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Αδαμίδης: Σήμερα Τρίτη 5 Φεβρουαρίου μεγάλη μέρα σήμερα, εκατό χρόνια από την
γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου, λοιπόν σημαδιακή μέρα. Διοικητικό Συμβούλιο με
θέματα Η.Δ. τα οικονομικά, ενημέρωση και η κοπή της πίτας την οποία έχουμε
πραγματοποιήσει. Παρακαλώ τον γραμματέα να κάνει την ανάγνωση του καταλόγου για τις
παρουσίες.

Καρράς: λοιπόν, χρόνια πολλά κι από εμένα, Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης
- παρών, Μαστρολέων Ηλίας - παρών, Αδάμ Λευτέρης - παρών, Ρέλλιας Σταμάτης -
παρών, Χατζάρας Νίκος – παρών, Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Βαρσάμης Κώστας –
παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης – παρών, Καπιτσούλης Παναγιώτης – παρών, Μανιάτης
Κώστας – παρών, Θεοχάρης Κων/νος –παρών, Βελισάρης Γεώργιος – παρών, Τζερεμές
Κώστας – παρών, Θανέλας Φώτης – παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης – παρών,
Καραμπίκας Θεοφάνης – παρών, Λυμπέρης Κυριάκος – (στην θέση του ο Σαράντος
παρών), Μαργαρίτης Πασχάλης – παρών, Μάστορας Θανάσης – παρών, Μιχαλάτος
Θωμάς – παρών, Μούντριχας Δημήτρης – παρών, Μπίτζας Γιώργος –παρών,
Στραταντωνάκης Κώστας – παρών, Μπαλάσκας Νίκος –παρών, Παλούκας Λευτέρης –
παρών, Παπανδριανός Δημήτρης – παρών, Στασινόπουλος Διονύσης – παρών,
Τσουμπλέκας Βαγγέλης – παρών, Τωμαδάκης Μανώλης – παρών, Δημόπουλος Θανάσης –
παρών.

Αδαμίδης: ωραία, άπαντες παρόντες, αγαπητοί συνάδελφοι, σε συνεννόηση με τον
γραμματέα, έχουμε πει να προτάξουμε λίγο το ζήτημα των οικονομικών γιατί θα χρειαστεί
και η ψηφοφορία όπου έχουμε στην ουσία δύο θεματάκια, είναι ο απολογισμός του
τριμήνου και ο προϋπολογισμός του 2019. Λέγοντας απολογισμός του τριμήνου προφανώς
περιλαμβάνει και το σύνολο του έτους γιατί έχουνε εγκριθεί τα προηγούμενα τρία τρίμηνα.
Παρακαλώ τον Σταμάτη τον Ρέλια να πάρει τον λόγο για τον οικονομικό απολογισμό.

Ρέλιας: καλή χρονιά, υγεία και για το Συνδικάτο καλούς αγώνες. Στον απολογισμό του 4ου

τριμήνου του 2018 τον οποίο σήμερα περνάμε έσοδα λοιπόν για το 4ο τρίμηνο του 2018,
67.163,95, έξοδα 107.182 και μεταφορά υπολοίπου του τέταρτου τριμήνου του 2018,
128.544,56. Να διαβάσω λίγο τον οικονομικό προϋπολογισμό χρήσης του 2019, τον έχετε
μπροστά σας, ήδη μοιράζονται όλα και ο οικονομικός απολογισμός του τέταρτου τριμήνου
και ο οικονομικός προϋπολογισμός χρήσης του 2019, τα έσοδα προβλέπεται να είναι
385.050€, τα έξοδα 461.650€. Και για τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2018 τα
έσοδα αγαπητοί συνάδελφοι ήταν 403.905,25€, τα έξοδα ήταν 420.076,92€. Η μεταφορά
υπολοίπου 31.12.2018 ήταν 128.544,56€. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής
Επιτροπής να διαβάσει την οικονομική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και παράλληλα
την συνάδελφο την Μαριάννα την Βαρδούλη να διαβάσει το  υπόμνημα που έχει καταθέσει
από την αρχική στάση για την Αγωνιστική Συνεργασία.

Γκαραβέλλας: συνάδελφοι, καταρχάς σας εύχομαι κι εγώ καλή χρονιά προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία στον καθένα σας και διαβάζω το πρακτικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 22
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Συνεδρίασε σήμερα  Τρίτη   5/2/2019 και ώρα   12:00 η Εξελεγκτική επιτροπή της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  Γιώργου Γκαραβέλλα και προέβη
στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο  της περιόδου 1/10/2018 έως 31/12/2018.
Παρόντες :
Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας,  Ι. Τσακυράκης,  Μ.Βαρδούλη.

Απόντες :
Δ. Πηλιχός

Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης
περιόδου τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική
παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ.
Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, τον ΟΑΕΔ και Τόκους Ταμιευτηρίου.
Οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα και θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις
διατάξεις  του ΚΒΣ.

Μετά τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκαν:

Υπόλοιπο: 30/9/2018 138.562,61

Έσοδα: 1/10/2018 έως 31/12/2018 97,163,95

Έξοδα: 1/10/2018 έως 31/12/2018                 107,182,00

Υπόλοιπο: 31/12/2018                                    128,544,56

Μαριάννα θα το διαβάσεις το υπόμνημα ή να το διαβάσω; Υπογράφουν όλα τα μέλη απλώς
η Βαρδούλη Μαριάννα έχει βάλει ένα υπόμνημα της Αγωνιστικής Συνεργασίας το οποίο
λέει, «Η υπογραφή μου στο πρακτικό της Συνεδρίασης της Εξ. Επιτροπής αφορά
αποκλειστικά στο νομότυπο της διαδικασίας τήρησης των  οικονομικών στοιχείων της
ΓΕΝΟΠ π.χ. αποδείξεις εξόδων από εισφορές μελών αποδείξεις εξόδων συνοδευόμενες από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στην έκθεση με τις στοιχειώδεις προτάσεις παρατηρήσεις
της επιτροπής προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Αντίθετα, σαν Αγωνιστική Συνεργασία
διαφωνούμε στο πολιτικό σκέλος πιστεύοντας ότι τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς το συμφέρον των εργαζομένων και ενάντια στην
πολιτική της απελευθέρωσης της Η.Ε. και γενικότερα των πολιτικών που εφαρμόζουν οι
κυβερνήσεις προηγούμενες και σημερινές. Γι αυτό τον λόγο τοποθετούμαστε στο θέμα των
οικονομικών με λευκή ψήφο. Για την Αγωνιστική Συνεργασία Βαρδούλη Μαριάννα 5.2.19»

Αδαμίδης: να περάσουμε στην ψηφοφορία, ποιοι είναι υπέρ του οικονομικού
απολογισμού και προϋπολογισμού; Υπέρ 28, λευκά 3.
Στο δεύτερο θέμα τώρα, επί της ενημέρωσης όπου εδώ θα υπάρχει κι ένα ζήτημα το οποίο
θα χρειαστεί η απόφαση του Δ.Σ., εξουσιοδότηση του Προεδρείου για την διαδικασία
υπογραφής του νέου κανονισμού καταστάσεως προσωπικού ΑΔΜΗΕ, θα ξεκινήσω γρήγορα
– γρήγορα από αυτό, με βάση την Σ.Σ.Ε. υπήρχε μία σχετική δέσμευση όπου εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος 6 μηνών να κατατεθεί ένας νέος Κ.Κ.Π για τον ΑΔΜΗΕ
προκειμένου αυτός να εξεταστεί από τα δύο μέρη και να αλλάξει ο κανονισμός γιατί πλέον
η εταιρεία η οποία λέγεται ΑΔΜΗΕ δεν έχει και καμία απολύτως σχέση, εννοώ ιδιοκτησιακά
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με την ΔΕΗ και τον κανονισμό της, ωστόσο δεσμεύει ο κανονισμός που υπάρχει τον
ΑΔΜΗΕ, άλλωστε έτσι εξελίχθητε και ολοκληρώθηκε η Συλλογική Σύμβαση  Εργασίας. Έχει
εκπονήσει η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ένα σχέδιο κανονισμού το οποίο έχει σταλεί στην
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, έχει γίνει μία συζήτηση για το συγκεκριμένο, έχει δοθεί σε αρκετά στελέχη
που δραστηριοποιούνται στον ΑΔΜΗΕ και κυρίως, το εξηγώ παραταξιακά, εδώ ομολογώ το
ότι δεν έχει σταλεί ο συγκεκριμένος κανονισμός από εμένα τουλάχιστον γιατί ήταν
έλλειμμα στον Ηλία τον Μαστρολέων και ζητώ συγνώμη δημόσια γι αυτό Ηλία, αλλά μας
έφαγε η διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε αλλά σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνω την
ευθύνη για το συγκεκριμένο κομμάτι της μη ενημέρωσης ως παράταξη για το συγκεκριμένο
πόνημα ή εμπάς η περιπτώσει σχέδιο κανονισμού.
Όμως επί του συγκεκριμένου επειδή το είδαμε έτσι και με μία θετική ματιά, αξιολογώντας
το, βλέποντας το να  πούμε πως ακριβώς είναι ο νέος κανονισμός θεωρήσαμε ότι είναι μία
συνέχεια του προηγούμενου κανονισμού και μάλιστα σε πολλά σημεία είναι και βελτιωτικός
και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση
επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά ότι από εμένα για την μη ενημέρωση σου πριν από 15
ημέρες που είχαμε πάρει το κείμενο στα χέρια μας. ο συγκεκριμένος λοιπόν κανονισμός για
να καταλάβουν οι συνάδελφοι και μπορούν να το ελέγξουν βεβαίως στο επόμενο χρονικό
διάστημα, άλλωστε όπως έχω πει ότι εμείς θα ζητήσουμε την εκχώρηση του δικαιώματος
να ολοκληρώσουν την διαδικασία με την Διοίκηση. Βασίζεται ακριβώς στον κανονισμό του
ΚΚΠ/ΔΕΗ, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε όλο το στήσιμο του κανονισμού. Είναι και
στα κεφάλαια ίδιο με αυτό που υπάρχει. Μερικά πράγματα αλλάζει τα οποία κατά την
ταπεινή μου άποψη είναι προς την θετικότερη κατεύθυνση και βελτιώνουν τις ήδη
διαδικασίες.
Τι έχουμε παρατηρήσει; Υπάρχει μία σαφής παρατήρηση στην οποία διαφωνήσαμε και έχει
ενημερωθεί η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ που έχει να κάνει με το ωράριο εργασίας, γιατί τα
άλλα, τα υπόλοιπα επαναλαμβάνω δεν υπολείπονται, δεν αλλάζουν τίποτα ούτε στην
ουσία, ούτε στον τύπο των θεμάτων του κανονισμού που έχουμε αυτό που αλλάζει είναι
σε ότι έχει να κάνει με τις ώρες εργασίας οι οποίες προφανώς διέπονται από την εργατική
νομοθεσία, το πενθήμερο και το οχτάωρο, θυμίζω το ότι είχε μπει άλλη μία πρόταση κατά
την διάρκεια υπογραφής της Σ.Σ.Ε., την δυνατότητα να δουλεύουν οι εργαζόμενοι που
είναι στα κέντρα κατανομής ελέγχου ενέργειας δεκαεξάωρα. Αυτό είχε απορριφθεί, τότε,
από την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και από τα Σωματεία, είπαμε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι
τέτοιο, αυτό το ίδιο το εμφάνισε το σχέδιο, ενημερώθηκε η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ότι η
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, προφανώς και τα Σωματεία αλλά εν προκειμένω η ΓΕΝΟΠ έχει μία ευθύνη για
την υπογραφή του Κανονισμού, δεν συμφωνεί με το συγκεκριμένο άρθρο, δεν θα
μπορούσε άλλωστε πριν από 4 μήνες να το απορρίψει και σήμερα να έρθει να το
υιοθετήσει, σ’ αυτή την φάση όπως έχουμε πει ότι τουλάχιστον από την δική μας Διοίκηση
δεν γίνεται αποδεκτό, και νομίζω ότι το έχει κατανοήσει η Διοίκηση και αν θέλει να
υπογράψει Κανονισμό θα το αφαιρέσει από το τελικό σχέδιο.
Δύο – τρία ζητήματα που τα θεωρώ έτσι σημαντικά όπου και εδώ μπορούμε να κάνουμε
μία παρατήρηση, μάλλον έχουν δημιουργηθεί παρατηρήσεις έχει να κάνει με το πειθαρχικό
ζήτημα του Κανονισμού και εδώ. Στον ισχύοντα κανονισμό του 1966 υπάρχει στο κομμάτι
των πειθαρχικών ποινών πέντε διαβαθμίσεις στον ισχύοντα ΚΚΠ/ΔΕΗ. είναι η προφορική
επίπληξη, είναι η γραπτή επίπληξη, είναι αργία έως δύο μήνες, αργία έως τέσσερις μήνες
και απόλυση. Στο νέο σχέδιο προσπαθώντας να το εκσυγχρονίσει και να το κάνει πιο
λειτουργικό έχει γραπτή επίπληξη, αργία έως ένα έτος και απόλυση. Εδώ έμπαινε ένα
ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει με την Νομική Υπηρεσία και με τον κύριο Βρεττό, όπου
φοβόμαστε, ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του απόψεις, εγώ παράδειγμα και το έχουμε
ψιλοσυζητήσει και εμείς στο ψηφοδέλτιο, δεν είναι τραγικό γιατί μέσα στον ένα χρόνο
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περιλαμβάνει και τον ένα μήνα και τους δύο μήνες και τους τρεις μήνες και τους τέσσερεις
μήνες. Απλώς, δίνει την δυνατότητα μετά τους τέσσερεις μήνες να μην έχεις απόλυση
απλά μπορεί να φας πέντε μήνες ή έξι μήνες για να αποφεύγεται η απόλυση.
Υπάρχουν οι απόψεις που είναι σεβαστές απόλυτα ότι, και το έχουμε κουβεντιάσει αυτό με
την Διοίκηση ότι μπορεί με μοναδική ευκολία να ρίχνεις ας πούμε τέσσερεις μήνες παρότι
τέτοιο πράγμα με βάση την εμπειρία μας δεν έχει γίνει , και οι περιπτώσεις που οι
συνάδελφοι μας, εσείς οι ίδιοι που εκπροσωπείτε στα πειθαρχικά συμβούλια την
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τους εργαζομένους ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιες περιπτώσεις πάνε, ας
πούμε, σε τετράμηνο και ποιες περιπτώσεις πάνε σε απόλυση. Η πρόταση είναι το εώς ένα
χρόνο μπορεί να γλιτώσουμε κάποιες απολύσεις, δεν είμαι της άποψης ότι μπορεί
κατευθείαν να ρίχνει πάνω από τέσσερεις μήνες για μικροπράγματα, γιατί αυτό που είναι
θεσμοθετημένο στον νέο Κανονισμό, κάτι που πήγε θυμίζω ο κύριος Παναγιωτάκης στην
πρόταση να περάσει στον Κανονισμό της ΔΕΗ να αλλάξουμε ήταν να καταργηθεί ο
Σύμβουλος της Επικρατείας από το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Πειθαρχικού, κάτι το οποίο
δεν το δεχτήκαμε. Στον συγκεκριμένο Κανονισμό υπάρχει κανονικότατα όπως έχει σήμερα
είναι η εκπροσώπηση έτσι όπως πρέπει να είναι και κατά την ταπεινή μου άποψη
διασφαλίζεται το ζήτημα του έως ένα έτος το σύνολο των ποινών είτε είναι δύο, είτε είναι
τέσσερεις. Αν κάποιος θα ήθελε προφανώς κι εγώ τώρα προσπαθώ να
επιχειρηματολογήσω, αν κάποιος θα ήθελε να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα
στους μισθωτούς κάτι που δεν έγινε στον ΑΔΜΗΕ φαίνεται, θα μπορούσε με μοναδική
ευκολία αν θα έριχνε πέντε μήνες, με μοναδική ευκολία γιατί το παράπτωμα προφανώς
είναι σοβαρό, να πάει και σε απόλυση. Είναι ένα ζήτημα που κρατείται, το συζητάμε όπου
υπήρχε έτσι μία ας το πούμε και λίγο διαφορετική προσέγγιση, το κουβέντιασα με τον
Αντώνη, σεβαστή και η άποψη και με τον Φώτη το κουβεντιάσαμε, μάλιστα το θέσαμε και
στον Βρεττό ότι φοβόμαστε αυτό το «ως ένα έτος» μη με μοναδική ευκολία αντί για
τέσσερεις μήνες ρίξεις πέντε.

Αλλά, από την άλλη, η δική τους ας το πούμε αντιπαράθεση είναι το ότι μετά τους
τέσσερεις μήνες έχει απόλυση. Αυτό συζητάμε, από εκεί και ύστερα είναι θέματα τα οποία
κινούνται σε θετική κατεύθυνση το σύνολο των άρθρων, αρκετά ζητήματα τα οποία
έχουμε κουβεντιάσει έχουν δεσμευτεί ότι θα τα περάσουνε με κάποιες άδειες, ένα θέμα
που έχει να κάνει με τα παιδιά που έχουν πρόβλημα ανικανότητας να συνεχίσει να παίρνει
το επίδομα το συγκεκριμένο, οι άδειες είναι περισσότερες από αυτές που υπάρχουν, εννοώ
άδειες με αποδοχές, ειδικές άδειες με αποδοχές είναι περισσότερες αυτές που υπάρχουν,
έχει υιοθετήσει και την άδεια για νωτιαίο μυελό που είναι κάτι καινούργιο που μας το έχουν
βάλει κυρίως οι συνάδελφοι που είναι στα Σωματεία τα πρωτοβάθμια και ασχολούνται με
την αιμοδοσία ότι πέραν των ημερών αιμοδοτικής μπορεί να είναι και για αιμοπετάλια, αυτά
υπήρχαν. Προσθέτουμε και τον Νωτιαίο Μυελό και αυτό το οποίο θεωρώ πάρα πολύ
σημαντικό είναι στις μεταβατικές διατάξεις μόνο και μόνο γι αυτό θα μπορούσε κανείς να
πει εφόσον το άλλο είναι σχεδόν πανομοιότυπο ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι μία
σοβαρή, εγώ θα έλεγα τρυπάει εν μέρει ακόμα –ακόμα και την πίεση του 2012 όπου λέει
ότι οι συμβάσεις εργασίας που υπηρετούν κατά την έναρξη του παρόντος του νέου
κανονισμού δεν καταγγέλλονται εάν προηγουμένως δεν έχουμε πλήρη συνταξιοδοτικά
δικαιώματα από την Εταιρεία. Αυτό έχει υπογραφεί και στην συμφωνία των μετόχων και
μάλιστα με τον πλέον επίσημο τρόπο προχθές στην κοπή της πίτας του ΑΔΜΗΕ, όπου εδώ
πρέπει να πω και να συγχαρώ την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για το γεγονός ότι το σύνολο του
προσωπικού έχει καλεστεί σε αυτή την εκδήλωση και μπροστά στο σύνολο του
προσωπικού, παρουσία του Υπουργού ο οποίος ήταν και ένας από τους εμπλεκομένους ως
ο βασικός μέτοχος, οι άλλοι τρεις μέτοχοι μαζί και με τον στρατηγικό εταίρο την State Grid
υπέγραψαν αυτό που συμφωνήσαμε να εντάξουμε μέσα στον κανονισμό. Κάτι, που θυμίζω
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στη ΔΕΗ, στον κανονισμό που έχουμε έχει καταργηθεί και δεν υπάρχει. Και υπάρχει η
δυνατότητα δηλαδή στην ΔΕΗ να προχωρήσει σε καταγγελίες συμβάσεων πριν την
διαδικασία του πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Εδώ επίσης πρέπει να κάνω μία
αναφορά και στην προσπάθεια του Φώτη του εκπροσώπου, γι αυτή την διαδικασία έτσι
όπως την κουβεντιάσαμε, προτάθηκε, ενημερωθήκαμε ακόμη από το καλοκαίρι και έγινε
απόφαση Δ.Σ. και χθες, προχθές, 1η του μήνα έπεσαν και οι υπογραφές των μετόχων.
Μένει να το δέσουμε και εμείς με τον νέο μας κανονισμό, επί του κανονισμού λοιπόν δεν
έχω να πω τίποτε περισσότερο, θα τα πούμε στην συνέχεια και στην δευτερολογία.

Αυτό που επίσης θέλω να ενημερώσω το σώμα είναι ότι, ολοκληρώσαμε σαν
Επιτροπή τις διαδικασίες για την πρόσθετη ασφάλιση, για το πρόγραμμα υγείας στον
ΑΔΜΗΕ, έχει υπάρξει μία και μόνο προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο προϋπολογισμός
ήταν 600.000€ τον χρόνο για 1300 άτομα, ήταν όπως είπαμε μόνο μία, το κόστος για τον
διαγωνισμό έχει πέσει μόλις 611€ πιο κάτω από τον προϋπολογισμό, από 599.389, αυτό τι
σημαίνει; Πρακτικά σημαίνει ότι είναι 461€ για τον ασφαλισμένο τα οποία βεβαίως δεν
πληρώνει σε σχέση με της ΔΕΔΗ και του ΔΕΔΔΗΕ που είναι 504, και για το
προστατευόμενο μέλος εδώ είναι 24,97€ σε σχέση με την ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ που είναι
27,25€ αν δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν μένει, δεν ξέρω εντός των ημερών ή χθες ή
σήμερα δεν έχω την πληροφόρηση ήταν να υπογραφεί το συμβόλαιο με την Εταιρεία.
Υπάρχει ένα μικρό, θα έλεγα αρκετά σοβαρό μελανό σημείο σ’ αυτή την διαδικασία. Δεν
αποδέχθηκε η Εταιρεία της Εθνικής ασφαλιστικής μετά τη λήξη της υπηρεσίας του ο
συνταξιούχος να παίρνει με τις ίδιες παραδοχές ασφαλιστήριο συμβόλαιο πληρώνοντας
κάτι παραπάνω. Έχει βάλει μια δυνατότητα να υπάρχει μία διαπραγμάτευση και ο ίδιος ο
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος προχθές στην πίτα είπε ότι «θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε κάτι, μία διαπραγμάτευση για να λυθεί αυτό το θέμα γιατί αυτό που βάζουν είναι
ότι μπορούν να ενταχθούν εφόσον μπουν τρία χρόνια σε ένα δικό τους πρόγραμμα, ένα
πρόγραμμα που αυτοί παρέχουν το οποίο δεν θυμάμαι πως λέγεται ακριβώς, αλλά δεν είναι
αυτό που εμείς ακριβώς θέλουμε. Προφανώς, γι αυτή την διαδικασία κι επειδή το
πρόγραμμα αφορά ασφαλισμένους εργαζομένους και η σύμβαση αφορά τους
εργαζομένους, άσχετα αν εμείς μετά είπαμε να βάλουμε στην προκήρυξη αυτό το πράγμα,
εμείς δεν θα μπορούσαμε να ακυρώσουμε τον διαγωνισμό, επειδή η Εθνική Ασφαλιστική
δεν δέχεται αυτό τον όρο.

Θυμίζω ότι για την Ευρωπαϊκή Πίστη, μάλλον για να το βάλουμε ως όρο στο
πρόγραμμα έγινε πολύ μεγάλη για την ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση,
ίσως επειδή ήταν πολύ μεγάλο το πακέτο να πήρε αυτό το ρίσκο η Ευρωπαϊκή Πίστη γιατί
το κόστος είναι 19 εκατομμύρια ευρώ εκεί, ενώ εδώ είναι μόλις ένα εκατομμύριο εκατό
χιλιάδες και επειδή οι ασφαλιστικές Εταιρείες βλέπουν περισσότερο το ρίσκο σε αυτές τις
ιστορίες, ίσως γι αυτό να μην δέχτηκε την ιστορία των συναδέλφων που φεύγουν στην
σύνταξη. Τους δίνει την δυνατότητα να πάρουν ένα πρόγραμμα ατομικό, που είναι
φτιαγμένο από την Εταιρεία γι αυτούς, το οποίο τρέχει όμως ως πρόγραμμα της Εταιρείας
αλλά αυτό δυστυχώς δεν το δέχτηκε. Αυτή λοιπόν είναι και η διαδικασία, ελπίζω εντός των
ημερών αν δεν έχει υπογραφεί, επαναλαμβάνω το Συμβόλαιο γι αυτή την διαδικασία. Μιας
και μιλάμε για το συγκεκριμένο, έχουν γίνει τρεις πετυχημένες εκδηλώσεις ενημέρωσης
προς τους εργαζομένους στην ΔΕΗ και ας πούμε και της Λιγνιτικής Μελίτης γίναν τρεις
συγκεντρώσεις στην Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη, την Πτολεμαίδα και Αμύνταιο, την
Πέμπτη στη μία η ώρα θα γίνει αντίστοιχη ενημερωτική εκδήλωση στην Μεγαλόπολη για
τους συναδέλφους εκεί, και θα ακολουθήσουν και οι άλλες. Περιμένουμε και χθες μιλώντας
με τον ΔΕΔΔΗΕ, σήμερα δεν έχω μιλήσει με τον νομικό σύμβουλο, ήταν να πάει σήμερα
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να ολοκληρωθεί. Μου έχει πεί ότι από 1η/3ου θα είμαστε
έτοιμοι. Έτσι κι αλλιώς θα πάει και δύο μήνες παραπίσω η Σύμβαση του ΔΕΔΔΗΕ. Θα γίνει
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ενημερωτική αντίστοιχη εκδήλωση όπως έχουμε συνεννοηθεί και στην Αθήνα μόλις
ενταχθεί ο ΔΕΔΔΗΕ για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλες αυτές αμέσως μετά την
Μεγαλόπολη, θα δούμε είναι η Κρήτη και τα ενεργειακά κέντρα στο Αλιβέρι και στο
Λαύριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία.

Τώρα, προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον στην Δυτική Μακεδονία
τα έχουμε εντοπίσει δεν είχε η Ευρωπαϊκή Πίστη εκεί πολύ μεγάλο Δίκτυο, τώρα αρχίζουν
και μπαίνουν, γιατί δεν είχε πελάτες. Με δεδομένο ότι έχουν μπει τρεις χιλιάδες μισθωτοί
ίσως και περισσότεροι από τρείς συν τα προστατευόμενα μέλη προφανώς θα αναγκαστούν
να βάλουν περισσότερους.

Μας προέκυψε ένα ζήτημα αρκετά σοβαρό κι έχει να κάνει με την διαδικασία των
Υπερβαρέων και μία παρακράτηση που θα προέκυπτε εάν δεν είχαμε γρήγορα
αντανακλαστικά και κάναμε μια πραγματικά, θεωρώ σημαντική δουλειά. Όταν έγινε ο
Νόμος 4387/2016 όριζε ότι από 1/1/17 όλοι οι μισθωτοί θα πρέπει να έχουν ίδιες
ασφαλιστικές κρατήσεις. Και πόσες θα είναι αυτές; Θα είναι 20% μαζί με τον εργοδότη.
6,67% θα είναι του ασφαλισμένου και 13,73% του εργοδότη. Το κυρίαρχο αυτών όλων
είναι ότι στο ποσοστό αυτό θα μετρά το σύνολο των αποδοχών, εμείς μέχρι πρότινος,
μέχρι 31/12/16 στις κρατήσεις μας στον κωδικό 402, μιλάω για τους παλιούς
ασφαλισμένους που είχαν 11 γιατί οι νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/93 είχαν 6,67 άρα γι
αυτούς δεν τίθεται κανένα θέμα. Αυτοί ήξεραν τι έχουν από την πρώτη στιγμή πλήρωναν
έτσι από 1/1/93, το θέμα ήταν οι παλαιοί ασφαλισμένοι πριν το ’93 όπου είχαμε 11% και
22% ο εργοδότης. Άρα λοιπόν, έπρεπε να γίνει μία παρακράτηση στο σύνολο των
αποδοχών δηλαδή παίρνω παράδειγμα έναν πλαφοναρισμένο πριν του κρατούσαν 11%
στις 3.000€ για έναν πλαφοναρισμένο λέω, ορυχεία και σταθμούς, ένας ο οποίος ήτανε να
πούμε στα υπερβαρέα του κρατούσαν 11% στα 3400 περίπου και ο νόμος λέει ότι πρέπει
να του κρατήσουν στο σύνολο των αποδοχών του. Αν πας και το κάνεις αυτό έναν
υπολογισμό θα δει κάποιος ότι αν πας και κρατήσεις 4.600 στο 992 που έπεσε την πρώτη
χρονιά θα έπρεπε να πληρώσει 150€ επιπλέον. Και αν πας και κάνεις 4600 στο 4,3% που
είναι τα ΥΒΑΕ για τον μισθωτό κι εκεί θα είχαμε μία αύξηση.

Έτσι λοιπόν ο Νόμος έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι από την παραπάνω ρύθμιση
δηλαδή από την ρύθμιση «τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα από τα οριζόμενα στην παρ. 1
το 20% θα πρέπει να μειώνονται και τα άλλα να αυξάνονται από 1/1/17. Δεν
αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που εμπίπτουν στις κατηγορίες
που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας.»  Αυτό από μόνο του λέει ότι αυτοί
οι οποίοι ήταν στα ΥΒΑΕ θα συνεχίσουν να πληρώνουν 11, αυτό δεν είναι καθαρό. Έρχεται
λοιπόν η Εγκύκλιος στις 19/12ου και λέει ότι α! δεν εννοούμε αυτό, εννοούμε ότι δεν
αλλάζει ως προς την πρόσθετη ειδική εισφορά δηλαδή το 4,3 + 2,7 το 7%. Ναι αλλά άμα
ήθελε να το πει αυτό ο νομοθέτης έπρεπε να το γράψει στον Νόμο, εμείς σωστά το κάναμε
και δεν κρατούσαμε. Η εγκύκλιος όμως λέει άλλα πράγματα με αποτέλεσμα να υπάρχει μία
απαίτηση από τον ασφαλιστικό φορέα στην ουσία, τον ΕΦΚΑ περισσότερες ασφαλιστικές
εισφορές για τα δύο χρόνια ’17 και ’18 από τους μισθωτούς και περισσότερους από τον
εργοδότη. Το κόστος αυτό είναι μέχρι σήμερα 7,5 εκατομμύρια € για τους μισθωτούς που
πρέπει να δώσουν οι μισθωτοί και 15 εκατομμύρια € για τον εργοδότη. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να πρέπει να πάρει πίσω η ΔΕΗ περίπου τέσσερεις, τρεισήμισι, τέσσερα
διακόσια, τέσσερα οχτακόσια ευρώ από κάθε μισθωτό που είναι στα ΥΒΑΕ. Χώρια που
πρέπει να πάει να ξαναπροσαρμόσει τις συντάξεις αυτών που φύγαν από 1/1/17 και 1/1/18
πήραν οριστικές. Άρα αυτός τι πρέπει να κάνει; Να τους πάρει πίσω την σύνταξη, να τους
ζητήσει περισσότερες εισφορές και μετά να υπολογίσει την νέα σύνταξη με μεγαλύτερες
εισφορές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί τεράστια απολύτως προβλήματα και
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επίσης κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι φύγανε από 1/1/17 πήραν ολόκληρο το 15άρι της
αποζημίωσης, κάποιοι άλλοι τώρα, Οκτώβριο του ’18 τους έδωσαν μόνο 10 χιλιάρικα γιατί
προέκυψε η συγκεκριμένη ιστορία. Με την παρέμβαση μας, κι ομολογώ ότι κατάλαβαν ότι
είναι λάθος αυτό που πάνε να κάνουν δέχτηκαν την δική μας πρόταση η οποία όπως είδατε
έχει βγει και σ’ ένα σχετικό Δελτίο Τύπου ότι ξεκινάει αυτή η ρύθμιση να ισχύει από 1/1/19
άρα, αυτοί που ήταν στα ΥΒΑΕ είδαν ότι 1/1/19 δεν κρατείται 11% το έχουν δει να είναι
ήδη 7,75 από εδώ και στο εξής «μία η άλλη» στην ουσία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα
προκειμένου να εναρμονιστούνε με τον Νόμο και η ΔΕΗ να εκδώσουν σωστά τις ΑΠΔ,
αυτά τα περιοδικά Δελτία ναι την δήλωση μπράβο, προκειμένου να λυθεί. Θεωρώ τότε μία
πολύ σημαντική παρέμβαση από την πλευρά της Ομοσπονδίας τόσο για τους συναδέλφους
που θα έπρεπε να πληρώσουν χρήματα, όσο και για την Εταιρεία που θα έχανε 15
εκατομμύρια στο σύνολο των Εταιρειών είναι πολύ περισσότερο γιατί έχουμε και τη  νέα
ένταξη των ΥΒΑΕ, εκεί λοιπόν του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ. Άρα, ενδεχομένως και εντός
της ημέρας να έπρεπε να έχει βγει διευκρινιστική εγκύκλιος.

Πάντως, το θέμα είναι κλεισμένο. Θέσαμε και ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό για
τα ΥΒΑΕ της κατηγορίας των Τ4Α, εδώ υπάρχει μία δέσμευση και από την δική μας πλευρά
το συζητάμε να δούμε τι ακριβώς θέλουμε γιατί είναι δύο διαφορετικά μέρη. Ένα είναι τα
χρήματα τα οποία η Κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τα οποία έχει κρατήσει ο
ΔΕΔΔΗΕ, μάλλον τα έχει πληρώσει ο ΔΕΔΔΗΕ και έρχεται τώρα τα ανακτά από τους
μισθωτούς, εδώ έχουμε πει και στην Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και στον ίδιο τον Δ/νοντα τον
Οχταποδά ότι   τέρμα, ως εδώ, ότι κράτησες, κράτησες να σταματήσει αυτή η ιστορία.
Γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου σήμερα πληροφορήθηκα μου πε κι  ο Μανιάτης, μου πε κι ο
Τζερεμές ότι εντάχθηκε ένας σήμερα από την Έδεσσα, ο οποίος εντάχθηκε σήμερα και θα
πληρώσει 13.000, αυτός αύριο φεύγει σε σύνταξη και θα πληρώσει 13.000€ αναδρομικά
από 1/1/12 ενώ αυτός θα μπορούσε να είναι και συνταξιούχος σήμερα. Και τώρα τον
εντάσσουν αναδρομικά. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Εφόσον η Εταιρεία τα πλήρωσε
έχουμε ζητήσει και εμείς και από ότι ξέρω και η ΕΤΕ από τον Οχταποδά να το κλείσουμε
εδώ, ένα χρόνο κράτησαν αρκετά χρήματα. Μίλησα χθες και με τον Αγαθάκη, πρέπει να
πιέσουμε λίγο παραπάνω, νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Μέσα σε αυτή την
διαδικασία έχει γίνει και αντίστοιχη δουλειά στην ΔΕΗ, εκεί είδαμε περισσότερο φως από
τους συναδέλφους που τους ζητάνε πίσω χρήματα για τα κλιμάκια που πήραν δήθεν κατά
λάθος. Έχω περίπτωση που του ζητάνε πίσω 38.690€ από την ΥΚΟ δεν ήταν τελικά 48 τα
άτομα τώρα που οι υπηρεσίες το ψάχνουν μπαίνουν και άλλοι με έχει ενημερώσει ο
Δαμάσκος αλλά στην τελευταία συνάντηση που κάναμε με τον γραμματέα με τον
Παναγιωτάκη είπε ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι χαριστικά τα δώσαμε, δεν τα δώσαμε με
δόλο άρα να μην τα πάρουμε πίσω. Αυτή θα είναι επίσης μία εξαιρετική εξέλιξη γιατί τώρα
να πάρεις από κάποιον 38.690,516€ για  75 δόσεις ε, ο άνθρωπος είναι και 58 χρονών.
Δηλαδή, είναι τρελά πράγματα. Άρα νομίζω ότι και σ’ αυτό θα έχουμε μία θετική εξέλιξη,
θα πιέσουμε εμείς, πιέζουν και τα Σωματεία – Μέλη που έχουν αυτούς τους εργαζομένους
και νομίζω ότι στο τέλος θα το πετύχουμε.

Κλείνω με το θέμα της περιβόητης αποεπένδυσης, του ξεπουλήματος που λέμε
εμείς. Αύριο, υποτίθεται στις 12 η ώρα ολοκληρώνεται η τελευταία προθεσμία η οποία
όπως λένε παράγοντες έγινε χωρίς την συγκατάθεση της Comission. Ήταν 23 του μήνα και
πήγε στις 6 Φεβρουαρίου, με βάση τα δημοσιεύματα. Αλλά με βάση και μία σχετική
πληροφόρηση όπου υπάρχει από την Διοίκηση και χθες πάλι είχα την ευκαιρία εκεί στην
διαδικασία της κοπής της πίτας να μιλήσω και με τον Σταθάκη, φαντάζομαι μπορεί να το
έκαναν και άλλοι και με την Αικατερινάρη και με τον Πρόεδρο. Είδατε λοιπόν ότι και ο
Πρόεδρος στην ομιλία, όσοι παρευρέθηκαν εκεί είπε ότι εμείς ότι ήταν να κάνουμε το
κάναμε. Προφανώς, οι μονάδες αυτές δεν είναι κελεπούρι. Εγώ είχα στοιχηματίσει, έτσι και
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με τον εαυτό μου αλλά και με άλλους φίλους ότι το εγχείρημα αυτό δεν πρόκειται να
δεχτεί κάποιος να τα πουλήσει. Το έχω πει και στην Μεγαλόπολη, το έχω πει και στην
Μελίτη, το έχω πει παρόλα αυτά πάντα ο κίνδυνος υπάρχει. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο
ζήτημα και κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μέχρι που να μην εμπλακούν οι
ιδιώτες τα πράγματα για την ΔΕΗ ήταν ακόμη χειρότερα και γι αυτές τις μονάδες, αν
έμενες εννοώ στην ΔΕΗ έτσι; Δηλαδή, δεν θα είχαν ούτε ΑΔΥ, θα είχαν το τέλος
προμηθευτή, εντάξει αυτό δεν αφορά την Λιγνιτική, το τέλος λιγνίτη όμως  την αφορά.
Εμπλακήκανε αυτοί κι άρχισαν σιγά – σιγά να τα δίνουνε πίσω, να μην χρεώνουν με τέλος
λιγνίτη, να τις δίνουν τις μονάδες ΑΔΥ, να τις ξεφορτώνουν από προσωπικό ξέρετε τις
προσπάθειες που κάναμε και ειδικά οι συνάδελφοι από την Μεγαλόπολη, κατεβήκαμε εμείς
οι ίδιοι κάτω και ζητήσαμε από τον κόσμο να μην φύγει. Παρ’ όλα αυτά το δέλεαρ των
25.000 ήταν αρκετά μεγάλο από ότι φαίνεται υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός όπου έφυγε ή
εμπας η περιπτώσει δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα της περιβόητης ας
το πούμε κατά την άποψή μου «τραβεστί» εθελουσίας.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα; Δεν ικανοποιούνται οι υποτιθέμενοι παίκτες
της αγοράς, οι υποτιθέμενοι επενδυτές. Εμείς έχουμε πει με όλους τους τόνους και για την
ευκαιρία μπροστά στους παράγοντες αυτής της αγοράς, στο Γενικό Εκλογοαπολογιστικό
Συμβούλιο της  ΕΤΕ, πως επενδύουν αυτοί οι ιδιώτες, όταν αναγκαζόμαστε να φτιάξουμε
μια Εταιρεία με 300 θέσεις λιγότερες, τι επενδύσεις κάνουμε; Προφανώς και είναι
αποεπένδυση όχι μόνο από την ΔΕΗ αλλά και από τον ίδιο τον ιδιώτη. Προφανώς και είναι
αποεπένδυση. Τι επενδύεις; Όταν θα έχει μία μονάδα με 400 λιγότερες θέσεις και τίθεται
το ερώτημα, εμείς τις δουλεύαμε με υπερπλεονάζον προσωπικό; Είναι δυνατόν; Όταν εμείς
λέμε και σε αυτές τις μονάδες υπάρχει ζήτημα τεράστιο με το προσωπικό και στα ορυχεία
προφανώς. Άρα λοιπόν έκαναν ότι ήτανε δυνατόν ή οι συνάδελφοι το εκτίμησαν έτσι
ακολούθησαν πήρανε τα πράγματα να πάρουν τις 25.000 και να φύγουνε. Άνοιξε και η
ιστορία της μετακίνησης και της μετάθεσης συναδέλφων όπου υπάρχει κι ένα
ψιλοενδιαφέρον ή χοντροενδιαφέρον, αυτό θα εκτιμηθεί και πάλι δεν θεωρείται κελεπούρι
για να το πάρουν οι ιδιώτες. Είναι γνωστό.

Εγώ να σας πω κάτι, επειδή τα πάντα είναι τώρα πλέον μέσω του Internet αλλά και
μέσω των υποχρεώσεων διαδικασιών των Εταιρειών, μπορεί να ψάξει κάποιος να τα βρει.
Η ΔΕΗ ας πούμε έχει ένα κόστος μισθοδοσίας υψηλό, για εμάς όχι αλλά για  την αγορά
πολύ υψηλό. Είναι περίπου 60.000€ τον χρόνο, μεσοσταθμικά για κάθε μισθωτό, σ’ αυτές
τις μονάδες. Αυτοί οι υποτιθέμενοι επενδυτές, είτε είναι Τσέχοι, είτε είναι Κινέζοι, είτε είναι
ο Μυτιληναίος, αυτοί που μείνανε εννοώ, κι ο Κοπελούζος με ποιους είναι, πόσα λεφτά
πληρώνουνε για τους εργαζομένους τους; μπείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία.
32.000€ έχει το Αλουμίνιο. Τέλος πάντων.

Λέω λοιπόν το εξής, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κελεπούρι, και με την δήλωση του
Παναγιωτάκη ότι εμείς δεν τις ξεπουλάμε, μάλιστα χθες είπε και το εξής, στο ερώτημα
«πόσο τις κοστολογείτε;» είπε «εάν εμείς θέλουμε 25 χρόνια να κάνουμε απόσβεση της
μονάδας, ε πάρτε τες εσείς με ένα τίμημα το μισό». Ποιος θα δώσει ένα τίμημα; Ποιο είναι
το τίμημα που μπορεί κανείς να πει; Υπάρχει τίμημα που μπορούν εδώ εμείς οι
εργαζόμενοι, οι εκπρόσωποί τους να πούμε ότι συμφωνούμε σε αυτό το τίμημα των
πενήντα, των 100, των 150, των 200 εκατομμυρίων ή του 1€ όπως δόθηκε πρόσφατα μία
μονάδα στην Γερμανία. Προφανώς το εγχείρημα κατά την ταπεινή μου άποψη ότι αυτό
έτσι όπως είναι δεν θα υπάρχει. Έτσι όπως είναι θεσμοθετημένο. Εμείς τι κάναμε σε αυτή
την ιστορία; Προσπαθήσαμε, γιατί να πω μια αλήθεια, όταν πήγαμε με τον γραμματέα απ’
τις τελευταίες συναντήσεις στον Σταθάκη είπε «παιδιά κάντε εσείς ότι νομίζετε, να ξέρετε
ότι ο Νόμος θα ψηφιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να αλλάξουμε και χώρα αν
χρειαστεί και να ψηφίσουμε τον συγκεκριμένο Νόμο». Ε, κι εκεί εμείς είπαμε τι μπορούμε
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να διασφαλίσουμε περισσότερο. Κι αποδεικνύεται ότι αυτά που διασφαλίζουμε είναι
αρκετά, γιατί αν δεν ήταν αρκετά, κι αν δεν ήταν έτσι όπως εμείς τα λέμε τότε θα πήγαιναν
να τα πάρουν και την επόμενη στιγμή θα απέλυαν, όπως έλεγαν κάποιοι ότι θα απέλυαν
στον ΑΔΜΗΕ, και τώρα ο ΑΔΜΗΕ είναι η Εταιρεία πρότυπο στο κεφάλαιο β., μπόνους θα
μοιράσει. Με απόλυτη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό που μπορούσαμε, το
λιγότερο, και είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε, το κάναμε, γι αυτό και δεν υπάρχει καμία
απολύτως προσέγγιση για την …. μας ικανοποιεί αυτό; βεβαίως και όχι, κι έχουμε πει θα
μείνει στα χαρτιά. Πήραμε και μια απόφαση στην διαδικασία του Συντονιστικού οργάνου
και είπαμε ότι ο στόχος μας έξω και πέρα από το ότι δεν θα αποδεχθούμε κανέναν να μπει
εκεί ως ιδιοκτήτης είναι να δημιουργήσουμε αντικίνητρα προκειμένου να κερδίσουμε χρόνο
είναι απόφαση αυτή και αυτό εμείς κατά γράμμα οδηγούμαστε κι αυτό υλοποιούμε. Τώρα
εάν αυτό ενοχλεί και λένε ότι α, το αφήνουμε το τενεκεδάκι παρακάτω για την επόμενη
κυβέρνηση σ’ αυτή την φάση, εμένα ως ΓΕΝΟΠ, λίγο με ενδιαφέρει, γιατί εγώ δεν ξέρω
ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Στο ερώτημα χθες στον Σταθάκη «τι θα γίνει Υπουργέ αν
δεν πετύχει ο διαγωνισμός;» δεν το είπε μόνο σε εμένα αλλά σε πάρα πολλούς, η
απάντηση ήταν  «ούτε θέλω να το σκέφτομαι». Εγώ ξέρω ότι αν δεν πετύχει ο
διαγωνισμός, που για μένα ν’ αποτύχει, το χουμε δηλώσει άλλωστε ως ΓΕΝΟΠ, είπαμε να
μείνει στα χαρτιά. Να μην πετύχει ο διαγωνισμός, εμείς είμαστε, έχει πάρει και τις
τελευταίες αποφάσεις του Δ.Σ. ο Τοκατλίδης για το αν θα πάμε να προσφύγουμε κατά της
διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή, την απόφαση του τελευταίου Δ.Σ. με το SPA.

Λέει λοιπόν ότι αν δεν πετύχει ο διαγωνισμός, από την πλευρά της ΔΕΗ αναλαμβάνει
εξολοκλήρου τον διαγωνισμό η Commission. Θα δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε. Ας
μην πετύχει και θα δούμε τι θα κάνουμε με την Commission. Όμως, εμείς πρέπει να
είμαστε όπως ήμασταν από την πρώτη στιγμή. Ενωμένοι, λέγοντας ότι αυτή η ιστορία να
μείνει στα χαρτιά. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα; Αν είναι χειρότερα ή καλύτερα; Θα τα
αντιμετωπίσουμε. Εγώ, δέχομαι μία κριτική όχι μόνο εγώ αλλά και πάρα πολλοί από εμάς,
το σύνολό μας, υπάρχουνε να πούμε αυτοί όπου μας βγαίνουνε λίγο από τα δεξιά που λένε
μικρή ΔΕΗ θα λέτε και θα κλαίτε, γιατί θεωρούν καλύτερο το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Εγώ,
δεν έχω αλλάξει άποψη για το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ ούτε για τούτο εδώ που είναι η μισή
ΔΕΗ όπως θέλει ο καθένας την λέει. Σταθερά προσηλωμένοι είμαστε, καθένας μπορεί να
έχει προσωπικές απόψεις αλλά τα όργανα αποφασίζουν. Κι εδώ είμαστε όλοι μαζί ομόφωνα
ότι δεν δεχόμαστε αυτή την ιστορία και κάντε ότι είναι δυνατόν να μην πετύχει ο
διαγωνισμός, αυτό κάνουμε και βρήκαμε και συμμάχους, και στην κυβέρνηση, διότι πολλοί
μπορεί να λένε ότι ο Νόμος, γιατί να θυμίσω και μ’ αυτό ολοκληρώνω, ελάτε εδώ να
κάνουμε ασφαλιστικά, να κάνουμε γιατί δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά μας δικαιώματα,
κάτι αντίστοιχο που έχει γίνει με τον ΑΔΜΗΕ. Και η σύμβαση είναι μέσα και τα 6 χρόνια της
μη απόλυσης, και κυρίως η διαδικασία που έχει να κάνει με το συμφωνητικό
αγοραπωλησίας όπου το σύνολο των δικαιωμάτων μειωμένο ρεύμα κλπ έχει μπει μέσα και
γι αυτό, άρα και γι αυτόν είναι ένα κόστος. Και βεβαίως έχει αξία όταν ξεκίνησε η ιστορία
της διαγωνιστικής ή του ξεπουλήματος των μονάδων όταν το CO2 είχε 5€ , τώρα δεν έχει
καμία αξία που έχει 25€. Δεν είναι τρελός ο άλλος να πάει ν’ αφήσει τα λεφτά. Εγώ αν
ήμουν δεν θα πήγαινα να δώσω αφού ξέρω ότι το επόμενο σχέδιο θα είναι πιο καλό και πιο
καλό για εμένα, τον υποτιθέμενο επενδυτή γιατί να πάω να τα δώσω σήμερα; Αφού
γνωρίζουν αυτοί τι θα συμβεί αν δεν πετύχει ο διαγωνισμός, τους παρακαλάει. Εκλιπαρεί η
Κυβέρνηση, εκλιπαρεί η Διοίκηση, μήπως και πάει κανείς καταθέσει χρήματα για να πάρει
τις μονάδες. Αλλά, σε μία διαδικασία μετασχηματισμού της αγοράς Η/Ε στην χώρα μας με
τους λιγνίτες και με όλα αυτά, αυτό το σχέδιο δεν πετυχαίνει.

Προσέξτε και κρίνετε! Τι έχουμε τώρα; ΝΟΜΕ. Τι συμβαίνει στα ΝΟΜΕ; Το σύνολο
της Υδροηλεκτικής και Λιγνιτικής kw/h το δίνουμε ΝΟΜΕ. 2019 ανακοίνωσαν περισσότερο
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από το σύνολο, 2000 Mw. Αυτό σημαίνει ότι θα αγοράζει η ΔΕΗ είτε από το εξωτερικό είτε
από εισαγωγές δηλαδή, είτε από την εγχώρια αγορά όπως διαμορφωθεί η ΟΤΣ να δώσει
ΝΟΜΕ. Το σύνολο επαναλαμβάνω της Λιγνιτικής Παραγωγής πάει εκεί. Και όπως είπα και
χθες υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Εάν αυτές οι τρεις μονάδες φύγουν από την ΔΕΗ και η ΔΕΗ
πέσει πολύ κάτω από το 50% της παραγωγής Η/Ε στην χώρα μας, αλλά διατηρεί το 80%
των τιμολογίων, ξέρετε τι σημαίνει αυτό; ότι θα μπαίνει περισσότερο μέσα η Εταιρεία, γι
αυτό ζητήσαμε κι από τον Υπουργό και κύριε σταματήστε το τελευταίο καταφύγιο, βγάλτε
έξω από την υποχρέωση της ΔΕΗ να κρατάει, έχει όλα τα κοινωνικά τιμολόγια, όλα τα
αγροτικά τιμολόγια, την υψηλή βιομηχανία, το ελληνικό δημόσιο. Αυτά όλα είναι πάνω από
25%. Πιστεύει κανείς ότι μέσα στο 2019 δημοπρατώντας 2.000 MW σε ΝΟΜΕ θα πέσει το
πελατολόγιο της ΔΕΗ κάτω από  το 80%; Θα πέσει 30 μονάδες; Εδώ ανεβαίνει αντί να
μειωθεί. Δύσκολη η κατάσταση. Εμείς είμαστε εδώ. Προφανώς κοιτάμε τα δικά μας,
ξέρουμε τι μας συμβαίνει παρόλα αυτά είμαστε έτοιμοι πιστεύω να αντιμετωπίσουμε και
την επόμενη μέρα. Εάν συμβεί οτιδήποτε ο Τοκατλίδης όπως έχουμε συμφωνήσει είναι
έτοιμος να καταθέσει μία δύσκολη αγωγή η οποία έχει να κάνει και με πολύ μεγάλο τίμημα,
το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, επαναλαμβάνω ότι η Ομοσπονδία εξασφάλισε από τους
θεσμικούς συνομιλητές της. από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, από το Δίκτυο
Ενεργειακών Δήμων, από τον Δήμο Μεγαλόπολης αλλά η Περιφέρεια Πελοποννήσου μας
γύρισε την πλάτη και δεν είναι δυνατόν να γίνεται μόνο εδώ οποιαδήποτε κριτική η οποία
είναι καλοδεχούμενη αλλά εκεί όπου υποτίθεται ότι οι κοινωνίες αγωνιούν, όπου υποτίθεται
ότι οι κοινωνίες προβληματίζονται, να λένε βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Προφανώς εδώ
εξαιρώ τον Δήμο Μεγαλόπολης ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήτανε δίπλα, τουλάχιστον
και σε αυτό το πεδίο. Αντιλαμβάνομαι όμως και τις ισορροπίες και τους διαγκωνισμούς
ενόψει και δημοτικών εκλογών.

Μαστρολέων: καλά σχετικά με τον ΚΚΠ/ΑΔΜΗΕ πήρες την ευθύνη είπες δεν μας
το δωσες εμάς, νομίζω την ίδια ευθύνη έχει κι ο γραμματέας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω
είναι, στα μέλη του Δ.Σ. έχει δοθεί αυτό το σχέδιο του κανονισμού; Γιατί αν δεν έχει δοθεί
πως σε ένα άγνωστο κείμενο θα δώσουμε εξουσιοδότηση σήμερα;

Αδαμίδης: έχει δοθεί στα μέλη του Δ.Σ. παραταξιακά. Δηλαδή, το έχει πάρει ο
Παπανδριανός, το έχει πάρει ο Χατζάρας, το ξέρει ο Ρέλιας, το ξέρει ο Μανιάτης, ο
γραμματέας έκανε αντίστοιχη δουλειά.

Καρράς: έτσι κι αλλιώς, ξέραμε την τοποθέτηση την πολιτική την δική σας και γι
αυτό δεν το δώσαμε. Δεν ήταν εσκεμμένο πάντως. Η αλήθεια είναι ότι δεν το δώσαμε  εκ
παραδρομής και είμαι κι εγώ συνυπεύθυνος γιατί θα τοποθετηθώ παρακάτω.

Εγώ θα τα πάω ανάποδα λίγο, θα βγω λίγο πιο αριστερά, γιατί ρε παιδιά έχετε
ξεπεράσει τουλάχιστον το κομμάτι της κεντροδεξιάς. Καταρχάς, με σεβασμό θα πω σήμερα
ότι ο Δημήτρης ο Πηλιχός συνταξιοδοτήθηκε κι έχετε λάβει ένα μήνυμα όλοι στο
τηλέφωνό σας, του ευχόμαστε καλή σύνταξη, να έχει υγεία και θα ξεκινήσω από την
τελευταία παράγραφο που λέει για τους συντρόφους, συναδέλφους, συναγωνιστές,
συνεργάτες τους εύχομαι στη συνέχεια ταξικούς αγώνες και με ταξική συνείδηση να
προχωρήσουν το έργο που όλα αυτά τα χρόνια κάναμε. Κι εδώ σας είπα ότι θα βγω λίγο
αριστερά, θα ξεκινήσω χωρίς να τιμώ, αλλά θεωρώ τώρα θα μπω και στην διαδικασία να
πω τι Καρράς, τι Σαμαράς, τελικά ο Σαμαράς είχε δίκιο. Και θα πω αυτό που ουσιαστικά
είπε και κατέθεσε ο Σαμαράς ότι αυτή η Κυβέρνηση και η πολιτική της χαβιάρι – φαγοπότι
και Άρη Βελουχιώτη. Και θα καταθέσω την άποψή μου., γιατί ρε παιδιά να σας πω και κάτι;
Τα προηγούμενα χρόνια όποια κυβέρνηση και να ήτανε, δεν θα εξαιρέσω το ΠΑΣΟΚ ούτε
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και την Ν.Δ., εάν έκανε κάτι τέτοιο σε κοπή πίτας θα ήμασταν όλοι αντίθετοι. Τελείως
αντίθετοι. Κι αν εξαιρέσω και λίγο αν θέλετε τον ΑΔΜΗΕ που ήθελε να δείξει πως έχει σαν
Επιχείρηση μια κερδοφόρα εικόνα κι ότι είναι μία Εταιρεία που αυτή την στιγμή έχει ειδικό
βάρος, εντάξει μέχρι εδώ καλά αλλά δεν μπορώ να εξαιρέσω την ΔΕΗ που αυτή την στιγμή
έχει ζημιές που αυτή την στιγμή το μετοχικό της κεφάλαιο είναι εκεί που είναι, που στην
παρέμβαση του Σάκη του Μάστορα είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ ότι το κάνουμε στην
Ακρόπολη για να δείξουμε ότι και η ΔΕΗ Ακρόπολη είναι. Πιθανώς σκέφτεται να το κάνει
μουσείο. Ξεκινήσαμε μου φαίνεται από την Λιγνιτική της Πτολεμαΐδας, θα προχωρήσουμε
στην Καρδιά σίγουρα και το Αμύνταιο, θα συνεχίσουμε δίπλα στην Μελίτη.

Και πάμε τώρα να δούμε πόσο ταξικοί είμαστε, και δεν συζητάω για τον ΔΕΔΔΗΕ
γιατί για τον ΔΕΔΔΗΕ το έκανα και πέρυσι. Και θέλετε να σας πω και κάτι; Εμείς δεξιούλια
είμαστε το αποδεχτήκαμε αλλά ρε παιδιά πρέπει να είμαστε τουλάχιστον αυτοί που
υποτίθεται ότι είναι οι αριστεροί μαζί μας πλευρά κι αν όχι όλοι να μην δέχονται τέτοιες
εκδηλώσεις μη ταξικές και υπερβολικές. Ήξερα πάντοτε ότι και το είχα δεχτεί να σας πω
ότι τα συνδικάτα είναι προεδρικά. Αυτή η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά να τα κάνει
και εργοδοτικά και κυβερνητικά και ο νοών νοείτω. Προσπαθεί με κάθε τρόπο ενώ είναι μια
αριστερή κυβέρνηση και νιώθει και ο πρόεδρος της ΔΕΗ έχει περάσει από το Συνδικάτο,
προσπαθεί να διαχωρίσει τον πρόεδρο και τον γραμματέα. Τι προσπαθεί να κατακερματίσει
τα Συνδικάτα; Τι προσπαθεί να κάνει αυτή η προοδευτική, αριστερή κυβέρνηση, η ταξική
κυβέρνηση, να αποδομήσει τα Συνδικάτα σε όλα τους τα επίπεδα; Λάθος!

Κι ερχόμαστε τώρα σε αυτά που είπε ο Υπουργός ο οποίος χθες θα μου επιτρέψετε
να χρησιμοποιήσω μία φράση ενός φίλου μου και το λέω πραγματικά, έφυγε, καλό του
ταξίδι εκεί που είναι, του Βαγγέλη του Κατσινή που την έλεγε συχνά –πυκνά «προσπαθεί
να κάνει το σκατό, λουλούδι». Αυτό πήγε να μας κάνει ο Υπουργός χθες.   Τι μας είπε;
αυτή η κυβέρνηση έβαλε τρεις στόχους. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι συγκεκριμένα.
Απελευθέρωση και το πέτυχε. Ποια απελευθέρωση πέτυχε; Την απελευθέρωση του
ξεπουλήματος; Τι πέτυχε; Απελευθέρωση στην ενέργεια; Ποιος είναι ο ενεργειακός
σχεδιασμός; Τι πετυχαίνει ο ενεργειακός σχεδιασμός; Το να κρατήσει στην εποπτεία τα
Δίκτυα; Αυτό που είπε; Γιατί οι προηγούμενοι τι λέγανε; Δεν αναφέρθηκε ή θα κάνει
επιθετική ανάπτυξη στις Εταιρείες που θα μείνουνε π.χ στην δικιά μας την ΔΕΗ στην
ενέργεια. Βλέπετε εσείς καμία ΔΕΗ να επιβιώνει; Εκ στόματος και του προέδρου και
Δ/νοντος Συμβούλου; Λοιπόν αυτό πέτυχε, την απελευθέρωση. Ποια απελευθέρωση;
Θεωρείτε ότι πάμε με ίσους όρους όταν διαπιστώνουν όλοι οι παράγοντες ότι τα ΝΟΜΕ
κατατρώνε την ΔΕΗ;

Και πάμε παρακάτω, δεύτερος στόχος λέει, περνάμε λέει στην απολιγνιτοποίηση. Τι
εννοεί περνάμε στην απολιγνιτοποίηση;  Κλείσιμο εργοστασίων λιγνιτών; Τι εννοεί; Και
εντέλει η ταξικότητά μας που είναι; Όταν κλείσουν τα εργοστάσια του λιγνίτη, γιατί λέει θα
ρίξουμε βαρύτητα στα ΑΠΕ, λέει ο ταμίας, και το λέει συχνά – πυκνά, στο Δ.Σ. 1100 θέσεις
η Μεγαλόπολη με Λιγνίτες αν τα κάνει ΑΠΕ κι ανεμογεννήτριες, άντε να έχουμε 50 θέσεις
εργασίας. Σε ποιας στην Ελλάδα του σήμερα; Στην Ελλάδα που η ανεργία μαστίζει τους
πάντες; Δηλαδή αυτή η Κυβέρνηση σκέφτεται ταξικά; Πως σκέφτεται προοδευτικά;
Δηλαδή, θα μεγαλώσει με την ανεργία; Που θα φτάσουμε; Και το τελευταίο για να μην
τρώω χρόνο γιατί θα περάσω σ’ ένα άλλο κομμάτι για να το παραλληλίσω λίγο και το
τελευταίο 32,5 δις λέει επενδύσεις. Καλώς τονε, ανοίγω τις αγκάλες μας, τα 32,5 δις
επενδύσεις την δεκαετία που θα πάνε, σε ειδικές τσέπες; Θα μοιραστούν σε πέντε; Σε
επτά; Θα μοιραστούν στον ελληνικό λαό; Με τι; Θα διαμορφώσουμε τι; Να πουλάμε
λιγνίτες μπίτ παρά; Και να αγοράζουμε τις άδειες που δώσαμε εμείς οι ίδιοι στις μελέτες
από τους ίδιους που αγοράζουν τους λιγνίτες στην πενταπλάσια τιμή; Κι έτσι δηλαδή θα
έρθουν 32,5 δις και θα έχουμε ανάπτυξη και ο έλληνας πολίτης θα το αντιληφθεί ή θα
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πάνε σε τσέπες ορισμένων; Και εντέλει για να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα θα πρέπει να
ρίχνουμε και κάποιες ευθύνες διότι γιατί αποκλείσαμε από τους τρεις άλλους πυλώνες που
βάζαμε όλα αυτά τα χρόνια; και πολιτικά, θέλετε να σας πω και κάτι; Αν εξαιρέσω τον Ηλία
όλοι οι άλλοι αυτό λέγαμε, που πήγε η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας; Θα στηριχτούμε σ’
αυτό τον εθνικό σχεδιασμό στα ΑΠΕ και στις εισαγωγές ενέργειας και όχι στον λιγνίτη;
Δηλαδή, θα φτάσουμε το 2028 και το 50+ θα είναι ΑΠΕ; Και θα έχουμε διασφαλίσει την
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας; Το πιστεύουμε αυτό;

Το δεύτερο κομμάτι, οι αγρότες έχουν βγει και λένε μείωση του ρεύματος. Ως
καταναλωτικό προϊόν, τώρα την kwh όπως το λέγαμε εμείς. Με αυξήσεις ρεύματος που
διαπιστώνει καθημερινά και το πε στην κοπή της πίτας ο πρόεδρος ότι θα έχουμε αυξήσεις
ρεύματος θα δώσουμε ανάπτυξη στην χώρα; Δηλαδή, ενεργοβόρες βιομηχανίες και
βιοτέχνες, οι αγρότες όλοι αυτοί με αυξήσεις ρεύματος θεωρείτε εσείς ότι θα αναπτυχθεί η
χώρα τα επόμενα χρόνια; και το πε ο πρόεδρος θα το πω κι εγώ κι ο τρίτος πυλώνας το
κοινωνικό αγαθό με ποιους παρόχους; Σε ποια νοικοκυριά θα δίνουμε φτηνό ρεύμα; Και
ποιος θα το χρεώνεται αυτό η ΔΕΗ; θα καταλήξει η ΔΕΗ να είναι το τελευταίο καταφύγιο;
Ουσιαστικά γιατί τους εγκαταλείψαμε αυτούς τους πυλώνες; Το κοινωνικό αγαθό που
πήγε; Το ξεχάσαμε; Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση βγαίνει πιο δεξιά από όλες τις
προηγούμενες κυβερνήσεις; Ρίξαμε ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις, σ’ αυτή δεν
θα πούμε τίποτα; Περιμένω, τουλάχιστον από αυτούς που θεωρούνται ότι βρίσκονται πιο
αριστερά μου να βγάλουν μια ανακοίνωση. Να τοποθετηθούν απάνω σε αυτά τα ζητήματα.
μόνο αν συμφωνούνε το επόμενο χρονικό διάστημα ξεπερνάμε τους τρεις πυλώνες,
ενεργειακή ασφάλεια, κοινωνικό αγαθό, μια kwh που πρέπει να είναι φθηνή για να
αναπτυχθεί η χώρα κι έχουμε περάσει στο άλλο άκρο 32,5δις σε ιδιώτες και πάμε λέγοντας
μ’ αυτά που προείπα για να μην επαναλαμβάνω.

Τώρα για την αποεπένδυση και το ξεπούλημα. Διακαώς και η κυβέρνηση, εγώ θα
ρίξω μερικές ευθύνες και στην Διοίκηση σ’ αυτό το κομμάτι. Προσπαθούν να ξεπουλήσουν,
κι όχι μόνο να ξεπουλήσουν, σ’ αυτή την περίοδο θεωρώ ότι με αυτό τον τρόπο που
τοποθετήθηκε ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, θεωρώ κι αυτός προσπαθεί να περάσει
μια δικιά του προσωπική πολιτική. Μερικές φορές δεν συμβαδίζει με την πολιτική της
κυβέρνησης που τον διόρισε προσπαθεί να περάσει μια δικιά του πολιτική και δεν μπορώ
να καταλάβω πως προσπαθεί να μας πείσει. Προσπαθεί να μας πείσει ότι άλλα λεφτά η ΔΕΗ
δεν ρίχνει στον λιγνίτη, ούτε δραχμή θεωρώ μετά από τέσσερα χρόνια καθυστέρησης,
αφού έφερε σε μια δυνητική κατάσταση την μαμά-ΔΕΗ θα μπορούσε να είχε επενδύσει
πολύ νωρίτερα σε αποθειώσεις, θα μπορούσε να είχε καλύτερο  τίμημα και εντέλει να σας
πω και κάτι; Γιατί είναι τόσο καλή και επιτυχημένη η πράξη που έκανε αυτή η κυβέρνηση
με το 17% του ΑΔΜΗΕ και δεν ήταν καλή κι επιτυχημένη πράξη αυτή που λέγανε οι
προηγούμενοι με το 17% της ΔΕΗ; 24% έκανε, πράγματι μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο
πούλησε στους Κινέζους. Αλλά το 24% στους Κινέζους είναι καλό, το 17% στην ΔΕΗ ήτανε
κακό. Ε, δεν γίνεται το 17 είναι μικρότερο του 24. Έτσι λέει η λογική. Ο ΑΔΜΗΕ πούλησε
24% του μετοχικού του κεφαλαίου, παραμένει στο δημόσιο εύρωστη Εταιρεία,
καταπληκτική Εταιρεία, η καλύτερη Εταιρεία. Στην ΔΕΗ γινόταν λόγος για το αν θα
πουληθεί το μετοχικό της κεφάλαιο το 17%, ιδιωτικοποιούμε την ΔΕΗ βάζουμε στρατηγικό
επενδυτή στη ΔΕΗ, ξεπουλάμε την ΔΕΗ, ξεπουλάμε τους εργαζόμενους. Πως το 24 είναι
καλό και το 17 που είναι μικρότερο ξεπουλάει τα πάντα;

Μιλάγαμε για έναν στρατηγικό επενδυτή που θα έπαιρνε το 17%. Ωραία! Μπορεί να
μίλησαν κι άλλες δυνάμεις για στρατηγικό επενδυτή, συμφωνώ παιδιά, όταν ο
Καραλευθέρης προπηλάκιζε τον Κουκουλόπουλο εσύ πρόεδρε μπορεί να ήσουνα δίπλα
στον Κουκουλόπουλο τότε, τώρα που δεν είσαι δίπλα στον Κουκουλόπουλο είναι σίγουρο
ότι κι εγώ και ο Καραλευθέρης κι εσύ μαζί τον Κουκουλόπουλο προπηλακίζουμε. Λοιπόν
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ούτε κι εμείς αλλάξαμε τουλάχιστον προς μία κατεύθυνση. Δηλαδή στον στρατηγικό
επενδυτή το λες κι εσύ πολύ συχνά ότι η ΔΑΚΕ έχει και μια διαφορετική άποψη.  Αυτή είναι
μια διαπίστωση που εμείς θεωρούμε ότι θα ήταν προς την σωστότερη κατεύθυνση αυτό το
πράγμα, από ότι έχει γίνει σήμερα και από ότι έχει φτάσει σ’ αυτό το σημείο που έχει
φτάσει η μαμα – ΔΕΗ μετά από τέσσερα χρόνια και βλέπουμε και λέμε όλοι και
διαπιστώνουμε ότι η ΔΕΗ είναι χάλια, ότι παίρνονται αποφάσεις στο πόδι, ότι αλλάζουμε τις
αποφάσεις και κάνουμε και νόμο, διαμορφώνουμε νόμους για να κάνουμε πιο ελκυστικό το
πακέτο, ότι έχουμε φτάσει σ’ αυτό το σημείο αλλά κανένας δεν θέλει να ρίξει πολιτικές και
Διοικητικές ευθύνες. Δηλαδή, το ότι έχουμε φτάσει σ’ αυτό το σημείο στο θέμα της
Εμπορίας δεν έχει κανέναν στόχο ανοιγει- κλείνει καταστήματα, αλλάζει Διοικήσεις. Το ότι
έχουμε φτάσει σ’ αυτό το σημείο να μιλάμε για το κομμάτι της παραγωγής κι όσο για τα
Βαλκάνια που είπε ο πρόεδρος τι θέλετε να συμφωνήσω, ότι η διαγωνιστική διαδικασία
ήταν διαφανής; Ήταν! Κάναν άνοιγμα στα Βαλκάνια; Με μια επιθετική ανάπτυξης που το
επόμενο χρονικό διάστημα θα το δούμε μπροστά μας; θα διαμορφώσουμε δηλαδή εκεί από
ζημιές, κέρδη; Εγώ το εύχομαι και ο πρώτος που θα το επικροτήσει και θα το
χειροκροτήσει είμαι εγώ. Αλλά δεν φαίνεται αυτή την στιγμή. Μόνο αν εσείς το βλέπετε κι
εμείς δεν το βλέπουμε. Στο μόνο κομμάτι που θεωρώ κι εδώ πρέπει να ευλογήσουμε τα
γένια μας γιατί δεν αποδέχομαι ότι ο πρόεδρος ήταν θετικός απ’  την πρώτη στιγμή για την
πρόσθετη ασφάλιση που είπε προχθές στην πίτα, διότι δώσαμε μάχη να μην κόψει
ολόκληρο το τροφείο και να πάει στην πρόσθετη και αν θέλετε ήταν μία διαδικασία και μία
αν θέλετε παρέμβαση που έκανε το Συνδικάτο κι εμείς το πετύχαμε αυτό. δυο μόνο
κομμάτι που θεωρώ ότι δεν έχουμε απώλειες είναι στα εργασιακά ζητήματα.

Να προχωρήσω λίγο στην πίτα του ΔΕΔΔΗΕ και να πω ποιος είναι ο στόχος του
ΔΕΔΔΗΕ; Θα επαναλαμβάνω τα λόγια του προέδρου εντέλει. Ποιος είναι ο στόχος; Έχει
στόχο ο ΔΕΔΔΗΕ; Μετά από τέσσερα χρόνια έχουν αλλάξει τρεις Δ/νοντες και στόχος δεν
υπάρχει στον ΔΕΔΔΗΕ. Οι περιοχές είναι γυμνές δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, προς τα πού
θα πάει ο ΔΕΔΔΗΕ; Ποια είναι η επιλογή τους. Και φέραμε έναν άνθρωπο που έδειξε την
πρώτη μέρα ότι τουλάχιστον από Δίκτυα δεν γνωρίζει. Καλός άνθρωπος μπορεί να είναι,
από Δίκτυα δεν γνωρίζει και δεν ξέρω σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχει την οντότητα να
γνωρίζει ή μονο αν είναι ένας άνθρωπος που ουσιαστικά κάποιος άλλος θα κινεί τα νήματα
και αυτός ανάλογα θα περπατάει ή θα χορεύει. Που αυτά σε άλλες εποχές όχι μόνο τα
καταγγέλλαμε, λέγαμε και άλλα πράγματα.

Να κλείσω γιατί πολιτικά θα έπρεπε να τοποθετηθούμε, εγώ θεωρώ πρέπει να
τοποθετηθούμε διότι θα είναι αργά όταν στη Νότια Μακεδονία φτάσουμε σε σημείο να
έχουμε καταντήσει Μαντούδι πια. Είναι λάθος. Την Νότια Μακεδονία πια έτσι όπως
καταφέραμε να την φτάσουμε να καταντήσει Μαντούδι, να μην έχει εργαζόμενους εκεί
πάνω ή οι εναπομείναντες εργαζόμενοι εκεί πάνω να καταλήξουν να έρθουν στην Αθήνα
που δεν το πιστεύω γιατί απ’ ότι φαίνεται μέσα από αυτή την ανεργία που δυναμώνει αυτή
η κυβέρνηση θα καταλήξουν όχι στην Αθήνα φίλε μου Τσουμπλέκα έχεις δίκιο πολλές
φορές που μου λες ή στην Αγγλία θα πάνε ή στην Ολλανδία θα πάνε ή στην Αυστραλία θα
πάνε νέοι άνθρωποι πια στην Ελλάδα δεν θα μείνουν επιστήμονες ούτε εργαζόμενοι.

Κλείνω με τον Κανονισμό τον οποίο έτσι όπως τον έχει δουλέψει ο Φώτης ο
Νικολόπουλος ο οποίος έχει τις γνώσεις λόγω και του χώρου που εργαζόταν όλα αυτά τα
χρόνια, το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αν και  ο νέος Κανονισμός είναι πιο
ευέλικτος θεωρώ, έχει πιο κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι σε αυτό όπως λέει και ο
πρόεδρος είναι ένα ζήτημα να το συζητήσουμε γιατί έχει και αβαντάζ έχει και ντιζαβανταζ,
είναι και θετικά είναι και αρνητικά. Το θετικό είναι ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία ενός
χρόνου να μπορεί ο εργαζόμενος μέσα από το πειθαρχικό παράπτωμα και την αργία που
του ρίχνει ο εργοδότης να δικαιωθεί αλλά και από την άλλη είναι το αρνητικό ότι άλλο
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τέσσερεις μήνες χωρίς μισθό κι άλλο οχτώ μήνες χωρίς μισθό, άλλο εννιά μήνες χωρίς
μισθό. Εδώ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το μελετήσουμε λίγο ακόμα, να δούμε αν
υπάρχει καμία δυνατότητα νομικής φύσεως ώστε να υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο. Σου είπα
κάτι προηγουμένως μου είπες δεν μπορεί να γίνει ακόμα και διαθεσιμότητα δεν μπορεί να
γίνει, τέλος πάντων να δούμε μήπως μπορεί να μας υποδείξει κάτι το νομικό κομμάτι που
έχουμε εμείς στην Ομοσπονδία, ακόμα και της προσωρινής παύσης που λένε ότι είναι πιο
σκληρή τιμωρία από την αργία, να δούμε αν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο ώστε να μην είναι
εύκολο … εγώ λέω πρωτογενώς να πάρουμε την απόφαση να προχωρήσουμε προς τον
Κανονισμό και να συνεννοηθούμε ως προεδρείο με τον νομικό σύμβουλο της ΓΕΝΟΠ να
κάνουμε μια κουβέντα αν υπάρχει κάτι που στηρίζεται νομικά και μπορούμε να κάνουμε ως
ενδιάμεσο τους τέσσερεις μήνες αργία και κάτι διαφορετικό να το κάνουμε. Από εκεί και
πέρα υπάρχουν θετικά και αρνητικά, το θετικό είναι πράγματι πρόεδρε όπως
τοποθετήθηκες, δίνει την δυνατότητα σε ένα βάθος χρόνου, ενός χρόνου να μην απολυθεί
ο εργαζόμενος κι από την άλλη όμως είναι σκληρό με ευκολία ένας διευθυντής ή κάποιος
από την διοίκηση να ρίχνει οχτώ μήνες για παράδειγμα αργία και αυτός ο εργαζόμενος θα
είναι χωρίς μισθό και είναι πολύ δύσκολα. Τα συμβούλια.

Η προτασή μου είναι η εξής να πάρουμε και μία γνώμη από τον νομικό σύμβουλο
της ΓΕΝΟΠ και μετά από εκεί και πέρα να εξουσιοδοτηθούμε ως προεδρείο να
προχωρήσουμε στην υπογραφή του Κανονισμού. Θεωρώ μετά την απόφαση θα πρέπει να
το δώσουμε τον κανονισμό και προς τα Σωματεία – Μέλη, να πω κι εγώ στον Ηλία ότι
παίρνω κι εγώ το κομμάτι του μεριδίου της ευθύνης που δεν τον δώσαμε τον κανονισμό να
τον δει. Κι εδώ να σταματήσω να πάρουν τον λόγο οι συνάδελφοι και να προχωρήσουν οι
διαδικασίες.

Μαστρολέων: συνάδελφοι πέραν του τυπικού της διαδικασίας για το αν πήραμε το
σχέδιο του κανονισμού σαν παράταξη ή όχι μπαίνουνε και ζητήματα ουσίας. Κι εγώ
επαναλαμβάνω ότι αφού η Ομοσπονδία εκφράζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα οι
ευθύνες είναι ίδιες για το ότι δεν μας δόθηκε το σχέδιο του Κανονισμού προκειμένου να το
μελετήσουμε και να συζητήσουμε κι επί της ουσίας. Όμως, μου κάνει εντύπωση ότι στο
μήνυμα για την σημερινή συνεδρίαση που αναφέρει τα ζητήματα της Ημερήσιας Διάταξης,
αναφέρει για την κοπή της πίτας, τα οικονομικά και την ενημέρωση. Τώρα, αν μέσα στην
ενημέρωση είναι και το ζήτημα του Κανονισμού που πριν από λίγο καιρό όποιος τόλμαγε
να μιλήσει για αλλαγή του Κανονισμού ήτανε κόκκινη γραμμή, ε νομίζω ότι εδώ θα μας
επιτρέψετε να εκφράσουμε την άποψη  ότι έγινε προσπάθεια αιφνιδιασμού. Γι αυτό και δεν
αναφέρεται και στην Ημερήσια Διάταξη σαν ξεχωριστό θέμα. Δεν μπορεί να είναι η αλλαγή
του ΚΚΠ/ΔΕΗ που λέγαμε, που ήταν κόκκινη γραμμή και θα παίρναμε τα όπλα μες την
γενική ενημέρωση με δυο κουβέντες. Αλλά πέρα από αυτό, επί της ουσίας, γιατί η Διοίκηση
του ΑΔΜΗΕ θέλει να αλλάξει τον Κανονισμό; Θέλει να αλλάξει τον Κανονισμό γιατί
ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή των εργαζομένων εκεί πιο εύκολη; Να τους εξασφαλίσει
εργασιακά δικαιώματα, μισθολογικά και όλα αυτά που έχουν κατακτηθεί όλα τα
προηγούμενα χρόνια; Ήδη, αναφέρθηκαν κάποια αρνητικά ζητήματα, απ’ το σχέδιο αυτό
που υπάρχει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κι άλλα, όμως η γενική προσέγγιση που πρέπει
να έχουμε είναι ότι η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ περνώντας και ο χρόνος που δεσμεύεται από
τον Νόμο πραγματικά άλλοι είναι οι στόχοι της μέσω και της αλλαγής του Κανονισμού. Και
μη λέμε με τόσο μεγάλη ευκολία ότι ο ΑΔΜΗΕ σήμερα είναι πρότυπο Εταιρείας. Ας
κρατήσουμε μικρό καλάθι για τις εξελίξεις που θα έρθουν.

Ήρθε ο Δ/νων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΤΕ και τι μας
είπε, ότι κατάφερε σε σχέση με τις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις, να μειώσει το
προσωπικό ήδη. Αυτό δεν είπε στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΤΕ; Παρουσιάζεται σαν μεγάλη
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κατάκτηση το επικείμενο bonus, λέει που θα δώσουν στους εργαζόμενους. να θυμίσω για
το bonus του 2000 στην ενιαία τότε ΔΕΗ και τι έγινε μετά από αυτό; Μετοχοποίηση! Έτσι;
αυτό δεν έγινε; Το σημερινό bonus θα το δώσουνε γιατί είναι φιλεργατικοί, γιατί είναι
φιλάνθρωποι ή από πίσω από την κουρτίνα έχει κι άλλα; Εμείς είμαστε σίγουροι ότι έχει κι
άλλα. Και μην σπέρνουμε αυταπάτες ότι σήμερα ο ΑΔΜΗΕ εξασφαλίζει εργασιακά
δικαιώματα, μισθολογικά κλπ, και είναι η καλύτερη εταιρεία και πάει και τους εργάτες στο
Hilton, που οι εργάτες δεν πέρναγαν εκεί, πήγαινε μόνο η τρόικα στο Hilton τώρα μπαίνουν
και οι εργάτες μέσα.

Λοιπόν, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εμείς, και για το τυπικό αλλά και για το
ουσιαστικό δεν δίνουμε συγκατάθεση για αυτή την διαπραγμάτευση στο προεδρείο και την
υπογραφή του νέου Κανονισμού. Θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να το έχουν όλα τα μέλη του
Δ.Σ., να γίνει ειδική συζήτηση στο Δ.Σ. αφού πρώτα έχουμε κάνει και την ανάλογη
ενημέρωση στους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ. Εγώ δεν υποστηρίζω ότι ο Κανονισμός που
έχουμε λύνει όλα τα προβλήματα ή δεν έχει αδυναμίες, σε καμία περίπτωση. Όμως, μ’
αυτό τον κανονισμό πορεύτηκε τόσα χρόνια η Εταιρεία, αναπτύχθηκε, οι εργαζόμενοι
επίσης είχαν αυτή την εξέλιξη που είχαν χωρίς να παραγνωρίζουμε και τις αδυναμίες που
έχει, αναμφισβήτητα. Αυτό τι σημαίνει τώρα; Ότι μας έφεραν απ’ το Πεκίνο Νέο Σχέδιο
Κανονισμού και θα πάμε κάνοντας δυο – τρεις παρατηρήσεις να το περάσουμε άρπα –
κόλλα και να αλλάξουμε αυτό που πριν από λίγο ήταν κόκκινη γραμμή; Όχι εμείς δεν
δίνουμε τέτοια συγκατάθεση.

Δύο κουβέντες για το θέμα που δημιουργήθηκε με τους εργαζόμενους στα ΥΒΑΕ
στην ΔΕΗ, που πράγματι ήταν θετική η κατάληξη μετά την συνάντηση με τον Υπουργό. Με
τους εργαζόμενους, τους Τ4Α επιτέλους θα κάνουμε καμιά σοβαρή ενέργεια και σαν
Ομοσπονδία αλλά και σαν το Σωματείο που έχει τα περισσότερα μέλη αυτής της
κατηγορίας; Στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΤΕ πήραμε μια απόφαση να δοθεί συνδικαλιστική
λύση και μάλιστα εξαγγέλθηκε και κινητοποίηση για 30 – 31 του μήνα που μας πέρασε.
Δεν έγινε τίποτα. Σε ποιο σημείο βρίσκονται; Είναι και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων
εδώ. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή η ιστορία και γιατί, δεν βλέπω τον πρόεδρο της ΕΤΕ, η
κινητοποίηση που εξαγγέλθηκε δεν έγινε ποτέ; Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα το σύνολο
των εργαζομένων θα πληρώσει τελικά όλα τα χρήματα, μερικοί έχουνε πέντε – έξι μήνες
ακόμα να πληρώσουνε, και μετά να δούμε ποιος θα τους τα γυρίσει πίσω. Γιατί, αν
μπλέξουμε, έχουμε πει, έχουμε τοποθετηθεί, σε θετική κατεύθυνση ήτανε η δικαστική
απόφαση αλλά αφορά έναν άνθρωπο μόνο. Αν μπλέξουμε λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία
εργολαβίας με δικηγόρους ε, καταλαβαίνετε μέχρι να τελεσιδικήσει αυτή η ιστορία ποιο θα
είναι το αποτέλεσμα. Ποιος θα πάρει λεφτά πίσω. Τώρα, συγκεκριμένες ενέργειες και από
την Ομοσπονδία και από την ΕΤΕ που την αφορά άμεσα, άμεσο σταμάτημα των
παρακρατήσεων και επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων σύμφωνα και με την
απόφαση του δικαστηρίου γιατί πρόεδρε δεν σου κρύβω και ίσως να το έχεις ακούσει,
αυτό που κυκλοφορεί, δεν είναι δική μου άποψη, κυκλοφορεί όμως, πήγε ο Αδαμίδης
επειδή προέρχεται από την παραγωγή και από την Δυτική Μακεδονία και μπορεί να είναι
και υποψήφιος πουθενά τώρα στις εκλογές που έρχονται και καθάρισε για τους
εργαζόμενους εκεί στην παραγωγή και τους άλλους στις καλένδες. Λέγεται αυτό. Δεν ξέρω
μπορεί να το έχεις ακούσει.

Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι άμεσο σταμάτημα των κρατήσεων και επιστροφή,
γιατί αν το συνεχίσουμε έτσι μέχρι το καλοκαίρι θα τα έχουν πληρώσει οι περισσότεροι
εργαζόμενοι όλα τα λεφτά. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε για την πώληση των μονάδων. Κι εδώ
δεν είναι σωστό να σπέρνουμε αυταπάτες. Έχει φανεί ότι και η Κυβέρνηση και η Διοίκηση
βέβαια που είναι διορισμένη από την Κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν με
οποιοδήποτε τίμημα στην ολοκλήρωση και αυτού του βήματος του προχωρήματος της
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απελευθέρωσης όπως λέμε εμείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σαφώς και οι ιδιώτες θα
πιέζουν, δεν ξέρω, ναι να παίζουμε καθυστέρηση, θα πάει στην Commission λέει μετά. Εκεί
τι θα κάνουμε; Θα παίζουμε πάλι καθυστέρηση; Και στο τέλος να είσαστε σίγουροι ότι θα
προχωρήσει αφού γίνει το πακέτο πιο ελκυστικό. Με διάφορους τρόπους. Ήδη
προχώρησαν με αυτές τις απολύσεις με βασικό στόχο την μείωση του μισθολογικού
κόστους που είναι το μεγάλο αγκάθι που καίει αυτούς που ενδιαφέρονται να πάνε να
πάρουν τις μονάδες. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι που τους καίει και ενδεχόμενα να το
συνεχίσουν αυτό. Αύριο δεν ξέρω, όταν θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι και δεν προχωρήσει
να βάλουν και κανα δυο Υδροηλεκτρικά μέσα ή δεν ξέρω γω τι άλλο θα βάλουν. Είναι
σίγουρο αυτό το πράγμα. Κι εμείς θα καλούμαστε κάθε φορά να διαλέγουμε το καλύτερο
μοντέλο ιδιωτικοποίησης για να υπάρχουν εδώ διαξιφισμοί ανάλογα στην ΠΑΣΚΕ πρώην,
ΕΑΜΕ με την ΔΑΚΕ αν η μικρή ΔΕΗ ήταν καλύτερη, αν τώρα είναι καλύτερο αυτό ή αν
ενδεχόμενα ένα άλλο που θα ‘ρθει αύριο με μια ενδεχόμενη άλλη κυβέρνηση, την ίδια ή
μια παρόμοια, να διαλέγουμε ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο ιδιωτικοποίησης. Και ακούω
τον τελευταίο καιρό την καραμέλα για τον ενεργειακό σχεδιασμό. Ενεργειακός σχεδιασμός
με τι κριτήρια συνάδελφοι; Ποιος θα τον κάνει και ποιον θα ωφελήσει; Ενεργειακό
σχεδιασμό έχουμε κι εμείς στην πρόταση μας, αλλά μέσα από τον αποκλειστικά κρατικό
φορέα της ενέργειας με όλες τις δραστηριότητες της Ηλεκτρικής Ενέργειας, Παραγωγή,
Διανομή, Μεταφορά, Εμπορία να είναι κοινωνική ιδιοκτησία.

Εκεί με κεντρικό σχεδιασμό πράγματι μπορείς να προχωρήσεις αυτόν τον ενεργειακό
σχεδιασμό με όφελος για τον Έλληνα καταναλωτή, τους αυτοαπασχολούμενους, τους
αγρότες, τους μικρομεσαίους και για τους εργαζόμενους του κλάδου. Όποιος άλλος το
κάνει που προσκυνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ την Ευρωπαϊκή Ένωση  και τις Οδηγίες
που έρχονται από εκεί ανεξάρτητα αν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ή ΚΥΝΑΛ ή δεν ξέρω γω πως
κερδισμένους πάντα θα βγάζει τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους που
δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Ενέργειας, τους μετόχους της ΔΕΗ προκειμένου να
έχουνε περισσότερα κέρδη, τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες και χαμένοι θα είναι τα
λαϊκά νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι του κλάδου, αυτό έχει δείξει η ιστορία κι όσο βαθαίνει
αυτή η πολιτική τόσο θα επιδεινώνονται αυτές οι καταστάσεις. Ας αφήσουμε λοιπόν τώρα
τις αυταπάτες ότι πάει καλά που δεν… θα προχωρήσει και θα ναι και ντάλα μεσημέρι και θα
ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όσο κι εμείς έχουμε αυτή την στάση απέναντι σ’
αυτά τα ζητήματα της απελευθέρωσης.

Και κλείνοντας, να πω μια κουβέντα για τις πίτες μιας και έγινε… πράγματι και η ΔΕΗ
και ο ΔΕΔΔΗΕ, σαν παράταξη μας στείλανε πρόσκληση να παραβρεθούμε στις κοπές εκεί
της πίτας. Ο ΑΔΜΗΕ δεν μας έστειλε πρόσκληση και αν τώρα ένας κακόπιστος τα
συνδυάσει όλα αυτά μαζί ε, μπορεί να βγάλει  εύκολα κάποια συμπεράσματα. Εμείς λοιπόν,
δεν θα πηγαίναμε ούτε στην πίτα του ΑΔΜΗΕ, όπως δεν πήγαμε και στην πίτα της ΔΕΗ και
του ΔΕΔΔΗΕ συνειδητά γιατί εκεί είναι μια… το χρησιμοποιούν οι Διοικήσεις και οι
Κυβερνήσεις για μια πασαρέλα, έρχονται κι εκλογές όπως είπα και πριν και λίγο πρόσωπο
φιλεργατικό και λίγο χλιδή, και λίγο κουτσομπολιό στο παρασκήνιο και όλοι καλοί κι
ευχαριστημένοι. Συνειδητά δεν πήγαμε, και στο κάτω – κάτω εμείς συνάδελφοι που
θέλουμε όλη την πίτα δεν θέλουμε ένα κομματάκι που θα μας πετάξουνε.

Αδάμ: συνάδελφοι, μιας και το μικρόφωνο δεν λειτουργεί, είναι η πρώτη φορά που
πήγα σε μία διαδικασία για την κοπή της πίτας και έφυγα θυμωμένος. Θυμωμένος για
συγκεκριμένους λόγους. Είναι η πρώτη φορά που παρατήρησα το σποτάκι της ΔΕΗ που
έδειχνε ένα όραμα, που θα πάει η ΔΕΗ. έδειχνε φωτοβολταϊκά και αιολικά και νερά
πουθενά ο λιγνίτης. Κι επειδή δεν είμαι μόνο υπάλληλος της ΔΕΗ κι εργάτης αυτής της
Επιχείρησης αλλά είμαι και από μία περιοχή που εξορίσει τον λιγνίτη, κι αυτός ο λιγνίτης



ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΔΣ ΓΕΝΟΠ   5-2-2019

19

ηλεκτροδότησε την χώρα εδώ και 60 χρόνια, δεν έγινε καμία αναφορά από τον πρόεδρο
για το που, πως, τι και τι θα γίνει με τον λιγνίτη. Στο μόνο που αναφέρθηκε ήταν η
αποεπένδυση και πως και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα ιδιωτικά
συμφέροντα έτσι ώστε να ρθουνε αύριο να αγοράσουνε, γιατί αν δεν αγοράσουν
αλλοίμονο μας. εκεί έφτασαν την Εταιρεία η Κυβέρνηση και η Διοίκηση που αν δεν
αγοράσουν αλλοίμονο μας.

Και πάμε στην μεταλιγνιτική περίοδο η οποία αναφέρθηκε. Επειδή είμαι από αυτή
την περιοχή αυτή η μεταλιγνιτική περίοδος πως θα γίνει; Χωρίς χρήματα θα κάνουμε τι;
Όταν μπαίνεις σε μια περίοδο μεταλιγνιτική χρειάζονται χρήματα έτσι ώστε να
αναπτυχθούν άλλες δραστηριότητες, έτσι ώστε ο κόσμος της εργασίας εκείνης της
περιοχής να μπορεί να απορροφηθεί ενδεχομένως από κάπου αλλού. Αυτά τα δύο
πράγματα ήταν τα μόνα στα οποία αναφέρθηκε. Τίποτε άλλο παιδιά για τον λιγνίτη, για τα
εργοστάσια, για την περιοχή. Κι έφυγα θυμωμένος. Τώρα, θα μου πείτε τι θα γίνει αύριο;
Μου φαίνεται ότι οι ειδήμονες της Εταιρείας έχουν σκοπό την Εταιρεία να την πάνε πλέον
σε άλλους δρόμους, με άλλους τρόπους παραγωγής Η/Ε. αυτός είναι ο στόχος τους. αυτό
είναι το όραμά τους. τώρα, κατά πόσο τι και σε ποια ποσοστά θα είναι ο λιγνίτης αυτό
φαίνεται και μέσα από το νέο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Θα είναι το 17% του συνόλου
της Παραγωγής. Αυτό πιστεύω ότι δημιουργεί ζητήματα και προβλήματα για τον κλάδο
μας, για την περιοχή μας.

Τέλος, θα κλείσω συνάδελφοι με ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και αρκετό
χρονικό διάστημα. Είναι το θέμα των συνδικαλιστικών ωρών. Και αυτό τον μήνα είχαμε
υπέρβαση συνδικαλιστικών ωρών και δημιουργείται πρόβλημα. το πρόβλημα είναι ότι
κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μείνει κάποιος ακάλυπτος. Για τον εξής λόγο, γιατί οι
συνδικαλιστικές ώρες δεν δίνονται νωρίς έτσι ώστε να μπορούμε να τις διαχειριστούμε και
να δούμε ποιους μπορούμε να καλύψουμε. Θα σας παρακαλέσω πολύ τουλάχιστον στις 25
κάθε μήνα να στέλνετε ένα sms, ένα μήνυμα στην γραμματεία να δηλώνεται τις
συνδικαλιστικές σας ώρες έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να μπορούμε να
διαχειριστούμε τις συνδικαλιστικές ώρες για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος. Και να
ξέρετε ότι τηλέφωνο δεν θα υπάρξει από την γραμματεία πλέον για κανέναν. Θα στέλνετε
το μήνυμα σας, να παίρνετε εσείς τηλέφωνο την γραμματεία για να δηλώνετε τις ώρες
σας. Δεν είναι κακό αυτό και ούτε είναι δύσκολο να στείλουμε ένα sms στην γραμματεία να
υπάρχει κι ένα ντοκουμέντο πόσες ώρες έχει ο καθένας. Γιατί, υπήρξαν και φαινόμενα ότι
άλλα δήλωσαν κι άλλα δηλώθηκαν. Σας παρακαλώ πολύ να βοηθήσουμε όλοι να λυθεί το
συγκεκριμένο θέμα προς όφελος όλων μας.

Κι ένα τελευταίο, σε ότι αφορά στα ειδικά επιδόματα θεωρώ ότι με την λήξη του
μεσοπρόθεσμου ως Ομοσπονδία μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτά τα οποία κόπηκαν στο
33% μπορούν να επανέλθουν. Υπάρχει η δυνατότητα να το διεκδικήσουμε γιατί
αναφέρεται μέσα στην Συλλογική Σύμβαση.

Σαράντος: λοιπόν, χρόνια πολλά και από εμένα και καλή χρονιά σε όλους με υγεία
και δύναμη μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στο γενικότερο πλαίσιο αλλά και
στο επίπεδο της Επιχείρησης. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο ζητήματα το πρώτο έχει
σχέση με το ζήτημα της αποεπένδυσης. Λοιπόν, δεν ξέρω πως θα εξελιχθούν τα πράγματα
τις επόμενες μέρες με αφορμή την κατάσταση των προσφορών την αυριανή μέρα και τι θα
είναι η επόμενη περίοδος όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν στην τύχη τους αλλά
ούτε ότι ήταν στο καλύτερο επίπεδο η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος, της ΓΕΝΟΠ,
των Σωματείων όλο αυτό το διάστημα απέναντι στις επιλογές της Κυβέρνησης και των
συμφερόντων. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά και να
βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν θα έχει παράταση για λίγες ημέρες, δεν ξέρω αν θα
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το λήξουνε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, αύριο υπάρχουν δεν υπάρχουν προσφορές.
Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα για να αγοράσουνε χρόνο, είναι ένα ζήτημα μπροστά
στις Ευρωεκλογές, ενδεχόμενα και με την σύμπλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο
η επόμενη περίοδος δεν θα είναι μια περίοδος ότι θα μείνουνε ως λιγνιτικές οι μονάδες
αλλά θα επανέλθει καινούργιος κύκλος και καινούργιο σχέδιο, ενδεχόμενα πιο φορτωμένο,
ενδεχόμενα σε ευρύτερο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης της Επιχείρησης με βάση τις δεσμεύσεις.
Και δεν εννοώ μόνο τα Υδροηλεκτρικά. Εννοώ ενδεχόμενο π.χ. να μείνει μια μικρή
εμπορική Επιχείρηση και να υπάρξει και μια περεταίρω θυγατρικοποίηση ή να υπάρξουν και
άλλα σχέδια τα οποία να υπηρετήσουνε στην καμπούρα της ΔΕΗ, με λειτουργία των
λιγνιτικών μονάδων των θυγατρικών Επιχειρήσεων, να υπηρετήσουν τα ιδιωτικά
συμφέροντα. Θα το δούμε όμως, να δούμε πως θα ξεμπλέξει για να καθορίσουμε την
στάση μας. θέλω να πω λοιπόν το γεγονός ότι θέλανε να πουλήσουν και δεν θέλανε να
ξεπουλήσουν ήτανε στο παρα ένα μιας διαδικασίας που φαινόταν άγονη, η επικεφαλίδα
είναι ότι η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ μαζί με τις Διοικήσεις των Λιγνιτικών ήταν σε
πλήρη σύμπλευση να ξεπουλήσουν τις λινιτικές μονάδες με βάση τις επιταγές της Ε.Ε. στα
πλαίσια των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Κι εδώ δεν χωράνε εκπτώσεις.

Λοιπόν το ένα ζήτημα είναι αυτό άρα λοιπόν είναι βλέποντας το επόμενο διάστημα
πως θα το χειριστεί η Κυβέρνηση, η Διοίκηση της ΔΕΗ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πως θα
καθορίσουμε κι εμείς την στάση μας. νομίζω ιδιαίτερα το τελευταίο τετράμηνο η κοιλιά που
κάναμε ως Συνδικαλιστικό κίνημα κι εννοώ και την Μεγαλόπολη με αυτοκριτικό πνεύμα
είναι χαρακτηριστική μιας αδυναμίας. Που αφήσατε τα πράγματα να τρέξουνε στην τύχη
τους και στην ουσία ρίχναμε νερό στον μύλο των επιλογών Κυβέρνησης και Διοίκησης. Το
ένα είναι αυτό.

Το δεύτερο, θέλω να μου πεις και να έχουμε στα χέρια μας έναν από την
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ υπάρχει έγγραφο προς την Διοίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου που
ζητήσαμε σε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με την άλλη περιφέρεια, τους Δήμους τους
ενεργειακούς κλπ. ζητήσαμε την συμβολή τους. Την έχουμε ζητήσει επίσημα πέρα από την
Συνέντευξη Τύπου που το είπαμε που ήταν εκεί ο Αντιπεριφερειάρχης κλπ. γιατί είναι
διαφορετικό πράγμα. Γιατί αμέσως με αυτό το έγγραφο σας λέω λοιπόν ότι με την ιδιότητά
μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος αμέσως θα καταθέσω μια ερώτηση αλλά θέλω να δούμε
αν έχουμε τέτοιο πράγμα. Και γιατί σας το λέω; Γιατί δεν θέλω εγώ τώρα στόχευση
προεκλογική, δεν μου αρκεί, εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια πράγματα. Αλλά μόνο το γεγονός
ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου μας έδωσε το πράσινο φώς από πέρυσι τον Δεκέμβριο του
’17 βγάλαμε σε ένα κατάστημα εκεί γραφικών αυτό το κάλεσμα ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση και δεν ήταν κανένα σοβαρό κόστος, 10.400 € και δεν το έχουνε καλύψει
ακόμη και είμαστε με έναν τρόπο έκθετοι απέναντι στον επαγγελματία αυτόν, μας
δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα απέναντι στην Περιφερειακή αρχή Τατούλη που στα λόγια
ήτανε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, στην πράξη ήτανε θα έλεγα ας το πούμε μακριά κι
αλάργα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό.

Το τρίτο ζήτημα που έχω να πω είναι σε σχέση βεβαίως με τον κανονισμό, σας το
λέω λοιπόν ενδεχόμενα μπορεί να έχει χαρακτηριστικά υπάρχει επισήμανση που εγώ
συμφωνώ, του Ηλία, που δεν το έχουμε στα χέρια μας αλλά κι ενδεχόμενα σε θετική
κατεύθυνση να είναι, ήθελε μια κουβέντα και με τα Σωματεία του χώρου και στο επίπεδο
της ΓΕΝΟΠ, φαντάζομαι και με τα Υπηρεσιακά και τα υπόλοιπα Σωματεία δεν έχουν
κουβεντιάσει επί της ουσίας. Ακόμη και σε θετική κατεύθυνση να είναι έχει την σημασεία
του, και δεν είναι τυπικό το ζήτημα, είναι ουσιαστικό το ζήτημα. είναι κανονισμός, ακόμη
και σε θετική κατεύθυνση να ‘ναι γιατί κοιτάξτε να δείτε έτσι ξεπεράσαμε και το ζήτημα
της αξιολόγησης και δέστε που είναι στον αέρα είναι κατά την γνώμη μου και δεν είναι
μόνο ζήτημα της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ και κάποιων Σωματείων είναι ζήτημα συνολικά της
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Ομοσπονδίας ότι πρέπει να επανέλθουμε και σ’ αυτό το ζήτημα. Γιατί εμπας η περιπτώσει
με αυτό τον τρόπο μονομερώς και έτσι τελικά προχώρησε σε ένα πράγμα το οποίο ήτανε
όχι κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο, θα σας έλεγα κάτι χειρότερο τηρουμένων των
αναλογιών σε αυτές τις συνθήκες, σε σχέση με το προηγούμενο κανονισμό και τις
διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού.

Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι βεβαίως ήταν σοβαρές οι
παρεμβάσεις και στο επίπεδο της Διανομής, έχουν ευθύνες τα Σωματεία διαχρονικά το
άφησαν κι έτρεξαν, νομίζαμε ότι θα μας το χαρίσει η προηγούμενη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ,
αμ δε, δεν κάνουν αυτά τα πράγματα κι όταν λοιπόν ήρθαμε και κυρίως τώρα ανοίγουμε
μπροστά όταν έχουμε τα ζόρια μπροστά σε προεκλογικές περιόδους και σε ζόρια εκλογικής
διαδικασίας ε δεν μπορεί να είναι μεγάλα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, νομίζω ΔΕΔΔΗΕ το
ζήτημα με τα υπερβαρέα που φαίνεται ότι πήρε μία λύση, το ζήτημα των υποχρεώσεων
των εργαζομένων το προηγούμενο διάστημα που το αφήσαμε και μάλιστα  δεν το
αντιμετωπίσαμε και στην ολότητά του, ολοκληρωμένα το ζήτημα το άρθρο 4 υπάρχουν
ακόμη σκιές, νομίζω ότι πρέπει να το λύσουμε. Λάσκα αφήσαμε τον Δαμάσκο, γενική
Δ/νση και συνολικά την Διοίκηση της ΔΕΗ.

Τέταρτο ζήτημα, στο ζήτημα του Ασφαλιστικού που επισημάνατε. Νομίζω ότι πέρα
από αυτά τα ζητήματα που βάλαμε ένα πράγμα, και δεν σας το λέω με την ιδιότητα του
συνταξιούχου σε λίγο διάστημα ενδεχόμενα σε δυο –τρεις μήνες αλλά με την ιδιότητα ενός
υπαρκτού ζητήματος που είναι συνέχεια και ουρά της διαδικασίας του Νόμου
Κατρούγκαλου και με βάση τις ελλείψεις του κόσμου στα Ασφαλιστικά Ταμεία δεν μπορεί
να ξαναζητάει όταν έχει πάρει την συνταξιοδοτική βεβαίωση, δεν χρειάζεται να ξαναζητάει
μια βεβαίωση για να βγάλει τις οριστικές συντάξεις γιατί παλιά είχε μία αξία,την ξαναζήταγε
κι έβγαζε τμήμα της σύνταξης. Λοιπόν, τελείωσε και η περίοδος του ’18 όπου υπήρχε το
ζήτημα του επανυπολογισμού που είχε μια αξία να το ζητάνε, από την 1/1/19 κατά την
γνώμη μου πρέπει να φύγει αυτό και να κερδίσουμε χρόνο σε σχέση και με τις διαδικασίες
της κατάστασης που είναι εκεί. το τέταρτο ζήτημα είναι ότι στο ζήτημα της ενημέρωσης
του συνταξιοδοτικού από την μεριά της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και της σελίδας σας για το ζήτημα της
φόρμας, κοιτάξτε να δείτε αν πάει ένας μετά το ’93 και βάλει τα στοιχεία του θα του βγάλει
45% συντελεστές αναπλήρωσης, αν όχι 21,20, να βάλει στα 25 χρόνια. Εκεί λοιπόν πρέπει
να το διευκρινίσετε. Υπάρχουν άνθρωποι που βάλανε μέσα με 25 χρόνια και βγάζουν
1500€. Λοιπόν σας το επισημαίνω, το κουβέντιασα  έχω χαρτί κοντά, χθες υπέπεσε στην
αντίληψή μου και το επισημαίνω δημόσια. Με αυτή την έννοια λέω λοιπόν ότι η φόρμα
βγάζει 44%. Με αυτά σταματάω και λέω ότι εάν θέλουμε να κουβεντιάσουμε επί της
ουσίας νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο ενημέρωση, οικονομικά, να
κουβεντιάσουμε επί της ουσίας.

…………………: λοιπόν συνάδελφοι, σε όσους δεν έχω ευχηθεί προσωπικά καλή
χρονιά σε όλους να έχουμε υγεία, και αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε
περισσότερο τα πράγματα για τους εργαζόμενους. για τον κανονισμό πρόεδρε θα θέλαμε
περισσότερο ενημέρωση γιατί δεν έχουμε ενημέρωση και τότε θα τοποθετηθούμε. Αλλά θα
ήθελα να μιλήσω λίγο για την Λιγνιτική της Μεγαλόπολης. Αν αύριο δεν έχουμε προσφορά,
δεν υπάρχει ενδιαφέρον, φεύγουν 249 εργαζόμενοι που έχουν δηλώσει, έχουν ανοίξει
θέσεις 239 για μεταθέσεις, τι θα γίνει αυτή η μονάδα απ’ τις δύο μονάδες, θα βάλουμε
λουκέτο σε καμια μονάδα; Γνωρίζετε τώρα ότι η 4 κοντεύει έναν μήνα που είναι εκτός,
είναι τέτοιες οι καιρικές συνθήκες στην Μεγαλόπολη που έχουμε χάσει έναν εκσκαφέα ο
οποίος έχει πλημμυρίσει μέχρι την περιφορά του, δεν ξέρουμε αν τον έχουμε τουλάχιστον
τους επόμενους 4-5 μήνες και δεν ξέρουμε και πιο θα είναι το κόστος να τον
ξαναστήσουμε για να τον βάλουμε στην εξόρυξη. Τι θα γίνει αν το μοντέλο της
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Μεγαλόπολης γιατί από ότι λένε με τα πλασματικά στοιχεία μπαίναμε ήταν προβληματική,
ενώ τώρα με την μείωση του προσωπικού που θα φύγει, ελαφρώνει κατά 12 εκατομμύρια
μισθολογικά, δηλαδή μειώνει το μισθολογικό κόστος η οποία γίνεται ανταγωνιστική και
βιώσιμη κατά τους διοικούντες, και αν αυτό το μοντέλο όπως έχουμε τις πληροφορίες, αν
δεν πουληθεί πολύ σύντομα, αυτή η Διοίκηση ή η αυριανή ή η μεθαυριανή ή η αυριανή
Κυβέρνηση όποια κι αν είναι θα το περάσει σε μία θυγατρική ο Άγιος Δημήτριος με το
Νότιο Ορυχείο Καρδιάς και με την Μονάδα 5 κ.ο.κ. δηλαδή να έχουμε τα κόστη
υπολογισμένα ανά Εταιρεία. Έχουμε κάποιο σχέδιο τέτοιο σαν ΓΕΝΟΠ, πως να το
αντιμετωπίσουμε; Γιατί κυκλοφορεί έντονα αυτό το σενάριο ότι η Μελίτη και η
Μεγαλόπολη είναι πιλότος και για την υπόλοιπη ΔΕΗ. Αλλά τι θα γίνει ειδικά με τον κόσμο
της Μεγαλόπολης που αν σε περίπτωση δεν βρεθεί αγοραστής, δεν υπάρξει ενδιαφέρον με
το προσωπικό που λείπει πόσο θα λειτουργήσουν οι μονάδες και τι σχέδιο έχουμε εμείς γι
αυτό; Μπορούμε να γυρίσουμε τον κόσμο πίσω; Κι αν γιατί διώχνουν τον κόσμο δηλαδή
μέχρι τώρα την δούλευαν με πλεονάζον προσωπικό; Υπάρχουν ποινικές ευθύνες στην
Διοίκηση; Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει κι αν θα ‘ρθεις στην Μεγαλόπολη να
μιλήσεις για το πρόγραμμα της Ασφάλισης θεωρώ ότι τα ερωτήματα θα είναι αυτά
περισσότερο όσον αφορά την πορεία της ΔΕΗ Μεγαλόπολης παρά της Συμπληρωματικής
Ασφάλισης. Ευχαριστώ.

Μάστορας: με τις δικές μου τις ευχές για να έχουμε μία καλή χρονιά, όλοι μας
υγεία πάνω από όλα και τα υπόλοιπα ας βρούμε έναν τρόπο να τα παλέψουμε εγώ θα
ήθελα να αρχίσω την σύντομη παρέμβαση μου από αυτό που ειπώθηκε από τον Βαγγέλη
τον Τσουμπλέκα, προφανώς κάποιοι συνάδελφοι πρέπει να πάνε φυλακή δεν εξηγείται
αλλιώς. Εάν η ΔΕΗ τόσα χρόνια λειτουργούσε αυτές τις μονάδες με αυτό το προσωπικό και
τώρα ξαφνικά αποδεικνύεται ότι το προσωπικό δεν χρειάζεται αλλά με έναν παράξενο και
θαυμαστό τρόπο οι μονάδες συνεχίζουν και λειτουργούν και εάν συνεχίσουν με αυτό τον
τρόπο αυτές που μένουν γιατί να χρησιμοποιούν όλο αυτό το προσωπικό και γιατί να μην
μειωθούν από εκεί, ανοίγει ένας κύκλος αρκετά μεγάλος, δύσκολος και προφανώς
ορισμένοι πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί τόσο καιρό επέτρεπαν αυτά τα πράγματα και
γίνονταν. Τόσο απλά! Θα ζητήσουμε κάποια στιγμή, κάποια εξήγηση; Έχω την εντύπωση
ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.

Πρόεδρε θέλω να δώσεις μια προσοχή γιατί είπες κάτι εν τη ρύμη του λόγου σου και
το σημείωσα και ήθελα να μου το εξηγήσεις και δεν σε διέκοψα γιατί κάποια φορά μου
είπες «μη με διακόπτεις» στην διαδικασία. Αν το κατάλαβα καλά είπες κάποια στιγμή είπες
ότι και από την Κυβέρνηση υπάρχουν στελέχη που δεν ήθελαν να πετύχει ο διαγωνισμός;
Έτσι το σημείωσα ακριβώς και από την πλευρά της Κυβέρνησης υπήρξε μία αντίδραση και
να μην πετύχει ο διαγωνισμός κλπ. στα πλαίσια της ταξικής αντίστασης που ορισμένοι
τέλος πάντων που και που όταν ονειρεύονται την θυμούνται απ’ αυτή την συγκεκριμένη
Κυβέρνηση  τέλος πάντων και θεωρώ ……. Δώστε μιαν εξήγηση σας παρακαλώ γιατί μου
δημιουργήθηκε μια εντύπωση στο μυαλό και δεν θέλω να παραμείνω με τέτοιες
εντυπώσεις, τις θεωρώ λίγο προχωρημένες. Εάν όντως δεν ισχύει αυτό θα πρέπει να πούμε
ότι και με λίγη δόση χιούμορ, γιατί πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας, δεν γίνεται αλλιώς,
δεν θα αντέξουμε, δεν είναι ικανοί ούτε να πουλήσουν, όπως αποδεικνύεται τελικά. Ούτε
να πουλήσουν δεν μπορούν. Ναι να ξεπουλήσουν, όπως θέλετε, δεν μπορούν.
Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν θα υπάρξει καμία προσφορά. Κι αν αυτό όλο
μπορούμε να το αναγάγουμε στην πονηρία ορισμένων ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν και
άλλοι στόχοι και άλλοι σκοποί από πίσω είπε ο Ηλίας, είπαν οι πάντες για τα νερά τα οποία
τέλος πάντων τα έχουμε εξαιρέσει με ηρωικό αγώνα και αντίσταση αλλά οσονούπω θα μας
πάρει σβάρνα η πλημμύρα. Δεν είναι και πολύ έξυπνο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
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Η τοποθέτηση σου πρόεδρε στην πίτα προχθές όντως και για τα ΝΟΜΕ ήταν πολύ
ενδεικτική και όντως έτσι είναι ότι δεν λύνεται, δεν βγαίνει. Τόσοι βουλευτές εκεί γύρω-
γύρω, ξέρει κανείς τι γίνεται; ασχολείται κανείς σοβαρά με το ζήτημα της ενέργειας στην
Ελλάδα; Είπε ο Υπουργός ότι καταθέσανε μετά από πολλά χρόνια Ενεργειακό Σχεδιασμό,
μα που στο καλό μας οδηγεί αυτός ο Ενεργειακός Σχεδιασμός; Τον πήγανε στην Ευρώπη
προχθές, τι αποτέλεσμα βγάζει; Που μας πάει; Τελικά, έχει απόλυτο δίκιο ο γραμματέας. Το
ρεύμα πλέον κύριοι και αν θυμάστε το είχαμε κάνει ξανά εδώ μέσα μνεία δεν είναι
κοινωνικό αγαθό, είναι εμπόρευμα, μας το είπαν και πάλι στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Εμπόρευμα πλέον κύριοι της Κυβέρνησης που αντιμετωπίζετε το ρεύμα. Και όλοι όσοι την
στηρίζετε. Και ως εμπόρευμα λοιπόν θα πρέπει από εδώ και πέρα να πάρουμε άλλες
αποφάσεις κι εμείς ως Συνδικάτο. δουλεύουμε λοιπόν σε μία Επιχείρηση, είμαστε
εκπρόσωποι των εργαζομένων σε μία Επιχείρηση η οποία παράγει ρεύμα και πρέπει να έχει
κέρδη. Τέλος το κοινωνικό, τέλος το ταξικό, τέλος όλα τα υπόλοιπα. Γιατί λοιπόν να με
νοιάζει εμένα που είμαι στην ΔΕΗ αν θα έχει ρεύμα στο Κερατσίνι ο Μάστορας; Γιατί πρέπει
να με νοιάξει εμένα; Δεν πλήρωσε; Τι να τον κάνω εγώ τώρα; Ας πάρει από τον Δήμαρχο.
Και όταν τοποθετείται ο Υπουργός από βήματος επισήμου, υποτίθεται σε μία πολύ καλή
εκδήλωση εντυπωσιάζει όντως στο θεωρείο εκεί του Μουσείου που είχαν εκεί πέρα
απέναντι την Ακρόπολη φωτισμένη, προφανώς όταν έλεγε ο Παναγιωτάκης ότι θα την
κάνουμε Ακρόπολη δεν εννοούσε εκείνο το βομβαρδισμένο πράγμα που φαινόταν η τρύπα,
το ληστευμένο από τον Έλγιν κλπ, τέλος πάντων ότι απέμεινε από αυτό, να γίνει και η ΔΕΗ
κάτι τέτοιο, εγώ μια τέτοια ερμηνεία έδωσα στο μυαλό μου, ορισμένοι προσπάθησαν να
μου αλλάξουν γνώμη αλλά μάταια. Αν θέλουν να την κάνουν Ακρόπολη, θα την κάνουν
όπως θα τους επιτρέψουμε εμείς να την κάνουν. Γιατί τότε μπορεί να μην είχαμε μυαλό και
ορισμένοι να κατέστρεφαν αυτά τα ωραία, τα τεράστια κειμήλια αλλά τώρα αυτό το
πράγμα δεν θα το καταστρέψει κανείς. Και τέλος πάντων όταν τοποθετείται ο Υπουργός
λοιπόν και λέει ότι καταφέραμε να μειώσουμε τα χρέη, η λέξη «μείωση» μπροστά στον
Παναγιωτάκη αποτελεί ύβρη. Δεν θα πρέπει να εκφράζεται. Τι μείωσε δηλαδή η Διοίκηση
του Παναγιωτάκη; Θα μας πει κάποιος; Που πήρε το ένα κόμμα τόσο δις και το πήγε στα
3,3δις; Αυτή είναι μια καλή μείωση. Τι μείωσε τον δανεισμό της Επιχείρησης που
αναχρηματοδότησε και με τι επιτόκια; Να τα ψάχνουν όλα. Δεν μπορούν να λέγονται αυτά
τα πράγματα και να μην υπάρχει ούτε μία αντίδραση. Μα καμία! Η δική μου η παρουσία
χθες ήταν απαράδεκτη, έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Φούντωσα εκείνη την στιγμή ρε παιδιά,
δείχνει π.χ την αυριανή ΔΕΗ. Κι εμείς που εκπροσωπούμε αυτούς που εκπροσωπούμε ως
Συνδικαλιστικό κίνημα συγκροτημένο δεν είμαστε πουθενά. Γιατί τουλάχιστον εγώ από εκεί
που προέρχομαι ούτε λίγο μαύρο δεν είδα πουθενά. Μια καμινάδα να καπνίζει, ένα ορυχείο
να γυρνάει κανένας καδοτροχός, ένα πλημμυρισμένο ορυχείο στην Μεγαλόπολη, τέλος
πάντων οτιδήποτε. Τίποτα! Η ΔΕΗ ήδη λοιπόν σιγά – σιγά πρέπει να το κάνουμε κτήμα μας
ότι δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό το αντικείμενο, κι εγώ τι κάνω, περνάω τα χρόνια
μέχρι να φτάσω στην σύνταξη για να πάρω μια καλή σύνταξη και φεύγω; Είμαι
καλυμμένος; Κρατάω τους συναδέλφους σε ένα υψηλό επίπεδο μ’ αυτούς τους καλούς
μισθούς που λέμε μεταξύ μας ότι έχουν αυτή την στιγμή και τους λέμε παιδιά, υπομονή,
κόντρα μέχρι πότε βγαίνεις σε σύνταξη εσύ το ’21, το 23, εγώ το ’24 θα την κρατήσουμε
και μετά;

Εγώ όπως σας είπα σ’ αυτή την αίθουσα έχουν ακουστεί πολλά, από αυτό το πάνελ
πέρασαν πολλοί, από εδώ κάτω που κάθομαι εγώ πέρασαν άλλοι τόσοι. Ευελπιστούμε να
συνεχίσουμε αυτή την παράδοση; Θα παραδώσουμε εμείς σε κάποιον επόμενο αυτή την
καρέκλα, αυτή την θέση, αυτό το πάνελ; Ή θα το κλείσουμε και θα φύγουμε το μαγαζί;
Γιατί από ότι βλέπω εκεί πάμε ολοταχώς. Και αν πάμε προς τα εκεί γιατί δεν ομιλούμε; Γιατί
δεν ανοίγουμε το στόμα μας; γιατί δεν επιλέγουμε να κάνουμε μία αυτοπυρπόληση; Εμένα
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πρώτα. Τρέχουμε όμως όλοι, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε καλοί στο να απαντάμε σε
ανακοινώσεις παρατάξεων π.χ της ΔΑΚΕ για τα εθνικά θέματα κι ομιλώ για την ΑΡΚΕ. Ε,
λοιπόν ελαφρυντικά δεν είναι σαν εσάς όλοι ίδιοι. Υπάρχουν κι άλλοι έλληνες σ’ αυτό τον
τόπο που έχουν άλλες απόψεις. Κι αν δούμε τις δημοκρατικές σας ευαισθησίες δεν μπορώ
να φανταστώ τι θα γινόταν σε κάποια άλλη εποχή αν το 145 γινόταν 151 με τον τρόπο
που γίνεται σήμερα. Μα το Θεό θέλω να πείτε μια λέξη γι αυτό με τις δημοκρατικές και
ταξικές σας ευαισθησίες άπαντες. Κι εφόσον π.χ. μία παράταξη εκφράζει μία άποψη η
οποία είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε λοιπόν εγώ ο Σάκης Μάστορας
εκπροσωπώ ένα κομμάτι και σας δηλώνων ότι βόρεια Μακεδονία δεν θα την πω ποτέ
Σκόπια θα είναι και άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει από εκεί μεριά, αυτή είναι η
προσωπική μου άποψη και πείτε την όπως θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας πλέον
στο επίπεδο αυτό. ξέρετε γιατί; Επειδή πηδάτε εύκολα ρε απιδιά από μια θέση σε άλλη και
σας έχουμε χάσει. Τελευταία ψάχνουμε να βρούμε που στο καλό είστε. Μία σας βρίσκουμε
από την δεξιά μεριά, μόλις γυρνάμε δεξιά έχετε πάει αριστερά σταματήστε κάποια στιγμή
κάπου. Για να έχουμε κι ένα αποτέλεσμα. Όλα αυτά ξέρετε μπλέκονται. Κι εδώ μέσα π.χ θα
μπορούσαμε να έχουμε μία πολύ σοβαρή κουβέντα. Κάποτε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν άφηνε να
πέσει τίποτα κάτω χωρίς να βγάζει ανακοίνωση. Απολύτως τίποτα. Αλλά τώρα δεν μιλάμε.
Ε, λοιπόν για εμάς και γι αυτούς που τουλάχιστον εγώ εκπροσωπώ αυτό το πράγμα δεν
μπορεί να συνεχίσει έτσι. Θα αλλάξει! Μέσα στα πλαίσια προφανώς του δικαιώματος της
εκπροσώπησης μας μέσα στο όργανο και θα αλλάξει κατά έναν σοβαρό τρόπο δεν θα
μπορούσα με τίποτα π.χ. να δεχθώ την από βήματος της βουλής της επιτροπής για τα
εθνικά θέματα που ζητούσα προχθές δήλωση της κυρίας Σίας Αναγνωστοπούλου ότι όποια
κληρονομιά άφησε το ΕΑΜ Ελλάς το ’49 εμείς θα το συνεχίσουμε. Προσέξτε παιδιά
υπάρχουν κι άλλες κληρονομιές. Προσέξτε καλά τις δηλώσεις που εσείς π.χ. επιτρέπετε και
ακούγονται, διότι υπάρχουν κι άλλες κληρονομιές, κι αν ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα χρόνια
δύσκολα θα βρούμε ποιος ήταν που. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δύσκολα θα το βρούμε και
είναι χρόνια που τα πέρασαν άλλοι, εμείς δεν περάσαμε τέτοια δύσκολα χρόνια γιατί θέλετε
με το στανιό να ξαναμπούμε σε αυτή την λογική ορισμένοι, γιατί; Διότι εδώ υπάρχει
απάντηση είναι αυτό που είπε ο φίλος μου ο γραμματέας, πως το είπες ρε γραμματέα για
τον Άρη τον Βελουχιώτη;

Λοιπόν Μεϊμαράκη ψήφισα εγώ, είναι καθαρό αυτό δημόσια αλλά αυτό δεν μου
στερεί την δυνατότητα στον πολιτικό φορέα που θα μπορούσα να έχω μία αναφορά να
πάω να λέω την άποψή μου και να τους λέω τα τρία πράγματα που εγώ επιθυμώ να
συμβούν. Πρώτον, εφόσον μιλάμε για σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη γιατί το λέτε
όλοι, από τον πρόεδρο μέχρι κι εμένα, το τελευταίο στέλεχος της ΓΕΝΟΠ, αυτό σημαίνει
κύριοι ότι θα εξαντληθούν τα αποθέματα που έχουμε ανοιχτά. Τα ορυχεία θα εξαντληθούν.
Σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη σημαίνει δουλεύω τα ορυχεία μέχρι να εξαντληθούν,
γιατί πολύ απλά δεν θα κάνω καλή δουλειά στο περιβάλλον αν τα αφήσω  ανοιχτά και
κλείσω τις μονάδες πριν κάψω τον λιγνίτη. Τότε θα κάνω χειρότερη δουλειά στο
περιβάλλον. Αυτά τα πράγματα λοιπόν εγώ τα μεταφέρω εκεί που πρέπει να τα μεταφέρω.
Έτσι ακριβώς. Τώρα, εάν κάποιος ψάχνει να βρει το γιατί η Γερμανία δήλωσε ότι το 2038
θα κάνει την τελική της ρύθμιση για τους λιγνίτες, αφήνουν ένα διάστημα, προσέξτε, μέχρι
το 2038, μέχρι τότε βάλτε το μυαλό σας ότι εδώ στην Ελλάδα αν δούλευαν κανονικά οι
διαδικασίες προφανώς η Μεγαλόπολη θα έχει τελειώσει το απόθεμά της, στην περιοχή μας
προφανώς θα ήταν προς το τέλος των αποθεμάτων και θα υπήρχε παρακαλώ ένα ζήτημα
για την ……… ενέργεια. Έχουμε δηλώσει ως ΓΕΝΟΠ ότι δεν είμαστε ενάντια στια Α.Π.Ε.
αλλά θα είμαστε απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι τρέχουν πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις να
φτιάξουν τις μονάδες βάσης των Φυσικών Αερίων και όχι του Λιγνίτη. Διότι το παιχνίδι
παίζεται εκεί. Οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά 3,2% αν έχουν διαθεσιμότητα δεν
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παίζει τίποτα όποτε τις θέλεις δεν θα τις πάρεις, θέλεις μονάδα βάσης. Θυμάστε τις μάχες
που δώσαμε εδώ μέσα να περάσουμε τις λιγνιτικές στις μονάδες βάσης; Πούντες;

Ξανά επένδυση άλλα 300 εκατομμύρια, διαβάζω τώρα για μονάδα Φ.Α. ο Μάστορας,
ο Ηλίας άλλες 300 μονάδες άλλη μία μονάδα Φ.Α. όλες μονάδες Φ.Α. εμείς ποιον
περιμένουμε να αγοράσει λιγνίτες ρε παιδιά; Ποιος θα τους πάρει; Ψάχνουμε λοιπόν έναν
ευεργέτη όπως είπα και την προηγούμενη φορά του τύπου του Συγγρού, πως τους λέγαν
αυτούς; Να έρθει να δώσει τα ωραία του λεφτάκια και να μην περιμένει να πάρει φράγκο.
Αυτό το πράγμα στην σημερινή Ελλάδα προφανώς δεν συμβαίνει. Συνεπώς, αυτή είναι η
Κυβέρνηση κι αυτή είναι η Διοίκηση απέτυχαν και σ’ αυτό τον στοιχειώδη κανόνα που μας
εφαρμόζει η Ε.Ε. υποτίθεται. Να πουλήσουν, να ξεπουλήσουν. Μηδέν εις το πηλίκων
αγαπητοί συνάδελφοι. Κι εμείς θα πρέπει να χειριστούμε μία κατάσταση στην οποία π.χ. θα
ρθει όπως μου είπε και ο πρόεδρος, έτσι είναι και δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω ότι
εφόσον αποτύχει αυτός ο διαγωνισμός αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Commission. Δεν μας
ρωτάει ξανά. Κλείσαμε από εδώ, αν αυριο δεν έχουμε μία κατάθεση κάποιας προσφοράς θα
θα ρθει ένας που θα λέγεται Μαστόροβιτς, Μαστορόβσκι όπως θέλετε πέστε τον και θα πει
εσύ πας εκεί και δεν θα ρωτήσουν και κανέναν. Έτσι είναι τα πράγματα προφανώς, έτσι
δεν είναι; Αυτό δεν λέει το κομμάτι της συνέχειας; Κι εμείς αυτό θα το δεχτούμε. Θα το
αφήσουμε θα παίξει ή θα χτυπήσουμε τον τενεκέ με μια κλοτσιά καλή να πάει παρακάτω
και μιας κι έχουμε και την 151 τώρα και είπε κι ο Υπουργός χθες από βήματος ότι δεν
χρειάζεται να αποδεικνύουμε πλέον κάθε βδομάδα ότι έχουμε πλειοψηφία, την έχετε την
πλειοψηφία ή ως Κυβέρνηση 151 τι θα την κάνουμε; Θα κάνει χρήση μέχρι τον Οκτώβρη ή
θα κλωτσήσουμε τον τενεκέ να πάει στον επόμενο; Και τον επόμενο ξέρουμε πως θα τον
παίξουμε.

Θα ήθελα μία ενημέρωση αν μπορεί να γίνει πρόεδρε γι αυτό που είπαμε την
προηγούμενη φορά για το που βρίσκεται η διαδικασία της πληρωμής των Συνδικάτων προς
την ΓΕΝΟΠ στην εφαρμογή της απόφασης που είχαμε πάρει. Αυτό το ζητάω και ως μέλος
της Διοίκησης της ΓΕΝΟΠ και ως Γραμματέας του Σπάρτακου γιατί περιμένω μία
ενημέρωση από το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ που βρίσκεται η διαδικασία της καταβολής των
εισφορών ανά Συνδικάτο, διότι όπως είχαμε πει σ’ αυτή την αίθουσα αγαπητοί φίλοι δεν θα
μπορεί να συνεχίσει αυτή η ιστορία κι εμείς θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας  και
ως πρωτοβάθμιος Σύλλογος. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Περιμένουμε τους
επόμενους συναδέλφους.

Καραμπίκας: αφού θα ευχηθώ κι εγώ τα καλύτερα για την νέα χρονιά, προσωπικά
για τον καθένα αλλά και για τα Συνδικάτα και την Ομοσπονδία θέλω να πω ότι δεν είχα
σκοπό να τοποθετηθώ πέρα από μία ερώτηση που θέλω να κάνω προς τον πρόεδρο αλλά
δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ σε όλα αυτά τουλάχιστον ο γραμματέας φροντίζει κάθε
φορά να μου δίνει αφορμές να λέω.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, από την ανακοίνωση της ΑΡΚΕ που αναφέρθηκε ο
Σάκης ο Μάστορας. Πάντα ήμασταν αυτοί που αποδεχόμασταν την όποια άποψη
μειοψηφίας, πλειοψηφίας, οτιδήποτε άποψη να ήταν και παλεύαμε για να ακούγεται. Αυτό
το οποίο, υπάρχουν δύο ανακοινώσεις της ΔΑΚΕ και της ΑΡΚΕ και καλό είναι όποιος δεν τις
διάβασε να τις διαβάσει. Η μία αυτό που προωθεί είναι διχασμό, μισαλοδοξία και η άλλη
απαντά πως όχι δεν μπορούν να μπαίνουν τέτοια ζητήματα και να διαχωρίζει ο κόσμος και
να μπαίνουμε σε εποχές σε μειοδότες και πατριώτες. Πως ήταν οι μειοδότες και οι
πατριώτες και να χαρακτηρίζουν έναν χώρο την αριστερά γενικά έτσι προδότες, όπως το
έγραφε ανακοίνωση. Δεν μπορούσε να απαντηθεί το πώς ήταν κατά καιρούς μειοδότες,
προδότες, τον ρόλο που έπαιξε ο καθένας ποιοι ήταν πατριώτες και ποιοι δεν ήταν όλοι το
γνωρίζουμε. Αυτό απαντά η ανακοίνωση της ΑΡΚΕ και στα ζητήματα που έχουμε δεν
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μπορεί να μπαίνουν τέτοια ζητήματα και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να
ξαναρθούμε σε τέτοιες εποχές.

Δεύτερον, ότι παρόλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης που μπήκαν και οι
τοποθετήσεις αν εξαιρέσω του Σαράντου κι οτιδήποτε που ήταν, δεν αναφέρθηκαν πάλι σε
αυτά, ξαναμπήκαν πάλι στα ζητήματα αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς. Δεν μπορώ
γραμματέα να κατανοήσω ένα πράγμα να επικαλείστε την ταξικότητα και την ταξική
συνείδηση του καθενός και τους ταξικούς αγώνες, αυτοί που δεν πιστεύουν στην πάλη των
τάξεων. Και δεν μπορεί να αποκαλείς ταξικούς ή κάποιοι που δεν είναι ταξικοί κι έχουν
μεταφερθεί στο δικό σου, στην δική σου άποψη καταρχήν , στην δική σου φιλελεύθερη
άποψη αυτή την οποία πιστεύεις ότι είναι  γιατί κι εκεί δεν μιλάει για πάλη, για συντεχνίες
μιλάει που κάθε ομάδα διεκδικεί, πως το επικαλείσαι αυτό το πράγμα; διάλεξε τι είσαι
ταξικός ή συντεχνιακός όπως λειτουργεί η ελεύθερη αγορά.

Πάντα λέγαμε σε όλες μας τις ανακοινώσεις και σαν παράταξη αλλά και σαν άτομα
ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό κι έτσι αντιμετωπίζεται, οποιαδήποτε ανακοίνωση να
βγάζαμε για την ΔΕΗ αυτό λέγαμε. Άλλοι είναι αυτοί που έλεγαν ότι το ρεύμα είναι προϊόν
και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έτσι για να έχουμε κέρδη σαν Επιχείρηση και να μην το
βλέπουμε ακριβώς σαν αγαθό. Αυτά όσον αφορά στο ρεύμα.

Πρόεδρε, αυτό που ήθελα να ρωτήσω από την αρχή γιατί είμαστε και μεγάλοι
άνθρωποι και ξεχνάμε όπως είπε κι ο Λευτέρης. Όσον αφορά στο πακέτο με την
Ευρωπαϊκή Πίστη, αυτοί οι οποίοι φεύγουν σε σύνταξη από 1η μεθαύριο, παίρνουν στην
Ευρωπαϊκή Πίστη και τους λένε, θα πρέπει να κάνετε αίτηση στον Προσωπάρχη, στον
υπεύθυνο προσωπικού την Αντωνιάδου, παίρνουν εκεί και δεν ξέρει τίποτα. Αυτοί κάτι
πρέπει να κάνουν. Κι αυτό που ρωτούσαν εγώ προσωπικά δεν το ξέρω και τους είπα θα
ρωτήσω να μάθω. Σε αυτό ήθελα να μου απαντήσεις. Τι γίνεται μ’ αυτούς γιατί είναι τα
περιθώρια στενά μέσα σ’ αυτό.

Μανιάτης: αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι με την σειρά μου σε όλους χρόνια
πολλά, υγεία, δύναμη και να έχουμε μία καλή χρονιά γιατί οι δυσκολίες είναι μπροστά μας.
καταρχήν είναι μία χρονιά εκλογών. Εκλογές δημοτικές, περιφερειακές, βουλευτικές αλλά
σε αυτό τον χώρο που βρισκόμαστε, που αρκετοί θέλουμε να λέμε την άποψή μας, σε
αυτό τον χώρο που προσπαθούμε να περάσει ο καθένας την άποψή του όλοι πρέπει να
ακούμε σε αυτό που είπα στην αρχή ότι ο Νόμος 1264 μας τον έφερε ο Ανδρέας ο
Παπανδρέου και αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε και να είναι γνωστά προς όλους γιατί αν
δεν υπήρχε αυτός ο Νόμος και να είμαστε σήμερα εδώ δεν θα μπορούσε ο καθένας να λέει
ότι θέλει κι έτσι όπως τα λέει.

Ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε και να πούμε αρκετά θέματα αλλά να
αναλύσουμε και την πολιτική και πως βλέπουμε την ενέργεια και τι θα γίνει το επόμενο
διάστημα. Ακούστηκαν πάρα πολλά ότι να πάμε και σε δικαστήρια και να κάνουμε και το τι
γίνεται με το προσωπικό. Δεν άκουσα όμως ότι στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό που
κατέθεσε αυτή η Κυβέρνηση που έχει τον Λιγνίτη να φεύγει εκτός, που δεν χωράει η
Μεγαλόπολη ΙΙΙ, τώρα σύντομα, γι αυτό ξέρουν και δεν χρειάζονται και προσωπικό, ο ΑΗΣ
Αμυνταίου δεν χωράει. Δεν είδα κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης πλην του ΚΚΕ, να πουν
κάτι για τον λιγνίτη για το επόμενο διάστημα. Το μόνο που έχουμε ακούσει και το λένε,
εδώ και μια δεκαετία, γιατί έτσι βάλαν τα συμφέροντα, στην λογική ότι πρέπει να πάμε σε
στρατηγικό επενδυτή. Κάποιοι το έχουνε περάσει, τους αρέσει είναι στην λογική α, μήπως
πουλήσουμε το ένα, ακούσαμε σήμερα εδώ πέρα κιόλας ότι δεν είναι ικανοί αφού δεν
μπορούν να πουλήσουν, από την άλλη θέλουν να ξεπουλήσουν. Αν είναι λογικές αυτές που
να συζητάμε εδώ πέρα και να προσπαθήσουμε πώς να πείσουμε ο ένας τον άλλο, δεν είναι
λογικές να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έρχονται την επόμενη μέρα. Πρέπει να
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γίνει ένας σωστός σχεδιασμός το επόμενο διάστημα, ένας σχεδιασμός πως μπορούμε αυτή
η ΔΕΗ που κάθε μέρα χάνεται, χάνεται μας ξεζουμίζουν τα συμφέροντα. Θα
δημιουργήσουν σοβαρά ζητήματα, να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Αυτό θα έπρεπε να
είναι το σημαντικότερο που θα συζητήσουμε σήμερα. Να δούμε την επόμενη μέρα, να
δούμε τι θα γίνει γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτή την στιγμή που δημιουργείται είναι η
έλλειψη προσωπικού.

Η έλλειψη προσωπικού είτε είναι στα ορυχεία, είτε είναι στα εργοστάσια, είτε είναι
στην διανομή, είτε είναι στον ΔΕΔΔΗΕ, είτε είναι στον ΑΔΜΗΕ, αλλά κυρίως όμως είδαμε
πάρα πολλά το περασμένο διάστημα ή με την φωτιά την μεγάλη στο Μάτι ή με τις
ρευματοκλοπές, και βλέπουμε ένας κόσμος να μην αντέχει κυρίως στην Διανομή. Ένας
κόσμος κυρίως ο τεχνίτης να μην θέλει να κάτσει υπερωρία. Κάθεται, εργάζεται γιατί
έχουν συμβεί πάρα πολλά με πλημμύρες και δεν έχει πληρωθεί καθόλου και εκτός από
αυτό όμως έχει κουραστεί πάρα πολύ. Είναι θέματα που πρέπει η Ομοσπονδία να τα βάλει,
είναι θέματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις υλικών.
Κυρίως, πάει πληρώνει ο πολίτης να πάρει μια παροχή ρεύματος και την παίρνει μετά από
3, 4, 5 μήνες. Αυτό τι δημιουργεί; Μία άσχημη εικόνα. Μας θυμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ την εικόνα
του ΟΤΕ το ’90. Είναι θέματα καθημερινότητας, είναι θέματα που πρέπει να τα
αντιμετωπίσουμε με μπροστάρη την Ομοσπονδία και μαζί με ατ Σωματεία, γιατί τα
περισσότερα Σωματεία πλέον είναι κλαδικά. Ελάχιστα είναι τα Επιχειρησιακά πλέον, και τα
μεγάλα Σωματεία είναι πλέον κλαδικά και πρέπει πλέον στην ατζέντα όλων των  Σωματείων
αυτών να δούμε την επόμενη μέρα και αυτά τα θέματα που είναι σημαντικά. Να έχουμε
την άποψή μας για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πως
θα διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας, τι θα γίνει με το προσωπικό που θέλουν να το πάνε
δεξιά κι αριστερά να το μεταφέρουνε, πρέπει να βάλουμε τους ανάλογους κανόνες κι αυτά
πρέπει να τα δούμε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Μέσα σε αυτή την αίθουσα που μας έχουν
δώσει όπως είπα και στην αρχή να βάλουμε τους κανόνες να μπορούμε να συζητήσουμε
για την επόμενη μέρα. Αυτά είναι τα βασικά κυρίως.

Πρέπει την επόμενη μέρα να δούμε τι θα γίνει με τις λιγνιτικές, βλέπουμε η
αποεπένδυση δεν προχωράει. Αυτό είναι θετικό για εμάς. Τι θα γίνει όμως, θα αναλάβει η
Commission την επόμενη μέρα; Ακούγεται θα βάλουν μονάδες Φυσικού Αερίου. Θα
επανέλθουν στο παλιό σύστημα της Μικρή ΔΕΗ;  Θα πουλήσουν κάτι άλλο; Θα μπουν τα
νερά; Ακούγονται πάρα πολλά. Δεν πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο; Ένα σχέδιο όλοι μαζί να
αντιμετωπίσουμε; Είναι θέματα που πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα, με όλα τα
Σωματεία αγαπητέ πρόεδρε, να γίνει με κάποιους  κανόνες και να δούμε τι θα γίνει το
επόμενο διάστημα.

Να πω για το θέμα του Κανονισμού Προσωπικού του ΑΔΜΗΕ. Το μέλος του Δ.Σ. ο
Φώτης ο Νικολόπουλος έχει εκφράσει την άποψη, συζήτησα κι εγώ, την είπε και ο φίλος ο
Αντώνης ο Καρράς, συζητήσαμε με τον πρόεδρο, το αναλύσαμε και μας συζητήσαμε με
τον πρόεδρο το αναλύσαμε και μας έχει δώσει εδώ και καιρό. Θεωρούμε ότι κάποια
πράγματα δεν ενοχλούν σε σχέση με το προηγούμενο. Μια διαφορά είναι στο θέμα με το
πειθαρχικό που αυξάνεται από τους τέσσερεις μήνες που ήταν και μετά πήγαινε απόλυση,
γίνεται ένας χρόνος. Ισχύει ο δικαστικός, δηλαδή αυτά που ήθελε ο κύριος Παναγιωτάκης
να καταργήσει μέσα σε αυτόν τον κανονισμό ισχύουν και δεν δημιουργείται σοβαρό θέμα.
Μπαίνουν και κάποια άλλα πράγματα σε σχέση με τις ειδικές άδειες και όλα αυτά αλλά
θεωρώ ότι είμαστε σ’ ένα καλό βήμα. Δεν είναι θέμα, εμείς πλέον να πάμε σε εκλογές
Σωματείων την ΕΤΕ/ΔΕΗ παρότι το πήρα δεν έχει μπει συζήτηση σε εμάς στο Δ.Σ.,
εκφράζω μόνο την προσωπική μου άποψη για τον λόγο ότι έχουμε εκλογές και δεν μπορεί
είναι θέμα συζήτησης για το επόμενο διάστημα γι αυτό και εκφράζω μόνο την προσωπική
μου άποψη και τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το θέμα.
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Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, θα μπορούσα να σταθώ και στην Ασφάλιση σ’ αυτό
που γίνεται το τελευταίο διάστημα να δούμε, που έχει καθυστερήσει στον ΔΕΔΔΗΕ.
Πιστεύω 1η Μαρτίου όπως μας είπανε ότι θα ξεκινήσει και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι
γίνεται με αυτούς που φεύγουν τους συναδέλφους και τρέχουνε και πολύ γρήγορα και θα
μείνουμε χωρίς προσωπικό. Οι εργολαβίες μεγαλώνουν και αυξάνονται θέλουν να πάρουν
προσωπικό μέσα από εργολαβίες στον ΔΕΔΔΗΕ που είναι θέματα που θα δημιουργήσουν
προβλήματα, κλείνουνε πρακτορεία, μαζεύουνε τον κόσμο για να μπορέσουν να
ανταπεξέλθουν, είναι θέματα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα και
συγχρόνως θα κλείσω με αυτό, τι θα γίνει αν δεν πουληθούν οι λιγνιτικές με το προσωπικό
αυτό που έχουν κάνει αιτήσεις τα 245 άτομα που είναι για να φύγουν σε σύνταξη, τα 75
άτομα που έχουν ζητήσει να μετακινηθούν είτε μέσα στην ΔΕΗ είτε στον ΔΕΔΔΗΕ, είναι
θέματα που πρέπει το Συνδικάτο να έχει άποψη να μας ενημερώσουν τι θα γίνει; Θα
προχωρήσουν; Δεν θα προχωρήσουν; Θα μπορούν κάποιοι να μην μετακινηθούν ή να
αρνηθούν αυτό που έχουν κάνει; Είναι σημαντικά θέματα της επόμενης μέρας. Ευχαριστώ
πάρα πολύ.

Παναγιώτης Καπιτσιούλης: καλησπέρα συνάδελφοι, καλή και αγωνιστική χρονιά
κι από εμένα με στόχο την υπεράσπιση των κεκτημένων των εργαζομένων και την
βιωσιμότητα τους στον Όμιλο γενικότερα και στον ΑΔΜΗΕ και των εργαζομένων αλλά κατ’
επέκταση της Εταιρείας. Θα μιλήσω μόνο για την αποεπένδυση μιας και φαντάζομαι
είμαστε δύο ώρες πριν το επόμενο Δελτίο Τύπου που θα βγάλει η Διοίκηση της ΔΕΗ και θα
λέει το τι θα γίνει αύριο. Αν δηλαδή δώσει παράταση ή αν θα βγει ο διαγωνισμός άγονος.

Είμαστε σε έναν Μαραθώνιο αγώνα χωρίς να έχουμε υποστείλει καμία σημαία, γιατί
το ότι αυτό το διάστημα, αυτό το τελευταίο τρίμηνο – τετράμηνο δεν υπάρχουν
κινητοποιήσεις δεν σημαίνει ότι έχουμε σταματήσει να αντιπαλεύουμε αυτό που έχουμε
δηλώσει εδώ κι ενάμισι χρόνο. Εάν απορείτε για το Δελτίο Τύπου την προηγούμενη φορά
είχε βγει ένα Δελτίο Τύπου την προηγούμενη μέρα το βραδύ, αν η κουβέντα είναι γι αυτό.
Φαντάζομαι ότι σε δύο ώρες από τώρα θα βγει ένα Δελτίο Τύπου που δεν θα περιμένουν
αύριο το μεσημέρι στις 12:00 και θα λέει ότι δίνουμε εκ νέου προθεσμία ή θα λέει ότι
βγήκε άγονος ο Διαγωνισμός. Όπως προείπα λοιπόν, αντιπαλεύουμε αυτό τον Νόμο.
Αντιπαλεύουμε την πολιτική αυτή της Κυβέρνησης και αντιπαλεύουμε και την πολιτική
αυτή της Διοίκησης γιατί εδώ πρέπει να λέμε και πράγματα που έχουν ειπωθεί κι απ’ την
Διοίκηση κι απ’ την Κυβέρνηση και για να μην το πάω τόσο στο πολιτικό που και πολιτικό
είναι, ο ίδιος ο Παναγιωτάκης επιθυμούσε διακαώς την πώληση των μονάδων, μέχρι που
έφτασε να απαξιώνει ο ίδιος τον λιγνίτη, να λέει ότι δεν χρειάζεται, ότι του μυρίζει, του
ξινίζει κλπ. και σήμερα να φτάνει να λέει ότι οι μονάδες δεν έχουν κέρδος και να φτάνει
στους τελευταία ισολογισμούς που έκανε και να λέει ότι έχουμε 10.000€ κέρδος δεν ξέρω
πόσο, είναι κερδοφόρος με στόχο βέβαια να προσελκύσει τους επενδυτές.

Οι επενδυτές μετά από τόσο αν θέλετε και τρέξιμο που έχουμε κάνει και όλα αυτά
που έχουμε δει προφανώς αν ήθελαν να αγοράσουν ή και τώρα αν θέλουν να αγοράσουν,
το πρόβλημα τους δεν είναι το  προσωπικό, απλώς αυτά γίνονται στο ποδάρι και η
διαγωνιστική διαδικασία. Καταρχήν ο διαγωνισμός αυτός δεν περιέχει τίμημα μέσα. Δεν
μιλάει για τίμημα και αυτό είναι το βασικότερο ούτως ώστε να έρθουν αύριο και να
απαξιώσουν. Το άλλο αγκάθι που έχει όμως και είναι, το είχατε πει κι εσείς και σαν
προεδρείο από την αρχή και τα άλλα Σωματεία μέλη είναι ότι όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές έχουν μπει στο data room κι έχουν δει όλα τα στοιχεία της Επιχείρησης κι αυτό
θα είναι ένα μειονέκτημα για την μετέπειτα πορεία. Δηλαδή έχουν ξεψαχνίσει τα πάντα,
γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει στον Όμιλο και φαντάζομαι ότι την επόμενη μέρα θα
ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ γι αυτούς είναι ένας αντίπαλος. Και
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είναι ένας αντίπαλος που θα είναι με λίγα εφόδια και λίγα όπλα γιατί όλα της τα έχουν
πάρει. Βλέπουμε τι γίνεται με τα ΝΟΜΕ, βλέπουμε τι θα γίνει με τους πελάτες, ξέρουμε
γιατί οι πελάτες δεν φεύγουνε, γιατί το πελατολόγιο δεν έχει φύγει, γιατί πρέπει να φτάσει
στο 50% βάσει του Μνημονίου 3, αλλά δυστυχώς το πελατολόγιο δεν έχει φύγει γιατί η
ΔΕΗ είναι πιο ανεχτική στους κακοπληρωτές και σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όπως
στον ιδιώτη λοιπόν κάποια στιγμή όμως θα έρθει αυτό που θα φύγει. Βλέπουμε τον
ενεργειακό σχεδιασμό και άκουσα στην πίτα που είχατε παρευρεθεί χθες υπήρχαν
φωτοβολταϊκά και αιολικά. Σ’ αυτά σαφώς και έχουμε δουλέψει και δεν είμαστε εχθρικοί
αρκεί να υπάρχει και η ανάλογη υποδομή και εξέλιξη αλλά αυτά έχει αποδειχθεί περίτρανα
και φέτος και πέρυσι και όλους τους χειμώνες και όλα τα καλοκαίρια ότι δεν επαρκούν για
την τροφοδότηση και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δεν επαρκούν λοιπόν τα
φωτοβολταϊκά.

Ξέρουμε ότι είμαστε σε μία περίοδο 8-9 ετών με μνημόνια και συνεχίζουμε παρότι
λέμε ότι έχουμε βγει. Στόχος μπορεί να ήταν από την αρχή που μπήκαμε όλες οι ΑΟΖ και
όλα τα οικόπεδα που θ’ αρχίσουν να βγαίνουν. Κάποια στιγμή θα παραχθεί και από την
χώρα μας Φ.Α. δεν θα είναι εξαρτώμενο καύσιμο. Γι αυτό κι αυτοί, αυτός ο ενεργειακός
σχεδιασμός που μειώνει τον λιγνίτη που σαφώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε μ’ αυτό που
είπε ο Σάκης ο Μάστορας  και όχι μόνο επειδή προέρχομαι από λιγνιτική περιοχή, ότι θα
πρέπει να εξαντληθούν τα κοιτάσματα. Αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο Βαγγέλης ο
Τσουμπλέκας που δεν είναι εδώ τώρα το 34, είναι ότι ισχύει το 34, ότι είναι σε λειτουργία
η 4 μονάδα, η 3 μονάδα στην Μεγαλόπολη θα έβγαινε το ’25 αλλά από ότι φαίνεται πάμε
νωρίτερα. Γιατί πάμε νωρίτερα; Γιατί πάμε με ΑΔΥ και πάμε με μια αναρχία με το
προσωπικό. Το προσωπικό δεν θα πει το Συνδικάτο τι θα κάνει, το προσωπικό όμως το
έχουν βάλει ειδικότητες που έχουν την ευθύνη του διαγωνισμού και της εξέλιξης του
διαγωνισμού και η Διοίκηση της ΔΕΗ και η Διοίκηση της Λιγνιτικής, έβγαλε ένα πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου απ’ το οποίο προέκυψε ότι 248 έχουν κάνει αίτηση για να φύγουν. Δεν
ξέρω αν υπάρχουν κρυφά πρωτόκολλα για κάποιους αυτή την στιγμή έχουμε 7 ανακλήσεις
στο ορυχείο, δεν ξέρω πόσες ακριβώς υπάρχουν στον ΑΗΣ γιατί αυτά δεν τα δίνουνε, θα
παρακαλούσα λοιπόν το προεδρείο όσο και αν είναι προσωπικά δεδομένα, τα ονόματα
όλων αυτών που έχουν κάνει αιτήσεις εξουσιοδότησης να υπάρχουν. Και ο λόγος είναι
προφανής, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και περνάνε σε γραφεία Διοικούντων και ζητούν
εξαιρέσεις. Και ρωτάω λοιπόν τώρα εγώ, ότι εφόσον τον Δεκέμβριο πήγαμε με τα
διαβιβαστικά και τα δώρα των 5.000 και τα πιο αυξημένα δώρα των 10.000 και λέμε ότι 31
Μαρτίου φεύγει το προσωπικό, γιατί το προσωπικό αυτή την στιγμή βρίσκεται σε μια
σύγχυση, μεγάλη ότι βλέπει  ότι δεν προχωράει ο διαγωνισμός αλλά ταυτόχρονα πρέπει να
πάρει τις άδειές του, τα ρεπό του και τις πενθήμερες Γιώργο μιας κι έχει κάνει βάρδια. Που
σημαίνει ότι κάποιοι έχουν ξεκινήσει να φεύγουν αλλά διστάζουν. Είπε ο Σαράντος κάτι
πριν για την σύνταξη. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν ξέρουν. Τους το λέμε αλλά
νομίζουν όλοι ότι θα πάρουν 1500 – 1700. Αυτή την σύγχυση έχουν προκαλέσει στο
προσωπικό. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, έχουμε φέρει κι όλα αυτά που έχουμε φέρει στο
λεκανοπέδιο. Όλα αυτά που θέλουν να πουλήσουν, γιατί αυτή την πολιτική ακολουθούν το
φέρνουν και το δείχνουν ότι είναι ένα μπάχαλο και μια κατάσταση, ένα Υδροηλεκτρικό και
δεν φταίει μόνο ο κακός καιρός φταίνε και αστοχίες άλλες που έχουν κάνει για να
δημιουργήσουν μηχανήματα για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Φταίει σε ένα σημείο κι
ο καιρός αλλά φταίνε και άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν οι πρώτοι της ιεραρχίας μπήκαν σε
αλλαγή για να φύγει το προσωπικό, να ακολουθήσουν εκεί πέρα, έφτασαν να λένε ότι το
¼ της Λιγνιτικής θα φύγει με συνταξιοδότηση. Τώρα τι κάνει; Τους μαζεύουν και τι θα
τους πουν; Ότι δεν θα φύγετε θα σας κρατήσουμε εδώ; Θα σας στύψουμε σαν
λεμονόκουπες, θα σας χρησιμοποιήσουμε, για πόσο; Για έναν μήνα, για δύο, για τρεις, για
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πέντε, για δέκα; Δεν είναι αυτό άνιση μεταχείριση απέναντι στους άλλους εργαζομένους
που προφανώς όταν είδαν ότι ήταν 52, 53 δεν έφυγαν; Δεν είναι άνιση μεταχείριση όταν
τον μήνα Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου κάποιοι έφυγαν, συνταξιοδοτήθηκαν και στις 7
Δεκεμβρίου πήραμε απόφαση να δώσουμε extra bonus; Προφανώς και είναι άνιση
μεταχείριση και θα πρέπει να τα δούμε αυτά. Προφανώς και είναι άνιση μεταχείριση όταν
ένας επιλέγει να μείνει, να λες ότι θα τον εξαιρέσω όταν είναι 60 χρονών και 62.

Είναι άνιση μεταχείριση όταν θες να κρατήσεις γιατί όλο αυτό το προσωπικό είναι
απαραίτητο, δεν περισσεύει κανένας. Γνωρίζουμε την γύμνια του προσωπικού εκεί κάτω,
εκτός και υπάρχουν άλλοι στόχοι να μην δουλεύει δηλαδή μία μονάδα καθόλου ή να
κρατήσει το προσωπικό για έναν μήνα ούτως ώστε αν μπορέσουν να κρατήσουν την
μονάδα 3 ανοιχτή και να έχει τηλεθέρμανση η πόλη της Μεγαλόπολης, να τους κρατήσουν
μέχρι τον χειμώνα κα μετά να τους πούνε «γεια σας». Αυτά είναι και νομικά ζητήματα που
θα πρέπει να τα δούμε, πρόεδρε δεν πρέπει να απορείς γιατί αυτά γίνονται αυτή την
στιγμή κάτω και πρέπει να τα γνωρίζεις. Πόσο ποσοστό μπορείς να έχεις ρε συ λοιπόν από
τα 248 άτομα;

Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το κομμάτι των μεταθέσεων. Έστειλε ο κύριος
Δαμάσκος για μεταθέσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ και μετά βγήκανε για την ΔΕΗ. Τι θα γίνει με
αυτά τα αιτήματα; Πόσο καιρό θα είναι έρμαια όλοι; Παρελάσεις κάνουν στα πολιτικά και
διοικητικά γραφεία και όλοι ζητάνε να φύγουν. Αυτά υποτίθεται ότι θα περάσουν από
Συμβούλια. Πότε θα τα δουν αν θα γίνουν μεταθέσεις ή όχι ή δεν θα γίνει καμία μετάθεση;
Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η σύγχυση στο προσωπικό γιατί όπως καταλαβαίνετε
όταν υπάρχει τέτοια σύγχυση, είδαμε τα αποτελέσματα το τι έγινε με πλημμυρισμένα
μηχανήματα, μην θρηνήσουμε και θύματα στο τέλος στο λεκανοπέδιο. Γιατί όταν όλο αυτό
το προσωπικό δεν έχει το μυαλό του στο 8άρωο που πάει να είναι στην εργασία του
εγκυμονούν σαφώς και θέματα ασφαλείας τα οποία θέματα είναι υπαρκτά. Άρα είναι ένα
σημαντικό ζήτημα αυτό να ξέρει ο εργαζόμενος τι γίνεται. έχουμε το φαινόμενο οι Δ/ντες
που έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης να ζητάει από το προσωπικό να παραμείνει. Αυτό
δεν είναι σωστή αντιμετώπιση αλλά τι ήταν σωστό σε όλη αυτή την διαδικασία, θα
θυμάστε όλοι, την σύγχυση που δημιουργήθηκε στις 1η /7ου που έγινε η μετάβαση στις
λιγνιτικές Εταιρείες. Θυμάστε τι έγινε, σκοτωμός. Ποιος θα φύγει, αν μπορεί να φύγει κλπ.
το ίδιο ακριβώς θα γίνει και τώρα, παζάρι γίνεται, εμπόριο ελπίδας είναι το οποίο θα πρέπει
να σταματήσει. Ευχαριστώ

Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης: συνάδελφοι, ακούγοντας τον γραμματέα και τον
Φάνη και βέβαια συμφώνησαν και οι δύο ότι θέλουν να έχουμε καπιταλισμό με κατάργηση
την πάλη των τάξεων. Εάν αυτά που λέγανε, αυτό το συμπέραναν σε σχέση με αυτά που
κάνανε. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι; Μια κουβέντα για τις Πρέσπες. Δέστε τώρα, στις
Πρέσπες η Κυβέρνηση συμφωνεί με το ΝΑΤΟ, με την ηγεσία του ΝΑΤΟ, συμφωνεί με την
Αμερική, συμφωνεί με την Ε.Ε. και η Ν.Δ. δεν συμφωνεί με την Κυβέρνηση αλλά συμφωνεί
με το ΝΑΤΟ, με την Αμερική και την Ε.Ε. και κάνει το παγώνι στην δεκάτη και έρχεστε
εσείς και λέτε εδώ αυτές τις…….. ή η αντίληψη σας δεν είναι τόσο καλή.

Λοιπόν, λέω συνάδελφοι τώρα, είναι σαν αυτό που είπε ο Λευτέρης για την
Λιγνιτική, ήμασταν σε μια Επιτροπή, εγώ, ο Λευτέρης, ο πρόεδρος, ο Δήμαρχος της
Κοζάνης κάτι φουρφούρια επιτροπές και είπαν ότι άμα χαθούνε, για την μεταλιγνιτική
περίοδο έτσι; άμα χαθούνε κανα δυο χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ εμείς λέει θα
βγάζουμε λουλούδια και θα τις καλύψουμε με 40. Κι εμείς τον ακούγαμε τον Δήμαρχο και
ποιον άλλο ήτανε εκεί, τους δημάρχους εκεί. Όταν ήρθε η πρόσκληση για Δ.Σ. νόμιζα ότι
θα ήταν διεκπεραιωτικό όμως είναι πολύ ουσιαστικό καθώς προέκυψαν πολλά σημαντικά
θέματα προς συζήτηση τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν αλλά και να μας
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βάλουν προ των ευθυνών μας γιατί, λες από την μια μεριά τώρα για τον Κανονισμό, είναι
fast track ένα πράγμα που αν δεν υπάρχει δόλος γιατί δεν το μεταθέτουμε; Ενώ, από την
άλλη μεριά, είμαστε τρομερά αυστηροί αν θα ξεχάσουμε να πάρουμε τηλέφωνο για την
Συνδικαλιστική άδεια, ναι εντάξει ρε παιδιά τώρα η ηγεσία θα έρθει σε δυσκολία δεν θα
έρθουμε εμείς που θα τρέχει να καλύψει αυτούς που θα τους εκβιάζει ότι αν δεν καλύψεις
την άδεια μου δεν θα σε ψηφίσω την άλλη φορά στο Συνέδριο, εγώ με τον Ηλία δεν
έχουμε τέτοια προβλήματα.

Λοιπόν, για δέστε τώρα για τις μονάδες, ξέρετε υπάρχει απόφαση εκεί που δουλεύω
εγώ και δεν δίνεται φράγκο για ανταλλακτικά και επισκευές γιατί θα κλείσει σε δύο χρόνια.
πολεμάμε δηλαδή, παίρνουμε υλικά που χρειαζόμαστε τα ανταλλακτικά από τις άλλες
μονάδες. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει αυτό που είπαν οι συνάδελφοι από την Μεγαλόπολη
ότι η πολιτική της Κυβέρνησης και αυτών που την στηρίζουνε είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,
ΝΔ, είναι τέτοια να απαξιώσει τις μονάδες έτσι ώστε να ρθει ότι έρθει που θα είναι εις
βάρος μας σαν «μάνα εξ ουρανού», που σημαίνει ότι όταν εμείς δεν κάνουμε τίποτα αλλά
αγωνιούμε για τον κανονισμό, δεν αγωνιούμε δηλαδή το πιο χαζό πράγμα υπάρχουν εκεί
που μας μεταφέρουν τα λεωφορεία έξι μήνες απλήρωτο το πετρέλαιο κι αγωνιούμε για τον
κανονισμό. Γιατί αν μας φύγουνε καμιά χιλιάδα άνθρωποι ακόμα θα πούμε ρε παιδιά τι να
κάνουμε, δεν υπάρχει προσωπικό. Έτσι δεν θα πούμε συνάδελφοι;

Σχετικά με την ασφάλιση, ελέγξτε λίγο το γεγονός ότι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα.
Στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο εξέτασαν 1000 παιδιά για την γρίπη, εμείς σαν Συνδικάτο
δεν πρέπει να πάμε και στην κοινωνία και στο νοσοκομείο και να τους πούμε μπράβο ρε
παιδιά και να βάλουμε και στο μυαλό μας ότι αυτή την περίθαλψη πρέπει να την κάνουμε
πολύ καλύτερη γιατί έχουμε παιδιά και γυναίκες. Εσείς βολευτήκατε με την ιδιωτική
ασφάλιση. Άρα πρέπει να φτιάξουμε αυτή την περίθαλψη ακόμα καλύτερη και να
πιστέψουμε ότι η δημόσια υγεία είναι αυτή που θα μας δώσει προοπτική. Αυτά αγαπητοί
συνάδελφοι.

Γιώργος: αγαπητοί συνάδελφοι καλή χρονιά, χρόνια πολλά και από εμένα, υγεία σε
όλους εσάς και τις οικογένειές σας. Θέλω να ευχηθώ στον Δημήτρη τον Πηλιχό καλή
σύνταξη να είναι γερός και δυνατός, καθώς επίσης και στον φίλο μου τον Σαράντο που
ακολουθεί. Όπως είναι γνωστό, εδώ και χρόνια, είναι διαχρονικό το έγκλημα που γίνεται εις
βάρος της ΔΕΗ, αυτό το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει όλοι και το βλέπουμε να
εξελίσσεται. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά αυτό το άνοιγμα της οικονομίας που λέγεται
ΔΕΗ προσπαθούνε με τον Α ή Β τρόπο να το απαξιώσουνε και να το λεηλατήσουνε. Πότε
λεγότανε Μικρή ΔΕΗ, μετά ήρθανε τα ΝΟΜΕ, τώρα ήρθε η αποεπένδυση πέρυσι. Δεν με
εκπλήσσουν αυτά που άκουσα από τους περισσότερους αλλά για να θυμηθούμε όμως και
κάτι το ’14 όταν παλεύαμε την Μικρή ΔΕΗ είχαμε μια αξιωματική αντιπολίτευση στο
πλευρό μας, προς τιμή τους, που το πήραν πίσω το Νόμο. Φέρανε μετά κάτι άλλο, άλλο
θέμα αυτό. τώρα που είχαμε την αποεπένδυση δεν εμφανίστηκε κανείς δίπλα μας, καμία
αξιωματική αντιπολίτευση, ήρθανε στα μουλωχτά περί τα μέσα Σεπτέμβρη στην
Μεγαλόπολη ο κύριος Σκρέκας στα μουλωχτά κάλεσε 10 -15 δικούς τους για να
χρησιμοποιήσω την καθομιλουμένη, και δεν απάντησε σε τίποτα. Και βγαίνουμε τώρα να
κατηγορούμε τους συναδέλφους που βρισκόμαστε σε μία Εταιρεία που αν μας διαφεύγει
σε όλους μας βρισκόμαστε σε μία Εταιρεία (φασαρία) και να ρωτήσω εδώ τους
συναδέλφους, μας διαφεύγει σε όλους μας ότι είμαστε σε μία Εταιρεία γερασμένη; Μήπως
ξέρουμε το ποσοστό που είναι άνω των 50 πόσο είναι; Και να συμφωνήσω εγώ ότι κάποιοι
στην Μεγαλόπολη θέλουν να φύγουνε. Στο Βόρειο Πεδίο που άκουσα από τον συνάδελφο
τον Μόσχο ‘ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να φύγει εκεί γιατί είναι αλλαγή; Μήπως είμαστε μία
γερασμένη Εταιρεία; Και πόσο θα μπορεί ο άλλος να δουλεύει στον καδοτροχό ή να είναι
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ηλεκτρολόγος και να ανεβαίνει στα πεδία στις 4 η ώρα την νύχτα; Τα γνωρίζουμε αυτά;
Και βγαίνουμε ελαφρά τη καρδία και κατηγορούμε τον κόσμο; Όχι δεν θα
κατηγορήσουμε τον κόσμο. Γιατί αν αυτά τα λέγαμε πριν μια δεκαετία θα σηκωνόντουσαν
και οι πέτρες εδώ μέσα. Ποιος καθόταν μετά τα πενήντα να δουλέψει; Πόσοι θα ήταν στην
Μεγαλόπολη αν το ’12 δεν γινόντουσαν όλα αυτά που γίνανε; Όλες αυτές οι περικοπές;
Πόσοι θα ήτανε; Δεν θα είχανε φύγει 500 άτομα; Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κι
ερχόμαστε τώρα και κατηγορούμε τους συναδέλφους.

Εγώ κάνω μία πρόταση πρόεδρε, αν αύριο δεν υπάρξει η πρόσφορά να ζητήσει η
Ομοσπονδία μέσω του Δ/νοντος Συμβούλου να γίνουν προσλήψεις στην Μεγαλόπολη κατ’
εξαίρεση από τον Νόμο. Αύριο το πρωί δηλαδή πόσοι έχουν κάνει αίτηση 245; 245 να
φύγουνε γιατί είναι μεγάλο το προσωπικό και να ζητήσουμε προσλήψεις. Δεν ξέρω αν θα
είναι οχταμηνήτες, μπορεί να ζητήσουμε προσλήψεις μονίμου προσωπικού ούτως ώστε και
τα νέα παιδιά να μπούνε στην δουλειά και να ανανεωθεί το προσωπικό, αυτή είναι η
πρόταση μου. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα στον κανονισμό που είπες κύριε πρόεδρε
θεωρώ ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση, καθώς επίσης θετική είναι και η εξέλιξη για τα
ΥΒΑΕ με την παρακράτηση να μην πληρώσει ο κόσμος και να δούμε τώρα και το πρόβλημα
της Ασφάλισης με την ενημέρωση που θα γίνει κάτω στην Μεγαλόπολη γιατί ο κόσμος κι
εκεί, πέραν του ότι θέλει να φύγει θα πρέπει να ενημερωθεί εννοείται. Σας ευχαριστώ.

Μόσχος: Χρόνια πολλά συνάδελφοι, ας ελπίσουμε ότι το 2019 να είναι καλύτερο
από τα προηγούμενα χρόνια. ακούω εδώ ότι κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τους
προηγούμενους και κάποιοι τους σημερινούς. Ίσως δεν καταλάβαμε ότι με ευθύνη όλων
των κυβερνήσεων αυτός ο γίγαντας έγινε ένας νάνος με ξύλινα πόδια. Ίσως εδώ δεν
κατανοήσαμε ότι πριν από δύο χρόνια με την ψήφο του συνόλου των πολιτικών
δυνάμεων, αντιπολίτευση και κυβέρνηση ψηφίσανε να ισχύουν τα ΝΟΜΕ και χθες
ακούσαμε αυτό που ξέραμε ότι το σύνολο της Λιγνιτικής και της Υδροηλεκτρικής δεν
φτάνει. Θα αγοράζουμε για να πουλάμε κάτω από το κόστος και αυτό το ψήφισε το
σύνολο των πολιτικών δυνάμεων κι εδώ κάποιοι καυχιόμαστε. Η πλειοψηφία εκτός του ΚΚΕ
είναι κατανοητό, για να μην κρυβόμαστε.

Δεύτερον, συνάδελφοι είμαστε ένα βήμα πριν την καταστροφή. Δεν είναι αυτά μόνο
που γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο ότι φεύγουν με σύνταξη και είναι πάρα πολλοί. Χάνεται η
τεχνογνωσία. Όσοι δουλεύεται στους σταθμούς και τα ορυχεία ξέρετε ότι για να γίνει ένας
καλός ηλεκτρολόγος θέλει δέκα χρόνια. για να γίνει ένας καλός ηλεκτρολόγος  στα ορυχεία
θέλει 15 χρόνια, ένας καλός χειριστής για να καταλαβαίνει τον χρόνο θέλει πολλά χρόνια,
χαθήκανε. Άκουσα 250 στην Μεγαλόπολη, 448 είναι από 1η Ιουνίου μέχρι αύριο με τον
………… χθες 450 είναι επάνω. Κι ακολουθούν τουλάχιστον 1000 αυτοί που δηλώσανε το
επόμενο διάστημα. Υπάρχει μέλλον; Θα υπάρχει καμιά προοπτική για την Επιχείρηση; Δεν
είναι μόνο ότι φύγανε, η τεχνογνωσία δεν αναπληρώνεται. Επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ
άλλοτε έστω και στο +5, προσλήψεις για να υπάρχει συνέχεια σ’ αυτό το λίγο κομμάτι που
μένει. Πριν από λίγο καιρό δώσαμε έναν αγώνα όλα τα προηγούμενα χρόνια για να
πάρουμε την περιβόητη παράταση. Την πήραμε. Σήμερα, ευθέως λέει ο Παναγιωτάκης ότι
δεν χωράει το Αμύνταιο δουλεύει τις υπόλοιπες ώρες και το 21 σταματάει, δεν μας
καλύπτει. Δεν μας καλύπτει γιατί δεν θα μείνει τίποτα το επόμενο διάστημα.  Χρειάζεται η
προσπάθεια. ΑΗΣ Καρδιάς δεν πρέπει να σταματάμε είναι σε τελείως διαφορετικό καθεστώς
από ότι είναι ο ΑΗΣ Αμυνταίου από τις καμινάδες. Λίγες μέρες μείνανε. Χρειάζεται
προσπάθεια και επαγρύπνηση για όλα τα μεγάλα αυτά θέματα λοιπόν, δεν χρειάζεται εδώ
να λέμε  ποιος φταίει, ποιος δεν κάνει, ενεργειακός σχεδιασμός, κακός για εμάς για τους
λιγνίτες. Ακούσατε κάτι άλλο από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα που έπρεπε να
βγουν από κάτω……. Σιγή ιχθύος. Κάποιοι νοσταλγοί της Μικρής ΔΕΗ σήμερα λέμε
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καταστροφικά και το ξεπούλημα κι αποεπένδυση, εγώ δεν βλέπω κανέναν άλλο στο
πλευρό μας όπως ήτανε. Ξεπουλημένοι οι σημερινοί που είναι οι άλλοι; Γιατί βλέπω κάποιοι
εδώ μέσα σε μια γωνία αν κάποιοι ξεπουλάνε και κάποιοι είναι καλοί. Ξέρετε πολύ καλά τι
θα γίνει. Είπαμε με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ο γίγαντας έγινε νάνος και το μέλλον
το δικό μας είναι αβέβαιο. Ποιος τρέφει αυταπάτες; Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει
Ομοσπονδία. η συνεχής ροή για συνταξιοδότηση, το κλείσιμο των εργοστασίων, με τις
ΑΠΕ; Ξέρετε τι έγινε όλο το Γενάρη με τις παγωνιές; 12άωρα δούλευαν οι συνάδελφοι κι
ακόμα δουλεύουν. Δεν κάναμε καμία κίνηση. Βάλαμε πλάτη για να μην σβήσει η παραγωγή
και σήμερα φτάσαμε στον σχεδιασμό που γίνεται, προχθές μας ενημέρωσαν 14
εκατομμύρια τόνους θέλει για το ’19 ο Άγιος Δημήτριος όπως όμως τα υπολογίζουμε δεν
μπορεί να δώσει πάνω από 12,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο που υπολείπονται θα
φέρουν πετρέλαια;

ΑΗΣ Καρδιάς έχει αντικειμενική δυσκολία σήμερα το ορυχείο Καρδιάς. Χρειάζεται να
τροφοδοτήσει με άλλα 2 εκατομμύρια  το Νότιο, δεν μπορεί. Έχει φύγει κόσμος, δεν
υπάρχουν συντηρήσεις, δεν υπάρχει εξοπλισμός, τι θα γίνει; Θα τα βρούμε μπροστά μας.
κι εμείς καθόμαστε αν και κακό αυτό και το άλλο, λύκος ο ένας λύκος και ο άλλος, ήρθε η
ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να τα βάλουμε μπροστά και να σώσουμε ότι έχει
μείνει. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Καρράς: λοιπόν συνάδελφοι, έχετε μία εμμονή και ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν
πρόταση και θεωρούν ότι είναι ανεξάρτητοι ενώ η ΔΑΚΕ επιμένετε να μας παντρεύεται ως
μια παράταξη  και να μην διαβάζετε ολόκληρο το όνομα Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση
Εργαζομένων, έχετε μία εμμονή επειδή αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το όνομά
σας ΣΑΔ, ΜΕΤΑ, ΑΡΚΕ να θέλετε να μας παντρέψετε με μια πολιτική ενώ εσείς είστε σαν
καπέλο. Κι εδώ να μπούμε σε ένα ιδεολογικό ζήτημα. Εμείς, ποτέ δεν λαϊκίσαμε και δεν
επενδύσαμε στο πρόβλημα είχαμε μια ζωή την ίδια θέση, διαχρονικά. Λέγαμε, ότι είμαστε
πατριώτες, έχουμε πρώτα το μυαλό μας στο ελληνικό έθνος, θέλουμε την ενεργειακή
ασφάλεια, θέλουμε εξορθολογισμένη διαχείριση του λιγνίτη σε βάθος χρόνου για τα παιδιά
μας, δεν θέλουμε να εξαρτιόμαστε από εισαγώγιμο προϊόν, δεν θέλουμε να εξαρτιόμαστε
από τις γείτονες χώρες που αυτή την στιγμή δημιουργούν και πολιτικό πρόβλημα θα δούμε
αν το λύσει ο πρωθυπουργός τώρα μια και θα πάει εκεί ή αν το λύσει η Διοίκηση της ΔΕΗ
επενδύοντας στην Τουρκία, και είχαμε ξεκάθαρη θέση επάνω σε αυτό. και θέλετε να σα πω
και κάτι σε αυτό συνακολουθούσατε και κάποιοι άλλοι. Όχι όλοι, και το ταξικό που λετε
εδώ με χιούμορ. Πάμε παρακάτω.

Δεν είπαμε ποτέ ότι είναι μόνο αγαθό κοινωνικό, είπαμε ότι είναι και καταναλωτικό.
Στην υπερφορολογημένη Ελλάδα εμείς λέμε το εξής, όχι άλλους φόρους. Εμείς
προτείνουμε ανάπτυξη. Σε ότι αφορά στην Μικρή ΔΕΗ εμείς ήμασταν αντίθετοι  αυτή είναι
η αλήθεια γιατί λοιπόν παντρεύεται την ΔΑΚΕ με την Μικρή ΔΕΗ; στην αγωνία του ΠΑΣΟΚ
ή αν θέλετε και κάτι επί ΝΔ που θέλουν να λένε ότι αυτή την συγκυρία αν ανοίγαμε την
αγορά με δυο –τρεις εταιρείες δεν θα γινόταν μπάχαλο; 27 πάροχοι; Ένα μπάχαλο
δημιουργήθηκε την τελευταία τετραετία με Κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον πρώτο χρόνο
άλλαξαν την πολιτική τους και ήρθαν πιο δεξιά από ότι είμαστε εμείς. Κι εξαίρεσα κάποιους.
Τώρα, αν θέλετε κι εγώ θα συμφωνήσω ότι πλησιάσατε πολύ κοντά είναι ωραίο να
συνεργαστούμε ΑΡΚΕ ΔΑΚΕ δεν έχει μεγάλη απόσταση. Ήρθατε για να φέρετε την πλήρη
απελευθέρωση της ενέργειας.

Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι καταλογίσατε ευθύνες εγώ δεν έχω να σας πω και
κάτι κι ούτε θα μπω στον πειρασμό να δικαιολογήσω τον Σκρέκα τον Κώστα, όμως συχνά
–πυκνά κι αφού ρίξατε το γάντι πρόεδρε θέλω απόφαση από εδώ από το Δ.Σ. στέλνουμε
γράμμα στον Τομεάρχη Ενέργειας της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και σε όλα τα κόμματα
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να έρθουν εδώ στην ΓΕΝΟΠ και όποιος άλλος θέλει να καταθέσει τον ενεργειακό
σχεδιασμό του κάθε κόμματος. Αλλά θεωρώ ότι ο Σκρέκας θα ρθει, άλλοι δεν θα ρθουν,
που πολλές φορές τους έχουμε κατηγορήσει και μάλιστα από αυτό το βήμα ότι πήγαιναν
σε μυστικές παρασυναγωγές πολιτικοσυνδικαλιστικές με Συνδικάτα και μιλάγανε κρυμμένοι
σε άλλα ορυχεία ή σε άλλες μονάδες.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ …


