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Αδαμίδης:
την προσοχή σας παρακαλώ, λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την διαδικασία
του Τακτικού Διοικητικού μας Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 24/9/2019 στα γραφεία της
Ομοσπονδίας. Παρακαλώ τον γραμματέα για την ανάγνωση του καταλόγου προκειμένου να
διαπιστωθεί η απαρτία.
Καρράς:
Με θέματα ενημέρωση στις τρέχουσες εξελίξεις του Ομίλου ΔΕΗ και Οργανωτικά.
Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης - παρών, Μαστρολέων Ηλίας - παρών, Αδάμ
Λευτέρης - παρών, Βαρσάμης Κώστας - παρών, Χατζάρας Νίκος – παρών, Αναγνώστου
Αντώνης - παρών, Γκαραβέλλας Γιώργος – παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης – παρών,
Μανιάτης Κώστας – παρών, Κιβρακίδης Κώστας – παρών, Βρέντζος Γιάννης – παρών,
Νικήτας Γιώργος – παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης – παρών, Καραμπίκας Θεοφάνης –
παρών, Λυμπέρης Κυριάκος – παρών, Ζούπα Αικατερίνη – παρούσα, Μόσχος Μόσχου –
παρών, Μάστορας Θανάσης – παρών, Μιχαλάτος Θωμάς – παρών, Καπιτσούλης
Παναγιώτης – παρών, Μούντριχας Δημήτρης – παρών, Μπίτζας Γιώργος – παρών,
Στραταντωνάκης Κώστας – παρών, Παλάσκας Νίκος –παρών, Παλούκας Λευτέρης –
παρών, Παπαδόπουλος Ζαχαρίας – παρών, Στασινόπουλος
Διονύσης – παρών,
Τσουμπλέκας Βαγγέλης – παρών, Τωμαδάκης Μανώλης – παρών και Δημόπουλος
Θανάσης – παρών.
Αδαμίδης:
Συνάδελφοι, διαπιστώθηκε η απαρτία, άπαντες παρόντες, να προχωρήσουμε στα
θέματα του Δ.Σ. έτσι όπως έχουν αναγνωστεί ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις
οργανωτικά. Όμως, σε μία συνεννόηση με το προεδρείο, το πενταμελές εννοώ, σε
ομόφωνη απόφασή μας, έχουμε αποφασίσει ν’ αφήσουμε ένα θέμα προ Ημερήσιας
Διάταξης το οποίο και θα προταθεί στην ολότητά του, μιας και υπάρχει ομοφωνία για λήψη
απόφασης προκειμένου η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να προχωρήσει σε συμμετοχή της σε Γενική Απεργία
όποτε και αν αυτή αποφασιστεί και με εκχώρηση προς την Εκτελεστική να αποφασίσει την
ημερομηνία συμμετοχής σε Γενική απεργία, γιατί αυτό που έγινε με την σημερινή απεργία
και την μη συνεννόηση προφανώς με ευθύνη της ΓΣΕΕ μετά και τα γνωστά γεγονότα που
έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και την αδυναμία λήψης απόφασης της ΓΣΕΕ
λόγω του ότι βρίσκεται σε διαδικασία διορισμού, υπήρξαν παρατράγουδα, δεν τιμούν το
Συνδικαλιστικό Κίνημα, δεν θέλω να επεκταθώ, απλά με την συναίνεση του Σώματος
προχωρούμε στην συγκεκριμένη απόφαση, επαναλαμβάνω για συζήτηση προ Ημερήσιας
Διάταξης, να προταθεί και επειδή αφορά απεργία χρειάζεται και μυστική ψηφοφορία, για να
πάμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία βεβαίως και αυτά είναι πάρα - πάρα πολύ σημαντικά.
Έχουμε την συναίνεση του σώματος για να προτάξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα;
Ωραία! Λοιπόν, όπως είπα και πριν υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα, μια απόλυτη
ασυνεννοησία και ο καθένας μετά αν θέλει να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου
προφανώς θα έχει τον λόγο είτε ως μεμονωμένα είτε ως ψηφοδέλτια. Για την αστοχία που
υπήρξε στην συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση που έλαβε χώρα σήμερα με μια
απόφαση ομόφωνη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, και για την συγκεκριμένη ημερομηνία
θεωρώ το ότι η στάση της ΓΣΕΕ ήταν και μιλάω για την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, ήταν λίαν
επιεικώς απαράδεκτη μετά και την ανακοίνωση της η οποία πραγματικά δίνει την έννοια
μιας αποσυσπείρωσης και διάσπασης του συνδικαλιστικού Κινήματος ανεξάρτητα,
τουλάχιστον ο ομιλών έχει τοποθετηθεί ότι αυτό που έχει συμβεί στην ΓΣΕΕ το τελευταίο
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χρονικό διάστημα την αποκλειστική ευθύνη την έχει η ηγεσία και οι δυνάμεις που
συγκροτούν το ΠΑΜΕ, επαναλαμβάνω είναι προσωπική μου άποψη αυτή, το αποτέλεσμα
είναι ότι μέχρι και σήμερα η ΓΣΕΕ, η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας,
είναι διορισμένη ούτε καν ο διορισμός ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και τυπικώς, με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει αποφάσεις για το κυρίαρχο όπλο των εργαζομένων
που είναι η απεργία.
Έχουμε μπροστά μας έναν προϋπολογισμό, έχουμε μπροστά μας νομοσχέδια που
κατατίθενται και με την μορφή του κατεπείγοντος, τροπολογίες που έχουνε κατατεθεί κι
έχουν ψηφιστεί που αφορούν την αγορά εργασίας κυρίως, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα,
ο συνδικαλιστικός νόμος, η ψηφοφορία στα συνδικάτα με διαδικασίες ηλεκτρονικές
περίπου ένα φακέλωμα των εργαζομένων, οι απολύσεις χωρίς αιτιολόγηση, ο
προϋπολογισμός που θα κατατεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, το πολυνομοσχέδιο που
έχω πει, που κι αυτό φαίνεται να ψηφίζεται στις αρχές ή στα μέσα Οκτώβρη, βρίσκουν το
Συνδικαλιστικό Κίνημα σε μία μεγάλη αδυναμία.
Θεωρώ ατόπημα της ΓΣΕΕ για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να καλέσει τις
Ομοσπονδίες, να εξηγήσει. Και μιλάω για δύο μήνες πριν, τρεις μήνες πριν, ένα μήνα πριν,
ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα ή αν θέλετε ακόμη και την τελευταία συνάντηση που είχε
με τον Πρωθυπουργό επανερχόμενη κατά την κρίση της ΓΣΕΕ βεβαίως στην κανονικότητα,
αυτό είναι στην κρίση του καθένα, προφανώς εμένα δεν μπορεί να με εκφράσει και
κάποιους άλλους μπορεί να τους εκφράζει αλλά στοιχειωδώς θα έπρεπε να μιλήσουνε με τα
μέλη που είναι οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα, να εκθέσουν την αγωνία και να
οργανώσουν εμπάς η περιπτώσει έναν συντονισμό για να δούμε πως πάμε τα επόμενα
βήματα μέχρι που να αναλάβει πάλι τα ηνία. Δεν ξέρω αν αυτό χωρίς και καμία ιδιαίτερη
προσπάθεια να ήταν ένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, και είναι ένα δώρο προς την νέα
Κυβέρνηση επειδή έχουν μία επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων μέχρι το τέλος του
2019 αλλά σε κάθε περίπτωση όπως και όποιος θέλει να το προσεγγίσει από όποια πλευρά
κι αν το προσεγγίσει, αν θέλει να είναι ειλικρινής μπορεί να συμφωνήσουμε σ’ ένα πράγμα.
Δεν τιμά το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Τις ευθύνες προφανώς τις έχουν αυτοί που διοικούν
την ΓΣΕΕ και όσοι συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΓΣΕΕ. Επαναλαμβάνω, για να μην θεωρηθεί
ότι υπάρχει μία μονομερής προσέγγιση έχω μιλήσει κι έχω πει, κι έχω γράψει κι ως μέλος σύνεδρος της ΓΣΕΕ ότι οι δυνάμεις που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ έχουν κι αυτοί τις τεράστιες
ευθύνες. Τα θέματα λύνονται μέσα στα Συνέδρια, με δημοκρατικές διαδικασίες κι εκεί
παίρνονται και όλες οι αποφάσεις.
Έτσι λοιπόν, έχουμε συζητήσει κι επειδή στις 18 του μήνα που είδαμε τον Υπουργό
για το οποίο θα αναφερθώ αμέσως μετά την ψηφοφορία για την απεργία, στις 18 του μήνα
υπήρξε μία κρούση σ’ εμένα και στο προεδρείο στην ουσία της ΓΕΝΟΠ, τι κάνουμε με μία
απεργία που έχει ληφθεί για τις 25 του μήνα; Μάλιστα ομόφωνα από το Εργατικό Κέντρο
κι επειδή όμως την ίδια μέρα υπήρχαν και αποφάσεις άλλων Εργατικών Κέντρων για
απεργία στις 25 του μήνα εμείς δεν είχαμε την δυνατότητα στις 18, 19 του μήνα με
συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του προεδρείου γιατί γινότανε ένα μεγάλο
αναπτυξιακό Συνέδριο στην Δυτική Μακεδονία για τα ζητήματα των λιγνιτών όπου θα
αναφερθώ, να συγκαλέσουμε Έκτακτο Δ.Σ προκειμένου να προχωρήσουμε σε λήψη
απόφασης για απεργία 24; 25; Και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν έχουμε συμφωνήσει και με
αυτό ολοκληρώνω την πρώτη προσέγγιση για το συγκεκριμένο θέμα να πάμε σήμερα με
απόφαση ομόφωνη για Γενική Απεργία επαναλαμβάνω, για Γενική Απεργία και όχι για
απεργίες που θα αφορούν τα δικά μας ειδικά ζητήματα, εκεί θα ξαναγίνει σύγκλιση Δ.Σ.,
για Γενική Απεργία με εκχώρηση στην Εκτελεστική το ποια ημέρα σύμφωνα και με όλες
αυτές τις διαπραγματεύσεις, μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί, η επόμενη
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απεργία και δεν εννοώ αυτή που είναι αύριο ούτε αυτή που είναι μεθαύριο στις 2 του μήνα
να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και μία ημερομηνία για όλους.
Σε κάθε περίπτωση όμως η Εκτελεστική εφόσον πάρει αυτή την έγκριση θα
αποφασίσει για την συμμετοχή της ΓΕΝΟΠ και των εργαζομένων που εκπροσωπεί σε μία
γενική απεργία, γιατί βεβαίως κάποιοι Σύλλογοι σήμερα πήραν απόφαση για συμμετοχή
τους στην απεργία την σημερινή, πρωτοβάθμιοι εννοώ αλλά υπήρχε μία μεγάλη αδυναμία,
η ΕΤΕ παράδειγμα στην Αθήνα μπορούσε εύκολα να καλυφθεί αλλά η ΕΤΕ στην Κέρκυρα
δεν μπορούσε να καλυφθεί ή στην Κοζάνη δεν μπορούσε να καλυφθεί. Υπήρχε
αντικειμενική αδυναμία, θα έπρεπε να πάρει απόφαση στην ουσία η ΤΔΕ εκεί και πάει
λέγοντας, αυτά δεν γίνονται για μία απεργία η οποία έτσι κι αλλιώς απ’ το ξεκίνημά της
φαινόταν ότι δεν θα μπορέσει να έχει αυτή την συμμετοχή κι επαναλαμβάνω με
αποκλειστική ευθύνη κατά την ταπεινή μου άποψη της ίδιας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ η οποία
την τορπίλισε στο ξεκίνημά της. θα μπορούσε να δώσει κι αυτή το ΟΚ. Δηλαδή αν γινόταν
στις 24 τι θα άλλαζε; Απλά αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς, μεγάλα παιδία είμαστε. Το
ότι υπάρχει αυτό το έντονο πρόβλημα στις τάξεις της ΓΣΕΕ και εμείς δεν θέλουμε να
μπούμε μέσα σ’ αυτή την ιστορία. Μας πήραν πάρα πολλοί συνάδελφοι τηλέφωνο αν
συμμετέχουμε ή δεν συμμετέχουμε. Και ως δευτεροβάθμια οργάνωση δεν μπορούμε να
πούμε συμμετέχουμε στην απεργία του Εργατικού Κέντρου. Πρέπει να πάρεις απόφαση.
Αυτή την απόφαση θα κληθούμε να πάρουμε και ελπίζω όπως ήταν και ομόφωνη η
κουβέντα στο πενταμελές προεδρείο να είναι και μετά την ψηφοφορία εφόσον
τοποθετηθούν όσοι θέλουν να τοποθετηθούν.
Καρράς:
Να πω κι εγώ δυο κουβέντες απάνω σ’ αυτό το ζήτημα, το σίγουρο είναι ότι το
πρόβλημα δεν είναι μόνο στην ΓΣΕΕ, υπάρχει πρόβλημα και στην ΓΣΕΕ αλλά υπάρχει
πρόβλημα κι εδώ μέσα. Η πολιτική και συνδικαλιστική πλατφόρμα που έχει διαμορφωθεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι ότι το συνήθης. Διαμορφώνεται κατά το δοκούν πως
τις παρατάξεις τις ευνοεί μέσα από την πολιτική αναφορά που έχουνε που η πολιτική
αναφορά αλλάζει πολύ σύντομα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αύριο δηλαδή μπορεί
να υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΑΡΚΕ ή μεταξύ ΑΡΚΕ και ΚΚΕ και επειδή
μιλώ σε μυημένους και έμπειρους αυτό έχει συμβεί κι εδώ πέρα. Δηλαδή, συμμαχίες ΠΑΣΚΕ
– ΑΡΚΕ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει μόνο εδώ, στην ΓΣΕΕ δεν υπάρχουν κάτι τέτοια.
Οπότε, το πολιτικό, συνδικαλιστικό σύστημα αυτή την στιγμή βάλλεται κι αιωρείται σαν μια
κινούμενη άμμος και το αντιλαμβάνεται ο καθένας εδώ. Σίγουρα έχει ευθύνες μεγάλες ως
τριτοβάθμιο όργανο η ΓΣΕΕ που δεν μπορεί να έχει πάει σε εκλογικές διαδικασίες και είναι
διορισμένη.
Τώρα, αν κάνουμε αναφορά στα Εργατικά Κέντρα ο καθένας μπορεί να κάνει Στο
Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας που κι αυτό είναι διορισμένο μέσα από το ίδιο αν θέλετε
φαινόμενο που επικράτησε στην ΓΣΕΕ μπορεί να κάνουμε στην Κοζάνη, μπορούμε να
κάνουμε στην Ελευσίνα που ……………….. αύριο, μπορούμε να κάνουμε στο Εργατικό
Κέντρο Αθήνας, αλλά καταλαβαίνετε έξυπνα παιδιά είμαστε, έμπειρα παιδιά είμαστε
καταλαβαίνετε ότι επηρεαζόμαστε ως τροχοπέδη στις πολιτικές που έχουμε αναφορά.
Τώρα, από εκεί και πέρα αν υπάρχουν εργασιακά ζητήματα που η πεμπτουσία της
δημοκρατίας οφείλει και ιδιαίτερα τα συνδικάτα να τα συζητάνε έξω και πέρα από τον
αντίλογο ή διάλογο ή την διαφορετικότητα που μπορούν να έχουν, μπορεί άλλος να το
βλέπει φακέλωμα των εργαζομένων κι άλλος να μην το βλέπει φακέλωμα των
εργαζομένων. Η απόλυση η αιτιολογημένη όταν το δηλώσω στην εργάνη Σαβουλίδη ότι
απολύθηκε για λόγους ανικανότητας ή οποιοδήποτε άλλο λόγο τον κυνηγάει για όλη του
την ζωή. Σε οποιοδήποτε εργοδότη πάει την επόμενη μέρα να πιάσει δουλειά θα τον
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ρωτήσει γιατί σε απόλυσε ο προηγούμενος. Αν στην εργάνη είναι καταγεγραμμένο ότι τον
απόλυσε λόγω ανικανότητας, να δούμε πόσο εύκολα θα τον πάρει ο επόμενος. Οπότε θα
πρέπει να τα δούμε τα πράγματα ένα – ένα αλλά θεωρώ ότι δεν είναι η δουλειά της
ΓΕΝΟΠ να δει αυτά τα ζητήματα. είναι δουλειά της ΓΣΕΕ, κατ’ επέκταση κι εδώ έχει την
κύρια ευθύνη η ΓΣΕΕ και μέσα ς’ αυτούς ανήκω κι εγώ λίγο – πολύ το γνωρίζετε όλοι. Κι
εγώ έχω μερίδιο ευθύνης σ’ ένα συνδικαλιστικό όργανο που δεν μπορεί να προχωρήσει σ’
εκλογικές διαδικασίες ώστε να είναι πιο δημοκρατικό και μέσα εκεί αν θέλετε να έχουμε και
πολιτική και συνδικαλιστική αναφορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, θεωρώ κι εγώ που είμαι
μαζί με τον πρόεδρο γιατί σας είπα η απόφαση είναι ομόφωνη πρέπει εμείς να έχουμε ένα
πιο ευέλικτο σχήμα, να εξουσιοδοτήσουμε την Εκτελεστική ώστε να μπορούμε να
παίρνουμε σε τέτοιες αποφάσεις που μπορεί να είναι σύντομες, σας το ξαναείπα δεν είναι η
μοναδική φορά που είναι σύντομες οι αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση ή μπορεί να
είναι μονομερώς από ένα δευτεροβάθμιο όργανο που κι αυτό έχει αν θέλετε την
αυτοτέλειά του, κι εμείς πολλές φορές έχουμε πάρει αποφάσεις απεργιακών
κινητοποιήσεων έξω και πέρα από εργατικά κέντρα και από την Συνομοσπονδία οπότε λέω
να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον να έχουμε να μην μας κατηγορούν ότι
δεν παίρνουμε θέση και δεν έχουμε αποφάσεις το να πάμε προς μία κατεύθυνση μιας
απεργιακής κινητοποίησης που προκηρύχτηκε αν θέλετε είτε από δευτεροβάθμιο όργανο
είτε από τριτοβάθμιο.
Μαστρολέων:
Συνάδελφοι, σήμερα υπήρχε και υπάρχει πανελλαδική, πανεργατική απεργία την
οποία είχαν πάρει αποφάσεις 27 Εργατικά Κέντρα απ’ όλη την Ελλάδα, μια σειρά από
μεγάλες Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια Σωματεία, η ΑΔΕΔΥ και η μεγαλύτερη Ομοσπονδία
της χώρας έλαμψε δια της απουσίας της. Εγώ, διαφωνώ ότι αιφνιδιαστήκαμε ότι δεν είχαμε
χρόνο, ότι μπερδευτήκαμε τέλος πάντων. Εμείς σαν παράταξη είχαμε στείλει πρόσκληση
στην ΓΕΝΟΠ από τις 2/9ου με αφορμή τις εξαγγελίες της νέας Κυβέρνησης σχετικά με τα
ζητήματα της ενέργειας που υπήρχε ο χρόνος αν θέλετε σχεδόν ένα μήνα πριν να πάρουμε
αυτή την απόφαση που παίρνουμε σήμερα γιατί βλέπαμε τι έρχεται, και ούτως ώστε να
είμαστε προετοιμασμένοι και σήμερα οι εργαζόμενοι και στην ΔΕΗ να ήταν απεργοί. Ναι η
ΕΤΕ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι συμμετέχουμε στις απεργίες που έχουν προκηρύξει τα
Εργατικά Κέντρα. και ο ΕΤΕτζής στην Πτολεμαΐδα τι θα κάνει Κώστα;
Μπορούσε η ΕΤΕ λοιπόν, αν και δεν θέλω τώρα να μπω στα χωράφια της ΕΤΕ, σαν
πρωτοβάθμιο Σωματείο να είχε πάρει απόφαση, όπως θα μπορούσε και η ΓΕΝΟΠ
παραβλέποντας αν θέλεις πρόεδρε και κάποια τυπικά ζητήματα γιατί και προφορικά το
είχαμε συζητήσει και μ’ εσένα και με τον γραμματέα.
Τώρα, όσον αφορά στο θέμα της ΓΣΕΕ, της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, της ηγετικής
ομάδας της ΓΣΕΕ και τι ρόλο παίζει, ας το αφήσουμε καλύτερα γιατί όχι μόνο δεν
συναίνεσε, δεν συμφώνησε στην σημερινή κινητοποίηση, έβαλε εμπόδια, βάζοντας
ζητήματα σε εργατικά κέντρα που είχαν πάρει ήδη αποφάσεις, να τις πάρουν πίσω, στον
Πειραιά, ο σύνδεσμος εκεί των εφοπλιστών κατέφυγε στα δικαστήρια κι έβγαλε παράνομη
την απεργία των ναυτεργατών αλλά και του Εργατικού Κέντρου του Πειραιά που κάλυπτε
τους ναυτεργάτες, έσπειρε συγχύσεις, το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας έχει προκυρήξει
απεργία για αύριο παραδείγματος χάρη άκουσον – άκουσον. Και βέβαια την ίδια στιγμή ο
Παναγόπουλος και οι συν αυτώ συζητάγανε με τον Μητσοτάκη για το νέο περιβάλλον. Για
το νέο Νομοσχέδιο που έρχεται, το Πολυνομοσχέδιο, το ψευδεπίγραφο για ανάπτυξη, για
όλους που σαρώνει μια σειρά εργασιακών κατακτήσεων που έχουνε παρθεί μέχρι σήμερα
αλλά και βάζοντας σοβαρά εμπόδια στις συνδικαλιστικές ελευθερίες με νέο συνδικαλιστικό
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νόμο και στην λειτουργία των συνδικάτων. Εκεί που το είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το
προχωράει σήμερα η Ν.Δ.
Τώρα για τις ευθύνες είναι εύκολο να λέμε για την κατάσταση που επικρατεί στην
ΓΣΕΕ ότι φταίνε όλοι και τους τσουβαλιάζουμε όλους. Ναι! το ΠΑΜΕ ξέρετε γιατί φταίει;
Γιατί δεν θέλει να γίνει Συνέδριο μαϊμού με νόθους αντιπροσώπους, με αντιπροσώπους που
δεν υπάρχουν, με εργοδότες αντιπρόσωπους, να γίνει ένα πραγματικό Συνέδριο των
εργατών. Σ’ αυτό έχει ευθύνη το ΠΑΜΕ, την παίρνουμε την ευθύνη και δηλώνουμε όπως
το έχουμε δηλώσει ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, προκειμένου όταν εδώ, οι ίδιοι
εμείς έχουμε παραδεχτεί ότι και από εμάς εδώ υπάρχουν μαϊμού και νόθοι σύνεδροι, έχει
πει ο πρόεδρος ότι το Συνέδριο ……. Κάτι μαϊμούδες και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν
αυτά, θα ειπωθούν αργότερα και στα Οργανωτικά που έχουμε. Αποδεικνύει λοιπόν σήμερα
η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ αυτό που λέμε πραγματικά ότι δρα σαν Συνδικαλιστική μαφία,
το απέδειξε και στην πρόσφατη και στην σημερινή απεργία με την μεθόδευση και με τους
τρόπους που προσπάθησε να βάλει φρένο στο όνομα άλλη μια φορά κοινωνικών διαλόγων
και δεν ξέρω γω τι άλλο. Εμείς λοιπόν στην πρόταση αυτή συμφωνήσαμε, στην βάση, να
μην βρεθούνε πια άλλες δικαιολογίες ότι παιδιά, αιφνιδιαστήκαμε, δεν προλάβαμε, ξέρεις
μπερδευτήκαμε κλπ, κλπ. Γιατί, μπροστά μας είναι οι αγώνες. Κι εδώ είναι κι ένα ζήτημα
και πως θα τους σχεδιάσουμε και πως θα τους οργανώσουμε για την καλύτερη επιτυχία,
γιατί ξέρουμε όλοι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο τουλάχιστον εδώ δικό
μας, ότι τα ποσοστά που δεν φταίνε οι εργαζόμενοι μόνο αλλά κυρίως το ανώτερο
συνδικαλιστικό όργανο κατά πόσον ……..
Μπίτζας: ……. δεν μου αρέσει να κάνω διδάγματα αλλά εδώ δεν εκπροσωπούμε
τον Μπίτζα, δεν εκπροσωπούμε το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ……. έχουμε κατέβει, δεν
εκπροσωπούμε την ΔΑΚΕ, εκπροσωπούμε έναν θεσμό. Κι ο θεσμός τι λέει; Ότι όπου
υπάρχει παρατυπία, αντικαταστατική πράξη ή παρανομία θα πρέπει εγώ ως θεσμικό όργανο
να την καταγγείλω. Δεν καταγγέλλουμε παράδειγμα το συγκεκριμένο πρόσωπο, σε
προσωπικό επίπεδο δεν με ενδιαφέρει καθόλου γιατί την διαδρομή την γνωρίζουμε όλοι.
Με ενδιαφέρει όμως το ότι η προηγούμενη Διοίκηση και σωστά είπε ότι που είναι ο
Μπίτζας, η ΕΔΟΠ, ο Πιστεύος που γράφανε και κάνανε και το προηγούμενο, ότι η
προηγούμενη Διοίκηση το ξεχείλωσε κατά δύο Γενικές Διευθύνσεις το Οργανόγραμμα όταν
εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει σύνδεση των Υπηρεσιών, ανακατανομή του προσωπικού και
να πάνε σε περιστολή των στελεχών που έχουμε φτάσει να είμαστε 2700 στελέχη.
Αδαμίδης:
Γιώργο μου επιτρέπεις; Το πρόβλημα για το συγκεκριμένο δεν αν θέλει να κάνει μία
Γενική Διεύθυνση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί ο Νομικός Σύμβουλος να είναι και
Γενικός Διευθυντής.
Μπίτζας:
αυτό το κατάλαβα, το γνωρίζω, δεν έχει καμία βάση, εγώ όμως θα το πάω και λίγο
παρακάτω. Για μένα είναι πρόβλημα γιατί όλο το σύγχρονο management το έχω ξαναπεί
εδώ λέει ότι ο τελευταίος, ο κλητήρας, ο εργάτης για να δει τον Στάση πρέπει να περάσει
τέσσερα επίπεδα το πολύ. Το πιο σίγουρο είναι τρία. Εμείς τώρα έχουμε οχτώ. Εντάξει;
Εσύ τι κάνεις; Αντί να κάνεις ένα ευέλικτο σχήμα και μεταξύ μας τώρα, πόσο είναι 8,5
σκάρτα 9.000 είμαστε στην ΔΕΗ; Τόσοι είμαστε, είχε 700 στελέχη, 900 μάλλον για να
είμαστε αληθείς όταν ήμασταν 36.000 κόσμος, και τώρα που είμαστε σκάρτα 9.000 θα
είναι τόσα στελέχη στην Επιχείρηση εδώ και να διευρύνεται. Ο επόμενος είναι
προϊστάμενος μόνο και μόνο για να αμείβεται. Αυτά λοιπόν παρακαλώ τον φίλο γραμματέα,
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γιατί είπε ότι τον φέρνουν από εδώ, τον φέρνουν από εκεί. τον πάνε εδώ, τον πάνε εκεί.
ναι, εγώ χαιρόμουνα που έλεγε Ζοζεφίνα εδώ μέσα και θα χαρώ πολύ να πει ότι αυτό είναι
αντικαταστατικό, δεν συνάδει με την λειτουργία της Επιχείρησης κι εγώ θα είμαι στο
πλευρό αυτουνού που θα προτείνει να προσβάλλουμε αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω από πού
το προσβάλουμε. Εγώ νομικά δεν το γνωρίζω αυτή την στιγμή αλλά όταν το αφήσεις να
λιμνάσει ή συνδικαλιστικά δεν το παλέψεις γιατί; Για ποιο λόγο; Δεν κατάλαβα ένας – ένας
καινούργιος που έρχεται θα …………….. έναν – έναν Γενικό Δ/ντή, θα έρχεται ο άλλος θα
τον διώχνει και μετά θα λέμε παρακαλετά; Ένας που έφυγε πρόσφατα έμαθα 120 θα του
δώσουν. Και ήταν απλός Δ/ντής. …………………… εδώ μέσα;
Λοιπόν, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά περιμένω ειλικρινά ν’ ακούσω συγκεκριμένες
προτάσεις, αλλιώς δεν έχει νόημα να λέμε ………………. ο ένας τον άλλο. Και επιμένω, δεν
το βάζω σε ψηφοφορία, δεν έχει νόημα, εγώ ……. Το θέμα αυτό όμως, εγώ επιμένω, κι
εσείς ως προεδρείο θα πρέπει ν’ αναλογιστούμε αν αφήνουμε τέτοια γεγονότα
αντικαταστατικά από την …………………………. και την Επιχείρηση να περνάνε τότε δεν
έχουμε καμία παρουσία εδώ. Ούτε το μειωμένο θα μπορέσουμε να παλέψουμε. Ο κόσμος
ξέρεις τι περνάει κάτω; Περνάει αν θα γίνει κάτι με το μειωμένο. Εκεί λοιπόν, μέσα με το
μειωμένο μπορούμε ενδεχόμενα, είναι η ιδανική στιγμή τώρα τουλάχιστον να μας ακούσει
……………… κι αυτά που συζητάμε εδώ και αυτά που θα έρθουν και είναι πολύ άσχημα για
την Επιχείρηση.
Εγώ αυτά ήθελα να πω και περιμένω ν’ ακούσω.
Βαγγέλης:
Ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα να ευχηθώ στον φίλο μου τον Κώστα τον Θεοχάρη
να έχει υγεία, να είναι γερός και απ’ ……(ευχές).
Με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μπίτζας ………..
Μεγαλόπολη έχει μειωθεί περίπου κατά 300 άτομα το προσωπικό της Εταιρείας στα
ορυχεία και ………………….. θέλω να διευκρινίσω ότι οι εργαζόμενοι στην Μεγαλόπολη
άσχετα σε ποια παράταξη είναι τον τελευταίο χρόνο έχουν κακή εγγραφή
…………. επειδή ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι θα βγάλει έξω ………………….. την
μονάδα 3, η μονάδα 3 από το 2012 έκανε μία επένδυση γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ
και ήταν η μονάδα …………………. και απ’ ότι γνωρίζω, επιτρέψτε μου γιατί δεν είμαι και
πολύ καλός στα τεχνικά των σταθμών για να σας πω τι θέλετε, αυτή η μονάδα έχει πάρει
πράσινη κάρτα και για τα περιβαλλοντολογικά όπως προκύπτουν για το 2021. Άρα είναι
άτοπο και άσκοπο από τον Υπουργό να θέλει να βγάλει την μονάδα εκτός. Κι επειδή είπα
να μην τολμήσει ο Υπουργός να έρθει στην Μεγαλόπολη γιατί πολύ καλά γνωρίζετε το πώς
κι εκεί θα αγωνιστούμε γιατί πέρασε μια πολύ άσχημη εμπειρία ο πρώην Υπουργός ο κύριος
Φάμελλος, δεν λέμε να μην έρθει ο Υπουργός, αλλά ο Υπουργός όταν κατέβει στην
Μεγαλόπολη και τον συνοδεύετε εσείς αγαπητό προεδρείο πρέπει στην Μεγαλόπολη να
φέρει δώρα. Η Μεγαλόπολη είναι κι αυτή μια περιοχή πολύπαθη, σας είπα πριν ότι κλείνει
ένα Δημοτικό σχολείο κι αυτό είναι παρενέργεια του κλεισίματος της 1 και 2 μονάδας κι
από τα πέντε Super Market που λειτουργούν στην πόλη μας, από το κλείσιμο της 3 θα
μείνουν δυο.
Οπότε, η Μεγαλόπολη από μεγάλη πόλη θα γίνει ένα μεγάλο χωριό. Δεύτερον,
επειδή οι μονάδες αυτές έχουν και οι δύο αποθείωση, στον Υπουργό δεν ξέρω αν μας
εμπαίζει ή θα κλείσει το Αμύνταιο και την Μεγαλόπολη, αλλά αν δεν κάνω λάθος με
ανακοίνωση του κυρίου Σταθάκη ………… ότι το Αμύνταιο είναι κλειστό από την
προηγούμενη Κυβέρνηση. Άρα στην ουσία κλείνει μόνο την Μεγαλόπολη 3 αφού οι άλλες
δύο μονάδες είναι κλειστές και αν δουλεύουν καμιά παράταση.
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Θα ήθελα ακόμα να πω ότι η Μεγαλόπολη όσο κι αν προσπαθήσουμε, όποια
Διεύθυνση κι αν γίνει κι εδώ θα ήθελα να δω αν συμφωνούμε και με κάποιες ανακοινώσεις
Σωματείων ότι για όλα φταίνε οι τοπικές Διευθύνσεις κι από ένα μεγάλο Σωματείο πήραμε
μια ανακοίνωση που όποια Διεύθυνση κι αν είναι επειδή αύριο, γιατί αυτή η ανακοίνωση
υποθηκεύει όποιος τοπικός Πρόεδρος και Διευθυντής είναι αύριο το Ορυχείο της
Μεγαλόπολης όπως όλοι γνωρίζετε είναι στην Δύση της ζωής του, στην Δύση της καριέρας
του. έχουμε συγκεκριμένη ποσότητα λιγνίτη να εξορύξουμε. Τα κοιτάσματά μας είναι στα
80 εκατομμύρια …………… επειδή όλοι ευαγγελίζονται τον Τριπόταμο και που προχωράει
και η απαλλοτρίωση του Τριποτάμου, το Τριπόταμο δεν μας διασφαλίζει καμία ποσότητα
παρα μόνο μας διασφαλίζει την ασφάλεια του ορυχείου να μπουν οι εκσκαφείς μας από
κάτω για να λειτουργήσουν.
Θέλω να γνωρίζετε ότι στην Μεγαλόπολη θα υπάρχει μια διάταξη έξι τομών, έξι
εκσκαφέων δηλαδή για όσους δεν γνωρίζετε, κι από τους έξι εκσκαφείς θα δουλεύουν
μόνο οι τέσσερεις. Αυτή θα είναι η πορεία της Μεγαλόπολης και αυτό είναι γιατί και η κυρία
…………… σαν Γενική Δ/ντρια έχει να πατήσει στην Μεγαλόπολη από την ημέρα που
ορίστηκε ………………. στο ορυχείο δεν έχει πατήσει ποτέ, αλλά και η προηγούμενη Δ/νση
……….που για δικούς τους λόγους, σκόπιμα καθυστέρησε τις μετασκευές που ήταν να
γίνουν στα ορυχεία της Μεγαλόπολης για κάποιο συγκεκριμένο σημείο την Δυτική
Μαραθούσα, για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε και να κάνουμε την ………………..
Η ποιότητα της Μεγαλόπολης δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει ποτέ από εδώ και πέρα
τις 1000 με 1050 θερμίδες. Όποιος λέει ότι θα δώσει κάτι παραπάνω κι επειδή οι ρύποι
μετριόνται στο καζάνι και όχι στην καμινάδα ξέρουνε πως αν δεν πέσουνε οι ρύποι θα είναι
πάντα η μονάδα και οι δυο μονάδες ρυπογόνες. Αυτά είναι για την Μεγαλόπολη πρέπει να
σκύψουμε όλοι επάνω, δεν είμαστε δογματικοί, επιτρέψτε μου γιατί είμαι και στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, θα συζητήσουμε και με τον οποιοδήποτε Υπουργό αλλά μέλημά μας είναι να
παραμείνει η Μεγαλόπολη και να λειτουργεί σαν το Ενεργειακό Κέντρο ας μην πούμε το
δεύτερο πλέον γιατί δεν ξέρουμε κι αν ο Βορράς θα είναι σε λίγο καιρό το πρώτο.
Αυτά έχω να πω, συνάδελφε γραμματέα, συγνώμη που σου… αλλά καταλαβαίνεις
καμία φορά την αγανάκτηση, κι επειδή είπαμε και κάτι άλλο, να ξέρετε ότι ο στρατός
πάντα υπάρχει, η Μεγαλόπολη το έχει αποδείξει, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού
μου έχει να μην προδοθεί.
Μιχαλάτος:
Είναι το πρώτο Συμβούλιο που γίνεται με εκφρασμένες θέσεις για την Επιχείρηση με
αλλαγή πολιτικής ηγεσίας. Εδώ μέσα στο Συμβούλιο ας πούμε παρατηρούμε κάτι. Κατά την
εκτίμησή μου, …………..κι έρχονται αυτοί να σώσουν την Επιχείρηση ……………. Υπάρχει μία
θέση ας πούμε που είπε και ο φίλος ο Ηλίας , και υπάρχει και μία θέση από την παράταξή
μου που αυτοί έρχονται και λένε αυτό που είχαν εκφραστεί από καιρό για την Επιχείρηση
………… απέναντι στον Συνδικαλισμό, στα Συνδικάτα, στους εργαζόμενους …..
Ζήτημα πρώτο κατά την άποψή μου είναι ότι και πρέπει να το βάλουμε καλά στο
μυαλό μας ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία καυτή πατάτα έτσι; γιατί μπορούμε να πάμε
στο Συνέδριο που έχουμε μπροστά μας σαν Ομοσπονδία και να μην ξέρουμε τι
Ομοσπονδία υπάρχει. Τι Ομοσπονδία θα έχουμε. Γιατί ενώ περιμέναμε και σύμφωνα μ’
αυτούς που πουλάνε και πρέπει να πάνε και φυλακή που λέει εκεί πέρα το Σωματείο μου,
έχει μία ανακοίνωση, αυτοί έρχονται και λένε ότι άμεσα πρέπει να το κλείσουμε αλλά είναι
εκφρασμένη θέση πολιτικής αυτή. Και μπαίνει το ζήτημα, υπάρχει κάτι απέναντι στον
Λιγνίτη; Ή υπάρχει απέναντι στο θέλουμε να ξεφορτωθούμε τον Λιγνίτη και να πάμε προς
το Φυσικό Αέριο, που είναι Μυτιληναίος και διάφοροι άλλοι, εδώ Εθνικοί Ευεργέτες που
λυμαίνονται όλα αυτά τα χρόνια την χώρα μας. ή έχουμε ξεχάσει ότι ή έχουμε ξεχάσει ότι
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μπήκαμε στην κρίση μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες που τις είχαμε βιώσει, τις είχαμε βιώσει
με τα καρτέλ, που όλα αυτά που λυμαίνονταν τον πλούτο της χώρας μας. πώς ήρθε η
κρίση στην χώρα μας; ήρθε ουρανοκατέβατη; Ήρθε μέσα από κάποιες πολιτικές που
εξυπητερούσαν διάφορα συμφέροντα, προβάλαμε διάφορα συμφέροντα που είχαμε
χαριστικές πράξεις μετά και και … σε κάποια συμφέροντα, και ήρθε αυτή η κρίση.
Και προφανώς έρχεται ένα πολιτικό σύστημα που σου λέει ότι εγώ δεν ευθύνομαι γι
αυτή την κρίση και ήρθα να σε σώσω. Και σε ποια λογική έρχομαι να σε σώσω; Έρχομαι να
σε σώσω με μια λογική του θέλω να πάω στον ιδιώτη που είναι θέση αυτή, εγώ δεν την
κατηγορώ, είναι θέση αυτή, και ότι υπάρχει κρατικό, ότι υπάρχει μέσα από μια διαδικασία
το τι ΔΕΗ θέλουμε, και να μπει στο Συνδικάτο τι ΔΕΗ θέλουμε να το απορρίψουμε. Να
απορρίψουμε την ΔΕΗ που θέλουμε να έχει κοινωνικό προφίλ, κοινωνική παρέμβαση. Θα
ισχύει τα κοινωνικά στρώματα να, να , να αλλά θέλουμε μια ΔΕΗ που να έχει κατεύθυνση
το κέρδος; Έχουμε πάει σ’ αυτό; γιατί, ακούστηκε κι αυτό τώρα. Ότι τι; Ότι πρέπει ν’
αποφασίσουμε τι ΔΕΗ θέλουμε, θέλουμε μια ΔΕΗ η οποία θα είναι κερδοφόρα; Κι αν δεν
έχουμε αυτή την ΔΕΗ άρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή, αυτή η ΔΕΗ που
όλα αυτά τα χρόνια έδινε ρεύμα σε όλες αυτές τις γενιές των ανθρώπων, τις οικογένειες,
τα μικρά χωριά, τα , τα , τα … πρέπει την απορρίψουμε; Και πρέπει να πάμε στην λογική
ότι πρέπει να έχουμε μια ΔΕΗ η οποία αυτό καθαυτό θα έχει σαν λογική το κέρδος; Όχι
δεν είμαστε μ’ αυτή την ΔΕΗ κύριοι. Δεν είμαστε, δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την
ΔΕΗ. Εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε την ΔΕΗ που θα έχει κατεύθυνση προς το κοινωνικό
σύνολο, θα έχει κατεύθυνση προς τον άνθρωπο, θα επενδύει στον άνθρωπο και τα κέρδη
δεν μπορεί να τα παίρνει κανένας πέρα από το κράτος, τα οποία να τα επενδύει για να
κάνει καλύτερες θέσεις για την Επιχείρηση.
Και μπαίνει ένα ζήτημα για τον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, γιατί μπαίνει κι αυτό το ζήτημα.
Εγώ δεν θέλω να πάω στην λογική πως ήταν η Επιχείρηση …………….. δηλαδή, ακόμη και
αξιοκρατικά αν το δει κάποιος ένα πράγμα που έχει διαλυθεί, που δεν υπάρχει κάτι, ποιος
θα έρθει να επενδύσει; Ποιος είναι αυτός που έχει τα χρήματα εδώ απ’ αυτό το που δεν
έχουν επενδύσει κανένας στην Ελλάδα, κανένας δεν έχει επενδύσει στην Ελλάδα, ποιος θα
επενδύσει στον ΔΕΔΔΗΕ; Που λέμε εμείς , που βγήκε ο Υπουργός κι έλεγε ότι είναι
διαλυμένη Επιχείρηση, δεν έχει να πάρει κολώνες δεν, δεν, δεν, δεν. Και φτάσαμε σ’ αυτό
το σημείο να απαξιώνουμε μια Εταιρεία η οποία δίνει ρεύμα σε όλο τον ελληνικό λαό. Αυτή
η Εταιρεία συνάδελφοι δίνει ρεύμα στο 75% του συνόλου του ελληνικού λαού.
Κατά την εκτίμηση μου πρέπει να ………………… σ’ αυτό που είπε κι ο Κώστας ο
Βαρσάμης και ο Γιώργος ο Μπίτζας. Τι προτάσεις έχουμε; Πως μπορούμε ν’
αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα τώρα που έρχεται; Δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και
ο ΔΕΔΔΗΕ. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα μόνοι μας; Απ’ ότι φαίνεται έχουμε
χάσει όλες τις μάχες που δώσαμε. Την μάχη που δώσαμε για την μικρή ΔΕΗ την είχαμε
χάσει. Εάν δεν είχαμε εκλογές θα την είχαμε χάσει και τότε. Ας πιστεύουν κάποιοι ότι αν
είχαμε ακολουθήσει το τότε σχέδιο θα την είχαμε σώσει. Άρα, κατά την εκτίμηση μου, το
Συνδικάτο, πρέπει να μπορέσει να διαμορφώσει άποψη. Μπορούμε να παλέψουμε μόνοι
μας; ένα άλλο ζήτημα. κατά την εκτίμηση μου, δεν μπορούμε. Εάν δεν έχουμε, που είπε κι
ο φίλος ο Κώστας, συμμαχίες όχι μόνο τοπικές συμμαχίες, γιατί την προηγούμενη φορά
όταν είχαμε την μικρή ΔΕΗ είχαμε τοπικές συμμαχίες γιατί ήταν καθοριστικό το …………..
στην Άρτα, στην Πτολεμαΐδα, στην Μεγαλόπολη αλλιώς δεν μπορούμε να την
αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε συμμαχίες μεγάλες να μπούμε σε στρώματα κοινωνικά, να
μπούμε σε Δήμους, σε Περιφέρειες τις οποίες να αναγκάσουμε να πούμε ότι αυτό το
πράγμα που είναι ΔΕΗ τώρα αν χαθεί δεν θα επανέλθει πλέον και θα έχει πρόβλημα όχι
μόνο αυτός που έχει τα χρήματα αλλά θα έχει πρόβλημα και η φτωχολογιά. Γιατί, εμένα με
πήραν τηλέφωνο σήμερα και μου είπαν για 80 € θα μου κόψουνε το ρεύμα. Αυτό είναι
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προς γνώση και συμμόρφωση. Δεν ξέρω αν ήτανε σ’ εμένα μόνο αλλά με πήρανε
τηλέφωνο.
Να κλείσω με το ζήτημα της απεργίας, ακούστε να σας πω, εγώ ζήτησα τον λόγο
γιατί μπήκε το ζήτημα να πάρει απόφαση, εγώ συμφωνώ, να έχει την απόφαση η
Εκτελεστική …………………. Κοιτάξτε να σας πω κάτι όμως, εγώ σέβομαι όλους τους
συναδέλφους και δεν θέλω να μπω σε κανένα παιχνίδι το οποίο να δημιουργήσει θέμα σε
συνάδελφο μεταφέροντας κάποια πράγματα όταν εμείς γι αυτή την απεργία που είχαμε
μπροστά κι εγώ πήγα κι είπα στον πρόεδρο ότι πρέπει να καλέσουμε Διοικητικό Συμβούλιο,
να πάμε για απόφαση εκλογές. Για τον α ή β λόγο δεν πήγαμε γιατί όντως υπήρχε ο
χρόνος και δεν θέλω να το σκαλίζω. Είχαμε κακή όμως παρουσία σήμερα στην απεργία που
δεν ήταν το πανό της ΓΕΝΟΠ εκεί. Όταν εμείς πρέπει να έχουμε συμμαχίες με διάφορους
άλλους χώρους. Κατά την εκτίμηση μου.
Και να πω κάτι τώρα για να κλείσουμε. Να πάμε για την απεργία όποτε αυτή
προκύψει. Σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής. Ακούστε να σας πω κάτι, ότι αν
είναι να πάμε για απεργία αποφασίζοντας εδώ χωρίς να βγαίνουμε στον κόσμο θα είναι
λάθος μας μεγάλο. Τα προβλήματα είναι τεράστια για την Επιχείρηση απ’ όποια πλευρά κι
αν το δούμε και οφείλουμε αυτή την απεργία τουλάχιστον όποτε κι αν πάμε γιατί το
πλαίσιο δεν θα είναι μόνο για το Νομοσχέδιο που θα έχει αλλά θα πρέπει να είναι και το
πλαίσιο το δικό μας πάνω στην απεργία αυτή, πρέπει αυτή την απεργία να την παλέψουμε.
Να βγούμε, να ενημερώσουμε, να πάμε σε χώρους, να ενημερώσουμε τι διακυβεύεται για
την ΔΕΗ, τι διακυβεύεται για το Συνδικαλιστικό Κίνημα, για τους εργαζόμενους με το
Νομοσχέδιο αυτό, όπως κι αν έρθει στην τελική του μορφή και τότε θα δούμε τι θα τι
στρατό έχουμε. Αν μπορούμε δηλαδή να επενδύσουμε για την επόμενη μέρα στο σύνολο
των εργαζομένων και στην λογική του τι ΔΕΗ θέλουμε κι όχι να γυρνάμε δέκα χρόνια πίσω
τι έγινε με το ψήφισμα, ποιος ψήφισε και ποιος δεν ψήφισε. Εγώ, ψήφιζα τότε υπέρ της
πρότασης πλειοψηφίας και τι έγινε θα κρεμαστώ δηλαδή από τότε επειδή ψήφισα, τώρα;
Ε, κρεμάστε με. Δεν έχει νόημα.
Και κλείνοντας, θέλω να πω κάτι πρόεδρε. Υπήρχε ένα ηχηρό φαινόμενο με τους
Μακεδονομάχους, στοχοποιηθήκανε κάποιοι συνάδελφοι στο καλαμπούρι για τους
Μακεδονομάχους.
Λυμπέρης: λίγο μπερδεύτηκα μέσα σ’ αυτή την αίθουσα. Σαν μια μικρή βουλή και
μιλάνε πολιτικοί. Μπερδεύτηκα γιατί οι ρόλοι, έχω ξαναπεί εδώ μέσα είναι διακριτοί. Μπορεί
ο καθένας να ανήκει κάπου πολιτικά και να παλεύει από εκεί πέρα τα συμφέροντα των
εργαζομένων κι από αυτό το μετερίζι, εδώ μέσα όμως είναι Συνδικάτο συνάδελφοι.
Μπερδεύτηκα με τις τοποθετήσεις περισσότερο του γραμματέα του Αντώνη του Καρρά
που περισσότερο αναφερόταν στις πολιτικές καταστάσεις το τι έκανε η προηγούμενη
κυβέρνηση, το τι έκανε η άλλη κυβέρνηση, το τι θα κάνει η πιο κάτω κυβέρνηση, οι νόμοι
τάδε, διαχρονικά λέγαμε στο Συνδικάτο εδώ μέσα πως καταρρίπτονται οι διάφοροι νόμοι
και μπήκαμε σε μία λογική και μια τέτοια διαδικασία του γραμματέα πως διαχειριστεί κανείς
τους νόμους. Δεν διαχειριζόμαστε συνάδελφοι τους νόμους εκτός και αν πρέπει να
κάνουμε σαν Συνδικάτο διαχείριση και όχι διεκδίκηση.
Θα ήθελα …………………………… το λοιπόν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα
μας λέγανε κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα για τις κωλοτούμπες και πραγματικά ήτανε
κωλοτούμπες. Γίνανε εκλογές και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα με την προηγούμενη
κυβέρνηση. Οι σημερινές κωλοτούμπες τι ήτανε συνάδελφοι; Και δεν θα πω για το
Μακεδνικό γιατί λίγο – πολύ έχουν μια άλλη συγκεκριμένη ιδεολογία για τα εθνικά και τα
μακεδονικά. Για τα προσφυγικά που σκοτώνονται ακόμα, πνίγονται παιδάκια, άνθρωποι,
μετανάστες και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση μόνο που δεν μας
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είχε πει ότι θα τους σκοτώσουμε στην θάλασσα. Ακραίες καταστάσεις, θα βουλιάζουμε τις
βάρκες, θα πνίξουμε τον κόσμο ………………… οι πρόσφυγες. Τι γίνεται σήμερα με το
συγκεκριμένο με τους πρόσφυγες ή τι γίνεται ακούγοντας χθες τον Πρωθυπουργό από το
βήμα εκεί πέρα που μίλαγε για το Μάτι, αναφέρθηκε και στο Μάτι, δε ντράπηκε λιγάκι, ως
κλιματική αλλαγή, και διόρισε στην θέση την επίσημη, αυτόν που είχε παραιτήσει η
προηγούμενη κυβέρνηση. Το λοιπόν, γι αυτές τις κυβιστήσεις δεν μιλάν. Αλλά έτσι είναι το
πολιτικό σύστημα σήμερα κι έτσι πορεύεται γιατί; Γιατί έχω ξαναπεί και το κρατάω αυτό το
πράγμα, τα μνημόνια ήρθαν για να μείνουνε, δεν ήρθανε για να φύγουνε. 60 χρόνια αν
θέλετε να καταλάβετε κι αν θέλετε ν’ αντιμετωπίσετε μία δράση, δράση συνδικαλιστική,
δεν ξέρω πως θα βρεθεί αυτός ο τρόπος ,…………………… ήρθαν για να εξαθλιώσουνε,
ήρθανε για να δώσουνε βαρβαρότητα στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα είτε με τον έναν
τρόπο, είτε με τον άλλο τρόπο, είτε με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όλα αυτά που
ακούμε εδώ μέσα είναι στην λογική του ότι οι επιχειρηματίες, η αστική τάξη θα βαρέσει
στο κόκκαλο όσο μπορεί τον επιχειρηματία. Αυτό είναι δεδομένο, 37 δισεκατομμύρια
πλεόνασμα την προηγούμενη, πως ρε συνάδελφοι δημιουργήθηκαν τα 37 δισεκατομμύρια
πλεόνασμα; Μέσα από δυσβάστακτη φορολογία των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των
ανέργων εντάξει; Και σήμερα πάλι μιλάνε ότι έλεγε η ΝΔ ότι δεν θα παρθούν καινούργια
μέτρα γιατί έχουμε βγει από τα μνημόνια, γιατί παίρνουμε καινούργια δυσβάστακτα μέτρα;
Και γιατί διαμορφώνουνε μέσα από τους νέους αναπτυξιακούς νόμους να χτυπήσουν την
εργατική τάξη τα σημερινά που γίνονται; Τα συνδικάτα τους δημιουργούν προβλήματα,
έτσι όπως είναι, γιατί φοβούνται για τα μέτρα που θα έρθουνε την επόμενη περίοδο που
θα είναι κι ακόμα πιο σκληρά ότι τα Συνδικάτα θ’ αντιδράσουνε θα περιορίσουμε την θέση
του ακόμη περισσότερο. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να συζητήσουμε σήμερα. Πως θα
περιορίσουμε εμείς τις δυνάμεις τις κυβερνητικές. Τον σκοπό τους, το σχέδιο τους, δεν
άκουσα συνάδελφοι εδώ μέσα ούτε για πρόγραμμα, ούτε για σχέδιο, ούτε για οργάνωση.
Που είναι αυτά τα πράγματα για ένα Συνδικάτο που όντως είναι υπαρκτά τα προβλήματα,
διαλύεται η ΔΕΗ. Όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό. Πότε θ’ αποφασίσουμε πραγματικά να
φτιάξουμε αυτό τον στρατό. Να ξέρετε συνάδελφοι, ο στρατός δεν φτιάχνεται με
ευχολόγια, δεν βγαίνω στον χώρο έξω να φτιάξω στρατό. Πρέπει να διαμορφωθούν
συνειδήσεις στους εργαζόμενους αλλά και στην κοινωνία την ίδια για να ακολουθήσει και
να φτιάξουμε και στρατό. Θέλει ειλικρίνεια, θέλει σεβασμό, πρέπει να γυρίσουμε πίσω,
θέλει δράση και αγώνα μεγάλο από την δική μας την μεριά που λέμε ότι…………………… της
ΓΕΝΟΠ, ΕΤΕ, Πρωτοβάθμια Σωματεία.
Εγώ εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ειδικά σε μια περίοδο όπως είναι η
σημερινή που υπάρχουνε κοινά προβλήματα μέσα στις τρεις διαφορετικές Εταιρείες.
Υπάρχει το πρόβλημα της ΔΕΗ όπως αναφερθήκατε πάρα πολύ καλά εσείς που είσαστε
στην Παραγωγή, που διαλύεται μέχρι το ’28, εγώ νομίζω και πολύ γρηγορότερα, υπάρχουν
τα προβλήματα της μετοχοποίησης, της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχει η
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, κοινά προβλήματα και για τις τρεις Εταιρείες, και
δεν μπορούν να υπάρχουνε προφάσεις από τους ίδιους τους εργαζόμενους που έλεγαν «α,
εγώ είμαι ΑΔΜΗΕ, δεν μ’ ενδιαφέρει τι θα γίνει στην ΔΕ. Α, εγώ είμαι στην ΔΕΗ θέλω να
γίνω σαν τον ΑΔΜΗΕ». Να πως θα γίνεις σαν τον ΑΔΜΗΕ σε λίγο καιρό που θα
μετοχοποιηθεί με περισσότερα ποσοστά και δεν θα έχουμε κανένα εργασιακό δικαίωμα εκεί
μέσα, γιατί εκεί πέρα μπορούν να χτυπήσουνε όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι μια
πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Συνδικάτο να εισαχθεί στις τρεις εταιρείες, να διαμορφώσει
κοινούς σκοπούς και κοινούς αγώνες μαζί με την κοινωνία. Το θέμα είναι, μπορούνε,
θέλουνε να το πάνε λίγο παρακάτω όλοι μαζί αυτό το πράγμα; εγώ εκτιμώ συνάδελφοι ότι
είναι μία μεγάλη ευκαιρία, λίγο για τον ΑΔΜΗΕ, θέλοντας λίγα πραγματάκια για τον Κώστα
τον Βαρσάμη, πως θα κινηθούνε στο πλαίσιο, αν κινηθούνε σ’ αυτό το πλαίσιο. Ακούστε
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συνάδελφοι, θα σας πω ότι για μία ολόκληρη μέρα οι Κυκλάδες προμηθεύονταν ρεύμα από
τις ΑΠΕ της Καρύστου. Χωρίς το πάρκο της ΕΝΕΛ που είναι 160MW Γιώργο το οποίο βγήκε
τώρα τον Αύγουστο. Η ΕΝΕΛ, επιμένω για την ΕΝΕΛ, επειδή έκανε ένα έργο, έκανα
επίβλεψη στο συγκεκριμένο έργο, 150 MW σε πρώτη φάση, 65 με τον …………………. και σε
δεύτερη φάση άλλα 150 MW, δηλαδή …………………………………… της Παλήνης. Μόνο για το
συγκεκριμένο σημείο εκεί πέρα.
Να σας πω και κάτι άλλο η Δανία το 75% ………………… είναι μοντέλο η Δανία για
την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουν συνδεδεμένο δίκτυο όπως και το δικό μας, κι εμείς έχουμε
συνδεδεμένο δίκτυο. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα κλείσει ένα εργοστάσιο. Μέσα από το
διασυνδεδεμένο δίκτυο είναι αυτή η δυνατότητα σήμερα στο δίκτυο από Ιταλία, από
Σκόπια, από Βουλγαρία, από Τουρκία να παίρνουμε όσο ρεύμα θέλουμε. (κακή εγγραφή)
αφήστε τις αντιπαραθέσεις και πάρτε μια απόφαση για το πώς θα πορευτούμε.
Αναγνώστου: θα ξεκινήσω με δύο παρατηρήσεις προσωπικές που έχουν σχέση και
με την παράταξη αλλά και με τις αποφάσεις και την νοοτροπία της ΓΕΝΟΠ αλλά δεν μπορώ
να μην κάνω δύο σχόλια πολιτικά για την κυβέρνηση τα 2,5 χρόνια και της σημερινής
περιόδου θεωρούνται πυκνός πολιτικός χρόνος. Αυτό κρίνεται με την έννοια ότι σε τόσο
λίγο χρόνο γίνανε πολλά. Κι αυτά κρίνονται. Για την αντιπολίτευση όμως αυτοί οι 2,5 μήνες
φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλος χρόνος διότι έχουν ξεχάσει ότι μέχρι τις 7 Ιουλίου
παίρνανε αποφάσεις. Εδώ λοιπόν ακούσαμε πράγματα και θάματα. Δηλαδή, ότι τη ΔΕΗ
θέλουμε μια κρατική απολύτως Εταιρεία να είναι στο πλευρό και στην υπηρεσία του
Ελληνικού λαού ξεχνώντας βιωσιμότητες, κερδοφορίες κλπ. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που
υπογράψαν στο τρίτο μνημόνιο ότι μέχρι 50% δικαιούται να έχει πελάτες η ΔΕΗ.
Δεύτερον, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μέχρι και πρόσφατα στην Συνταγματική
Αναθεώρηση μετά την «κωλοτούμπα» που έγινε διεθνής όρος θα πρέπει και το
«καραγκιοζιλίκι» να γίνει, γιατί την ώρα που πουλούσαν την αποεπένδυση, πουλούσαν
τους πελάτες της ΔΕΗ στους ιδιώτες, ταυτόχρονα γράφανε σαν θέση στην αναθεώρηση
του Συντάγματος ότι η ενέργεια και το νερό είναι δημόσια αγαθά. Και βέβαια το πρόσφατο
επειδή όλοι μας καταλαβαίνουμε …………………… ότι η απολιγνιτοποίηση για την Κυβέρνηση
είναι βίαιη. Σίγουρα είναι βίαιη και είναι βίαιη γιατί ρώτησα ………………………… να δούνε
μακριά, να δούνε το περιβάλλον, να δούνε που πάει διεθνώς η ενέργεια και να
προσαρμοστούν έτσι ώστε και η ασφάλεια της χώρας να μην κινδυνεύει και οι εργαζόμενοι
και η Επιχείρηση στις οποίες στηρίχτηκε η ελληνική …………………. της χώρας.
………………………. επειδή είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε για το ‘28 θα
κλείσουν όλα τα Λιγνιτικά εργοστάσια πιστεύω ότι είναι στο μέγεθος της υπερβολής,
δείχνοντας που θέλει να πάει την ενέργεια όμως, κάποιοι δεν ακούσανε παρά του ότι ήτανε
στην συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη, σε
σχετική ερώτηση δημοσιογράφου έκανε αυτοκριτική ότι το θέμα των λιγνιτών και της
ενέργειας καθυστέρησε η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, επειδή γίνεται και μόνο από την μία
μεριά θα πρέπει να δούμε και την άλλη.
Γιώργο, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, σε δύο θέματα που συζητήσατε, η
προσωπική μου άποψη είναι ότι κακώς η Ομοσπονδία παίρνει θέση στο θέμα πρώτον εάν η
έκπτωση προς τους πελάτες υπάρχει ή δεν πρέπει να υπάρχει. Θέλω μία ανάλυση και είναι
ακριβής ο γραμματέας της Ομοσπονδίας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση που είχε
υπογράψει την μείωση των πελατών έφερνε ένα μέτρο που αυξανόντουσαν οι πελάτες και
η κυβέρνηση που πιστεύει τώρα όπως λέει ότι πρέπει η ΔΕΗ να εξυπηρετεί περισσότερους
πελάτες φέρνουν μέτρα μειώνοντας την έκπτωση που ουσιαστικά μειώνει τους πελάτες.
Αυτά τα δύο λοιπόν που είναι αντικρουόμενα σ’ αυτά που πιστεύαμε και σ’ αυτά που
κάνουμε έχουν μία εξήγηση. Σας είπα προηγουμένως ότι η ΓΕΝΟΠ δεν πρέπει να ……. Η
εξήγηση είναι ότι είναι πρόσκαιρη της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που παίρνεται
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αυτή η απόφαση, η αύξηση της ταμιακής ρευστότητας. Είναι πρόσκαιρο το φαινόμενο και
δεν εξυπηρετεί κάτι μακροπρόθεσμο, γι αυτό λοιπόν πιστεύω ότι δεν είναι έξυπνο και δεν
είναι και σωστό, εμείς να παίρνουμε τώρα μία θέση να μην μειώνεται και να μην μειωθεί η
έκπτωση όταν προφανώς, αυτοί που παίρνουν απόφαση έχουν μετρήσει ότι αυτοί που
φεύγουν, πελάτες από την ΔΕΗ είναι λιγότεροι έτσι ώστε αυξάνεται η ταμιακή ρευστότητα.
Και το δεύτερο που νομίζω, πάλι προσωπική μου άποψη είναι το θέμα των ΑΠΕ.
Ξέρετε ότι κι εγώ με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας σε συναντήσεις που είχαμε με την
θυγατρική των ΑΠΕ, θέλαμε οι εργαζόμενοι πρώτιστα ν’ αποκτούσαν τις εργασιακές
σχέσεις με το μισθολόγιο που είχαμε και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Ήμουνα πολύ
επιφυλακτικός
διότι
είναι
άκρως
επιχειρηματικό
σχέδιο
και
νομίζω
ότι
……………………………… εάν οι ΑΠΕ είναι μέσα στην ΔΕΗ ή είναι θυγατρική; Είναι
επιχειρηματικό σχέδιο και δεν ξέρει κανένας από εμάς αν στην πρώτη ή στην δεύτερη
περίπτωση εξυπηρετείται καλύτερα η βιωσιμότητα της Επιχείρησης. Ευχαριστώ.
Μανιάτης : αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε πάρα πολλά σε άλλα συμφωνώ, σε
άλλα διαφωνώ. Κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσω γιατί μου κάνει και νόημα ο φίλος μου ο
γραμματέας, σε αυτό που είπε ο πρόεδρος. Καταρχήν, είμαι στην άποψη ότι …………………..
το Σωματείο για την ΔΕΗ ότι το ΑΗΣ Αμυνταίου μπορούσε να γίνει από την ΔΕΗ. Το είχαμε
πει και στον Πρόεδρο τον κύριο Παναγιωτάκη, παρουσία της ΓΕΝΟΠ, παρουσία και των
εκπροσώπων των εργαζομένων, και μας είπε τότε ότι καλύτερα τα χρήματα να τα δώσω
για ν’ ανεβάσουμε γιατί πριν δεν μπορούσε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κι αυτή η
Διοίκηση που είχε κάποιο διάστημα η κυβέρνηση η προηγούμενη δεν μπορούσε να
προχωρήσει. Για να είναι καθαρό μεταξύ μας. Δεν έχω κρυφτεί ούτε θα κρυφτώ ποτέ.
Δεύτερον, ο φίλος μου ο Βασιλάκης είχε γράψει σ’ ένα άρθρο του καλύτερα να
κάνουμε εθελουσία τύπου ΟΤΕ και όχι ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, γιατί το είχα κάνει και θέμα στο
Συμβούλιο και στο Γενικό Συμβούλιο και το χαμε συζητήσει και λέγαμε, «έρχεται η ΝΔ κάτι
ξέρει; Και ο Χατζηδάκης θα είναι Υπουργός;» αυτό λέγαμε και το συζητούσαμε. Τελικά,
έπεσε μέσα ο φίλος μου ο Τέλης αλλά δεν ξέρω τι εθελουσία θα κάνει; Γιατί με ρωτήσανε
και στην Μεγαλόπολη είπα, πρέπει να είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, οι Λιγνιτικές
που πήραν 25 και ακόμα πιο χαρούμενοι στον ΑΔΜΗΕ που πήραν 35 γιατί δεν βλέπω να
γίνεται αυτό. για να είμαστε και καθαροί μεταξύ μας.
Ο Χατζηδάκης είχε πει, κλείνοντας την Ολυμπιακή, ένα νοσοκομείο κάθε χρόνο.
τώρα τι λέει; Θα κλείσω τις λιγνιτικές και θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Έτσι δεν είπε;
Θα πληρώνονται εργαζόμενοι. Και θα λέει τώρα ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μπίτζας, θα του
λένε οι Διοικητικοί, ρε εμείς δουλεύουμε κι αυτοί κάθονται και πληρώνονται; Και το
ακούσαμε στο Κερατσίνι, ενώ δουλεύαμε κι εργαζόμαστε, είσαστε τεμπέληδες και τέτοια κι
έφυγε 47 χρονών γιατί δεν ήθελε να μετακινηθεί κάπου αλλού και πήρε 75 χιλιάρικα. Το
ξέρουμε.
Κοιτα να σου πω κάτι την άποψη μου και για τον προηγούμενο Πρόεδρο και για την
προηγούμενη Κυβέρνηση την έχω αποδείξει με αυτές τις δύο αφίσες. Εγώ ανήκω στο
κόμμα ΔΕΗ, να θυμίσω εδώ πέρα και κάτι στο Υπουργείο στο Παπακωνσταντίνου στις
μπούκες που κάναμε εγώ ήμουν ο ένας. Εμείς δεν κρυφτήκαμε και δεν μετανιώσαμε για τις
μπούκες που κάναμε. Αν ρωτήσουμε, τους περισσότερους στο σώμα, γιατί κάναμε
μπούκες το 2008, εγώ θα πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ξέρει. Παρότι είναι
συνδικαλιστικά στελέχη. Να είμαστε καθαροί, γιατί όταν ακούω να λένε εσείς σηκώσατε τα
χέρια το ’10 κι εμείς δεν τα σηκώσαμε που σ’ εκείνο το Νομοσχέδιο που πέρασε δεν ισχύει
γιατί άλλαξαν οι Υπουργοί που υπήρχανε άλλα 2-3 Νομοσχέδια για να φτάσουν σ’ αυτό
που κάναν στον ΑΔΜΗΕ, και τι ήταν εκείνο που συμφωνήσαμε τότε; Μήπως ξεχάσατε τις
μπούκες που κάναμε στον Παναγιωτάκη για την πώληση των Λιγνιτικών ενώ τώρα
κλείνουμε; Θα το εξηγήσω αυτό, γιατί ξενυχτήσαμε. Κάνουμε ότι πρέπει την στιγμή που
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πρέπει γιατί εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους, δεν εκπροσωπούμε κανένα πολιτικό κόμμα
γιατί κανένα πολιτικό κόμμα δεν ήταν ………………….. για να μην υπάρχει πρόβλημα όπως
είπε και ο φίλος μου ο Καρράς απέναντι στον ………………………..
Άρα εδώ πρέπει να συνηθίσουμε και να μην τσακωνόμαστε την επόμενη μέρα. Αυτό
περιμένω συνάδελφοι, γιατί ο φίλος μου ο Οργανωτικός αναφέρθηκε στα 3.000 άτομα και
στα 1500 της Αθήνας, δεν μίλησε καθόλου για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης αλλά ο
φίλος μου ο Τσουμπλέκας μίλησε μόνο για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και όχι γι
αυτό. και το πρόβλημα μας είναι οι εργαζόμενοι που έχουν μείνει 9.000. Αν οι κοινωνίες
αυτές του Νομού Αρκαδίας, του νομού Φλώρινας, του Νομού Κοζάνης αυτοί που θέλαν και
παλέψαν τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το τελευταίο πήγαν ρεύμα σπίτι, αυτούς που
βρήκαμε και είναι συνταξιούχοι τώρα, αυτές οι περιοχές που κάποιοι κατηγορούσαν ή
έρχονταν να πούνε ότι έχουν καρκίνους, ιστορίες και τόσα άλλα προβλήματα. Όταν κάποια
περίοδο ένας στους τέσσερεις δεν προσλαβαίνανε να πάρουν σύνταξη. 55, 58,60 είχαν
πεθάνει κι αρκετοί συνάδελφοί μας. και τώρα οι χείρες είναι αυτές που χαίρονται έτσι όπως
είπε ο φίλος μου ο Αντώνης προηγουμένως για τις χείρες να μην έρχονται εδώ πέρα και
συμφωνώ μαζί του. Αυτά δεν είναι που πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε κι όχι να βγάζουμε και
να στηρίζουμε τον κάθε Υπουργό, είτε ο Υπουργός να λέει καλά για να σώσουμε το
αφήγημα του την Επιχείρηση, έκανε κάτι; Το αφήγημα του είναι ότι θέλω να σώσω την
Επιχείρηση αλλά να την πουλήσω μετά. Και τι άλλο μας λέει; Ότι κοιτάξτε να δείτε την
ευθύνη την έχετε εσείς οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι γι αυτό θέλω να σας κόψω το
μειωμένο, το ΓΠ, όταν οι εργαζόμενοι έχουν δώσει 6 δισεκατομμύρια και οι κύριοι όλοι
αυτά τα προηγούμενα χρόνια Υπουργοί μοίρασαν σε αυτούς τις ΑΠΕ πάνω από 11
δισεκατομμύρια μας είπανε τίποτα; Και ο κύριος Κλέτσης που μοίρασε τα 440 όπως είπαμε
προηγουμένως εκατομμύρια κι από αυτά βρήκε τα 200, ο κύριος Χατζηδάκης λέει από αυτά
θα τα δώσω σιγά – σιγά προς τα κάτω και θα τα μειώσω την μέρα μόνο με τα 200
εκατομμύρια. Δεν το μειώνει, δεν είναι πρόβλημα; εδώ θα πάει ο Πρωθυπουργός αφού του
έδωσε εντολή πρώτα ο Υπουργός στην ΔΕΘ να κάνει ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο στα
Άσπρα Σπίτια τα 850. Ξέρετε ποιος Υπουργός έδωσε τότε την άλλη μονάδα που ήταν
συμπαραγωγός σήμερα δεν είναι Υπουργός, είναι βουλευτής, ο κύριος Τόλιας. Ο κύριος
Σταθάκης ήθελε να παίξει με όλους και όσοι έχουνε περάσει, ο κύριος Παπακωνσταντίνου
είναι πάλι σπίτι του, η κυρία Μπιρμπίλη είναι σπίτι της.
Και να σκεφτούμε και κάτι άλλο, είπαμε το πρόγραμμα της ΝΔ μήπως είπε ποτέ για
πώληση Δικτύων; Σήμερα, βγαίνουν και λένε θα πουλήσουμε τα Δίκτυα. Μήπως
αναφέρεται μέσα; Μήπως είπαμε δεν είναι κι αυτοί ψεύτες όσο είναι και οι προηγούμενοι;
Είναι ενάντια σ’ εμάς τους εργαζόμενους; είναι ενάντια στην Επιχείρηση; Είναι ενάντια στο
κόμμα ΔΕΗ; δεν είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε την επόμενη μέρα; Και να σας πω
κάτι; οι εργαζόμενοι για δυο πράγματα, έχουν δοθεί ελπίδες από πολύ κόσμο για την
εθελουσία πόσα λεφτά θα πάρουν και όσο γίνεται περισσότερο και το δεύτερο να μην
χάσουν το μειωμένο τιμολόγιο. Το μέλλον της Επιχείρησης δεν τους ενδιαφέρει, ξέρετε για
τι ενδιαφέρονται; Αυτοί που είναι με το οχτάμηνο γιατί στην Μεγαλόπολη, οι εργολαβικοί
που είναι 700 – 800 άτομα και τα μαγαζιά έχουν αρχίσει και ανησυχούν, αν σταματήσουν
να υπάρχουν είναι περίπου 50 εκατομμύρια, και τα 3.000 άτομα στον Νομό Κοζάνης είναι
περίπου 220 εκατομμύρια από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι λίγα τα λεφτά από την
Επιχείρηση. Άρα, έρχεται σήμερα μια Κυβέρνηση και λέει ότι το 2028 τα κλείνω όλα.
Μήπως η προηγούμενη είπε κάτι διαφορετικό; Έλεγε το 2030 με το που είχε καταθέσει και
προχωρούσε ότι θα χουμε 9,1 TW/h και πάμε τις ΑΠΕ στο 33%κι αυτή λέει θα το πάω
ακόμη περισσότερο, στο 35%. Έχουνε σκεφτεί καθόλου για την ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας; Όχι! Γιατί άλλο ποσοστό δίνουν μέσα στο ΕΣΕΚ πόσο χρειάζονται, άλλο δίνει η ΔΕΗ
και άλλο ποσοστό δίνει η ΔΕΗ και άλλο ποσοστό ο ΑΔΜΗΕ. Μήπως συμφωνήσαμε για την
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πώληση έτσι όπως έχει γίνει ο ΑΔΜΗΕ, γιατί ακούω πολλές φωνές, εγώ έχω διαφωνήσει,
συμφώνησα μόνο σε αυτό που είχε γίνει με τον Νόμο 4001 που είχαμε διασφαλίσει όλα τα
δικαιώματα, θέσεις εργασίας όπως είπε ο φίλος ο Αντώνης.
Να σας πω και κάτι άλλο στο σώμα για να καταγραφεί στα πρακτικά; Σε ερώτηση
μου στον κύριο Μενεγάτο στην Θεσσαλονίκη προχθές, παρουσία μου αρκετών στελεχών,
ποια είναι η άποψή σας για την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ; Συμφωνείτε σε αυτό; ή στο
προηγούμενο όπως είχατε προτείνει το 2011 ώστε να γίνει έτσι ο Νόμος; Ναι μου λέει
διαφωνώ πλήρως με το καινούργιο, είμαι σύμφωνος με αυτό που είχα προτείνει τότε. Εγώ
λέω κι ονόματα δεν κρύβομαι. Έτσι έγινε πριν 20 ημέρες στην έκθεση που συναντήσαμε
τον κύριο Μενεγάτο. Άρα, η άποψή μου που εγώ δεν έχω μετανιώσει για κάτι, έχω όμως
ακούσει πάρα πολλούς που λένε θα σας πάρουν τα χέρια και ιστορίες, όσο κοκορομαχίες
θα υπάρχουν μεταξύ μας, τόσο ο κόσμος θα απομακρύνεται. Κι ερχόμαστε σ’ αυτό που
έγινε σήμερα με την απεργία μια συμμετοχή για πρώτη φορά πολύ καλή, στο πεζοδρόμιο.
Με απόφαση του κέντρου που συμμετέχω ήταν ομόφωνη απόφαση. Παρότι, που ανήκω
στην ομάδα που είναι στην ΕΑΚ που είναι στον πρόεδρο η πρώτη πρόταση ήτανε ότι να
βάλουμε την απεργία, να βάλουμε την πρόταση και ν’ αφήσουμε στην ΓΣΕΕ ν’ αποφασίσει
την ημερομηνία. Κι έβαλε βέτο η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ εκεί και λέει όχι να ορίσουμε και
ημερομηνία. Να κλειδώσουμε και ημερομηνία. Κι αφού κλείδωσε η ημερομηνία και είπαμε
στην δευτερολογία για τις 24 του μήνα, μετά κάποιοι ανησυχούσαν. Γιατί; Μήπως δεν
αρέσει να υπάρχει κίνημα; Δεν αρέσει να υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα; Τα εσωτερικά
τους προβλήματα εμείς θα τα λύσουμε; Το κόστος όμως όπως και στην προηγούμενη
κυβέρνηση και τα λάθη που έκανε έδειξε την πόρτα της εξόδου έτσι και τώρα αν κάποιοι
δεν καταλάβουν και δεν σκύψουν κυρίως για την χώρα, ν’ ασχοληθούν σοβαρά με την
Επιχείρηση του ελληνικού λαού, γιατί είναι επιχείρηση του ελληνικού λαού, και όλοι
γνωρίζουμε γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία δέκα χρόνια κοίταξαν πώς να κάνουν και
να δημιουργήσουν να καθαρίσει η Εταιρεία, να κάνουν διάφορες κομπίνες, να κονομήσουν
κάποιοι και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να λέμε ότι πρέπει με το αφήγημά τους να
σώσουμε την Εταιρεία. Δηλαδή, μέσα σε δύο μήνες την σώσανε; Δεν γνωρίζαμε δηλαδή το
τι συμβαίνει; Χρειαζόταν να μας το πούνε; Μήπως αλλάξαν τα πρόσωπα; Και είδαμε και το
σοβαρότερο το εσωτερικό πρόβλημα που προσπαθούν να δημιουργήσουν μεταξύ μας κι
αυτό που έκανε η Γενική Δ/ντρια Εμπορίας να πάει στην ΡΑΕ να κατηγορήσει τους
συναδέλφους του ΔΕΔΔΗΕ για τις αποπομπές ότι δεν κάνει αποπομπές. Ο καθένας μπορεί
να θέλει να κατηγορήσει αλλά εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε όλοι από την ίδια μεριά. Εμείς
οι εργαζόμενοι μας ενδιαφέρει η Επιχείρηση. Εμείς οι εργαζόμενοι μας ενδιαφέρει γι αυτό
αγωνιστήκαμε οι λιγνιτικές να μπούνε τώρα μέσα στην Επιχείρηση να μην πουληθούνε κι
όχι να κλείσουνε. Κι επειδή το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε και θα συμφωνήσω σε
αυτά που είπε ο Γιώργος το τι βλέπει ότι οι λιγνιτικές δεν θα μπούνε μέσα, έτσι λένε οι
πληροφορίες, μέσα από το υπουργείο, πρέπει να παλέψουμε ότι πρέπει να μπούνε μέσα ή
αν όχι αυτό, αν αύριο το πρωί γιατί οι λιγνιτικές βγαίνουν αρνητικές, πρώτο, δεύτερο
χρόνο και πουν «σας απολύουμε χωρίς να πάρετε ούτε ένα ευρώ», ώστε να μπορούν οι
εργαζόμενοι να επιστρέψουν πίσω.
Είναι σοβαρό θέμα, εμάς αρχή μας είναι να διασφαλίσουμε το προσωπικό και πρέπει
σ’ αυτή την βάση να μην αφήσουμε κανέναν εκτεθειμένο. Άρα, προέχει να συζητήσουμε
πολύ σοβαρά κι όχι λογικές κοκορομαχίες αν είναι ο ένας καλύτερος ή ο άλλος για να
προστατεύσουμε όλους τους εργαζόμενους γιατί από αυτό θα κριθούμε το επόμενο
διάστημα.
Και πάμε τώρα να κλείσω, αναφέρθηκα, είπα λίγα πράγματα για το
……………………….. διαφωνώ πλήρως ……………………… με ομόφωνη απόφαση στο
ψηφοδέλτιό μας ότι δεν φοβόμαστε το διαχωρισμό συνταξιούχων, εργαζόμενων. Αλλά το
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αφήγημα της κοροϊδίας που μεγαλώνει κάθε μέρα, όταν στην ΔΕΗ κοστίζει 32 εκατομμύρια
για όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους από τα οποία όμως η Επιχείρηση τα 12
εκατομμύρια τα παίρνει πίσω, 9 εκατομμύρια μάλλον από τον ΔΕΔΔΗΕ και 3 από τον
ΑΔΜΗΕ. Θέλω να θυμίσω πριν μερικά χρόνια επί Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Κόλλια,
υπήρχε ένα σοβαρό θέμα με την ΡΑΕ για τα θέματα τιμολόγια και το πήγε δικαστικώς και
κερδίσαμε. Έχουμε κερδίσει εκεί δικαστικώς την απόφαση γι αυτό το μειωμένο τιμολόγιο
στους εργαζόμενους που είναι στον ΔΕΔΔΗΕ. Άρα, τα 32 εκατομμύρια αν αφαιρέσουμε τα
12 μένει 20 εκατομμύρια. Και για τα 20 εκατομμύρια στα 7.474.603 που είναι οι μετρητές
χαμηλής τάσεως αν αναλογιστούμε και το μοιράσουμε αυτό σημαίνει ότι αυτό κοστίζει σε
κάθε ρολόι στον καταναλωτή 2,68 τον χρόνο άρα για 2,68 το αφήγημα του κυρίου
Χατζηδάκη να μας κόψει το ρεύμα είναι τα 2,68 ευρώ. Αυτά ήταν σε όλους τους
καταναλωτές που στους εργαζόμενους έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα το τελευταίο
χρονικό διάστημα και αυτά δεν τα σκέφτονται και κοιτάνε πώς να διαχωρίσουν να πούνε
στον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε οι εργαζόμενοι έχουν κι αυτό, έχουν κι εκείνο και πώς να
τους το κόψουμε. Δεν σκέφτετε ότι μας έκοψαν 6 δισεκατομμύρια τα προηγούμενα
χρόνια. αυτά είναι σοβαρά πράγματα, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, πρέπει ν’ αφήσουμε
στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν γιατί μας ενώνει η Επιχείρηση και σ’ αυτή την
Επιχείρηση δεν πρέπει να λείψει κανένας. Ευχαριστώ.
Μάστορας: θα μου επιτρέψετε κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι να ξεκινήσω λίγο
ανάποδα αρχίζοντας με το κλείσιμο. Αυτό που κανονικά θα ήταν το κλείσιμο μου. Για να
μην υπάρχουν παρεξηγήσεις προφανώς όμως θα μου δοθεί ο χρόνος να κάνω μία ιστορική
αναδρομή σήμερον. Ότι έχει αποφασισθεί σ’ αυτή την αίθουσα ή στις αίθουσες που έχουμε
κάνει τα Δ.Σ. σαν πρωτοβάθμιο Σωματείο, ή στις αίθουσες που έχουμε κάνει τα εκλογικά
μας συμβούλια στην ΓΕΝΟΠ ισχύει μέχρι κεραίας. Κατανοητό;
(διαβάζει άρθρο για το κλείσιμο των Λιγνιτικών μονάδων)
Λοιπόν, αυτό το άρθρο αγαπητέ πρόεδρε έχει δημοσιευτεί στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
στις 10/04/17 και είναι της κυρίας Λιάγκου. Αυτά λέγοντας το 2017 για να μη νομίζουν
κάποιοι ότι προέκυψαν το 2019, κι επειδή τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα για
να γίνομαι και κατανοητός, συνεχίζουν λοιπόν αυτοί την ίδια δουλειά. 700 εκατομμύρια
τόνοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση στο Λιγνιτικό κέντρο
Δυτικής Μακεδονίας.
(απολογισμός της παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων και ο μελλοντικός
σχεδιασμός)
Έρχομαι λοιπόν στα νούμερα που εμείς θα καλεστούμε πρακτικά πέραν της
οποιαδήποτε πολιτικής τοποθέτησης που γίνεται σ’ αυτή την αίθουσα και πιστεύω εδώ
είναι το μέρος που κάνουμε πολιτική. Έχουμε την συγκεκριμένη στιγμή 2168 συναδέλφους
στα ορυχεία αυτής της περιοχής στο ΛΚΔΜ, στους Σταθμούς έχουμε 979, στον ΑΗΣ
Αμυνταίου 263 τον Μάιο σύμφωνα και με δηλώσεις κλείνει. Τον Φεβρουάριο γράφουν τα
χαρτιά της Διοίκησης. Άρα, τον Φεβρουάριο μπορεί να κλείσει ο ΑΗΣ Αμυνταίου. Ο ΑΗΣ
Καρδιάς 301 συνάδελφοι αυτή την στιγμή βρίσκονται εκεί και περιμένουν να δουν τι θα
γίνει και στον Άγιο Δημήτριο 415. Από τους 415 οι 113 είναι άνω των 55, στον Άγιο
Δημήτριο, έχω λοιπόν ένα σύνολο 3142 στην περιοχή η οποία με την τελευταία δήλωση
του Πρωθυπουργού που ευελπιστεί να κλείσει τους λιγνιτικούς σταθμούς το 2028
σύμφωνα με την δήλωσή του που έκανε στην έδρα του ΟΗΕ θα πρέπει να δώσει και μία
απάντηση στην δική του τοποθέτηση τι σημαίνει «πρόοδο για όλους». Είπε λοιπόν στην
έκθεση «ανάπτυξη για όλους δεν θ’ αφήσουμε κανέναν πίσω», και ο Θανάσης ο Μάστορας
θα ρωτάει και θα συνεχίσει να ρωτάει τον πρωθυπουργό της χώρας να απαντήσει για την
Δυτική Μακεδονία τι σημαίνει ανάπτυξη για όλους.
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Το 45% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας παράγεται από τον κύκλο εργασιών της
ΔΕΗ. Εγώ πολύ θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να δω ποιος από τους πολιτικούς και θα
τον χειροκροτώ εσαεί θα βρει τον αντικαταστάτη αυτού του 45% του ΑΕΠ. Το βάρος αυτή
την στιγμή πέφτει στον νεοκλεγέν περιφερειάρχη τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, στους
δημάρχους τους καινούργιους που έχουν βγει κι έχουν αναλάβει τις δημαρχίες. Καθώς
επίσης, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ τα μέλη της εθνικής
αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Τέσσερις βουλευτές εξέλεξε η Ν.Δ. στην περιοχή μας,
και μία βουλευτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά τους να μας
απαντήσουν σ’ αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω
στην ανάπτυξη. Θα περιμένουμε προφανώς να τους ακούσουμε με αγωνία να δούμε ποια
είναι η πρόταση τους. διότι, εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για τους συντοπίτες μου στην Δυτική
Μακεδονία, είμαι υπεύθυνος για τους συναδέλφους που εκπροσωπώ και ακόμη
περισσότερο για τους Σπαρτακέους. Δεν μπορούμε ν’ αναλάβουμε καμία ευθύνη που δεν
μας αναλογεί σε σχέση με το πώς και τι θα γίνει. Έχουμε κάνει παρατηρήσεις, έχουμε κάνει
προτάσεις κι εδώ θα πω στο τέλος ότι ναι είμαστε σε θέση να τους δώσουμε μια
εμπεριστατωμένη πρόταση, εγώ αυτό θα ήθελα να κάνουμε σήμερα, για όταν
ξανασυναντηθούμε με τον Υπουργό, τι σημαίνει οικονομικά γιατί πλέον εκεί πέρα παίζεται
το παιχνίδι. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη και όλοι
αυτοί που έχουν δουλέψει εξηλέκτρισαν την χώρα, ουδείς ενδιαφέρεται. Ουδείς! Προχθές
που συνάντησα τον κύριο Στάση τον ενημέρωσα για τους 51 εργαζομένους που έχουν
χάσει τη ζωή τους στην Περιοχή, απλώς για να έχει μία βαρύτητα σ’ αυτά που λέει και
σκέφτεται, ότι αναλαμβάνοντας αυτό τον ρόλο αναλαμβάνει κι ένα βάρος. Το μόνο για το
οποίο ενδιαφέρονται είναι το οικονομικό κόστος και εάν είμαστε ακριβοί σύμφωνα με τα
δεδομένα τους θα μας κλείσουν. Θα γίνει όμως μάχη προκειμένου ν’ αποδείξουμε ότι τα
δεδομένα τους είναι στημένα και τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν.
Υπάρχουν πολλά στελέχη εν ενεργεία και συνταξιούχο οι οποίοι μπορούν να μας
βοηθήσουν να κάνουμε μία σωστή πρόταση στην Κυβέρνηση προκειμένου να λυθεί το
ζήτημα της ΔΕΗ. Λοιπόν, η βίαιη μετάβαση αγαπητοί συνάδελφοι από την πρώτη στιγμή
που μπήκαμε στο λούκι για το ζήτημα του τι θα κάνουν περαιτέρω με τις οδηγίες της Ε.Ε..
προφανώς και ψήφισα και έτσι πρέπει να γίνεται και να προσπαθούμε να βρούμε το
καλύτερο μέσα από αυτή την διαδικασία. Αναλαμβάνουμε λοιπόν το μερίδιο της ευθύνης
που μας αναλογεί που κρατάμε την πατρίδα μας μέσα στον στενό πυρήνα της Ε.Ε. διότι
περάσαμε κι απ’ αυτό τον κάβο από κάποιους που θεωρούσαν ότι μπορούν να κάνουν
ταρζανιές. Βίαιο λοιπόν το πέρασμα στην μεταλιγνιτική περίοδο από το ΕΣΕΚ που
κατατέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς πρέπει ν’ αγωνιστούμε και ν’
αντισταθούμε, για να έχουμε λοιπόν κι ένα καλό μέλλον εκτός από το ένδοξο παρελθόν και
να συνεχίσει να υπάρχει η Ομοσπονδία θα πρέπει μην παραμείνουν οι συνάδελφοι.
Δυστυχώς, η Πτολεμαΐδα, η Μεγαλόπολη, η Κοζάνη και οι περιοχές πάτησαν και
άνθισαν πάνω σ’ αυτή την διαδικασία τώρα θ’ αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι σημαίνει
κρίση. Από αυτά που πέρασε ο ελληνικός λαός πριν 10 χρόνια. και κλείνοντας θα πω το
εξής. Για τον φίλο μου τον Θωμά, Θωμά μου όσο υπάρχουν γογιλατζίδες θα υπάρχουν
άνθρωποι που θα τους πολεμούν και θα τους στέλνουν από εκεί που ήρθαν και οι άλλοι κι
έτσι όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ.
Μόσχος: ακούστε συνάδελφοι, λέγαμε και στα προηγούμενα συμβούλια ότι οι
καταστάσεις που ζούμε είναι πρωτόγονες, τραγικές θα έλεγα για την ΔΕΗ. Αυτές τις ώρες
χρειάζεται να υπάρχει σύνεση να βάζουμε πάνω απ’ όλα τι μας περιμένει κι όχι να
κλείνουμε το μάτι όπως δυστυχώς παρατηρείται σήμερα. Όταν το Συνδικάτο είχε
προβλήματα και δεν υπήρχε παρθήκαν οι χειρότερες αποφάσεις. Οι στιγμές είναι ιστορικές
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ας αφήσουμε στην άκρη το τι έγινε, τι φταίμε, τι έχουμε μπροστά μας την πραγματικότητα
η οποία είναι πολύ σκληρή. Κλείνουν οι λιγνιτικές μονάδες αν και δώσαμε έναν σκληρό
αγώνα προκειμένου να πάρουμε παράταση, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τον
Νοέμβριο πήγαμε στις 32.000 ώρες για τον ΑΗΣ Αμυνταίου γίναν οι σχετικές επενδύσεις με
αποτέλεσμα να γίνει αποκάλυψη την Τρίτη και ξαφνικά ακούμε ότι θα κλείσει ένα χρόνο
νωρίτερα. Από πού κι ως που ο άγιος Δημήτριος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και θα
κλείσει;
Λέει ο Υπουργός που είναι προσβολή, για όλους εμάς, από την πρώτη μέρα ότι είναι
προτιμότερο να είναι κλειστοί οι λιγνιτικοί σταθμοί, ότι θα γίνει πλαφόν, ότι δεν υπάρχουν
κολώνες…
Πολλές φορές ρωτήσαμε τον Δήμαρχο Κοζάνης αν υπάρχει κάποιο σχέδιο που θα
ακολουθήσει το κλείσιμο των Σταθμών.
Μασούρας: 1,25

Αδαμίδης: 3.34 λέω λοιπόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή κι εσύ
ήσουν κόμμα ΔΕΗ και οι υπόλοιποι ήταν κόμμα ΔΕΗ, που σήμερα βγήκανε και λέγανε για
την Κυβέρνηση και καλά κάνανε, κι εγώ συμφωνούσα. Λέγανε για την Κυβέρνηση και καλά
κάνανε, δεν πήγα να την υποστηρίξω. Ποτέ. Λέω λοιπόν ότι εμείς τότε δίναμε μία μάχη για
να κρατήσουμε αυτά τα οποία βλέπαμε ότι έρχονται, και λέγαμε ότι αυτά δημιουργούν
τεράστια προβλήματα και στην ΔΕΗ, δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στην
κοινωνία. Κι έκανα μία αναφορά στο ’10 και το ’11. Πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα και
πότε υπήρχε σαφής διαφοροποίηση απ’ αυτά που εμείς πιστεύαμε. Όλο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα ο γραμματέας, στελέχη, έκαναν μία αντιπολίτευση και καλά κάναν, τότε
δεν ήταν κόμμα ΔΕΗ, ήταν ο Παναγιωτάκης, ο Σταθάκης, ο Τσίπρας και ο Φάμελος και ο
καθένας, λέω λοιπόν ότι κι εγώ και όλοι ήμασταν ταυτισμένοι, ποτέ δεν πήγαμε εμείς κι
εγώ τουλάχιστον, να πάω να ωραιοποιήσω μία κατάσταση. Απεναντίας, αποδείξαμε ότι
πρέπει η ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία να έχουν έναν κοινό στόχο. Δηλαδή, όχι στην πώληση,
το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων. Κανένας δεν είπε ναι, και μάλιστα, επειδή
φοβηθήκαμε το ότι όπως έγινε και τώρα, τώρα εγώ είπα ξεκάθαρα εισηγητικά ότι θα πάμε
σ’ ένα, θα πάρουμε απόφαση και πήραμε απόφαση για συμμετοχή στην γενική απεργία με
απόφαση της Εκτελεστικής για ποια ημερομηνία είπαν ότι η ΓΕΝΟΠ πάει στις 2 του μήνα
απεργία. Έτσι έγινε και τότε. Για τον ίδιο λόγο τα λέω εγώ αυτά. Και τα λέω αυτά τα
πράγματα για να επαναφέρω όλους μας στην τάξη.
Λέω λοιπόν σήμερα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό που εμείς φοβόμαστε ως
βίαιη απολιγνιτοποίηση δεν ξεκινάει ούτε το ’18, ούτε το ’19, ούτε το ’20, ούτε πολύ
περισσότερο το ’15, ούτε το ’13 κι εγώ το έχω τοποθετήσει στο 2010 για τα ζητήματα
επαναλαμβάνω της απολιγνιτοποίησης κι όχι της αγοράς ενέργειας, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
η απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά έχουμε…
υπάρχει και το Φυσικό Αέριο, υπάρχουν κι άλλοι. Άρα λοιπόν η απολιγνιτοποίηση έχει
συγκεκριμένες ημερομηνίες για το πώς θα γίνει. Γιατί ξεκίναγε τότε; Γιατί τότε ο λιγνίτης
ήταν ένα καύσιμο το οποίο είχε αρκετά ποσοστά και μερίδιο κέρδους από τους
ανταγωνιστές οι οποίοι θελαν να πάρουν αυτό. γι αυτό είπαν να πουλήσουμε τις λιγνιτικές
μονάδες, γι αυτό είπαμε εμείς τότε στις 4 Αυγούστου του ’10 και υπάρχουν και τα σχετικά
VIDEO ως Συνδικάτα από το Νότιο Πεδίο το ότι αυτό το σχέδιο του Παπακωνσταντίνου
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είναι το ξεπούλημα των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών εργοστασίων για τα οποία εμείς
διαφωνούμε κάθετα.
Δεν ήθελαν αυτοί ΑΠΕ, ΑΠΕ έτσι κι αλλιώς ήτανε το στημένο παιχνιδάκι των
Κυβερνήσεων κυρίως των Κυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ γιατί με απόφαση αυτών οι άδειες
δεν δινόντουσαν στην ΔΕΗ και την είχαν αποκλείσει από την επιδότηση των ΑΠΕ. Αλλά
πως ν’ανταγωνιστείς έναν οποιοδήποτε Ρόκα, Μόκα ή οτιδήποτε άλλο ο οποίος έπαιρνε μία
μονάδα, μία παραγωγή για ΑΠΕ όπου είχε επιδότηση και στην ΔΕΗ δεν έδιναν την
δυνατότητα. Άρα, η ΡΑΕ που έδινε τις άδειες δεν μπορούσε να ……………… την ΔΕΗ. Σας
θυμίζω ότι αυτό που ο Μητσοτάκης είπε πριν από τρεις μήνες από την Φλώρινα ότι εγώ
θέλω να φτιάξω ένα πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό επάνω στις εγκαταστάσεις
…………………………. το είπε ο Παπανδρέου το 2010 και οι μισοί να μην πω όλη η ΔΑΚΕ
ήταν απ’ έξω κι έκανε διαδηλώσεις. Και καλά έκανε. Στην εξαγγελία λοιπόν του
Πρωθυπουργού ότι εμείς θα φτιάξουμε το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας
εμείς ήμασταν αυτοί εκεί που είπαμε ότι κοίταξε να δεις αν έρθουν εδώ να μας φέρουν
καθρεφτάκια για ιθαγενείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε ως περιοχή, θέλουμε και το
εργοστάσιο κατασκευής των …………………… από τότε το φτιάχνουν το εργοστάσιο. Και
χθες, τρεις μήνες πριν άκουσα τον σημερινό Πρωθυπουργό για τότε ως Πρόεδρος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι εδώ θα κάνουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό μόνο που πριν
από 4-5 βδομάδες η ΔΕΗ δεν κατάφερε να πάρει την τιμή για ΑΠΕ, γιατί τώρα άλλαξε το
σύστημα, δεν έχει συμβόλαια το έχει αλλάξει η προηγούμενη Κυβέρνηση, είπε ότι τέρμα
αυτή η ιστορία με συμβόλαια να πούμε ξέρω γω κανονικά πληρωμένα. Πας να δώσεις
γίνονται οι διαγωνισμοί και δίνεις τιμή για να πάρεις μονάδες.
Έτσι λοιπόν έρχομαι στο σήμερα, δεν ξέρω τι λέει κάθε αρθρογράφος, εγώ
επικαλούμε τι είπε σήμερα ο Υπουργός. «βγήκε είδηση από τον ΟΗΕ ότι ο κύριος
Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε απόλυτη απολιγνιτοποίηση μέχρι το 2028. Αυτό σημαίνει ότι
δεν θα υπάρχει καμία μονάδα, καμία λιγνιτική δραστηριότητα μέχρι το ’28; Χατζηδάκης.
Ισχύει απολύτως η δήλωση του Μητσοτάκη. Όλα τα υπόλοιπα θα εξειδικευτούν στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αφενός, στο επίπεδο του νέου εθνικού σχεδίου για την
ενέργεια και το κλίμα θα είμαστε σε συνεχή επαφή με την κοινωνία της Δυτικής
Μακεδονίας και στην Μεγαλόπολη ώστε να γίνει στο επίπεδο της απολιγνιτοποίησης να
γίνει σοβαρά υπεύθυνα με γνώμονα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, μπορεί να
ξεχνάμε από την άλλη πλευρά τις διεθνείς υπερχρεώσεις της χώρας στο επίπεδο των
περιοχών που έχουν ανάγκη στο επίπεδο το περιβαλλοντολογικό την ανάγκη………………….
τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους για τις περιοχές που αφορά το θέμα.
Προσέξτε να δείτε τώρα τι λέει ο Χατζηδάκης επιβεβαιώνει ότι θα τελειώσουν το
’28. Πόσοι θα ήταν οι λιγνίτες στην χώρα μας με το παλαιό ΕΣΣΕ με το οποίο εμείς
διαφωνήσαμε; Το 2020, 12.000 Kwh, το ’25 10.000 kwh, το ’30 9.000 kwh, το ’35 5000
kwh και το ’40 4.000 kwh. Άρα το προηγούμενο που έλεγε ότι μέχρι το ’40 θα έχουμε
λιγνιτική kwh. Εγώ, το λέω αυτό για να πούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον
στόχο της Κυβέρνησης. Θέτω ερώτημα, εμείς διαφωνούμε; Τι κάνουμε; Δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα τότε δεν υπάρχει περίπτωση να κουβεντιάζουμε,
δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε Δ.Σ. δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στους
εργαζομένους, αν δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες εξαγγελίες κι αρχίζω και
εξειδικεύομαι. Αυτό είπα και περιμένουμε την εξειδίκευση, όμως μέχρι την εξειδίκευση θα
έχουμε έναν πρώτο Νόμο μεθαύριο. Λέμε ναι στην κατάργηση των νόμων, δεν
διαφωνούμε σ’ αυτό, άλλωστε τοποθετηθήκαμε για τα ΝΟΜΕ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το
τι θα φέρει για ν’ αντικαταστήσουν τα ΝΟΜΕ θα το δούμε. Εμείς θεωρούμε το ότι αυτό
που θα έρθει είναι κάτι το οποίο δεν θα βάζει μέσα την ΔΕΗ. Αυτός είναι κι ο στόχος.
Τώρα, το αν κάποιοι αμφισβητούνε ότι τα ΝΟΜΕ τελείωναν μέχρι 31/12/2019 αυτό είναι
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μια άλλη ……………… μπορούν να κάτσουν να ψάξουν να δουν αν τελείωνε ή δεν τελείωνε.
Άλλωστε 200 mw από την προηγούμενη δημοπρασία η οποία υποτίθεται ήταν κελεπούρι
έμειναν αδιάθετα. Ποια δημοπρασία να φτιάξει τώρα τον Οκτώβριο όταν έμειναν αδιάθετα
τα 200mw ας τα πάρουνε. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι έρχεται μία Κυβέρνηση κι εμείς ως
Συνδικάτο πρέπει να είμαστε απέναντι όπως ήμασταν πάντα στο τι σχεδιάζει η Κυβέρνηση
με βάση τα δικά μας «θέλω», αυτός ήταν μια ζωή ο ρόλος του Συνδικάτου. Ο ρόλος του
Συνδικάτου είναι απέναντι σ’ αυτό που σχεδιάζει η Κυβέρνηση εκτός εάν υπάρχουν
σχήματα τα οποία προφανώς και συμφωνούμε ένα από αυτά όπως είπα είναι τα ΝΟΜΕ. Με
μοναδική ευκολία ακούσαμε και για νούμερα του χρηματιστηρίου. Η μετοχική εξέλιξη της
ΔΕΗ που μπήκε στο χρηματιστήριο στις 12/12/2001 με 12,40 €. Τον Απρίλιο του 2004 η
μετοχή είχε πάει στο 21,40€. Την χρονιά που η ΔΕΗ είχε 550 εκατομμύρια € ζημίες δηλαδή
το τέλος χρήσης του 2007 σας θυμίζω την περιβόητη δήλωση Αθανασόπουλου ότι
οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες γιατί είχαμε αύξηση της τιμής του πετρελαίου βεβαίως
η μετοχή της ΔΕΗ ήταν στα 35,72 και ήταν τον Ιανουάριο του ’08 με χρήση του ’07. Με
500 εκατομμύρια ζημίες τότε, σαν αυτές τις σημερινές. Τον Ιούνιο του 2012 η μετοχή από
τα 36€ έπεσε στο 1,64€, όταν μιλάμε για μετοχή και μετοχική αξία. Για να καταλάβετε τι
χρηματιστηριακό παιχνίδι είναι. Βεβαίως είχαμε αύξηση των πετρελαίων το 2007, γνωστό
είναι αλλά το ίδιο γνωστό είναι σε όλους και σήμερα το ανακοίνωσε ο Στάσης και λέει ότι η
αύξηση της τιμής του CO2 έχει εκτοξευτεί στα ύψη από τα 4€ στα 28€, και πληρώσαμε
λέει ο στάσης 122 εκατομμύρια περισσότερα τώρα, χθες, σήμερα. Η ανακοίνωση η
επίσημη των οικονομικών αποτελεσμάτων, αυτός δεν είναι εξωγενής παράγοντας;
Για να έρθω στον φίλο μου τον Καπιτσούλη που είπε στην Μεγαλόπολη, στην
Πτολεμαΐδα οι μονάδες πως ξαφνικά γίνανε ζημιογόνες; Είπε μάλιστα και το εξής, ενώ
είχαμε και λιγότερο προσωπικό αυτές εξακολούθησαν να είναι ζημιογόνες. Τι δεν κάναμε
καλά ως εργαζόμενοι, ως Διοίκηση. Όχι η προηγούμενη και η σημερινή εφόσον οφείλεται
σ’ αυτό που εύστοχα λέει ο Χατζηδάκης γιατί έχει οικονομικά στοιχεία που βάζει τώρα ο
φίλος μου ο γραμματέας και σωστά τα βάζει, δεν διαφωνώ είμαι κι εγώ αυτός που λέει ότι
πρέπει να έχεις μια εύρωστη Εταιρεία για να μπορείς να λειτουργείς, τι είναι αυτό που βάζει
μέσα τις μονάδες σήμερα; Η κακή Διοίκηση; Η λιγότερη δουλειά των εργαζομένων; Ή
αποκλειστικά και ξεκάθαρα οι δύο παράγοντες που έχουμε συμφωνήσει τουλάχιστον έτσι
πιστεύω, τα ΝΟΜΕ. Προφανώς και υπάρχει, τεράστιο. Διότι, όταν έρχεσαι μονομερώς και
λες ότι η ΔΕΗ μπήκε μέσα λόγω των ΝΟΜΕ μόνο, υπάρχει πρόβλημα. Θέλεις να μεταφέρεις
ένα πρόβλημα μόνο σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ενώ, εγώ τώρα από την πρώτη
στιγμή λέω ότι μία σειρά από στρεβλώσεις, ρυθμίσεις τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ξαναπεί
δεν μπορεί να μην ισχύουν σήμερα και να ίσχυαν μόνο χθες. Είτε ήταν ΑΜΕ είτε ήταν ΜΑΜ
είτε ήταν οτιδήποτε, δεν έχω δει πουθενά μα πουθενά γραμμένο από την πολιτική ηγεσία,
από τον οποιοδήποτε να λέει, ότι τα 900 εκατομμύρια, γι αυτό έξυπνα ο Χατζηδάκης
χρησιμοποιώντας μια διαδικασία όπου όλοι την λένε …….. βγήκε και είπε τα είπαν όλοι ότι
η ΔΕΗ βουλιάζει, η ΔΕΗ έτσι, η ΔΕΗ μπήκε μέσα τόσα εκατομμύρια και πραγματικά μου
έκανε εντύπωση, τώρα έχει θέμα η κυρία η συναδέλφισα, ο καθένας μπορεί να την
αναφωνήσει όπως νομίζει, λέω εγώ η συναδέλφισα η Έφη η Βαή ότι κατήγγειλε και
διέρρευσε το έγγραφο. Η συναδέλφισα Αλεξάνδρα Κουνίδα προεκλογικά που από εκεί
ξεκίνησε μια ιστορία ότι η ΔΕΗ έχει καταρρεύσει δεν είναι το ίδιο; Πως βγήκε προς τα έξω;
Δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς από πουθενά. Ούτε εγώ έχω πρόβλημα με αυτό που γίνεται
εδώ μέσα ο καθένας μπορεί να έχει, εγώ δεν έχω.
Εγώ λέω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτό που συμβαίνει με εμάς, αυτό που
συμβαίνει με κάποιους της ΔΑΚΕ ή που υποστηρίζουν ότι είναι στην ΔΑΚΕ, ας κάνουν λίγο
κράτει με τις δημοσιεύσεις σε σχέση με τα οικονομικά, γιατί αν είναι αυτό που είπε ο
Τωμαδάκης ότι κοίταξε να δεις η κοινωνία τι λέει τότε έχουμε πρόβλημα γιατί εμείς τα
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δίνουμε στην υποτιθέμενη κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα μ’ αυτό που είπες Γιώργο και δεν
ξέρω εάν το υποστηρίζουνε. Έχουμε δώσει 6,5 δισεκατομμύρια € να σταματήσει αυτή η
πιπίλα ότι οι εργαζόμενοι έχουνε δωρεάν. Τα μέτρα εξυγίανσης και λέει για τον
καταναλωτή που θα δει το βράδυ το Δελτίο μας τι θέλετε να του πείτε κλπ. και οι
εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν όπως έχουμε ανακοινώσει θα δουν το εκπτωτικό τους
τιμολόγιο που έχουν να περιορίζεται η έκπτωση από το 75% στο 30%. Λέω λοιπόν το
εξής, ότι να ένα ζήτημα που πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε και να τι θα πάμε να πούμε στον
κόσμο στους χώρους εργασίας θα πούμε στους χώρους εργασίας έτσι πρέπει να γίνει; Όχι
γιατί ακούστε να σας πω καθένας μπορεί να πει ότι θέλει αν δεν συμφωνήσουμε. Γιατί, για
να μπορέσεις να κάνεις κάτι ως ΓΕΝΟΠ πρέπει να έχεις συμφωνήσει. Αν έχεις συμφωνήσει
ότι αυτό δεν πρέπει να περάσει και πάμε το παλεύουμε λέμε στον κόσμο ότι αυτό δεν
πρέπει να περάσει. Αν πάμε στον κόσμο όμως και πούμε το ότι έτσι είναι η κοινωνία και ας
φάμε το μειωμένο τιμολόγιο και ας το φάνε και οι συνταξιούχοι τότε υπάρχει θέμα. Άμα
πάμε να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε τα πράγματα είναι δύσκολα εμείς πρέπει να κάνουμε
έτσι όπως είπε και στο κλείσιμο του ο γραμματέας, ότι υπάρχει ένα θέμα και ότι πρέπει να
τα δεχτούμε όλα και να μην πάμε για τίποτα.
Γιατί νιώθουμε ότι αν αντιδράσουμε για όλο αυτό το κομμάτι απέναντι στις
κατακτήσεις μας ότι αντιδρούμε απέναντι στην φίλα προσκείμενη κυβέρνηση ή όχι εγώ
συμφωνώ απόλυτα μ’ αυτό που είπε ο γραμματέας, ότι ήμασταν παρόντες και το ’06 και το
’16 και το ’10 και το ’11 κλπ και το ’19. Τώρα, ποιο είναι το πλαίσιο; Για να μπορέσεις να
συμφωνήσεις σ’ ένα πλαίσιο πρέπει να λέμε τα ίδια, τουλάχιστον πλειοψηφικά. Ακόμη δεν
υπήρχε εισήγηση του προεδρείου. Έχουμε μία νέα κατάσταση. Διαφωνούμε ή μάλλον είπε
ο Κώστας εγώ έχω μία άποψη, ότι πρέπει τα πάγια να έρθουν στον ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό, ο
Κώστας είναι και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κι εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση,
πολλές φορές οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κι επειδή είπε κάτι ο Αντώνης και συμφωνώ
απόλυτα, είπε ότι σήμερα στο Δ.Σ. ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση η οποία τι έλεγε; Την
ψήφισαν όλοι, εμείς πρώτα – πρώτα δεν είχαμε θέση ως ΓΕΝΟΠ όπως είχαμε για το
προηγούμενο. Δεν είχαμε θέση ως ΓΕΝΟΠ για να το πούμε.
Δεύτερον, σήμερα αυτό που ψήφισαν είναι η αναδιοργάνωση, η μερική
αναδιοργάνωση της Εταιρείας. Δηλαδή, φτιάξανε αυτή την θέση. Το ποιον θα βάλουν σ’
αυτή την θέση δεν μ’ ενδιαφέρει. Όπως είπα και στον φίλο μου τον Γιώργο και στην
πρόκληση που έκανε ο Αντώνης δεν είδα τίποτα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα
γράφανε για τους Τ3, γράψανε γι αυτά που έκανε έξω και καλά κάνανε και γράψανε. Μόνο
που εγώ για το οποίο διαφωνώ και είμαι υποχρεωμένος να διαφωνήσω είναι το ότι θέλουνε
αν δεν το κάνουν δεν πειράζει, να έχουνε τον ίδιο άνθρωπο σε δυο θέσεις. Εμένα η
διαφωνία μου αυτή είναι. Εάν θέλει η Διοίκηση να κάνει Γενικό Δ/ντή του ελέγχου και των
Νομικών υπηρεσιών τον Αργύρη τον Οικονόμου να τον κάνει. Δεν μπορεί να ασκεί με βάση
τις διαδικασίες πρέπει να κάνει αναστολή ιδιότητος. Εγώ θα κάνω ερώτημα σε ότι με
αφορά στον δικηγορικό σύλλογο Αθήνας, αν μπορεί αυτός να ασκεί αυτή την
δραστηριότητα. Εντάξει παιδιά δεν πειράζει, ότι πήραν αυτοί είναι ο.κ. εμείς θα πρέπει να
λέμε ότι το πήραν, αυτό είναι το ζήτημα. εγώ λοιπόν έχω πει ότι μπορεί να του δώσαν
αυτή την θέση κι αν ψήφισε ο Φωτόπουλος κακώς ψήφισε κατά την άποψή μου. Υπάρχει
ασυμβίβαστο. Διότι, η συγκρότηση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου που είναι
σοβαρό αυτό, η εφταμέλης συγκροτησή του αποτελείται από ένα Σύμβουλο της
Επικρατείας, αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ, αποτελείται από έναν Γενικό Δ/ντή, από
τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, από έναν τακτικό υπάλληλο της ΔΕΗ, από έναν
εκπρόσωπο του προσωπικού κι από έναν τακτικό υπάλληλο που ορίζει …………………………
Σε ότι έχει να κάνει με την στάση του Παντελή είπα ότι η ΓΕΝΟΠ είχε εκφράσει
άποψη πρώτα απ’ όλα ήταν όχι σωστό από την πλευρά του να κάνει ανάρτηση και να πει
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το ότι η ΓΕΝΟΠ συμφωνεί με την αύξηση του τιμολογίου. Γι αυτό βγάλαμε ανακοίνωση.
Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση για την αύξηση των τιμολογίων επειδή αυτά εδώ αρκετούς
δεσμεύουν, δημόσια πρόσωπα είμαστε Γιώργο κι εσύ κάνεις δηλώσεις κι ο καθένας κάνει
δηλώσεις βγήκε μία ανάρτηση η οποία έλεγε ότι η ΓΕΝΟΠ συμφωνεί με την άρση των
τιμολογίων και κάποια πρωτοβάθμια, κι εμείς αναγκαστήκαμε να βγάλουμε ανακοίνωση και
να πούμε το ότι και μάλιστα να μην συγκρουστούμε προσπαθώντας στο τέλος να πούμε το
ότι αυτό που χρειάζεται είναι να καταργηθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς και όχι η αύξηση
των τιμολογίων αλλά ήμασταν ξεκάθαροι αλλά ήμασταν ξεκάθαροι γιατί έχουμε συνέπειες
όπως την καταψήφισαν τον Απρίλιο μετά από συνεννόηση αυτό έπρεπε να κάνουμε, αυτό
και τίποτε παραπάνω. Αλλά τώρα να προκαταβάλει κανείς την ΓΕΝΟΠ δεν έχει τέτοιο
δικαίωμα. Αυτό λέω, για να κρατάμε ίσες αποστάσεις, αλλιώς δεν θα έκανα καμία αναφορά.
Γιατί, ξαφνικά και απότομα υπάρχει το πεδίο της κοινωνίας διότι αν αγαπητοί συνάδελφοι
βγαίνει η ΓΕΝΟΠ και λέει ναι στην αύξηση των τιμολογίων τότε είναι πολύ εύκολος ο
κοινωνικός αυτοματισμός να κοπεί και το δικό σας και να μην υπάρχει τίποτα. Ας κάνει η
ΔΕΗ την αύξηση. Δεν θα τοποθετηθώ. Γιατί πρέπει να ζητήσω εγώ; Αυτή είναι η διαφωνία
μου. Διότι μετά χάνω το έρεισμα μου στον κοινωνικό διάλογο. Κι έχω κοινωνικό
αυτοματισμό; Τίποτα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Εγώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι προσπαθώντας να απαντήσει στα ερωτήματα είπε
κάτι ο Μόσχος που δεν θέλω να το επαναλάβω αλλά έχει κι αυτό την αξία του γιατί κι εκεί
υπάρχουν αποφάσεις Δ.Σ.. το 2013 τον Δεκέμβριο μήνα. Επίσημη θέση της ελληνικής
Κυβέρνησης για να κλείσουμε μετά από 17.500 ώρες λειτουργίας τον ΑΗΣ Καρδιάς 1,2,3,4,
και το αμύνταιο 1,2 και να εντάξουμε γι αυτό η κυρία Λιάγκου δεν τα ξέρει πάρα πολύ
καλά τις μονάδες 1,2,3,4 και 5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου καθώς επίσης 1 της Μελίτης και
3,4 της Μεγαλόπολης στο καθεστώς ………… που σημαίνει μεταβατικό εθνικό σχέδιο
εκπομπών εναέριων ρύπων. Τι λέει λοιπόν η ΔΕΗ επί του σχεδίου; Τι θα κάνει; Γιατί είναι
δεσμευτική η 30η Ιουνίου του ’20. Ο Άγιος Δημήτριος 1 ξηρή αποθείωση, Άγιος Δημήτριος
2 ξηρή αποθείωση, Άγιος Δημήτριος 3 ξηρή αποθείωση, Άγιος Δημήτριος 4 ξηρή
αποθείωση, Άγιος Δημήτριος 5 υγρή αποθείωση καυσαερίων, Μεγαλόπολη
Β3
περιορισμένα πρωτογενή μέτρα γιατί όπως είπαμε δεν είχε πρόβλημα η Μεγαλόπολη είχαν
φτιάξει την αποθείωση, Μεγαλόπολη 4 περιορισμένα μέτρα τα οποία επίσης δεν έχουν
πρόβλημα, Μελίτη περιορισμένα πρωτογενή μέτρα μέχρι το 2015 αυτά αφορούν ΄9ολες τις
μονάδες, οι άλλες τίθενται σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας και βγαίνουνε εκτός το
2000 μετά από την ολοκλήρωση των 17.500 ωρών. Άρα με λίγα λόγια, εάν δεν κάναμε εγώ
σου λέω Αντώνη μία …………… και δεν θα σε παρεξηγήσω, κι αν μπορεί να πάει ο Σάκης να
πάει κι ο Σάκης, να πάει κι ο Καραλευθέρης να πάει κι όλη η ΔΑΚΕ, αύριο που έχει
συνάντηση ο Υπουργός με τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας για τα
ζητήματα των Λιγνιτών να πας και να πάρεις παράταση. Και δεν θα μ’ ενοχλείς! Καθόλου!
Και σου λέω να πας κι όποιος τολμήσει να τον κατηγορήσει θα τα χει βάλει μαζί μου. Αυτό
πρέπει να κάνετε. Κι όχι να κατηγορείτε ότι εμείς πήγαμε και παρατείναμε τις ώρες
λειτουργίας. Γιατί από πέρυσι θα ήταν κλειστό το Αμύνταιο. Και το πρόβλημα που σήμερα
κοπτόμεθα όλοι θα ήταν κλειστό από πέρυσι. Να πας λοιπόν Αντώνη και τον Σάκη να
πάρεις και όλη την ΔΑΚΕ να πάρεις.
Ήτανε μία συνάντηση η οποία είχε τους Βουλευτές, τον Περιφερειάρχη να πάρει και
τον Κασαπίδη τώρα τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές μαζί με την συνδικαλιστική
παράταξη που πρόσκειται ξέρω γω εκεί κι εγώ συνεργαζόμενους. Επειδή εγώ δεν είμαι
χθεσινός, επαναλαμβάνω κι επί ΠΑΣΟΚ θυμίζω σε όλους ότι κατά περιόδους, ανάλογα ποιο
κόμμα κυβερνούσε οι φίλα προσκείμενοι συνδικαλιστές σε αυτό το κόμμα, σε αυτή την
κυβέρνηση κάνανε τις παρεμβάσεις τους και πήγαιναν εκεί να μιλήσουνε, όπως πήγανε και
καλά κάνανε. Δεν μπορεί να είναι σήμερα έτσι κι αύριο γκιουβέτσι. Αυτό το οποίο εγώ λέω
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και θα συνεχίσω να το λέω και θα κλείσω μ’ αυτό είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση
το 2028 να κάνει η χώρα τόσες ΑΠΕ έτσι ώστε να μην χρειαστεί να έχει πρόβλημα με την
ενέργεια. Αυτό που γίνεται σήμερα με αυτό το σχέδιο είναι ότι αποσύρουμε τους λιγνίτες
και μονάδες βάσης θα είναι το Φ.Α. αυτό είναι το πρόβλημά μας, το Φ.Α. το οποίο
δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ λέω δυστυχώς είναι εισαγόμενο, έχει συναλλαγματική
αιμορραγία, πληρώνουμε και έχουμε προβλήματα επάρκειας ισχύος το οποίο
επαναλαμβάνω την ευθύνη την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως, εμείς είμαστε
υποχρεωμένοι να τους το θυμίζουμε, όπως κάναμε και το 2016 και παλαιότερα ότι αν δεν
ήταν οι λιγνίτες τότε που δεν είχατε energy και κολοκύθια, θα έσβηνε η χώρα. Ο μόνος
λόγος για τον οποίο μπορεί να σβήσει η χώρα είπαμε στον Υπουργό είναι αυτός, η έλλειψη
επάρκειας ισχύος, και αν εσείς που έχετε την ευθύνη με την ψήφο του ελληνικού λαού, η
εκάστοτε κυβέρνηση εκτιμά ότι πρέπει να κλείσουμε τους λιγνίτες για να έρθουν τα Φ.Α.,
γιατί θα έρθουν τα Φ.Α. κι εμείς δυστυχώς τα κάνουμε ανταγωνιστές, σήμερα λέει ο
Μυτιληναίος ότι είναι ο δεύτερος παραγωγός στην χώρα, αύριο θα λέει ότι είναι ο πρώτος,
κι εμείς θα μείνουμε ουραγοί. Με αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι με λίγα Υδροηλεκτρικά και
με κάποιες μονάδες Φ.Α. Οι γνωστές στην ουσία τρείς μονάδες οι οποίες μπορεί να
ψιλοανταγωνιστούν γιατί 65% βαθμό απόδοσης λέει η νέα μονάδα στο αλουμίνιο της
Ελλάδος, με 26 άτομα προσωπικό. Να δούμε μετά και πως ανταγωνίζεσαι όλη αυτή την
ιστορία.
Και κλείνω με τις περιβόητες τοπικές κοινωνίες. Μην φανταστεί κανείς ότι υπάρχει
Κυβέρνηση στην χώρα ή θα υπάρξει Κυβέρνηση στην χώρα ή οπουδήποτε αλλού όπου
μπορεί να αντικαταστήσει το 45% του ΑΕΠ που παράγεται από τους λιγνίτες από την
δραστηριότητα της ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία με οποιαδήποτε επένδυση. Ας γίνει και το
………………. και λοιδορήθηκε και καλώς λοιδορήθηκε αν πίστευε ο ίδιος ο Μουρίκης ότι το
σύστημα με τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας θα αντικαταστήσει, όμως μιλάγαμε για τον ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας όπου εδώ και πολλά χρόνια έκλεισε από το ’14, από το ’15 που πήρε φωτιά
άρα μπορείς να το αξιοποιήσεις εύκολα. Είναι τρελός όποιος πίστευε ότι με τα στούντιο θα
αντικατασταθεί η λιγνιτική παραγωγή και το ΑΕΠ της περιοχής. Ποιο θα είναι αυτό; εγώ
χάρηκα, προχθές στο Συνέδριο όπου ο Κασσαπίδης, και μαθαίνω ότι θα έχει μία σύντομη
συνάντηση έπρεπε να το κάνουμε κι εμείς αυτό είπε ότι με το σχέδιο των προηγούμενων
διαφωνούμε κάθετα. Είναι πολύ λίγη η συμμετοχή του λιγνίτη το είπε στην έναρξη του
Συνεδρίου άρα αυτό που πρέπει να φτιάξουμε είναι να είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή του
λιγνίτη απ’ το 17%. Προσυπογράφω, όπως προσυπογράφουν όλοι. Μακάρι, άρα λοιπόν δεν
υπάρχει κάτι που μπορεί ν’ αντικαταστήσει …………………… με τίποτα, όλοι το ξέρουν και
στην Μεγαλόπολη και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα και στην Φλώρινα. Για την
Φλώρινα δε, όπου είχα την ευκαιρία να πω σε κάποια διαδικασία πρόσφατα, που ήταν ο
Φάμελος στην Κοζάνη σε ανοιχτή εκδήλωση που έκανε, στο κομμάτι αυτό δεν έκανε
απολύτως τίποτα καμία Κυβέρνηση απ’ το 2001 μέχρι και σήμερα τα δικαιώματα
εκμετάλλευσης της Βεύης μετά και το κλείσιμο του συγκεκριμένου λιγνιτωρυχείου από την
ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ λόγω χρεών και …………………. το ελληνικό δημόσιο παίζουνε με το ορυχείο της
Βεύης το οποίο μπορεί να κρατήσει κι άλλη μία μονάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να
κάνουν ……………….. τίποτα.
Δεν δώσαν τον διαγωνισμό μάλιστα ο Σταυράκης είπε ότι «εγώ δεν το υπογράφω»
και του λέω είναι δυνατόν ένας διαγωνισμός που έγινε, δεν τον δίνεις στον ανάδοχο; «Όχι
δεν έγινε με καλό τρόπο. Θα φτιάξουμε καινούργιο». Ε, φτιάξτε τουλάχιστον τον
καινούργιο. Είναι σαν αυτό που έβγαλε ο Φώλιας, το οποίο κι εκείνος δεν το έδωσε γιατί
ήθελε να φτιάξει καινούργιο. Το ορυχείο είναι ανοιχτό έχει γίνει μια τεράστια λίμνη, καμία
απολύτως επένδυση. Και σας λέω λοιπόν ότι χθες βγήκε το δικαστήριο, πριν από μία
βδομάδα για την απαλλοτρίωση της Αχλάδας 60 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο
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εκτιμούσαν ότι θα βγει; 15! Γι αυτό είπαμε ότι θα κλείσει και η Μελίτη από που θα
τροφοδοτηθεί; Θα πάρει ο Παυλίδης 60 εκατομμύρια ή θα τους τα ξαναδώσει η ΔΕΗ; Εδώ
υπάρχει ένα θέμα τώρα, είναι αυτό που λέει ο Γιώργος καλά εντάξει. Σκάγανε τότε σκάνε
και τώρα. Ας τα δώσει. θα πρέπει να τοποθετηθούμε αν τα δώσει. έχει δικαίωμα να κάνει
έφεση, να κάνει έφεση! Και βεβαίως έτσι πρέπει να γίνει, μακάρι να είναι τέτοια η τιμή
μιας και μιλάμε για οικονομικότητα Αντώνη, που να είναι τουλάχιστον συμφέρουσα η
εκμετάλλευση του, προκειμένου να συνεχίσει. Γιατί άμα πει αυτός, «εμένα δεν με
συμφέρει και εγκαταλείπω γιατί δεν μπορώ να δώσω 60 εκατομμύρια για το Γιουρούκι,
όταν έδωσα για την Πρωτοκόμη 120», θα εγκαταλείψει. Αν εγκαταλείψει, μετά το ορυχείο
που θα πάει; Επί της συγκεκριμένης ιστορίας εμείς είπαμε τότε Παναγιωτάκη σκανδαλωδώς
κλείνεις αυτή την ιστορία, για να μαστε και καθαροί, πως τότε την έδινες με 25, 22 και
τώρα λες στα 19 είναι καλά; Προκειμένου να πετύχει την απολιγνιτοποίηση, το ξεπούλημα.
Όμως, με εκείνες τις τιμές αυτός έκανε υπολογισμό ότι κοντά στα 15
εκατομμυριάκια μπορώ να σηκώσω το Γιουρούκι, κι άμα σηκώσω το Γιουρούκι μπορώ να
βγάλω το κάρβουνο και μια χαρά είναι θα τροφοδοτώ την Μελίτη 1, τώρα εγώ σας λέω ότι
η Μελίτη 1 θα κλείσει. Λέω λοιπόν το εξής, ότι εγώ προσπαθώ να θυμίσω θεσμικό πλαίσιο.
Εάν λοιπόν αυτός δεν μπορέσει να ανταποκριθεί και εγκαταλείψει την ίδια ιστορία, σας λέω
ότι θα την εγκαταλείψει αν είναι αυτές οι τιμές, μακάρι να είναι τέτοιες που να μην την
εγκαταλείψει, εάν λοιπόν το κοίτασμα περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό
δημόσιο με βάση την απόφαση για τους λιγνίτες που είναι σε ισχύ δηλαδή, ότι η ΔΕΗ
κατέχει την δεσπόζουσα θέση δεν μπορεί να τους δώσει στην ΔΕΗ, την εκμετάλλευση του
ορυχείου, όπως δεν έδωσε και την Βεύη και πάει λέγοντας και το Κλειδί. Γιατί, για να
κρατηθεί η Μελίτη χρειάζεται Ορυχείο, και το ορυχείο που μπορεί να την τροφοδοτήσει,
θυμίζω στους παλαιότερους όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση ήταν τρία ορυχεία, Βεύη,
Αχλάδα και Κλειδί. Να το λύσεις το Κλειδί άρα τίποτα δεν γίνεται, Βεύη κανένας
διαγωνισμός, και μόνο η Αχλάδα ένα μικρό ορυχείο με περιορισμένες δυνατότητες
εκμετάλλευσης, με μία σχέση εκμετάλλευσης άσχημη η οποία τώρα, επειδή αν θέλει να
πάει να μπει στο Γιουρούτι δηλαδή στο χωριό που είναι καλή η σχέση εκμετάλλευσης
πρέπει να σκάσει σύμφωνα με ……………………… Εγώ, μακάρι να βγω ψεύτης και ας με
λοιδορεί ο Λευτέρης.
Άρα λοιπόν, έτσι ακριβώς έχει γίνει και με την Πτολεμαΐδα V, η γνωστή ιστορία,
εγκαταλείφθηκε, δεν θέλουμε να συζητήσουμε περισσότερο εδώ πέρα, μόνο να πω το
εξής. Για όλους σας, μπορεί να το γνωρίζετε και συγχωρήστε με αν παραβιάζω ανοιχτές
θύρες, που λένε και κάποιοι τα ΑΔΥ είναι μέχρι το 2025. Αν πάρουμε ΑΔΥ για την Μελίτη,
για τον Άγιο, για την Μεγαλόπολη δεν είναι μέχρι να τελειώσουν τα κάρβουνα είναι μέχρι
το 2025. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία αγαπητοί συνάδελφοι και λέω. Εάν έχουμε ένα
μίνιμουμ συμφωνίας, αυτά που συμφωνούμε, γιατί πάντα διαφωνούσαμε, το προηγούμενο
χρονικό διάστημα κι εννοώ μέχρι και χθες υπήρχε σημείο απόλυτης σύγκλισης, από το ’10
θέλετε για την Πετραλιά για το Ασφαλιστικό, απόλυτης! Με κάποιες μικρές αταξίες ένθεν
και κακείθεν αλλά στα κυρίαρχα ζητήματα σε ότι έχει να κάνει με την πώληση κλπ. δεν
υπήρχε κανένα πρόβλημα, υπήρχε μια σύγκλιση. Τώρα, επί του συγκεκριμένου έχουμε ένα
καινούργιο σχέδιο, ο Αντώνης λέει να το δούμε να εξελίσσεται. Εγώ λέω να το δούμε να
εξελίσσεται αλλά μέχρι να το δούμε να εξελίσσεται μήπως πρέπει να πάμε να μιλήσουμε
στον κόσμο γιατί φοβόμαστε τι μπορεί να προκύψει. Ας πούμε λοιπόν ότι καταρχήν
διαφωνούμε κάθετα με το τιμολόγιο και δεν μπορεί κανένας να το κόψει από εργαζομένους
και συνταξιούχους είναι μία θέση καθαρή και δεν μπαίνω σε καμία κουβέντα τι λέει η
κοινωνία. Να τι μπορούμε να πάμε να πούμε στους εργαζομένους γιατί, προτάσεις ότι να
μειώσουμε την ιστορία θα σας πω τι θα συμβεί. Και δεν ξεχνώ αυτό που είπες Κώστα για
το 2365. Θα σας πω τι θα συμβεί. Εμάς στόχος μας πρέπει να είναι μηδενικό αποτέλεσμα
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σε όλους τους εργαζομένους με βάση μια ιστορία από το ’90 μέχρι σήμερα. Δηλαδή,
18.000kwh, 15 – 13 κι έχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εάν πάμε τώρα και πούμε ότι το
18 να γίνει γιατί ακούω μείωση εμείς δεν πρέπει να πούμε γιατί τι θα συμβεί, θα έχουμε μία
μονομέρεια του προβλήματος της αφαίμαξης μισθών σε μία γεωγραφική περιοχή. Γιατί,
ένας ας πούμε ξέρω γω που μένει στην Αθήνα έξω και του δώσανε τα στοιχεία στον κύριο
Στάση του είπαν ότι είναι καμία 30€ είπε άλλος είναι παραπάνω είπε ένας άλλος,
μεσοσταθμικά επίσης δεν είναι σωστό. Μπορεί μεσοσταθμικά να βγάζει 40€ αλλά άλλο
είναι να έχει πρόβλημα από τις 10 κι άλλος 150. Γιατί εκεί καταναλώνει περισσότερο.
Να η πομπή και έχω δώσει τιμολόγιο και στον πρόεδρο. Είναι οι 1800 kwh το
τετράμηνο που εμείς έχουμε συγκεκριμένη τιμή κι αυτή είναι επίσης κλιμακωτή και αλλάζει,
εμπάς η περιπτώσει, γι αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην Δυτική Μακεδονία και στην
Αρκαδία αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα και δεν μιλάω για τις πόλεις της Κοζάνης και της
Πτολεμαΐδας που μπορεί να έχουν τηλεθέρμανση, μιλάω για όλη την περιφέρεια έξω από τ’
αστικά κέντρα, εννοώ τα δύο αστικά κέντρα που έχουν τηλεθέρμανση, οι καταναλώσεις
είναι πολύ υψηλές. Αυτός όμως που κάνει αυτή την προσέγγιση που λέει μεσοσταθμικά
είναι 30€, είτε 39 δεν θα μαλώσουμε για τα 1,2€ τον μήνα, μπορεί να δεχτεί κι εμείς αν
θέλουμε να βρεθούμε κι από πάνω να το πάρουμε, να εδώ πως μπορούμε να κάνουμε τις
αποφάσεις ………………. Γιατί μπορεί για σένα να είναι 10€ το μήνα, στην Αθήνα και η
κατανάλωσή σου είναι μίνιμουμ 5.000 τον χρόνο kwh ενώ για έναν αντίστοιχο «Μπίτζα»
στην Φλώρινα που δεν έχει τηλεθέρμανση η κατανάλωσή του είναι 15.000 kwh και λίγο
κάτω και κάποιοι που το υπερβαίνουν. Αυτοί βέβαια που το υπερβαίνουν πληρώνουν
τσεκούρι κανονικό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το μεσοσταθμικά το κανονίσαμε,
χάνοντας ο άλλος 1500 € και χάνοντας εσύ 100. Είναι πρόβλημα αυτό μεταξύ μας. ποιος
θα πάει να το συμφωνήσει; Θα το αφήσω στον Χατζηδάκη να πάρει και το πολιτικό
κόστος. Γιατί να το συμφωνήσω;
Όμως μπορεί να υπάρξει ένα άλλο, εγώ ζήτησα να μας πει ο Υπουργός και ο Στάσης
είναι σημαντικό αυτό παιδιά, είναι λάθος αυτό που συμβουλέψατε. Ποιο είναι το δικό
αποτέλεσμα; Τι θέλεις να κερδίσεις από αυτό; έκανε μία ψιλοανάλυση ο Κώστας για τον
χρόνο έκανε ψιλοανάλυση, ο καθένας από εσάς να την κάνει αυτή την ανάλυση, αλλά
πάντως ο Κώστας μπορούσε. Τι θες να κερδίσεις; Τα 20 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο;
παιδιά, 30 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο είναι η υποχρέωση της Εταιρείας να επιστρέψει το
33% των ειδικών επιδομάτων. Και αυτό, δεν χρειάζεται καμία απόφαση Ειδικού
Συμβουλίου, μόνο ο τρόπος με τον οποίο θα το διεκδικήσουμε γιατί εύκολα μπορεί αύριο
ένας εργαζόμενος να πάει να προσφύγει ούτε εμείς σιωπηλώς θα αλλάξουμε το μισθολόγιο
στην ΔΕΗ με μείον 33% στα ειδικά επιδόματα. Γιατί, ότι κόπηκε κόπηκε, ότι πήρανε
πήρανε, ανακτήσαμε από το ’10 μέχρι σήμερα, το ’19 αλλά κάποιοι δεν ανακτήσαν το 33
που το είχανε, μισθολογικά. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε εμείς αυτό το πράγμα εκτός αν
…………………. Πρέπει να το δεχτούμε σιωπηρώς, επαναλαμβάνω και να το δεχτεί σιωπηρώς
η ΓΕΝΟΠ μπορεί πολύ εύκολα να καταπέσει. Τι είπαμε στην προηγούμενη Διοίκηση; Παιδιά
αυτά τα θέματα. Τι μας είπε ο Παναγιωτάκης; Παιδιά τον Ιούνιο. Γιατί μας είπε τον Ιούνιο;
Προφανώς γιατί ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα άσχημα. Σωστό! Τι του είπαμε εμείς;
Ωραία, πάμε σε δόσεις. Δύο είχα πει εγώ, τρεις είπε ο Αντώνης. Τρεις θα πω κι εγώ τώρα.
Να το κλείσουμε. Ν’ αρχίσει να πληρώνει από 1/1/19. Άμα το αφήσουμε θα φτάσουμε στις
120 δόσεις Λευτέρη. Μην φτάσουμε στις 120 δόσεις. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο
κι επειδή ενδεχομένως κάποιοι τα έχουν ακούσει και παρακολουθούνε και τα έχουν γράψει
και στα site, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν έχει απεμπολήσει ποτέ αυτό το δικαίωμα. Είναι σε
συνεννόηση – συμφωνία με την Διοίκηση τουλάχιστον με την προηγούμενη, αυτό να έρθει
να ………………….. μια νέα ιστορία …………………….
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Άρα λοιπόν να πάμε να το κλείνουμε κι αυτό σιγά – σιγά να σημεία που μπορούμε κι
έχουμε σίγουρη διαδικασία συμφωνίας για ένα Διοικητικό πλαίσιο. Συμφωνώ με τον
Αντώνη, θα δω την εξειδίκευση. Όμως, είναι βέβαιο ότι από την πρώτη στιγμή εμείς
διαφωνούμε, ως ΓΕΝΟΠ εννοώ διαφωνούμε με τον περαιτέρω διαχωρισμό του ΔΕΔΔΗΕ και
του ΑΔΜΗΕ και βεβαίως της ΔΕΗ. Άρα να ακόμη ένα σημείο που η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ διαφωνεί
με αυτό. Να ένα σημείο που διαφωνεί με την απόφαση, την πρόθεση του Πρωθυπουργού
γιατί ακούστε να δείτε, χθες βγάλαμε μια ανακοίνωση για ένα Δελτίο Τύπου ως ΓΕΝΟΠ
λέγοντας ότι διαφωνούμε με αυτό που λέει ο Υπουργός για το κλείσιμο των μονάδων και
φέρνουμε 1,2,3,4 χθες πριν από ενάμισι μήνα. Σήμερα, θα πάμε να πούμε άλλο για το
κλείσιμο των μονάδων; Μάλιστα, που έχει γίνει και δυσχερέστερο;
Άρα λοιπόν, εμείς λέμε δεν είναι ότι προκύπτει, επειδή μπήκανε, Λευτέρη είπες
«είναι στόχος αυτό» εγώ κατάλαβα ότι θέλεις να το ψιλοδικαιολογήσεις. Κάνοντας
κουβέντα ο άλλος λέει και οι προηγούμενοι δεν με ενδιαφέρει οι δικές μας θέσεις είναι
επικαιροποιημένες; Να πως μπορεί να πάμε να δούμε τον κόσμο, αυτά κι ένα κομμάτι
τελευταίο για την εθελουσία γιατί δεν υπάρχει εθελουσία. Εθελουσία δεν υπάρχει. Και
ούτε μπορεί να συμφωνήσει κατά την ταπεινή μου άποψη η ΓΕΝΟΠ σε ένα πρόγραμμα
εθελουσίας, γιατί εθελουσία σημαίνει ότι δεν έχω θεμελιώσει τα συνταξιοδοτικά μου
δικαιώματα κι έρχομαι εγώ να σου πω το ότι επειδή σαν ειδικότητα, το είπε και ο
Υπουργός, κάποιοι δεν χρειάζονται στο νέο business plan της Εταιρείας θα πρέπει να τους
προτείνουμε κάτι για να φύγουνε. Αν αυτοί δεν είναι θεμελιωμένοι και όπως είπε ο
Γκαραβέλλας γιατί είχαμε δράματα και στην Ολυμπιακή με την εθελουσία και στον ΟΤΕ, με
την εθελουσία. Διότι, όταν πας και του δίνεις χρήματα και φαίνονται να είναι καλά γιατί
θεωρώ ότι, συγχωρέστε με, δικό σας είναι το Δελτίο Τύπου ότι θα κάνουν εθελουσία ως
ΔΑΚΕ κατά τα πρότυπα του ΟΤΕ, καμία απόλυση και καμία μείωση μισθών.
Επαναλαμβάνω, εάν η ΔΑΚΕ είναι υπέρ της εθελουσίας, μπορεί να τοποθετηθεί και
να πει είμαι υπέρ της εθελουσίας γιατί το άλλο το κομμάτι που προφανώς είναι απολύσεις,
το έχουμε συζητήσει και το έχουμε εξαντλήσει εδώ, τώρα παράδειγμα που ήδη αποφάσισε
ο κύριος Στάσης, ο γραμματέας ο προηγούμενος είπε δεν είναι θετικό ότι ο κύριος Στάσης
πήρε απόφαση για τα 20; Εγώ λέω λοιπόν αν υπάρχει θέση ας έρθει καταγεγραμμένη.
Εντάξει, εντάξει, λέω λοιπόν ότι απολύσεις ήταν και τότε, απολύσεις είναι και τώρα, διότι
είναι μία καταγγελία σύμβασης μόνο που τότε ήταν χωρίς καταβολή αποζημιώσεων γιατί
συμψηφιζόταν και πήγαμε κάναμε έναν αγώνα να μην συμψηφίζεται. Εγώ είπα ότι την
πρώτη περίοδο του 2016 γινόταν εδώ τεράστια κουβέντα για το τι θέλει να κάνει ο
Παναγιωτάκης ως κίνητρο αποχώρησης τα 15.000 είπαμε ότι θα είναι απολύσεις. Κάναμε
αναλύσεις, πόση είναι η αποζημίωση εκεί και διάφορα και κάποιοι από αυτούς σωστό, είναι
ότι 15 άνθρωποι δεν ήθελαν να πάρουν τα 15 χιλιάρικα, όπως και ένας δεν ήθελε να πάρει
τα 20. Και δεν τα πήρε και προσπαθεί στα δικαστήρια. Εγώ λέω λοιπόν, το θέμα της
…………… μου λέτε όπου κι αν πάμε τι γίνεται με την εθελουσία. Εγώ λοιπόν σας λέω και
λέμε επίσημα ότι θέμα εθελουσίας δεν έχει τεθεί. Λέμε επίσημα ότι εθελουσία με την
έννοια της εθελουσίας έχει να κάνει με εργαζομένους θεμελιωμένους. Λέω λοιπόν το εξής,
αυτό που εμείς δεν είχαμε, αυτό τόνισα ότι όπως και να την βαφτίσει ο οποιοσδήποτε όταν
κανείς φεύγει στην σύνταξη παίρνει 15.000€ την νόμιμη αποζημίωση μακάρι να την
κάνουν 20.000 εγώ προχθές είπα στον Χατζηδάκη ότι από το 2003 είναι 15.000 λέω κάντο
20 .000, μακάρι να το κάνουν 20. Το κομμάτι της εθελουσίας είναι τελείως διαφορετικό,
και θέλω να σας εξηγήσω. Λέω λοιπόν ότι η ΓΕΝΟΠ το 2006 δεν συμφώνησε στην
εθελουσία των στελεχών. Προχώρησε από μόνη της η Διοίκηση και το έκανε. Λέω η
εθελουσία έχει το εξής χαρακτηριστικό, θα το βρούμε μπροστά, θα κλείσει ο ΑΗΣ Χ από
τους οποίους εκεί στον ΑΗΣ από τα 200 άτομα έχει 150 θεμελιωμένους και έχει και 50
αθεμελίωτους που δεν τους θέλει η Διοίκηση στο νέο πλάνο. Παράδειγμα, δεν θέλει τον
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Μιχάλη τον Μίτκα τον διοικητικό ο οποίος να πούμε ξέρω γω θέλει άλλα εφτά χρόνια να
συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στα 62, γιατί είναι 55 και του λέει εσένα σου δίνω
εθελουσία. Αυτή είναι η εθελουσία. Και του δίνει ένα ποσό. Εμείς γράψαμε λοιπόν στην
τελευταία ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει εθελουσία μετά για τον Υπουργό γιατί είναι πολύ
πρόωρο να κουβεντιάζει κανείς για τα θέματα εθελουσίας. Άρα λοιπόν εφόσον σ’ αυτό
συμφωνούμε όλοι λέμε στους εργαζομένους, «παιδιά δεν υπάρχει θέμα εθελουσίας».
Άρα λοιπόν υπάρχει ένα Διοικητικό πλαίσιο το οποίο τι λέει, απ’ ότι κατάλαβα
συμφωνούμε με τις τέσσερεις τελευταίες ανακοινώσεις της ΓΕΝΟΠ. Να λοιπόν ένα πλαίσιο
που μπορείς να πας στους εργαζομένους. Πρέπει να κινητοποιηθούμε, τι θα πάμε στον
Περιφερειάρχη μόνο; Να κάνει τι ο Περιφερειάρχης; Ότι έκαναν και οι προηγούμενοι
Περιφερειάρχες και οι προηγούμενοι Νομάρχες. Γιατί, αν σας δείξω το ψήφισμα του
Νομαρχιακού Συμβουλίου του 2010 για τα θέματα που τότε βάζαμε θα γελάμε. Το τι
έκαναν οι Νομάρχες και οι Περιφερειάρχες. Τι πιστεύει κανείς ότι θα κάνουν; Θα φέρουνε
τις επενδύσεις; Ο μόνος που μπορεί να κρατήσει επενδύσεις που να έχουν το ίδιο
παραγωγικό δυναμικό είναι η ίδια η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θέλει; Η Κυβέρνηση θέλει; Αυτό είναι το
ζητούμενο. Η Περιφέρεια λοξοδρόμησε, άρα δεν ήταν μαζί μας.
Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό πλαίσιο
για τους εργαζομένους, το Σάββατο και την Κυριακή σαν ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα είμαστε σ’ αυτή
την επίσκεψη του Υφυπουργού Ενέργειας του κυρίου Θωμά, καταρχήν στην Δυτική
Μακεδονία όπου θέλει να δει συγκεκριμένα πράγματα, το ίδιο θα κάνουμε και στην
Μεγαλόπολη, έχουμε δεσμευτεί με τον γραμματέα ότι θα πρέπει εφόσον μειωθεί κι εμείς
θα είμαστε εκεί, για να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε, να δει τι είναι αυτά που πάνε να
κλείσουν, ν’ ανοίξουν όλα αυτά. Να πάει στην Πτολεμαΐδα V σας λέω ότι έγινε προσπάθεια
για να πάει στην V, και είναι …………………. Τι συμβαίνει στην V, θα δει ένα Ορυχείο, θα δει
την βιομάζα στο Αμύνταιο και τον ΑΗΣ Αμυνταίου, θα δει την Μελίτη και το εργοστάσιο
που κάνει τις σωληνώσεις για το ΤΑΠ, το Φ.Α. αυτό είναι το πρόγραμμα του που θέλει να
δει την παραγωγική δυναμικότητα που έχει η Δυτική Μακεδονία. Νομίζω ότι μπορούμε να
πάμε με αυτό το πλαίσιο που είναι συμφωνημένο σε όλους, έξω και πέρα από τις όποιες
πολιτικές αντιπαραθέσεις που μπορεί κανείς να δει πότε έγιναν πότε δεν έγιναν, σημασία
έχει τώρα το τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε. Όσο μπορούμε να το
σταματήσουμε, γιατί και στον ΑΔΜΗΕ προσπαθήσαμε και στην μικρή ΔΕΗ προσπαθήσαμε
ψηφίστηκε η μικρή ΔΕΗ, την επικύρωσαν οι προηγούμενοι, αυτοί εδώ που ήρθανε οι
προηγούμενοι ψήφισαν την πώληση και το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων, εύχομαι να
έχουμε το αντίστοιχο γιατί με Νόμο πρέπει να καταργηθεί κι αυτό, θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με
Νόμο κατήργησε την μικρή ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ κι έφερε άλλο Νόμο, τώρα αυτό τον Νόμο
που έφερε εμείς τον πολεμήσαμε γιατί είναι άδικο για εμάς όλους να μας λένε ότι
χτυπήσαμε την μικρή ΔΕΗ, αλλά η μικρή ΔΕΗ πέρασε με 51 πρόθυμους βουλευτές.
Πέρασε, έγινε Νόμος του Κράτους και ο ΑΔΜΗΕ. Το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε, δεν
πρόλαβε να υλοποιηθεί. Ο Ζερβός ξεκινούσε τις διαδικασίες, ήρθε η Κυβέρνηση και είπε ότι
εγώ τις καταργώ γιατί είναι εθνικό έγκλημα, η ίδια έφερε εθνικό έγκλημα κατά την άποψή
μου. Κι εμείς δώσαμε μάχη, τώρα αυτό που μένει, γιατί υπάρχει η αγωνία, αυτές οι
μονάδες να έρθουν πίσω, ότι εγώ έκανε μία εκτίμηση ότι δεν θα επανέλθουν είναι μία
εκτίμηση. Έτσι; στόχος μας; μπορούμε να είναι κεντρικό πλαίσιο να έρθουν πίσω;
Σε ότι αφορά στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες μακάρι εγώ λέω ότι αυτό που φροντίσαμε ως
ΓΕΝΟΠ να κάνουμε την προηγούμενη επαναλαμβάνω Διοίκηση είναι να καταφέρουμε να
πείσουμε την Διοίκηση ότι μπορεί να εφαρμοστεί ο ΚΚΠ/ΔΕΗ και στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες,
μας υποσχέθηκε και ο σημερινός ότι εφόσον έχουν έτοιμο σχέδιο θα το φτιάξουμε, κι αυτό
είναι το θετικό, τώρα αν πρέπει όλες οι θυγατρικές να έρθουν μέσα εγώ είμαι υπέρ. Και
προφανώς και η ΔΑΚΕ είναι υπέρ γιατί διαφωνούσε με τις θυγατρικές. Όμως,
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αντιλαμβάνομαι ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι τώρα θα φέρω μέσα και θα κάνω αγώνα
να φέρω τον ΑΔΜΗΕ. Αυτό έκλεισε, δεν έρχεται. Εκεί όμως καταφέραμε κάτι σημαντικό.
Κάναμε έναν κανονισμό, κάναμε έναν κανονισμό γιατί έχουμε δύο πράγματα Κώστα, ήταν
τραγικό για την ΔΕΗ να φύγει ο ΑΔΜΗΕ, αυτό λέγαμε και συνεχίζω να το υποστηρίζω ότι
ήταν τραγικό που έφυγε ένα μέρος, το γεγονός ότι χάνει η ΔΕΗ είναι επειδή δεν έχει τον
ΑΔΜΗΕ. Το ίδιο λέω και για τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά ξέρω το ότι με βάση και την οδηγία ο
ΑΔΜΗΕ δεν μπορεί να έρθει πίσω όποιος και να ‘ρθει πλην ΚΚΕ ενδεχομένως και να φύγει η
χώρα από την Ε.Ε. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν επιβάλλεται να διαχωριστεί, στον ΑΔΜΗΕ πήγαμε να
προστατεύσουμε την αγωνία των εργαζομένων. Κι εμείς με δικές μας παρεμβάσεις,
πιέζοντας από εδώ, από εκεί κάναμε έναν νέο κανονισμό στον ΑΔΜΗΕ, έναν ΚΚΠ/ΑΔΜΗΕ
που αν μη τι άλλο διασφαλίζει τους εργαζομένους.
Μασούρας: δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις όμως, γιατί τότε Γιώργο είχατε θέση
και σαν ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ δεν στηρίξατε τον ΔΕΔΔΗΕ τότε που ήταν να φύγει που ήταν
μονοπώλιο, τότε το ’10 στον διαχωρισμό. Δεν στηρίξατε!
Αδαμίδης: άκου να δεις Κώστα αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχεις καμία ταύτιση με την
ΔΑΚΕ, (φασαρία) εμείς αλλάξαμε θέση για το ΙΤΟ; Τι λέτε ρε παιδιά τώρα; Ωραία, μου λες
ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, από το ’10 μέχρι την υλοποίησή του ……………..
(φασαρία). Καμία σχέση ο Αθανασόπουλος με τον διαχωρισμό. Ο Αθανασόπουλος μίλαγε
για τις ΒΕΜ, δεν ήταν προϋπόθεση των Οδηγιών. Μην κάνουμε τώρα μαθήματα ο ένας
στον άλλο. Εγώ λέω το εξής, με τα δεδομένα που είχαμε, με το ότι έγινε ΙΤΟ, μετά ήρθαν
και είπαν ποιο ΙΤΟ; Ιδιωτικοποίηση 60%, ήρθαν μετά και είπαν ιδιοκτησιακός διαχωρισμός
αλλά κρατάμε εμείς το πλειοψηφικό πακέτο, αυτό είπαμε, αυτό έγινε. Τι να πω τώρα; Να
απολογηθούμε ου εμείς βρήκαμε μία διαδικασία, έναν ΑΔΜΗΕ διαχωρισμένο με τον οποίο
διαφωνούσαμε όλοι εδώ, δώσαμε μάχη, δεν τα καταφέραμε.
Για να επανέλθω, κανένας από την ΓΕΝΟΠ δεν συμφώνησε με τον διαχωρισμό, τον
ιδιοκτησιακό που πήγε να γίνει τότε με τον Νόμο 4237 για τον ΑΔΜΗΕ, είχαμε προβλήματα
τότε, ως Συνδικάτο και έτρεχαν τα Σωματεία να ανατρέψουν τον 4237, και αμέσως μετά
με την Μικρή ΔΕΗ, επίσης κανένας δεν συμφωνούσε και δώσαμε μία μάχη. Και τα δύο είπα
ψηφίστηκαν από την ελληνική βουλή. Ήρθε η Κυβέρνηση η οποία έλεγε ότι αυτά είναι
εθνικά εγκλήματα και τα κατήργησε. Όμως, η ίδια έφερε το ίδιο και ενδεχομένως
χειρότερο. Δεν τα βάζουμε στην ζυγαριά. Κακό το ένα, κακό και το άλλο. Πάλι κατάφερε
να τα ψηφίσει επικαλούμενη ότι θέλει. Και τώρα είναι δύο θυγατρικές τις οποίες
δημιούργησε για να τις πουλήσει, και λέω ότι εφόσον ήρθε μία καινούργια Κυβέρνηση κι
εκείνο το σχέδιο της πώλησης ήταν ξεπούλημα, είναι ευκαιρία λέμε να επανέλθουν μέσα
είναι θέση της ΓΕΝΟΠ, άρα λοιπόν να κι άλλο διοικητικό πλαίσιο που συμφωνούμε. Και τι
περιμένουμε από τους σημερινούς κυβερνόντες; Τρία πράγματα, αυτό είπα, απλά σε κάθε
φάση επειδή μπαίνει ζήτημα και των εργαζομένων εμείς ως ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία
προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους εργαζομένους. Κι έκανα μία αναφορά για
τον ΚΚΠ στον ΑΔΜΗΕ, τον οποίο εμείς πήγαμε και συμφωνήσαμε και υπογράψαμε. Μ’
αυτή την έννοια νομίζω ότι υπάρχει σημείο σύγκρισης, μη φανεί αύριο ότι υπάρχει μία
απόλυτη διάσταση απόψεων. Δεν υπάρχει, όχι.
Άρα λοιπόν επί του συγκεκριμένου θα βγει ένα Δελτίο Τύπου από το σημερινό Δ.Σ.
που να λέει 1,2,3,4 πράγματα; Πάμε σ’ αυτά που συμφωνήσαμε, σ’ αυτά που γράψαμε τις
προηγούμενες μέρες, ότι διαφωνούμε μ’ αυτό, μ’ αυτό και μ’ αυτό. αυτό λέω τίποτα άλλο
και μπορούμε να βγούμε στον κόσμο, να μιλήσουμε με τους εργαζομένους; Καταρχήν, εδώ
η Αθήνα, τόσο κομμάτι έχει, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εμπλοκές, αμέσως μετά η Μεγαλόπολη, το
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κομμάτι να πούμε της αυτής και η Δυτική Μακεδονία. Αυτό λέω εγώ, επί του
συγκεκριμένου.
Αδάμ: θα ξεκινήσω πρώτα με τα χρήματα και με τις … έχουμε όπως είπαμε και σε
άλλο Δ.Σ. έχουμε το θέμα υλοποίησης του Καταστατικού σε ότι αφορά την οικονομική
διαδικασία ουσιαστικά που συνεισφέρουνε τα πρωτοβάθμια Σωματεία στην Ομοσπονδία.
υπάρχουν Σωματεία αυτή την στιγμή που δεν έχουν υλοποιήσει ακόμα το καταστατικό,
παρακαλούνται να στείλουνε πρώτα στο Οργανωτικό Γραφείο τις καταστάσεις των
εκλογών τους και από εκεί και ύστερα να στείλουνε το έγγραφο προς την Διοίκηση για τις
εισφορές προς την Ομοσπονδία.
Το δεύτερο κομμάτι, έχουμε αίτηση από δύο Σωματεία εγγραφής στην Ομοσπονδία,
το πρώτο Σωματείο είναι «Σωματείο Χειριστών ΔΕΗ ΛΚΠΑ» και σας διαβάζω την αίτηση.
Δεν χρειάζεται και το δεύτερο σωματείο είναι ο «Ζευς» της Ρόδου. Υπάρχει μία
συνεννόηση για να εγγραφούν αυτά τα δύο Σωματεία στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και περιμένουμε
τις αποφάσεις του Συμβουλίου.
Και κάτι ακόμα, έχει γίνει ο έλεγχος των εγγράφων, τα έγγραφα τους είναι εντάξει
αλλά έχουν απορριφθεί από το τελευταίο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο. Είναι όμως νέα
αίτηση οπότε μπορούμε να το δούμε ως μία νέα αίτηση.
Αδαμίδης: λοιπόν σε ότι έχει να κάνει με την συγκεκριμένη εισήγηση, η απόρριψή
τους ήταν κυρίως σε ότι αφορά το Σωματείο Ζευς, ήταν μετά από προσφυγή και απόρριψη
των ασφαλιστικών μέτρων από την δικαιοσύνη. Άρα εμείς όταν η δικαιοσύνη την είχε
απορρίψει δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε στο Πανελλαδικό Συνέδριο να κάνουμε κάτι
διαφορετικό. Όπως επίσης όταν έχεις εντολή από την δικαιοσύνη για εγγραφή κι αλλιώς ν’
αποφασίσει το Πανελλαδικό Συνέδριο πάλι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εγώ μόνο μία
επισήμανση θέλω να κάνω σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, α! μου υπενθύμισε ο
γραμματέας κι ο ταμίας εδώ ότι η «συμμόρφωση» με το καταστατικό για την καταβολή
των εισφορών με βάση τις εκλογές θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, αυτοί
οι οποίοι δεν συμμορφώνονται θα πρέπει, είναι απόφαση του Δ.Σ. να μην πάρουν μέρος
στο Συνέδριο, όπως έγινε την προηγούμενη φορά, αυτό αφορά όλους τους Συλλόγους που
δεν συμμορφώνονται με το Καταστατικό, Σύλλογοι οι οποίοι έκαναν εκλογές μετά το
Συνέδριο οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί, υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν, αυτό
που αφορά την μη συμμετοχή αφορά και παλαιές οφειλές, μιλάμε για οφειλές από την
έκτακτη εισφορά που είναι πάνω από 100.000€ για δύο Συλλόγους, που είναι στην ουσία
το Συνέδριο, τρίτον έχει να κάνει το ίδιο ακριβώς λέμε και τώρα και είπαμε την ημερομηνία
μέχρι 30 Οκτώβρη και εγώ εκφράζω την διακριτική μου άποψη και το έχουμε συζητήσει,
τουλάχιστον στο ψηφοδέλτιο, για την εγγραφή όμως για να είμαστε εντάξει σε σχέση με
το Συνέδριο και το νόθο, ναι ήμουν εγώ από αυτούς που είπαν ότι το Συνέδριό μας πρέπει
να είναι το καλύτερο Συνέδριο γιατί πήραμε και κάποια μέτρα. Σε ότι έχει να κάνει με τον
τρόπο πληρωμής υπάρχει ένα πρόβλημα κλπ κλπ κάποιος ο οποίος εμφανίζει περισσότερα
μέλη ενώ δεν τα έχει αναγκάζεται να πληρώσει για 3 χρόνια περίπου από τις εκλογές τους
αντίτιμο το οποίο δεν τον συμφέρει να κάνει. Είπα μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα
ήταν οι συνάδελφοι από την Ένωση οι οποίοι μειώθηκαν αντικειμενικά οι σύνεδροι τους.
Όμως πάμε να κάνουμε μια εγγραφή, είδα σήμερα τα νούμερα των μελών των Σωματείων,
ο Σ.Χ.ΛΚΠΑ έχει 60 μέλη, σήμερα έχει 60 μέλη, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί και
148 μέλη σήμερα που συζητάμε ο Ζευς. Ο Ζευς έκανε και τροποποίηση καταστατικού και
απάλειψε το άρθρο που μπορούσε να εγγράψει και μη ΔΕΗτζίδες, ΔΕΔΔΗΕδες κλπ. είχε
δηλαδή την δυνατότητα κι αυτός ήταν ένας λόγος που το είχαμε κουβεντιάσει την
προηγούμενη φορά να εγγράψει κι εργολαβικούς ή οτιδήποτε άλλο. Αν σήμερα που
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παίρνουμε αυτή την απόφαση εγώ λέω ναι, ξαφνικά δούμε τον ΖΕΥΣ να φτάσει τα 400 και
το Σωματείο ΛΚΠΑ να φτάσει τα 300 αντιλαμβάνεστε τι Συνέδριο θα είναι. Αυτό μόνο ως
παρατήρηση.
Καρράς: ως αρχή γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω μία άποψη ως γραμματέας ότι πια
τα Σωματεία – μέλη που έχει η ΓΕΝΟΠ θα πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο να μειωθούν.
Δυστυχώς, αντί να μειώνονται και να γιγαντώνονται σε μεγάλα Συνδικάτα παρατηρείται το
φαινόμενο ακόμα και σήμερα να θέλουν να γραφτούνε μικρά Συνδικάτα αυτή είναι η
αλήθεια. Το σίγουρο είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι κι αλλιώς οι προσπάθειες
που κάνει πάντοτε βάσει καταστατικού η Εκτελεστική είναι να προσπαθεί να πείσει τα
μικρά Συνδικάτα να γραφτούν στα μεγάλα Συνδικάτα, δεν το καταφέραμε μ’ αυτά τα δύο
Συνδικάτα. Έτσι κι αλλιώς …. στο επόμενο χρονικό διάστημα σε εκλογικές διαδικασίες για
να έρθουν στο πανελλήνιο συνέδριο με αυτή την υποσημείωση που έβαλε ο πρόεδρος ότι
ελπίζουμε να μην φτάσουν σε σημείο. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι μπορεί να πήραμε ένα
μέτρο που μπορεί να μοιάζει μικρό, ότι θα πληρώνουμε ανάλογα με τους συνέδρους.
Φαίνεται η αδυναμία συνδικάτα που είναι πάρα πολύ μικρά της τάξεως των αριθμών που
είπε ο πρόεδρος να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε και σ’ αυτό. Εδώ είναι ένα
ζήτημα, το επόμενο χρονικό διάστημα να πάμε σε Συνδικάτα πιο μαζικά, πιο μεγάλα,
πρωτοβάθμια για να μπορούμε την επόμενη ώρα και ισχυρή διαπραγμάτευση να έχουμε
για τις Συλλογικές μας Συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα που λίγο πολύ τα γνωρίζετε. Οπότε
κι εμείς θα συμφωνήσουμε στο «ναι» όμως μ’ αυτές τις παρατηρήσεις που είπε και ο
Πρόεδρος και στο κομμάτι των ταμιακών εντάξεων μελών έτσι κι αλλιώς εμείς το
αποδείξαμε την προηγούμενη φορά όποιοι δεν είναι ταμειακώς εντάξει μέλη, δυστυχώς δεν
θα συμμετέχουν στο Συνέδριο αφού ορίζεται και από το καταστατικό. Θα πρέπει να
πληρώνουμε ανάλογα με αυτό που ορίζει το καταστατικό αφού όταν μπαίνουν μέσα ή όταν
αποφασίζουν ως σύνεδροι και κατά πλειοψηφία που παίρνονται αυτές οι αποφάσεις θα
πρέπει να υλοποιούνται στο ακέραιο. Έτσι ορίζει ο Νόμος, έτσι ορίζει και το καταστατικό το
δικό μας.
Μαστρολέων: λοιπόν εδώ είμαστε μόνοι εμείς παιδιά, παρατηρείται το φαινόμενο
ενώ το προσωπικό μειώνεται πόσοι Σύλλογοι έχουν κάνει εκλογές από το Συνέδριο το
προηγούμενο κι εδώ εκτός απ’ τον Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών που ψήφισαν
λιγότεροι όλα τα άλλα Σωματεία έχουν αύξηση ψηφισάντων. Δεν προσβάλλω κανέναν
ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε, είναι ο μηχανισμός αυτός για να δημιουργείτε………………. να
παίρνετε αυτές τις αποφάσεις. Και τώρα εγώ ρωτάω, αυτά τα δύο Σωματεία που έχουν
κάνει αίτηση τι έχουν να προσφέρουν; Άσε που είμαι σίγουρος χωρίς να έχω δει τις
καταστάσεις ότι έχουνε ψηφίσει όλοι αυτοί σε άλλους Συλλόγους. Κι αν πάρουμε απόφαση
να εγγραφούν θα πρέπει να κάνουμε εκλογές για να ρθουν στο Συνέδριο. Όλοι αυτοί
λοιπόν θα έχουν ψηφίσει σε άλλους Συλλόγους. Ποιο Συνέδριο καθαρό μου λέτε το ’20 και
τρίχες κατσαρές. Γι αυτούς τους λόγους λοιπόν, τους αυτονόητους εμείς είμαστε
κατηγορηματικά αντίθετοι να εγγραφούν τα Σωματεία αυτά δεν έχουν να προσφέρουν
τίποτα, είναι σωματεία που εξυπηρετούν τον μηχανισμό. Όταν , επανειλημμένως έχετε
αρνηθεί να γράψετε τα κλαδικά Συνδικάτα με πραγματικούς εργαζόμενους που δεν είναι με
μόνιμη και σταθερή δουλειά, τα είπαμε και προηγούμενα και συνδέεται άμεσα με το θέμα,
κάνετε ότι δεν τους βλέπετε, δεν τους θέλετε αρνείστε να τους γράψετε είναι οι πληβείοι
και οι πατρίκιοι, λοιπόν κατηγορηματικά όχι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα εκτός από το
να εξυπηρετήσουν τον μηχανισμό.
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Μανιάτης: έφτασε περίπου στη μία η ώρα να συζητήσουμε ένα θέμα σοβαρό, για
το οποίο είχαμε πάρει κι αποφάσεις στην ΕΤΕ/ΔΕΗ πριν πέντε χρόνια περίπου γι αυτά τα
σωματεία. Είμαι της άποψης που είπε κι ο Αντώνης ο Καρράς ότι πρέπει να κάνουμε ισχυρά
Σωματεία και να αλλά είμαστε σ’ ένα σημείο δύσκολο, σ’ ένα σημείο που κλείνουν μονάδες,
σ’ ένα σημείο που φεύγει προσωπικό, μειώνονται Ηλία γιατί εμείς στο προηγούμενο
Συνέδριο συμμετείχαμε για 4.500 άτομα ενώ είχαμε 6.000 μέλη. Ενώ τώρα είχαμε 6.000
μέλη και ψήφισαν 5. 200 περίπου αλλά έχουμε μια συνεχόμενη ροή όπως είπε κι ο Κώστας
ο Μασούρας με πολλές συνταξιοδοτήσεις. Εμείς για το θέμα το οικονομικό καταρχήν θα
καλύψουμε το επόμενο διάστημα και θα πούμε και στον Οργανωτικό, στον Γραμματέα για
να σταλούν οι καταστάσεις και να συμπληρώνουμε κανονικά, πρώτος αυτό και το δεύτερο
παρότι υπήρχε διαφωνία, υπήρχε μια απόφαση του ψηφοδελτίου που συμμετέχω και
υπήρχε και η κομματική η πειθαρχία. Παρότι είχα τις διαφωνίες μου και τις εξέθεσα μέσα
στο ψηφοδέλτιο που έγινε εγώ είμαι υπέρ χωρίς να επιβάλλω σε κανέναν εάν θέλει να
ψηφίσει υπέρ του Σωματείου. Ευχαριστώ.
Μόσχος: πριν από μια δεκαετία περίπου είχε εξαγγείλει ο Νίκος ο Φωτόπουλος ένα
Οργανωτικό Συνέδριο δυστυχώς μείναμε στα λόγια. Πριν από τρία χρόνια ομόφωνα στην
Πτολεμαΐδα αποφασίσαμε και μάλιστα χαρακτηριστικά είπαμε ότι για πρώτη φορά θα
κάνουμε καθαρές εκλογές την επόμενη φορά. Σήμερα άκουσα μόνο για την πληρωμή.
Εμείς εξακολουθούμε αυτό που χειροκροτήσαμε ομόφωνα ν’ αρθεί και το Μητρώο
ψηφισάντων τουτέστιν όσοι συμμετέχουν στο επόμενο Συνέδριο να έχουν ψηφίσει μία
φορά. Δεύτερον, από την πρώτη μέρα ως Συνδικάτο ακριβώς μετά την συγκρότησή μας
πήραμε το χαρτί σήμερα 812 συνταξιούχους πληρώνουμε αυτούς και καμιά 200 που
μετακινήθηκαν εάν θα ψηφίσουν μέχρι τέλος Οκτώβρη θα ξέρουμε αν ψήφισαν θα έχει
αναδρομική ισχύ διαφορετικά περνάτε κάποιους για μ…..ς. Ξαναλέω 812
καταγεγραμμένους συνταξιούχους έχουμε εμείς προσωπικά, που τους πληρώνουμε, καλά
κάνουμε, η Ομοσπονδία … για το άλλο που είπαμε καθαρές θα γίνει αντιπαραβολή τα
στοιχεία ή θα το περάσουμε; Για τα Σωματεία εφόσον υπάρχει ταύτιση των ……………..
ασφαλώς κι εμείς είμαστε έτοιμοι.
Καλαϊτζόπουλος: συνάδελφοι, σήμερα το μόνο Σωματείο που πήρε απόφαση και
με περιφρούρηση ήτανε το ΣΕΝ αυτό δηλαδή που εσείς για διάφορους λόγους, επειδή δεν
είναι Σωματείο ο μηχανισμός δεν δεχτήκατε δύο φορές που έκανε αίτηση να μπει στην
ΓΕΝΟΠ να το γράψετε. Και είναι το μόνο Σωματείο που πήρε απόφαση για απεργία ενώ
φέρνετε αυτά τα δύο Σωματεία, τώρα τα εξήντα άτομα και ξέρουμε τώρα και των
χειριστών το ξέρουμε πολύ καλά τουλάχιστον όσοι έχουν σχέσεις με τα Ορυχεία τι πράγμα
είναι. Δεν ξέρω εμείς αυτό λέμε ότι εσείς είστε δοσμένοι σε αυτή την πολιτική και
φτιάχνετε μηχανισμούς. Δεν μπορεί να μην δέχεστε τον ΣΕΝ και να δέχεστε τώρα αυτά
εδώ τα …
Στέφανος: θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο και τον γραμματέα της ΕΤΕ ότι τα
απολλά Σωματεία δεν βοηθάνε την διαδικασία και την Ομοσπονδία αλλά εμείς θεωρούμε
ότι σαν θεσμός γιατί ο πρόεδρος της ΔΕΗ κι εγώ σαν γραμματέας θεωρούμε ότι έχουμε
πάρει μια απόφαση, την απόφαση αυτή δεν την έχουμε αλλάξει και πρέπει να την
τηρήσουμε και η απόφαση αυτή είναι ότι γιατί ο «ΖΕΥΣ» ήταν συνάδελφοι οι οποίοι
ανήκαν στην ΕΤΕ σαν Σωματείο που μπήκε σε μια διαδικασία τέτοια θεωρούμε ότι δεν έχει
αλλάξει η διαδικασία σαν υπάλληλοι της ΕΤΕ θα πρέπει να την τηρήσουμε την απόφαση
εμείς ως θεσμός και πρόεδρος και γραμματέας.
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Καρράς: μια κουβέντα για να κλείσουμε κιόλας, εγώ θεωρώ ότι οι προσπάθειες για
να καταλήξουμε και κάπου είναι η απόφαση εκτελεστικής και προεδρείου να μην
προχωρήσουμε μ’ αυτά τα Συνδικάτα γιατί και ο ΖΕΥΣ και ο ……………… θεωρώ ότι δεν
μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό από το να εγγραφούνε, έτσι κι αλλιώς θα πάνε σε
εκλογική διαδικασία, και μην ξεχνάτε ότι και η απόρριψή τους το μόνο που θα τους κάνει
είναι να προσφύγουν στον Νόμο και να μπούνε μέσα όπως έκαναν παλιότερα Συνδικάτα
………… Καλατζής μπήκε παρότι απορρίφθηκε κατ’ εξακολούθηση από την ΓΕΝΟΠ. Θεωρώ
όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΤΕ, αυτή την στιγμή, εδώ που έχουμε φτάσει δεν
περισσεύει κανένας, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη τακτική
πολιτική από το να εκμεταλλευτούμε και τον τελευταίο εργαζόμενο.
Πρέπει να πάμε σε μία καταγραφή συγκεκριμένων μελών και στα Σωματεία μέλη
που θα αντικατοπτρίζουν τους σύνεδρους τους πραγματικούς, ήμασταν από εκείνους που
βάλαμε εδώ και πάρα πολύ χρόνο να πάμε σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο μελών που σήμερα
αύριο θα γίνει νόμος του κράτους, βέβαια θα ισχύουν και οι δύο διαδικασίες και η παλιά και
η νέα μέσα σε βάθος χρόνου να υιοθετηθεί η ηλεκτρονική καταγραφή να πάμε σε μία
τέτοια ψηφοφορία που θεωρώ ότι δύσκολα θα ξεφεύγουμε από το αν έχει ψηφίσει ένα
άλλο Σωματείο. Τώρα, πότε θα γίνει αυτό;
Αδαμίδης: μετά και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί είναι βέβαιο και όλοι
συμφωνούνε ότι οι συμμετοχή των συνδικάτων είναι αυτή που πρέπει να υπάρχει και η
μαζικότητα. Βεβαίως υπάρχουν απόψεις διάφορες κι έχουν ξανασυζητηθεί εδώ και χρόνια
πάνω στο Οργανωτικό που είπε ο Μόσχος, αν θα πρέπει να είναι παλαιότερα λέγαμε
ειδικότητα, αν είναι το μη επαγγελματικό και πάει λέγοντας αν είναι επιχειρησιακά, τα
έχουνε πει όλα. Αυτή την στιγμή έτσι όπως την προσέγγισε το προεδρείο της ΕΤΕ έχει
κάθε δικαίωμα ως Σωματείο να μην θέλει αυτό το πράγμα εκεί, είναι απολύτως λογικό. Ως
μέλη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έτσι στο Δ.Σ. συντασσόμενοι απόλυτα με την πλειοψηφία, υπάρχει η
άλλη άποψη γιατί μπορεί κανείς να παρεξηγηθεί. Προχωράμε λοιπόν στην διαδικασία της
ψηφοφορίας για το συγκεκριμένο , για την εγγραφή με αυτές τις παρατηρήσεις και την
επισήμανση και θα έλεγα εγώ την παράκληση για να μπορέσει να είναι το συνέδριο του ’20
το καλύτερο, γίνονται οι εξής κινήσεις. Ήδη, το προσωπικό μας καταγράφει μετά και την
αποστολή των πρακτικών των αρχαιρεσιών το σύνολο των ψηφισάντων. Σε κάποιες
περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε αδυναμία γιατί δεν είχε τα πλήρη στοιχεία, δηλαδή μπορεί να
έλειπε ο Α.Μ., θα γίνει ταυτοποίηση για λίγες περιπτώσεις είναι αυτές. Η συντριπτική
πλειοψηφία των ψηφισάντων θα εμφανιστεί αρχής γενομένης από τις εκλογές στην ουσία
του Λυγκιστή που ήτανε το πρώτο Σωματείο πριν από το Συνέδριο όπου εμφανίζει πολλούς
συνέδρους σε σχέση με την δύναμή του και δεν πληρώνει σε σχέση με αυτούς που
εμφανίζει. Αμέσως μετά έγιναν εκλογές σε άλλα Σωματεία οι περισσότεροι υλοποιούν τις
αποφάσεις και ο ΣΔΜ και ο ΠΑΣΥΠ και η Ένωση έχουν κάνει τα χαρτιά και πάει λέγοντας.
Λέω, γι αυτούς που δεν την κάνανε, να την κάνουν και δεν αναφέρομαι στην ΕΤΕ είναι
πρόσφατο γιατί έτσι κι αλλιώς το υλοποιούν αμέσως μετά της μη προσβολής των
διαδικασιών.
Να προχωρήσω ποιοι είναι υπέρ; Λοιπόν με 29 υπέρ και 2 κατά έχουμε προχωρήσει
στην υλοποίηση.
Μια τελευταία ενημέρωση. Μέχρι το τέλος του μήνα όσοι άλλοι Σύλλογοι θελήσουν
να είναι μέτοχοι και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν ήδη κάνει έγγραφο, να γίνουν
μέτοχοι στον ΟΚΔΕ προκειμένου οι μέτοχοι να λύσουν το νέο Δ.Σ. μέχρι τέλος του μήνα να
το κάνουν.
Λύεται η συνεδρίαση μετά από …
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