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Θέματα Ημερήσιας διάταξης :

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Αδαμίδης: λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση του Δ.Σ.
10 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, συνεδρίαση με θέματα
ενημέρωσης, συμπλήρωσης της Εκτελεστικής και Οικονομικά.  Παρακαλώ τον γραμματέα
για την ανάγνωση του καταλόγου για την απαρτία.

Καρράς:
Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης - παρών, Μαστρολέων Ηλίας - παρών,

Αδάμ Λευτέρης - παρών, Ρέλλιας Σταμάτης - παρών, Χατζάρας Νίκος – παρών,
Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Βαρσάμης Κώστας – παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης –
παρών, Καπιτσούλης Παναγιώτης – παρών, Τσιτούρας Γιώργος –παρών, Κολιοφώτης
Γιάννης – παρών, Βελισάρης Γεώργιος – παρών, Βρέντζος Γιάννης – παρών, Θανέλας
Φώτης – παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης – παρών, Καραμπίκας Θεοφάνης – παρών,
Λυμπέρης Κυριάκος – (στην θέση του ο Σαράντος παρών), Μαργαρίτης Πασχάλης –
παρών, Μάστορας Θανάσης – παρών, Μιχαλάτος Θωμάς – παρών, Μούντριχας Δημήτρης
– παρών, Μπίτζας Γιώργος –παρών, Διακουμάκος Κώστας – παρών, Παλάσκας Νίκος –
παρών, Παλούκας Λευτέρης –παρών, Παπανδριανός Δημήτρης – παρών, Πιστεύος Χρήστος
- παρών, Τσουμπλέκας Βαγγέλης – παρών, Στραταντωνάκης Κώστας – παρών,
Δημόπουλος Θανάσης – παρών.

Αδαμίδης: ωραία, άπαντες παρόντες θα μου επιτρέψετε με την άδεια του Δ.Σ. και
για λόγους και τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς να προχωρήσουμε στην πρόταξη του
τρίτου θέματος των οικονομικών προκειμένου να έχουμε την έγκριση του β’ τριμήνου, του
πρώτου εξαμήνου του 2019. Παρακαλώ τα μέλη της Εξελεγκτικής να προχωρήσουν στην
διανομή του ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον φίλο τον Σταμάτη τον Ρέλια στην
παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ρέλιας: να σας καλωσορίσω κι εγώ στην συνεδρίαση του Δ.Σ.. θέλω να σας πω ότι
στον απολογισμό του δευτέρου τριμήνου του 2019, τα έσοδα που είχε η Ομοσπονδία ήταν
95,921,48, τα έξοδα ήταν 105,738,58 και το υπόλοιπο του δευτέρου τριμήνου του 2019
είναι 91.932,15 €. Ο Φίλος ο πρόεδρος ο Γιώργος ο Γκαραβέλλας της Εξελεγκτικής, θα τον
παρακαλέσω να διαβάσει το πρακτικό του και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή οτιδήποτε
χρειάζεται κάποιος άλλος συνάδελφος.

Γκαραβέλλας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 24

Συνεδρίασε σήμερα  Πέμπτη   10/7/2019 και ώρα   09:00 η Εξελεγκτική
επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  Γιώργου Γκαραβέλλα
και προέβη στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο  της περιόδου 1/4/2019 έως
30/6/2019.

Παρόντες :
Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας,  Ι. Τσακυράκης,  Μ.Βαρδούλη. Α. Βιτσίωτης.
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Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης
περιόδου τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική
παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ.

Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, τον ΟΑΕΔ και Τόκους
Ταμιευτηρίου.

Οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα και θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα
με τις διατάξεις  του ΚΒΣ.

Μετά τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκαν:

Υπόλοιπο: 31/3/2019 101.749.25

Έσοδα: 1/4/2019 έως 30/6/2019                     95,921,48

Έξοδα: 1/4/2019 έως 30/6/2019                    105,738,58

Υπόλοιπο: 30/6/2019                                        91,932,15

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
O Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας

Γ. Γκαραβέλλας            Ε. Φραγκόγιαννης

Τα μέλη
Ι.Τσακυράκης           Μ. Βαρδούλη     Α. Βιτσιώτης

Να σας διαβάσω και το υπόμνημα της Αγωνιστικής Συνεργασίας «Η υπογραφή
μου στο πρακτικό της Συνεδρίασης της Εξ. Επιτροπής αφορά αποκλειστικά στο νομότυπο
της διαδικασίας τήρησης των  οικονομικών στοιχείων της ΓΕΝΟΠ π.χ. αποδείξεις εξόδων
από εισφορές μελών αποδείξεις εξόδων συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και στην έκθεση με τις στοιχειώδεις προτάσεις παρατηρήσεις  της επιτροπής προς το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας. Αντίθετα, σαν Αγωνιστική Συνεργασία διαφωνούμε στο πολιτικό σκέλος
πιστεύοντας ότι τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς
το συμφέρον των εργαζομένων και ενάντια στην πολιτική της απελευθέρωσης της Η.Ε. και
γενικότερα των πολιτικών που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις προηγούμενες και σημερινές. Γι
αυτό τον λόγο τοποθετούμαστε στο θέμα των οικονομικών με λευκή ψήφο. Για την
Αγωνιστική Συνεργασία Βαρδούλη Μαριάννα».

Αδαμίδης: ωραία, παρακαλώ τους συναδέλφους, αν έχουν κάποια ερωτήματα σε
σχέση με τον οικονομικό απολογισμό; Ωραία! Να περάσουμε στην ψηφοφορία. Υπέρ;
Κατά; Λευκά; Με τρία λευκά και 28 υπέρ έχει εγκριθεί και ο οικονομικός απολογισμός του
δευτέρου τριμήνου του 2019. Προς ενημέρωση του Δ.Σ. η οποία ήταν μια προαπόφαση
του προεδρείου ένα ποσό που επιβαρύνει επιπλέον το Δ.Σ. της τάξεως περίπου των 120€ -
130€ αφορά μία έξτρα δαπάνη η οποία είναι πλέον ανελαστική όσο διαρκεί και η ασφάλεια
του προσωπικού που έχει με την Ευρωπαϊκή Πίστη, την έχουμε προχωρήσει και στους
τρεις εργαζομένους  της Ομοσπονδίας, για λόγους αντιλαμβάνεστε ίσης μεταχείρισης. Απλά
προς ενημέρωση. Μετά την έγκριση λοιπόν των οικονομικών αποτελεσμάτων θα μου
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επιτρέψετε σήμερα να προχωρήσω την διαδικασία ως εξής, γιατί πραγματικά είναι μία
ιδιαίτερη συνεδρίαση σήμερα το Δ.Σ. μιας και το ψηφοδέλτιο το οποίο έχω την τιμή να
εκπροσωπώ σε αυτή την φάση γίνεται λίγο φτωχότερο με την έννοια του ότι τρεις
συνάδελφοι του ψηφοδελτίου αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και είναι ιδιαίτερα
συγκινητική η στιγμή γιατί είναι τρεις συνάδελφοι, προφανώς έχουμε κι άλλη μία
αποχώρηση στην οποία θα αναφερθώ. Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, κάθε φορά
που ένας συνάδελφος αποχωρεί μετά από πολλά χρόνια στο μετερίζι του συνδικάτου
προφανώς για όλους εμάς, για το σύνολο των συναδέλφων – συνδικαλιστών είναι
παρόντες όλοι αυτοί που αποχωρούν από την ενεργό δράση και όχι από την συμμετοχή
τους στα κοινά. Τουλάχιστον οι περισσότεροι αυτό έχουν αποδείξει μέχρι τώρα.

Όμως να μου επιτρέψετε μία ιδιαίτερη αναφορά στον φίλο και σύντροφο τον
Γιώργο τον Βελισσάρη ο οποίος είναι ο άνθρωπος που γνώρισα λιγότερο από τους άλλους
δύο και είμαι πολύ περήφανος που τον γνώρισα και επίσης πρέπει να πω ότι είναι από τους
σπάνιους χαρακτήρες, από τους ανθρώπους που έχουνε απίστευτη εντιμότητα αλλά κυρίως
ευθύτητα που τουλάχιστον εγώ αυτό έχω καταλάβει. Έδωσε μάχες μαζί με εμάς, με όλους
εμάς όλα αυτά τα χρόνια, τον ευχαριστώ από καρδιάς που ήταν μέλος του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας και για την συνεργασία του.

Όπως επίσης, θα ήθελα να πω τα ίδια και περισσότερα για τον φίλο και αδελφό τον
Δημήτρη τον Παπανδριανό. Τον Δημήτρη τον Παπανδριανό τον γνώρισα πολλά χρόνια
πριν όταν εγώ ήμουν ένα απλό μέλος, ένας απλός σύνεδρος της Ομοσπονδίας και ο
Δημήτρης ο Παπανδριανός ήταν μέλος του Δ.Σ., ήταν ο άνθρωπος που εκ της θέσεως του
έδινε τις σωστές μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον σ’ εμένα συμβουλές για το πώς είναι το
σύστημα κατανομής σε όλες εκείνες τις περιόδους που χρειαζόταν να παρέμβει η
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για τις απεργιακές της κινητοποιήσεις. Είναι δύσκολο να πρέπει να μιλά
κάποιος για φίλους και συντρόφους και πολύ δύσκολο να καταλαβαίνει το ότι την επαύριον
δεν θα είναι τόσο στην ενεργό δράση γιατί καθημερινά παρότι έχει ένα μήνα και αυτός και
ο φίλος μου ο Σταμάτης που στην ουσία δεν είναι μέλη και στην δράση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας αλλά είναι τόσο συχνή και τόσο καθημερινή η παρουσία εδώ όπου δεν
μπορεί κανείς να συνηθίσει ότι αυτοί λείπουν από την ενεργό δράση. Σε κάθε περίπτωση
είναι αλήθεια ότι πολλά χρόνια έδωσαν την μάχη με πλήρη ανιδιοτέλεια με έναν και μόνο
γνώμονα αυτόν του ότι δίνουμε ότι έχουμε από τον εαυτό μας για να υπηρετήσουμε μόνο
ένα συμφέρον. Το συμφέρον που λέγεται Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού,  και μετέπειτα
με όλους τους μετασχηματισμούς της ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το συμφέρον των
συναδέλφων. Αυτός ήταν ο στόχος όλων αυτών των φίλων και συναδέλφων και
πραγματικά θα λείψουν από το Δ.Σ..

Άφησα έτσι, τελευταίο έναν άνθρωπο που πραγματικά μιλάμε για τον ορισμό της
ανιδιοτέλειας, ο φίλος ο αδελφός ο Σταμάτης ο Ρέλιας, τον γνώρισα τα τελευταία χρόνια
όταν πρωτοέγινε μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ κι εγώ βεβαίως ήμουν πρόεδρος του
συνδικάτου «Σπάρτακος». Θέλω, μνημονεύοντας τον Σταμάτη να πω ότι ήταν ο άνθρωπος
ο οποίος το 2013 έλαβε εκείνη την μεγάλη απόφαση να βάλει πλάτη μαζί με τον Αντώνη
τον Καρρά την περίοδο που τα πολιτικά συμφέροντα της χώρας αποφάσισαν να
σπιλώσουν την μεγαλύτερη Ομοσπονδία της χώρας με μοναδικό στόχο, τρία χρόνια
νωρίτερα από το 2010 μ’ έναν πόλεμο ανηλεή προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους,
δηλαδή να καταφέρουν να απαξιώσουν την Ομοσπονδία στα μάτια των εργαζομένων και
να πετύχουν την πώληση και την διάλυση της μεγαλύτερης βιομηχανικής Επιχείρησης της
χώρας η οποία είναι στην Υπηρεσία του ελληνικού λαού. Την περίοδο λοιπόν εκείνη όπου η
Ομοσπονδία είχε και τεράστια προβλήματα με ευθύνη όλων μας, κυρίως οικονομικά αλλά
αυτό που κράδαναν όλοι οι περίεργοι τύποι στην χώρα, που υπηρετούσαν συμφέροντα,
από τις φυλλάδες των εφημερίδων και από τα διάφορα δημοσιεύματα είναι για μία
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Ομοσπονδία η οποία ήτο γεμάτη από περίπου επίορκους συνδικαλιστές. Τότε, χρειάστηκε
και η παρεμβολή του Σταμάτη, ήρθε κατάφερε να πείσει όλους όσους είχαμε διαφωνίες
εκείνη την περίοδο και βάλαμε αυτό που χαρακτηριστικά είπε λόγω και της ειδικότητάς του
μιας και είναι δομικός το γκρο μπετόν στην Ομοσπονδία. να κλείσουμε και να καθαρίσουμε
ότι υπάρχει προκειμένου να μπορούμε ξανά με ψηλά το μέτωπο να απευθυνθούμε στους
εργαζομένους. Μαζί με τον Αντώνη, και όλους τους υπόλοιπους αλλά με πρωτεργάτη μας
τον Σταμάτη πιστεύω ότι γύρισε σελίδα η Ομοσπονδία από επαναλαμβάνω τα συμφέροντα
που ήθελαν να την διαλύσουν. Μόνο και μόνο γι αυτό νιώθω πολύ περήφανος που
συνεργάστηκα με τον Σταμάτη για να καταφέρουμε όλοι μαζί να ξαναστήσουμε την
Ομοσπονδία στα πόδια της προκειμένου να δούμε και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε.
Για όλους αυτούς τους λόγους, σ’ αυτούς τους τρεις συντρόφους τους οποίους
επαναλαμβάνω γνώρισα και είμαι πολύ περήφανος που τους γνώρισα και τους έχω κάνει
φίλους μου, νομίζω ότι αξίζει ένας ελάχιστος φόρος τιμής που είθισται να γίνεται. Μετά
από συζήτηση που το Δ.Σ. έκανε για όλους όσους αποχωρούν, απλά εμείς ήμασταν η
παράταξη, το ψηφοδέλτιο που τα τελευταία χρόνια είχαμε τις μεγαλύτερες και τις
περισσότερες αποχωρήσεις.

Τέλος, να πω και για τον συναγωνιστή και τον φίλο τον Σαράντο τον Αλεξανδρή ο
οποίος αν και είναι αναπληρωματικό μέλος της Ομοσπονδίας συμμετέχει στις περισσότερες
συνεδριάσεις του Δ.Σ. με τον οποίο είχαμε αρκετές διαφωνίες, πάντα σε δημιουργικό
επίπεδο, πάντα για τα συμφέροντα των εργαζομένων που εκπροσωπούσαμε όπου και
αυτός σήμερα στο Δ.Σ. θα υποβάλλουν και τυπικά τις παραιτήσεις τους για να
προχωρήσουμε και στην αναπλήρωση τους.

Επαναλαμβάνω, νιώθω πολύ περήφανος για τους τρεις συντρόφους που αποχωρούν
από το Δ.Σ. θα ήθελα να προχωρήσουμε στην απονομή αυτών των τιμητικών πλακετών,
όποιος από το προεδρείο θέλει να κάνει μια αναφορά μπορεί να την κάνει, εκτός εάν
αισθάνεται κάποιος άλλος κάπως διαφορετικά ή όταν κάποιος συνάδελφος κάνει την
τοποθέτηση του πάρει τον λόγο. Δεν έχω λόγια να μπορέσω να κλείσω αυτή την μικρή
αναδρομή, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να δώσουμε τον λόγο πρωτίστως
στους συναδέλφους οι οποίοι θα μας πουν δυο λόγια για την αποχώρηση τους και για την
απόφαση ζωής. Να ξεκινήσω από τον φίλο τον Γιώργο τον Βελισσάρη.

Βελισσάρης: αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 31 χρόνια, και βαθιά το αίσθημα
ευθύνης που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια για την Επιχείρηση και για την δουλειά μας, ένας
κύκλος της ζωής μας έκλεισε. Ένας καινούργιος αρχίζει. Νιώθω βαθιά συγκίνηση  που κι
εγώ κατάφερα με την ψήφο των συναδέλφων να υπηρετήσω έστω και για λίγο αυτή την
ιστορική Ομοσπονδία. όλα αυτά τα χρόνια, δώσαμε μάχες, αγώνες άλλες κερδίσαμε, άλλες
χάσαμε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μέσα από την συναίνεση και από την
συντροφικότητα και την αγωνιστικότητα που μας διακατέχει όλους καταφέραμε να
κρατήσουμε έστω και σ’ αυτή την μορφή αυτή την μεγάλη Επιχείρηση του ελληνικού
λαού. Δεν ήταν  εύκολο, τίποτα δεν ήταν εύκολο, όλα ήταν δύσκολα. Όλους τους είχαμε
απέναντί μας. μόνοι μας παλεύαμε για τα περισσότερα.

Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με εξέλεξαν σ’ αυτή την
θέση, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται σ΄ αυτή την
αίθουσα καθώς και πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει, που γνωριστήκαμε
όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς να είστε όλοι γεροί, δυνατοί, να
έχετε δύναμη εσείς και οι οικογένειές σας και να είστε σίγουροι ότι φεύγοντας μπορεί να
φύγουμε απ’ αυτή την αίθουσα αλλά θα είμαστε πάντα δίπλα στην Ομοσπονδία, δίπλα
στους εργαζόμενους. οτιδήποτε μας χρειαστεί θα είμαστε πάντα παρόντες γιατί κακά τα
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ψέματα μόνο αν έχουμε ομόνοια και σύμπνοια μπορούμε να βγούμε δυνατοί από αυτές τις
μάχες που είχαμε, που έχουμε και που θα έχουμε.

Συγχωρέστε με λίγο για την συγκινητική φόρτιση γιατί όπως καταλαβαίνετε άλλο να
το λες ότι φεύγεις σε σύνταξη κι άλλο να φτάσει η ώρα να φύγεις. Και πάλι θέλω να σας
ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας σφίξω το χέρι σε όλους, να σας πω και πάλι υγεία, καλή
δύναμη σε όλους και καλούς αγώνες.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παπανδριανός: Το μόνο που κέρδισα ήταν φίλους. Αν κάποιους στεναχώρησα

τους ζητώ συγνώμη. Δεν θα ξεχάσω κανέναν σας. Θα κρατήσω μόνο τις ευχάριστες
στιγμές. Και να ξέρετε ότι πάντα θα είμαι παρών. Το 2019 μου επιφύλασσε να κλείσω δύο
κύκλους. Ο ένας είναι ο κύκλος σαν εργαζόμενος και ο άλλος κύκλος σαν συνδικαλιστής και
σαν πρόεδρος του ΠΑΣΕΒ αλλά και σαν μέλος του Δ.Σ. επί αρκετά χρόνια της
Ομοσπονδίας. Πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα στις απαιτήσεις των περιστάσεων και εάν
κάποιους έχω στενοχωρήσει τους ζητώ από καρδιάς συγνώμη. Δεν το έκανα ποτέ με
ιδιοτέλεια. Το έκανα πάντα με στόχο και σκοπό για το καλύτερο της Ομοσπονδίας των
εργαζομένων. Σας ευχαριστώ όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά γιατί πάντα με
περιβάλλατε με αγάπη, σύμπνοια και κατανόηση. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και να
ξέρετε θα είμαι πάντα κοντά σας  και κοντά στην Ομοσπονδία. Χίλια ευχαριστώ από
καρδιάς.

Ρέλιας: σταμάτησα, αποχώρησα από την δουλειά μου, συνδικαλιστικά σήμερα
τελειώνοντας τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του 2019 αποχωρώ κι από τα
συνδικαλιστικά καθήκοντα. Έκλεισε ένας κύκλος και θα πάρω λίγο αυτά που είπε ο
πρόεδρος μας ο Γιώργος ο Αδαμίδης λίγο σαν ανάμνηση το τι γινότανε απ’ το ’13. Βρήκα
ένα στοιχείο εδώ πέρα το ’13 το οποίο έγραφε, η αγωνία μας για το νοικοκύρεμα
οργανωτικό και οικονομικό της Ομοσπονδίας μας ήταν ένας διαρκής αγώνας, τουλάχιστον
στην αρχή, ενάντια στην βαθιά ριζωμένη καχυποψία  που υπήρχε αλλά και στην ειλικρίνεια
των προθέσεών μας κι αυτό ήταν αρκετά δύσκολο καθώς σχεδόν καθημερινά έπρεπε να
αποδεικνύουν την ισχυρή θέληση και την τόλμη να ξεβαλτώσουμε σε όσους πίστευαν στον
ρόλο του και την ανάγκη της ύπαρξης της ΓΕΝΟΠ. Γιατί, δεν πρέπει να διαφεύγει από
κανέναν ότι οι ηγεσίες ορισμένων Συλλόγων – μελών τότε δεν επιθυμούσαν το ίδιο
πράγμα. δεν τους ενδιέφερε η ΓΕΝΟΠ.

Υπήρχαν φορές που η ορμή της προσπάθειας σταματούσε από τα εμπόδια, τις
ιδιοτελείς αν όχι ύπουλες ενέργειες ορισμένων που από την αρχή είχαν εναντιωθεί στην
προσπάθειά μας και περίμεναν χαιρέκακα να δουν ν’ αποτυγχάνουμε.  Δυστυχώς, αυτοί οι
συνάδελφοι δεν είχαν αντιληφθεί ή δεν ήθελαν ν’ αντιληφθούν ότι αν δεν είσαι μέρος της
λύσης τότε είσαι μέρος του προβλήματος. Ήθελαν κάτι άλλο. Χωρίς να το προσδιορίζουν.
Και πάντως ήθελαν ν’ αποτύχουμε ως ΓΕΝΟΠ που υπήρχε τότε. Αυτό Γιώργο, φίλε
πρόεδρε, φίλε γραμματέα υπήρχαν τότε, και καλά είναι να έχει γίνει το Συνδικάτο, να τα
θυμάται και να καταγράφεται η πραγματικότητα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.

Θέλω, χωρίς να σας κουράζω, να σας πω και πάλι από αυτή την θέση ένα μεγάλο
«ευχαριστώ». Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον πρόεδρο, στον γραμματέα, στον
οργανωτικό, στον αντιπρόεδρο. Ένα  μεγάλο ‘ευχαριστώ» σε όλους εσάς, που τόσα χρόνια
πλάι – πλάι ο καθένας με τις δυνάμεις του, μέσα από τον ρόλο που είχε προσπαθήσαμε και
σήμερα δεν απέτυχε να υπάρχει ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, να υπάρχει Συνδικάτο και να περιμένουν οι
εργαζόμενοι ν’ αφουγκραστούμε τα προβλήματα, ν’ ακολουθήσουμε αυτό που λέγαμε να
έχει τον έλεγχο το Δημόσιο στον Όμιλο ΔΕΗ, στον ΑΔΜΗΕ, να το κρατήσουμε και για τις
επόμενες γενιές κι αυτό το κοινωνικό αγαθό το χρειώδες στην ζωή, το ρεύμα, να μπορεί ο
κάθε πολίτης αυτής της χώρας να έχει πρόσβαση και να είναι προσιτό. Σας ευχαριστώ
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όλους από καρδιάς άλλη μια φορά. Σας εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι στους συναδέλφους
που φεύγουν με σύνταξη να είναι υγιείς, τους ευχαριστώ κι εγώ από τα βάθη της ψυχής
μου  για την προσφορά τους, για την ανιδιοτέλεια, με ήθος, με αγωνιστικότητα, με
μαχητικότητα παραδίδουμε στους επόμενους συναδέλφους που παίρνουν την σκυτάλη των
αγώνων και τους εύχομαι να έχουν υγεία και σ’ αυτούς που μένουν καλούς αγώνες, και να
έχετε ότι καλύτερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πολύ.

Σαράντος Αλεξανδρής: … τις τελευταίες δραστηριότητες στο επίπεδο των
συνδικάτων να πω κι εγώ ότι τα τελευταία επτά χρόνια κατά διαστήματα στο επίπεδο του
Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ αλλά και θα έλεγα αδιάλειπτα για περίπου είκοσι χρόνια από τις γραμμές
του συνδικάτου στο κίνημα της ΔΕΗ διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις μέσα από τις
θετικές και τις αρνητικές στιγμές που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να πω ότι
πολλές φορές επισημάνθηκε κι από τον πρόεδρο είχαμε μια διαφορετική τοποθέτηση ως
σχήμα συνδικαλιστικό αλλά και ως εκφραστής στο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ, μια διαφορετική
τοποθέτηση που αυτό θα έλεγα ότι ήταν σε εντελώς ανιδιοτελή κατεύθυνση, είχε και
κυρίως υπαγορευόταν γιατί αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας απ’ την μια μεριά κι
από την άλλη μεριά αυτό ήταν η δική μας λογική, η δική μας στόχευση ως ταξικό
συνδικαλιστικό κίνημα και την κατεύθυνση την οποία θέλαμε να καταγράψουμε.

Θέλω να πω ότι με αυτές τις λίγες κουβέντες, ότι με όλες τις διαφορές και τους
διαφορετικούς προσανατολισμούς είχαμε θεωρώ μια γόνιμη εποικοδομητική συνεργασία
στο επίπεδο του Δ.Σ., θέλω να πω ότι ακόμη και με το σύνολο των συναδέλφων μας στα
Πρωτοβάθμια Σωματεία και βεβαίως να πω ότι πέρα από το θα έλεγα το βασικό ζήτημα το
οποίο πρέπει να μας απασχολεί και είναι ότι όλοι πρέπει να είμαστε γεροί και δυνατοί, άρα
το ζήτημα της υγείας είναι πριν απ’ όλα, και νομίζω αυτό το οποίο ευχαριστώντας τον
καθένα ξεχωριστά να πω ότι συνεχίζουμε, καλή δύναμη, χρειάζονται αντοχές, νομίζω ότι
είμαστε σε μια κρίσιμη φάση και για την Επιχείρηση και για τα Συνδικάτα και για τα
δικαιώματα των εργαζομένων αυτό το διάστημα θα χρειαστούν οι αντοχές για να
μπορέσουμε ν’ ανταποκριθούμε σ’ αυτά που έχουμε μπροστά μας και τις αντεργατικές
πολιτικές και τις διαδικασίες του ξεπουλήματος και της διάλυσης στην ουσία της
Επιχείρησης το προηγούμενο διάστημα  που φαίνεται ότι και το επόμενο διάστημα στην
ημερήσια διάταξη θα ‘ναι και με μεγαλύτερη ένταση. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις σας
ευχαριστώ όλους, θεωρώ ότι είναι ένα διαφορετικό μετερίζι κι ένας διαφορετικός δρόμος,
θεωρώ όμως ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, θα είμαστε στις ίδιες γραμμές των
αγώνων και των δράσεων που θα έχουμε μπροστά μας μαζί με τους συνταξιούχους, μαζί
με όλους τους πολίτες για να υπερασπίσουμε την ΔΕΗ και τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Σας ευχαριστώ όλους.

Αδαμίδης: λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να συνεχίσουμε μετά και την
συγκεκριμένη διαδικασία παρακαλώ τον γραμματέα για την διαδικασία της αναπλήρωσης
γιατί υπήρξανε διαδικασίες κλήρωσης.

Καρράς: στην παραίτηση και συνταξιοδότηση του φίλου μου του Σταμάτη του
Ρέλλια, την θέση του παίρνει ο Παπαδόπουλος ο Ζαχαρίας ως πρώτος αναπληρωματικός.
Παπαδόπουλος Ζαχαρίας – παρών. Στην θέση του Παπανδριανού του Δημήτρη μετά από
κλήρωση γιατί είναι ισοψηφείς παίρνει την θέση ο Γκαραβέλλας ο Γιώργος. Γκαραβέλλας
Γιώργος – παρών. Και στην θέση του Βελισσάρη του Γιώργου μετά από κλήρωση παίρνει
την θέση του ο Μάρτζακλης ο Γιώργος. Μάρτζακλης Γίωργος; Σε αντικατάσταση του
Μάρτζακλη του Γιώργου συμμετέχει  Μόσχος Μόσχου.
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Αδαμίδης: Εδώ να επισημάνω ότι υπήρξε η παραίτηση του Γιώργου του
Γκαραβέλλα από την προεδρεία και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αντιλαμβάνεστε ότι
είναι ασυμβίβαστο γι αυτό και την θέση του Γιώργου του Γκαραβέλλα παίρνει ο φίλος μου
ο Κώστας ο Τσίγαλος όπου θα συνεχίσουμε και στην συγκρότηση του οργάνου και τώρα
θα πάμε σε διαδικασία με μυστική ψηφοφορία να αναπληρώσουμε την θέση του ταμία
όπου ο ταμίας από το ψηφοδέλτιο ΕΑΜΕ συνεργαζόμενοι προτείνεται ο Βαρσάμης ο
Κώστας. Να μοιραστούν τα χαρτάκια, έχουμε άλλη μία δήλωση ο Μιχαλάτος.

Μιχαλάτος: καταρχήν εύχομαι στους συναδέλφους που αποχώρησαν τα καλύτερα,
η ζωή συνεχίζεται με διάθεση, με υγεία, πάνω απ’ όλα με υγεία, με χαρά. Θέλουμε να
είμαστε κοντά όλοι, να είναι και οι συνάδελφοι παρόντες έστω και για τον καφέ τον πρωινό
που καθόμασταν και πίναμε με τα παιδιά και πιστεύω θα είναι δίπλα μας κι εμείς θα είμαστε
δίπλα τους. εύχομαι και πάλι τα καλύτερα.

Θέλω να κάνω μία δήλωση. Όλο αυτό το διάστημα συνάδελφοι μου έχω
προβληματιστεί ως τι είμαι στην ΓΕΝΟΠ και στο πρωτοβάθμιο που συμμετέχω. Είμαι
τίποτα εξωγήινος; Προβληματισμένος. Με την πρόταση που έκανε από το ψηφοδέλτιο δεν
συμφωνούμε σαν παράταξη. Θα μας πείτε, ας πούμε αφού δεν συμφωνείτε γιατί δεν
αποχωρείτε; Θεωρούμε ότι αυτό το διάστημα δεν πρέπει να αποχωρήσουμε. Έχουμε
μπροστά μας ζητήματα και χειρότερα θα κάναμε τα πράγματα με την αποχώρησή μας από
το να καθίσουμε να δεχτούμε αυτή την πρόταση. Επίσης ένα ζήτημα που με προβληματίζει
αν θα ήθελα να βάλω υποψηφιότητα σαν άτομο για την θέση του ταμία και να καταγράψω
3,4 ψήφους απ’ την παράταξή μου τέσσερεις με τον Ζάχο. Και πάλι κατά την εκτίμησή
μου αυτό δεν είναι σωστό. Θέλω να πω όμως κάτι πως δεν νομιμοποιείται να πάρει κανείς
την θέση του ταμία από την παράταξη γιατί η θέση αυτή ανήκει στην παράταξη. Εγώ σαν
άνθρωπος δεν νομιμοποιώ κανέναν σ’ αυτή την θέση. Εύχομαι τα καλύτερα όποιος
συνάδελφος και να έρθει να έχει υγεία αλλά δεν νομιμοποιείται απέναντι στην παράταξη,
δεν νομιμοποιείται και πάλι λέω απέναντι στην παράταξη να έχει αυτή την θέση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καρράς: συνάδελφοι, όσα δήλωσε ο συνάδελφος αφορούν το ψηφοδέλτιο της
παράταξης του και εκεί θα έπρεπε να έχουν συζητηθεί. Είναι θέμα του ψηφοδελτίου της
συγκεκριμένης παράταξης ποιο πρόσωπο προτείνει και όχι του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ.

Αδαμίδης: λοιπόν, να προχωρήσουμε στην διαδικασία της ψηφοφορίας, η πρόταση
για τον συνάδελφο τον Βαρσάμη τον Κώστα ναι, όχι, λευκό. Κλασσική διαδικασία τα
υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε. 29 ναι, 2 λευκά την θέση του ταμία αναλαμβάνει ο
σύντροφος και φίλος Βαρσάμης Κώστας. Παρακαλώ Κώστα.

Βαρσάμης: Ευχαριστώ το ψηφοδέλτιο για την τιμή που μου έκανε να πάρω τη
θέση του ταμία και μάλιστα να διαδεχτώ τον φίλο τον Σταμάτη. Το ψηφοδέλτιο έκανε την
πρόταση, και όλους όσους με ψηφίσανε. Και όσους δεν με ψηφίσανε ξέρω ότι δεν βάζουν
θέμα ακεραιότητας της δουλειάς που θα κάνω στο ταμείο.

Αδαμίδης: ευχαριστούμε τον Κώστα, η κενή θέση που προκύπτει του γ΄
αντιπροέδρου η οποία ανήκει στο ψηφοδέλτιο ΕΑΜΕ Συνεργαζόμενοι, προτείνεται ο
Γιώργος ο Γκαραβέλλας. Ναι, όχι, λευκά. Με 31 ναι την θέση του γ’ αντιπροέδρου
αναλαμβάνει ο Γιώργος ο Γκαραβέλλας.
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Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα ένα λεπτό την προσοχή σας γιατί χρειάζομαι άλλη
μία ψηφοφορία η οποία έχει να κάνει με την απόφαση του Δ.Σ. να ζητήσουμε από την
τράπεζα, δια ανατάσεως των χειρών την απόφαση του Δ.Σ. μάλλον να επαναβεβαιώσουμε
την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. που είχαμε πάρει πριν από τρία περίπου χρόνια για
την δημιουργία e- banking για τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, προκειμένου ναι να
γίνονται καλύτερα και γρηγορότερα οι συναλλαγές της Ομοσπονδίας. Μπορούμε τώρα λίγο
πιο εύκολα μιας και είναι και των ηλεκτρονικών μέσων ο κύριος Κώστας να τρέξουμε.
Προφανώς αυτό έχει μια απόλυτη διασφάλιση έτσι για το Δ.Σ. για να γίνει οποιαδήποτε
πληρωμή υπάρχουν τρεις διαφορετικού κωδικοί ο ταμίας, ο πρόεδρος και ο γραμματέας
προκειμένου να υλοποιηθεί οποιαδήποτε πράξη. Άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας του
λογαριασμού. Άρα λοιπόν θα ήθελα να είναι μια ομόφωνη απόφαση η συγκεκριμένη
διαδικασία προκειμένου να πάει αύριο το πρακτικό στην τράπεζα μαζί με την αλλαγή του
Δ.Σ.. Υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης; Ομόφωνα.

Ωραία, τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες.
Γνωρίζω σε κάποιους συναδέλφους ότι έχουν κάποιες εκκρεμότητες, άλλωστε τα

ζητήματα της ενημέρωσης δύο ημέρες, τρεις ημέρες μετά την εκλογική νίκη της Ν.Δ. για
την οποία εγώ είμαι υποχρεωμένος στοιχειωδώς με έναν πολιτικό πολιτισμό, να πω
συγχαρητήρια και σ’ όλα τα στελέχη της ΔΑΚΕ που αγωνίστηκαν γι αυτό, αντιλαμβάνομαι
την αυτονομία της παράταξης, γνωρίζω απ’ αυτά τα πράγματα, όπως ήταν όλοι, όλα τα
χρόνια όλα τα στελέχη ξέρουν πότε να ξεχωρίζουν τα ζητήματα της παράταξης από τα
ζητήματα του κόμματος παρόλα αυτά είναι γνωστό το ότι πάρα πολλοί από εμάς και από
την αίθουσα ενδεχομένως το σύνολο τους έχουμε εκτεθεί προσπαθώντας να κερδίσει ο
πολιτικός σχηματισμός ο οποίος έχουμε υποστηρίξει άλλοι πολύ πιο έντονα, άλλοι λιγότερα
έντονα. Σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός ψήφισε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι
πρωθυπουργός. Μένει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα περιμένει τις
προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού και της Κυβέρνησης προκειμένου να τοποθετηθεί
ανεξάρτητα από αυτό όπως έχουμε κάνει και την προηγούμενη φορά σήμερα θα αποσταλεί
επιστολή στον Υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη ο οποίος έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της
Ενέργειας προκειμένου να γίνει μία συνάντηση εθιμοτυπική αλλά και ουσιαστική γιατί η
ατζέντα των ενεργειακών θεμάτων είναι πολύ ψηλά για να συζητήσουμε, ν’ ακούσουμε και
ν’ ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε το τι προφανώς και πως θα συμπεριφερθούμε, τι
έχουμε να διαχειριστούμε.

Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία έχει διαχρονικά καταγράψει νίκες όπως είπε και ο
φίλος μου ο Γιώργος ο Βελλισάρης έχει καταγράψει και ήττες, εδώ είμαστε λοιπόν ν’
ανταποκριθούμε σ’ αυτό που έχουμε ως έργο να επιτελέσουμε, την εκπροσώπηση των
εργαζομένων, τις αποφάσεις των συνεδρίων μας, τις αποφάσεις των Δ.Σ. απέναντι κυρίως,
γιατί έτσι είναι, σε οποιαδήποτε κυβερνητική επιλογή. Αυτό έγινε όλα τα προηγούμενα
χρόνια, αυτό θα γίνει και τώρα. Οι επιμέρους προσεγγίσεις παρατάξεων είναι θεμιτές,
επίσης έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, μπορούν να γίνουνε και τώρα. Κανείς δεν
απαγορεύει κανέναν να τοποθετηθεί είτε επειδή πιστεύει ότι πριν ήταν καλύτερα, είτε
επειδή πιστεύει ότι τώρα θα είναι καλύτερα. Το μόνο που υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά,
ότι το Συνδικάτο απ’ τον ρόλο του ασκεί αντιπολίτευση και δεν είναι παρεξηγήσιμο το να
ασκεί αντιπολίτευση, να διεκδικεί απέναντι στην Κυβέρνηση.

Θέλω να πω, επειδή αυτή την περίοδο, σε σχέση με τις προηγούμενες, και δεν
εννοώ πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια ή πέντε αλλά στην εποχή των μίντια, στην εποχή
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο κάθε ένας από εμάς που έχει μια ιδιότητα προφανώς
και κρίνεται. Είτε με την ιδιότητά του ως στέλεχος της ΔΑΚΕ, είτε ως στέλεχος της ΠΑΣΚΕ
ή στέλεχος του ΕΑΜΕ ή στέλεχος της ΔΡΑΣΕ και πάει λέγοντας. Γι αυτό εάν αρθρογραφεί
εκπροσωπώντας παράταξη προφανώς και όσα αρθρογραφεί μπορεί να βαρύνουν και την
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παράταξη. Επειδή στο επόμενο χρονικό διάστημα πολλά θα ακούγονται εγώ θέλω να πω
μόνο κάτι, δεν είναι σωστό στελέχη να προτείνουν και να προκρίνουν ζητήματα που ο
κανονισμός της Εταιρείας με απόλυτη σαφήνεια λειτουργεί. Δεν έχει  κανένας το δικαίωμα
να προσπαθήσει να ερμηνεύσει διαφορετικά και να βάλει χωρίς την θέλησή του στα
θεμέλια του κανονισμού της Εταιρείας. Το λέω αυτό γιατί εσχάτως γράφτηκαν και
πράγματα και άλλες δηλώσεις οι οποίες δεν τιμούν κανέναν.

Μπορεί να γίνεται στην χαρά της νίκης ή οτιδήποτε άλλο αλλά υπάρχουν θεμελιώδη
ζητήματα γι αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας κανονισμός που ορίζει τι κάνει κάποιος
εργαζόμενος εάν είναι επίορκος. Δεν μπορεί κανένας Παπανδρέου, Τσίπρας, Μητσοτάκης ν’
απολύσει εργαζόμενο. Αυτό το κάνουν τα όργανα της Επιχείρησης. Οτιδήποτε άλλο μπορεί
να θέλει να γράψει κανείς, ότι είναι της αρεσκείας του ο Μητσοτάκης, ότι είναι της
αρεσκείας του ο Τσίπρας καλά να κάνει. Αλλά προβλήματα που μπορούν να
δημιουργήσουν στον κανονισμό τουλάχιστον σ’ ότι μας αφορά ως θεσμός, ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
δεν μπορούμε να δεχθούμε, εκτός αν έρθουνε προτάσεις, να καταργήσουν τότε και να το
συζητήσουμε εδώ. Αυτό ως μία πρώτη παρατήρηση γιατί δεν είναι σωστό, επαναλαμβάνω,
θεσμικά ζητήματα να κουβεντιάζονται στον αέρα. επαναλαμβάνω δεν θα πω τίποτα
περισσότερο, τίποτα λιγότερο γιατί θεσμικά πρέπει να περιμένει η Ομοσπονδία προφανώς
τις προγραμματικές δηλώσεις. Μέχρι πριν τις εκλογές ο καθένας έκανε τον δικό του αγώνα.
Για τα προιγράμματα που είχαν κατατεθεί ωστόσο το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί από
τις προγραμματικές δηλώσεις και την ψήφο εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης απέχει πάρα
πολύ. Για να μην νομίζουμε για το πότε κανείς παρεμβαίνει, αν παρεμβαίνει πριν τις
εκλογές ή αν παρεμβαίνει μετά τις εκλογές. Γι αυτό είπαμε εμείς μετά τις προγραμματικές
δηλώσεις θα τοποθετηθούμε επί του σχεδιασμού σε ότι έχει να κάνει με την ενέργεια.
Προφανώς, και μου δίνεται η δυνατότητα να πω ότι ως πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε
συνεργασία με τον γραμματέα στις δημόσιες επαναλαμβάνω θέσεις και τοποθετήσεις
έχουμε καταθέσει πάντα τις απόψεις του Δ.Σ. και τις απόψεις των Συνεδρίων. ΄

Η Επιχείρηση το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει τεράστια προβλήματα
επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν οι διακριτικές προσεγγίσεις από τις παρατάξεις, οι οποίες ήταν
απολύτως θεσμικές και θεμιτές και υπήρχαν και οι διακριτές παραστάσεις και παρεμβάσεις
του οργάνου οι οποίες δεν ήταν προσωπικές απόψεις, ήταν απόψεις επαναλαμβάνω, του
Δ.Σ. των Συνεδρίων. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει απόφαση όπου να λέει ότι είμαστε
υπέρ του στρατηγικού εταίρου και επενδυτή. Δεν υπάρχει καμιά απόφαση οργάνου, που
μπορεί να λέει ότι θέλουμε το ένα ή το άλλο σχέδιο. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε Συνέδρια της έχει
αποφασίσει αν είναι υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, της διατήρησης της υπό
δημόσιο έλεγχο μέχρι τα τώρα. Μία συνεδριακή απόφαση έχουμε πάρει η οποία ξεκάθαρη
ότι για τον ΑΗΣ Αμυνταίου μπορούμε να δεχτούμε κοινοπρακτικό σχήμα και με μειοψηφικό
πακέτο. Τίποτε άλλο. Ούτε ΟΤΕ, ούτε στρατηγικός εταίρος, ούτε τίποτα. Αν χρειαστεί να
τα αλλάξουμε, να τα αλλάξουμε. Σ’ αυτό το κλίμα πρέπει να είναι και οι Σύλλογοι – Μέλη
μας, όταν τοποθετούνται επαναλαμβάνω ως Σύλλογοι. Δεν μπορεί ο Σπάρτακος να λέει ότι
εγώ είμαι υπέρ του Στρατηγικού Εταίρου. Δεν νομιμοποιείται γιατί δεν το έχει αποφασίσει.
Αν το αποφασίσει ας μας φέρει την απόφαση του ο Σπάρτακος. Δεν μπορεί ο ΣΠΜ να λέει
ότι εγώ προτιμώ το μοντέλο ΟΤΕ από το μοντέλο ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Αν θέλει κάποιος
παραταξιακά να το λέει, να το συζητάει μπορεί. Ο φορέας δεν έχει τέτοια απόφαση. Αν
έχει να μας την φέρει για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, αλλιώς μπορεί ο καθένας να
μπει σε μία διαδικασία να υποστηρίζει την δική του προσέγγιση σε ότι έχει να κάνει με την
επιλογή του, την πολιτική, κομματική και τότε δεν βγάζεις άκρη.

Επαναλαμβάνω ότι θα προχωρήσουμε σε μία απολύτως θεσμική διαδικασία, πιστεύω
ότι θα πάμε μετά τον Σεπτέμβριο, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, τα θέματα της ενέργειας
αλλά στοιχειωδώς είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις για
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να δούμε, αλλιώς όλα θα γίνονται επί του σχεδιασμού επειδή εγώ άκουσα κάτι, επειδή είδα
να γράφεται κάτι, από κάποιον δημοσιογράφο, ότι αυτό είπε ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης
έχω ακούσει μετά τις εκλογές δύο φορές, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και θα δούμε τι θα
κάνουμε. Ούτε επανέλαβε Στρατηγικό, μάλιστα για Στρατηγικό είπε ότι αυτό δεν μπορεί να
συμβεί τώρα. Άρα λοιπόν ας είμαστε λίγο πιο εγκρατείς σε όλα αυτά τα ζητήματα. Μετά,
τις προγραμματικές και το ξετύλιγμα να πούμε του σχεδιασμού εδώ είμαστε να
συζητήσουμε. Ενδεχομένως, το λέω για πρώτη φορά να χρειαστεί να αλλάξουμε και θέσεις
και απόψεις του Δ.Σ. κι ακόμα Συνεδρίου για το τι ακριβώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο
χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι από το 2010 υπάρχει μια επιλογή της Κυβέρνησης τότε και
συνολικά των Κυβερνήσεων, κατ’ εντολή των δανειστών, γι αυτόν ακριβώς τον λόγο έκανα
κι αναφορά στην προσπάθεια σπίλωσης του Συνδικαλιστικού Κινήματος, να γίνει η πώληση
των μονάδων. Σε μερικές μέρες, σε λιγότερο από 20 ημέρες, μάλλον σε 24 ημέρες ακριβώς
συμπληρώνονται 9 χρόνια όπου για πρώτη φορά και το χω κρατήσει αυτό για πάρα
πολλούς για πρώτη φορά έγινε, φιλοξενούσε ο ΣΚΑΪ στις 4/8/2010 την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ την
οποία εκπροσωπούσε ο Καραλευθέρης, τον Σπάρτακο όπου εκπροσωπούσα εγώ και ήταν
παρών τότε ο Σάκης ο Μάστορας, ήταν ο Μόσχος από το Νότιο Πεδίο μαζί με τρεις
καθηγητές και από το ΥΕΝΕ και το ΥΟΒΕ για τα ζητήματα της πώλησης των Λιγνιτικών και
Υδροηλεκτρικών μονάδων που ετέθησαν από την πλευρά της Commission με Υπουργό τον
Παπακωνσταντίνου. Αυτό επειδή το έχω κρατήσει κι ως ιστορικό αρχείο θα ακούσετε τι
είπε ο Αδαμίδης, τι είπε ο Καραλευθέρης για εκείνο το σχέδιο. Μετά είχαμε μικρή ΔΕΗ,
μετά είχαμε μισή ΔΕΗ και τώρα ξαναπάμε από την αρχή. Λέω, μπορεί να χρειαστεί να
ξανακουβεντιάσουμε. Διότι, ότι κάτι θα γίνει είναι βέβαιο ότι κάτι θα γίνει. Και μπορεί, εγώ
λέω να γίνει με εμάς για εμάς, γιατί μπορεί να το κάνουν και χωρίς εμάς.

Επαναλαμβάνω, οι κορώνες, οι συνδικαλιστικές μας πρακτικές, η αγωνιστικότητα
κλπ πρέπει να είναι με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας, των εργαζομένων και
προπαντός του ελληνικού λαού.  Έχουν περάσει δέκα χρόνια  αγώνων από την πλευρά της
Κυβέρνησης και των Κυβερνήσεων, όλων, μνημονιακών κυβερνήσεων πλέον για να
προχωρήσουν στην πώληση. Εμείς, ολοκληρώσαμε και αδικείται η Ομοσπονδία, και
αδικείται και πολλές φορές επειδή είναι και μία προσωποπαγής να πούμε προσέγγιση και ο
πρόεδρος. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς, ούτε να πυροβολεί τα πόδια του,
συνδικαλιστικό στέλεχος ότι εμείς τα ξεπουλήσαμε. Διότι, πείτε μου τι ξεπουλήσαμε; Ο
στόχος της προηγούμενης Διοίκησης της Ομοσπονδίας όταν ψηφιζόταν η μικρή ΔΕΗ ήταν
να κάνουμε ότι ήταν δυνατόν, το σχέδιο να μείνει στα χαρτιά. Ο νόμος ψηφίστηκε για την
μικρή ΔΕΗ και θυμίζω σ’ ένα Θερινό Τμήμα με 51 πρόθυμους. Τους αγώνες τους δώσαμε.
Ο Νόμος ψηφίστηκε. Δεν υλοποιήθηκε, γιατί η Κυβέρνηση που ήρθε ήθελε να την αλλάξει,
το δικό του σχέδιο. Παρότι είχε ένα χρόνο η προηγούμενη Κυβέρνηση να τρέξει ζητήματα.
Αλλά, η Ομοσπονδία τότε επειδή κι ο Ζερβός δεν ήταν τόσο φαν του να πουληθούν και τα
Υδροηλεκτρικά και να πουληθούν όλες οι ιστορίες, η Ομοσπονδία πίεζε, τα Συνδικάτα
πίεζαν να μην έχουμε την υλοποίηση και την διαγωνιστική  διαδικασία για την μικρή ΔΕΗ.

Όταν άλλαξε η Κυβέρνηση και κατήργησε τον Νόμο για την μικρή ΔΕΗ μας έφερε
αίφνης ένα άλλο Νομοσχέδιο που για να κάνει και ρίμα εμείς το ‘παμε μισή ΔΕΗ, και είπαμε
επίσης ότι είναι κι αυτό Εθνικό έγκλημα. Και είπαμε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν αυτός
ο Νόμος να μείνει στα χαρτιά. Δεν μπορεί να κατηγορούμεθα γιατί δεν μπόρεσαν να
πουλήσουνε εκτός αν κάποιοι παρακαλούσαν να πουλήσουνε. Είναι περίεργο να λένε και να
κατηγορούν και να καταγγέλλουν την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επειδή δεν κατάφερε η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ να πουλήσει τις τρεις Λιγνιτικές μονάδες. Εκτός, αν πραγματικά ήθελαν να
πουληθούν. Γιατί ο πρόεδρος της Εταιρείας το έχει δηλώσει σαφώς κι ευθαρσώς, είπε
«μακάρι να πουληθούν». Ο Υπουργός μας είπε «δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνεια να δεν
πουληθούν». Ναι, αλλά εμείς δεν συμφωνήσαμε ούτε με τον πρόεδρο, ούτε με τον
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Υπουργό. Και μάλιστα κάναμε και μια τεράστια εκστρατεία γι αυτούς που επίσης
εμφανίζονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να πούμε κύριοι συνάδελφοι δυο φορές
στην Μεγαλόπολη, δυο φορές στην Μελίτη, τρεις δεν ξέρω κι εγώ πόσες; Είναι έτσι
φτιαγμένο το ζήτημα, όπου δεν μπορούν ν’ αγοράσουν και να σας πούμε και κάτι; Μην
φεύγετε, γιατί άμα δεν φύγετε ακόμη περισσότερο δεν θα μπορέσουν ν’ αγοράσουν. Διότι
θα μείνουν με χίλιους τόσους εργαζόμενους που δεν θέλουν. Αλλά μόλις μας δώσανε πέντε
χιλιάρικα άνοιξαν οι πόρτες και δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε κανέναν. Και μετά
φταίγαμε εμείς που δεν πουλήθηκε. Γιατί τελικώς, τι να κάνουμε αγαπητοί συνάδελφοι
αυτή ήταν η τοποθέτησή μας να μην πουληθούν.

Δυο αποφάσεις η Μεγαλόπολη μαζί με όρους, συνέντευξη τύπου εδώ, είπαμε ότι θα
κάνουμε ότι είναι δυνατόν, θυμίζω Τσίπρα και Σταθάκη, ακούστε το καλά, αυτό το
Νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Ε, έμεινε στα χαρτιά, άλλο θα έρθει ή πιστεύει κανείς ότι
15 Ιουλίου θα έχουμε προσφορές για τις τρεις Λιγνιτικές μονάδες; Αν ήταν ελκυστικό το
πακέτο θα είχε πουληθεί από πέρυσι τον Οκτώβριο. Θα είχε πουληθεί τον Φεβρουάριο.
Γιατί λοιπόν να πυροβολούμε τον εαυτό μας; ας είμαστε ειλικρινείς. Θέλαμε να
πουληθούνε; Λοιπόν, δεν πουλήθηκαν ακόμα. Δεν θα υπάρχει καμία διαδικασία. Θα γίνουν
άλλα πράγματα, επί των άλλων θα τοποθετηθούμε. Εγώ, θέλω να πω το ότι είμαι
περήφανος που καταφέραμε να το πάμε μέχρι τις εκλογές χωρίς να έχει αλλάξει αφεντικό.
Μάλιστα, είπαμε ότι θα κάνουμε κι εκείνες τις δράσεις που και το καινούργιο αφεντικό,
εμείς δεν θα θέλουμε να το αφήσουμε να είναι παρόν. Δεν θα του δώσουμε τις μονάδες.
Τότε, γιατί στέλναμε τον Μόσχο και τον Μάστορα να κυνηγούν τους κινέζους στα ορυχεία
και στα ξενοδοχεία; Ή δεν έγιναν αυτά τα πράγματα; Το ίδιο δεν έκαναν στην
Μεγαλόπολη; Άρα λοιπόν, ο στόχος μας πέτυχε. Αυτό θέλαμε να μην πουληθούν. Εκτός αν
κάποιος επαναλαμβάνω να το έλεγε αλλά στην πραγματικότητα να ήθελε να πουληθούν.
Εγώ ξέρω ότι η Εταιρεία έχει βεβαίως μία θυγατρική που είναι 100% στην Μεγαλόπολη κι
άλλη μία που είναι στην Μελίτη, τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι τα ίδια, ο
κανονισμός ισχύει είναι ο ίδιος και πάει λέγοντας. Άρα αυτό που έλεγε ο φίλος ο Σταμάτης
ο Ρέλλιας να κερδίσουμε χρόνο, το πετύχαμε. Φαντάσου να είχε αφεντικό παράδειγμα η
Λιγνιτική Μεγαλόπολης έναν ιδιώτη. Τότε τι θα λέγαμε σήμερα εδώ, ότι δεν πουλήθηκε;
Αλλά τώρα που έχει την ίδια την Εταιρεία φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι έπρεπε να έχει
πουληθεί ή δεν κάντε τίποτα για να πουληθεί.

Εγώ λοιπόν, θέλω να πω και να ολοκληρώσω ότι καλά τα πήγαμε αν είναι ν’
αλλάξουμε απόφαση εδώ είμαστε. Ρωτήθηκα πριν τις εκλογές, τι πρόκειται να γίνει και είπα
το εξής. Εμείς, έχουμε συνεδριακές αποφάσεις. Ωστόσο, χωρίς να, τόλμησα και είπα και
νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε, είπα ότι εάν επανέλθει ένα σχέδιο το οποίο ο
ελληνικός λαός το εγκρίνει και είναι για καλό του καταναλωτή εμείς δεν θα εμφανίσουμε
σώνει και καλά μόνο τα συντεχνιακά μας ζητήματα. Το σύνθημα ότι δίνουμε την μάχη με
όρους κοινωνίας και με όρους συντεχνίας δεν έπαψε να υπάρχει αλλά θα δούμε
επαναλαμβάνω ποιο θα είναι το σχέδιο γιατί όπως βλέπετε σε όλα τα δημοσιεύματα, το
βλέπω κι εγώ η «καυτή πατάτα» η ΔΕΗ, έτοιμη να καταρρεύσει η ΔΕΗ, τις αιτίες τις έχουμε
αναλύσει. Τις έχουν γράψει όλα τα Συνδικάτα για τον ποιο λόγο η ΔΕΗ καταρρέει και η
ΓΕΝΟΠ και οι Πρωτοβάθμιοι και είπα ότι οι παρατάξεις έχουν προχωρήσει κι ακόμη
παραπέρα που είχαν δικαίωμα να το κάνουν, χωρίς να πάρουμε κανενός άδεια αλλά δεν
βλέπω κανέναν Σύλλογο ή σχεδόν κανέναν ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί ενάντια στο
σχέδιο της απερχόμενης Κυβέρνησης. Της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Για τα αίτια απ’ τα
ΝΟΜΕ, για το τέλος προμηθευτή, για όλους τους εξωγενείς παράγοντες κι εδώ θα
εκφράσω κι άλλη μία πικρία, και για τους ενδογενείς παράγοντες. Όπου είχαμε το θάρρος
να αλλάξουμε και μια άποψη η οποία υπήρχε στο Συνδικαλιστικό κίνημα, «μην τολμήσετε
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να κόψετε το ρεύμα κανενός». Δεν ήταν έτσι, εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι πρέπει να κόψει
το ρεύμα.

Αυτό που έκανε προχθές ο Παναγιωτάκης, έπρεπε να το κάνει πριν από τρία χρόνια
και να κόψει το ρεύμα σε αυτόν που πραγματικά μπορεί και είναι στρατηγικός
κακοπληρωτής. Δεν θα έφτανε σε σημείο να στείλει σε 900 περίπου χιλιάδες τελικούς
καταναλωτές ραβασάκια και να τα δώσει με εξώδικα σε 30, δεν ξέρω κι εγώ πόσες
εταιρείες. Όπου κάθε εξώδικο μπορεί να στοιχίζει   140€ κι αν το κάνεις μαζικά μπορεί να
στοιχίζει τα μισά; Τα μισά αλλά ένα εκατομμύριο εξώδικα είναι 70 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά
όταν βγαίναμε να πούμε ότι ναι πρέπει να κόψουμε, είχαμε και τις πλαγιοκοπές του
Συνδικάτου. Ότι δεν είμαστε ταξικοί, ότι τι δουλειά έχουμε εμείς να ζητήσουμε τα λεφτά,
εάν δεν έχουμε δουλειά να ζητήσουμε τα λεφτά τότε γιατί κάνουμε κριτική γιατί δεν
μαζεύονται λεφτά. Εμείς είμαστε υπεύθυνο Συνδικάτο και λέμε ότι δεν μπορεί να έχουμε
ανείσπρακτα στο Διδυμότειχο 17% και ανείσπρακτα στην Ρόδο 47%. Κι έγιναν επιθέσεις
από τον Δήμαρχο Ρόδου στον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ. Αλλά έτσι είναι, δεν μπορεί η Κρήτη να
έχει ανείσπρακτα 40%, η Κέρκυρα 47% και να έχουν τα Γρεβενά ανείσπρακτα 18%.

Εμείς λοιπόν, παίξαμε με όρους Επιχείρησης. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στον
πάγκο. Η Κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να σφυρίξει αυτούς που δεν μπορούν. Το έκανε
με τα κοινωνικά τιμολόγια, το έκανε με το τιμολόγιο που δίνει δωρεάν, ας τα πληρώνει η
οποιαδήποτε Κυβέρνηση  για να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Εμείς δεν μπορούμε να λέμε
τέτοια πράγματα γιατί τώρα κουβεντιάζουμε για το που έχει φτάσει το χάλι της Εταιρείας.
3 δισεκατομμύρια ανείσπρακτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και η κριτική απέναντι στην
Κυβέρνηση και κυρίως στην Διοίκηση, σε ότι έχει να κάνει με το κομμάτι των
ανείσπρακτων ισχύει. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τοποθετήθηκε επισήμως υπέρ της Διοίκησης της ΔΕΗ
για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ΝΟΜΕ. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
τοποθετήθηκε επισήμως και μάλιστα συμμετείχε και στην διαβούλευση για την απαράδεκτη
διαδικασία, την μνημονιακή όπου  μέσα από την διαδικασία των ΝΟΜΕ δίνουμε ενέργεια η
οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που εμείς παράγουμε, φτάνουμε σε σημείο ν’
αγοράζουμε και ενέργεια για να δώσουμε στα ΝΟΜΕ όταν δεν απαγορεύουν τους
επίδοξους εμπόρους αυτής της ενέργειας να την βγάζουν έξω. Διότι, το ΝΟΜΕ πως έγινε;
Γιατί έγινε; Έγινε αυτή η διαδικασία απέναντι στην μικρή ΔΕΗ για προσωρινό μέτρο και θα
δίνουμε εμείς το κόστος, μάλλον πολύ κάτω του κόστους, κι αυτός επειδή θα έχει πολύ
μεγάλο ……………………. να πουλάει στον καταναλωτή της χώρας μας για να πέφτει από το
90, είμαστε ακόμη στο 78 σε έξι μήνες πρέπει να πάμε στο 50%. Πιστεύει κανείς ότι θα
χάσουμε 28% σε πέντε μήνες;

Εμείς είπαμε στην ΡΑΕ, με επιστολή μας ότι πως επιτρέπεις σ’ αυτόν που παίρνει
από ΝΟΜΕ να το βγάζει έξω; Αφού βρίσκει καλύτερη αγορά έξω, το βγάζει έξω. Άρα, το
ποσοστό στην Ελλάδα δεν θα πέσει γι αυτό που εσύ έχεις σχεδιάσει να κάνεις μέσω των
ΝΟΜΕ, να φτάσεις το 50%. Αφού αυτός το βγάζει έξω και δεν το δίνει στην Ελλάδα θα
μείνει στο 80, στο 78, στο 77. Το καυτηριάσαμε αυτό, και τέλος νομίζω ότι ήμασταν από
την πρώτη στιγμή παρόντες στην διεκδίκηση η οποία μπορεί να είχε και είχε λάθη του
παρελθόντος ότι οι μονάδες οι λιγνιτικές, το Αμύνταιο όπως είπα, με συνεδριακή απόφαση
να δουλέψει και με κοινοπρακτικό σχήμα για μάς και για μένα προσωπικά, θεωρώ ότι το
Αμύνταιο μπορεί να μπει στον ενεργειακό σχεδιασμό αναβαθμισμένο, πρέπει να συνεχίσει η
λειτουργία του, φαντάζεστε τι θα γινόταν σε μία περιοχή όπως είναι η Δυτική Μακεδονία
εάν στις 19 Νοεμβρίου 2018 έκλεινε το Αμύνταιο αλλά καταφέραμε και πήραμε την σχετική
Υπουργική απόφαση και το σχετικό ΦΕΚ όπως επίσης και η ΚΑΡΔΙΑ η οποία και γι αυτήν
πήραμε για τις μονάδες 3,4 το σχετικό ΦΕΚ για να προχωρήσει η λειτουργία της.

Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ ότι τα προβλήματα, δυστυχώς έτσι όπως έχει γίνει η
ΔΕΗ με την διάσπασή της δηλαδή, με τις Εταιρείες στον ΔΕΔΔΗΕ, στον ΑΔΜΗΕ και στην
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ΔΕΗ, δεν μπορούν να βρουν σύμφωνους και συμμάχους δυστυχώς τους εργαζομένους.
Όταν το πρόβλημα αφορά τον ΑΔΜΗΕ υπάρχει λιγότερη ή καθόλου συμμετοχή στον
ΔΕΔΔΗΕ. Όταν αφορά την ΔΕΗ  υπάρχει λιγότερη ή καθόλου συμμετοχή και στον ΔΕΔΔΗΕ
και στον ΑΔΜΗΕ. Μόνο που θα κάνω μία πρόβλεψη, πολύ σύντομα θα έχουμε την πώληση
του ΔΕΔΔΗΕ. Και τότε, αυτό προφανώς είναι μία πρόβλεψη, θα δούμε πως θα κινείται ο
κάθε ένας συνάδελφος. Γιατί, μετρηθήκανε όλοι στις απεργίες. Δεν το έκαναν εγώ αυτό με
αποτίμηση, από την πραγματικότητα. Όταν κάναμε την πώληση και της μικρής ΔΕΗ μιλάω,
όχι μόνο τώρα, για τα ποσοστά των απεργιών, καταγεγραμμένα είναι. Ειδικά όταν έγινε το
θέμα της πώλησης τώρα τα ποσοστά σε ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ ήταν κάτω από τα ποσοστά
νικοτίνης. Προφανώς, αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά το ότι άμα δεν είναι δικό σου,
δεν σε ενδιαφέρει και πάρα πολύ.  Αλλά κρατήστε την αυτή την πρόβλεψη για το τι θα
γίνει με τον ΔΕΔΔΗΕ το επόμενο χρονικό διάστημα.

Προγραμματικές δηλώσεις λοιπόν συνάδελφοι και μετά θα τοποθετηθούμε αλλά ο
μικρός απολογισμός γιατί πλέον έκλεισε η Κυβέρνηση χωρίς να καταφέρει να υλοποιήσει
τον σχεδιασμό της, αυτό εγώ θα το πιστώσω στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία – μέλη και
τους συνδικαλιστές. Δεν θα πυροβολήσω τα πόδια μου, εμείς δώσαμε την μάχη
προκειμένου να κάνουμε το καλύτερο. Κι ακόμη – ακόμη αυτοί που επέλεξαν να φύγουνε
με συνταξιοδότηση αξιολόγησαν τους όρους συνταξιοδότησης και αποχώρησαν.
Προφανώς κι αξιολόγησαν τους όρους συνταξιοδότησης, διότι εμείς ήμασταν εδώ που
καθιερώσαμε για πρώτη φορά την αποζημίωση, όπου δεν υπήρχε αποζημίωση. Το κάνω
αυτό, επαναλαμβάνω, υποχρεωμένος απέναντι στην ιστορική μας αυτή διαδρομή όλων
αυτών των χρόνων. Κι έχουμε τώρα να ξαναδούμε πως θα σχεδιάσουμε με δεδομένο το
ότι θα έχουμε νέες προγραμματικές δηλώσεις. Δεν μπορώ, επαναλαμβάνω να δεχθώ ότι
εμείς ξεπουλήσαμε την ΔΕΗ, δώσαμε μάχη καταφέραμε αυτό που καταφέραμε, δώσαμε
μάχη και για τους εργαζομένους, κλείσαμε και την Συλλογική Σύμβαση και η ΔΕΗ
επαναλαμβάνω και οι θυγατρικές της είναι 100% στον Όμιλο. Εδώ είμαστε για να δούμε το
επόμενο χρονικό διάστημα.

Καρράς: συνάδελφοι, καταρχήν να ευχηθώ σ’ αυτούς που φύγαν, τους
συνταξιούχους, να είναι γεροί και δυνατοί και το να φτάσεις σε μια ηλικία ώριμη και να
συνταξιοδοτηθείς, δεν είναι και τόσο κακό. Θεωρώ ότι όλοι λίγο – πολύ πλησιάζουμε προς
τα εκεί. το θέμα είναι να έχεις υγεία, να είσαι γερός, δυνατός ν’ απολαύσεις την σύνταξη
σου όσο περισσότερα χρόνια μπορείς, θεωρώ μέσα από την εμπειρία του Συνδικάτου λίγο
– πολύ το επίπεδο του μυαλού μας μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα, οπότε και σ’ αυτούς
θεωρώ ότι θα προσαρμοστώ γρήγορα και θα είναι πολύ πιο χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι και
υγιείς έστω και συνταξιούχοι. Να ευχηθώ πάλι σ’ αυτούς  που αναλάβανε τις θέσεις, τις
νέες και στον Ταμία καλή επιτυχία στο έργο του και να μπω σε μία διαδικασία περίμενα τον
πρόεδρο σήμερα ν’ αναφερθεί διαφορετικά. Συνήθως έτσι αναφέρεται πιο ρεαλιστικά αλλά
δεν αναφέρθηκε, μπήκε στην διαδικασία της πολιτικής, δηλαδή ότι άλλαξε η Κυβέρνηση.
συνήθως αναφέρεται και εισηγείται για θέματα που τρέχουν στην ΔΕΗ. θα περίμενα
δηλαδή να πει τι ειπώθηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση εκ στόματος του θεσμικού
μας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και συντρόφου Παναγιωτάκη. Δεν
αναφέρθηκε θα κάνω όμως εγώ μια αναφορά, πως τοποθετήθηκε.

Θα ξεκινήσω όμως από εκεί που ξεκίνησε γιατί θεωρώ ως γραμματέας αλλά και ως
παράταξη και ως πρόεδρος αυτής της παράταξης να τα βλέπω πάντα τα πράγματα με τον
ίδιο τρόπο και να τα λέω με τον ίδιο τρόπο. Κι επειδή επέπληξα κάποιες στιγμές σ’ ένα Δ.Σ.
και πήραμε και απόφαση εγώ πρότεινα να πάρουμε και απόφαση ότι δεν χρειάζεται να
μπαίνουμε πολύ σε πειρασμό. Έτσι κι αλλιώς παλαιότερα μπαίναμε σε πειρασμό και
μιλάγαμε και τοποθετούμασταν και προσωπικά και παραταξιακά και θεσμικά αν θέλετε
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πολλές φορές ως Ομοσπονδία ή ως Σωματεία και το κάναμε σε συγκεντρώσεις γιατί
βλέπαμε πολύ κόσμο. Και λέγαμε «ρε παιδιά φρένα, έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις».
Τώρα, παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Facebook.

Θα τοποθετηθώ όπως τοποθετήθηκα και τότε που έγινα κακός. Tο Facebook καλό
είναι, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί ο καθένας να τοποθετείται αλλά όταν είμαστε σε ένα
επίπεδο θεσμικό θα πρέπει οι τοποθετήσεις μας να κινούνται στις αποφάσεις του θεσμού.
Ξεφεύγουμε πολλές φορές και θα πω αυτό που είχα πει και τότε για να μην πω κάτι
διαφορετικό. Το Facebook μπορεί να είναι καλό για την γιαγιά στα Γιάννενα που βάζει το
παστίτσιο με την φέτα και βγάζει φωτογραφία και την δείχνει στο Facebook για να μάθουν
κι οι άλλοι πως το φτιάχνουν. Ας περιοριστούμε λίγο στο Facebook, δεν είναι σωστό. Εμείς
μόνοι μας είπαμε εδώ ότι μερικές φορές βγάζουμε τα μάτια μας στο Facebook και
συμφωνώ αν κάποιοι μπήκαν στην διαδικασία ν’ αλλάξουν και τον κανονισμό της ΔΕΗ.
Κάποτε βγαίναμε και λέγαμε και ίσως μ’ αυτό τον τρόπο οι γύρω μας, μας κακολογούσαν
για τις Συλλογικές Συμβάσεις που αν μη τι άλλο το Συνδικάτο τι έκανε; Ζητούσε να μην
χάσεις και να πάρει και κάτι παραπάνω, που ουσιαστικά άνοιγε τον δρόμο να κοιτάζει προς
τα πάνω όχι προς τα κάτω. Και μας κακολογούσαν γιατί μπαίναμε στο Facebook μ’ ένα
τέτοιο τρόπο που κάποιοι λέγανε «όπα ρε πάλι αυτοί κονομάνε κι εμάς μας κόβουν».
Πήραμε κάποιες αποφάσεις. Ας περιοριστούμε στο Facebook θεωρώ, ο καθένας έχει την
σκέψη, έχει το επίπεδο, έχει το μυαλό στα ατομικά πράγματα που μπορεί ο καθένας να
εκθέσει γιατί είναι τα ατομικά δεδομένα έχει ο καθένας μια σελίδα προσωπική εκεί, ας πει
ότι θέλει κι ας έχει την άποψη που θέλει.

Τώρα στο θέμα των κυβερνήσεων, σίγουρα άλλαξε κυβέρνηση όμως θα σας πω κάτι
πρέπει στις δηλώσεις που έκανε και ο Υπουργός Ενέργειας ότι θα αλλάξει τους Νόμους
προς αποεπένδυση πρέπει αν περιμένουμε να δούμε. Υπάρχουν Νόμοι συγκεκριμένοι που
έχουμε πα΄ρει αποφάσεις γι αυτούς τους Νόμους. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τώρα, αν θα
πετύχει ο Διαγωνισμός ή δεν θα πετύχει εμείς εκ πείρας λέμε ότι δεν θα πετύχει για όλα
αυτά που έχουν ειπωθεί. Αλλά μπορεί να πετύχει κατά το ήμισυ. Έτσι όπως ξεχωρίστηκε.
Το «Μελίτη» να έχει μια καλή προσφορά και να πουληθεί. Να πουληθεί η «Μεγαλόπολη».
Εδώ είναι ζητήματα λοιπό. Νόμοι δεν άλλαξαν, οι Νόμοι υπάρχουν. Είναι συγκεκριμένοι.

Τώρα, για να προχωρήσω γρήγορα, ως προς την τοποθέτηση του προέδρου, είπε ο
πρόεδρος ότι συντόμως θα πουληθεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Μα δεν το έκρυψε ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος της Εταιρείας, του Ομίλου που έχει τα πάγια του ΔΕΔΔΗΕ. Είπε συγκεκριμένα
πράγματα. Πρώτον, μίλησε για στρατηγικό επενδυτή ο ίδιος. Πρόταξε στρατηγικό
επενδυτή ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος στην τελευταία Γενική Συνέλευση των
μετόχων πρόταξε στρατηγικό επενδυτή μην έχοντας άλλη άποψη ότι αν δεν βάλουμε
στρατηγικό επενδυτή ίσον πτώχευση. Βέβαια δεν το πε έτσι, το είπε ρετουσαρισμένα αλλά
αυτό εννοούσε. Εγώ είμαι φιλαλήθης. Το δεύτερο που είπε, είπε για πέντε εταιρείες, τις
καταλάβατε τις πέντε εταιρείες που θα φτιάξει; Με στρατηγικούς επενδυτές, για να πάρει
άμεσα χρήματα;

Να θυμίσω λίγο; Πρώτη Εταιρεία επικουρικές Υπηρεσίες, Υγεία, Ασφάλεια, Νομικά,
που θα παρέχουν τις υπηρεσίες της στον ΑΔΜΗΕ στην ΔΕΗ, στον ΔΕΔΔΗΕ και ταυτόχρονα
θα ψάχνει να βρει και πέριξ άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα πουλάει και προς αυτούς.
Δεύτερη Εταιρεία, ΚΔΕΠ το ίδιο πράγμα. Τρίτη Εταιρεία, μετρητικές διατάξεις, με
στρατηγικό επενδυτή και μάλιστα σε μία κουβέντα που είχα με τον Πρόεδρο και Δ/νοντα
Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ είπε και συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν τρία σενάρια μου είπε,
το πρώτο σενάριο είναι να το χρηματοδοτήσει η ΔΕΗ, που να τα βρει τα λεφτά η ΔΕΗ;
εμείς προσφύγαμε τώρα προχθές ή σήμερα προσφεύγουν για να ζητήσουν τα λεφτά που
χρωστάει η ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ διότι δεν μπορεί να πηγαίνουν στους άλλους παρόχους να
ζητάνε τα λεφτά που τους χρωστάνε για να μην τους πηγαίνουν στην ΔΕΗ. Να ζητήσουν
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τα χρήματα, άμεσα κιόλας. Τι είπε; Το ένα σενάριο να χρηματοδοτήσει η ΔΕΗ. Δεν μπορεί.
Το δεύτερο σενάριο να χρηματοδοτηθούμε από τράπεζες. Δεν μας δίνουν οι τράπεζες.
Θεωρεί κανένας ότι μπορεί να μας χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες; Το είπε κι ο Πρόεδρος
και Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου που έχει τα πάγια, δεν μας δίνουν. Και το τρίτο είναι να
μπει ένας στρατηγικός επενδυτής που θα βάλει τους νέους μετρητές, εμείς τους παλιούς
για δεκαπέντε με είκοσι χρόνια θα χει τον πρώτο λόγο αφού θα βάλει τους καινούργιους
μετρητές κι  εμείς τους παλιούς και μετά από δεκαπέντε – είκοσι χρόνια, θα επανέλθουνε
λέει στον Όμιλο ΔΕΗ ως πάγια. Μετά από δεκαπέντε – είκοσι χρόνια για να μαστε και
φιλαλήθεις γιατί όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν οι μετρητές ξαναντικαθίστανται. Η ζωή τους
είναι 15-20 χρόνια ανάλογα το μοντέλο. Το τέταρτο που είπε, αυτό το πράγμα που οι
εργολαβίες λυμαίνουνε τον ΔΕΔΔΗΕ γιατί αυτή είναι η αλήθεια, είχαμε φαινόμενα που
γίνανε έκπτωτοι εργολάβοι, Καλοβρίτσας, δεν τελείωναν οι δουλειές, κι αυτό το κονδύλι
ανέβαινε από 600.000€ έφτανε πιο ψηλά –πιο ψηλά. Κι αυτό θέλουμε να το κάνουμε ένα
πακέτο εργολαβίας για όλη την Ελλάδα στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε κι εκεί θα πρέπει να βρούμε
στρατηγικό επενδυτή, ποιος θα είναι ο εργολάβος. Για ποιον ΔΕΔΔΗΕ μιλάμε λοιπόν; Και
τώρα άκουσα απ’ τον πρόεδρο, γιατί το άκουσα κι εγώ, υπάρχει ένα παρασκήνιο το πώς θα
βρεθεί ο ΔΕΔΔΗΕ να πουληθεί ολόκληρος γιατί το τρίτο σενάριο που δεν σας είπα είναι ότι
αφού θα έμεναν τα 15-20 Μέση Τάση θα γινόταν κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε η
μεταφορά. Η υπερυψηλή και η υψηλή θα γινόταν κατά τον ίδιο τρόπο. Θα γινόταν
περαιτέρω μετοχοποίηση. Αυτό ήταν το σχέδιο του Παναγιωτάκη.

Και να πω και δύο άλλα πράγματα που ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, του Ομίλου
ευθαρσώς πάλι τοποθετείτε κάθετα. Λιγνιτικές μονάδες. Δραχμή τσακιστή στους λιγνίτες.
Μόνο αν έχει πει κάτι διαφορετικό. Και το σποτ που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία για να
παραγκωνίσει λίγο τις 25 ώρες ήταν προς τα ΑΠΕ αλλά και η ΝΔ,  η σημερινή Κυβέρνηση
πάλι προς τα ΑΠΕ είναι. Δραχμή τσακιστή λέει στους λιγνίτες. Δεύτερο κομμάτι, αν δεν
πουλήσουμε Εμπορία, δεν έχουμε καμία βιωσιμότητα ως εταιρεία. Εγώ τα λέω; Πρέπει να
φύγει κομμάτι της Εμπορίας και μάλιστα ισόποσο Λιανεμπόριο με Χονδρεμπόριο 50- 50. Και
είναι και μνημονιακή επιλογή κι επιταγή. Εδώ λοιπόν είμαστε να συζητήσουμε τα πάντα.

Κλείνοντας, θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί γίνεται πολύ λόγος για τα νερά. Εγώ
έκανα μία ερώτηση, για να ξέρουμε και τι είναι DIGICOM. Να σας πω κάτι, έκρυψε ποτέ ο
Υπουργός Ενέργειας ο προηγούμενος, θεωρώ κι ο επόμενος θα το κάνει ότι τα νερά δεν
πρέπει να είναι μονοπωλιακά; Δηλαδή θεωρείτε ότι τα νερά θα μείνουν στην ΔΕΗ
εξολοκλήρου; Γιατί όσες φορές ρώτησα τον Υπουργό, μπροστά στον πρόεδρο και να με
διαψεύσει γιατί με κοιτάει κιόλας, αν τα νερά μείνουν εξολοκλήρου στην ΔΕΗ το επόμενο
χρονικό διάστημα και ποτέ δεν μου απάντησε. Το μόνο που μου απάντησε χαριτολογώντας
είναι ότι δεν το κάνουμε τώρα για να μην έρθει γρήγορα και γίνει πρωθυπουργός ο
Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Έλα ντε, που έγινε Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
Αργά, αργά αλλά έγινε. Η DIGICOM είναι μια Εταιρεία που είναι ΕΠΑ μονοπώλιο, δεν θ’
αφήσει τίποτα ούτε super market. Όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε μια Εταιρεία θα
έρθει και θα πει, σουπερ μαρκετ ένας τα έχει θα γίνουνε δύο. Θα μου πείτε απ’ την πίσω
πόρτα ουσιαστικά ευνοεί τα ιδιωτικά συμφέροντα. Έχει χιλιοειπωθεί από εμάς. ποιος το
κρυψε από εμάς ότι οι Ευρωπαίοι παίζουν με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι έκαναν και με
την Ολυμπιακή. Αυτό κάνουν, δεν έπρεπε να είναι μονοπώλιο στην Ελλάδα κάναν την
Aegean και τώρα έγινε πάλι ένα μονοπώλιο μισό – μισό. Κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτές τις
πολιτικές έχουμε ν’ αντιπαλέψουμε. Τώρα εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρόεδρο.
Φέραμε αποτελέσματα και δεν μπορεί να πει κανένας ότι πουλήθηκε κάτι με συγκεκριμένο
τρόπο. Φέραμε αποτελέσματα και με τον ίδιο τρόπο θα αντιπαλέψουμε όπως το είπε ο
πρόεδρος. Εδώ είμαστε, κοινές συνεντεύξεις θα καλέσουμε, όλους τους Εταίρους τους
θεσμικούς, είτε είναι Δήμαρχοι, είτε είναι Περιφερειάρχες, εδώ στην ίδια αίθουσα να
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δώσουμε Συνεντεύξεις Τύπου, δεν θα πάμε στις πολιτικές της καρικατούρας που πήγαμε τα
προηγούμενα χρόνια και φτάσαμε μέχρι την διάσπαση. Θα μείνουμε στις ίδιες πολιτικές και
θεωρώ όπως και ότι αποφασίσουμε, όπως τα καταφέραμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα
και ούτε η μικρή ΔΕΗ πουλήθηκε άρα ούτε προχώρησε το ξεπούλημα, θεωρώ θα τα
καταφέρουμε ακόμη μία φορά.

Και θα κλείσω με αυτό που είπε ο πρόεδρος στο τέλος και μ’ άρεσε. Εμείς δεν
είμαστε εδώ για να πουλάμε, είμαστε για να φυλάμε. Εγώ θα το παραφράσω, εδώ δεν
ήρθαμε για να ξεπουλήσουμε, γιατί προσπαθήσαμε να ξεπουλήσουμε με μηδενικό αντίτιμο,
εδώ ήρθαμε για να φυλάξουμε την ΔΕΗ και η προσπάθειά μας  θα είναι να φυλάξουμε την
ΔΕΗ γιατί μέσα απ’ την βιωσιμότητα του Ομίλου ΔΕΗ και όλων των Εταιρειών θα
διαφυλάξουμε και τις θέσεις εργασίας και τις σχέσεις εργασίας. Γι αυτό είμαστε εδώ. Αυτό
έχει χιλιοειπωθεί, αυτό έχουμε πάρει ως απόφαση και να ξέρετε ότι εμείς στάση δεν θ’
αλλάξουμε. Κριτική κάναμε και για τον πρόεδρο τον προηγούμενο και για την πολιτική την
προηγούμενη. Πάλι θα κάνουμε κριτική ως παράταξη. Και στην επόμενη κυβέρνηση, και
στον επόμενο Υπουργό, και στον επόμενο Πρόεδρο.

Και χαριτολογώντας για να κλείσω απ’ ότι φαίνεται μπορεί να είναι και ο ίδιος γιατί
τώρα ενημερώνει τον Χατζηδάκη και δεν φαίνεται ενδιαφέρον να μπει κάποιος άλλος.
Λόγω του τιμήματος των 4.700€ που είναι το πλαφόν. Μπορεί να έχουμε και τον ίδιο θα
δούμε. Κλείνω εγώ εδώ, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Φραγκόγιαννης: Λοιπόν, σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 10 Ιουλίου του 2019 της
Εξελεγκτικής Επιτροπής μπήκε θέμα αντικατάστασης του Προέδρου του Γιώργου του
Γκαραβέλλα. Προτεινόμενος για την θέση του Προέδρου είναι ο συνάδελφος ο Τσίγαλος ο
Κώστας, παρόντες Τσακυράκης, Φραγκόγιαννης, Βαρδούλη, Βιτσιώτης και Τσίγαλος με
πέντε ναι ψηφίστηκε ο Τσίγαλος ο Κώστας για πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Μαστρολέων: Συνάδελφοι, καταρχήν να πω, να ευχηθώ στους συναδέλφους που
συνταξιοδοτούνται πρώτα απ’ όλα υγεία, να κάνουν αυτό που θέλουν από εδώ και πέρα
στην ζωή τους κι ελπίζω και πιστεύω ότι θα είναι δίπλα στην Ομοσπονδία με την εμπειρία
τους να βοηθήσουν στα δύσκολα που έρχονται. Και με τους τέσσερεις συναδέλφους σαν
παράταξη είχαμε πολιτικές, ιδεολογικές, συνδικαλιστικές διαφορές. Όμως, και από τους
τέσσερεις εγώ προσωπικά έχω θετικά πράγματα να θυμάμαι, θυμάμαι τον Δημήτρη τον
Παπανδριανό στις μεγάλες απεργίες, την βοήθεια που πρόσφερε απ’ το Εθνικό Κέντρο
Κατανομής. Τον Σαράντο και τον Γιώργο από τις μεγάλες κινητοποιήσεις στην Μεγαλόπολη
και την συνεισφορά τους. Τον Σταμάτη τον Ρέλλια λόγω και της πιο στενής συνεργασίας
σε επίπεδο προεδρείου αλλά και της καθημερινής εδώ συνεργασίας. Το δύσκολο έργο που
ανέλαβε την περίοδο που ανέλαβε πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, πράγματι ήταν μια πολύ δύσκολη
περίοδος, την αγωνία που είχε και τον αγώνα που έκανε με το δικό του σκεπτικό. Τους
εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα, ότι επιθυμούν να κάνουν, πιστεύω ότι δεν θα φύγουν από τα
κοινά και θα είναι κοντά μας.

Όσον αφορά τώρα σε αυτά που συζητάμε τρεις μέρες μετά τις εκλογές και την
εναλλαγή που έγινε στην Κυβέρνηση, γιατί αλλαγή δεν είναι, έχουμε απ’ την μια μεριά τα
πανηγύρια τα δικαιολογημένα αν θέλετε της Ν.Δ. για την ισχυρή εντολή που πήρε από τον
ελληνικό λαό και μάλιστα ότι αυτή, ναι είπα δικαιολογημένα, και μάλιστα ότι αυτή η ισχυρή
εντολή δεν είναι μόνο ψήφοι αποδοκιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και θετικοί ψήφοι για το
πρόγραμμα της, ανάβοντας το πράσινο φως στις περαιτέρω αναδιαρθρώσεις όπως
λέγοντας, κλίνοντας το μάτι γενικότερα στο κεφάλαιο σε μεγάλους μονοπωλιακούς
Ομίλους ότι θα προχωρήσουν αυτά τα ζητήματα από εκεί που τα είχε αφήσει η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά λέγοντας ότι το ποσοστό που πήρε εκφράζει
την μεγάλη δημοκρατική παράταξη και ότι θα προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη του
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ώστε όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να επανέλθει στην κυβερνητική εξουσία, και
βέβαια στο ίδιο μήκος κύματος για προγραμματικές συγκλίσεις και η ηγεσία του ΚΥΝΑΛ, η
δημιουργική ασάφεια του Βαρουφάκη και το νέο σχήμα αυτό του Βελόπουλου τέλος
πάντων που κινείται στα ακροδεξιά, να μην το ξεχνάμε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τι έχουμε
σαν εργαζόμενοι ν’ αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα και οι συσχετισμοί εξακολουθούν
και είναι αρνητικοί.

Γι αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι ακούγοντας όλα αυτά τα μεγάλα
λόγια τις τελευταίες μέρες της Κυβέρνησης περί διαφάνειας κ.ο.κ.. Αυτό το κλίμα
μεταφέρεται και σ’ αυτά που συζητάμε εμείς, αυτά που έχουμε σαν άμεση προτεραιότητα
τα ζητήματα της ΔΕΗ. Δεν έχει κρύψει κανένας από κανέναν τίποτα. Λέει ο πρόεδρος να
περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, σωστό είναι να τις
περιμένουμε, όμως θα έλεγα πρόεδρε και γραμματέα να είμαστε σε μία ετοιμότητα ακόμα
μήπως χρειαστεί και Έκτακτο Δ.Σ. γιατί δεν έχει κρύψει όπως είπα κανένας από κανέναν
τίποτα. Στην Συνέλευση των Μετόχων πριν τις εκλογές ο Παναγιωτάκης εκφράζοντας την
θέση της Κυβέρνησης μίλησε για δύο σχέδια, το πρώτο ότι να παραμείνει η ΔΕΗ υπό
δημόσιο έλεγχο αλλά να αποδεσμευτεί από τα βαρίδια που της βάζουν και να λειτουργήσει
πραγματικά με επιχειρηματικά κριτήρια, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με ότι σημαίνει και για
τους καταναλωτές και για τους εργαζόμενους και το δεύτερο σχέδιο μίλησε ξεκάθαρα για
στρατηγικό επενδυτή. Ε, το ίδιο είπε και ο Υπουργός ο σημερινός πριν μάλιστα ακόμα
ορκιστεί τον άκουσα εγώ στον ANT1 που μίλησε και είπε ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σ’
αυτή την φάση είναι μη θέμα διότι υπάρχει στον ορίζοντα στρατηγικός επενδυτής για ΔΕΗ.
λοιπόν, τι δεν ξέρουμε; Τι δεν καταλαβαίνουμε; Σαφώς και το μοντέλο μπορεί ν’ αλλάξει,
άλλωστε το χουμε ξαναζήσει αυτό αρκετές φορές, μικρή ΔΕΗ, τα είπε κι ο πρόεδρος, μισή
ΔΕΗ, επί ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ίσως κάποιο άλλο μοντέλο. Στην ίδια ρότα όμως της πολιτικής
της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που πιστά στρατηγικός στόχος της Ε.Ε. που
πιστά την υπηρετούν και η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΥΝΑΛ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι
πρόθυμοι θα βρεθούν να στηρίξουν όλα αυτά τα σχέδια.

Πριν τις εκλογές είχε ξεσπάσει ένας καβγάς ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την Ν.Δ.,
στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε σχετικά με τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ.
και οι δύο προσπαθούν να κρύψουν όμως ότι η σημερινή κατάσταση που πράγματι είναι σε
αρνητική κατεύθυνση οφείλεται ακριβώς στην εφαρμοζόμενη αυτή πολιτική. Και είναι αν
θέλετε και η όψη του ίδιου νομίσματος με τα τεράστια κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών
ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Δεν είδα εγώ να παρουσιάσει
ζημιές ο Μυτιληναίος, ο Κοπελούζος και τόσοι άλλοι που δραστηριοποιούνται, μόνο η ΔΕΗ.
Και βέβαια όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρονται κι απ’ τα Συνδικάτα και μας έχει
πει κι ο συνάδελφος ο Φωτόπουλος πολλές φορές σε συνέδρια, σε Γενικά Συμβούλια, δεν
είναι τίποτα παράνομο απ’ αυτά, όλα είναι θεσμοθετημένα με Νόμους που είναι ντιρεκτίβες
της Ε.Ε. έρχονται εδώ οι κυβερνήσεις μία η μία, μία η άλλη τις κάνουν Νόμους, οι
Διοικήσεις τις εφαρμόζουν και βέβαια εδώ είναι και η βασική διαφωνία με την πλειοψηφία
του Συνδικάτου ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική σαν πλειοψηφία, στηρίζουμε την
πολιτική της απελευθέρωσης απλά ψάχνουμε να βρούμε καλύτερο μοντέλο και πιο υγιή
ανταγωνισμό.

Αυτά είναι τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε συνάδελφοι τις επόμενες μέρες απ’
ότι δήλωσε ο πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση έχουνε μεσ’ το καλοκαίρι δεν θα κλείσουν
όπως λέμε, θα προχωρήσουν μια σειρά ζητήματα από την πρώτη μέρα, από την πρώτη
στιγμή που βγήκαν όχι τ’ αποτελέσματα, τα exit pole το πρώτο ζήτημα που κυριάρχησε
είναι η «καυτή πατάτα» της ΔΕΗ με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό είναι λοιπόν στις πρώτες
προτεραιότητες τα ζητήματα της ενέργειας, είναι ζητήματα που γίνονται πόλεμοι και
σκοτώνονται άνθρωποι εδώ δίπλα μας, δεν θα μείνουμε έξω λοιπόν απ’ αυτό το παιχνίδι
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εμείς. Γι αυτό λοιπόν λέω ότι ίσως χρειαστεί ακόμα και έκτακτο Δ.Σ. προκειμένου μετά τις
προγραμματικές δηλώσεις, προκειμένου ν’ αξιολογήσουμε την κατάσταση και να δούμε
προς τα πού θα βαδίσουμε κι εμείς. Δεν θέλω να πω περισσότερα σ’ αυτή την φάση,
άλλωστε νομίζω ότι δύο ημέρες μετά τις εκλογές, μπροστά μας είναι τα δύσκολα, δεν
έχουμε αυταπάτες εμείς. Ας είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι  όλοι, δεν ήρθε η Ν.Δ.,
εκφρασμένες θέσεις έχει, δεν ήρθε η Ν.Δ. να σώσει την ΔΕΗ, να προστατεύσει τους
εργαζόμενους  και τους καταναλωτές. Ήρθε να βαθύνει πιο πολύ την απελευθέρωση, την
ιδιωτικοποίηση με ότι σημαίνει αυτό.

Την τελευταία βδομάδα πριν τις εκλογές, είχαμε μια πληροφορία Πρόεδρε και
Γραμματέα, δεν ξέρω αν την ακούσατε, σχετικά με το ΚΔΕΠ.  Επίσκεψη στελεχών, στο
ΚΔΕΠ της ΡΑΪΚΑ που ξεκάθαρα λένε ότι ενδιαφέρονται κι έχουν συμφωνήσει για την
αγορά του ΚΔΕΠ. Είναι σίγουρο ότι στελέχη της ΡΑΪΚΑ σουλατσάρουνε και σας λέω είναι
πριν τις εκλογές αυτή η εξέλιξη έτσι; δεν ξέρω ίσως είναι και δείγματα να δείξουμε καλή
θέληση για την επόμενη κυβέρνηση και επίσης στην γενικότερη προσπάθεια που γίνεται,
και για να φύγουν καταναλωτές κάποιοι που δεν είναι κακοπληρωτές αποδεδειγμένα έχουν
δυσκολίες, τους παίρνουν από την Εμπορία της ΔΕΗ τηλέφωνο, τους προτρέπουν να πάνε
σε άλλη Εταιρεία, σε άλλο πάροχο και το ποσό που χρωστάνε να τους το κάνουν με πολύ
ευνοϊκό διακανονισμό. Αυτό συμβαίνει και με συναδέλφους με ΓΠ χωρίς σκιές για κομπίνες
και τέτοια πράγματα απλά έχουν δυσκολίες, τους λένε λοιπόν να πάνε σε άλλο πάροχο και
η οφειλή που έχουν να τους κάνουν πολύ ευνοϊκό διακανονισμό. Νομίζω ότι σε αυτό
πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Για τους συναδέλφους τουλάχιστον με το ΓΠ. Αυτά και αν
είμαστε …

Μάστορας: Καταρχάς να ευχηθούμε στους συναδέλφους οι οποίοι σήμερα
κλείνουν τον κύκλο όπως είπαν και οι ίδιοι του εργασιακού τους βίου και μπαίνουν σ’ έναν
άλλο κύκλο, να είναι υγιείς και ν’ απολαύσουν τους καρπούς όλων των κόπων τους τόσα
χρόνια, όσα χρόνια μπορούν να το κάνουν. Κατά δεύτερον, να ευχηθούμε στον γραμματέα
της Ομοσπονδίας χρόνια πολλά γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του, για ν’ ακουστεί κι εδώ
στο ακροατήριο ότι ωριμάζουμε σιγά – σιγά και ως άνθρωποι, έτσι;  ο γραμματέας μας
λοιπόν σήμερα έχει τα γενέθλια και του ευχόμαστε χρόνια πολλά.

Τέλος σχετικά με το θέμα που ανοίχτηκε για τον πρόεδρο έγινε και σχόλιο από τον
γραμματέα για το ζήτημα της παρουσίας στελεχών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εκεί μέσα ο καθείς εκτίθεται. Εκτίθεται στην κυριολεξία. Εκεί δεν
υπάρχει κρυφό, να πεις το γραψα  αλλά δεν το πα εγώ, φαίνεται η φωτογραφία σου,
φαίνεται ποιος το γραψε, φαίνεται καθείς τι λέει, φαίνεται και πως πολιτεύεται. Αλλά να
μην τρελαινόμαστε όλοι όταν ο ένας με τον άλλο παρατηρούμε κάτι που δεν μας αρέσει
στο ζήτημα της κριτικής. Πολλά πράγματα γίνονται εκεί μέσα. Πάρα πολλά πράγματα
γίνονται εκεί μέσα. Απλώς να έχουμε το νου μας ότι κάθε τι που λέγεται παραμένει εκεί
προς κριτική από όλους. Αυτό ισχύει για όλους μας. από εμένα τον μικρότερο, μέχρι και
τον μεγαλύτερο. Συνεπώς, εάν έχουμε κάποια διαδικασία να την κάνουμε και είμαστε στην
φάση του θεσμού που υπηρετούμε, το όργανο παραμένει εδώ, εδώ τοποθετούμαστε, εδώ
παίρνουμε τις αποφάσεις μας και τις αποφάσεις αυτού του Οργάνου υπηρετούμε. Αν κάτι
άλλο ξεφεύγει από αυτές τις ιστορίες μπαίνει στο προσωπικό ζήτημα και ο καθένας
προσωπικά μπορεί ν’ αναφέρεται όπως γουστάρει σύμφωνα με τους αγώνες της
δημοκρατίας που έχουμε κατακτήσει.

Και θέλω να κλείσω την σύντομη τοποθέτησή μου λίγο σκωπτικά, χιουμοριστικά, κι
αυτό θα παραμείνει καταγραμμένο. Εγώ, θα κάνω μία πρόταση σήμερα και στα πλαίσια της
αναφοράς του προέδρου προς πώληση του ΔΕΔΔΗΕ. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πρόταση να
πάρουμε μια απόφαση σήμερα, να εξουσιοδοτήσουμε την Ε.Ε. και το προεδρείο για αγώνες
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κάθε μορφής και διάρκειας μέχρι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. και η πρώτη πρόταση που
θα κάνω θα είναι Συλλαλητήριο αμέσως μετά την ανακοίνωση των προγραμματικών
δηλώσεων και έστω και μέσα από Έκτακτο Δ.Σ. που είπε και ο φίλος μου ο αντιπρόεδρος ο
Ηλίας, το πρώτο Συλλαλητήριο να γίνει άμεσα. Δεν το καταλάβατε το σκωπτικό, να το
εξηγήσω παραπέρα; Αν το καταλάβατε σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

Καραμπίκας: Καταρχήν να ευχηθώ κι εγώ στους συναδέλφους υγεία, να ευχηθώ κι
εγώ στους συναδέλφους συντρόφους που φύγανε ότι καλύτερο ότι τους επιφυλάσσει από
εδώ και πέρα η ζωή τους να το έχουν. Όπως και καλή δύναμη στα δύο μέλη που
ανέλαβαν τις θέσεις της Εκτελεστικής να έχουν δύναμη για να μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν
στις καταστάσεις που έχουν ν’ αντιμετωπίσουν και στο έργο που έχουν να κάνουν.

Μιλάμε σήμερα, καταρχήν μέχρι τώρα τι είχαμε ν’ αντιπαλέψουμε το είχαμε, το
ξέραμε, το παλέψαμε, πετύχαμε έτσι όπως λέει ο πρόεδρος και ο γραμματέας όλα αυτά να
αποτραπούν αυτά να μείνουν στα χαρτιά και οι νόμοι που περάσανε και να μην
υλοποιηθούν κι έχουμε μπροστά μας όλα αυτά που θ’ αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα και πρέπει
να δούμε τις προγραμματικές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού για το τι πρόκειται να
γίνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε, όχι υποψιασμένοι, ξέρουμε, γιατί το είπαν
μέσα από προγράμματα. Ο Ηλίας το έβαλε σε μία ιδεολογική βάση. Έτσι όπως το βάζουν
τα παιδιά την 1η …………. αλλά εδώ το έχουμε δει πως εκφράστηκαν και πριν. Το τι έλεγε η
Κυβέρνηση η προηγούμενη, πήγε να το υλοποιήσει το ξέραμε, το τι θέλει εκφράστηκε
μέσα από τα πιο επίσημα χείλη για το τι πρόκειται να γίνει από τον κύριο Χατζηδάκη και
από τον κύριο Σκρέκα. Τους τρεις φάσεις που θα πάει για τη ΔΕΗ αυτό. Όταν προεκλογικά
όταν κάνανε τις δηλώσεις για τα ενεργειακά. Τις τρεις φάσεις πως το βλέπαμε δεν ξέρω αν
θα είναι αυτά μετά τις προγραμματικές δηλώσεις αλλά ξέρουμε που στοχεύουν, έτσι τις
τρεις φάσεις που θα είναι πώληση μονάδων και Υδροηλεκτρικά, εκκαθάριση εργαζομένων,
μισθολογικά και προσωπικού και η τρίτη φάση είναι στο ……………….στρατηγικός
επενδυτής. Χοντρά αυτό είπαν. Άρα ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει το πράγμα. φυσικά και
θα πρέπει να δούμε και να σχεδιάσουμε όχι με ότι έλεγαν πριν με το πρόγραμμα με αυτό
που θα φέρουν να υλοποιήσουν. Υποψιασμένοι είμαστε, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε τι θα
βρούμε μπροστά μας, διαθέσιμοι είμαστε ν’ αγωνιστούμε, τουλάχιστον αυτό δείχνει εδώ η
αίθουσα, αυτό δείχνει το Δ.Σ., αυτό πιστεύουμε, από την μέχρι τώρα πορεία του καθενός
μας. δεν νομίζω ν’ αλλάξει κάτι, κι αν αλλάξει κάτι θα κριθεί. Λέγαμε πριν ότι μία αλλαγή
κυβέρνησης μπορεί να σου φέρει χρόνο και να κερδίσεις. Έγινε με την προηγούμενη
κυβέρνηση, πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να φέρει πρόγραμμα και παραμένει.

Φοβάμαι πως εδώ τα πράγματα δεν θα είναι τόσο να κερδίσουμε χρόνο, θα είναι
τόσο γρήγορα που ίσως ο άλλος το σχέδιο το προηγούμενο ν’ αργούσε πιο πολύ να
υλοποιηθεί. Άμεσα θα τα έχουμε αυτά και μέσα στον χρόνο που θα διανύουμε πριν αλλάξει
η χρονιά. Άρα , μέσα εκεί θα τα’ αντιμετωπίσουμε, θ’ αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα εκεί
θα πρέπει να σχεδιάσουμε το πώς θα πάμε τώρα σ’ αυτό, Σάκη θα με κάνεις
χαριτολογώντας να πω ότι εμείς δεν λέμε να είστε τόσο δεξιά ……., εμείς θέλουμε να
παραμείνετε μέχρι να συγκροτηθούμε γιατί θα έρθουμε να κυβερνήσουμε οχτώ χρόνια
πάντα τα ρεπό της δημοκρατικής παράταξης βγάλατε από το ’81 και μετά, μην το βλέπεις
έτσι, πολύ σύντομα είναι. Τώρα ως αναφορά με την πρόταση θεωρώ ότι αυτό που είπε ο
Σάκης να πάρουμε και απόφαση μόνο πρόταση για αγωνιστικές διαθέσεις δεν είναι αυτό
αλλά εκφυλίζουν προϋποθέσεις για να πάμε σε αγώνες. Αυτό δεν είπες; Για διαρκή αγώνες
μέχρι να πέσει η κυβέρνηση. Ως σχεδιασμός και διαρκή αγώνες και ……………… ειδικότερα,
όταν θα ρθουν τα συγκεκριμένα και θα δούμε πως θα πάνε.

Δεν χρειάζεται ούτε κορώνες, όλοι ξέρουν ποιοι είμαστε, όλοι έχουμε καταλήξει
μέχρι τώρα πως θα είμαστε και πως θα πάμε. Εμείς είμαστε σίγουρα και δεν πρόκειται να
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με ψοφήσεις Σάκη γιατί το ξέρεις ότι έχω διαθέσεις ακόμα όσο κι αν περνάς τα χρόνια για
πολύ ακόμα όπως και οι άλλοι παραπίσω. Ούτε θα μπω σε τέτοια ανταγωνιστικότητα για να
δείξω αν όντως ή να δείξουμε αν όντως αντέχουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πω
κάτι ακόμη παραπάνω σήμερα, εδώ είμαστε για να παλέψουμε.

Αναγνώστου: λοιπόν να ξεκινήσω με μία επισήμανση, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό
η συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας να γίνει μετά τις προγραμματικές δηλώσεις.
Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Κυβέρνηση το μοναδικό αυτή την στιγμή πράγμα που έχει
είναι να διασώσει οικονομικά την Εταιρεία. Αυτό δεν συνδυάζεται κατ’  ανάγκη με την
λειτουργία της και πως βλέπει την Εταιρεία. Άρα λοιπόν ίσως με λίγο φαντασίωση μήπως
μπορούμε να επηρεάσουμε προς την κατεύθυνση την δική μας, η συνάντηση να γίνει πριν
τις προγραμματικές δηλώσεις. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι ή θα επηρεάσουμε ή δεν θα
επηρεάσουμε. Αλλά το μετά θα μας βρίσκει προ τετελεσμένων γεγονότων.

Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, η κατάσταση της Εταιρείας είναι χάλια,
είναι χρεοκοπημένη και γενάτε ένα ζήτημα.  Η Διοίκηση, η τωρινή Διοίκηση, η
προηγούμενη κυβέρνηση γνώριζε τα οικονομικά της Εταιρείας ή προσπαθούσαν συνειδητά
και με τρόπο να κρύψουν την κατάσταση της; Ακόμα και εδώ όμως, εκτός Κυβέρνησης,
Διοίκησης ακόμα και εδώ, κάποιοι προσπαθούσανε να ωραιοποιήσουν αυτή την οικονομική
κατάσταση. Ξαφνικά, βρισκόμαστε ότι η νέα Κυβέρνηση το πρώτο θέμα που θα πρέπει ν’
αντιμετωπίσει είναι η ΔΕΗ ή λοιπόν εμείς δεν βλέπαμε ή παρασυρόμαστε από την
ωραιοποίηση της προηγούμενης κυβέρνησης. Και τελικά γι αυτό το πράγμα ποιος έχει την
ευθύνη; Γιατί αφήσαμε να φτάσει η κατάσταση μέχρι εδώ; Άρα λοιπόν γεννάται ένα
ερώτημα από εδώ και πέρα. Το κέρδος του χρόνου είναι πραγματικό όφελος για την
Επιχείρηση και τους εργαζομένους; Δηλαδή, εάν με διάφορους τρόπους καθυστερούμε το
όποιο σχέδιο να υλοποιηθεί μήπως δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση; Είμαστε εις
θέση αυτό που θεωρούμε εμείς ως απόλυτο δίκιο να το επιβάλλουμε; Θα συμφωνήσω με
την πρόταση του προέδρου της Ομοσπονδίας που λέει ότι κάτι θα εφαρμοστεί, και είναι
σίγουρο ότι αυτό το κάτι όπως και τα προηγούμενα «κάτι» δεν θα είναι της απολύτου
θετικής μας άποψης. Υπ’ όψιν ότι απ’ όλη την θετική μας άποψη μπορεί να μην είναι
συμβατή με αυτά που θέλει ο κόσμος με κλιματική αλλαγή, με τις οδηγίες της Ε.Ε. με τα
συμφέροντα τα οποία επιβάλλουν αυτές οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Θα πρέπει όμως να
είμαστε ρεαλιστές. Άρα λοιπόν συμφωνώ ότι στο αυτό που θα εφαρμοστεί και δεν θα είναι
της απολύτου συμφωνίας μας θα πρέπει να συμβάλουμε κι εμείς πριν εφαρμοστεί.

Τελικά, νομίζω ότι να επανέλθω Γιώργο σ’ αυτό με το οποίο ξεκίνησα, και να το
ξαναπώ, η συνάντηση μας να είναι πριν τις προγραμματικές δηλώσεις ή τουλάχιστον αυτό
να επιδιώξουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να μπορέσουμε κι εμείς να συμβάλλουμε
σ’ ένα τετράπτυχο που πρέπει να είναι από εδώ και πέρα η αρχή της Ομοσπονδίας, ισχυρή
ΔΕΗ, βιώσιμη ΔΕΗ, θέσεις εργασίας και αξιοπρεπή μισθό. Ευχαριστώ.

Μούντριχας: δεν θέλω κάτι το ιδιαίτερο να πω μόνο δυο κουβέντες. Θέλω να
ευχηθώ να έχουμε υγεία στους συναδέλφους που αποχωρήσανε σήμερα. Πιστεύω εδώ
δίπλα θα είναι με κάποιους απ’ αυτούς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια κι έχουμε
ανταλλάξει σε όλη αυτή την διάρκεια πάρα πολλές στιγμές και συγκίνησης και φιλίας και
αγώνων. Θέλω να τους ευχηθώ πάνω απ’ όλα να είναι καλά και για όλους έρχεται η στιγμή
που πρέπει ν’ αποχωρήσουμε απ’ την δουλειά μας. Το ευχάριστο  είναι να είμαστε υγιείς
και να μπορούμε να φτάσουμε σ’ αυτή την στιγμή.

Όσο για τα υπόλοιπα εγώ δεν θα μακρηγορήσω, όσο και σε ποια κατάσταση
βρίσκεται η ΔΕΗ σήμερα δεν γνωστό μόνο σ’ εμάς αλλά είναι γνωστό κι έχει γίνει και η
κοινωνία αρωγός αυτής της υπόθεσης που βρίσκεται η ΔΕΗ. Όλα έχουν ειπωθεί τόσο από
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τις εισηγήσεις όσο και από τις κουβέντες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για να κάνω έτσι λίγο
τον γραφικό, είχαμε κουβεντιάσει στα προηγούμενα Δ.Σ. και είχα ακούσει αυτά τα ειδικά
επιδόματα, σε δύο δόσεις, σε μία, σε τρία, σε τέσσερα, σήμερα  δεν άκουσα τίποτα. Γιατί,
θα μας ρωτήσουν κάποιοι εργαζόμενοι.

Και άλλο ένα ζήτημα το οποίο το έχω ξαναβάλει κατ’ επανάληψη, επειδή πάρα
πολλοί συνάδελφοι φεύγουν συνταξιούχοι, εγώ πιστεύω ότι η Ομοσπονδία πρέπει είτε με
απόσπαση, είτε στα γραφεία εδώ της Ομοσπονδίας μία, δύο μέρες, τρεις, πέντε δεν ξέρω
πόσες θα είναι, εσείς θα το εκτιμήσετε να υπάρχει μία κάλυψη σε κάποιον που μπορεί να
φτιάχνει τις συνταξιοδοτήσεις. Δεν το βλέπω πολύ περίεργο, το έχω ξαναβάλει να
ηλεκτρονικά, να πηγαίνουν σε διάφορα γραφεία και να κυκλοφορεί και πίσω φήμες ότι
σκόπιμα γίνεται αυτό με την συγκατάθεση του προεδρείου κ.ο.κ.. Εγώ το θεωρώ ειλικρινά
απαράδεκτο να μην μια Ομοσπονδία μετά από τόσο εμπειρία που έχει όπως και είναι και οι
κωδικοί 402  και ο υπολογισμός να μην έχουμε έναν συνάδελφο από την πληροφορική ο
οποίος θα εκπαιδευτεί παράδειγμα και να είναι κάποιες μέρες τον μήνα εδώ να δίνει
τουλάχιστον μία κατεύθυνση. Είναι βασικό θα το βρούμε στην πορεία και πρέπει να το
δούμε σ’ αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και να
εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική ή να γίνει έκτακτο, για όλα αυτά τα οποία θα προκύψουν
από τις προγραμματικές. Εμείς πιστεύουμε, τις θέσεις μας, τις απόψεις μας τις έχουμε
καταγράψει διαχρονικά σ’ αυτή την αίθουσα. Και πάλι να είναι καλά οι συνάδελφοι που
αποχώρησαν.

Παναγιώτης: Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν να ξεκινήσω να πω καλή ξεκούραση
στους συναδέλφους και τους τέσσερεις που αποχώρησαν σήμερα από το Δ.Σ. της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, να πω ότι υπηρέτησαν όλοι από διάφορες θέσεις κι έδωσαν το δικό τους
στίγμα και την δική τους αγωνιστικότητα όλα αυτά τα χρόνια ιδιαιτέρως θα μου επιτρέψετε
να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης επειδή και λόγω
εντοπιότητας αν θέλετε μας έδωσαν πολλά παρότι η διαφορετικότητα σε ιδεολογία,
παρατάξεις, δώσαμε μαζί μάχες άλλοτε νικηφόρες και ειλικρινά θέλω να τους ευχαριστήσω
για όλη αυτή την αγωνιστική διάθεση που επέλεξαν και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια.
καλή ξεκούραση λοιπόν και πάντα μαζί μας όποτε κι αν τους χρειαστούμε αυτό είναι
δεδομένο και καλή τύχη στους καινούργιους, καλή θητεία στους καινούργιους, τους
νεοκλεγέντες.

Όσον αφορά στο σημερινό Δ.Σ., αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε μετά από μία
νωπή λαϊκή εντολή που έχει λάβει  το κόμμα της Ν.Δ. και σαφώς μ’ αυτά που έχουν
ακουστεί και μ’ αυτά που ακούστηκαν την προεκλογική περίοδο έχουμε ακούσει ότι έχει
θέσει κάποιες προτεραιότητες που μέσα σ’ αυτά είναι η ΔΕΗ, η ΔΕΗ που κι από τον ίδιο τον
πρόεδρο όπως είπατε στην Γενική Συνέλευση των μετόχων ακούστηκε να κάνει κάποιες
προγραμματικές, ένα νέο πλάνο στο τέλος, λίγο πριν λήξει μάλλον πριν αποχωρήσει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ακόμα εξαγγελίες και προγραμματικές
δηλώσεις και ειδικά στο κομμάτι που αφορά εμάς, το μόνο που μπορούμε να πούμε και
μπορώ να το πω εγώ προσωπικά σαν θετικό είναι ότι δεν θα συνεχίσει, ότι ο Νόμος αυτός
δεν θα προχωρήσει, δηλαδή  η πώληση Μελίτης, Μεγαλόπολης απ’ ότι ακούστηκε από τον
κύριο Χατζηδάκη είπε ότι δεν προχωράει αυτό το σενάριο. Τ’ ακούσματα τα πρώτα,
επίσημο βέβαια δεν υπάρχει κάτι, θεωρώ ότι είναι άκαιρο, είπε ότι δεν προχωράει η
πώληση των μονάδων. Εντάξει, θα κάνει άλλο σενάριο, λέμε σ’ αυτή την φάση κάνει αυτό
το πράγμα, άλλο νόμο με άλλα σενάρια κλπ. μένει να τα δούμε αυτά και να μην εικάζουμε
το τι θα γίνει. Καταρχήν, όλοι εδώ πέρα μιλάμε και όχι μόνο σήμερα, μιλάμε εδώ και πάρα
πολύ καιρό κι έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Για να λύσεις ένα πρόβλημα
πρέπει πρώτα να παραδεχτείς ότι υπάρχει αλλιώς δεν λύνεται ποτέ είτε αυτό αφορά την
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Κυβέρνηση είτε αυτό αφορά το Συνδικάτο. εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η Κυβέρνηση,
μας ενδιαφέρει τι λέει το Συνδικάτο. Το Συνδικάτο έχει θέσει απόψεις, έχει δώσει μάχες και
έχουμε αποδείξει έμπρακτα όλοι ότι και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει τις στηρίζουμε και
σ’ αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκπροσωπούμε
εργαζομένους σε μία βιώσιμη επιχείρηση όμως την επόμενη μέρα.

Τα προβλήματα δυστυχώς είναι πάρα πολλά θα αναμένουμε τις προγραμματικές,
σαφώς και θα πρέπει να γίνει το ραντεβού το εθιμοτυπικό όπως γίνεται κάθε φορά που
αλλάζει μία κυβέρνηση, απ΄ την Ομοσπονδία αλλά και βέβαια ν’ ακούσουμε από πρώτο
χέρι τι μέλλει γενέσθαι  μ’ εμάς για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και σαν Συνδικάτο
γιατί θεωρώ ότι να πάμε από πιο πριν να τρέξει το Συνδικάτο πιο μπροστά ίσως να
θεωρηθεί ότι πάμε να διαμορφώσουμε άποψη, να συμφωνήσουμε από πριν σε κάτι και όλα
αυτά. Άλλωστε φαντάζομαι ότι όλα αυτά δεν θα περάσουν από μόνα τους θα υπάρχουν
διαβουλεύσεις όπως υπήρχαν. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν διαβουλεύσεις οπότε εκεί θα
είμαστε να τα δούμε.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί δεν έχουμε και
κάτι επί του θέματος συγκεκριμένο, οπότε το να γίνει ένα Δ.Σ. αμέσως μετά τις
προγραμματικές εξαγγελίες και αν φυσικά προκύψουν θέματα μέσα στον Αύγουστο για την
ΔΕΗ σαφώς και θα είναι καλό για να πάρουμε αποφάσεις και όχι μόνο Δ.Σ. αλλά και όλοι οι
Σύλλογοι και όλα τα Σωματεία. Ευχαριστώ.

Αδαμίδης: Λοιπόν υπήρξε ένα έλλειμμα στην διαδικασία της ενημέρωσης από την
πλευρά μου σε σχέση… το ξέχασα. Πριν πάμε στην δευτερολογία πρέπει να πω δυο
πράγματα.  Θυμίζω το ζήτημα της αξιολόγησης που μας έχει ταλανίσει πάρα πολύ και
βρίσκεται αυτή την στιγμή μπλοκαρισμένο όλο το θέμα, βεβαίως εσχάτως τον τελευταίο
μήνα λόγω των εκλογών δεν μπορούσε να γίνει έτσι κι αλλιώς τίποτα, να έχουμε δηλαδή
κλιμάκια και όλα αυτά τα πράγματα και να γίνουν βεβαίως και τα Συμβούλια. Δηλαδή δεν
μπορούσαν να δοθούν ούτε κλιμάκιο  μέσα στην διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ούτε
βεβαίως και να συνεδριάσουν οι επιτροπές. Ωστόσο εμείς είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα
στη ΔΕΗ με το περίφημο ζήτημα της αξιολόγησης. Θυμίζω ότι το προηγούμενο Δ.Σ. με
σχεδόν ομοφωνία, δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα στις προτάσεις επί της
αξιολόγησης είχε γίνει μία συνεδρίαση και ένα πρακτικό μετά από αυτό εμείς κάναμε Δ.Σ.
και στείλαμε τέσσερεις περίπου προτάσεις στην Εταιρεία για το θέμα της αξιολόγησης. Η
Εταιρεία  μας απάντησε με μία επιστολή στις, λέω στις 7/5 στείλαμε την επιστολή όπως
είχαμε δεσμευτεί θυμίζω στην διαδικασία την συμφιλιωτική με το Υπουργείο. Είχαμε
δεσμευτεί ότι μέχρι τις 7/5ου εμείς πρέπει με απόφαση Δ.Σ. να στείλουμε τις παρατηρήσεις
μας επί του συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης, αυτές οι παρατηρήσεις με απόφαση
του Δ.Σ. εστάλησαν στις 7/5ου η Διοίκηση της Εταιρείας μας απάντησε 17/5ου την οποία
βεβαίως απάντηση  εμείς δεν την υιοθετήσαμε καθόλου, ήτανε μια επιστολή για το οποίο
είπαμε στον κύριο Δαμάσκο ότι δεν συμφωνούμε. Κάναμε συνάντηση μετά με τον πρόεδρο
της Εταιρείας και Δ/νοντα Σύμβουλο τον κύριο Παναγιωτάκη, δέχθηκε κάποια θέματα τα
οποία εμείς είχαμε επιβάλλει με βάση και την παρατήρηση και πριν από 10-15 μέρες, πριν
τις εκλογές δηλαδή στις 2/7ου έγινε μία ενημέρωση και έχει αποστείλει η Διοίκηση
προφανώς με εντολή του Παναγιωτάκη μία επιστολή την οποία ζητήσαμε εγώ και ο
Αντώνης να κοινοποιηθεί και στα Σωματεία – μέλη, την έχετε πάρει όλοι, είδατε ότι είναι
τελείως διαφοροποιημένη σε σχέση με το γράμμα στην αρχή αλλά για να μην
σταματήσουμε και μάλλον να ξεκινήσει να τρέξει η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει
εμείς σήμερα να στείλουμε μία επιστολή η οποία θα συνεχίζει να διατηρεί την επιφύλαξη
για ένα ζήτημα, θυμίζω το ότι αυτά που ζητήσαμε έχουν γίνει αποδεκτά σε σχέση με το
πώς είναι η βάση. Ζητήσαμε να ξέρουμε ποια είναι η βάση γιατί δεν την γνωρίζαμε και το
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άλλο κυρίαρχο ήτανε να υπάρχει ο μέσος όρος της τριετίας προκειμένου κανείς να πάρει
την βαθμολογία, να πάρει το κλιμάκιό του.

Υπήρξανε σοβαρά προβλήματα μεταξύ α’, β’ και γ’ κριτή εκεί ζητήσαμε να υπάρχει
ένας Μ.Ο. αυτή ήτανε η πρώτη προσέγγιση του Συμβουλίου μας, αυτό δεν γίνεται
αποδεκτό από την Ετιαρεία, να είναι ο Μ.Ο. και συζητώντας  εγώ για να σας πω την
αλήθεια και με συναδέλφους – στελέχη μελών Δ.Σ. άλλων Συλλόγων έχουνε και οι ίδιοι τις
ενστάσεις τους γιατί θεωρούν και κατά την άποψή μου είναι σωστό, εκφράζω και την
προσωπική μου άποψη ότι είναι άλλης βαρύτητας βαθμολογία ενός εργοδηγού σε σχέση με
έναν τομεάρχη. Δηλαδή, δεν μπορεί  να έχουν ακριβώς την ίδια βαρύτητα ο α’ με τον γ’
γιατί και ο γ’ έχει την κύρια ευθύνη γενικότερα ασκών Διοίκηση. Γι αυτό δεν μπορεί να
συμπεριληφθεί ο Μ.Ο.. Ωστόσο, η διαφορά του α’ μεταξύ γ’ κριτή όπου πολλές φορές
είδαμε να υπερβαίνει και τα 100 μόρια μας ενημερώνουν ότι αυτή η βαθμολογία θα
ακυρώνεται αν υπάρξει τέτοια διαδικασία και θα συγκαλεί ο αμέσως επόμενος από τον γ’
κριτή, ανώτερος δηλαδή αν είναι ο τρίτος κριτής ο τομεάρχης ο Δ/ντής του Σταθμού θα
καλεί και τους τρεις κριτές προκειμένου να δει την βαθμολογία πριν πάει στο Συμβούλιο.

Έχουμε μία ένσταση εδώ, την έχουμε εκφράσει και στην συνάντησή μας, ότι τα 100
μόρια για να γίνει αυτή η ακύρωση της βαθμολογίας είναι πολλά, σε μία κλίμακα 500. Από
το 0 έως το 500 δηλαδή, είναι πολλά. Άμα βάλει ο άλλος 400 κι ο άλλος βάλει 300 είναι
πολλά, δηλαδή να το πω αλλιώς αν βάλει ο άλλος 300 κι ο άλλος 200 ο ένας σου έχει
προαχθεί και ο άλλος στα τάρταρα. Έτσι; πρέπει δηλαδή να κάνουμε αυτή την επισήμανση
για να τρέξει όμως η διαδικασία να αρθούν τα κλιμάκια γιατί έχουν μπλοκαριστεί και τα
κλιμάκια και κυρίως οι εντάξεις των συναδέλφων. Αυτή την έγκριση ζητούμε από το σώμα
προκειμένου με την παρατήρηση την συγκεκριμένη να σταλεί αυτή η διαδικασία. Κι επειδή
έπρεπε να κρατάμε την τριετία οι υπηρεσίες και μάλιστα ο Αραβαντινός έχει εφεύρει ένα
σύστημα επειδή το παλαιό σύστημα είχε άριστα το 900, το συγκεκριμένο έχει άριστα το
500 αλλά το 700 που ήταν η βάση στο παλαιό και το 300 που είναι τώρα μεταξύ 300 και
500 είναι 200 μόρια μεταξύ 700 και 500 είναι επίσης 200 μόρια άρα η αναλογία εκεί είναι
εύκολη να γίνει η αντιστοίχηση. Όπου αντιστοίχηση κάνει το εξής, νέα βαθμολογία είναι η
παλαιά μείον 400. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είχε 900 μείον 400 πάει 500 άρα μπορεί να
βγάλει το Μ.Ο.. Αν είχε 880 μείον 400 πάει 480 στο πεδίο της αντιστοίχησης μέχρι το 300
που είναι η βάση επειδή στο άλλο είχαμε 0 έως 700, και τώρα έχουμε 0 έως 300 έρχεται
και κάνει παλαιά βαθμολογία συν 200 δια 3. Για να μην έχει επίσης κανένα πρόβλημα,
δηλαδή αν κάποιος είχε 700 του βάζει συν 200, 900 δια τρία 300. Ναι και γίνεται όλη αυτή
η διαδικασία στην ουσία θα μας μείνει μια χρονιά για τον Μ.Ο. γιατί η πρώτη βαθμολογία
που έγινε το 2018 για την κρίση του ’17, όσες περιπτώσεις ήτανε κάτω από το 300 και
πήγαν στο Συμβούλιο πριν, πολλοί περί τόσων κραυγαλέων που έτσι κι αλλιώς ήτανε
στάσιμοι από πειθαρχικά κλπ, τα δώσανε όλα τα κλιμάκια, αυτή την ενημέρωση είχα και
από τον Στασινόπουλο ο οποίος παρακολούθησε την διαδικασία, γιατί σκεφτήκαμε να πάμε
να κάνουμε τον Μ.Ο. κι εκείνης της τριετίας αλλά μας έβγαζε αρνητικό και θα χρειαζόταν
να πάρουμε πίσω κλιμάκια σ’ αυτούς που τα έδωσε το Συμβούλιο. Γι αυτό είπαμε ότι την
πρώτη βαθμολογία «ο γεγονε γέγονε» με δεδομένο το ότι δεν είχαμε προβλήματα
σημαντικά των συναδέλφων. Άρα, με τις δύο επόμενες χρονιές η βαθμολογία θα πάρει το
Μ.Ο., θα δοθούν τα κλιμάκια και πάει λέγοντας για να κλείσουμε αυτή την ιστορία συν τις
δύο περιπτώσεις τις λεκτικές και για την εμπιστευτικότητα όπου μπήκε, γίνεται σαφής
αναφορά στο γράμμα αλλά και για την κλάση μόνο που επειδή χρειάζεται ν’ αλλάξει όλο το
βιβλίο θα έχει εφαρμογή από την καινούργια χρονιά. Αυτά είναι απόφαση Δ/νοντος
Συμβούλου, έτσι λέει το γράμμα για να προχωρήσει. Νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα κι επειδή εγώ ερήμην της διαδικασίας κι έτσι ήταν πολύ περίεργη.
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Με δεδομένο το ότι έπρεπε να έχουμε και τις αποχωρήσεις και όλο αυτό το πράγμα,
υπήρχε μια απόφαση του ψηφοδελτίου και της παράταξης να φέρουμε εκτός Ημερήσιας
διάταξης την εγγραφή του Σωματείου «Ζευς» και ενδεχομένως και κάποιων άλλων
Σωματείων αλλά λέω του «Ζευς», ήμουν λέω υποχρεωμένος να το φέρω σε προ ημερησίας
διάταξης, πριν ξεκινήσει το Δ.Σ. έκανα εγώ μία κουβέντα με τον Αντώνη τι κάνουμε γι αυτή
την περίπτωση, γιατί υπήρξε μία παλινωδία του Προεδρείου απέναντι στο αίτημα του
«Ζευς», πότε θα το φέρουμε στο Δ.Σ.. υπήρχε μια διαδικασία είπαμε  να μην το κάνουμε
τώρα μπροστά στις εκλογές της ΕΤΕ. Να μην το κάνουμε λόγω των κοινωνικοποιήσεων θα
γίνουν όλα μετά, το κάναμε κουβέντα στο προηγούμενο Δ.Σ., είπαμε να το δούμε
ενδεχομένως σ’ ένα Οργανωτικό Συνέδριο, ήταν η πρόταση του Αντώνη, και έτσι έκλεισε
η διαδικασία, χωρίς να είναι απόφαση αλλά δεν θέλω να αιφνιδιάσω κανέναν είμαι απόλυτα
ειλικρινής όπως ήμασταν τώρα και από την στιγμή που δεν μπήκε γιατί ήταν πολύ δύσκολη
η διαδικασία να μπει προ Ημερησίας Διάταξης, μου πε ο Αντώνης, στο επόμενο Συμβούλιο
μπορεί να έρθει ως θέμα. Να το κουβεντιάσουμε.

Υπάρχει μία παλιά απόφαση, η οποία εξελίχθηκε και είχε και απόφαση για εκείνη την
χρονική περίοδο αρνητική από το Πρωτοδικείο, τέλος πάντων… ωστόσο επαναλαμβάνω
δεν σημαίνει ότι επειδή απορρίφθηκε μία φορά δεν έχει δικαίωμα … επειδή έγιναν
διεργασίες και κουβέντες χρειάζεται εκ νέου αίτηση για νέα εγγραφή κι αν απορριφθεί να
μπορεί αυτός να πάει μετά ξανά στο δικαστήριο, αυτό είναι. Επειδή λοιπόν εγώ μέσα στο
κλίμα έτσι όπως ήταν η διαδικασία δεν ήθελα να βάλω προ ημερησίας διάταξης και το
ξέχασα κιόλας, το λέω εδώ και για τα πρακτικά. Ωστόσο μιλώντας και με τον Αντώνη μου
είπε ας γίνει η αίτηση και ας έρθει στο επόμενο Συμβούλιο. Αυτό λέω για να είμαστε και
καθαροί και απέναντι στους συναδέλφους οι οποίοι επαναλαμβάνω κι ο Χαροκόπος κι ο
Στεργάκης έχουν μιλήσει και μ’ εμένα και με τον Αντώνη και δεν υπάρχει κάτι απορριπτικό
ή κάτι θετικό a priori. Μπορεί το δικό μου το ψηφοδέλτιο, και το λέω εκ των προτέρων, ότι
θα υπερψηφίσει την διαδικασία εφόσον γίνει η αίτηση αλλά το Δ.Σ. θα αποφασίσει. Το λέω
όμως, επαναλαμβάνω Αντώνη επειδή κάναμε μία κουβέντα μαζί για να μην θεωρηθεί ότι
δεν ειπώθηκε έστω και προ Ημερησίας Διάταξης. Για να είναι τυπικά εντάξει και ο Σύλλογος
μπορεί να κάνει και την αίτηση έτσι ώστε να έχει δικαίωμα ακόμα και της προσφυγής.

Καρράς: το πρώτο πράγμα είναι για την αξιολόγηση τα είπες λίγο – πολύ, εμείς
πήγαμε και με μία άλλη διάθεση, βέβαια δεν υιοθετήθηκε από την Διοίκηση, για τον Μ.Ο.
των τριών κριτών, δεν υπήρχε και στην προηγούμενη αξιολόγηση. Αν μου πείτε εμένα
προσωπικά αν ήταν σωστό, θα σας έλεγα ναι αλλά και από την πλευρά της Διοίκησης κι
αυτοί το βλέπουν κάπως διαφορετικά. Θέλουν δηλαδή το υπερκείμενο όργανο, ο Δ/ντής
του εργοστασίου να έχει μια άλλη βαρύτητα στην κρίση, στην βαθμολόγηση απ’ ότι ο
εργοδηγός. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς η προηγούμενη αξιολόγηση δεν το είχε, δεν θα
το έχει και η σημερινή. Είναι ηθικό το ζήτημα να συνεχίσει η αξιολόγηση γιατί  πρέπει να
ενταχτούν οι συνάδελφοί μας που είναι εν αναμονή, και αν δεν το προχωρήσει θα
πήγαιναν απ’ το νέο έτος, και πρέπει να προαχθούν οι συνάδελφοι μας γιατί δεν έχουν
πάρει τα κλιμάκιά τους κι αυτοί θα πήγαιναν πολύ πίσω. Η αντιστοίχηση όπως την είπε ο
Γιώργος  είναι σωστή, είναι δηλαδή πραγματική, είναι ρεαλιστική οπότε θα προχωρήσουμε
πάνω σε αυτό.

Tώρα για το Σωματείο «Ζευς» είχαμε τρία αιτήματα, τριών Σωματείων, δεν έγιναν
αποδεκτά μέσα από αυτή την διαδικασία που λίγο – πολύ γνωρίζουμε όλοι και το ότι πήραν
απόφαση δικαστηρίου και ότι δεν το δέχτηκε και το Συνέδριο τότε μετά την απόφαση του
δικαστηρίου. Υπήρχαν κάποια προβλήματα για το κάθε Συνδικάτο διαφορετικά. Για τον
«Ζευς» υπήρχε το πρόβλημα ότι ο Χαροκόπος ήταν και σύνεδρος και στην ΕΤΕ, ήταν
σύνεδρος και στον «Ζευς» και τώρα εδώ παρατηρείται, έγιναν εκλογές στην ΕΤΕ, οπότε αν
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θέλουν τα Συνδικάτα να ξαναεγγραφούν πρέπει να έχουν ένα αίτημα συγκεκριμένο που
αναφέρεται στο καταστατικό.  Αυτό το αίτημα είμαστε υποχρεωμένοι αν το φέρουμε προς
συζήτηση στο Δ.Σ.. Τίποτε διαφορετικό, αλλά χωρίς αίτημα μόνο με προφορικό λόγο δεν
μπορούμε να φέρουμε τίποτα στο Δ.Σ.. Το αίτημα είχε γίνει τότε, τελείωσε. Πρέπει να γίνει
αίτημα. Αίτημα έχω ένα αυτή είναι η αλήθεια αλλά δεν το έφερα στο Δ.Σ. γιατί θεώρησα
ότι πρέπει ν’ ακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς οποιοδήποτε Συνδικάτο μπει, μπαίνει μετά από
απόφαση του Συνεδρίου, δεν μπαίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. έτσι; κλείνω εγώ την
κουβέντα και αν έχουμε ολοκληρώσει να πούμε δυο πράγματα.

Πιστεύος: Συνάδελφοι, καλωσορίζω κι εγώ το Δ.Σ., θέλω κι εγώ, με την σειρά μου,
να ευχηθώ στους συνταξιούχους συναδέλφους να έχουν υγεία, ευτυχία και χαρούμενη
οικογενειακή ζωή. Μία παρατήρηση Γιώργο ως προς την αξιολόγηση έτσι; οι απαντήσεις
που έστειλε η Διοίκηση οι τελευταίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση, υπάρχουν δύο
εκκρεμότητες. Η μία εκκρεμότητα είναι αυτό με το Μ.Ο. που είπατε, που θα μπορούσε η
Διοίκηση κι αυτή την στιγμή να βάζει συντελεστή βαρύτητας ανάλογα τον κριτή, α’, β’, γ’
και να μην πάμε τώρα στον τέταρτο κριτή, το οποίο πάλι θα φέρει πίσω την αξιολόγηση
απ’ την στιγμή που αναρτούνται στο …, για να βγει πρέπει να είναι τελειωμένη και η
αξιολόγηση έτσι; άρα πάλι θα υπάρχει καθυστέρηση έτσι; μ’ αυτούς που θα έχουν πάνω
από 100 μονάδες διαφορά, θα μπορούσε από τώρα να βάλει συντελεστή βαρύτητας αν
κριτή πρώτο, δεύτερο 20%,30%, 50%; Αυτό είναι θέμα της Διοίκησης που θα το
συμφωνήσουμε σαν Συνδικάτο μαζί.

Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι με την αξιολόγηση του ‘17, ναι μεν
για το μεταβατικό στάδιο μπορεί να προβλέπεται  αυτός ο αλγόριθμος που εγώ δεν τον
έχω δει γραπτώς και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτά και πως θα λειτουργήσει στην
πράξη, θα δημιουργήσει όμως πρόβλημα σ’ αυτούς τους οποίους αξιολογηθήκανε το ’17,
το ’18 και το ’19 για το κλιμάκιο που θα πάρουν το ’20 δηλαδή αυτοί που είχαν πάρει
κλιμάκιο το ΄16 και είναι να πάρουν το ’20 μετά, γι αυτούς η πρώτη αξιολόγηση του’17
που είναι χωρίς βάση γιατί αυτό είπαν όλοι οι αξιολογητές «δεν ξέραμε την βάση και γι
αυτό αξιολογήσαμε έτσι» θα δημιουργήσει πρόβλημα. πρέπει να δοθεί μέριμνα και σ’
αυτούς που πρώτη φορά αξιολογήθηκαν με το καινούργιο σύστημα αξιολόγησης.
Καταλαβαίνεις τι λέω έτσι;

Επίσης, κατάλαβες τι σου λέω έτσι; Γιατί, ναι μεν γι αυτούς θα πάρει αυτός ο
αλγόριθμος αλλά όταν θα μπούμε στην κανονική τριετία του 300 αυτοί που αξιολόγησαν
το ’17 κι έχουν 220 ή 250 θ’ αντιμετωπίσουν πρόβλημα το ’20 και πρέπει να λυθεί από
τώρα αυτό το πράγμα για να προχωρήσουμε. Όπως επίσης, είπατε, δεν αντιλέγω κι εγώ,
ότι όσοι πήγανε κριθήκανε στα Συμβούλια Κρίσεως πήραν όλοι εκτός κραυγαλέων
περιπτώσεων, αν ξέρετε πόσοι είναι ακόμα που δεν έχουν περάσει Συμβούλια Κρίσεως με
την αξιολόγηση την περσινή.  … Δεν το ξέρω κι εγώ γιατί ο καθένας έχει τα Συμβούλια
Κρίσεως τα δικά του ανά Σωματείο, ανά εκπρόσωπο που ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα, τι
υπάρχει από πίσω δεν ξέρουμε. Σου είπα η αξιολόγηση πρέπει να δοθεί από τώρα λύση γι
αυτούς που θα πάνε το ’20 και θα έχουν πρώτη βαθμολογία το ’17 για να πάρουν κλιμάκιο.
Αναγωγή δεν γίνεται σε όμοια πράγματα, τώρα αν γίνεται αναγωγή γιατί έχεις διαφορετική
βάση, έχεις το 700 με το 300, Αντώνη δεν διαφωνούμε μεταξύ μας, είπαμε αυτό στο είπα
κι όταν ήμασταν στην διαβούλευση κι όταν ήμασταν κατ’ ιδίαν ότι, εγώ πιστεύω, γιατί
είπατε ότι θα πάτε να μιλήσετε κι είπες Γιώργο ότι θα στείλεις επιστολή τ’ απόγευμα,
αύριο, πότε θα την στείλεις ότι πρέπει αυτά ατ δύο ζητήματα να λυθούν πριν
προχωρήσουμε στην αξιολόγηση. Διότι τα πράγματα τρέχουν, μεταβάλλονται, το ότι θα
πάρουν κλιμάκια και πέρσι όταν δημιουργήθηκε πρώτη φορά αυτή η αξιολόγηση τα
κλιμάκια άρχισαν να δίνονται απ’ τον Νοέμβριο, τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Έτσι; δεν
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είναι θέμα αργοπορίας θα μπούνε μέσα στην ροή, καλύτερα είναι να καθυστερήσουμε μια
βδομάδα αν φτιάξουμε αυτά τα δύο θέματα παρά να τρέξουμε και να χουμε πρόβλημα

Μόσχου: όσον αφορά παιδιά για την αξιολόγηση υπάρχουν 500 καινούργιοι
συνάδελφοι που δεν χρεωστάνε τίποτα ας είναι τα κλιμάκια να ταλαιπωρούνται. Πιστεύω
ότι υπάρχει σχεδόν ταύτιση απόψεων και πρέπει άμεσα να κλείσει.

Δεύτερον, επειδή αναφέρθηκε ότι στο επόμενο Συμβούλιο θα ‘ρθει ως προς
συζήτηση  να ενταχθεί ένα Σωματείο, καμία αντίρρηση αλλά με δεδομένο ότι έχουμε  πάρα
πολλά ανοιχτά μέτωπα και θα έχουμε το επόμενο διάστημα που θα είναι μεγάλο, πρέπει να
έχουμε και την αξιοπιστία του Συνδικάτου. Πριν από δύο χρόνια στο τελευταίο Συνέδριο
μας, είπαμε ότι απ’ το επόμενο θα ‘χουμε τίμιες και έντιμες εκλογές και κανένας
διπλοψηφίσας. Και πάνω απ’ όλα να πληρώσουν όλοι με βάση τους συνέδρους. Αυτό θέλω
στο επόμενο Συμβούλιο να συζητηθεί πέρα από τα μεγάλα θέματα για να ξέρουμε τι
κάνουμε. Νομιμοποιούνται όλοι; Νομιμοποιούνται αυτοί που δεν πληρώνουν; Τι θα γίνει;
Νομίζω ότι στο τελευταίο Συνέδριο δεσμευτήκαμε για κάποια πράγματα. Και πρέπει να
αρθεί τώρα άμεσα πριν πάμε στο Συνέδριο. Διαφορετικά, κάποιοι θα σηκώσουμε
ανάστημα. Κάποιοι πληρώνουμε από την πρώτη μέρα ……………. έχουμε χίλιους
συνταξιούχους αυτή την στιγμή κι όμως συμμετέχουμε. Κάποιοι άλλοι πιστεύω δεν
πληρώνουν και κάποιοι άλλοι έχουν διπλοψηφίσαντες. Αυτά να τα διευκρινίσουμε, ή πάμε
και συνεχίζουμε να το αποφασίσουμε τώρα σε καθεστώς αυτό που υπήρχε ή κάνουμε
επιτέλους αυτά που λέγαμε από το ’20 έντιμα για να ρθει κι αξιοπιστία. Έχουμε μπροστά
μας πολλούς αγώνες. Θέλω στο επόμενο Συμβούλιο να συζητηθεί κι αυτό κι ότι
επιλέξουμε. Μαϊμού συνέδρους ………… θέλουμε αυτό που συμφωνήσαμε; Να
τελειώνουμε. Και να ξέρουμε αν πρέπει να πληρώνουμε επί ψηφισάντων ή πραγματικών
…………..

Καρράς: εγώ για το θέμα του Συνεδρίου του πραγματικού δεν διαφωνώ καθόλου
και μάλιστα είπα ότι θα πρέπει ότι  ως όργανα ν’ αποφασίσουμε και ίσως το ανώτερο να
πάμε και σε οργανωτικό Συνέδριο αν χρειάζεται μέσα από μία εισήγηση που θα χει η
Οργανωτική Επιτροπή, η Οργανωτική Επιτροπή είναι συγκεκριμένα εκλεγμένα στελέχη του
Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ και πάει λέγοντας. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου να πάμε σε μία τέτοια
πολιτική. Αν πάμε σε μια πολιτική το τι συμφέρει την κάθε παράταξη το μόνο που θα
κάνουμε είναι να συγκρουστούμε, και σ’ αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι δεν χρειάζονται
συγκρούσεις, συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο του Σπάρτακου έτσι όπως το βαλε.
Έχουμε αγώνες κλπ, όπως ακριβώς τα είπε. Δεν θα πρέπει να μπούμε σ’ αυτή την
διαδικασία και γι αυτό είμαι κι επιφυλακτικός για το θέμα του «Ζευς» παρότι είπες για Δ.Σ.,
εγώ λέω ότι όλα αυτά τα Συνδικάτα γιατί έχω κι άλλα αιτήματα, να πάμε σε Συνέδριο. Αν
τώρα πάμε σ’ ένα Δ.Σ. και θέλω εγώ ως Συνδικάτο ΔΑΚΕ να βάλω ένα συγκεκριμένο
Σωματείο ή το δικό σας ένα άλλο ψηφοδέλτιο κι ένα τρίτο, γιατί έχουμε τρία αιτήματα που
απορρίφθηκαν συγκεκριμένα τότε δεν θα βγάλουμε άκρη. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε πιο
συντεταγμένα το πα και στο προηγούμενο Δ.Σ. το λέω και τώρα. Αν θέλουμε να πάμε έτσι
όπως θεωρείτε δεν έχω κανένα πρόβλημα θα τα βάλω στο Δ.Σ., αυτό είπα και στον
πρόεδρο και θα τα συζητήσουμε. Κανένα ζήτημα.

Τώρα, για να κλείσω λίγο  κουβέντα, θεωρώ ότι κάναμε μία πάρα πολύ μεγάλη
κουβέντα αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή σαν να κάνουμε μία νέα αρχή σαν
Ομοσπονδία. Είπα και στην εισήγηση μου στην αρχή ότι η Ομοσπονδία δεν άλλαξε η
Κυβέρνηση άλλαξε. Εκεί που θα έπρεπε να ρίξουμε βαρύτητα, διότι έχουμε μια νέα αρχή
και θα πρέπει να συζητήσουμε έντονα και πρέπει να σας τσιγκλήσω λίγο  όχι για τώρα, για
το μέλλον. Θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση διότι θεωρώ ότι ο Αντώνης ο Αναγνώστου
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που λείπει, δεν ξέρω είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είπε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την
ισχυρή ΔΕΗ, βιώσιμη ΔΕΗ, να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας και να διασφαλίσουμε και
τις σχέσεις εργασίας και τα μισθολογικά μας. Αυτά όμως για να γίνουνε θα πρέπει να
συμφωνήσουμε σε μία πρόταση. Γιατί, το κορυφαίο ζήτημα σήμερα που έχουμε ως
Επιχείρηση όχι επειδή άλλαξε η Κυβέρνηση κι εδώ είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε αν
θέλετε και μία πολιτική χωρίς να μας κατηγορούν ότι κάνουμε μονομερή κριτική, να πούμε
ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επέφερε στόχο ίσα – ίσα άλλα μας είπε στην αρχή,
άλλα μας είπε στην μέση, άλλα φτάσαμε στο τέλος. Και για να μην κάνω μία κρίση
γενικότερα για το που έχουν φτάσει οι εργαζόμενοι και οι έλληνες πολίτες, να κάνω
ειδικότερα για την ΔΕΗ, η ΔΕΗ κύριοι παρουσιάζεται σήμερα με πολλές ζημιές.

Έαν, δεν καταφέρει να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες, εάν δεν καταφέρει να
χρηματοδοτηθεί από το κράτος που η ΡΑΕ αντιστέκεται σθεναρά και το έχουν δηλώσει
όλοι, εάν δεν καταφέρει να πάρει τα ανείσπρακτα που ναι μεν συμφωνώ απόλυτα με τον
πρόεδρο αλλά διαφωνώ με κάποιους που εμμένουν ότι ακόμα και σήμερα και στα κανάλια,
εμμένουν ότι δεν πρέπει να κοπεί το ρεύμα στον ελληνικό λαό, το ‘πανε και προχθές,
ευτυχώς που στην πορεία το διορθώσανε και είπαν «μπαταχτσήδες», αν δεν λέγανε τον
«μπαταχτσήδες»  θα μένα με στο «δεν πληρώνω», μεταφέρανε το πρόβλημα στον
Βενιζέλο, ναι μεν ο Βενιζέλος είχε ένα πρόβλημα που έφερε τον ΕΝΦΥΑ και τον ενέπλεξε κι
εκείνη η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου θα τους καταλογίζαμε ευθύνες αλλά δεν ενέπλεξε
ότι ήταν από την ίδια μήτρα με τον Βενιζέλο και μια χρονιά πριν ακολουθούσε τον
Βενιζέλο, άλλο αν την επόμενη χρονιά ξέφυγε και πήγε λίγο πιο αριστερά. Έτσι είναι
ακριβώς, χθες έβλεπα το οξύμωρο να φεύγει η Παπακώστα από τον ΣΥΡΙΖΑ και να μπαίνει
ο Χρυσοχοϊδης  στην σημερινή Κυβέρνηση τι να κάνω; Αυτή είναι η αλήθεια.

Αλλά θέλετε να σας πω κάτι; Λέει ο πρόεδρος κάτι κι εκεί συμφωνώ απόλυτα γιατί
είναι και κοινό που το λέμε, παίρνουμε μία απόφαση και λέμε ότι πρέπει να πληρώσουμε.
Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας επειδή τον συμφέρει να γίνεται θεμιτός σ’ αυτούς που
τους ακούει στον Παπαδάκη π.χ. που εσύ έγινες αθέμιτος, να γίνεται θεμιτός και να λέει α!
μην πληρώσει κανείς! Ή έχουμε μία απόφαση και την υιοθετούμε όλοι ή τότε άλλα λέει ο
ένας άλλα λέει ο άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και θέλετε να
σας πω; Γιατί είπα θα σας τσιγκλήσω λιγάκι.  Αυτά τα τρία πράγματα για να ισχύσουνε,
ισχυρή ΔΕΗ, θέσεις εργασίας, σχέσεις εργασίας, αυτό που είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης
που θα το κάνω ως ερώτημα τι θα γίνει θα πάρουμε τα λεφτά; Διαφωνεί κάποιος ότι
πρέπει να μας ξαναδώσουν τα ειδικά επιδόματα; Έχει λεφτά η ΔΕΗ; υπάρχουν χρήματα;
Εγώ θα πω ναι υπάρχουν. Το θέμα είναι, εμείς έχουμε μία πρόταση το πώς θα ξεβαλτώσει
η Εταιρεία; Πήγαμε στον Παναγιωτάκη και την πρώτη φορά μας είπε ότι δεν μπορεί να τα
δώσει λόγω τω επικείμενων εκλογών, την δεύτερη φορά μας είπε ότι η ΔΕΗ έχει ζημιές και
δεν υπάρχουν χρήματα, τώρα εδώ είναι ένα ζήτημα για εμάς, παίρνουμε τα ειδικά
επιδόματα;

Και ένα άλλο ζήτημα, θα προτάξουμε την βιωσιμότητα της Εταιρείας; Να σας πω κι
ένα άλλο ζήτημα; λοιπόν, με λίγα λόγια για να ολοκληρώσω και να τελειώσω θεωρώ ότι
πια πρέπει να πάμε να ωριμάσουμε μια πρόταση. Εμείς είχαμε πρόταση λίγο –πολύ και σας
την είχαμε καταθέσει. Πως; Θα προχωρήσει και την είχα καταθέσει εγώ σε ένα πιο
προηγούμενο, πως θα παντρέψουμε γιατί παιδιά θέλετε να σας πω κάτι; Αυτό εδώ το
τρίπτυχο που λέω ισχυρή ΔΕΗ, θέσεις εργασίας, σχέσεις εργασίας και μισθολογικά υπάρχει
κι ένα άλλο τρίπτυχο. Είμαστε υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ηλεκτρική
ενέργεια; Ποιος δεν είναι υπέρ; Είμαστε. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι και το έλεγε πολλές
φορές ο πρόεδρος,  και δεν το έλεγα εγώ γιατί μυημένοι είμαστε και το ξέρουμε, θα πρέπει
να σκεφτούμε ότι την επόμενη μέρα θα είναι και ι ιδιώτες. Κι εδώ σαν Συνδικάτο θα
αναλογιστούμε πολύ αν θα βγαίνει αυτό το Σωματείο Ενέργειας που κάνει πολιτική στην
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Ηλεκτρενέργεια, έτσι δεν είναι πρόεδρε; Τελευταία έβγαλε και μια ανακοίνωση στήριξης ή
αν θα πούμε εμείς στο να εκφράσουμε αυτούς τους εργαζόμενους. κι αυτό είναι ένα θέμα
που θα γίνει συζήτηση κάποια στιγμή. Μπορεί να μην είναι ώριμο σήμερα αλλά αύριο
μπορεί να είναι ώριμο. Οπότε σ’ αυτή την διαδικασία και της πολιτικής του ελεύθερου
ανταγωνισμού το ότι θα μπούνε ιδιώτες και θα μπούνε μέχρι το 50% θεωρώ στην
ηλεκτρενέργεια, εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε εμείς ως Εταιρεία, ως εργαζόμενοι, ως
Συνδικάτο ώριμο και  με τα Σωματεία μέλη μας το τι πρόταση θα έχουμε. Και πρόταση για
την βιωσιμότητα κι όλα αυτά που προείπα το τρίπτυχο το πρώτο αλλά και πρόταση πως θα
κινηθούμε ως Συνδικάτο το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν θέλετε ν’ απεμπολήσουμε το
ΚΗΕ. Είναι ένα ζήτημα κι αυτό που θα πρέπει να κουβεντιαστεί. Εξαιρούμαστε σε κάτι θα
πω, όχι τόσο ως Δ.Σ. αλλά περισσότερο ως εργαζόμενοι και λιγότερο ως Σωματεία – μέλη.
Δεν έχουμε προτάσεις που να ικανοποιούν όλες τις πλευρές. Πρέπει να βρούμε μία κοινή
πρόταση που θα ικανοποιεί και την ΔΕΗ πρωτίστως και τον ελεύθερο ανταγωνισμό και
τους Ευρωπαίους που μας τα επιβάλλουν γιατί άλλαξε η Κυβέρνηση αλλά δεν θεωρώ ότι η
Digicom άλλαξε,  ούτε θεωρώ ότι οι βουλές και οι οδηγίες και οι προτάσεις της Ε.Ε. που
λέγαν μέχρι χθες επιβάλλονται στην Κυβέρνηση την προηγούμενη. Επιβάλλονται και στην
αυριανή.

Οπότε, θα πρέπει να δούμε τους τρόπους αυτούς ώστε να μπορέσουμε να
πετύχουμε και ισχυρή ΔΕΗ και θέσεις εργασίας περισσότερες κι αν θέλετε και αυτό που
έχουμε βάλει ως κορωνίδα, να κρατήσουμε τους μισθούς μας. γιατί εμείς θέλουμε να
κρατήσουμε τους μισθούς μας σ’ ένα … Οπότε, θεωρώ ότι θα πρέπει και με τα Σωματεία
μέλη παρότι εμείς έχουμε άποψη και πρόταση, θα πρέπει κάπως στο επόμενο Δ.Σ. να την
κωδικοποιήσουμε και αυτή η πρόταση θα πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Μην μπούμε στην
διαδικασία και κλείνω, να χάνουμε δηλαδή αυτό που μας αφορά σήμερα ότι ο Όμιλος ΔΕΗ,
κατ’ επέκταση και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν πάει καλά και μπούμε σε μια διαδικασία αντιπαλότητας
παραταξιακής και πολιτικής αν θέλετε, περισσότερο πολιτικής και χάσουμε αυτό που πρέπει
να ‘χουμε, μια συγκεκριμένη πρόταση για να πείσουμε.

Αυτά ήθελα να πω, θεωρώ ότι έχουμε μια ώριμη πρόταση, μπορούμε να την
ωριμάσουμε κι άλλο γιατί εκεί θα καταλήξουμε είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε.

Αδαμίδης: λοιπόν για να ολοκληρώνουμε την διαδικασία να πω κι εγώ ένα δύο
πράγματα σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν για τον Παναγιωτάκη. Ακούστε, ποια είναι
η πραγματικότητα, έτσι τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ και προκύπτει από το
video που υπάρχει αναρτημένο. Ο Παναγιωτάκης είπε το εξής, γιατί εκτιμώ ότι
παρεξηγήθηκε, βεβαίως αν ήθελε να το αλλάξει θα μπορούσε να το αλλάξει, να το
διαψεύσει. Είπε επί λέξει λοιπόν ο Παναγιωτάκης ότι δύο είναι οι πολιτικές. Μία αυτή που
εφαρμόζει η σημερινή Κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι η ΔΕΗ πρέπει να μείνει υπό δημόσιο
έλεγχο, γι αυτό και δεν έχει πουλήσει το 17% του ΤΑΥΠΕΔ και μία δεύτερη είναι αυτή η
οποία λέει ότι αυτό θα πρέπει να πουληθεί το 17% και να φύγει από  το 51% το ελληνικό
δημόσιο αλλά δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Προφανώς την μία πολιτική έβαλε
αυτό που είπε ο Αντώνης ότι εφόσον είναι έτσι τα πράγματα δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια
στρέβλωση στην αγορά και να μην αφήνουν την εταιρεία να δουλέψει στον ανταγωνισμό.
Βλέπε προσλήψεις, βλέπε οτιδήποτε άλλο και πάει λέγοντας τα οποία τα γνωρίζετε και
εσείς.

Στην άλλη πολιτική όμως ο στρατηγικός Εταίρος είπε ότι δεν μπορεί να μπει εφόσον
πουληθούν οι μονάδες. Θα ναι λάθος και έγκλημα γιατί δεν θα μείνει και τίποτα, δεν θα
πιάσει και λεφτά δηλαδή αυτό εννοούσε. Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει η αποεπένδυση
δεν το συζητάμε, το θέλει αυτός. Αλλά για να είμαστε έτσι, απόλυτα ειλικρινείς  έχει να πει
ποιες είναι οι πολιτικές που θα έρθουν; Η πολιτική η μία λέει ότι εγώ διατηρώ τον έλεγχο
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το 51%, δεν δίνω το 17% η ΔΕΗ θα είναι Δημόσια έξω και πέρα αν πρέπει μία υποχρέωση
η οποία προέκυψε από αμετάκλητη απόφαση του Δικαστηρίου να την φτιάξω, άρα δίνω τα
Λιγνιτικά τα οποία προφανώς δεν συμφωνούμε, η άλλη που θέλει στρατηγικό Εταίρο λέει
ότι δεν μπορεί να γίνει αφού πουληθούν. Κι αυτό για μένα είναι σωστό, αν βάζει κανείς
στρατηγικό Εταίρο, όχι ότι υιοθετώ την πρόταση του «στρατηγικού εταίρου» δεν έχουμε
αποφασίσει  σε αυτό, έχω άλλη άποψη για το πώς η Εταιρεία μπορεί να περπατήσει,
γίνεται κι αλλιώς. Ο ΑΔΜΗΕ είναι μία ιστορία που δείχνει αν μπορεί να πάει υπό Δημόσιο
έλεγχο.

Αν μάζευε ο Παναγιωτάκης τα 3 δις δεν θα ήταν τώρα 900 εκατομμύρια μέσα. Εγώ
πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μία Εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο γιατί τότε θα πρέπει να
παραδεχτούμε ότι το μοντέλο απέτυχε και να πούμε γιατί δεν το ‘κανε ο παππούς ο
συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης το ’92. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ τουλάχιστον ένα τέτοιο
πισωγύρισμα.  Το αν θα μπούμε σε μια διαδικασία γιατί δεν μπορούμε να συγκρουστούμε ή
μάλλον η σύγκρουση μπορεί να μας δημιουργήσει τεράστια και χρειαστεί να
ξανακουβεντιάσουμε είναι άλλο θέμα. Αλλά στο ιδεολογικό πεδίο ότι εγώ είμαι υπέρ της
ιδιωτικοποίησης και ο άλλος είναι υπέρ του ελέγχου του ελληνικού δημοσίου σε Εταιρείες
όπως είναι η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ ή οτιδήποτε άλλο αυτό είναι καθαρό έτσι; μπορούμε να έχουμε
άποψη και να το λύσουμε. Αυτό για το τι ειπώθηκε από τον Παναγιωτάκη γιατί το
χρησιμοποίησαν πάρα πολλοί, επαναλαμβάνω βεβαίως και ο ίδιος δεν βγήκε να κάνει μία
διόρθωση, εάν έχουνε στρεβλώσεις οι δηλώσεις του. Έπρεπε να πει ότι εγώ δεν λέω αυτό
αλλά επειδή προφανώς  κάνει και το άνοιγμα στη νέα Διοίκηση, τη νέα Κυβέρνηση, έχει
συνάντηση αυτή την ώρα με τον Χατζηδάκη για να δουν πως θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Αν 7θα του ζητήσει την παραίτηση ή όχι. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα, άλλοι λένε ότι
θα του ζητήσει την παραίτηση άλλοι λένε ότι μπορεί να παραμείνει περαιτέρω διότι τα
4600 δεν είναι και ελκυστικός μισθός για να έρθει κάποιος άλλος από την αγορά. Έτσι; να
το καταλαβαίνουμε κι αυτό.

Τώρα, επιμένω ότι κλείνουμε σ’ αυτή την διαδικασία, θα δούμε τις προγραμματικές
δηλώσεις, θα δούμε πως θα εξελιχθούν, εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε, να
συγκρουστούμε ο καθένας άμα θέλει να πάρει θέση επί των προγραμματικών δηλώσεων, η
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αυτή την ώρα λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις της. μία, δύο, τρεις
συγκεκριμένες και σ’ αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε. Θα ζητήσουμε την συνάντηση όσο
γίνεται πιο γρήγορα, μακάρι να μπορέσει να μας δει πριν τις προγραμματικές δηλώσεις. Σε
δύο ώρες από τώρα θα ‘χει φύγει η επιστολή που θα, μόλις τελειώσει το Συμβούλιο. Σε ότι
έχει να κάνει με τα ειδικά επιδόματα έχουμε πει κι έχουμε ενημερώσει το Συμβούλιο ότι
ζήτησε ο Παναγιωτάκης να κουβεντιάσουν για τα ειδικά επιδόματα εντός του Ιουλίου, για
δύο λόγους. Πρωτίστως να δούμε τι θα γίνει και δευτερευόντως ότι κοντά στα οικονομικά
αποτελέσματα η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή θα τα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερο
πρόβλημα. Δηλαδή, άμα λέγαμε εγκρίνονται κι έπρεπε να εκταμιεύσει αναδρομικώς από
1/1/19 ένα ποσό το οποίο να πούμε ξέρω ‘γω ανεβάζει ακόμη περαιτέρω τα ζητήματα της
μισθοδοσίας γιατί θυμίζω ότι στην ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το μόνο
«θετικό», δεν αφορά εμάς, γιατί εμείς χάσαμε 5,5 δισεκατομμύρια από τους μισθούς,
θετικό ισοζύγιο για τις αγορές είναι η μείωση του κόστους μισθοδοσίας, αυτό εμφάνισε ως
θετικό επαναλαμβάνω για τις αγορές, είπε ότι παρόλα αυτά καταφέραμε και μειώσαμε το
κόστος μισθοδοσία κατά 2% περίπου. Άρα λοιπόν, αν πήγαινε γι αυτό έγινε ο λόγος του
Ιουλίου κι εμείς το ξέραμε, γι αυτό και είπαμε ότι δεν θα είναι σε μία δόση ή άπαξ,  μέσα
σε τρεις δόσεις είπε ο Αντώνης γιατί πρέπει να το κουβεντιάσουμε και να το
συναποφασίσουμε αυτό. Όταν μας είπε αυτός Ιούλιο κι εμείς ξέραμε κι αυτός ήξερε τα
οικονομικά αποτελέσματα ότι δεν θα έχει «θετικό» πρόσημο για την αποτίμησή τους, γιατί
στόχος τους είναι να μειωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.
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Θα δούμε, το κρατσλόου έχει τεράστια προβλήματα με δεδομένο ότι μας
τρολάρουνε κι εδώ σ’ αυτό θα είμαστε προσεκτικοί και το επόμενο χρονικό διάστημα γιατί
ήδη εμφάνισαν πόσο είναι το κόστος μισθοδοσίας ότι είναι κατά 60% περισσότερο από το
κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων στον ΟΤΕ οι οποίοι είναι και 2.000 περισσότεροι και
είναι βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών, εμείς πρέπει να είμαστε λίγο ταμπουρωμένοι. Θα
βγούμε προς τα έξω όταν πρέπει να βγούμε, διότι είναι βέβαιο ότι δεν μας καταλαβαίνει και
η κοινωνία έξω. Δεν απεμπολούμε τις θέσεις μας, ξέρουμε ότι αυτό γίνεται με μία τεράστια
προσπάθεια και τεράστια δουλειά και επιπλέον ώρες εργασίας αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι
και τα προβλήματα είναι μπροστά. Δηλαδή τι να λέμε τώρα; Όταν έχουν τέσσερεις μήνες
απλήρωτοι οι εργολαβικοί στην ουσία έχει κάνει στάση πληρωμών η Εταιρεία, το έχουμε
ξαναπεί, εγώ παίρνω για παράδειγμα το πλαφόν κι ο άλλος είναι τέσσερεις μήνες
απλήρωτος και κάνουμε  στο ίδιο πόστο. Δεν θέλει πάρα πολύ να γυρίσεις η ιστορία. Κι
αυτοί είναι συνάδελφοι. Κι εμείς υποτίθεται κι έχει δίκιο ο Ηλίας πολλές φορές που και εμείς
το λέμε, γαλέρα είναι, απλώς δεν τους εκπροσωπούμε εμείς. Τους εκπροσωπούν αυτοί οι
οποίοι δεν μπορούν να κάνουν Συνέδριο. Τους εκπροσωπεί ο Παναγόπουλος. Αυτός τους
εκπροσωπεί, ο οποίος πρόκειται για μία περίπτωση άθλια. Περί αυτού πρόκειται.
Περιμένουν από εμάς να σώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, και αυτοί είναι μια
χαρά, με την διαχείριση ξέρω γω των προγραμμάτων και των εκατομμυρίων και
δισεκατομμυρίων. Και δήθεν εκπροσωπούν εργαζομένους που είναι 4 και 5 μήνες
απλήρωτοι που τους εκπροσωπούν τα Συνδικάτα τους και τα Εργατικά Κέντρα αλλά την
ευθύνη κι γι αυτούς εμείς θα την έχουμε. Εγώ τους έχω πει ότι άμα είχαμε την ευθύνη,
άμα παίρναμε την ευθύνη να τους εντάξουμε όλους αυτούς, δεν είναι εργοδότες μας για να
κουβεντιάσουμε, και ότι παρεμβάσεις έχουνε κάνει τα τοπικά Σωματεία τα έχουνε κάνει για
τους εργολαβικούς. Στην Μεγαλόπολη, στην Πτολεμαΐδα, οπουδήποτε. Στην Αθηνά με
τους κάθε λογής «Καλιογρίτσιδες», αλλά εμείς έχουμε το πρόβλημα, μην το βγάλουμε στο
ξέφωτο γιατί εμείς θα την πατήσουμε. Το κόστος και το στοίχημα μείωσης του κόστους
παραγωγής τι μισθοδοσία αφορά; Τα άλλα πετρέλαια και τέτοια είναι ανελαστικά. Για να
είμαστε κι απόλυτα ειλικρινείς, αλλά όχι ότι όλοι αυτοί είναι στο απυρόβλητο και την
ευθύνη την έχει να πούμε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Πρωτοβάθμια, κι αυτοί στο απυρόβλητο,
δεν μπορούν να κάνουν Συνέδριο, κι ανεβάζουν τα ζητήματα, διάφορα πολιτικά και ζητούν
ξερω γω και την αστυνομία. Το είπε και ο πρόεδρος του «Σπάρτακου», το είπαμε εμείς για
το Συνέδριό μας. για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι το Οργανωτικό. Βεβαίως θα έρθει, θα
μιλήσουμε σ’ αυτούς που θέλουν την αίτηση για να μην είμαστε και περίεργοι και να λέει ο
καθένας……………. Γιατί είναι ο κολλητός του Αδαμίδη και ο άλλος είναι ο κολλητός του
Καρρά. Να γίνει αίτηση, αν το κουβεντιάουμε εκεί, αλλά σας το έχω πει θα έχουμε
προβλήματα στο Συνέδριο. Είναι δεδομένο. Τα περνάμε όλα τώρα κάτω από το χαλί. Εμέις
όμως εκπροσωπούμε εργαζομένους πολύ συγκεκριμένους.

Σ’ αυτή την διαδικασία λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα πράγματα,
δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως τίποτα, τουλάχιστον εγώ δεν έχω να κρύψω απολύτως
τίποτα και ότι λέω το λέω με απόλυτη γνώση των συνεπειών. Πολιτική κρίση κάνω, σε
σχέση με την ΓΣΕΕ. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό, οι ευθύνες από ‘δω κι από κει. Εγώ έχω
αρθρογραφήσει προς το Συνέδριο της ΓΣΕΕ γιατί μου ‘δειξε ξέρω ‘γω ο συνεργάτης μας ότι
έχουμε μετάδοση αυτή την στιγμή. Δεν έχω να κρύψω απολύτως τίποτα. Επαναλαμβάνω
ότι είναι ανάξιοι των θέσεων που κατέχουν αυτή την στιγμή σε υψηλότερο συνδικαλιστικό
όργανο της χώρας κι εμείς κουβεντιάζουμε για τα ζητήματα τα δικά μας, όλοι το
γνωρίζουμε, τα τρολαρίσματα που λες εσύ Δημήτρη που υπάρχουν αυτή την στιγμή για
τους μισθούς, όλοι τους ξέρουμε,τους δικούς μα μισθούς. Δεν τους απεμπολούμε σε καμία
απολύτως περίπτωση. Μετά από 35 χρόνια εργασίας ο άλλος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται
στην βάρδια, δουλεύοντας 365 μέρες τον χρόνο και προφανώς θα παίρνει και 1500€
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καθαρά. Αυτή είναι η μέση μισθοδοσία στην ΔΕΗ. αλλά, δεν θα πάμε να κάνουμε έναν
κοινωνικό αυτοματισμό, «να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα».

Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να το κλείνουμε το ζήτημα. Δεν έχουμε να κρύψουμε
απολύτως τίποτα. Δεν συνεδριάσαμε ποτέ σε κλειστά γραφεία, ποτέ σε κλειστές αίθουσες.
Αλλοίμονο εάν είχαμε ενοχές για το μεροκάματό μας και για τις διεκδικήσεις μας.
Αλλοίμονο! Ο κόσμος λοιπόν που εργάζεται στο σύνολο του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ
έχει απαιτήσεις. Έχει ζητήματα καθημερινότητας και μπορεί να διεκδικεί. Όποιοι είναι
αντίθετοι και απέναντι στις διεκδικήσεις να βγουν και να το πουν. Εμείς εκπροσωπούμε
συγκεκριμένους και οι άλλοι εκπροσωπούν επίσης συγκεκριμένους. Εάν είχα νομιμοποίηση
εγώ, ο Αντώνης, όλοι μας εδώ πέρα το Δ.Σ. να εκπροσωπήσω συναδέλφους «γαλέρας», θα
το έκανα. Δεν μπορεί όμως να κρύβονται και να δοξάζονται αυτοί που έχουν την ευθύνη.
Αυτή είναι η δική μου θέση και δεν την παίρνω πίσω με τίποτα κι ας το ακούσει όποιος
θέλει. Προφανώς και έχει τεράστιες ευθύνες, ποιος έχει δηλαδή τις ευθύνες; Αυτός που
έχει έναν εργοδότη που του δείχνει συνέχεια την πόρτα της εξόδου; Εμάς, αυτό δεν
μπορούν να κάνουνε. Γιατί έχουμε ισχυρό Συνδικάτο; γιατί κι όταν πήγαν να κάνουν
ζητήματα περί κατάργησης θέσεων εργασίας εμείς καταφέραμε να κλείσουμε το ζήτημα
των θέσεων εργασίας.

Για να τελειώνει κι αυτό το παραμύθι σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι εμείς
έχουμε μία προνομιακή θέση απέναντι στα εργασιακά δικαιώματα. Όποιος παράγοντας της
εργασίας, όποιος παράγοντας της πολιτικής, όποιος κυβερνήτης θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι
πρέπει να δουλεύουνε με μισθούς γαλέρας να βγει και να το πει. Στόχος των εργαζομένων
στην ΔΕΗ είναι όσοι δουλεύουν δίπλα τους να φτάσουν τους δικούς τους μισθούς. Και όχι
οι ΔΕΗτζίδες να πάνε στους μισθούς  των απλήρωτων εργαζομένων στον εργολάβο.
Όποιος έχει άλλη άποψη να βγει και να το πει. Από τον οποιοδήποτε πρόεδρο του
εργατικού Κέντρου μέχρι και τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Για να δούμε τελικά πότε θα κάνουν
Συνέδριο και με ποιον τρόπο θα το κάνουν το Συνέδριο. Εγώ, κλείνω λοιπόν εδώ, έχουμε
αποφασίσει τα συγκεκριμένα ζητήματα, θα ζητήσουμε την συνάντηση με τον γραμματέα,
με τον νέο Υπουργό, ει δυνατόν το συντομότερο μάλλον, και εάν χρειαστεί προφανώς να
ξαναβρεθούν μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου, που θα δημιουργηθούν προβλήματα,
έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να έρθει κάποιο νομοθετικό ζήτημα γιατί ακόμη – ακόμη,
επαναλαμβάνω νομίζω ότι θα αλλάξουν οι Διοικήσεις.

Δεύτερον να το πω και είναι σημαντικό, και ο συγκεκριμένος Νόμος, και η
συγκεκριμένη πώληση, δηλαδή αν αύριο είπε ο Αντώνης βρεθεί επενδυτής για το Αμύνταιο
ή για την Μελίτη ή για την Μεγαλόπολη, η ολοκλήρωση της πώλησης πάλι μέσα από Νόμο
θα πάει. Πάλι η Βουλή θα το κάνει. Αυτό τον Νόμο αν βρεθεί οποιοσδήποτε να το
γνωρίζουμε αυτό, βρεθεί επαναλαμβάνω επιχειρηματίας που θα δώσει για την προσφορά
την οποία η Διοίκηση και το Δ.Σ. της ΔΕΗ θα κάνει αποδεκτή για να ολοκληρωθεί θα πρέπει
να επικυρωθεί από την Βουλή, όποια Βουλή είναι αυτή. Με οποιαδήποτε σύνθεση η
χθεσινή ή η σημερινή. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι θα έρθει άλλο σχέδιο κατά την άποψή
μου είναι πασιφανής, γι αυτό το κάναμε και κουβέντα, γι αυτό λέμε και οι προγραμματικές
δηλώσεις οι οποίες μπορεί να απέχουν πάρα πολύ από αυτές που δηλωθήκανε προεκλογικά
σε σχέση με αυτές που θα έρθουν προφανώς μετεκλογικά και με βάση και το περιβάλλον.

Λοιπόν, σε εγρήγορση να πω για άλλη μια φορά και να ευχαριστήσω τους φίλους
συντρόφους κι αδελφούς στην νέα τους πλέον ζωή ότι το καλύτερο. Να γευτούν την
σύνταξη τους για τα επόμενα 48 χρόνια και μετά εντάξει. Και καλές διακοπές σε όσους
πάνε, πάντα σε εγρήγορση γιατί μπορεί να χρειαστεί να μαζευτούμε.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ …


