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K
υρίαρχο συνδικαλιστικό ζήτη-
μα του τριμήνου αποτέλεσε
ασφαλώς η υπογραφή Συλ-

λογικής Σύμβασης Εργασίας. Η
διαπραγμάτευση και η υπογραφή
κάθε Σ.Σ.Ε. αποτελεί πρόκληση για
κάθε συνδικάτο και μοχλό ισχυρο-
ποίησης του θεσμού των Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων. Η όλη διαδικασία
όμως αφήνει και μεγάλα περιθώρια
δημαγωγίας.

Κάθε Σ.Σ.Ε. είναι ευάλωτη σε κρί-
σεις. Κρίσεις που διαμορφώνονται
από προσωπικές προσδοκίες, υπο-
κειμενικές εκτιμήσεις του περιβάλ-
λοντος, ακόμα και από υστεροβουλία.

Κρίσεις που ευνοούνται όμως από
την ασφάλεια της υπογραφής μιας Σ.Σ.Ε. Η κριτική εκ του
ασφαλούς και η επαναστατική γυμναστική βρίσκουν εύφο-
ρο έδαφος στην παραγνώριση των συνθηκών του περιβάλ-
λοντος και στην υπεραπλούστευση του μηδενισμού.

Ενισχύουν φαινόμενα τραγελαφικά όπως αυτά που ανα-
πτύχθηκαν με τις διατακτικές σίτισης, όπου κάποιοι που αρ-
νήθηκαν να υπογράψουν την σχετική Σ.Σ.Ε. έτρεξαν πρώ-
τοι και τρέχουν να ευνοηθούν από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η ΕΣΣΕ 2021, θα μπορούσε να είναι καλύτερη αν ήταν
διαφορετικές οι συνθήκες. Αν υπήρχε γενική πολιτική αυ-

ξήσεων, αν δεν
υπήρχε πανδημία,
αν υπήρχε μεγα-
λύτερη μαζικότη-
τα, αν, αν, αν…

Ωστόσο, οι ερ-
γαζόμενοι πλέον
στον Όμιλο ΔΕΗ
έχουν την ασφά-
λεια μιας Συλλογι-
κής Σύμβασης Ερ-
γασίας.

Ο Όμιλος συνε-
χίζει στο δρόμο της
οργανωτικής μεγέ-
θυνσης με ρυθμούς
που καθιστούν
αδύνατη την ενη-
μέρωση των αντί-
στοιχων ιστότοπων
(sites). Νέες Γεν Δι-
ευθύνσεις κ.τ.λ. δη-

μιουργούνται, νέοι Γεν. Διευθυντές, Διευθυντές, Βοηθοί Δι-
ευθυντές, αλλά ένα σύστημα αξιολόγησης η ΔΕΗ αδυνατεί
να εφαρμόσει εγκαίρως, παρότι επί δεκαετίες δεν υπήρχε μα-
ζικό πρόβλημα.

Οι εισηγητές-υπερασπιστές του “Νέου” Κανονισμού Αξιο-
λόγησης αδυνατούν να τον εφαρμόσουν. Εκατοντάδες συ-
νάδελφοι περιμένουν να αξιολογηθούν για το 2019!!! Για το
2020 ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Για ποιον εκ-
συγχρονισμό και για ποια ανθρωποκεντρική κουλτούρα στη
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων να μιλήσουμε;

Η εισβολή “στελεχών από την αγορά” λαμβάνει και αυτή
τεράστιες διαστάσεις. Όπου υπάρχει ποσόστωση, με την με-
γέθυνση του οργανογράμματος, αυξάνει και ο αριθμός που
αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από το νόμο ποσοστό. Δεν εί-
ναι απίθανο να στραβοκοιτάνε και τις θέσεις των Τομεαρχών
και Υποτομεαρχών…

Η “Μήδεια” ανέδειξε πολλές και ποικίλες παθογένειες των
εμπλεκόμενων φορέων. Παθογένειες που αποτέλεσαν αντι-
κείμενο πλήθους ερωτήσεων στο πλαίσιο του Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου. Περιφέρεια, Δήμοι, ΔΕΔΔΗΕ με αλλη-
λοκατηγορίες προσπάθησαν να μεταβιβάσουν την ευθύνη.
Ανέδειξε όμως και την εργατικότητα, το επίπεδο τεχνογνω-
σίας των συναδέλφων που έλαβαν αγόγγυστα το βάρος της
αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Ανέδειξε, επίσης, την απόλυτη ανάγκη πρόσληψης
προσωπικού, η οποία γίνεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω συ-
νταξιοδότησης πολλών συναδέλφων. Η αντίληψη περί με-
γέθυνσης των εργολαβιών κατέρρευσε υπό το βάρος των δύο
θανατηφόρων ατυχημάτων που είχε ως θύματα 5 εργαζό-
μενους.

Ο Απρίλιος ήταν μήνας ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων
Χρήσης για τον Όμιλο ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ. Ως προς τον
Όμιλο ΔΕΗ, προβλήθηκε η κερδοφορία του, η οποία όμως
δε συνοδεύεται από πολλά θετικά στοιχεία. Ο κύκλος εργα-
σιών μειώθηκε, το μερίδιο αγοράς συρρικνώθηκε, οι επεν-
δύσεις μειώθηκαν. Για μέρισμα ούτε λόγος. Οι εμπορικές απαι-
τήσεις δε φαίνονται να μειώνονται. Ωστόσο η δαπάνη αμοι-
βών των μελών των Δ.Σ. και των Αναπληρωτών Δ.Σ. και Γεν.
Διευθυντών αυξήθηκε κατά 66,5% σε σχέση με το 2019. Όσο
για την εξυπηρέτηση των πελατών ο μέσος χρόνος για απλές
νέες συνδέσεις ανέρχεται σε 32!!! ημέρες.

Κερδοφορία παρουσίασε και ο ΑΔΜΗΕ, υπενθυμίζοντας
το πλήγμα της απόσχισης από τη ΔΕΗ.

Αβεβαιότητα επικρατεί και στο διατηρήσιμο έως σήμερα
τμήμα-μηχανισμό του Ασφαλιστικού μας, με τον e-ΕΦΚΑ
να προβαίνει σε κινήσεις που ενέχουν κινδύνους για την απο-
τελεσματικότητα του μηχανισμού.

Καλή ανάγνωση!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του πατέρα του Γραμματέα του Δ.Σ.

του Συλλόγου μας Διακουμάκο Κωνσταντίνο. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογέ-

νεια της συναδέλφου-μέλους μας Παπαροϊδάμη Μαρίας, καθώς και στους συναδέλφους-μέλη μας Μαρι-

νίδου Ελένη για την απώλεια του πατέρα της, Μικρούλη Δήμητρα για την απώλεια της μητέρας της και Φι-

λίππου Αντωνία για την απώλεια του πατέρα της.

editorial
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ

προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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8 Μαρτίου
Παγκόσμια

Ημέρα�της�Γυναίκας
8 Μαρτίου μια ημέρα τιμής για τη γυναίκα, μια

ημέρα που συμβολίζει διαχρονικά των αγώνα
όλων των γυναικών για μια κοινωνία ίσων ευ-
καιριών. 

Σήμερα τιμούμε τη γυναίκα για την προσφο-
ρά της ως μητέρα, σύζυγο και φυσικά ως εργα-
ζόμενη με ενεργό ρόλο μέσα στην Ελληνική κοι-
νωνία. Οφείλουμε να εμπνευστούμε από τον
αγώνα των γυναικών της Νέας Υόρκης , που στις
8 Μαρτίου του 1857 σήκωσαν το ανάστημά τους
απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσής
τους. Διεκδικώντας λιγότερες ώρες δουλειάς, ίσο
μισθό, και ίση εργασία με τους άντρες. 

Στην οικονομική κρίση που όλοι βιώνουμε, οι
Ελληνίδες εργαζόμενες δέχονται ίσως σε με-
γαλύτερο βαθμό την επίθεση στα εργασιακά δι-
καιώματά τους. Με απολύσεις, με ανασφάλιστη
εργασία, με εφαρμογή ελαστικών μορφών απα-
σχόλησης, με εκ περιτροπής εργασία. 

164 χρόνια μετά οι εργαζόμενες γυναίκες συ-
νεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς να ξεχνούν τις κα-
τακτήσεις τους που με αίμα , αγώνες και θυσίες
κερδίσανε.

Οι Ελληνίδες εργαζόμενες ήταν, είναι και θα
παραμείνουν στην πρωτοπορία των αγώνων
για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ευημερίας, συ-
νοχής, αλληλεγγύης και ανθρώπινης. Το έχουν
αποδείξει διαχρονικά με τη συμμετοχή τους
στους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Ως Πανελλαδικός Σύλλογος Υπαλλήλων
ΔΕΗ ενισχύουμε διαχρονικά τη συμμετοχή των γυ-
ναικών στα Συνδικάτα κερδίζοντας κάθε ημέρα
όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη τους. 

Καλούμε τις Διοικήσεις του Ομίλου ΔΕΗ και
του ΑΔΜΗΕ, να σταθούν αρωγοί στην πράξη,
στην προσπάθεια των γυναικών να ανταποκρι-
θούν στους πολλαπλούς ρόλους της σύγχρονης
εποχής.

Τις καλούμε να αναλάβουν και να υλοποιή-
σουν πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Συν-
δικάτο που θα δημιουργούν ένα πλαίσιο σεβα-
σμού προάσπισης της ισορροπίας μεταξύ ζωής
και εργασίας.

Τις καλούμε να επενδύσουμε όλοι μαζί τις ελ-
πίδες μας για καλύτερο αύριο, για μας και τα παι-
διά μας με αξιοπρέπεια όπως αξίζει σε μια σύγ-
χρονη κοινωνία.

Αναγκαιότητα η κύρωση της Σύμβασης
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

Η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

θεωρείται ένα διεθνές μέσο, το οποίο αναγνωρίζει σε πα-

γκόσμιο επίπεδο ότι η βία και η παρενόχληση στην ερ-

γασία παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Την επικύρωση της παραπάνω Σύμβασης ζητά το Δί-

κτυο των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων, θεωρώντας

ότι είναι εξαιρετικά σημαντική για δύο λόγους: 

α) αναγνωρίζει τη σεξουαλική παρενόχληση και την

παρενόχληση λόγω φύλλου στην εργασία, ως μορφές έμ-

φυλης βίας και επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και 

β) αναγνωρίζει για πρώτη φορά τις επιπτώσεις της εν-

δοοικογενειακής βίας στον κόσμο της εργασίας. 

Η κουλτούρα της σιωπής για τα θύματα της βίας πρέ-

πει να ανατραπεί και να πέσει φως στα αίτια και στη σκο-

τεινή εκείνη πλευρά που αναπαράγει έμφυλες σεξιστικές συμπεριφορές.

Οι μεθοδεύσεις περιορισμού των δυνατοτήτων των γυναικών για επαγγελματι-

κή εξέλιξη, η κατάργηση κρίσιμων συνταξιοδοτικών διατάξεων που αφορούσαν στην

πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών ως αναγνώριση της αδυναμίας του Κράτους

Πρόνοιας να στηρίξει την οικογένεια λειτουργώντας σε βάρος των γυναικών, η ανι-

σότητα ευκαιριών, αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που οι γυ-

ναίκες αντιμετωπίζουν. 

Η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κυρώθηκε στη Γενεύη τον

Ιούνιο 2019 και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 21 Ιουνίου 2021.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης θα είναι από τις πρώτες

χώρες που θα την κυρώσουν.

Πρέπει η χώρα μας να την ενσωματώσει στο Δίκαιό της και να περάσει αυτά τα

λόγια στις πράξεις ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες δομές πρόληψης και προστα-

σίας.

Στόχος πρέπει να γίνει η ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης, η πρόβλεψη

κυρώσεων, η εξασφάλιση αποτελεσματικών μέσων ελέγχου και η διερεύνηση πε-

ριπτώσεων βίας και παρενόχλησης μέσω αρμόδιων φορέων.

Η εξαγγελία επικύρωσής της είναι πολύ σημαντική όμως δεν αρκεί για να δώ-

σει απαντήσεις, χωρίς τη συμμετοχή των χιλιάδων αόρατων θυμάτων σε όλους τους

χώρους εργασίας.

Οι αποδέκτες της άνισης μεταχείρισης, των προσβολών, των εξωθήσεων σε σφάλ-

ματα λόγω λεκτικής και ψυχολογικής πίεσης, σε συνδυασμό με κακόβουλα σχόλια

για δήθεν ελλιπή απόδοση, πρέπει να συμμετέχουν και σε αυτό το Δημόσιο διάλο-

γο. 

Τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ακραίες συμπεριφορές στο θέατρο και τον αθλη-

τισμό μπορεί να πετυχαίνουν τη διαπόμπευση κάποιων και να τροφοδοτούν την πε-

ριέργειά μας, αλλά δεν βοηθούν όλους όσους βιώνουν τον εφιάλτη της σεξουαλι-

κής παρενόχλησης.

Με την κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την

εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας το νομοθετικό

πλαίσιο γίνεται πιο ισχυρό.

Είναι ώρα αποφάσεων και ευθύνης προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε μορ-

φής βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα,

η θέσπιση κανόνων, η εφαρμογή μέτρων πρόληψης, η κατάλληλη ενημέρωση και υπο-

στήριξη στην εργασία με τις οργανώσεις των εργαζομένων, η ανάπτυξη και η ενί-

σχυση των δομών στήριξης και των ελεγκτικών μηχανισμών όπως το ΣΕΠΕ είναι απα-

ραίτητα. 

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στην κατεύθυνση αυτή είναι

ιδιαίτερα σημαντική, ώστε τα όρια να είναι σαφή σε όλους και τόσο οι εργαζόμενοι

όσο και οι εργοδότες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τι είναι παρενόχληση και

βία και τι όχι.

της Αιμιλίας Τσόκου

μέλους Δ.Σ. ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
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Αθήνα 16/04/2021

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο & ΔΝΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
κο ΣΤΑΣΣΗ Γεώργιο.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσωπικού.

Σχετ.: Η 118/2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμ-
βούλου ΔΕΗ Α.Ε.

κε Πρόεδρε,
με την παρούσα, διαμαρτυρόμαστε σχετικά με την κα-

θυστέρηση έναρξης, για ακόμα μια χρονιά,  της διαδικα-
σίας αξιολόγησης προσωπικού.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η διαδικασία αξιο-
λόγησης του προσωπικού για το έτος 2020, έπρεπε να έχει
περατωθεί έως το τέλος Μαρτίου και αυτή δεν έχει αρχί-
σει ακόμα.

Επαναλαμβάνεται, για άλλη μια χρονιά, η αδυναμία της
Επιχείρησης να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση, με δυσμενή
αποτελέσματα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Η απαξίωση της Αξιολόγησης, ως εργαλείο ανάπτυξης

του εργαζομένου και βελτίωσης της απόδοσής του.
β) Η μεγάλη καθυστέρηση απόδοσης των μισθολογικών

προαγωγών στους δικαιούχους.
Επισημαίνουμε, την ύπαρξη εκατοντάδων εκκρεμοτή-
των αξιολόγησης για το έτος 2019 ακόμα.

γ) Η μη εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεως. 
δ) Η δημιουργία πλήθους τροποποιητικών αποφάσεων συ-

νταξιοδότησης, για τους συναδέλφους που συνταξιο-
δοτούνται. 

Αναμφίβολα, η αδυναμία της Επιχείρησης να εφαρμό-
σει έγκαιρα και αξιόπιστα τη διαδικασία Αξιολόγησης του
προσωπικού, δε συνάδει με την προσπάθεια εκσυγχρονι-
σμού της Επιχείρησης.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες ώστε:
α) να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης για το έτος

2020, 
β) να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το έτος 2019 

και σχετική ενημέρωσή μας ώστε να ενημερώσουμε με
τη σειρά μας τα μέλη μας. 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ

Ο Πρόεδρος
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Είναι απορίας άξια, η αδράνεια που πλαισιώνει την Αξιολόγη-
ση Προσωπικού στη ΔΕΗ. Μια αδράνεια που μπορεί να ερμηνευθεί
και ως αδιαφορία.

Ο Νέος Κανονισμός Αξιολόγησης, έμπνευση της προηγούμενης
Διοίκησης, προβλήθηκε ως μέγα εκσυγχρονιστικό επίτευγμα, προ-
ωθήθηκε με πλήθος σεμιναρίων, ωστόσο η εφαρμογή του παρουσιάζει
πρωτοφανείς καθυστερήσεις. 

Απρίλιο του 2021, δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του 2019
και βέβαια δεν έχει αρχίσει η διαδικασία για την αξιολόγηση του
2020. 

Η αδυναμία της Επιχείρησης, να εφαρμόσει τον Κανονισμό, τον
απαξιώνει ως εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης των εργαζομένων,
αλλά πλήττει και τους εργαζόμενους που καθυστερούν υπερβολι-
κά οι μισθολογικές τους προαγωγές.

Ο προβαλλόμενος εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη ανθρωποκεντρικής
κουλτούρας, προς το παρόν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον πολλα-
πλασιασμό των αρμοδίων Διευθύνσεων και όχι μόνο!

Σιωπά η Διοίκηση, στα απλά ερωτήματα:
1. Πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του 2019;
2. Πότε θα αρχίσει η αξιολόγηση του 2020;
Δεν είναι εύκολα αντιληπτό, γιατί επικρατεί αυτός ο στρου-

θοκαμηλισμός. Τόσα χρόνια δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της
έγκαιρης αξιολόγησης του προσωπικού;

Το παράδοξο είναι ότι ενώ υπάρχει σχετική απόφαση για την
έναρξη και λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, δεν είναι εφαρμό-
σιμη!!! Και αφού δεν είναι εφαρμόσιμη, γιατί δεν την αλλάζουν;
Μετά από τόσα χρόνια δεν έχει καταστεί δυνατό, να καταγραφούν
οι αδυναμίες της διαδικασίας και να ληφθούν οι κατάλληλες διορ-
θωτικές αποφάσεις;

Πως γίνεται ανεκτή αυτή η αδιαφορία;
Ή μήπως οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η αξιολόγηση και η επακόλουθη

μισθολογική προαγωγή των συναδέλφων – των λίγων ευρώ περισ-
σότερων για τους δικαιούχους-αποτελεί ελάσσων θέμα;

Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος αρμόδιος να απαντήσει;
Μπορείτε λοιπόν, κύριοι αρμόδιοι, να συνεχίσετε να στρουθο-

καμηλίζετε, προβάλλοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα – αφού δεν
σας αγγίζει – ή

Μπορείτε να αναγνωρίσετε το πρόβλημα και να λάβετε τις ανα-
γκαίες πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας στην πράξη το

σεβασμό σας προς το προσωπικό.

Μίλησε
κανείς;

2
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Σε ομηρία οι συνάδελφοι
του Ασφαλιστικού

Ενισχύεται η αβεβαιότητα στους αποσπασμένους ή διατιθέμενους συναδέλφους στους
Ασφαλιστικούς Φορείς. 

Αβεβαιότητα που μεγενθύνεται καθώς ο e-ΕΦΚΑ προσπαθεί να στελεχώσει το νέο
του ομιχλώδες οργανόγραμμα. Έτσι προχώρησε στην ένταξη των συναδέλφων που
τώρα υπηρετούν σε ένα τμήμα σε δυο τμήματα.

Η Επιχείρηση αυτή, παραβιάζει κατάφορα το πνεύμα με το οποίο διατέθηκαν οι συ-
νάδελφοι στο ΤΑΠ-ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο δεν είναι άλλο από το περιγραφόμε-
νο στο άρθρο 6 του Ν. 3655/2008, δηλ. την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υπο-

καταστήματος Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.

Η μετακίνηση των συναδέλφων σε διαφορετικό τμήμα από αυτό που ασχολείται με
θέματα ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, δε συνάδει με τα πα-
ραπάνω.

Οι συνάδελφοι έχουν παραμείνει στους Ασφαλιστικούς Φορείς για συγκεκριμένους
λόγους και αποτελούν κατά γενική ομολογία πρότυπο αποτελεσματικότητας και όχι με
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και την κατάλληλη υποστήριξη.

Οποιαδήποτε παρέγκλιση από τους λόγους παραμονής τους, δε μπορεί να γίνει ανε-
κτή. 

Άμεση ήταν η παρέμβαση του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ με επιστολή του προς τον ΔΝΣ του
ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προς κάθε κατεύθυνση.

Θανατηφόρο δυστύχημα στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Τραγικό εργατικό δυστύχημα στην Εύβοια με τρεις νεκρούς  

Τραγικό εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς συνέβη λίγο

μετά τις 12 το μεσημέρι στον Πύργο ψύξεως της 5ης Μονάδας

του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι εργαζόμενοι, σε εταιρία που

συμμετείχε στις εργασίες αποθείωσης, έπεσαν από το καλάθι

στο οποίο βρίσκονταν και ήταν αναρτημένο σε μεγάλο ύψος.

Το νέο εργατικό δυστύχημα έγινε λίγες ημέρες μετά το δυ-

στύχημα στην Εύβοια όπου χάθηκαν άλλοι τρεις εργαζόμενοι,

μεγαλώνοντας τη λίστα των θανάτων από εργατικά ατυχήματα

στη χώρα μας.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει τη θλίψη της και τα θερμά συλλυ-

πητήρια στις οικογένειες των εργαζομένων που χάθηκαν.

Ταυτόχρονα, ζητά την άμεση διερεύνηση των συνθηκών του

εργατικού δυστυχήματος και την αναζήτηση των ευθυνών που

υπάρχουν.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θέλει να υπογραμμίσει για μια ακόμη φορά

τον κρίσιμο ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών όπως του Σώ-

ματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αλλά και την ανάγκη να

ενισχυθεί αυτό ώστε να ελέγχονται αποτελεσματικά τα μέτρα προ-

στασίας και να σταματήσει η ασυδοσία στους χώρους εργασίας.

Για να σταματήσει η θλιβερή στατιστική των εργατικών

ατυχημάτων χρειάζεται η άμεση και αποτελεσματική κινη-

τοποίηση όλων (Υπουργείου Εργασίας, Ινστιτούτων όπως το

ΕΛΙΝΥΑΕ αλλά και της ΓΣΕΕ, των Συνδικάτων αλλά και των ερ-

γοδοτικών Οργανώσεων).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε το δυστύχημα στο Γυμνό

Ευβοίας όταν κατά τη διάρκεια εργασιών εργολάβου στο δίκτυο

του ΔΕΔΔΗΕ τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακό-

μη τραυματίστηκε.

Το δυστύχημα και η απώλεια τριών ανθρώπων θέτουν σο-

βαρά και αμείλικτα ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απα-

ντηθούν. Οι συνθήκες και τα αίτια που το προκάλεσαν θα απο-

καλύψουν εάν και ποιες ακριβώς ήταν οι ελλείψεις, οι αδυναμίες

και τα κενά που υπήρχαν στην ασφάλεια των εργαζομένων και

τελικά στοίχισαν τη ζωή τους.

Η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών του εργατικού δυ-

στυχήματος και των ευθυνών που υπάρχουν είναι επιτα-

κτική ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες νέων εργατικών ατυ-

χημάτων στο μέλλον.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικο-

γένειες των τριών εργαζομένων που χάθηκαν και εύχεται καλή

ανάρρωση στον τραυματία.

Επειδή οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ έχουν το θλιβερό προ-

νόμιο των εργατικών ατυχημάτων με τον «αόρατο εχθρό», που

είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

καλεί ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους να προνοούν και να λαμ-

βάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα γιατί

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΣΟ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης θεομη-
νίας «ΜΗΔΕΙΑ» που έπληξε τη χώρα και,
ιδίως, περιοχές του Βόρειου Τομέα της Αθή-
νας, με πολυήμερες διακοπές ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και, κατά συνέπεια, ανυπέρβλητα προ-
βλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών,
αναδείχτηκαν τα σοβαρά προβλήματα που
υπάρχουν στο πεπαλαιωμένο και με ελλείψεις
δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η μείωση των ετήσιων επενδύσεων
έφτασε έως και 75%, με αποτέλεσμα την έλλειψη συντήρησης και την
παλαίωση του εξοπλισμού.

Επιπλέον, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ενοποι-
ήσει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν ως βασικό στόχο τη
μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ασφάλειας εφο-
διασμού. Η ελληνική οικονομία, μετά την απόσυρση του λιγνίτη για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, περνάει - μέσα από τη διάδοση της
ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές και τις ηλεκτροκίνητες αντλίες θερ-
μότητας στα κτίρια - στην αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος, αντί για
πετρέλαιο/αέριο. Συνεπώς, απαιτείται δίκτυο μεγαλύτερης χωρητι-
κότητας.

Εξάλλου, στον ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας προ-
βλέπεται, εκτός των άλλων, και η διασύνδεση του ηπειρωτικού συ-
στήματος με τα νησιά, αλλά και την Κύπρο, προκειμένου να βγει από
την ενεργειακή απομόνωση, για οικονομικούς και γεωστρατηγικούς
λόγους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Tι σκοπεύει να πράξει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα άμεσα προ-

κειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις με σκοπό:
α) την υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ με στόχο την

ασφάλεια του δικτύου μεταφοράς- διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ατμοσφαιρικά-φυσικά φαινόμενα και

β) τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δικτύων του
ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ, ενόψει της απανθρακοποίησης της ελληνι-
κής οικονομίας και της αύξησης του ποσοστού των ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή, στο πλαίσιο της ενεργειακής και εθνικής
ασφάλειας.

Αθήνα, 05.03.2021
Ο ερωτών βουλευτής

Δημήτρης Καιρίδης

ΘΕΜΑ: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και ενεργειακή πολιτική

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με δημοσιεύματα αναφέρεται ότι

με τροπολογία σε νομοσχέδιο που θα κατα-
τεθεί στην Βουλή, πρόκειται να δοθούν στους
Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας οι παραλί-
μνιες εκτάσεις που είχε απαλλοτριώσει η
ΔΕΗ, αλλά δε θα ισχύσει το ίδιο για τη Μεγα-
λόπολη. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η
τροπολογία θα αναφέρει τα εξής:

«Οι εκτάσεις που παραχωρούνται στο Δημόσιο, επιτρέπεται να δια-
τίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την
εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές
και να διατίθενται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για χρή-
σεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς αυτών».

Πριν κάποιες ημέρες κατά τη συζήτησή μας στη Βουλή για τη Με-
γαλόπολη, είχα αναφέρει ότι «Αδικείτε την Αρκαδία και τους Αρκάδες
κατάφορα. Λέτε, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα αντισταθμιστικά οφέλη για

δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή όπως η μοριοδότηση για προ-
σλήψεις στον ΑΣΕΠ μπορεί να περιλαμβάνει όλο τον Ν. Κοζάνης, αλλά
όχι ολόκληρο το νομό Αρκαδίας. Ανάλογα είχε πράξει και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν
αποφασίστηκε η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μόνο για
την Μεγαλόπολη, ενώ αντίθετα η απόφαση αυτή ίσχυσε για ολόκλη-
ρη τη Δυτ. Μακεδονία» Για ακόμη μια φορά πρόκειται να ισχύσουν δια-
φορετικά κριτήρια και να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις ανάμεσα
σε δυο περιοχές της χώρας που πλήττονται από την απολιγνιτοποίη-
ση.

Ως εκ τούτων ερωτάται ο Υπουργός:
Ποιο είναι το σχέδιο για τη διαχείριση των εκτάσεων που αποδε-

σμεύονται από τη ΔΕΗ στις λιγνιτικές περιοχές;

Αθήνα, 18.02.2021
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των εκτάσεων που αποδεσμεύονται από τη ΔΕΗ στις λιγνιτικές περιοχές
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα

Κύριε Υπουργέ, 
ως γνωστόν, εδώ και τρία χρόνια, με την

αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
για το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών Αερίων
Θερμοκηπίου, η Ελλάδα δικαιούται να παρα-
λάβει από το Ευρωπαϊκό απόθεμα πρόσθετα
25 εκ. δικαιώματα από την πώληση των
οποίων θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την
απανθρακοποίηση των νησιών της. Ουσια-

στικά δηλαδή η Ε.Ε. έχει πει εδώ και τρία χρόνια στην Ελλάδα: «Σου
δίνω αυτά τα έξτρα δικαιώματα ώστε να μπορέσεις να φτιάξεις τις υπο-
θαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική
χώρα και να πάψεις επιτέλους να λειτουργείς τις ακριβές και ρυπο-
γόνες πετρελαϊκές μονάδες στα νησιά». Με τις σημερινές τιμές στο χρη-
ματιστήριο δικαιωμάτων μιλάμε για 850 εκ. ευρώ δωρεάν χρήμα! 

Το απίθανο όμως είναι ότι εδώ και τρία χρόνια ούτε το Υπουργείο
Ενέργειας ούτε ο ΑΔΜΗΕ έχουν κάνει κάποια κίνηση για να εξασφα-
λίσουν αυτά τα έσοδα, με τα οποία θα μπορούσε να επιχορηγηθεί έως

και το 60% της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και των

νησιών του Βορείου Αιγαίου. Λες και μας περισσεύουν αυτά τα 850

εκ. ευρώ! 

Και ο κίνδυνος είναι, στην επικείμενη αναθεώρηση της σχετικής ευ-

ρωπαϊκής νομοθεσίας να απαλειφθεί αυτή η πρόβλεψη, αφού η Ε.Ε.

βλέπει ότι τρία χρόνια τώρα, οι δυο διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις

δεν έχουν δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον για να εξασφαλίσουν αυτά

τα έσοδα. 

Επειδή σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλες χώρες της Ε.Ε. που ενδια-

φέρονται για να λάβουν έξτρα δωρεάν Ευρωπαϊκό χρήμα για τον ενερ-

γειακό τους τομέα, 

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι ενέργειες έχουν γίνει και τι προτίθεστε να κάνετε προκει-

μένου να μην χαθούν αυτά τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών ρύ-

πων για την χώρα μας;

Αθήνα, 18.01.2021

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Αρβανιτίδης

ΘΕΜΑ: Αδιαφορία ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για δωρεάν δικαιώματα εκπομπών ρύπων αξίας 850 εκ. ευρώ! 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υπουργείου

Σχετικά: Ερώτηση Βουλής με α.π. 3347 / 18.01.2021 (α.π. εισερχ. ΥΠΕΝ
/ ΔΚΑΠΑ / 4966 / 103 / 19.01.2021)

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης προς τη Βουλή των Ελ-
λήνων και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημε-
ρώνουμε για τα εξής:

Η παράγραφος 9 του άρθρου 10α της Οδηγίας 2018 / 410 «για την τρο-

ποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά απο-

δοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμη-

λών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» αναφέ-
ρει ότι «Η Ελλάδα, … μπορεί να διεκδικήσει, πριν από την εφαρμογή της

παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, έως και 25 εκατομμύρια δικαιώμα-

τα* από το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος

άρθρου τα οποία δεν θα έχουν καταχωρηθεί δωρεάν μέχρι τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2020.»

*σε τιμές CO2 Δεκεμβρίου 2020, περίπου 744 εκ. ευρώ

Ταυτόχρονα όμως, αναφέρεται ότι:
• παράγραφος 1: «Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’

εξουσιοδότηση πράξεις … για την κατανομή των δικαιωμάτων που ανα-

φέρονται στις παραγράφους 4, 5, 7 και 19 του παρόντος άρθρου.»

• παράγραφο 9: «Στα δικαιώματα αυτά εφαρμόζονται, τηρουμένων των

αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 10δ παράγραφος 3. Μπορούν να ζη-

τηθούν δικαιώματα όταν, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στις διε-

θνείς αγορές ομολόγων, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί διαφορετικά

ένα έργο που έχει ως στόχο την απεξάρτηση από τις ανθρακούχες εκ-

πομπές της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στα νησιά της Ελλάδας

και εφόσον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιβεβαιώσει την

οικονομική βιωσιμότητα και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του έργου.»

Μέχρι σήμερα και προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναφερόμενα, έχουν
γίνει οι ακόλουθες ενέργειες:
• Αίτημα για την ενεργοποίηση της διάταξης κατόπιν επικοινωνίας του

κου Ιωάννη Γκίκα (Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλά-
δας στην ΕΕ) με τον κ.Raffaele Mauro Petriccione (Γενικός Διευθυντής
«Climate Action»), ο οποίος ενημερώθηκε επισήμως ότι ελληνικές Αρ-
χές υποβάλουν αίτημα για ενεργοποίηση της ειδικής ρύθμισης για τη
χώρα μας, όπως αυτή εμπεριέχεται σε παράγραφο 9 άρθρου 10α της
Οδηγίας 2018/410. Ο Γενικός Δ/ντης Κλιματικής Δράσης ενημέρωσε
ότι το αίτημα της χώρας για ενεργοποίηση του εν λόγω άρθρου είναι
εμπρόθεσμο και γίνεται καταρχήν αποδεκτό, καθώς δεν έχει ακό-
μα ξεκινήσει η εφαρμογή του άρθρου 7 και κατά συνέπεια διατίθενται
ακόμα τα δικαιώματα.

• Ενέργειες για την διερεύνηση/αποσαφήνιση των διαδικασιών που
απαιτούνται, μέσω επικοινωνίας του κου Ιωάννη Γκίκα (Αναπληρωτής
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ) με τον επί κεφαλής της
αρμόδιας Β1 Μονάδας της Γενικής Δ/νσης Κλίματος κ. Hans Bergman
για την διερεύνηση των διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να προχω-
ρήσουν οι προαπαιτούμενες τεχνικές εργασίες προετοιμασίας του σχε-
τικού φακέλου, βάση του οποίου θα αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα του
έργου. Στις συζητήσεις σε μεταγενέστερο στάδιο θα συμμετέχει και η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσει την
οικονομική βιωσιμότητα και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του έργου.

• Έχουν γνωστοποιηθεί από πλευράς χώρας στην Επιτροπή, τα στοιχεία
του σημείου επαφής για το ζήτημα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΔ. ΤΣΙΩΤΑΣ - ΓΩΓΟΥΣΟΣ
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Συναδέλφισσες -οι

Υπεγράφη σήμερα 24 Μαρτίου 2021 η νέα Επιχειρησιακή Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ, μεταξύ
της διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, καθώς και
της συντριπτικής πλειοψηφίας των Πρωτοβαθμίων Σωματεί-
ων μελών μας.

Η νέα ΕΣΣΕ είναι τριετούς διάρκειας (2021-2024) και η υπο-
γραφή της προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις με την Διοίκηση
της Επιχείρησης που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020, έτσι όπως
είχε αποφασίσει ομόφωνα το Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σω-
ματεία - Μέλη μας. Ο στόχος που είχε τεθεί τότε ήταν να ολο-
κληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του Δεκεμβρί-
ου του 2020 ή το αργότερο τον Ιανουάριο του 2021.

Οι λόγοι που επέβαλλαν την επίσπευση των διαπραγματεύσεων
και την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ ήταν οι εξής:
1. Το παρατεταμένο lockdown λόγω της πανδημίας που απα-

γορεύει τις κατά πρόσωπο διαπραγματεύσεις.

2. Η λήξη της θητείας των Οργάνων Διοίκησης της ΓΕ-

ΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ στις 30-6-2021 καθώς και των περισ-

σοτέρων σωματείων – μελών μας 

3. Η λήξη της διάρκειας των συμβάσεων της ΔΕΗ 30/5/21,

ΑΔΜΗΕ 25/6/21, ΔΕΔΔΗΕ 30/7/21.

4. Καθώς και η λήξη των όρων της ΕΣΣΕ 2018 για το τρο-

φείο κυρίως όμως και η λήξη του Ομαδικού Προγράμματος

Ασφάλισης Υγείας και Ζωής.
Τούτων δοθέντων και με γνώμονα το συμφέρον των χιλιά-

δων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ το Δ.Σ. της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ αξιολογώντας το κείμενο της νέας ΕΣΣΕ στη
συνεδρίαση της Παρασκευής 12 Μαρτίου 2021 με μεγάλη

πλειοψηφία 22 υπέρ, 8 κατά, 1 απών, εξουσιοδότησε τον Πρό-
εδρο και Γ. Γραμματέα να προχωρήσουν στην υπογραφή της νέας
ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. 

Είχαν ήδη προηγηθεί και οι θετικές αποφάσεις της συντριπτικής
πλειοψηφίας των Πρωτοβάθμιων Σωματείων – Μελών μας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες

Α) Η νέα ΕΣΣΕ εκτός από το γεγονός της απόλυτης διαφύ-

λαξης των θέσεων εργασίας και των κεκτημένων, επιλύει σο-
βαρά θεσμικά ζητήματα όπως αυτό της τροποποίησης του άρθρου
14 του ΚΚΠ/ΔΕΗ περί των Αδειών Ασθένειας. Συγκεκριμένα
για την καταβολή αποδοχών σε περιπτώσεις μακροχρόνιας
ασθένειας πέραν των 9 μηνών απαιτούνταν γνωμοδότηση των

Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών του Ν.4491/66

τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ κατήργησε. Αποτέλεσμα αυτού είναι αρ-
κετοί συνάδελφοι που δυστυχώς έχουν σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας κινδυνεύουν να τεθούν σε μερική ή ολική ανικανότητα και
να επιστρέψουν μισθούς στην Εταιρεία ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα.
• Με την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου συγκροτείται επι-

τροπή αποτελούμενη από γιατρούς της Εταιρείας προκειμέ-
νου να γνωμοδοτήσει σχετικά, ενώ 

• Καθιερώνεται πέραν των ισχυόντων και η χορήγηση 4 ημε-
ρών ασθένειας ετησίως από ιδιώτη γιατρό χωρίς να απαιτείται

η πιστοποίησή της από τα αρμόδια όργανα του Ασφαλιστικού
Φορέα.
Β) Με δεδομένο ότι ο θεσμός της τηλεργασίας εκτός από την

Ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο που συνομολογήθηκε από τη Συ-
νομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES) με τις Πανευρω-
παϊκές Οργανώσεις Εργοδοτών και αποτελεί αναπόσπαστο τμή-
μα της ΕΓΣΣΕ που υπέγραψε η ΓΣΕΕ από το 2006 γίνεται σήμε-
ρα και λόγω COVID το αναγκαίο εργαλείο επωφελεία Επιχει-

ρήσεων και Εργαζομένων. Έτσι 
1. Στη νέα ΕΣΣΕ συνομολογείται ο θεσμός της τηλεργασίας

με τη διασφάλιση του συνόλου των εργασιακών δικαιωμάτων
που προκύπτουν από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις Συλλογικές Συμ-

βάσεις Εργασίας.

2. Αναπροσαρμόζονται τα καταληκτικά κλιμάκια των κατη-
γοριών Τ3,ΔΟ3,Υ3

Αθήνα 24/3/2021 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

• Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ τριετούς

διάρκειας (2021-2024)

• Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και το σύνολο των κεκτημένων όλων των προηγούμενων ΕΣΣΕ

• Θεσμοθέτηση νέων ρυθμίσεων και προοπτική ένταξης των νέων προσλήψεων στο ίδιο μισθολόγιο

• Εντός του Απριλίου οι υπογραφές για ΔΕΔΔΗΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΜΕΛΙΤΗΣ και ΑΔΜΗΕ

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβα    



9
Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2021

3. Δημιουργείται νέα κατηγορία ΓΥ1 ΑΦ - Προσωπικό Ασφά-

λειας Εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του
καταληκτικού κλιμακίου

4. Ρυθμίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ασάφειες των
προηγούμενων συμβάσεων (2004) σε σχέση με την κατηγο-

ρία Τ4 κυρίως Μηχανοτεχνιτών με υποχρεωτική Επαγ-
γελματική Άδεια ή Βεβαίωση Αναγγελίας. Μισθολογικές δια-
φορές που προέκυψαν οι οποίες παρακρατούνται, από την υπο-
γραφή της νέας ΕΣΣΕ και εντεύθεν, δεν θα αναζητη-

θούν από την Εταιρεία.

5. Μετά την επαναφορά του 33% των Ειδικών

Επιδομάτων από την 1η Ιουνίου του 2020

στους δικαιούχους μισθωτούς με την παρού-
σα ΕΣΣΕ ρυθμίζονται και τα αναδρομικά της πε-
ριόδου 1.1.2019 έως 31.5.2020 και θα κατα-
βληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις:
1η δόση μέχρι 30.06.2021
2η δόση μέχρι 31.12.2021
3η δόση μέχρι 30.06.2022
Όσοι εργαζόμενοι αποχωρήσουν πριν την 30.6.2022 θα

λαμβάνουν το δικαιούμενο ποσό κατά την αποχώρησή τους.

Επιπρόσθετα:

– Αναπροσαρμόζεται το Ημερήσιο Επίδομα Οδήγησης στο
ποσό των 5 ευρώ ημερησίως

– Αναπροσαρμόζεται ο υπολογισμός του Επιδόματος Ανθυ-
γιεινής Εργασίας από τον 4 Μ.Κ. στο 2 Μ.Κ.

– Επεκτείνεται το Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών στους
εργαζομένους των Υπηρεσιακών Μονάδων στο Νομό Φλώ-
ρινας

– Θεσμοθετείται για πρώτη φορά Ειδικό Επίδομα Εξομά-

λυνσης από 1η Απριλίου 2021 σε ποσοστό 12% επί του 8 Μ.Κ.
σε όσους εργαζομένους δεν λαμβάνουν επιδόματα. 

– Από την υπογραφή της ΕΣΣΕ και εντεύθεν με αναδρομική ισχύ
από 1.1.2021 η παροχή του ημερήσιου τροφείου 6 ευρώ θα
χορηγείται στο προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ. 

– Επιπλέον η Εταιρεία θα συνεχίσει να ασφαλίζει το σύνολο των
εργαζομένων σε Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας

και Ζωής. 

– Μέχρι την 31.12.2021 συμφωνείται να εκπονηθεί συγκριτική
μελέτη με ομοειδείς Επιχειρήσεις για νέο Μισθολόγιο με στό-
χο να ενταχθούν σε αυτό οι νέοι εργαζόμενοι που θα προ-

σληφθούν στον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. Σε περίπτωση όμως που η συ-
γκριτική μελέτη εμφανίσει αρνητικές οικονομικές μεταβολές,
αυτές δεν θα ισχύουν για το προσωπικό που υπηρετεί σή-

μερα στις Εταιρείες του Ομίλου.

– Επιπρόσθετα και για τους εργαζομένους της κατηγορίας
Τ4/Α Εναερίτες του ΔΕΔΔΗΕ καθιερώνεται Επίδομα 5%

επί του Βασικού Μισθού δίνοντας οριστική λύση στο πρό-
βλημα που υφίσταται από το 1995 έως σήμερα.

Συναδέλφισσες -οι

– Η νέα ΕΣΣΕ αποτελεί άλλη μια κατάκτηση των ερ-

γαζόμενων και του Συνδικάτου, αφού είναι προϊ-
όν Συλλογικής προσπάθειας και διεκδίκησης.
– Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία μέλη της

με απόλυτη σοβαρότητα, με αίσθημα ευθύνης
αλλά πρωτίστως συνέπειας απέναντι στο σύνολο
των εργαζομένων που εκπροσωπούν 

– Χωρίς σκοπιμότητες και τακτισμούς 

– Χωρίς άγονες και καταστροφικές αντιπαραθέσεις

– Και με δεδομένα:

– Την συνέχιση της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας και
των επιπτώσεων στην κοινωνία

– Τον σκληρό Ανταγωνισμό στον Τομέα της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας

– Των αποφάσεων της κυβέρνησης για την βίαιη Απολιγνιτο-
ποίηση

– Την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ έως 49%
– Την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
– Υλοποιώντας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

από 12 Μαρτίου 2021
υπέγραψε

Την νέα ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. επιτυγχάνοντας εργα-
σιακή ασφάλεια και ειρήνη.

Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής

να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν χωριόν, να ζή-

σομεν όλοι μαζί…..

Γιάννης Μακρυγιάννης

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

  αση Εργασίας (ΕΣΣΕ) 2021-2024
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• Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €885,8 εκατ. το 2020 (από  €333,6 εκατ. το 2019) - Αύξηση κατά  €552,2 εκατ.

• Κέρδη προ φόρων €67 εκατ.

• Μείωση της συμμετοχής της λιγνιτικής παραγωγής κάτω από το 30% του ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 ΑΔΜΗΕ

Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας αποτυπώνονται στους παρακάτω Χρηματοοικονομικούς Δείκτες
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Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, ο Πρόεδρος και

Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: 

«Το 2020 ήταν μία χρονιά μεγάλων αλλαγών για τη ΔΕΗ σε πολ-

λά επίπεδα, με σημαντική μεταστροφή της λειτουργικής κερδοφο-

ρίας και το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να υπερδιπλασιά-

ζεται σε σχέση με το 2019 και να ανέρχεται σε €886 εκατ. υπερβαί-

νοντας κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των €650 εκατ. Η εντυ-

πωσιακή αυτή επίδοση επιτεύχθηκε κυρίως λόγω εσωτερικών δρά-

σεων όπως η καλύτερη διαχείριση του παραγωγικού μας δυναμικού

με μείωση των εκπομπών CO2 και του κόστους προμήθειας φυσι-

κού αερίου, ενώ ενισχυτικά λειτούργησαν και εξωγενείς παράγοντες

όπως οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας λόγω και του covid-19 καθώς

και η κατάργηση  των ζημιογόνων δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και η μείωση του καθαρού

χρέους κατά €0,4 δισ σε συνδυασμό με την στρατηγική επανατοπο-

θέτηση της ΔΕΗ συνέβαλαν στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης

πιστοληπτικής αξιολόγησης της από τον οίκο Standard & Poor’s σε

Β. Επίσης, η αξιολόγηση για πρώτη φορά από την Fitch με ΒΒ-, το-

ποθέτησε την ΔΕΗ σε μία νέα επενδυτική κατηγορία, καθιστώντας

την πλέον προσβάσιμη σε μεγαλύτερο πλήθος επενδυτών.

Σε συνέχεια των παραπάνω αναβαθμίσεων, προχωρήσαμε

πριν από ένα μήνα στην έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας συνολι-

κού ύψους €775 εκατ. με σημαντική υπερκάλυψη του αρχικού πο-

σού, η οποία αποτελεί την  πρώτη έκδοση ομολογιών υψηλής από-

δοσης στην Ευρώπη με ρήτρα αειφορίας και η οποία ευθυγραμμί-

ζεται με τη συνολική περιβαλλοντική στρατηγική μας. Με αυτό τον

τρόπο καταφέραμε να συνδυάσουμε την  επιστροφή μας στις αγο-

ρές κεφαλαίου με την στρατηγική μας δέσμευση για μείωση του αν-

θρακικού αποτυπώματος μας καθώς και με το μετριασμό των επι-

πτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της

ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημέρες, υπο-

γράψαμε πρόσφατα επίσης τις συμβάσεις για την τιτλοποίηση λη-

ξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών, εξέλιξη που απο-

τελεί μία επιπλέον ένδειξη εμπιστοσύνης στο πλάνο μας από με-

γάλους διεθνείς επενδυτές.

Σημαντική πρόοδος υπήρξε στο σχέδιο απολιγνιτοποίησης, με παύ-

ση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων Αμύνταιο 1 & 2 σύμφωνα

με τον προγραμματισμό και δραστική μείωση  των εκπομπών CO2.

Παράλληλα, θέσαμε τις βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού

πλάνου για τις ΑΠΕ. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή των φωτο-

βολταϊκών πάρκων 230MW στην Πτολεμαΐδα, για τα οποία έχει εξα-

σφαλισθεί η χρηματοδότηση με τη μορφή του project finance και εί-

μαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή

αναδόχου για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου 50MW στην

Μεγαλόπολη. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουμε περαιτέρω το χαρτο-

φυλάκιο έργων ΑΠΕ μέσω της σημαντικής έκδοσης αδειών παρα-

γωγής 2GW, της υποβολής αιτήσεων για επιπλέον άδειες περίπου

600MW συμπεριλαμβανομένων και πλωτών φωτοβολταϊκών, ενώ

αναπτύσσουμε κοιτάζουμε και τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας

δεδομένης της αύξησης διείσδυσης των ΑΠΕ.

Εντός του 2020, θέσαμε τις βάσεις για την νέα αναμορφωμένη

εμπορική μας δραστηριότητα, αλλαγή η οποία σηματοδοτήθηκε και

από την παρουσίαση της νέας εταιρικής μας ταυτότητας. Έχουμε ήδη

εισαγάγει ένα νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και κατά

τη διάρκεια του 2021 σκοπεύουμε να το αναπτύξουμε ακόμη πε-

ρισσότερο. Η πανδημία λειτούργησε στην ουσία ως επιταχυντής στη

διαδικασία εισαγωγής και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και για την

εμπορική μας δραστηριότητα στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού

μετασχηματισμού του Ομίλου.

Για το 2021, στόχος μας είναι να επαναλάβουμε τις επιδόσεις του

2020 σε επίπεδο επαναλαμβανόμενου EBITDA, σταθεροποιώντας την

λειτουργική κερδοφορία και δημιουργώντας παράλληλα τις συνθή-

κες για την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης του Ομίλου τα επό-

μενα χρόνια. Έχουμε ήδη επιτύχει ένα σημαντικό μέρος των συνο-

λικών  στόχων που έχουμε θέσει για να μετατρέψουμε την ΔΕΗ σε

μια οικονομικά & περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή

εταιρεία ενέργειας και παραμένουμε προσηλωμένοι στην συνέχιση

της  υλοποίησης του επιχειρηματικού μας πλάνου».

7,05€

9,41€

H πορεία της μετοχής της ΔΕΗ από 1.2.2021 έως 29.4.2021
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28�Απριλίου�- Παγκόσμια�Ημέρα�για�την�Ασφάλεια
και�την�Υγεία�στην�Εργασία

Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε ση-
μαντικά κάθε τομέα της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας και ασφαλώς τον κόσμο της ερ-
γασίας και η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για

την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργα-

σία εστιάζει σε στρατηγικές για την ενδυ-

νάμωση των εθνικών συστημάτων Ασφά-

λειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) προ-

κειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά και

ισχυρά, ώστε να αντιμετωπίζουν τις ση-

μερινές αλλά και τις μελλοντικές κρίσεις.

Όμως πέρα από τους κινδύνους και τις

νέες προκλήσεις που έφερε η πανδημία,

τα ατυχήματα στους εργασιακούς χώρους

υποχρεώνουν σε διαρκή ετοιμότητα ερ-

γαζόμενους και συνδικάτα.

Μέσα σε ένα μήνα θρηνήσαμε 11 ερ-

γαζόμενους σε όλη τη χώρα (σύμφωνα με
τη ΓΣΕΕ/ δτ 16/4/21) και από αυτούς οι πέντε ήταν σε δυο ερ-
γατικά δυστυχήματα που έγιναν σε εργολαβίες του ΔΕΔΔΗΕ και
της ΔΕΗ. Στην αρχή του μήνα έγινε το πρώτο, κατά τη διάρκεια
εργασιών εργολαβικού συνεργείου στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ενώ
το δεύτερο, πριν από δέκα μέρες με δύο νεκρούς συνέβη στον
Πύργο ψύξεως της 5ης Μονάδας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Τα
ατυχήματα αυτά εκτός από την προσθήκη νέων θανάτων στη μα-
κάβρια λίστα των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας, ανα-

δεικνύουν την απουσία των απαραίτητων

ελέγχων, την πλημμελή τήρηση κανονι-

σμών και πιστοποιήσεων αλλά και την

εντατικοποίηση της εργασίας που αποτε-
λεί «καθεστώς» εξαιτίας της ανεργίας αλλά
και των χαμηλών μισθών που υπάρχουν στη
χώρα μας.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία για να αποκτήσει νόη-
μα χρειάζεται και απαιτεί την άμεση και απο-

τελεσματική κινητοποίηση όλων των ορ-
γανισμών και των αρμόδιων φορέων (Υπουρ-
γείου Εργασίας, Ινστιτούτων όπως το ΕΛΙ-
ΝΥΑΕ αλλά και της ΓΣΕΕ, των Συνδικάτων
αλλά και των εργοδοτικών Οργανώσεων)
προκειμένου να τηρούνται συστηματικά οι

κανόνες και η νομοθεσία, ο ρόλος των

ελεγκτικών μηχανισμών να είναι ουσια-

στικός (όπως αναγκαία είναι η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε

Ανεξάρτητη Αρχή και η επαρκής στελέχωσή του) για να μπει

επιτέλους φραγμός στη θλιβερή στατιστική των εργατικών ατυ-
χημάτων στη χώρα μας.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Ποιος λόγος «υποχρεώνει» τη μεταβίβαση του ΔΕΔ-

ΔΗΕ;

Γιατί πρέπει να γίνει ιδιωτικό μονοπώλιο;

Η ΔΕΗ κατ΄εντολή της κυβέρνησης συνεχίζει την αδιέξο-
δη (για τα συμφέροντα του Δημοσίου) πολιτική της ιδιωτικο-
ποίησης του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώλη-
ση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ με την
«πρόκριση» των εννέα επίδοξων επενδυτών δείχνει εμμονή

και επιμονή σε μια καταστροφική πορεία πώλησης – απώ-

λειας όχι μόνον κρίσιμων υποδομών για τη χώρα αλλά

και εγγυημένων εσόδων για το Δημόσιο.

Οι εργαζόμενοι έχουν ξεκάθαρη θέση και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
την έχει διατυπώσει έγκαιρα και με σαφήνεια:

Είμαστε αντίθετοι στη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ
και αυτό γιατί υποστηρίζουμε ότι τα δίκτυα Διανομής και Με-
ταφοράς, που αποτελούν μονοπωλιακή δραστηριότητα και

έχουν διασφαλισμένη κερδοφορία, πρέπει να παραμένουν

υπό δημόσιο έλεγχο.
Το κυβερνητικό επιχείρημα της εξεύρεσης κεφαλαίων εί-

ναι έωλο όταν είναι γνωστό σε όλους πως ο Διαχειριστής Δια-
νομής έχει τις δυνατότητες να υποστηρίξει το επενδυτικό του
πρόγραμμα.

Αλήθεια, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ένα μονο-

πώλιο, με διασφαλισμένη κερδοφορία, θα έχει αδυναμία

χρηματοδότησης;

Το ενδιαφέρον που έδειξαν μεγάλα επενδυτικά funds δεί-
χνει πόσο «βέβαιη» και «σίγουρη» θεωρούν την επένδυση στο
ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ξένοι επενδυτές κάνουν ότι έκαναν πάντα: Αναζητούν
κέρδη!

Γιατί όμως ο Όμιλος ΔΕΗ , ένας βιομηχανικός όμιλος

στρατηγικού χαρακτήρα πρέπει να μπει σε μια διαδικα-

σία τεμαχισμού και πώλησης (που θα ζημιώσει το Δη-

μόσιο) όταν αυτό δεν επιβάλλεται από καμιά Οδηγία ή άλλη

υποχρέωση της χώρας μας;

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Ποιος λόγος «υποχρεώνει» τη μεταβίβαση του ΔΕΔΔΗΕ;
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Η αιματηρή απεργία στα λατομεία του Λαυρίου
Η ιστορία του εργατικού κινήματος στη χώρα μας

περιλαμβάνει ορισμένους σταθμούς ορόσημο.

Η απεργία και ο ξεσηκωμός των εργατών στα λατομεία του Λαυρίου
στις 8 Απριλίου του 1896 διήρκησε δέκα τέσσερεις ημέρες και

σημάδεψε ανεξίτηλα την εργατική τάξη.

Ο Ιταλός Σερπιέρι από το 1894 με την εταιρεία ανέλαβε την
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σε μεταλλεύματα της περιοχής
σε έκταση 10.791 στρεμμάτων με αποιοκρατικούς όρους από
το Ελληνικό Δημόσιο αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και πλη-
ρώνοντας ελάχιστα χρήματα στο Κράτος και ταυτόχρονα
παρείχε αμοιβές κάτω από τα όρια της φτώχειας
στους εργαζόμενους. Οι εγκαταστάσεις που δημι-
ούργησε για την διανομή τους ήταν υποτυπώδεις
και ανθυγιεινές. Οι συνθήκες εργασίας μέσα στις
γαλέρες ήταν εφιαλτικές. Με συνέπεια να
υπάρχουν πλήθος εργατικών ατυχημάτων
τραυματισμών δηλητηριάσεων και θανάτων. Η
εργοδοσία αδιαφορούσε για την υγεία και την
ασφάλεια των εργατών. Όταν κάποιος τραυ-
ματιζόταν δεν διέθεταν μέσα για την μεταφορά
τους σε γιατρό η σε νοσοκομείο της Αθήνας. Με-
γάλος αριθμός των μεταλλωρύχων ήταν πρό-
σφυγες από την Κρήτη που τότε ήταν υπό τον Οθω-
μανικό ζυγό και έφευγαν για να γλιτώσουν από τις
σφαγές και των βίαιο εξισλαμισμό και την κα-
ταπίεση των Τούρκων. Οι εργάτες αναγκάζο-
νταν να δουλεύουν περισσότερο από δώδεκα ώρες ημερησίως
χωρίς στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη φροντίδα
κάτω από καθεστώς τρομοκρατίας και της σκληρής αστυνό-
μευσης από τους φύλακες των εγκαταστάσεων ορισμένοι από
αυτούς η εργοδοσία τους είχε στρατολόγηση από τους λή-
στραχους διαφόρων περιοχών της Αττικής όπως ο αρχιληστής
Κίτσος.

Λόγω όλων αυτών των προβλημάτων οι εργάτες προέβα-
λαν μια σειρά διεκδικήσεων και εύλογων αιτημάτων. Όπως δη-
μιουργία υγειονομικού σταθμού παροχή μέσων για την έγκυ-
ρη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο καλύτερες συν-
θήκες διανομής και εργασίας και τέλος αύξηση κατά μια δραχ-
μή του μεροκάματου. Ο Σερπιέρι όπως ήταν φυσικό απέρριψε
όλα τα αιτήματα τους και δε άφησε κανένα περιθώριο δια-
πραγμάτευσης. Έτσι περισσότεροι από 1800 εργάτες ανέβηκαν
από το μεταλλευτικό φρέαρ – βάθους 182 μέτρων όπου δού-
λευαν, έκλεισαν όλες τις εισόδους, περικύκλωσαν τον χώρο και
κήρυξαν απεργία, υψώνοντας το ανάστημά τους. Στη συνέχεια
πραγματοποίησαν πορεία όπου δέχθηκαν σφόδρα πυρά από τους
φύλακες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δυο εργα-
τών. Εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων οι εργάτες έκαψαν

κεντρικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Όλα αυτά τα περι-
στατικά ανάγκασαν τον Σερπιέρι να εγκαταλείψει το εργοστά-
σιο μεταμορφώμενος σε παππά.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν για δέκα τέσσερεις ημέρες.
Με πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές. Για δε την

καταστολή τους επενέβησαν αστυνομικές και στρα-
τιωτικές δυνάμεις. Με το τέλος των επεισοδίων

αναγκάστηκε η εργοδοσία να δώσει μια πενιχρή
αύξηση στο ύψος του εργατικού ημερομισθίου
κατά μια δραχμή, ενώ δεν ικανοποίησε κανέ-
να από τα υπόλοιπα αιτήματα. Διατήρησε τον
μεσαιωνικό χαρακτήρα στα εργοτάξια και στα
ανθυγιεινά παραπήγματα διαμονής, συνεχί-
στηκαν οι ελλείψεις σε τρόφιμα και σε είδη πρώ-
της ανάγκης, καθώς και την απουσία οποιου-

δήποτε υγειονομικής και νοσοκομειακής εγκα-
τάστασης. Ο μέσος όρος ζωής των εργατών ήταν

ιδιαίτερα χαμηλός λόγο της υψηλής θνησιμότητας
και νοσηρότητας, όπως η φυματίωση και η μολυ-

βδίωση, που ήταν ιδιαίτερα τοξικές και επι-
κίνδυνες για την υγεία τους. 

Ο αγώνας και οι θυσίες των μεταλλωρύχων του Λαυρίου,
αποτελούν ένα φωτεινό φάρο και είναι ένα υποδειγματικό πα-
ράδειγμα αγωνιστικότητας και μαχητικότητας. Τα ιδανικά και οι
αξίες τους παραμένουν μέχρι και σήμερα ως μια ισχυρή παρα-
καταθήκη για τους συγχρόνους εργαζόμενους. Μας δείχνουν
ότι η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και το δημοκρατι-
κό πνεύμα οφείλει να διακρίνει το σύνολο της κοινωνίας μας.

Ντίνος Νικόλαος

μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΣΕΡΠΙΕΡΗΣ
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Η Πρωτομαγιά είναι ημέρα απεργίας και όχι αργίας! Είναι

ημέρα τιμής των εργαζομένων και των κοινωνιών για την εξέ-

γερση των εργατών του Σικάγου, η οποία αποτέλεσε μια από

τις κορυφαίες στιγμές διεκδίκησης των εργαζόμενων για

κοινωνική και οικονομική προκοπή.

Ο αγώνας των εργατών του Σικάγου για την καθιέρωση του δώ-
ρου σήμερα αποκτά ξανά νόημα, ειδικά αυτή την περίοδο που επί-
κεινται νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που θέτουν σε
διακινδύνευση βασικές κατακτήσεις των αιματοβαμμένων αγώνων
της εργατικής τάξης. Η θέση μας είναι καθαρή και αδιαπραγμάτευ-
τη: 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ελεύθερο χρό-

νο! Γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να ζήσουμε!!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ, στη συνεδρίαση της
13ης/4/2021 αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Πα-

νελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας την Τρίτη 4 Μάη 2021 ημέ-
ρα παγκόσμιας εργατικής αλληλεγγύης και αγώνων για τα συλλο-
γικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική Δι-
καιοσύνη και την παγκόσμια Ειρήνη, Υγεία και Ασφάλεια.

Οι εργαζόμενες, οι εργαζόμενοι, μαζί και μέσα στα συνδικάτα, αγω-
νιζόμαστε για Υγεία, Ειρήνη, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Αξιοπρέπεια,
Ισότητα, Σεβασμό στα Εργατικά Δικαιώματα και τις Εργατικές Κα-
τακτήσεις. Έχουμε υποστεί τις οικονομικές συνέπειες ενός ακήρυ-
χτου οικονομικού πολέμου και διαδοχικών κρίσεων σε καιρό ειρή-
νης, έχουμε πρωτοστατήσει και στην αντιμετώπιση της υγειονομι-
κής κρίσης από την πανδημία. Απαιτούμε σεβασμό της αξίας της προ-
σωπικότητάς μας, σεβασμό στην υγεία και την ασφάλειά μας, σεβασμό

στα θεμελιώδη ατομικά και συλλογικά εργατικά δικαιώματά μας, σε-
βασμό στα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Κάθε μέρα περισσότεροι γιατροί, νοσηλευτές, οδηγοί και εργα-
ζόμενοι στις συγκοινωνίες, στην τροφοδοσία, στις ταχύ μεταφορές,
στην καθαριότητα, στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες, στην παροχή υπη-
ρεσιών, στο εμπόριο, κ.ο.κ, χάνουν τη ζωή τους δουλεύοντας στην
πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης, σε πολλές περιπτώσεις επειδή δεν
προστατεύονταν σωστά. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι το χει-
ροκρότημα δε θα ξεθωριάζει ήσυχα χωρίς πραγματική ανταμοιβή για
τους ανθρώπους που έχουν διακινδυνεύσει - και πολύ συχνά τρα-
γικά έχουν χάσει - τη ζωή τους. Πρέπει να υπάρχει μια ασφαλής επι-
στροφή στην εργασία για όλους, με καλύτερους μισθούς και συνθήκες.
Οι εργαζόμενοι είναι και οι βασικοί ήρωες και θύματα του κορονοϊ-
ού.

Αυτή η κρίση έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο έννοιες όπως την
αλληλεγγύη, τη θεμελιώδη δηλαδή αρχή του συνδικαλιστικού μας
κινήματος. Αυτή η κρίση απέδειξε στη νέα γενιά την αξία του συν-
δικαλισμού και επαναπροσδιορίζει σταθερά το ρόλο μας στην κοι-
νωνία ως τη νούμερο ένα δύναμη για κοινωνική δικαιοσύνη και πρό-
οδο.

Χωρίς τα συνδικάτα η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη για τους
εργαζόμενους, τόσο για εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή, όσο και για όλους όσοι βρίσκονται σε περιορισμό λόγω των
μέτρων για την πανδημία. Τα συνδικάτα διεκδίκησαν και κέρδισαν τις
ελάχιστες εγγυήσεις εισοδήματος για εκατομμύρια εργαζόμενους, τα
συνδικάτα αγωνίστηκαν και εξακολουθούν και αγωνίζονται για την
προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία την περίοδο της
πανδημικής κρίσης. Η ΓΣΕΕ και οι δομές της, μπροστά στον αγώνα
για διαρκή βοήθεια και ενημέρωση, διαθέσιμη προς όλους όσοι βρί-
σκονται στην ελληνική επικράτεια, δημιούργησε με άμεσα αντανα-
κλαστικά την ANTI-C0VID-19 Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήρι-
ξης Εργαζομένων και προσέφερε στον κόσμο της εργασίας το σύ-
νολο των δομών της για πληροφόρηση και υποβολή καταγγελιών.
Πάνω από 33.000 εργαζόμενοι και εργαζόμενες απευθύνθηκαν στη
ΓΣΕΕ και βρήκαν λύση στα ζητήματα που τους απασχολούσαν. Οι κυ-
βερνήσεις δεν έριξαν δισεκατομμύρια στα μέτρα στήριξης από κά-
ποια έμφυτη καλοσύνη, αλλά επειδή από την πρώτη κιόλας στιγμή
τα συνδικάτα έκαναν υπόθεσή τους ένα τέτοιο διεκδικητικό πλαίσιο
στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία τα συνδικάτα προτάσσουμε
ξανά τις δικές μας διεκδικήσεις οι οποίες βασίζονται στις πραγματι-
κές ανάγκες του κόσμου της μισθωτής εργασίας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

> Σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία με θωράκιση του

40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης και

αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας.

Κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας.

> Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από την απόλυση

και ένταξη στην εργατική προστασία των ευέλικτων εργα-

ζόμενων μέσω ψευδο-αυταπασχόλησης.

> Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και αυστη-

ρές κυρώσεις για τις ψευδείς εργοδοτικές καταχωρίσεις.
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> Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση του

ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία στη βάση της πρό-

τασης της ΓΣΕΕ.

> Απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε Επιθεωρήσεις

Εργασίας σε όλη την επικράτεια.

> Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας και των

(υπ)εργολάβων.

> Καμία κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς την

προηγούμενη κατάργηση των απορρυθμιστικών διατάξεων.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

> Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,

σωματικής και ψυχικής.

> Άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την αυστηρή τιμωρία

των υπεύθυνων για την σεξουαλική και την ηθική παρενό-

χληση στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυ-

μάτων και των σωματείων τους στις Αρχές.

> Κανονισμό Εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις με υποχρε-

ωτικό κεφάλαιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργα-

ζομένων.

> Άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρ-

μοσμένα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και επαγγελματι-

κά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

> Δωρεάν τεστ σε όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες και αυ-

στηρούς ελέγχους στην εργοδοσία.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

> Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργο-

δοτικό παρεμβατισμό.

> Ενίσχυση της προστασίας της συλλογικής δράσης, της

απεργίας και των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζο-

μένων.

> Κατάργηση των περιοριστικών παρεμβάσεων στο συνδικα-

λιστικό νόμο 1264/1982 και αυστηρές κυρώσεις στους ερ-

γοδότες που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

> Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο με ελεύθερες συλλογικές

διαπραγματεύσεις, καθολικό για όλου ς/ες τους/τις εργα-

ζόμενους/ες στην Ελλάδα χωρίς εξαιρέσεις.

> Κατάργηση των απορρυθμιστικών παρεμβάσεων στο ν.

1876/1990 και άμεση επανεκκίνηση χωρίς εμπόδια στη δια-

δικασία επέκτασης των ΣΣΕ.

> Αποκατάσταση της πρόσβασης στη μονομερή Διαιτησία και

καμία παρέμβαση στο ρόλο του Ο.ΜΕ.Δ. ως ανεξάρτητου φο-

ρέα δωρεάν παροχής ποιοτικών υπηρεσιών Μεσολάβησης

και Διαιτησίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

> Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας - πρόσβαση

όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μει-

ονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής πε-

ριφέρειας.

> Άμεση αποκατάσταση για την αντιμετώπιση της πανδημίας

των κενών υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και γενικού

πληθυσμού και αυστηρά μέτρα πρόληψης στους χώρους ερ-

γασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

> Αποτελεσματική δημόσια και καθολική κοινωνική πολιτική.

> Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των

δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παι-

διών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

> Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνε-

κτική αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης, ασύλου

και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.

> Μείωση τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσιών - έμπρακτη πά-

ταξη μονοπωλίων και ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά.

> Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώτης κατοικίας.

> Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και

των συνταξιούχων - πάταξη της φοροδιαφυγής, της ει-

σφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης παραβατικότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

> Δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με εγ-

γυημένες συντάξεις και παροχές.

> Προστασία των συνταξιοδοτικών - κοινωνικοασφαλιστικών

παροχών.

> Καμία πολιτική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επικουρικής

ασφάλισης.

> Απρόσκοπτη και ταχεία έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσε-

ων κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παρο-

χών, με άμεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης, με αξιο-

ποίηση και των εκατοντάδων νέων επιστημόνων που εργά-

στηκαν μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ.

> Βελτίωση του οργανωτικο-λειτουργικού επιπέδου του

ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ για την έγκαιρη και αποτελεσματική

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-συνταξιούχων.

> Σύσταση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

> Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και αξιοποίηση

εγχώριου και αλλοδαπού εργατικού δυναμικού που βρίσκεται

στη χώρα.

> Κρατική εγγύηση όλων των επιδοτούμενων θέσεων εργα-

σίας.

> Αυστηρές κυρώσεις και καμία πρόσβαση σε κρατική και ευ-

ρωπαϊκή χρηματοδότηση στους παραβάτες εργοδότες.

> Αποτροπή αποβιομηχάνισης, ιδιωτικοποιήσεων - εκποιήσεων

εθνικού πλούτου και θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα των

επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής

ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!!
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ!!!

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΗ 2021
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