
βιβλιάριο που είχε εφαρμόσει κάποτε η ΕΤΕ. Δεν το χουμε κάνει όμως. Άρα «ιδού η ρόδος
ιδού και το πήδημα». Δεν έχω να πω κάτι άλλο για να μην τρώω τον χρόνο.
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Μέλος : δεν υπάρχει περίπτωση γραμματέα να καθίσω να αντιπαρατεθώ πολιτικά
μαζί σου σήμερα με κάλυψε ο Κυριάκος απόλυτα κι ο Θωμάς μετά αλλά πήρα τον λόγο για
τα’ άλλα ζητήματα. Πρώτον, αυτό που ακούγεται καταρχήν και που ειπώθηκε …….. ο
Μανώλης πριν, αυτή η παράταξη ποτέ δεν ξέφυγε πέρα από τις συνεδριακές θέσεις. Ούτε
και τις στήριξε και τις υποστήριξε έτσι όπως βγήκαν από την πλειοψηφία, πέρα απ’ ότι είχε
και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι καλύτερα σήμερα
απ’ αυτό που είχαν πουλήσει οι προηγούμενοι είναι γεγονός κι αυτό φαίνεται. Και
φοβόμαστε μην έρθει και πάμε σ’ αυτό το οποίο ειπώθηκε από τον Χατζηδάκη.

Ξέρω τι συμφώνησε η Ομοσπονδία, ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις, εγώ σύγκρινα
τα δύο, δεν είπα ότι συμφώνησε η ομοσπονδία γι αυτό ή ότι συμφώνησε δεν συμφώνησε
η παράταξη ή οτιδήποτε. Τώρα, από εκεί και πέρα κανείς δεν μιλάει ούτε για σύνδεση
μισθού – παραγωγικότητας, ούτε γι αυτά που είπα. το ότι δίνεται bonus χωρίς να έχει
σχέση με τον μισθό ε, ας το απορρίψουμε. Κάποτε απορρίπταμε να κάνουμε μισθολόγιο με
25 εκατομμύρια γιατί δεν ξέραμε πώς να τα μοιράσουμε. Βρήκαμε τρόπο, σκοτωθήκαμε,
μοιράσαμε τις μειώσεις μας. Εάν ήταν το αντίστροφο λόγω χρεών η Επιχείρηση να πάει σε
μειώσεις θα μας ανάγκαζε να τις κάνουμε. Το ότι δίνει bonus που δεν έχει σχέση και έχει
σχέση μόνο με την αξιολόγηση, δεν έχει σχέση με τον μισθό, δεν επηρεάζει, αυτό που θα
πρέπει να ενδιαφέρει εμάς και να δούμε είναι αν αυτή η αξιολόγηση που γίνεται θα γίνεται
σωστά κι έτσι όπως θα πρέπει να είναι. Και σε αυτό που θα πρέπει να γίνει στην
διαβούλευση θα πρέπει να δούμε όχι τα περσινά τα προβλήματα κι όλα αυτά που είχαμε.
Θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Στην κουβέντα που θα γίνει στην διαβούλευση θα
πρέπει να μπουν όπως είπες Γιώργο στην αρχή θα πρέπει να υπάρχει νέα βάση, δεν
μπορούν να βαθμολογούν αλλιώς σ’ ένα ορυχείο και αλλιώς στο άλλο. Είναι ζητήματα και
κατά το πόσο θα επηρεάζουν την εξέλιξη αυτά τα πράγματα.

Όσον αφορά στα οργανωτικά, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Δεν είναι
ότι θα μαλώσουμε ή ποιους αντιπροσώπους θα έχουμε ή ποιους θ’ αποκλείσουμε. Δεν θα
μπορούν τα ίδια Συνδικάτα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που θα έχουν για να
λειτουργήσουν. Θα έχουμε πρόβλημα λειτουργίας πρωτοβάθμιο το οποίο θα μεταφερθεί
και στην Ομοσπονδία και γι αυτό θα πρέπει να λύσουμε και το Οργανωτικό μας ζήτημα.
αυτή η πανσπερμία  των Συνδικάτων δεν ωφελεί πουθενά, θα έπρεπε να έχει λυθεί, θα
πρέπει να βρούμε τρόπο το πώς θα είναι. Σίγουρα, κι επειδή ειπώθηκαν και για την ΓΣΕΕ,
είμαι απ’ αυτούς που πάντα κατήγγειλαν αυτή την λειτουργία της ΓΣΕΕ. Και παλαιότερα,
και πριν φύγω από την ΠΑΣΚΕ ακόμη την κατήγγειλα έτσι όπως ήταν. Αυτό δεν σημαίνει
ότι τρόπους σαν αυτούς που είχαμε, βίαιους τρόπους και τέτοιες καταστάσεις θα
δικαιολογούνταν. Υπάρχει πρόβλημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΓΣΕΕ είναι η
αξιοπιστία της προς τους εργαζόμενους και είναι δύσκολο να το αποκτήσει αυτό εάν δεν
σπάσουν αυγά εκεί πέρα και δεν πρέπει να σπάσει απόστημα και να παρθούν αποφάσεις.

Τώρα, για την κατάσταση που βρίσκεται η Επιχείρηση έχουμε πει είναι τα άμεσα
προβλήματα, στην πραγματικότητα δεν κινδυνεύουμε από την πιθανή πώληση μονάδων
αλλά το πρόβλημα θα είναι εκ των έσω, το γνωρίζετε πολύ καλά, το είδατε προεδρείο και
προχθές που ήρθατε επάνω, το πώς δουλεύουν οι Σταθμοί 12ωρα που δεν μπορούν να
πάρουν ούτε ρεπό, το πώς δουλεύουν τα ορυχεία με μισά μηχανήματα και με επανδρώσεις
τυπικές, όχι ουσιαστικές, να είναι εντάξει με τον Νόμο. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο θα
το έχουμε και θα το βλέπουμε συνέχεια στην πορεία και από μέσα θα πέσουμε. Εάν δεν
λύσουμε αυτά τα ζητήματα είτε με προσλήψεις ή οτιδήποτε άλλο να είναι θα έχουμε
πρόβλημα.
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Μέλος: καλησπέρα κι από εμένα. Έχουμε μία σειρά θεμάτων σήμερα και θεωρώ
ότι δεν έχουμε ασχοληθεί με τα μείζονα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι προβλήματα κι ότι
δεν πρέπει αυτή η Ομοσπονδία να προσπαθήσει, να καταφέρει να τα λύσει, όμως θα
πρέπει να βάλουμε μια ιεράρχηση στα θέματα για να ξεκινάμε και να λέμε ότι είμαστε σ’
ένα δρόμο και αγωνιζόμαστε, παλεύουμε τουλάχιστον να καταφέρουμε να λύσουμε αυτό
που θα μπορέσουμε να λύσουμε.

Σήμερα, πέραν των προβλημάτων που ακούστηκαν στην αίθουσα προσπαθούμε να
ωραιοποιήσουμε μια σημερινή κατάσταση η οποία δυστυχώς η οποία δυστυχώς, δεν
μπορεί να είναι ωραία. Και λέω δεν μπορεί να είναι ωραία γιατί δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι
θα πουληθούν οι μονάδες στην Μεγαλόπολη ή οι μονάδες στην Φλώρινα. Δεν μπορώ να
αποδεχτώ ότι ο ενεργειακό σχεδιασμός έχει γίνει και πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη
μέρα τι ενεργειακό σχεδιασμό θα έχουμε. Θα έπρεπε να έχουμε κοιτάξει τον ενεργειακό
σχεδιασμό από πριν το οποίο φυσικά και έχουμε καταγγείλει γιατί αυτό οδηγεί σε μείωση
του λιγνίτη, οδηγεί σε κλείσιμο μονάδων και κατά συνέπεια σε θέσεις εργασίας χαμένες.

Δεν γυρνάμε στο τι έγινε με την μικρή ΔΕΗ και αν έγινε καλώς δεν έγινε, γιατί και
τότε είμαστε απέναντι σ’ αυτό που δεν έγινε. Το παλέψαμε, αγωνιστήκαμε και όλοι μαζί το
καταφέραμε. Όμως, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε είπα ότι θα δώσουμε δυο – τρεις
μονάδες, θα κλείσουμε μια άλλη το Αμύνταιο ή θα την χαρίσουμε κι αυτή σ’ άλλον
επενδυτή  γιατί όλα αυτά είναι εκατομμύρια ευρώ και παράλληλα δεν μπορούμε, όπως είπε
ο πρόεδρος στην αρχή στην τοποθέτησή του για τα οικονομικά τα οποία όπως φαίνεται
δεν θα είναι και τόσο καλά και να μην ασχολείται κανένας σε αυτή την αίθουσα. Γιατί
υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική αυτά τα τελευταία χρόνια και υπάρχει και συγκεκριμένη
Διοίκηση αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν φταίνε ούτε οι εργαζόμενοι ούτε το Συνδικάτο αν
δεν μπορούν να εισπραχθούν οι λογαριασμοί και δεν ξέρω ποιο ποσοστό αυτών των 3 δις
μπορούμε να εισπράξουμε, και δεν ξέρω πως θα καταφέρει η Επιχείρηση να πληρώσει σ’
αυτούς που χρωστάει, αυτό που είπε ο γραμματέας πριν.

Με βάση όλα αυτά, γιατί και όλα αυτά έχουν αιτία, γιατί δεν μπορούμε να λέμε
όπως είπε ο συνάδελφος από το ΠΑΜΕ ότι ο λιγνίτης είναι ακριβός όχι ότι υιοθετεί αυτή
την άποψη σε σχέση με το αέριο αλλά παράλληλα έχουμε το μοντέλο των ΝΟΜΕ και να
είναι η ΔΕΗ αναγκασμένη να δίνει ενέργεια τζάμπα και να με παίρνουν εμένα σήμερα
τηλέφωνο και να μου λένε 40% έκπτωση στο τιμολόγιο κι εσάς προφανώς γιατί αυτές τις
ημέρες υπάρχει μεγάλη έξαρση για να προσελκύσουν πελάτες. Είναι στο ………. αν δεν
κάνω λάθος και διορθώστε με σε πελάτες. Έχουμε ένα εξάμηνο μπροστά μας που θα
πρέπει να …………………….. ένα 50% ακόμα. Κι όλα αυτά με μία μνημονιακή υποχρέωση
την οποία την έφερε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. όσο κι αν θέλουμε να λέμε αγαπητέ
Μάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας αγαπάει και φροντίζει για τα δικαιώματα των εργαζομένων κι αυτά,
μπορεί να μην ξεπουλήσει, μπορεί ο πρόεδρος ο Παναγιωτάκης να πει μεθαύριο ότι εγώ
δεν πούλησα, η Κυβέρνηση δεν πούλησε, το θέμα είναι όμως τι θα έχει απομείνει. Θα έχει
απομείνει ένα κουφάρι, γιατί αυτή την στιγμή, ένα κουφάρι έχει απομείνει και στην
Μεγαλόπολη, ένα κουφάρι έχει απομείνει στην …………………….. ακούσατε τι είπε ο Κώστας
ο Μασούρας για τον ΔΕΔΔΗΕ, θα μπούνε …………………. για τις ρευματοκλοπές, αυτός είναι
ο στόχος τους αυτό θα κάνουν. Κι αυτό θα καταφέρουν στο τέλος αν θέλετε. Θα το
καταφέρουν ………………. εμείς,  έχουν ήδη καταφέρει να απαξιώσουν τις μονάδες, την
αγοραστική τους αξία χωρίς να σημαίνει ότι θέλαμε να τις πουλήσουμε. Έχουν διαλύσει
ένα σύστημα τουλάχιστον εκεί στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης το οποίο το έχουν φέρει
σε τέτοιο σημείο όπου οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πάνω από τα όριά τους και συνεχώς
όπως καταλαβαίνετε θα ελλοχεύουν κίνδυνοι και για ατυχήματα μακάρι να μην έχουμε,
αλλά εδώ πέρα δεν είναι για να κάνουμε ευχολόγια, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν αν
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δουλεύουν δύο μονάδες με λιγότερο προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει
…………………. εμπειρίας, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι διώχνουμε κόσμο και ζητούσαμε να
μπει και κόσμος γιατί πραγματικά υπάρχουν ανάγκες, δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα
και σίγουρα θα έχουν μοιραία κατάληξη. Δεν μπορούν αν προχωρήσουν σχέδια στην
Μεγαλόπολη, ακούσαμε τι γίνεται και στο Βόρειο πεδίο ότι δεν  απαλλοτριώνονται
εκτάσεις, ότι θα κλείσουν μονάδες, κι όλα αυτά αν τα βάλετε πάει να πει ότι θα
συρρικνωθεί ο κόσμος της εργασίας. Οι εργαζόμενοι δηλαδή θα απομείνουν ελάχιστοι.
Αυτό δεν είναι αποδεκτό από εμάς. Έπρεπε ο ενεργειακός σχεδιασμός να έχει περισσότερη
συμμετοχή λιγνίτη. Και πρέπει να γίνει και μία ημερίδα και να γίνει σωστά με την
συμμετοχή επιστημόνων οι οποίοι θα υπερασπιστούν την χρήση του λιγνίτη για την
επάρκεια ενέργειας στην χώρα. Γνωρίζουμε τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια ότι υπήρχε άναρχη
κατάσταση των ΑΠΕ όλα αυτά, ότι υπήρχε στόχος αλλά όλη αυτή η ηρεμία που έχει
επέλθει τώρα γιατί δεν θα γίνει αποεπένδυση και δεν θα γίνει γιατί αν ήθελαν να
αγοράσουν θα αγόραζαν, γιατί τι να αγοράσουν αφού δεν έχουν προοπτική οι μονάδες; Τι
να αγοράσουν; Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχουν διαγωνισμοί που ευτελίζονται , εγώ
δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα πουληθούν μονάδες για ένα ευρώ. Δεν μπορεί να λέει κάτι
τέτοιο ο Σταθάκης γιατί δεν είναι προσωπική του περιουσία  αλλά είναι περιουσία του
λαού. Ο Σταθάκης μπορεί να μην έφερε το μνημόνιο αλλά δεν το έδιωξε κιόλας. Άρα
λοιπόν πρέπει να το δούμε κι όχι απλά να το συζητάμε εδώ πέρα. Το θέμα είναι σοβαρό κι
απασχολεί εργαζόμενους και ολόκληρες περιοχές.

Σχετικά με το 33%, για τα ειδικά επιδόματα, έτσι είναι κι αυτό θα πρέπει να
διεκδικηθεί έστω και αν όχι σε μία, δύο, τρεις ας είναι και τέσσερεις και πέντε δόσεις. Για
το επίδομα που άκουσα κάπου εδώ πέρα δεν ισχύει αυτό γιατί υπάρχει νόμος που λέει ότι
πρέπει να πέσει κάτω από 10% τέλος πάντων.

Καρράς: λοιπόν, θα του απαντήσω κι εγώ με νούμερα, πραγματικά τα νούμερα
είναι έτσι όπως τα είπε ο φίλος μου ο Μαστρολέων, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν
αποφασίζαμε να δώσουμε αντί για 373 κάρτες δίναμε 320. Αν πολλαπλασιάσουμε το μέτρο
που είχε το ΠΑΜΕ με το σύνολο που έχει βγάλει στο Δ.Σ. της ΓΣΕΕ έχει περίπου 81
συνέδρους. Διαφωνούμε Ηλία; Άντε να είναι 80 ή 82. Αν λοιπόν αφαιρέσουμε από τους
320 που είπες αφαιρώντας και τις 53 κάρτες   μένουν 81 σύνεδροι του ΠΑΜΕ. Οι υπόλοιποι
που συμφωνούσαν σε όλα τα υπόλοιπα ήταν 239. Δηλαδή, αν πηγαίναμε με τους 320 που
έλεγες θα ήταν 89 σύνεδροι του ΠΑΜΕ 81ή 82 σύνεδροι του ΠΑΜΕ, 420 οι υπόλοιποι που
θα αποφασίζανε αν οι 53 ή θα μπαίνανε ή δε θα μπαίναν. Αυτό δεν θα γινόταν; Εσύ,
θεωρείς ότι μπορούσε να κερδίσει το 81 τους 259 γιατί Ηλία μου δεν θέλατε να πάρετε τις
κάρτες οι 81 να μπείτε μέσα, θέλατε να μπείτε 81 συν άλλοι 500 που είχαν έρθει και δεν
ήταν καν σύνεδροι.

Άκουσε με είδα και πάρα πολλούς φοιτητές, χαίρομαι τα νέα παιδιά να
παρακολουθούν το Συνέδριο, χαίρομαι οι συνταξιούχοι να παρακολουθούν τα Συνέδρια
αλλά ο σκοπός δεν είναι αυτός να πάρουν τις κάρτες οι 320 ή οι 373. Ήταν άλλο το θέμα,
είναι άλλο το πρόβλημα. Μπορεί να είναι διαχειριστικό, είναι ένα ζήτημα, μπορεί να είναι
διαχειριστικό σε επίπεδο ΓΣΕΕ κι αυτό είναι ένα ζήτημα μπορεί να είναι διαχειριστικό σε
επίπεδο πολιτικής γιατί είπα και κάτι πριν που δεν ακούσατε. Μπορεί να κάθισαν στο
εντευκτήριο που πήγα μία φορά και βρήκα τον Λαφαζάνη εκεί πέρα οι τέσσερεις  πολιτικοί
αρχηγοί των κομμάτων της Βουλής και να είπαν για κάτσε ρε εδώ δεν έχουμε να
πληρώσουμε τα πολιτικά μας γραφεία, θα δίνουμε τόσα λεφτά στην ΓΣΕΕ να πληρώνει 300
υπαλλήλους όταν εμείς πρέπει να διώξουμε υπαλλήλους και δεν έχουμε να πληρώσουμε;

Ποιο είναι το ζήτημα; είναι το ζήτημα που λέει ο Μπίτζας; Σε άλλες χώρες
υπάρχουνε συνδικάτα χρωματιστά; Τι είναι το ζήτημα; είναι το ζήτημα που εγώ θα πω,
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μπορεί να έχει κι ένα δίκιο ο Ηλίας ότι αυτή την στιγμή στις ηγεσίες του Συνδικαλιστικού
κινήματος στο πρωτοβάθμιο όργανο υπάρχουνε συνταξιούχοι; Και δεν θα πούμε μόνο για
τον Παναγόπουλο, δεν θα πούμε μόνο για τον Βασιλόπουλο, δεν θα πούμε μόνο για τον
Κολεβέτη είπα τρεις παρατάξεις, όσοι ξέρουνε, θα πούμε και για τον Μπέλο που δούλευε
στο ΜΙΝΙΟΝ μαζί με τον πατέρα μου το ’60. Θα πούμε για όλα. Εγώ, θέλω να είμαι
ακριβοδίκαιος. Οπότε, αν είναι πολιτικό το ζήτημα και πρέπει να προχωρήσει το Συνδικάτο
ένα βήμα πιο μπροστά σε κάποια πράγματα θα πρέπει να έρθει με δύο τρόπους. Ο ένας
είναι να αυτορυθμιστούμε που σημαίνει να κάτσουμε κάτω ώριμα και γενναία και είπα στον
πρόεδρο εδώ εμείς έχουμε την διάθεση να το κάνουμε ή θα μας αυτορρυθμίσουν, θα έρθει
ένας Νόμος και θα πει «μάγκες τελείωσαν αυτά που ξέρατε, πάρτε χρηματάκια» και να πω
κι ένα νούμερο 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο για την λειτουργία σε τριτοβάθμιο
επίπεδο μέσα από τον ΟΑΕΔ. Οπότε υπάρχει κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και
εντέλει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Θέλουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα που να υπάρχει
διαπαραταξιακά, να υπάρχει μονοπαραταξιακά, τα είπα πριν να μην τα επαναλαμβάνω, τι
θέλουνε εντέλει; Οπότε, το ζήτημα δεν είναι η ευθύνη στον έναν ή στον άλλον. Και στην
τελική αν πάμε σ’ έναν πόλεμο και πάμε εμείς οι 320 και δείρουμε τους 81 ή οι 81 επειδή
είναι αποφασισμένοι όπως είπες εσύ Σάκη και είναι ετοιμοπόλεμοι μας δείρουν, τι θα
πετύχουν; Θα κερδίσουν οι εργαζόμενοι; Θα κερδίσουν οι έλληνες πολίτες; Θα λύσουμε το
θέμα της ανεργίας; Αν διαλύσουμε την ηγεσία αύριο το πρωί θα έχουμε πετύχει τίποτα;
Όπως είπε ο φίλος μου ο Ιορδάνης θα συμφωνήσω, δεν ακουγόταν τόσο καιρό. Ιορδάνη,
θ’ ακουστεί αν την διαλύσουμε;

Αν θέλετε κι εσείς Ομοσπονδία ώριμη γιατί εμείς είμαστε φαίνεται καλύτεροι από
αυτούς σε ωριμότητα μπορούμε να πούμε την επόμενη μέρα σ’ αυτό το κομμάτι το
Οργανωτικό και να πάμε σε μια διαδικασία αυτορρύθμισης. Όμως θα πρέπι να είμαστε
ξεκάθαροι. Τώρα, ο Θωμάς έκανε μια υπέρβαση. Εγώ δεν θα τον κακολογήσω. Είπε να
βάλουμε ένα μικρό Σωματείο μέσα στην ΓΕΝΟΠ και πήγε κόντρα στα συμφέροντα του
Σωματείου του. πρέπει να αποφασίσουμε εν τέλει και αυτοί πρέπει να αποφασίσουν κι ο
Χαροκόπος πρέπει να αποφασίσει και το Σωματείο αυτό πρέπει να αποφασίσει παρότι έχει
ένα κομμάτι δίκιο γιατί το δίκιο είναι κάπου στην μέση, όπως και με την ΓΣΕΕ, έτσι είναι και
μ’ αυτούς, έχει ένα κομμάτι δίκιο, θα πρέπει ν’ αποφασίσει ή θα πάμε σε μικρά συνδικάτα
που θα χουν τοπικό χαρακτήρα, ή θα πάμε σε ισχυρά Συνδικάτα που θα χουνε δυναμική
παρέμβαση μέσα από μία Ομοσπονδία που δεν θα έχει 26 Συνδικάτα κι όπως είπε κι ο
Μπίτζας και θα συμφωνήσω μαζί του, δεν μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή
είναι όλη η ιστορία και θες να σου πω την γνώμη μου; Την είπα αυτουνού να στην πω κι
εσένα, την έχω πει και στην ΕΤΕ πολλές φορές και την ΓΕΝΟΠ. Μεγάλα Συνδικάτα εγώ
έτσι θεωρώ, ότι μεγάλα Συνδικάτα έχουν πιο κάθετες παρεμβάσεις σε πολιτικές είτε
εργοδοτικές, είτε κυβερνητικές. Όταν είναι μικρά τα Συνδικάτα είτε σε εργοδοτικές
πολιτικές Διοικήσεων είτε σε κυβερνητικές πολιτικές δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Αν
βγουν 2.000 άνθρωποι στον δρόμο, μπορούν να διορθώσουν κάτι, να έχουν μια κάθετη
παρέμβαση στην πολιτική της κυβέρνησης. Άμα βγούνε 100 το ίδιο πράγμα, άμα πάμε
5.000 άνθρωποι στην ΔΕΗ θα μας ακούσει άμα πάμε 5-5 το μόνο που θα κάνουμε ξέρετε τι
είναι να διαπραγματευόμαστε αλλά όχι από θέση ισχύος. Κλείνω όμως το κομμάτι το
Συνδικαλιστικό γιατί θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ.

Για την ενεργειακή πολιτική εγώ δεν θα κάνω αυτό που έκανε ο φίλος μου ο
Λυμπέρης με συμπάθια και σεβασμό όπως είπε και για μένα, δεν θα κάνω αυτό το πράγμα
να φάσκω και να αντιφάσκω. Θα πω τα πράγματα όπως είναι γιατί έτσι έχω μάθει και
θεωρώ και ως γραμματέας αλλά και πολλές φορές έχω παρασύρει και την παράταξη όλα
αυτά τα χρόνια που ηγούμαι να λέω τα πράγματα συγκεκριμένα και σταθερά. Πράγματι,
αυτό που είπε ο Χατζηδάκης και δεν θα διαφωνήσω με τον Νίκο, έτσι είναι Νίκο ήταν μια
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πολιτική που είχαμε πριν τρία χρόνια. δεν είναι η πολιτική του σήμερα. Κι αν θεωρεί ότι θα
έρθει να κάνει τον ΑΔΜΗΕ, να τον παραχωρήσει κατά 66% κάνει λάθος. Ήταν μία πολιτική
που λίγο –πολύ στην πορεία διορθώθηκε αλλά όχι σαν μωρο – παρθένα θα πω ότι δεν
μπήκε στρατηγικός επενδυτής που κάποτε η originale αριστεροί καταγγέλλανε «κανένας
στρατηγικός» και όχι δεν θα πω ότι οι κινέζοι  δεν κάνουν το κουμάντο μέσα εκεί. Θα πω
όμως το υπέρ, ότι μέσα στην κατάτμηση του 24 – 25, 26 – 25 που ήταν στο υπερταμείο
κατάφεραν με νόμο ο Σταθάκης να το κάνει 51. Και αυτό αν θέλετε εγώ θεωρώ κι ο
Χατζάρας και όλοι μαζί δεν θα το επιτρέψουμε σε μία Εταιρεία που θα ευλογήσω αν θέλετε
και την λειτουργία αυτής της Εταιρείας διότι εμείς είμαστε ΔΑΚΕ ή έχουμε ένα κοινωνικό,
ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό ως ιδεολογία, και θα ευλογήσω. Καλά έκανε κι έφερε κέρδη
και δεν θα το λέω έτσι όπως το έβαλε απαλά – απαλά ο φίλος μου ο Λυμπέρης που έλεγε
κάποτε όχι κέρδη, χωρίς κέρδη πως μια Επιχείρηση θα αναπτυχθεί; Τώρα τα κέρδη είναι
καλά, τα bonus είναι καλά, το τροφείο είναι καλό. Κάποτε όταν πήγαινα και μου μίλαγε
κάποιος για πρόσθετη ασφάλιση θυμάμαι, πήγε να μου βάλει πιπέρι, μου λέει στον ιδιώτη
ασφάλιση;

Καθίστε ρε παιδιά, καταλαβαίνω ότι συγκλίναμε λίγο αλλά κοίτα δεν είναι αριστερές
αυτές οι τοποθετήσεις. Αυτές θα τις έλεγα λίγο κεντροδεξιές, όχι πολύ δεξιές, κεντροδεξιές,
αλλά αριστερές δεν είναι. Να ξεκαθαρίσω. Αριστερές δεν είναι. Για να ξεκαθαρίσουμε.
Αριστερές δεν είναι όπως μας μάθατε εσείς τα τελευταία 20 χρόνια. τα τελευταία δέκα,
σίγουρα είναι αριστερές. Και θέλετε να σας πω κάτι; Είπε κάποιος, σωστά, δεν έβαλε ο
ΣΥΡΙΖΑ στο μνημόνιο την Ελλάδα. Με το «ναι» ή «όχι» την κράτησε ο Τσίπρας. Και ήταν
πολύ μάγκας. Και θέλετε να σας πω κάτι έκανα και χιούμορ την άλλη φορά, πρέπει να
ψηφίσουμε Τσίπρα, δεν έκανε τίποτα από αυτά που είπε. Είπε ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσει,
δεν θα βάλει στρατηγικό επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ κι έβαλε τους Κινέζους. Είπε θα βγούμε
απ’ το μνημόνιο κι έκανε το ναι, όχι. Συμφωνώ απόλυτα.

Λοιπόν, και πάμε και σ’ ένα άλλο πράγμα που δεν κατάλαβα. Η εγκατάλειψη της
Μυλλέρου δεν γίνεται έτσι μαγικά. Κι επειδή είπανε ότι πολλά έκανε αυτή η κυβέρνηση,
δεν θα αναιρέσω τα λεγόμενα. Όμως, θα πάω σε κάτι. Η Μυλλέρου συνάδελφε Μπίτζα,
που ήσουνα στην Επιτροπή και πήγαινες στον Άδωνη κάθε βδομάδα και τώρα στον Πολάκη
άμα πας θα σε βάλει κάτω από το χώμα δύο μέτρα, άκουσέ με, στην Επιτροπή που σε είχε
βάλει η ΓΕΝΟΠ και πήγαινες στον Άδωνη εσείς και άλλοι πέντε στον Άδωνη, εδώ, στο
Υπουργείο Υγείας, και στην Επιτροπή της ΓΕΝΟΠ για την Υγεία, σ’ αυτές τις Επιτροπές του
κακού Άδωνη, είχαμε συμφωνήσει πως η κατάτμηση του κτιρίου, ότι δεν είχαμε κανένα
πρόβλημα να κάνουμε τους τρείς πρώτους ορόφους Υγεία, τον ένα όροφο Συνταξιοδοτικό
και τον τελευταίο Επικουρικό. Θα τα έκανε ΙΚΑ Πολυϊατρεία ΔΕΗ  και οι χαλκοί θα μένανε.
Δεν πρόλαβε. Αυτό το κτίριο, μέχρι τότε που ήταν και οι χαλκοί και με το που βγήκε η
άλλη Κυβέρνηση και βγήκε ο Πολάκης όχι μόνο το έκανε ΙΚΑ, χαθήκανε οι χαλκοί γιατί
ήταν ακριβός ο χαλκός χάθηκε μαζί με τους μετασχηματιστές, χάθηκαν οι χαλκοί και η
εγκατάλειψη ήρθε όλως τυχαία τα τελευταία τέσσερα χρόνια ή τρία.

Κι επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, πράγματι ο ΑΔΜΗΕ αλλά όχι με τρόπο
αριστερό που θα συνδέσει την αξιολόγηση με το επίδομα απόδοσης, όχι bonus γιατί θα
μου βάλετε πιπέρι ακόμη μία φορά, να θυμηθείτε την παλιά σας ιστορία, και πριμ
παραγωγικότητας, ο ΑΔΜΗΕ προχωράει πράγματι σε μία πολιτική με στρατηγικό επενδυτή
με πολυδιασπορά μετοχοποιημένη και ουσιαστικά κάνει αυτό που κάνει και φέρνει
αποτελέσματα. Λέει εδώ ο Μασούρας, ο ΔΕΔΔΗΕ ο ακέφαλος που έχει άμεση σχέση, και
μην κρυβόσαστε πίσω από το δάχτυλο μας με την ΔΕΗ που έχει κεφαλή τι κάνει; Δίνει ις
ρευματοκλοπές στον εργολάβο. Δεν σας μπαίνει καμία υπόνοια πια, δεν είσαστε
καχύποπτοι ότι πριν λίγο η ΔΕΗ η ίδια έδωσε την μάζωξη των χρημάτων των τριών δις
όπως είπε κι ο Θωμάς και συμφώνησα σε εργολάβο. Μήπως η ίδια πολιτική μα τα
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ανεξόφλητα σε εργολάβο; Οι ρευματοκλοπές του ΔΕΔΔΗΕ σε εργολάβο; Μήπως είναι κοινή
πολιτική εάν δω ότι ο εργολάβο είναι και ο ίδιος ε, τότε παιδιά θα είμαι τελείως
καχύποπτος.  Αυτές δεν είναι αριστερές πολιτικές συνάδελφοι, και σίγουρα θα ευλογήσω
και θα πω εκατό φορές μπράβο στον Μανουσάκη κι αν είναι αριστερός καλά κάνει και δεν
δίνει τίποτα σε εργολάβους και κρατάει το καλώδιο στον ΑΔΜΗΕ. Θα λέω τα πράγματα
όπως είναι όμως, στην πραγματικότητα. Δεν θα λέω άλλα για τους μεν και άλλα για τους
δε, όπως με συμφέρει πολιτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ακέφαλος ο ΔΕΔΔΗΕ,
έχουμε πάει με τον πρόεδρο, έχουμε κάνει πέντε ερωτήσεις, περιμένουμε πέντε
απαντήσεις εύχομαι να έχουμε πέντε απαντήσεις γιατί υπάρχουνε ζητήματα πάρα πολύ
σοβαρά και για τους εργαζόμενους εκτός απ’  την βιωσιμότητα του ΔΕΔΔΗΕ, που φαίνεται
ότι καταρρέει φίλε μου Κώστα αφού δεν μπορεί να κάνει ούτε μία παροχή. Αυτή είναι η
αλήθεια. Όσο για τους χρόνους δεν ξέρω αν μίλησες γιατί είχα πάει έξω είναι απαράδεκτοι
πια. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως θα αντιμετωπίσει αν έρθουν τα ίδια προβλήματα που
ήρθαν πρόπερσι ή αντιπρόπερσι και τις προηγούμενες εποχές για να σε δικαιώσω φίλε μου
Φάνη με τίποτα διακοπές σε νησιά.

Τώρα, όσο για τον φίλο μου τον Τσουμπλέκα, που ευκόλως είπε ότι του είπε ο
Σταθάκης ότι η ΓΕΝΟΠ συμφώνησε, και που είναι η ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ, με τα
λεγόμενα του φίλου μου του Καπιτσιούλη ότι θα πουλήσει την Μελίτη 1 ευρώ έπρεπε να
έχει βγάλει είκοσι ανακοινώσεις. Εγώ, δεν είδα καμία ανακοίνωση. Γιατί, ανα συμφώνησε η
ΓΕΝΟΠ μία στο εκατομμύριο, που δεν συμφώνησε ποτέ, να μείνουν σταθεροί οι μισθοί
τους τότε, όταν μου λέει ότι θα το ξεπουλήσει την μονάδα 1ευρώ γιατί δεν έβγαλε 25
ανακοινώσεις;

Και κάτι που ακούω για τα Οργανωτικά, για να κλείσω κιόλας για να μην κουράσω κι
άλλο  καλά λέμε πολλά πράγματα και θα συμφωνήσουμε κι όλοι. Είπε κάποιος για την
ηλεκτρονική κάρτα. Εγώ, συμφωνώ για την ηλεκτρονική κάρτα και το έχουμε πει με τον
πρόεδρο να το ξεκινήσουμε το ’20. Εάν εφαρμόσει διότι βλέπετε το πρόγραμμα της ΝΔ
ηλεκτρονική κάρτα μέσα στους εργαζόμενους, τότε θα κάνουμε ψηφίσματα μέσω email.
Δεν θα χρειάζονται ούτε μετακινήσεις, ούτε Συνέδρια με έξοδα, ούτε ξενοδοχεία, ένα
κομπιούτερ ο καθένας μας θα χει μέσα απ’ το email τσουπ θα πατάει το κουμπάκι θα
ψηφίζει. Συμφωνούμε μ’ αυτό; εγώ θα συμφωνήσω με την ηλεκτρονική κάρτα αλλά με
κάποιες παραδοχές, όχι με τις ακραίες παραδοχές που μπορεί να έχει άποψη ο καθένας
μας.

Και κλείνοντας να πω το εξής. Θεωρώ ότι εμείς επειδή περάσαμε τα τελευταία
χρόνια από τέτοιες καταστάσεις έχουμε την ωριμότητα και θα συμφωνήσω με τον φίλο
μου τον Ιορδάνη, δεν είναι τα ίδια πράγματα και δεν είναι ανάγκη να βάζουμε το επίπεδο
της ΓΣΕΕ και το Συνδικαλιστικό κομμάτι του Δευτεροβάθμιου οργάνου, δεν είναι τα ίδια
πράγματα ούτε με το δευτεροβάθμιο όργανο ούτε με το πρωτοβάθμιο όργανο, ούτε με τις
τοπικές διοικήσεις. Έχει πολύ περισσότερα διοικητικά χαρακτηριστικά το δευτεροβάθμιο
όργανο, πολύ λιγότερα από το δευτεροβάθμιο και πάει λέγοντας μέχρι τις τοπικές
διοικούσες επιτροπές. Θεωρώ ότι εμείς μπορούμε να πάμε σε μία κατεύθυνση τέτοια αλλά
δεν μπορούμε να πάμε με βηματισμό τρέχοντας και να πέσουμε κάτω. Μπορούμε να πάμε
σε μία κατεύθυνση τέτοια αφού θα συμφωνήσουμε σε μια οργανωτική δομή, θα πάρει μια
απόφαση το Δ.Σ. τότε και μόνο τότε εάν χρειάζεται αλλαγή το καταστατικό γιατί σε καμία
περίπτωση δεν θα εφαρμόσω αντικαταστατικές διαδικασίες. Και μάλιστα ήμουν αυτός που
παρεξηγήθηκα και χώρισα και τα τσανάκια μας ως παράταξη γιατί είπαμε κάτι που
διαβάστηκε σήμερα εδώ αλλά δεν εφαρμόζεται. Και θα με επιπλήξει ο φίλος μου ο
Γιώργος. Με επέπληξε κι ο φίλος μου ο άλλος Γιώργος, ότι είναι νομικά κατοχυρωμένο, δεν
πληρώνουν τα Σωματεία μέσα από τον εργοδότη και δεν έχουν δώσει όλοι την
εξουσιοδότηση, άλλο πράγμα λέει το καταστατικό. Εάν πρέπει να αλλάξει και να μπορούν
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τα σωματεία να πληρώνουν και έξω από τον εργοδότη με ιδία εισφορά, γιατί μου λέει ο
Γιώργος ότι είναι νομικά κατοχυρωμένο ε, τότε να το πάρουμε απόφαση και να το βάλουμε
στο καταστατικό. Ένα πράγμα που μπορούσα να πω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα
Οργανωτικό Συνέδριο και ν’ αποφασίσουμε αν συμφωνούμε. Διότι αν διαφωνούμε τότε ο
καθένας μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε διαδικασία και θα τρέχουμε στα δικαστήρια,
δεν ξέρω ποιος το είπε και θα είναι ανώριμο τελείως και θα λέμε πάλι τα ίδια, αν ο
Παναγόπουλος ήρθε στο δικαστήριο, αν ο Κιουτσούκης, είναι λάθος αυτό. πάμε πράγματι
αν μπορούμε, να βρούμε έναν βηματισμό πιο μπροστά για να δείξουμε εμείς, δεν θέλουμε
καμία κυβέρνηση να έρθει να μας επιβάλλει πράγματα, έχουμε την δυνατότητα ως ώριμο
συνδικάτο, ως ώριμοι εργαζόμενοι για το καλό των Συνδικάτων και για το καλό των
επιχειρήσεων που τρώμε ψωμί, να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά.

Αδαμίδης: τώρα, να πω κι εγώ δυο – τρία πράγματα επειδή γίνεται μια
απομαγνητοφώνηση και μένουν στα πρακτικά, μπήκαν ορισμένα ζητήματα, δεν θα μίλαγα
καθόλου αλλά θα πω κι εγώ δυο –τρία πράγματα.

Πάω κι εγώ λίγο ανάποδα. Συνέδριο ΓΣΕΕ. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη ευθύνη,
τεράστια ευθύνη της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, γιατί έφτασε εδώ που έφτασε. Το ίδιο
συνυπεύθυνες είναι και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, είχα την προνοητικότητα να το γράψω
τέσσερεις – πέντε μέρες πριν από το Συνέδριο γι αυτά τα πράγματα που γίνονται
διαχρονικά. Θα πω όμως και κάτι που έχει μια αλήθεια. Στο προηγούμενο Συνέδριο της
ΓΣΕΕ, κάποιοι σύνεδροι δεν πήραν κάρτες, γιατί δεν πήραν κάρτες τότε; Και τις πήρανε
μετά από ψηφοφορία. Για να μαστε καθαροί. Γιατί δεν δίναν και τότε τις κάρτες κι
απέκλεισαν τον Καραλευθέρη, απέκλεισαν τον άλλο και γινόταν ψηφοφορία και οι μεν
ψήφιζαν έτσι, ανάλογα ποιος Σύλλογος ήταν, ανάλογα ποια Ομοσπονδία ήταν και οι άλλοι
ψήφιζαν αλλιώς ……..και είχαμε ψηφοφορίες μαζί η ΠΑΣΚΕ τότε δεν ξέρω γω μαζί με την
ΔΑΣ και ανάποδες ψηφοφορίες. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, γιατί
είμαστε πολύ μεγάλοι. Αυτή είναι μία μεγάλη ντροπή. Κι εμείς σήμερα είχαμε μία πολύ
μεγάλη ευθύνη, διότι η «ηγεσία» με βάση την ιδιότητα το προεδρείο φέρνει ζήτημα
οργανωτικό. Ότι υπάρχει πρόβλημα, και θα σκάσει το πρόβλημα το ’20. Κι Οργανωτικό
Συνέδριο αν γίνει. Και πήραν αποφάσεις αλλά επειδή κάναμε τις μαμουνιές μας θέλουμε να
ξανακάνουμε Οργανωτικό Συνέδριο.

Λέει ηλεκτρονική κάρτα, ποιος θα την δώσει σε ποιον; Φέρνω ένα παράδειγμα,
αφού τα συζητήσαμε αυτά. Βγάζουμε ηλεκτρονική βιβλιάριο που λέει ο Μανώλης. Σήμερα
βγάζουμε βιβλιάριο, μου απαγορεύεις εμένα να αλλάξω Σωματείο; Θα μου ξαναδώσεις
βιβλιάριο; Ή θα σκίζουμε τα φύλλα για να ψηφίσουμε. Δεν είχαμε βιβλιάρια; Για να είμαστε
καθαροί, ντόμπροι και να μιλάμε σταράτα. Είναι οι σύνεδροι από το Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ
και μετά. Τα κλείσαμε τα φύλλα. Τα κλείσαμε όλα τα φύλλα. Έτσι είναι η διαδικασία. Και
πάμε και βγάζουμε έξω τους συνέδρους. Πόσοι παραπάνω είναι; Αναλογικά από κάθε
ψηφοδέλτιο; Προφανώς τώρα, φέρε εδώ τις καταστάσεις. Θέλεις να τις πάρεις
ηλεκτρονικά, εδώ δεν σου τις φέρνουνε χειρόγραφα, θα σου τις φέρουν ηλεκτρονικά; Και
είπαμε να το κάνουμε εμείς. Περάσαμε 2.986 απ’ τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ ηλεκτρονικά, φέρτε τες
χειρόγραφα να σας τις περάσω. Και τι θα δεις εκεί πέρα; Ένα κουμπί θα πατήσεις και θα
δεις ποιοι ψηφίσανε. Και θα πρέπει να βγουν εκτός. Αλλά, δεν μας συμφέρει να το κάνουμε
αυτό, γιατί θέλουμε να δούμε τους συσχετισμούς τους οποίους μετράμε από τώρα για το
’20. Αφήστε τις μπούρδες προς όλους. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να το πάω το Συνέδριο
έτσι, στο ’20. Γι αυτό είπα θα το πω εδώ, καταγεγραμμένα τα πρακτικά, τ’ άλλα όλα είναι
κολπάκια. Είναι κολπάκια για να δούμε πως μας συμφέρει.

Όλοι είμαστε μυημένοι σ’ αυτό, όλοι έχουμε βάλει το δάχτυλο μέσα στο μέλι και το
έχουμε γλείψει. Είπαμε το ’20 θα είναι καθαρό Συνέδριο, πάρτε τα πρακτικά, ομόφωνη
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απόφαση, αυτή είναι η διαδικασία σε ότι έχει να κάνει με το πώς πληρώνουνε, εγώ είπα ότι
εμφανίσει κανονικά, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον γραμματέα και το γράψουμε στο
καταστατικό, ότι πρέπει να δίνονται μέχρι εκεί, δεν ήθελε η ΕΔΟΠ να το κάνει. Δεν ήθελε,
κι εμείς είπαμε «θα κάτσουμε να σκοτωθούμε; Αφού πληρώνει κάθε μήνα». Εγώ, λέω,
πρέπει να δώσει την εντολή όμως τώρα, θα υπάρξουν ζητήματα, πολύ μεγάλα ζητήματα.
άφησε να εννοηθεί κάτι ο Μάστορας, δεν ήσασταν εδώ, σήμερα ο Σπάρτακος πληρώνει για
3.000. έχει 2.000 μέλη και πληρώνει για 3.000, θα δεχτεί τους συνέδρους που θα έφερνε ο
Ηλίας ας πούμε, παράνομους; Αύριο το πρωί θα σταματήσει να πληρώνει. Γιατί πληρώνουν
οι άλλοι με βάση, ……………….. έχει ο άλλος; Δεν έχουν οι άλλοι έξοδα; Θες να διαλύσει,
πριν το Συνέδριο. Θα διαλύσει πριν το Συνέδριο. Ποιος θα δώσει το 1,62 θα το κάνει ας
πούμε +0,38 πόσο είπαμε να πάει στα 2€; Πήρε η ΕΤΕ κι ο Σπάρτακος απόφαση. Κανένας
άλλος αλλά έβαλαν μια προϋπόθεση, ότι πρέπει να δώσουν όλοι. Κι εγώ τώρα τι θα κάνω
με τον Αντώνη και με τον Σταμάτη όποιοι είναι; Τι θα περιμένουμε; Πότε θα υλοποιηθεί
αυτό; έχουν κάνουν Σύλλογοι συγκεκριμένοι εκλογές, πότε θα υλοποιηθεί; Καταρχήν, σε
ότι έχει να κάνει με το πόσους έφερες, το αν έφερες παράνομους βγάλτους έξω. Δεν
μπορεί να τους έχεις και συνέδρους και να μην πληρώνεις. Αλλά, όταν τους έχεις
συνέδρους εγώ, που έχω κάνει πρώτος εκλογές γιατί θέλω να διασφαλίσω αποτέλεσμα,
λέω ότι κοίταξε να δεις αυτοί ψήφισαν και δεν έχουν δικαίωμα με βάση τον Νόμο. Αυτή
είναι η αυτοκάθαρση και πετάς έξω 50 – 30 συνέδρους. Κάνετε μαθηματικά για την ΓΣΕΕ;
Κάντε μαθηματικά για την ΓΕΝΟΠ. τι να κάνουμε να συζητήσουμε αυτό το πράγμα πλέον,
θα πάω εγώ να σκοτωθώ με τον φοιτητή ή με τον αγρότη ή με τον άλλο που είπε κι ο
Σάκης; Όχι, δεν θα το κάνω.

Καλύτερα γιατί μίλησε και λίγο πριν από λίγο ο Χρήστος ο Πιστεύος για διορισμό, ε
παιδιά ξέρετε τι λέει η παροιμία, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. Οι
διορισμοί πάνε σύννεφο. Έχουμε αυξήσει τις θητείες μας μόνο από διορισμούς. Πλάκα
κάνουμε; Γιατί δεν έκανε η ΕΤΕ διορισμούς, γιατί δεν έκανε ο Σπάρτακος διορισμούς;
Διορισμοί, διορισμοί, διορισμοί, δεν ξέρετε πόσοι διορισμοί είναι; Ωραία να το πάμε έτσι το
πράγμα, τι θα κάνει ο άλλος θα φέρει εκεί να πούμε μπορεί εγώ να μην είμαι, να είναι ο
Αντώνης, να είναι ο άλλος, εγώ δεν θα είμαι. Σας δηλώνω ότι εγώ Συνέδριο αν δεν
καθαρίσει το μητρώο μελών δεν θα κάνω. Μπορεί να με διώξετε, ότι θέλετε κάντε.

Συνεχίζοντας γι αυτή την ιστορία λέω λοιπόν το Οργανωτικό Συνέδριο έγινε.
Πήραμε αποφάσεις. Να το βελτιώσουμε οι διαδικασίες οι καταστατικές υπάρχουνε, εδώ
ακούσαμε απίστευτα πράγματα κι έφτασα να βγώ έξω από τα ρούχα μου με ένα «σώμα»
να κοιτάει μ’ ένα περίεργο μπούλινγκ και τραμπουκισμό. Με ομόφωνες αποφάσεις και δεν
πήγε στο πρωτοδικείο να τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Συγκεκριμένα πράγματα. Έχει το
καταστατικό μας διαδικασίες. Είπε είναι ο Ηλίας, ο Λευτέρης, θέλετε; Να τα μητρώα επάνω
είναι. Εμείς το τολμήσαμε με τον Λευτέρη, το κάναμε. Είναι εκεί. φέρτε και οι υπόλοιποι,
μην μου τα φέρνεις στο Συνέδριο γιατί αν μου τα φέρεις στο Συνέδριο δεν θα γίνει
Συνέδριο. Τι πρέπει να κάνουμε; Άλλη μία επιστολή. Θέλετε να αποβάλλουμε; Ν’
αποβάλλουμε λοιπόν τον Λυγκιστή αύριο το πρωί, ν’ αποβάλλουμε τα Σωματεία που δεν
είναι εντάξει. Που δεν πληρώνουν σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει. Αλλά, άμα
αποβάλλεις επειδή έτσι είναι το σύστημα, αυτό είναι δικό μου Σωματείο, το άλλο είναι δικό
σου Σωματείο, το άλλο είναι το δικό μας Σωματείο και πάει λέγοντας. Αυτή είναι μία
σκληρή πραγματικότητα, αν δεν θέλετε να έχουμε φασαρίες και επεισόδια το 2020  πρέπει
η Επιτροπή να κλείσει τώρα, κάθε φορά που γίνονται εκλογές μέσα σε έναν μήνα. Αυτό
λέει.

(ερώτηση εκτός μικροφώνου)



ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΔΣ  ΓΕΝΟΠ   18/4/2019

44

Επαναλαμβάνω, ο στόχος, για τον οποίο γίνεται αυτή η διασταύρωση είναι να μην
προκύψουν διπλοψηφίσαντες. Εάν λοιπόν εσύ έχεις, λέω θεωρητικά, διπλοψηφίσαντες
τώρα θα γίνει η εκκαθάριση και αν αυτοί είναι πενήντα, λέω διπλοψηφίσαντες, θα
πληρώσεις για 50 λιγότερους αν βγάζεις έναν σύνεδρο έξω θα βγει ένας σύνεδρός σου
έξω.

Έκανε εκλογές ο Σπάρτακος πρώτος το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, έκαναν οι
πτυχιούχοι, θα δούμε λοιπόν, υπάρχουν εκλογές, υπάρχουν άνθρωποι που ψήφισαν από
τους πτυχιούχους στον Σπάρτακο; Πόσοι ένιαι αυτοί; 5,10; Θα φύγουν. Βγάζουν έναν
σύνεδρο; Θα μειωθεί ένας σύνεδρος. Άμα θέλουν θα το καθαρίσουν και θα πληρώσουν και
λιγότερο. Δεν το συζητάμε αυτό. αρκεί να το φέρει. Γιατί, δεν το έκανε παλαιά; Να σας πω
πως έγιναν οι διασταυρώσεις; Θυμίζω λοιπόν περιπτώσεις που λειτούργησε το καταστατικό
της ΓΕΝΟΠ παλαιότερα,  όπου ακύρωσαν Συλλόγους από το Συνέδριο. Και τώρα Λευτέρη
έχει και πιο εύκολη διαδικασία. Άμα θέλουμε να το κάνουμε είναι έτοιμο, φτιαγμένο είναι.

Τώρα, πάμε στο άλλο ζήτημα, Οργανωτικό Συνέδριο  (ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Λέω, έχουμε παράδειγμα, αυτή την στιγμή τρεις συνέδρους από τον Λυγκιστή.

Εκείνοι βάλαν και ψηφίσανε και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ΔΕΗτζίδες.  Και δεν μιλάω για
κάποιον οχταμηνίτη, ήταν εργολαβικοί. Ας μας στέλνουν τις καταστάσεις, κι ας τους
βρούμε, τώρα τα υπόλοιπα, Οργανωτικό Συνέδριο για να το πούμε αν είναι 200 τα μέλη,
αφού το κάναμε, έκλεισε, 200. Τι θα πάμε τώρα να πούμε ότι τους άλλους θα τους
διώξουμε; Έρχεται μετά το ερώτημα, θα σου κάνει ασφαλιστικά, με ποιον τρόπο με
διαγράφεις, εμένα που είμαι ιδρυτικό μέλος της ΓΕΝΟΠ. Πως με διαγράφεις επειδή έχω 100
άτομα. Αυτό το θέσαμε, το συζητήσαμε και με τους νομικούς τότε και καταλήξαμε ότι δεν
μπορούμε να τους βγάλουμε έξω αυτούς που είναι κάτω από 200. Λύσαμε το ζήτημα,
εμένα δεν με ενοχλεί αν είναι τα Σωματεία 15, 18, 23 μπορούν να να είναι καθαρά τα
Σωματεία. Το καταστατικό γράφει το τι πρέπει να κάνει, πως έπρεπε να γίνονται οι
εγγραφές και υπήρξαν και εγγραφές με δικαστικές αποφάσεις.

Αφήνω λοιπόν το θέμα αυτό, νομίζω ότι εύκολο είναι, μπορεί να ολοκληρωθεί και να
τελειώσουμε δυο πράγματα γρήγορα – γρήγορα, δεν θέλω να κάνω καμία μεγάλη αναφορά
γιατί ο ενεργειακός σχεδιασμός και το τι γίνεται η ΔΕΗ δεν τα βάλαμε καν εισηγητικά, αλλά
μπήκαν μετά. Μπήκαν όπως μπήκαν και γίναν και τοποθετήσεις. Εγώ να πω γρήγορα –
γρήγορα ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να μας απασχολεί όλους. Δεν μας
απασχολεί όσο θα έπρεπε γιατί δεν το ζούμε κιόλας. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία του
Παναγιώτη του Καπιτσούλη, αντιλαμβάνομαι την αγωνία των παιδιών στον Βορρά που
δουλεύουν στα ορυχεία γιατί βλέπουν ότι αυτά κλείνουν. Εάν λοιπόν δούμε τα πράγματα
ακριβώς ως έχουνε θα τρομοκρατηθούν διότι θα πρέπει να μας απασχολεί γιατί και για
ποιον λόγο είναι ακριβός ο λιγνίτης; Γιατί δεν είναι παραγωγικός ο Ηλίας ο Στογιάννης μαζί
με το Συνεργείο του εκεί ή ο Μόσχος κλπ. γι αυτό; όχι, κάθε άλλο απεναντίας περισσότερο
παραγωγικός είναι, μειώθηκε και το λειτουργικό κόστος γιατί μειώθηκαν οι εργαζόμενοι
αλλά υπήρχε μια ιστορία που λέει το CO2 πηγαίνει από το 5 στα 27€. Ναι αλλά γιατί
πηγαίνει εκεί; γιατί η χώρα δεν έχει δωρεάν δικαιώματα ρύπων όπως έχουν οι Πολωνοί.
Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Αλλάζει τώρα; Δεν  ξέρω, αυτό θα συζητήσουμε.
Τώρα, το μπαλάκι από δω, το μπαλάκι από κει ή το μπαλάκι από πέρα δεν βγάζει στις
θέσεις εργασίας.

Προσέξτε, τα ΝΟΜΕ δεν επιβαρύνουν τον λιγνίτη. Επιβαρύνουν την Εταιρεία, εδώ ο
λιγνίτης δεν μπαίνει. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς και τα ΝΟΜΕ είναι
καταστροφικά και η ΓΕΝΟΠ υποστήριξε ακόμη – ακόμη και την προσφυγή του
Παναγιωτάκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ΝΟΜΕ. Τα ΝΟΜΕ δεν έχουν καμία
σχέση με τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων. Καμία, αφού δεν έχουν τι να κάνουμε; Αφήστε
την πώληση των μονάδων ρε παιδιά. Τα ΝΟΜΕ είναι μία διαδικασία να πέσει η Εμπορία
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κάτω από το 50%. Καταστροφικό αυτό γιατί πουλάει κάτω του κόστους. Εδώ όμως το
κόστος ποιο είναι; Γιατί το κόστος λιγνίτη δεν το ανεβάζουν τα ΝΟΜΕ. Τα ΝΟΜΕ είναι άλλη
ιστορία. Το κόστος λιγνίτη γιατί λοιπόν σήμερα είναι στα 90€; Ο Άγιος Δημήτριος; Γιατί
έχει αυτά τα συγκεκριμένα, έφτασε να πούμε 27€ το CO2 προχθές. Έτσι ακριβώς. Άρα
λοιπόν επειδή τα ξέρουμε όλοι, μην κάνουμε τέτοιες αναφορές γιατί στο τέλος – τέλος
αυτές οι αντιπαραθέσεις θα μπούνε κάτω στην βάση. Γιατί εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε
κάτι διαφορετικό, οι αντιπαραθέσεις θα μπούνε στην βάση. Και ο κόσμος θα αποτιμήσει.
Την μία, την άλλη ή την παράλλη πολιτική.  Εγώ δεν μίλησα με αυτό τον τρόπο. Λέω ότι
έχουμε ένα πρόβλημα. Η ανάρτηση που λέει «να είμαστε ξεκάθαροι με τον λιγνίτη, καμία
νέα μονάδα. Το Αμύνταιο και η Καρδιά θα κλείσουν μόλις ολοκληρωθούν οι υποτιθέμενες
ώρες που έχουν. » πρέπει να κατέβει.

Εμείς τώρα λέμε, πάμε να κάνουμε μια διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι λέω δεν θα
μίλαγα καθόλου  αλλά επειδή υπάρχουν πρακτικά θα πουν τι είπε αυτός μετά από τόσο
καιρό; Γιατί βγήκε ο συνάδελφος να πουμε ο Τσουμπλέκας και είπε με πολύ εύκολο τρόπο
ότι συμφώνησε η ΓΕΝΟΠ στα μισθολογικά. Κι εγώ λέω το ότι, εφόσον σας είπε φίλε
Βαγγέλη και Σαράντο, εμένα μου είπε ο Σαράντος τι τους είπε, ότι αυτό το πράγμα να
πούμε μακάρι δεν μπορώ να το δώσω έστω κι 1€, εγώ λέω τι συμφωνήσατε, εγώ λέω
λοιπόν ότι εφόσον δεν αντιδράσατε συμφωνήσατε στο να δοθεί 1€ και φαίνεται ότι θέλετε
να δοθεί διότι όταν ήρθε επίσημα η ΓΕΝΟΠ κι έχει πει μη φεύγετε για 4,5 ψωροχιλιάρικα
φύγανε σαν τα ποντίκια. Άρα συμφωνήσατε. Κι όχι μαθήματα να πούμε σ’ εμάς ηθικής και
οτιδήποτε. Με ποιον τρόπο το σταματάμε; Τέλος – τέλος και με την απεργία ε, κι εκεί τα
πράγματα δεν ήτανε καλά διότι με κατάληψη βγήκε η μονάδα έξω. Έπρεπε να ντρέπονται
που αναγκάστηκε ο γραμματέας  με τον πρόεδρο της ΕΤΕ και κάποιους άλλους να βγάλουν
την μονάδα έξω από κατάληψη στην φόρτοση. Ξέρω πολύ καλά τι γινότανε. Ναι, κάπου
αλλού όμως βγήκανε από απεργία και σηκώθηκε κι έφυγε ο κόσμος και τόλμησαν κάποιοι
να μας πουν ότι κάναμε παζάρια για το Λαύριο. Γιατί τα θυμάμαι τώρα και μου γυρίζει
ανάποδα. Την ίδια ώρα που μας έδιναν να πούμε 200€ ΟΤΣ αυτοί οι οποίοι σήμερα έγιναν
ανταγωνιστές.

Να ολοκληρώσω είναι δύσκολη ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα, κάναμε μία προσπάθεια
δεν υπάρχει δυνατότητα να στηρίξουμε εμείς οικονομικά μία ημερίδα η οποία θα έχει αυτά
τα χαρακτηριστικά, γιατί άμα θα καλέσω κάποιον θα του πω τι; Θα σε πληρώσω να
ανέβεις, πως θα γίνει αυτό το πράγμα για να φτιάξουμε μία τέτοια ημερίδα. Υπήρχε μία
απόφαση να πούμε ένα θετικό νεύμα από τον Παναγιωτάκη ότι θα την στηρίξει αυτήν αλλά
έκτοτε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έκανε κανα δυο, τρεις προσπάθειες και με  τον Θεοδωρίδη
τον Κώστα που έχει βάλει τώρα και ασχολείται με επικοινωνιακό της Δυτικής Μακεδονίας
αλλά δεν είδαμε φως ακόμα, δεν το εγκαταλείψαμε θα επανέλθουμε αν είναι δυνατόν και
με τέτοια ιστορία ακόμη – ακόμη και με δική μας συμμετοχή.

Δύο πράγματα και να το ολοκληρώσω. Φεύγω εγώ από την ιστορία των bonus του
ΑΔΜΗΕ. Να το πω γρήγορα. Δεν έχουμε θέση. Θέλετε να κάνουμε θέση; Να καθίσουμε να
συζητήσουμε. Δεν έχουμε θέση. Ο καθένας μπορεί να γράφει ότι είναι δίκαιο ή άδικο,
φεύγοντας ο Λυμπέρης είπε κάτι, κάτι μου έδειξε εδώ ο Αντώνης, επειδή λέει με βάση την
βαθμολογία έχει μεγάλες διαφορές υπάρχει πρόβλημα να πούμε στο bonus και ζητάει από
τους Γενικούς Δ/ντές να εξισορροπήσει καλύτερα το bonus. Αυτό λέει η τελευταία του
απόφαση του Μανουσάκη. Επειδή στην διαδικασία της βαθμολογίας, επαναλαμβάνω αυτή
που υπήρχε, αυτή η καλή βαθμολογία, με το καλό σύστημα και όχι αυτό εδώ γιατί δεν το
έκανε ο ΑΔΜΗΕ αυτό βγάζει τεράστιες διαφορές με αποτέλεσμα να καλεί τους Γενικούς
Δ/ντές ο Μανουσάκης γιατί κάναμε μία κουβέντα και είπαμε να του πούμε να το ξαναδεί κι
όλες αυτές οι αντιδράσεις και καλεί τους γενικούς Δ/ντες να αναπροσαρμόσουν επειδή
υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Να δούμε τι θα βγάλει, αλλά εγώ κι όπως φαντάζομαι όλοι
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δεν έχουμε συγκεκριμένη θέση να πούμε τόσα θα παίρνει ο ένας, τόσα θα παίρνει ο άλλος,
ας καθίσουμε να μελετήσουμε, θέλετε να κάνουμε μια ομάδα να κάνει μια τέτοια ιστορία;

Δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει να συμψηφίσω τα ειδικά επιδόματα με το θέμα να
πούμε που έβαλε ο Χρήστος ο Πιστεύος τα ειδικά επιδόματα μαζί με το χρονοεπίδομα. Δεν
έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν μπορεί να μείνει έτσι η ιστορία των ειδικών
επιδομάτων διότι με ευθύνη της ΓΕΝΟΠ και των Σωματείων τι θα συμβεί; Ότι κάνουμε
έμμεσα άλλο μισθολόγιο. Με τα ειδικά επιδόματα 33% κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό
να γίνει. Τα ειδικά επιδόματα έχουν φάει μία μείωση 33%, θα επανέλθει, είτε θέλει ο
Παναγιωτάκης είτε δεν θέλει. Γιατί, αν πάθουμε αυτό που πρότεινε ο φίλος Χρήστος, είναι
ότι εμμέσως πλην σαφώς θα αποδεχτούμε ένα άλλο μισθολόγιο και αυτά δεν γίνονται.

Όχι, αυτό το αποφασίσαμε γι αυτό είπαμε Λευτέρη ότι πρέπει να γίνει και μια
σύμβαση επειδή ήταν από την σύμβαση να επανέλθουμε. Και για να μην πάει ο
οποιοσδήποτε και το παίξει μάγκας ανταγωνιστής, εννοώ ένας οποιοσδήποτε ότι εγώ τα
θέλω μία κι όξω, είπαμε να κάνουμε μια σύμβαση για να μπορεί να καλυφθούν και η
Εταιρεία. Κι όπως είπε κι οΑντώνης εμείς δεν είμαστε κατά της Εταιρείας, βλέπουμε και τα
προβλήματα που υπάρχουν γι αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να το φτιάξουμε άμεσα.

Θα συνδέσω κάτι με τα ειδικά επιδόματα γιατί έχει την αξία του στο ερώτημα αυτό
που έκανε ο Τσουμπλέκας γιατί ξέχασα να το απαντήσω, έφυγε. Ο 4533 που έκανε την
τροπολογία σε σχέση με τα μισθολογικά κάνει μόνο μία ρύθμιση. Εμείς από την πρώτη
στιγμή πήγαμε και στην Μελίτη και στην Μεγαλόπολη και τους είπαμε, αυτό που έχουμε
υπογράψει ανεξάρτητα με το τι σας λένε, να πούμε εκείνοι οι δικηγόροι που σας δίνουν τα
εργολαβικά δίκης, αυτό που έχει υπογράψει είναι η Συλλογική Σύμβαση ισχύει μέχρι το ’21
ως έχει. Ότι έχετε τα παίρνει κι ο εργοδότης όμως, το είπαμε και εκεί, ήταν και ο Νίκος
παρόν το ξαναρώτησα και το ξαναπάντησε εάν εσύ που πας στον ιδιώτη και είσαι
πλαφοναρισμένος, του πεις θέλω και δώρο γιατί ο ιδιώτης, το χουμε πει ξανά εδώ μέσα
δεν έχει αποκλεισμό από τον 13 και 14, και δεν έχω θέμα με το πλαφόν τι με νοιάζει εμένα
σ’ εσένα δεν έχω πλαφόν θα τεθεί σοβαρό ζήτημα από τον ίδιο να πει «αλλά κι εγώ δεν θα
σου έδινα 4631 ή 5600» που σου βγάζει και σου κόβει ξέρω γω 700 – 800 ευρώ το
πλαφόν. Θα σου έδινα λιγότερα χρήματα για να σου δώσω 13ο και 14ο μισθό. Και πήγε ο
Υπουργός και είπε ότι έπαιρνε τον προηγούμενο χρόνο. δηλαδή, για να μην μπορεί να
απαιτεί αυτός τα δώρα όσο είναι σε ισχύ η σύμβαση. Γιατί το ’21 αυτά τελειώνουν,
τελειώνει η σύμβαση, εκεί θα διαπραγματευτούμε την επόμενη.

Τώρα, ένα κι εδώ είναι ένα μυστικό γραμματέα, τώρα αντιλήφθηκα ότι θέλει να το
πάει πίσω ο Παναγιωτάκης, διότι εάν δεν πάρουμε την απόφαση να επανέλθει το 33%
κανονικά άρα και στην Λιγνιτική, εκείνοι δεν θα το βάλουν. Γι αυτό πρέπει να γίνει τώρα.
Διότι ένα δεν εφαρμοστεί και δεν γίνει διόρθωση εκείνοι δεν θα το πάρουν τώρα. Διότι, θα
έρθει και θα τους πει ο εργοδότης κοιτάξτε να δείτε εγώ έχω αυτό το πράγμα αλλά μόνο γι
αυτό. Τα άλλα σχετικά με τα κλιμάκια κλπ δεν έχει θέμα αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. γι
αυτό πρέπει να πιέσουμε, γι αυτό είπαμε ότι μέσα στον Μάιο πρέπει να τελειώσει αυτό το
πράγμα. γι αυτό τον λόγο δεν το έφερε σ’ αυτό το Δ.Σ., αν δεν το φέρει και στου Μαΐου
και το αφήσει παραπίσω ενδεχομένως να υπάρχουν κι εξελίξεις. Ανεξάρτητα αν εγώ
πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι.

Τελειώνω με την ιστορία έτσι όπως εισηγητικά κατατέθηκε και είναι ι εδώ κι ο
Γιώργος ο Μπίτζας που αφορά. Ή μάλλον πριν πάω εκεί για το κτίριο. Έκλεισε η ιστορία
του κτιρίου, το έχουμε πει να μην το επαναφέρω. Υπάρχει μία ιστορία όπου ας φύγουμε
απ’ αυτά τα στεγανά. Διαχειριστήκαμε απίστευτα πράγματα όλοι μαζί. Ίσως το προεδρείο
λίγο περισσότερο. Υποχρεωτικές μεταθέσεις. Μετακινήσεις από την μία άκρη της γης στην
άλλη. Μετακινήσεις εντός του λεκανοπεδίου τεράστιες. Τώρα, το αν κάποιος δουλεύει στην
Μυλλέρου ή θα πάει στην Πατησίων δεν είναι πρόβλημα, δεν αλλάζει τίποτε στο
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Οργανωτικό κομμάτι. Για να μην λέμε τέτοια πράγματα. Το κτίριο της Μυλλέρου και όπως
όλα τα κτίρια που ήταν ιδιοκτησίας ΔΕΗ μέσω ΟΑΠ, μετά την διαδικασία των νόμων
τελειώσανε, μην τα επαναφέρουμε και λέμε την αλφαβήτα. Όμως εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
για να μαστε καθαροί, η απόφαση εδώ πέρα του ΣΕΠΕ το λέει για ζητήματα που τίθενται
για την ασφάλεια του προσωπικού όταν οι μηχανικοί και ακόμη – ακόμη Γιώργο για λόγους
που θα ήθελα να τελειώσουν εκείνο το κτίριο, να το κάνουν αρχείο και να  ελέγχουν ποιος
μπαίνει και ποιος βγαίνει στο κτίριο, ακόμη και γι αυτούς, μπορεί να είναι πάτημα έτσι ώστε
να τους έχουμε εκεί δίπλα. Αυτή είναι η ιστορία και το λέμε ξεκάθαρα όλοι μας. λέω ακόμη
και γι αυτό. αλλά μου εμφανίζει εμένα τον μηχανικό του ΕΦΚΑ, υπεύθυνο να πούμε της
Δ/νσης Στέγασης Υπηρεσιών κι εκεί τι να πεις; Είναι κράτος εν κράτει. Χώρια που είπε αυτό
ο Νίκος πολύ συγκεκριμένα το ξέρετε όλοι ότι τους θεωρούν συναδέλφους μας άλλα δεν
μπορούν να κάνουν τίποτα κι αυτό δεν μ’ ενοχλεί καθόλου, ότι κακώς πληρώνονται τόσο
και κάνουν έτσι. Αυτά εμείς τα διασφαλίσαμε. Εμείς λοιπόν λέμε πάντα ότι διασφαλίζουμε
τους μισθούς, αυτό είναι και ως απάντηση σ’ αυτή την φάση, δεν διασφαλίζονται τα
bonus, δεν ξέρω, δεν τα ζήτησα ποτέ. Και εκεί αυτό που τους διασφαλίζουμε είναι ότι δεν
θα αλλάξει η μισθοδοσία τους το ότι έχουν έναν έλεγχο. Και να σας πω κάτι ρε παιδιά;
Εσείς το ξέρετε ενδεχομένως καλύτερα. Στο Χ’ 30 χτυπάνε ηλεκτρονική κάρτα. Στα
ορυχεία χτυπάνε κάρτα. Στον σταθμό χτυπάνε κάρτα. Γίνεται απίστευτος έλεγχος έχω έναν
εργοδηγό, έχω έναν προϊστάμενο, έναν υποτομεάρχη, έναν τομεάρχη, γίνεται της τρελής
ε, εκεί δεν γίνεται ρε παιδιά να έχω πάει τρεις φορές 8 η ώρα και να μην έχει πάει κανένας.
Εντάξει!

Και κλείνω με το θέμα αυτής της αξιολόγησης. Νομίζω, ότι πρέπει να συνθέσουμε
στο εξής. Καταρχήν, το γράφει και το πρακτικό και χαίρομαι που γράψαν αυτά που
αποτυπώσαμε εκεί ότι το προηγούμενο δεν υιοθετείται ούτε αναδρομική ισχύ έχει, η
συζήτηση η σημερινή λέει το πρακτικό ότι δεν αφορά καμία αναδρομική  ισχύ για την
διαβούλευση του προηγούμενου. Δεν αφορά τίποτα, το λέει, παρακάτω επίσης λέει ότι ο
Μάστορας, ο τάδε κι ο τάδε είπε το ότι σε σχέση με το παλιό υπάρχει δικαστική απόφαση
και πρέπει να γίνει αυτό. γιατί, λέω εγώ, ότι πρέπει να έχουμε μία συγκεκριμένη θέση του
συστήματος αξιολόγησης. Αφού μας ζητήθηκε. Τι θα πάει να κάνει ο Δαμάσκος; Εάν εμείς
δεν στείλουμε τις απόψεις μας θα πάει να πει σε μία δεύτερη φάση, εγώ έκανα
διαβούλευση. Και λέω, τι ενοχλεί εμάς να πούμε τις θέσεις μας επί της αξιολόγησης; Και
λέω, πως το προσεγγίζουμε; Επί της αξιολογήσεως, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ λέει, ότι δεν συμφωνεί
με το κατατεθέν σύστημα αξιολόγησης του 2018 γι αυτό άλλωστε έχει δώσει και την
αντίστοιχη θέση της στην συγκεκριμένη ιστορία της διένεξης μεταξύ της ΕΔΟΠ. Στείλαμε
γράμμα. Πως θα συμφωνούσαμε αφού στείλαμε γράμμα; Ότι δεν έγινε καμία αξιολόγηση.
Άρα λοιπόν, δεν συμφωνούμε επί της αξιολογήσεως. Πάει αυτό. επειδή όμως αυτοί
ετοιμάζονται να τρέξουν δεύτερη αξιολόγηση για να βγουν τα κλιμάκια και για να είμαστε
εμείς εντάξει λέμε ότι, θέλουμε επί της αξιολογήσεως βάση, συμψηφισμό κι αλλά τρία
πράγματα προκειμένου να υπάρχει η αλλαγή του κλιμακίου. Και το δίνουμε. Σε ότι έχει να
κάνει με την αξιολόγηση επαναλαμβάνω του ’18 θεωρούμε ότι δεν έγινε, δεν υπήρξε καμία
διαβούλευση γι αυτό άλλωστε και δώσαμε και την συγκεκριμένη θέση την οποία την έχουν
στα χέρια τους κι αυτοί. Η ΓΕΝΟΠ έστειλε γράμμα. Εμείς λέμε ότι η αξιολόγηση η
προηγούμενη δεν έγινε. Δεν την αποδεχόμαστε. Ναι του ’17. Για την τωρινή που
ετοιμάζεται …

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.


