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ΔΕΗ με εντολές της Κυβέρνησης τρέχει για την "αποεπένδυση". Για το "ξεπούλημα" δηλ.
των φιλέτων της λιγνιτικής παραγωγής.
Ταυτόχρονα προσπαθεί με τη σύναψη διαφόρων μνημονίων συνεργασίας
να καλλιεργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας
ώστε να στηρίξει το αφήγημα "Μικρότερη αλλά ισχυρότερη ΔΕΗ".
Πρωτοφανής και ο χειρισμός της διαπραγμάτευσης για τη νέα ΕΣΣΕ. Η ΕΣΣΕ
2015 λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου του
2018 και η Διοίκηση της ΔΕΗ άρχισε επισήμως τη διαπραγμάτευση στο τέλος
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
Ιανουαρίου. Αμέλεια; Ανευθυνότητα;
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Φόρτος
εργασίας; Όχι βέβαια. Απλά σκοΜέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
πιμότητα. Μια μεθόδευση ώστε να συρρικνωθεί ο χρόνος της διαπραγμάτευσης και να φέρουν προ τετελεσμένων τους εργαζόμενους. Σκοπός της η αποδοχή όρων που
δεν είναι βέβαια ευνοϊκοί για τους εργαζόμενους. Και αυτό
φάνηκε στη μία και μοναδική συνάντηση Διοίκησης και Εργαζομένων, στην οποία ακόμα και στο γενικό πλαίσιο που παρουσίασε
η Διοίκηση δε διαφάνηκε καμία θετική διάθεση. Η χρονική περίοδος κάθε διαπραγμάτευσης πρέπει να αξιοποιείται ως ευκαιρία συζήτησης για την αποκατάσταση αδικιών και στρεβλώσεων αλλά
και προσαρμογής σε νέες συνθήκες και εξελίξεις, ώστε να έχει θετικό πρόσημο και για τους Εργαζομένους και για την Επιχείρηση.
Η βελτίωση της
παραγωγικότητας δε
μπορεί να ωφελεί
μόνο την Επιχείρηση με τους εργαζόμενους σε ρόλο θεατή!
Ιδιοκτήτης
Σχετίζεται άραγε
ΠΑ.Σ.ΥΠ. / Δ.Ε.Η.
η
καθυστέρηση
αυΓιώργος Μπούκουρας
τή με την "αποεπένΕκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
δυση", με την καθυΣπύρος Αγαπάκης
στέρηση έκδοσης οδηγιών για την αξιοΑρχισυντάκτες
λόγηση του προσωΚώστας Διακουμάκος
πικού και με άλλα;;;
Κώστας Χρυσίνας
Είναι γεγονός
Συντακτική Επιτροπή
ότι επί αυτής της

H

editorial

Σπύρος Αγαπάκης
Κώστας Ζάμπρας
Παναγιώτης Καλοφωλιάς
Nίκος Ντίνος
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Βερανζέρου 57 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
Τηλ.: 210 52.23.612
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pasyp.deipress@gmail.com

Διοίκησης οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ κινδυνεύουν
να μείνουν χωρίς ΕΣΣΕ!!!
Είναι γεγονός επίσης, ότι διάφοροι "σύμβουλοι" πάνε και έρχονται! Σε βαθμό που έχουν προκαλέσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο...
Ο ΔΕΔΔΗΕ επιλέγει στο θέμα της ΕΣΣΕ το ρόλο του θεατή.
Ρίχνει το "μπαλάκι" στη ΔΕΗ και περιμένει…
Από τη μία να δει τα αποτελέσματα της "διαπραγμάτευσης" στη
ΔΕΗ, από την άλλη καθυστερεί υπέρμετρα στην υιοθέτηση λοιπών
οδηγιών και αποφάσεων της ΔΕΗ. Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του, λήγουν και θητείες διαφόρων.
Προγραμματίζει στρατηγικά έργα, αλλά η έλλειψη υλικών κάνει την εμφάνισή της σε όλους τους τομείς. Συνδέει με ενέργεια
κάθε γωνία της Ελλάδας, αλλά νέες ηλεκτροδοτήσεις, τοποθετήσεις νυκτερινών, επαυξήσεις χρειάζονται, ποιος ξέρει, πόσο χρόνο. Η έλλειψη προσωπικού συμπληρώνει την παραπάνω εικόνα,
με την εργολαβοποίηση να κυριαρχεί.
Ο ΑΔΜΗΕ δείχνει και αυτός τη διάθεσή του απέναντι στους
εργαζόμενους, περιορισμένος από το νομοθετικό καθεστώς: Μείωση προσωπικού με εθελούσια έξοδο, αναδιοργάνωση κ.α.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν γεγονότα αδιαμφισβήτητα, όπως
αδιαμφισβήτητη είναι και η απαξιωτική διάθεση των Διοικήσεων προς τους εργαζόμενους και το Συνδικάτο.
Η ελαχιστοποίηση των συζητήσεων σε θέματα κομβικά, οι μεθοδεύσεις απαξίωσης του Συνδικάτου και η γενικότητα της ενημέρωσής του είναι ενδεικτικά της νοοτροπίας των Διοικήσεων
ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ διαχρονικά δίπλα στους εργαζόμενους, αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα τα "μικρά" αλλά και τα κυρίαρχα θέματα,-προβλήματα που παρουσιάζονται, απέστειλε σειρά αιτημάτων για την ΕΣΣΕ (με δεδομένες τις μνημονιακές νομοθετικές ρυθμίσεις), και πραγματοποίησε σειρά παρεμβάσεων για τον αποκλεισμό των συναδέλφων Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης από το θεσμό των
Ειδικών στελεχών, ο οποίος αποκαταστάθηκε, για τον αποκλεισμό
των συναδέλφων Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης από προκηρύξεις θέσεων και την άνιση μεταχείριση πτυχιούχων συναδέλφων που έχουν μεταταγεί και αυτών που δεν έχουν μεταταγεί, για τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής στις οποίες εργάζονται οι αποσπασμένοι συνάδελφοι στους Ασφαλιστικούς φορείς επί του κτηρίου
της οδού Μυλλέρου 13. Κατήγγειλε επίσης την υιοθέτηση "συνέντευξης" από τη Γ.Δ. ΑΝ.Π. για την επιστροφή αποσπασμένων συναδέλφων μας από τους Ασφαλιστικούς φορείς στη ΔΕΗ.
Καλή ανάγνωση!

Έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς ο φίλος, ο συνάδελφος Γιώργος Πέττας.
Η θλίψη για την απώλεια δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.
Καλό σου ταξίδι φίλε Γιώργο.
Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων-μελών μας Μιχαλόπουλο Σταύρο για την απώλεια της μητέρας του, Γαβριλιάδη Ελένη για την απώλεια της μητέρας της, Καραμπέτσου Ιωάννα για την απώλεια της αδελφής της, Πανταζή Στυλιανό για την απώλεια της μητέρας του, Καφούση Γεώργιο για την απώλεια του πατέρα του, Δούκα Αριάδνη για την απώλεια του πατέρα της και Νουμεροπούλου Μιχαλίτσα για την απώλεια του πατέρα της.
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Εκδηλώσεις ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
Εξαιρετική επιτυχία είχαν και εφέτος οι εκδηλώσεις Κοπής Πίτας που οργάνωσαν οι Τ.Σ. ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
Αλιβερίου και Σερρών.
Η άψογη οργάνωση και η μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά
των εκδηλώσεων. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές.

Aπό την εκδήλωση κοπής πίτας που διοργανώθηκε
στις Σέρρες

Aπό την εκδήλωση κοπής πίτας που διοργανώθηκε
στο Αλιβέρι

Βοήθημα σε οικογένειες θανόντων συναδέλφων
Σημαντική απόφαση για χορήγηση βοηθήματος σε οικογένειες θανόντων μισθωτών της Επιχείρησης έλαβε το Δ.Σ. της ΔΕΗ στην συνεδρίαση της 07-12-2017.
Αναλυτικότερα με την απόφαση 144/07-12-2017, το Δ.Σ. αποφάσισε:
1. Για κάθε οικογένεια μισθωτού, ο οποίος απασχολείται στην Επιχείρηση με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής
και καταλήγει εν ενεργεία, χορηγείται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ για τον/την σύζυγο και είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ για κάθε τέκνο μέχρι την ηλικία των
25 ετών, εφόσον είναι άγαμο και δεν εργάζεται ή σπουδάζει ή έχει
στρατευθεί ή είναι ανίκανο προς εργασία.
2. Τα ανωτέρω ποσά χορηγούνται εφόσον: α) το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (αφαιρουμένου του εισοδήματος από την εργασία στη ΔΕΗ Α.Ε. του θανόντος, συμπεριλαμβανομένης ωστόσο
της συντάξεως χηρείας) για οικογένεια χωρίς τέκνα ανέχεται σε
ποσό έως 15.000 Ευρώ, για οικογένεια με ένα παιδί ανέρχεται σε

ποσό έως 20.000 Ευρώ, το οποίο αυξάνεται σε 25.000 Ευρώ για
δύο παιδιά και σε 30.000 Ευρώ για τρία παιδιά και άνω και β) η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος αυτού από τον σύζυγο ή τα
τέκνα ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τον θάνατο του μισθωτού.
3. Η παρούσα ρύθμιση, η οποία δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις
θανόντων μισθωτών ένεκα εργατικού ατυχήματος, γίνεται από ελευθεριότητα της επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να
την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την κρίση της οποτεδήποτε θα έκρινε τούτο σκόπιμο.
4. Αίτηση για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από το θάνατο του μισθωτού, από τον/την σύζυγο για τον ίδιο ή από τα τέκνα (εφόσον είναι ενήλικα) ή από τους
νόμιμους εκπροσώπους των ανωτέρω. Σε περίπτωση που τα τέκνα δεν έχουν ενηλικιωθεί, η αίτηση υποβάλλεται από τον/την σύζυγο του θανόντος (για τον ίδιο και τα ανήλικα τέκνα του) ή τους
νόμιμους εκπροσώπους αυτού.
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Κατηγορίες - Ειδικότητες
Το θέμα των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων στις οποίες εντάσσονται οι μισθωτοί και
ο τρόπος που αντιμετωπίζει η εκάστοτε Διοίκηση τις διάφορες Κατηγορίες/Ειδικότητες πάντοτε δημιουργούσε προβληματισμό.
Ο προβληματισμός αναπτύσσεται σχετικά με τα καθήκοντα των μισθωτών κάθε
Κατηγορίας/Ειδικότητας αλλά και τις ευκαιρίες μισθολογικής και υπηρεσιακής ανάπτυξης που δίνουν αυτές στους συναδέλφους.
Η κωδικοποίηση λοιπόν των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την ένταξη σ’ αυτές, περιγράφονται στο άρθρο 4 του
ΚΚΠ/ΔΕΗ το οποίο συμπληρώνεται από διάφορες αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου, με τελευταία την 197/2011. Με την τελευταία λοιπόν Απόφαση επανακαθορίζονται μέσα σ’ άλλα, τα προσόντα για ένταξη στις Κατηγορίες Τ1, Τ2, Τ3 ΔΟ1,
και ΔΟ3.
Ουσιαστικά αποκλείονται από την μετάταξη στις παραπάνω κατηγορίες, μισθωτοί- πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες δεν περιλαμβάνονται
στην απόφαση.
Οι Πτυχιούχοι κάποιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά το 2012 αποκλείονται από τη διαδικασία μετάταξης σε αντίθεση με μισθωτούς αντίστοιχων σχολών που είχαν μεταταχθεί πριν το 2012.
Έτσι δημιουργείται μια κατ’ αρχήν ανισότητα μεταξύ μισθωτών-πτυχιούχων
πριν και μετά το 2012, που άμεσα εκφράζεται με την μορφή διαφορετικού καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου.
Αποτελεί όμως πηγή μιας σειράς ανισοτήτων που εκφράζονται επίσης στη διαδικασία προκηρύξεων θέσεων ευθύνης. Σύμφωνα με τις 99/2016 και 101/2016 Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορούν στις διαδικασίες Κατάρτισης και Έγκρισης των προκηρύξεων, δίδεται η δυνατότητα στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές κ.τ.λ. να καθορίζουν τις κατηγορίες των υποψηφίων για την προκηρυσσόμενη θέση. Πολύ συχνά λοιπόν από τις προκηρύξεις αποκλείονται ολόκληρες κατηγορίες μισθωτών, κυρίως ΔΟ2, Τ4 και Υ2, με αποτέλεσμα μισθωτοί-πτυχιούχοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν μπορούν να μεταταχθούν βάσει της 197/2011
Απόφασης να αποκλείονται από τη διαδικασία προκήρυξης σε αντίθεση με μισθωτούς-πτυχιούχους αντίστοιχων σχολών που έχουν μεταταγεί πριν την εφαρμογή της
Απόφασης. Ένας πτυχιούχος για παράδειγμα Φιλολογίας, Θεολογίας κ.α. σχολών,
που έχει μεταταγεί στην κατηγορία ΔΟ1 πριν το 2012, έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σ’ όλη την κλίμακα της ιεραρχίας, σε αντίθεση με τους πτυχιούχους των ίδιων
σχολών που στερούνται βάσει της παραπάνω απόφασης τη δυνατότητα μετάταξης
οι οποίοι αποκλείονται σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και από τη συμμετοχή στις προκηρύξεις για θέσεις υποτομεαρχών.
Αναμφίβολα, δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μεταταγεί και
αυτών που δεν έχουν μεταταγεί στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Ο αποκλεισμός που υφίστανται οι παραπάνω συνάδελφοι, δημιουργεί συναισθήματα
απογοήτευσης και αγανάκτησης στους συναδέλφους, λειτουργεί ως τροχοπέδη για
την καταβαλλόμενη προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξής τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και ενέχει σοβαρούς κινδύνους απώλειας τεχνογνωσίας για την
Επιχείρηση.
Επισημαίνοντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που ανήκουν σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν μισθωτούς Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, προβάλλεται ως αναγκαιότητα η επανεξέταση της σχετικής απόφασης.
Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ σταθερά προσηλωμένος στην αρχή των ίσων ευκαιριών εκτιμά
ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, ώστε να ληφθούν πρωτοβουλίες για την άμβλυνση αυτών των ανισοτήτων που πλήττουν τους εργαζόμενους αλλά και περιορίζουν
το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης.
Πέρα από σειρά σχετικών παρεμβάσεων σε υπηρεσιακά στελέχη, ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
απευθύνθηκε με επιστολή του (δεξιά) στον Πρόεδρο και ΔΝΣ της ΔΕΗ κ. Εμμ. Παναγιωτάκη αναμένοντας τη θετική παρέμβασή του.

Αποκλεισμός μισθωτών
από προκηρύξεις θέσεων
κε Πρόεδρε,
έχει παρατηρηθεί σε πλήθος προκηρύξεων για αναθέσεις θέσεων, ο αποκλεισμός
ολόκληρων κατηγοριών-ειδικοτήτων απ’ αυτές.
Οι προκηρύξεις αυτές εκδίδονται στο πλαίσιο που
καθορίζει η 101/2016 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, που προβλέπει ότι η προκήρυξη περιλαμβάνει τις, κατά την κρίση του οργάνου έγκρισής της,
απαιτούμενες Κατηγορίες των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση. Επιτρέπει δηλ. τον καθορισμό
των Κατηγοριών από το όργανο που εγκρίνει την προκήρυξη.
Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί ο αποκλεισμός Κατηγοριών είτε από υποκειμενικότητα είτε
από παραδρομή, με κύρια επακόλουθα:
α) Μισθωτοί-πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επιστημονικών ή Τεχνολογικών πεδίων,
που σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 197/2011 Απόφαση
Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μετατάσσονται στις κατηγορίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Πτυχιούχοι Θεολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Φιλολογίας
κ.α.), αντιμετωπίζονται άνισα σε σχέση με συναδέλφους οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ίδιων ή ανάλογων Σχολών και είχαν μεταταγεί πριν την εφαρμογή της παραπάνω Απόφασης.
β) Πλήθος μισθωτών αποφοίτων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, που υπηρετούν στην Επιχείρηση επί
σειρά ετών, συλλέγοντας έτσι, σημαντική εμπειρία σε
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της εργασίας τους
αποκλείονται από την αναπτυξιακή διαδικασία.
Ο αποκλεισμός που υφίστανται οι παραπάνω
συνάδελφοι, δημιουργεί συναισθήματα απογοήτευσης και αγανάκτησης στους συναδέλφους, λειτουργεί ως τροχοπέδη για την καταβαλλόμενη προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξής τους και την αύξηση της
αποδοτικότητάς τους και ενέχει σοβαρούς κινδύνους
απώλειας τεχνογνωσίας για την Επιχείρηση.
Επίσης, δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μεταταγεί και αυτών
που δεν έχουν μεταταγεί στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Επισημαίνοντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν
σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που ανήκουν σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν μισθωτούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβάλλεται ως αναγκαιότητα
η επανεξέταση της σχετικής απόφασης.
Η θετική παρέμβασή σας θα συμβάλει αναμφισβήτητα στην ενίσχυση του "περί δικαίου" αισθήματος των συναδέλφων και την αύξηση της παραγωγικότητας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Πάντα δίπλα στους συναδέλφους
στους ασφαλιστικούς φορείς
Την απομόνωση, στην οποία έχουν περιέλθει,
συνειδητοποιούν καθημερινά οι συνάδελφοι που υπηρετούν
με το καθεστώς απόσπασης στους ασφαλιστικούς φορείς.
Υιοθέτηση πρωτόγνωρων διαδικασιών για την επιστροφή τους
στη ΔΕΗ, συνθήκες ελλιπούς καθαριότητας στο κτήριο της
Μυλλέρου 13, που δημιουργούν κινδύνους για την υγεία των
εργαζομένων αλλά και των ασφαλισμένων που επισκέπτονται
το κτίριο, ο παιδικός σταθμός στο Μαρούσι έχει αφεθεί στον
"αυτόματο πιλότο" και άλλα πολλά συνθέτουν την εικόνα της
εγκατάλειψης που αντικρίζουν αυτοί οι συνάδελφοι και
δημιουργούν συναισθήματα απογοήτευσης και απαισιοδοξίας
σ’ αυτούς.
Αναλυτικότερα:
α) Πρόσφατη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
επιστροφή στη ΔΕΗ των αποσπασμένων συναδέλφων από τον
ΕΚΦΑ, περιλαμβάνει διαδικασία "συνέντευξης" με ειδική
μάλιστα βαρύτητα ως προς το αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια
πρωτόγνωρη διαδικασία που συνιστά μνημειώδη
οπισθοδρόμηση.

β) Σύμφωνα με καταγγελίες πολλών συναδέλφων-μελών του
ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, η μη συστηματική και ελλιπής καθαριότητα στο
κτήριο της Μυλλέρου 13 δημιουργούν κινδύνους για την υγεία
των εργαζομένων και των ασφαλισμένων που επισκέπτονται
το κτήριο. Η ΔΕΗ "νίπτει τας χείρας της", οι ασφαλιστικοί
φορείς αδυνατούν. Η καταγγελία στις Υγειονομικές Υπηρεσίες
αποτέλεσε μονόδρομο.
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γ) Ο παιδικός σταθμός στο Μαρούσι λειτουργεί στον
"αυτόματο πιλότο", με ελαχιστοποιημένη διοικητική
εποπτεία της ΔΕΗ έχει αφεθεί στους εργολάβους.
Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων
φορέων για την
επαναστελέχωσή του,
τα αποτελέσματα
τους διαψεύδουν.
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Ανάληψη των Οφειλετών της ΔΕΗ από την Εταιρεία Qualco
Ερώτηση στους Υπουργούς
Οικονομικών και Περιβάλλοντος
κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ
και αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κατσαφάδος, σχετικά με
την ανάθεση για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εταιρεία Qualco από το ΔΣ της ΔΕΗ.
Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρει ότι
προκύπτουν διάφορα ερωτήματα σχετικά με την ανάθεση του
έργου από τη ΔΕΗ στην εν λόγω
εταιρεία, αντί να αναλάβει η ίδια
τις διαδικασίες είσπραξης, είτε με
τις δυνάμεις που διαθέτει, είτε προσλαμβάνοντας εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία. Μάλιστα, όπως επισημαίνει «ο προϋπολογισμός της προκήρυξης είναι 12 εκατ. ευρώ και προβλέπεται ότι μόνο
ένα μέρος της αμοιβής του αναδόχου θα καθορίζεται ως ποσοστό επί
των οφειλών που θα εισπραχθούν.»
Παράλληλα, ο αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνει ότι το έργο ανατέθηκε σχεδόν «με συνοπτικές διαδικασίες» στην εταιρεία, η οποία όπως αναφέρει, «εντελώς τυχαία είναι συμφερόντων του Ορέστη Τσακαλώτου, ξαδέρφου του Υπουργού
Οικονομικών.»
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει
ως εξής:
«Ερωτηματικά προκαλεί η ανάθεση του έργου ‘’παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου’’ -η οποία, επί της ουσίας, αφορά την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων οφειλών- στην εταιρεία Qualco από το ΔΣ της ΔΕΗ.
Με την ενέργεια αυτή, η εταιρεία, όπως ανακοίνωσε, αποβλέπει στην
αναβάθμιση των σχέσεών της με τους πελάτες, την αύξηση της εισπραξιμότητας και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη συνέχεια του
έργου και τη μετεξέλιξή της σε ‘’μία μοντέρνα εταιρεία κοντά στο τελικό καταναλωτή με ουσιαστική επικοινωνία με τον κάθε πελάτη’’. Αυτό
ωστόσο δεν συνάδει με την πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας ότι ο ΔΕΔΔΗΕ επρόκειτο να πραγματοποιήσει 35.000 διακοπές
ρεύματος μέχρι την Πρωτοχρονιά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που
αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους, εκ των οποίων μάλιστα,
το 70% είναι νοικοκυριά!
Απ όσα δε, είδαν το φως της δημοσιότητας, το έργο που αναλαμβάνει η εν λόγω εταιρεία χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: α) στην είσπραξη,
μέσω διαδικασιών και μέσω δικαστικών ενεργειών, εκκρεμών οφειλών και β) στην τυχόν τιτλοποίησή τους. Από αυτά προκύπτει το ερώτημα: γιατί η ΔΕΗ επέλεξε να προσλάβει έναν σύμβουλο με τέτοια χαρακτηριστικά, αντί να αναλάβει η ίδια τις διαδικασίες είσπραξης, είτε
με τις δυνάμεις που η ίδια διαθέτει, είτε προσλαμβάνοντας εισπρακτικές
εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία; Ο δε προϋπολογισμός της προκήρυξης είναι 12 εκατ. ευρώ και προβλέπεται ότι μόνο ένα μέρος της αμοιβής του αναδόχου θα καθορίζεται ως ποσοστό επί των οφειλών που
θα εισπραχθούν.

Περαιτέρω, ερωτηματικά προκύπτουν από την προνομιακή μεταχείριση της εν λόγω εταιρείας από την κρατική επιχείρηση ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία της ανάθεσε το έργο σχεδόν ‘’με συνοπτικές διαδικασίες’’, ιδίως όταν η εταιρεία αυτή -εντελώς τυχαία- είναι συμφερόντων του Ορέστη Τσακαλώτου, ξαδέρφου του Υπουργού Οικονομικών.
Επιπλέον εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, έναν χρόνο πριν, είχε
γίνει άλλη μια ανάθεση-μαμουθ σε κοινοπραξία εταιρειών με leader
την ίδια εταιρεία, την Qualco, εν ονόματι PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., με την οποία ορίζεται ‘’εθνικός εκκαθαριστής’’ και ουσιαστικά παραχωρείται σε αυτή, η αποκλειστική και η εν λευκώ διαχείριση των 16 προβληματικών τραπεζών, οι οποίες κατέρρευσαν εν μέσω
Μνημονίου. Αυτην ακριβώς την αμφίβολης αποτελεσματικότητας εμπειρία επικαλέσθηκε η Qualco για να της ανατεθεί το συγκεκριμένο έργο
από τη ΔΕΗ.
Αυτό όμως που γεννά ακόμα περισσότερα ερωτηματικά και υποψίες, είναι ότι η Qualco, ήδη από το 2004 ήταν εγκατεστημένη στα λογιστήρια πολλών από τις συγκεκριμένες τράπεζες, ελέγχοντας την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών από δάνεια μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Debt Collection Software. O έλεγχος αυτός φαίνεται πως δεν
υπήρξε και ιδιαίτερα αποτελεσματικός, καθώς στην περίοδο της κρίσης οι ανεξόφλητες οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα χρέη μετατράπηκαν
σε μη εξυπηρετούμενα «κόκκινα» δάνεια.
Επειδή είναι απορίας άξιο, πώς είναι δυνατόν η ίδια εταιρεία που
‘’έτρεχε’’ τα προηγούμενα χρόνια τους ελέγχους των εισπράξεων και
των πληρωμών των τραπεζών, να αναλαμβάνει και τις εκκαθαρίσεις
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σήμερα,
Επειδή η εν λόγω εταιρεία, συμφερόντων συγγενικού προσώπου
του Υπουργού Οικονομικών, με τις δυο αναθέσεις που έχει λάβει, πρακτικά διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα για εκατομμύρια οφειλέτες, με
ό,τι συνεπάγεται αυτό,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Με ποια κριτήρια έγινε η ανάθεση από το ΔΣ της ΔΕΗ στην εταιρεία Qualco η διαχείριση του πελατολογίου της και πώς τεκμηριώθηκε η αξιολόγηση των υποψηφίων;
2. Έχουν αξιοποιηθεί κι έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που
υπάρχουν για περιορισμό των ανεξόφλητων οφειλών; Υπάρχει σαφής χαρτογράφηση και εικόνα των οφειλετών;
3. Για ποιους λόγους στα χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ ανήλθαν σε άνω των 3 δις. Ευρώ
και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό;
4. Γιατί η ΔΕΗ επέλεξε να προσλάβει έναν σύμβουλο με τέτοια χαρακτηριστικά, αντί να αναλάβει η ίδια τις διαδικασίες είσπραξης είτε
με τις δυνάμεις που η ίδια διαθέτει, είτε προσλαμβάνοντας εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία;
5. Σε ποιο ποσοστό και ποσό ανέρχονται οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί
που πλέον θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα εισπραχθούν; Θα αναζητηθούν ευθύνες γι’ αυτό;
6. Για ποιο λόγο δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ΔΕΗ από όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα;
7. Τι συγκεκριμένα αποτελέσματα έχουν επιφέρει οι πρωτοβουλίες των
υπευθύνων της ΔΕΗ για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πέραν των διακανονισμών;
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Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σχετικά με την Συγχώνευση του Περιφερειακού Τομέα Πελοποννήσου
της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με τον Περιφερειακό Τομέα
Δυτικής Ελλάδας
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του
κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έχει ως
εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Στην συνεδρίαση
του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ της 20ής Δεκεμβρίου
2017, ελήφθη η απόφαση για την τροποποίηση του οργανογράμματος του οργανισμού,
με στόχο, όπως δήλωσε την επαύριο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ,
«τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας για να γίνει πιο ευέλικτη και να αναποκριθεί στο αυξημένο βάρος των υποχρεώσεων, αλλά και την
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομέ-

νων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας».
Βάσει αυτής της τροποποίησης του οργανογράμματος του ΑΔΜΗΕ που θα ισχύσει
από 01-03-2018, ο Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης
Συστήματος Μεταφοράς συγχωνεύεται με
αυτόν της Δυτικής Ελλάδας, σε έναν Περιφερειακό Τομέα. Εντούτοις, δεν έχει ακόμη
προσδιορισθεί η έδρα του νέου Περιφερειακού Τομέα παρ’ όλο που έχει ήδη προκηρυχθεί η θέση Τομεάρχη.
Δεν είναι απολύτως σαφές πώς η συγχώνευση των δύο Περιφερειακών Τομέων συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του ΑΔΜΗΕ ή στην
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον εφόσον ακόμη

παραμένει άδηλη η γεωγραφική τοποθέτηση
της έδρας του νέου Περιφερειακού Τομέα. Επισημαίνεται πάντως, πως τυχόν απομάκρυνση
της έδρας από την καρδιά του συστήματος που
είναι η Μεγαλόπολη Αρκαδίας, θα αποτελέσει
πηγή προβλημάτων και δυσλειτουργιών, ενώ
δημιουργεί και ανασφάλεια στους εργαζομένους όσον αφορά στον τόπο εργασίας τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο
κ.Υπουργός:
Με ποιες ενέργειες θα επιτευχθεί η ενίσχυση – αντί της υποβάθμισης – της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του ΑΔΜΗΕ
στην Πελοπόννησο, ενόψει και του νέου οργανογράμματος; Πότε θα οριστικοποιηθεί η
έδρα του νέου Περιφερειακού Τομέα;

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ και αναπληρωτής
Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κατσαφάδος, σχετικά με την αντιστάθμιση της
οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι συνεπείς καταναλωτές λόγω των ρευματοκλοπών
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.
Κώστα Κατσαφάδου έχει ως εξής:
Τετραπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια οι
ρευματοκλοπές στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι, για το 2016, το σύνολο των ρευματοκλοπών που εντοπίσθηκαν, ανήλθε στις 11.528 περιπτώσεις, σε επίπεδα δηλαδή σχεδόν τετραπλάσια έναντι του 2011. Επιπλέον, από τις αρχές έως και τον Οκτώβριο 2017, το σύνολο
των μηνύσεων που υπέβαλε η εταιρία και
έφθασαν στα δικαστήρια για υποθέσεις εντοπισμένων ρευματοκλοπών σχεδόν δεκαπλασιάστηκε και ανήλθε σε 2.971 έναντι 324
υποθέσεων το 2015. Τα διαφυγόντα κέρδη της
ΔΕΗ που σημειώνονται από τις ρευματοκλοπές, φτάνουν τα 300 εκ.€ το χρόνο, ενώ το φαινόμενο επηρεάζει σαφώς και επιβαρύνει σημαντικά τους συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι χρεώνονται με το κόστος της διαφυγούσας
ενέργειας των ρευματοκλοπών.
Προς αντιμετώπιση του φαινομένου, τον
Μάιο του 2017 εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εγχειρίδιο ρευματοκλοπών, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα,
όπως η είσπραξη και η διάθεση των καταλογιζόμενων ποσών λόγω ρευματοκλοπής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή
και των καταναλωτών, ο καθορισμός βασικών

αρχών και κανόνων που πρέπει να διέπουν τις
διαδικασίες διερεύνησης και διαπίστωσης
ρευματοκλοπών προς διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης.
Μεταξύ άλλων, με την υπ' αριθμόν 237/2017
απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται κλείδες επιμερισμού των εσόδων από τις ρευματοκλοπές.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα ποσά που
συγκεντρώνονται από την καταβολή οφειλών
λόγω διαπιστωμένων ρευματοκλοπών –εξαιρούμενων των ποσών που αφορούν στην κάλυψη του διαχειριστικού κόστους που υφίσταται ο Διαχειριστής Δικτύου σε σχέση με τις
ρευματοκλοπές– αξιοποιούνται για:
(α) Την αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι Καταναλωτές λόγω
ρευματοκλοπών στο Δίκτυο, μέσω πίστωσης
των εξής λογαριασμών:
αα) του Ειδικού Λογαριασμού που τηρεί ο
Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
κατά το άρθρο 143 του ν. 4001/2011, όπως
ισχύει, ββ) του Ειδικού Λογαριασμού που
τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά το άρθρο 55
του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, γγ) του λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για το κόστος χρήσης του Συστήματος και δδ) του λογαριασμού που τηρεί ο
Διαχειριστής του Δικτύου για το κόστος χρήσης του Δικτύου,

(β) Τη δημιουργία αποθεματικού για τη χρηματοδότηση, κατ' αρχάς, δράσεων και ενεργειών, καθώς και την παροχή κινήτρων προς
τον Διαχειριστή του Δικτύου ή / και τους Προμηθευτές, με στόχο τον εντοπισμό ρευματοκλοπών και γενικότερα τον περιορισμό και την
αποτροπή του φαινομένου.
Ωστόσο, παρά τη ρητή πρόβλεψη της απόφασης της ΡΑΕ για την αντιστάθμιση της οικονομικής ζημιάς που υφίστανται οι συνεπείς
καταναλωτές εξαιτίας των ρευματοκλοπών,
από τον Ιούνιο του 2017, μέχρι σήμερα δεν έχει
γίνει καμία τιμολόγηση της ρευματοκλοπής.
Επίσης, φαίνεται πως δεν έχει εφαρμοστεί το
αντιστάθμισμα της οικονομικής ζημίας που
υφίστανται oι συνεπείς καταναλωτές στους λογαριασμούς τους.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχει εφαρμοστεί η αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές λόγω ρευματοκλοπών, μέσω
πίστωσης των προαναφερθέντων λογαριασμών; Αν ναι, δεν θα έπρεπε να
είχαν δει διαφορά οι καταναλωτές
στους λογαριασμούς τους; Αν όχι, για
ποιο λόγο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα;
2. Τι πρόκειται να κάνει για να ανακόψει
το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, το
οποίο συνεχίζεται;
Πειραιάς, 31 Ιανουάριου 2018
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ΕΣΣΕ 2018
Η είσοδος του 2018 σηματοδοτεί και τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον Όμιλο ΔΕΗ
και τον ΑΔΜΗΕ.
Κάθε περίοδος υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των μνημονίων. Αυτή όμως αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογισθεί κανείς την σχεδιαζόμενη “αποεπένδυση”.
Σε κάθε περίπτωση δημιουργούνται οι ευκαιρίες ώστε να αντιμετωπισθούν αναποτελεσματικότητες,
στρεβλώσεις του παρελθόντος καθώς και να αποκατασταθούν αδικίες. Δημιουργούνται οι ευκαιρίες επίσης προσαρμογής στις σύγχρονες συνθήκες.
Η διαδικασία λοιπόν των διαπραγματεύσεων ξεκίνησε με καθυστέρηση με ευθύνη αποκλειστικά της Διοίκησης.
Η πρώτη συνάντηση των μερών που πραγματοποιήθηκε την 30/01/2018, απέβη άκαρπη, με τη Διοίκηση ουσιαστικά
να δείχνει την αρνητική της στάση.
Αναμφίβολα, οι μεθοδεύσεις της Διοίκησης δεν ευνοούν τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, ούτε την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.
Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ σε απάντηση σχετικού εγγράφου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αντεργατικές διατάξεις του Ν. 4046/12 και το
περιοριστικό πλαίσιο που αυτές δημιουργούν, εκτιμά ότι η Σ.Σ.Ε. είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζει τα παρακάτω θέματα:
1) Τη θωράκιση των μισθολογικών προαγωγών.
2) Την παροχή συμπληρωματικής υγειονομικής περίθαλψης στους μισθωτούς του Ομίλου ΔΕΗ και τις οικογένειές τους.
3) Τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής με τη συμμετοχή εργαζομένων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια, ώστε να
επανεργοποιηθούν οι δαπάνες που προβλέπονται στην ΕΣΣΕ 2006-2007 για την ενίσχυση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.
4) Την αύξηση των προβλεπόμενων ορίων χρηματικών δανείων που περιγράφονται στην 129/08.11.2016 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. κατά τουλάχιστον 30%.
5) Τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων για τη θέσπιση ενός σύγχρονου Κανονισμού Αναθέσεων Καθηκόντων Προσωπικού.
6) Την τροποποίηση της Απόφασης Δ/ντος Συμβούλου 89/2014 σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων, ώστε να αρθούν τα όποια εμπόδια προκύπτουν σε περίπτωση επιλογής συναδέλφου για κάλυψη θέσεως ευθύνης ( π.χ. αποδέσμευση ) .
7) Την τροποποίηση του Άρθρου 17 του ΚΚΠ-ΔΕΗ παρ. 1, σχετικά με την απαγόρευση άλλων έργων και ασχολιών, ώστε η συγκεκριμένη απαγόρευση να ισχύει, μόνο για ανταγωνιστικές του Ομίλου ΔΕΗ, δραστηριότητες.
8) Την επέκταση της χορήγησης των διατακτικών σίτισης σε όλους τους αποσπασμένους, ώστε να καταργηθούν διακρίσεις μεταξύ τους.
9) Τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων για την διευθέτηση της ετεροαπασχόλησης
συναδέλφων.
Οι παραπάνω προτάσεις είναι ενδεικτικές και αναμφισβήτητα χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης για την οποία είμαστε στη
διάθεσή σας.
Αναμφίβολα, οι ρυθμίσεις της ΕΣΣΕ θα είναι εφαρμοστέες στους συναδέλφους που υπηρετούν στη ΔΕΗ και τις θυγατρικές της αναγνωρίζοντας την ισχύ του ΚΚΠ-ΔΕΗ και των ΕΣΣΕ των προηγούμενων ετών, κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται με τη νέα ΕΣΣΕ, καθώς ανάλογες ρυθμίσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τους συναδέλφους στον ΑΔΜΗΕ.

Κανονισμός
Αξιολόγησης
Προσωπικού
ή Κυνική Απαξίωση
Προσωπικού;

Έφτασε το 2018. Η χρονιά έναρξης της εφαρμογής του νέου κανονισμού αξιολόγησης προσωπικού της ΔΕΗ. Και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, τα κενά του συστήματος δεν έχουν ακόμα
καλυφθεί. Κυριαρχούν οι εκκρεμότητες σε όλα τα επίπεδα.
Τέλος Ιανουαρίου και δεν έχει διασαφηνισθεί ακόμα ο τρόπος
σύνδεσης της αξιολόγησης με τις μισθολογικές προαγωγές.
Η πολυπροβαλόμενη ενημέρωση του προσωπικού περιορίσθηκε σε
επίπεδο στελεχών και γενικότερα σε επίπεδο αξιολογητών. Ακόμα και
η διαδικτυακή προβολή που ετοιμάσθηκε είναι προσβάσιμη μόνο από από τα στελέχη-αξιολογητές και όχι από το σύνολο των εργαζομένων.
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Η τακτική της διοίκησης τινάζει
στον αέρα τις
διαπραγματεύσεις για τη νέα
ΣΣΕ στον Όμιλο ΔΕΗ
Η διοίκηση της ΔΕΗ αιφνιδιαστικά
σήμερα οδήγησε σε ναυάγιο τις
διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για
τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η σημερινή στάση της
διοίκησης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές
αρχές που είχαν συμφωνηθεί
στις πρόσφατες συναντήσεις
τόσο με τον πρόεδρο της εταιρίας
όσο και με τον αρμόδιο υπουργό.
Το ναυάγιο προέκυψε όταν κατά τη σημερινή συνάντηση τα στελέχη
της διοίκησης της ΔΕΗ παρουσίασαν σχέδιο προτάσεων που περιλαμβάνει νέες περικοπές για τους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ, όταν
ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί που πήγαν τα 5,5 δισ. ευρώ που
περιέκοψαν από τους μισθούς των εργαζόμενων την τελευταία πενταετία.
Πιθανότατα θέλουν να δημιουργήσουν νέες συνθήκες προετοιμάζοντας το έδαφος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων παρά τις
περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του αρμόδιου υπουργού για εξασφάλιση των θέσεων και σχέσεων εργασίας.
Εκτός και εάν αποτελεί ευθεία εντολή και άμεση παρέμβαση του
Υπερταμείου ,που είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΔΕΗ, στις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ.
Σε κάθε περίπτωση η στάση της διοίκησης Παναγιωτάκη δυναμιτίζει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα ενόψει της πώλησης
των λιγνιτικών μονάδων και οδηγεί αναπόφευκτα στη σύγκρουση.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θέλει να διαβεβαιώσει τους εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ πως θα κάνει όλα όσα χρειάζονται για να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από την επαμφοτερίζουσα τακτική της διοίκησης της ΔΕΗ και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Γιατί αυτή η ανισότητα στην πληροφόρηση;
Για την ενημέρωση του Συνδικάτου δεν τίθεται βέβαια
θέμα!!!
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της πρωτοφανούς κρυψιβουλίας της Διοίκησης!
Ένας νέος κανονισμός αξιολόγησης και οι πληροφορίεςλεπτομέρειες εφαρμογής του, επιβάλλεται να είναι προσβάσιμες από όλους και όχι πάντως η ενημέρωση των αξιολογούμενων να περιορίζεται σε ανοικτές γενικόλογες
επιστολές-ευχολόγια!
Πολλά κλειστά χαρτιά κρατάει η Διοίκηση…
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ΔΑΚΕ - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΚΗΕ
ΤΩΡΑ, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ,
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΣΕ
Εύκολη στα λόγια αλλά δύσκολη στα έργα είναι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με συνεργάτη την Διοίκηση του
Ομίλου ΔΕΗ.
Κάθε ημέρα που περνάει οι σύγχρονοι Αριστεροί υπερασπιστές του Αριστερού Νεοφιλελευθερισμού με τα Καζίνο και τους Πλειστηριασμούς, αποκαλύπτονται όλο και
περισσότερο.
Διατυμπανίζουν την προστασία των εργαζομένων μέσω
Συλλογικών Συμβάσεων, αλλά στην πράξη εφευρίσκουν προσκόμματα και δυσκολίες για την υπογραφή της.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ κωλυσιεργεί αναίτια την υπογραφή
της νέας ΣΣΕ την περίοδο που τρέχουν καίρια ζητήματα όπως:
4 Της πώλησης μονάδων και ορυχείων,
4 Της πώλησης του 17% των μετοχών
4 Της εκχώρησης του 34% των μετοχών στο περιβόητο υπερταμείο
Όλα τα παραπάνω επιφέρουν την τεράστια συρρίκνωση
του Ομίλου ΔΕΗ, αλλά και τη δυσκολία αντιμετώπισης της
εργασιακής καθημερινότητας, μετά τις μεγάλες μισθολογικές μειώσεις - λόγω μνημονίου, που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι ενώ η πλήρη υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών του Κράτους δημιουργεί ανασφάλεια και αγωνία για
το μέλλον .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των πραγματικών και αντεργατικών τους προθέσεων, παρά των αντίθετων λόγων
τους, είναι οι εργαζόμενοι στην θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σε εταιρεία που ανήκει 100%
στην ΔΕΗ με τον ίδιο Πρόεδρο, έχουν Ατομικές Συμβάσεις
εργασίας. Αποκλείουν κάθε προσπάθεια απόκτησης Συλλογικής Σύμβασης παρόμοιας με αυτήν των υπολοίπων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, απαξιώνοντας τα Πρωτοβάθμια Κλαδικά Σωματεία της ΓΕΝΟΠ που μέλη της είναι οι Εργαζόμενοι στην ΔΕΗ ΑΝ.
Οι εργαζόμενοι απαιτούν την υπογραφή της ΣΣΕ με
θετικό πρόσημο.
Γιατί άραγε η Διοίκηση Παναγιωτάκη καθυστερεί σκόπιμα την μη έγκαιρη υπογραφή της νέας ΣΣΕ και οδηγεί τους
συναδέλφους στο τρίμηνο καθεστώς της μετενέργειας με ότι
αυτό συνεπάγεται (ατομικές συμβάσεις).
Αν η Διοίκηση της ΔΕΗ θεωρεί ότι, η παρέλευση του χρόνου είναι ισχυρό για αυτήν διαπραγματευτικό χαρτί, ώστε να
επιβάλλει τις επιθυμίες της, είναι γελασμένη.
Οι εργαζόμενοι και τα συνδικαλιστικά τους όργανα θα προασπίσουν τις εργασιακές σχέσεις και το μισθολόγιο τους.
Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πρέπει να ασκήσει με περισσότερο
σθένος την μέγιστη πίεση όπως έκανε κατά το πρόσφατο
παρελθόν, ώστε να υπογραφεί η ΣΣΕ που θα καθησυχάσει τους εργαζομένους σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Ο Νίκος Χατζηαργυρίου νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομία των Έξυπνων
Δικτύων για την Ενεργειακή Μετάβασης (ETIP SNET)
O κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του ΔΕΔΔΗΕ, είναι ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας
Τεχνολογίας και Καινοτομίας των
Έξυπνων Δικτύων για την Ενεργειακή Μετάβαση (ΕΤΙΡ SNET- European Technology and Innovation Platform - Smart Networks for Energy Transition), εκπροσωπώντας τους
Ευρωπαίους Διαχειριστές Διανομής (EDSO), όπως αποφάσισε το διοικητικό της συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή του, στις 24 Ιανουάριου.
Η ΕΤΙΡ SNET δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Γενικής
Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή
όλων των φορέων του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Διαχειριστών
Μεταφοράς & Διανομής, Εταιριών Εξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιών,
Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων, Ενώσεων Καταναλωτών,
Ρυθμιστικών Αρχών, Εκπροσώπων Κρατών Μελών κ.α.), με στόχο να
προωθήσει το όραμα για τα εξελιγμένα Ηλεκτρικά Δίκτυα του μέλλοντος. Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης Στρατηγικής της ΕΕ
για την Ενέργεια και την Τεχνολογία (SET Plan - Strategic Energy Technology).
Από την ίδρυσή της το 2016 έως σήμερα, η ΕΤΙΡ έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων έρευνας, ανάπτυξης
και καινοτομίας της ΕΕ, για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των
Ευρωπαϊκών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας. Τα συστήματα αυτά, αποτελούν σήμερα τη βάση των εξελίξεων στην τεχνολογία και στην αγορά που θα οδηγήσουν την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές πηγές παραγωγής ενέργειας, στην ενεργοποίηση των
καταναλωτών, στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αποθήκευσης, στην ανά-

πτυξη των έξυπνων δικτύων και στην αλληλοσύνδεση των δικτύων
ηλεκτρισμού με τα δίκτυα φυσικού αερίου, θερμότητας και μεταφορών. Το 2018, η ΕΤΙΡ SNET θα ολοκληρώσει και θα παρουσιάσει το
Όραμά της για το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα του 2050.
Ο κ. Χατζηαργυρίου, με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, δήλωσε σχετικά:
«Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι επικεφαλής μιας τόσο σημαντικής συλλογικής και συντονισμένης πανευρωπαϊκής προσπάθειας
για την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος και της ενεργειακής αγοράς και τη μετάβασή τους στη νέα εποχή. Η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης προοπτικής, για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το ενεργειακό σύστημα έως το 2050, για το πώς αυτή η μετάβαση θα αλλάξει
την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών ως προς την εξυπηρέτηση
των ενεργειακών αναγκών τους, αλλά κυρίως για το πώς θα φτάσουμε
σε αυτή τη νέα εποχή, αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και μια πολύ
μεγάλη πρόκληση. Η ΕΤΙΡ SNET έχει αποδείξει πως με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει και την ευρεία συμμετοχή όλων των σχετικών
με την ενέργεια εμπλεκόμενων φορέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να μετατρέψει αυτό το όραμα σε πραγματικότητα».
Η διάρκεια της θητείας του κ. Χατζηαργυρίου ως Προέδρου της ΕΤΙΡ
SNET είναι 18 μήνες και το έργο του θα πλαισιώνουν οι δύο αντιπρόεδροι, κ. Thierry Le Boucher, Αντιπρόεδρος της EASE (European
Association for Storage of Energy) και κ. Guido Guida, Πρόεδρος της
Επιτροπής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for electricity).
*H επίσημη ανακοίνωση της ΕΤΙΡ SNET:
https: //www.etip-snet.eu/edsos-nikos-hatziaravriou-takes-chaimanship-etip- snet /
Αθήνα, 25 Ιανουάριου 2018

Ανανέωση θητείας κ. Η. Μενεγάτου, στη θέση
του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι η θητεία του κ. Ηρακλή Μενεγάτου, στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου
της Εταιρίας, ανανεώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017, για πέντε έτη.
Ο κ. Η. Μενεγάτος, είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προσελήφθη στη ΔΕΗ Α.Ε. το 1985 και έκτοτε εργάζεται ανελλιπώς σε καίριες θέσεις των Γενικών Διευθύνσεων Διανομής και Εμπορίας.
Έως το 2001, άσκησε τα καθήκοντά του ως Προϊστάμενος σε Μονάδες της Διανομής, ενώ από το 2001 και έως το 2006, διετέλεσε Βοηθός Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεγάλων Πελατών της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας.
Στη συνέχεια και για δυο έτη, διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. Από το 2008 έως το 2012, ανέλαβε τα καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικτύου της τέως Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και από 24.5.2012, τα καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ στις 20.2.2013, ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018
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Αναπροσαρμογή αποδοχών έκτακτου προσωπικού
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, στο μέτρο των υφιστάμενων δυνατοτήτων, ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου που
προσφέρουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οχτάμηνης διάρκειας, αποφάσισε την
αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών τους ως εξής:
Oι προσλαμβανόμενοι, από 1.1.2018, σε θέσεις:
• Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό (μικτά) 700 ευρώ,
αντί 644,69 ευρώ
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός τεχνιτών) 750 ευρώ, αντί
685,71 ευρώ
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τεχνιτών) 800 Ευρώ, αντί 750,18
ευρώ
• Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 850 Ευρώ, αντί 791,21 ευρώ
• Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 900 Ευρώ αντί 826,37 ευρώ και
• Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ 1050 Ευρώ αντί 949,45 ευρώ.
Όσοι εκ των ως άνω εργαζόμενων προσλήφθηκαν από 01.05.2017 και
εντεύθεν, θα λάβουν αναδρομικά για έκαστο των μηνών απασχόλησής τους έως
31.12.2017 τριάντα (30) ευρώ μεικτά.
Κατά τα λοιπά (επιδόματα εορτών – αδείας, προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας) εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αναγνώριση των
συναδέλφων β΄/βαθμιας
εκπαίδευσης

Η ΔΕΗ πολύ κοντά σε συμφωνία
εξαγοράς εταιρείας εμπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας στη FYROM

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ με απόφασή του, προχώρησε στην
αποκατάσταση των συναδέλφων που ανήκουν στις κατηγορίες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο θέμα της
κατάταξής τους στο θεσμό των Ειδικών στελεχών.
Επισημαίνεται ότι στην αρχική απόφαση οι μισθωτοί των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν αποκλεισθεί από το θεσμό αυτόν.
Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ πρόβαλε από την αρχή το θέμα ως
απαξίωση μεγάλης μερίδας συναδέλφων, ως παραγνώριση του ρόλου και της προσφοράς τους, αλλά και
ως απώλεια σημαντικής τεχνογνωσίας για την Επιχείρηση.
Οι παρεμβάσεις γραπτές και προφορικές, που πραγματοποιήθηκαν με τη Διοίκηση και με την ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,
έφεραν θετικό αποτέλεσμα για τους υπ’ όψη συναδέλφους και πλέον μπορούν να καταταχθούν και οι συνάδελφοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο θεσμό των Ειδικών στελεχών μετά την παρέλευση 15 ετών υπηρεσίας και εφόσον έχουν διατελέσει για 5 έτη διοικητικά
στελέχη.
Στην προσπάθεια του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ σημαντική υπήρξε η αρωγή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ καθώς και των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού στρατηγικού της σχεδιασμού,
συστατικό στοιχείο του οποίου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας στη Βαλκανική, ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο για την εξαγορά του Ομίλου EDS, μίας κορυφαίας εταιρείας στον τομέα της εμπορίας και προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, στη FYROM.
Η EDS, η οποία ιδρύθηκε το 2012, έχει θυγατρικές στη Σερβία, στη Σλοβακία και στο Κόσσοβο. Ο όμιλος EDS είναι μέλος του Ουγγρικού Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (HUPX) και διαθέτει άδειες trading Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Σερβία, στο Κόσσοβο, στη Κροατία, στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία.
Είναι βασικός συμμετέχων στο απελευθερωμένο κομμάτι της Ηλεκτρικής
Αγοράς προμήθειας της γειτονικής χώρας και παρέχει σήμερα ηλεκτρική
ενέργεια σε μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις με ένα χαρτοφυλάκιο
πελατών 320 MW ή το 40% των εταιρειών με περισσότερους από 50 υπαλλήλους. Η EDS είναι προετοιμασμένη να αναπτυχθεί δυναμικά μέσα από
τη σταδιακή απελευθέρωση της τοπικής Ηλεκτρικής Αγοράς.
Η EDS αναπτύσσει δραστηριότητα και στη λιανική αγορά της Σερβίας
όπου ήδη έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών 10ΜW στο τέλος του πρώτου
χρόνου δραστηριοποίησης της.
Η ανωτέρω επιχειρηματική πρωτοβουλία συνιστά σημαντικό βήμα στα
πλαίσια της ανάπτυξης της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην περιφερειακή
αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Βαλκανική, στην προοπτική της προωθούμενης ενοποίησης της αγοράς Η.Ε. της Ευρώπης.
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Υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας
μεταξύ ΔΕΗ και General Electric
GE Power
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και η GE Power (μέσω της
Συνεργανο
Σύμφω
ψαν
υπέγρα
ς)
Services Business με έδρα το Μπάντεν της Ελβετία
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τικά
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EPC
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ς
επιλογή
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υπηρεσιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με δυνατό
τη συνεργασία και σε άλλες περιοχές.
ισμό του
Τα δύο Μέρη θα συστήσουν μία κοινή ομάδα με αντικείμενο: τον καταμερ
τη δηκαι
καθώς
ών,
ευκαιρι
των
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έργου και των αντίστοιχων ευθυνών, τη περιγρα
.
μοντέλο
ματικό
επιχειρη
μιουργία μίας πρότασης για το καταλληλότερο
ωτάκης
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κύριος Μανόλης Παναγι
υακατασκε
ερος
μεγαλύτ
ο
μια
παγκόσ
δήλωσε μεταξύ άλλων «Ως γνωστόν η GE είναι
GE
ΔΕΗ
σία
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Η
ας.
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στής Στροβιλομηχανών για την παραγωγή Ηλεκτρι
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αυτή
από
μέσα
σουν οι δύο εταιρείες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι πώς
ηλεκτροπαραγωπτυχθούμε περαιτέρω επιχειρηματικά σε πολλαπλά πεδία στον κλάδο της
και τους ανθρώωσία
τεχνογν
τη
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γής, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό καθώς θα αξιοποι
ς απασχόλησης
ευκαιρίε
γήσουμε
δημιουρ
θα
πους μας, βασικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και
σε Έλληνες μηχανικούς και τεχνικούς».
iner δήλωσε:
Ο Αντιπρόεδρος της GE Power Services Europe Division, Michael Rechste
Services
Power
GE
της
και
ΔΕΗ
της
μεταξύ
«Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας (MoU)
ν.
εταιρειώ
δύο
των
μεταξύ
σία
συνεργα
είναι ακόμα ένα βήμα για μία στενή και μακροχρόνια
Ελστην
η
ανάπτυξ
ή
οργανικ
ρω
περαιτέ
για
Ο στρατηγικός στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις
νισμού, διαφάνειας
λάδα και στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, μέσα σ ένα πλαίσιο υγιούς ανταγω
και θεσμικής συμμόρφωσης.»

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
20.12.2017
Δυο σημαντικές πρωτοβουλίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ στη συνεδρίασή του της 20ης Δεκεμβρίου 2017, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της εταιρείας, με
σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά στη πρόταση της διοίκησης προς τους εργαζομένους που έχουν
θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα να αποχωρήσουν εθελουσίως από την εταιρεία, λαμβάνοντας το καθαρό ποσό των 35.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη ανανέωσης του εργατικού δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, με δεδομένο ότι ο σημερινός μέσος όρος ηλικίας
είναι τα 52 έτη. Αν διατηρηθεί δε η παρούσα κατάσταση, θα ξεπεράσει τα 55 έτη το 2022. Υπογραμμίζεται ότι η αποδοχή της πρότασης έχει απολύτως εθελοντικό χαρακτήρα.
Η δεύτερη πρωτοβουλία έγκειται στην αλλαγή του οργανογράμματος της εταιρείας, που αποτελούσε προτεραιότητα της διοίκησης. Κεντρικό ρόλο στη διοικητική αναδιάρθρωση του ΑΔΜΗΕ
καταλαμβάνει η δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Διαχείρισης Παγίων (με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των παγίων της εταιρείας), η αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Νέων Εργων Μεταφοράς
καθώς και η συγκέντρωση των υπηρεσιών προμηθειών και τηλεπικοινωνιών. Προβλέπεται ταυτόχρονα και η κατάργηση ορισμένων διοικητικών θέσεων, έχει όμως ληφθεί μέριμνα ώστε αυτό
να μην συνεπάγεται μείωση μισθού για τα στελέχη που τις κατείχαν. Το νέο οργανόγραμμα θα
ισχύσει από την 1η Μαρτίου 2018.
Οπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, «Οι
δυο πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν προωθούν τον μετασχηματισμό του Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μια εταιρεία που, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα της, υιοθετεί σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης των αλλαγών που έρχονται. Φιλοδοξία του
νέου ΑΔΜΗΕ είναι να πρωταγωνιστήσει στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, με την επιτάχυνση των μεγάλων projects διασυνδέσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και
άλλων που πρόκειται να δρομολογηθούν εντός του 2018».

Μνημόνιο συνεργασίας
ΑΔΜΗΕ- CHINA
DEVELOPMENT BANK

Μνημόνιο συνεργασίας με την China Development
Bank (CDB) συνήψε χθες ο ΑΔΜΗE, με στόχο την πρόσβαση της εταιρείας σε νέες γραμμές χρηματοδότησης.
Η συμφωνία (που ήρθε σε συνέχεια των επαφών
που είχαν ΑΔΜΗΕ και CDB στο περιθώριο της Διεθνούς
Εκθεσης Θεσσαλονίκης) υπεγράφη στην Αθήνα, με την
ευκαιρία της δεύτερης συνάντησης της ομάδας εργασίας Ελλάδας-Κίνας, υπό την προεδρία του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα και του Αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής
Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας (NDRC) κ.
Jizhe Ning.
Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ και
CDB εντάσσεται στις πρωτοβουλίες προώθησης του
τριετούς Σχεδίου Οικονομικής Συνεργασίας ΕλλάδαςΚίνας (Αction Plan) που συμφωνήθηκε τον περασμένο
Μάιο, κατά τη επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο. Η CDB, ένας από τους μεγαλύτερους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο έχει εκπεφρασμένη πρόθεση για χρηματοδότηση εταιρειών
και έργων στην Ελλάδα.
Την ίδια μέρα, εξάλλου, ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της
Κίνας (NDRC) κ. Jizhe Ning επισκέφθηκε τα γραφεία
του ΑΔΜΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Ιούνιο η State Grid of China συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 24% και ότι η επένδυσή της, ύψους 320 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κινεζική επένδυση στην Ελλάδα μετά
την εξαγορά του 51% του ΟΛΠ από την Cosco.
Ο κ. Ning ενημερώθηκε από τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για την πορεία της συνεργασίας με την State Grid
και την εξέλιξη των διασυνδέσεων των Κυκλάδων και
της Κρήτης, καθώς και για τον σχεδιασμό νέων διασυνδέσεων καθώς ωριμάζουν οι σχετικές μελέτες βιωσιμότητας που εκπονούνται. Ο ίδιος εκτίμησε ότι καθώς η Ελλάδα επιστρέφει σε αναπτυξιακή τροχιά, η
προβλεπόμενη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος στις βιομηχανικές μονάδες θα ενισχύσει τη
θέση του ΑΔΜΗΕ.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης δήλωσε από την πλευρά του οτι “η στρατηγική συνεργασία με την State Grid
στον ΑΔΜΗΕ (τον έλεγχο του οποίου έχει το ελληνικό Δημόσιο) αποτελεί απτό δείγμα υλοποίησης της αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας που
θα οδηγήσει σε επιτάχυνση και τεχνολογική αναβάθμιση των νέων διασυνδέσεων και ενίσχυση της
εξωστρέφειας της εταιρείας, με σκοπό την υλοποίηση περισσότερων διεθνών διασυνδέσεων”.
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Α.ΚΑΡΡΑ

ΕΑΛΩ Η ΔΕΗ !
Πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια από τότε που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση του τόπου, οι κ.κ .ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΑΜΕΝΟΣ και το τιμόνι της ΔΕΗ ο κ. Ε.
Παναγιωτάκης, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Η θητεία τους
«λάμπει» από απρόσμενες επιτυχίες, όσον αφορά την υποχρέωση των
κυβερνόντων να βγάλουν την Ελλάδα από τις φουρτούνες που έχει περιέλθει, και την Επιχείρηση σε ήρεμο λιμάνι, ως ικανοί καπετάνιοι. Αυτά
υποσχέθηκαν στον Ελληνικό λαό και για αυτό τους εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Όσον αφορά τη ΔΕΗ; τα αποτελέσματα οικτρά – η λάμψη έγινε σκότος που περιβάλλει την Επιχείρηση χωρίς να φαίνεται φως στο τούνελ.
Την ίδια στιγμή ο κ. Παναγιωτάκης διατυμπανίζει τα κακώς κείμενα στην
Επιχείρηση, για τα οποία φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο και την
κυβέρνησή του, ως γνήσιο τέκνο της και πιστός διεκπεραιωτής αυτής της
πολιτικής.
Ο ίδιος και ο «επιτυχημένος» διαπραγματευτής της χώρας κ. Τσίπρας, κρατάνε για τον εαυτό τους μόνο τις «επιτυχίες», οι οποίες είναι τόσες πολλές που δεν τις θυμούνται.
Θα τους τις υπενθυμίσουμε εμείς και θα τους απονείμουμε τα εύσημα, στους ίδιους και στις «χορωδίες» τους, δίνοντας στον Πρωθυπουργό της χώρας και τη «φιλεργατική» του κυβέρνηση πολλά...
• «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» για τους πλειστηριασμούς που «επέτυχε», με αποτέλεσμα, από το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη που διακήρυττε, να
«καταφέρει» να μην υπάρχει κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη.
• «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» που «ξεζούμισε» το φορολογούμενο πολίτη και
τώρα του επιστρέφετε τα ψίχουλα, παρουσιάζοντας τα ως παντεσπάνι .
• «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» για την «επιτυχημένη» διαπραγμάτευση που έκανε, με αποτέλεσμα να συρρικνώνει και να διαλύει τον Όμιλο ΔΕΗ.
• «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» που το ξεπούλημα των Σταθμών Παραγωγής και
της Δημόσιας Περιουσίας επί ημερών του, είναι εθνική προτεραιότητα, ενώ στο παρελθόν ήταν εθνικό έγκλημα, κατά δήλωσή του.
• «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» που ξεπούλησε τον ΑΔΜΗΕ για ένα πιάτο φαΐ.
• «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» που οδηγεί τη ΔΕΗ σε χρεοκοπία και σε ξεπούλημα.
• «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ» κ. Πρωθυπουργέ για τις πρωτοφανείς σας κυβιστήσεις (δημοψήφισμα), που διασύρουν και εξευτελίζουν τη χώρα
μας.
Ο διεκπεραιωτής της πολιτικής Τσίπρα, στον Όμιλο ΔΕΗ, δεν είναι άλλος από τον συνταξιούχο και πολλά υποσχόμενο «οραματιστή» Πρόεδρο
& Διευθύνων Σύμβουλο. Μετά από την «επιτυχημένη» επένδυση στα
υδροηλεκτρικά της Αλβανίας, τώρα θα επεκτείνει τις επενδύσεις και στην
Τουρκία, ανακοινώνοντας την κατασκευή λιγνιτικής μονάδας 1GW με κοινοπρακτικό σχήμα. Στην Ελλάδα ξέχασε να επενδύσει, γιατί άραγε;
Ταυτόχρονα, παρουσιάζει την πώληση των λιγνιτικών μονάδων ως επιτυχία, γιατί δηλώνει, ότι θα έχουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Που,
σε λεηλατημένες περιοχές;
Έτσι οραματίζεται το νέο επιχειρησιακό πλάνο για τη ΔΕΗ;
Αυτά πίστευε πριν αναλάβει τη Διοίκηση της μεγαλύτερης Επιχείρησης της χώρας;
Αυτά ακούνε οι εργαζόμενοι και παραμιλούν, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει και για τα αποτελέσματα που έχει «πετύχει» του ανταποδίδουν
ένα μεγάλο ...
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• «ΜΠΡΑΒΟ» που αύξησε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε πάνω
από 2,5 δις ευρώ, προκαλώντας οικονομικό στραγγαλισμό
στην Επιχείρηση.
• «ΜΠΡΑΒΟ» που καταστρατηγεί Συλλογικές Συμβάσεις
• «ΜΠΡΑΒΟ» που πρωτοστατεί στο ξεπούλημα των μονάδων, όπως
έκανε και στον ΑΔΜΗΕ, χωρίς ίχνος ντροπής.
• «ΜΠΡΑΒΟ» που απέλυσε εργαζόμενους και συνδικαλιστές, ως
πρώην συνδικαλιστής, καμαρώνοντας για το επίτευγμά του.
• «ΜΠΡΑΒΟ» που καρατομεί ικανά στελέχη και δημιουργεί προσωποπαγή-κομματικό στρατό.
• «ΜΠΡΑΒΟ» για τις οβιδιακές του μεταμορφώσεις για το μέλλον της
Επιχείρησης και την αξιοπιστία λόγων και πράξεών του (από το παραιτούμε στο ξεπούλημα).
• «ΜΠΡΑΒΟ» του για την χρεωκοπημένη Επιχείρηση που θα παραδώσει.
Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται, ότι ο καπετάνιος της ΔΕΗ δεν
ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί η Επιχείρηση σήμερα αντικατοπτρίζει τον Τιτανικό λίγο
πριν την ολοκληρωτική του βύθιση.
Αναρωτιόμαστε κ. Πρόεδρε, όταν σας βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο, όπως ευθαρσώς λέτε, τι ακριβώς κάνετε; Καλείτε τα συμφέροντα
για να ξεπουλήσετε την Επιχείρηση και να ολοκληρώσετε το «εθνικό
έγκλημα»;
Παραιτήστε ή παίρνετε το πιστόλι και το στρέφετε στους εργαζόμενους και την κοινωνία και τους πυροβολείτε, ως «προοδευτικός και αριστερός; ».
Ή μήπως αναρωτιέστε και εσείς – όπως και ο συγκυβερνήτης Καμένος- «ποιος θα γλυτώσει από τη φυλακή»;
Συγχαρητήρια κ. Τσίπρα για την επιλογή ενός μάνατζερ «καταξιωμένου» και αυτού του… βεληνεκούς !
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ κ. Πρωθυπουργέ για την πολιτική σας και τις επιλογές σας, μα πάνω απ΄όλα για την κυβέρνηση οπερέτα που διευθύνεται.
ΜΠΡΑΒΟ κ. Πρόεδρε για τα αποτελέσματα και τις Σταλινικές πρακτικές
σας.
Όταν τελειώσετε με τη βύθιση του καραβιού (ΔΕΗ), σας ευχόμαστε να
ακολουθήσετε και διεθνή καριέρα ως «καταξιωμένος» πλέον Μάνατζερ,
λόγω των «αποδεδειγμένων ικανοτήτων» σας.
Επί των ημερών σας ……..ΕΑΛΩ Η ΔΕΗ
«ΕΥΓΕ» !!!!!!!!!

«ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ»
Το ξεπούλημα της ΔΕΗ είναι, ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
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H αποτυχία της πολιτικής εσωτερικής
ε μελέτη, με τίτλο «Κόστος εργασίας & περιθώρια κέρδους
στα χρόνια των μνημονίων», που δημοσίευσε το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ,
αποδεικνύεται η αποτυχία της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης με στοιχεία που αφορούν στη χρονική περίοδο 2010-2016.

Σ

Αναλυτικότερα στην μελέτη αναφέρονται:
Κατά τα έτη 2010-2016, ασκήθηκε στην Ελλάδα μια πολιτική εσωτερικής υποτίμησης (ή ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού), της οποίας ο διακηρυγμένος στόχος ήταν η γενική μείωση των τιμών των
εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών έναντι των αντίστοιχων τιμών στις
ανταγωνίστριες χώρες. Η πολιτική αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι η ελληνική οικονομία δεν διέθετε την ανταγωνιστικότητα που θα της επέτρεπε να διατηρεί ισοσκελισμένο εξωτερικό ισοζύγιο. Για να εκκινήσει και να επιταχυνθεί η διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης,
οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί επέβαλαν μια
πρωτοφανή για περίοδο ειρήνης μείωση των μισθών -όχι μόνο των

πραγματικών, αλλά και των ονομαστικών- είτε απευθείας με διοικητικά μέτρα είτε μέσω της παρατεταμένης και βαθιάς ύφεσης είτε
με διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας.
Αυτή η κατεύθυνση πολιτικής εδράζεται στη θεωρητική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας οφείλεται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στο υψηλό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Παρά την άσκηση αυτής της πολιτικής, όμως, οι τιμές δεν μειώθηκαν, όπως προβλέπει η θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης, ή μειώθηκαν σε μικρό μόνο
βαθμό έναντι των δραματικών περικοπών των μισθών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας, παρόλο που η ύφεση η οποία προκλήθηκε
από την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης ήταν κατά πολύ βαθύτερη και πολύ μεγαλύτερη σε διάρκεια από όσο είχε αρχικά προβλεφθεί.
Η θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης προβλέπει ότι οι μειώσεις
του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (που επιτυγχάνονται
με μια πολιτική μείωσης του προϊόντος και συνακόλουθης αύξησης
της ανεργίας) μετατρέπονται σε μειώσεις των εγχώριων τιμών, εάν
όχι εξ ολοκλήρου, σε μεγάλο βαθμό, και σε κάθε περίπτωση σε βαθμό ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα.
Η υπόθεση αυτή ελέγχεται με τα εμπειρικά δεδομένα που εμφανίζονται στο Διάγραμμα 2, στο οποίο φαίνονται για κάθε τομέα
παραγωγής το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και ο αντίστοιχος δείκτης τιμών [πιο συγκεκριμένα ο αποπληθωμιστής της προστιθέμενης αξίας] για την περίοδο της εσωτερικής υποτίμησης (20102016). Στο εν λόγω διάγραμμα διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
Στην πρώτη περίπτωση, του τομέα των υπηρεσιών και του τομέα των οικοδομών και άλλων κατασκευών, οι εγχώριες τιμές ακολούθησαν πλήρως τις μειώσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος.
Στις οικοδομές και άλλες κατασκευές, η μείωση ανήλθε περίπου
στο 1/4 της αρχικής τιμής, πιθανότατα εξαιτίας των εξαιρετικά δυσχερών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό τον τομέα παραγωγής.
Η αντίστοιχη μείωση στον τομέα των υπηρεσιών περιορίστηκε σε περίπου 10%.
Στην δεύτερη περίπτωση, είτε της μεταποιητικής βιομηχανίας είτε
της ευρύτερης βιομηχανίας (εκτός οικοδομών και άλλων κατασκευών), οι εγχώριες τιμές δεν ακολούθησαν τη ραγδαία μείωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας: Στη μεν μεταποίηση, η πτώση του δείκτη τιμών στο σύνολο της περιόδου δεν υπερέβη το 3%, ενώ η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ανήλθε σε 37,5%,
τόσο εξαιτίας των μεγάλων μειώσεων στις τρέχουσες αποδοχές όσο
και χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στη δε
ευρύτερη βιομηχανία, εκτός οικοδομών και άλλων κατασκευών, στην
οποία εκτός από τη μεταποίηση περιλαμβάνονται τα ορυχεία και μεταλλεία, η παραγωγή ενέργειας και ο κλάδος της ύδρευσης, της αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, ο δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 4,2% έναντι μείωσης 29,1% του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.
Επομένως, ενώ στον τομέα των οικοδομών καί άλλων κατασκευών
καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών οι τιμές μειώθηκαν κατ’ ανα-
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υποτίμησης
λογία των μειώσεων του μοναδιαίου κόστους εργασίας, αυτό
δεν συνέβη στον τομέα της βιομηχανίας: είτε πρόκειται για τη
μεταποιητική βιομηχανία είτε για την ευρύτερη βιομηχανία εκτός
οικοδομών και άλλων κατασκευών, υπήρξε απλώς ραγδαία υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και η υποχώρηση αυτή δεν μεταβιβάστηκε στις τιμές. Ως αποτέλεσμα, αντί
του προβλεπόμενου ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού, στην περίπτωση της βιομηχανίας πλην κατασκευών, υπήρξε αύξηση των
περιθωρίων κέρδους.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης απέτυχε ιδιαίτερα στη μεταποιητική βιομηχανία, δηλαδή
σε εκείνο τον τομέα της οικονομίας όπου παρουσιάστηκαν οι
μεγαλύτερες μειώσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας.
Η θεαματική μείωση κατά 37,5% του κόστους εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος οφείλεται μεν στη μείωση κατά 21,8% της
μέσης τρέχουσας αμοιβής εργασίας (στο σύνολο της περιόδου 2010-2016) αλλά οφείλεται και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 25,1% την ίδια περίοδο.
Η δε αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες μικρής μείωσης της παραγωγής, και επομένως προήλθε από μείωση της απασχόλησης
Τα παραπάνω στοιχειοθετούν την άποψη ότι η μεταποιητική βιομηχανία διήλθε κατά τα χρόνια της εσωτερικής υποτίμησης από περίοδο αμυντικής αναδιάρθρωσης, δίχως να επιδιώξει αύξηση των πωλήσεών της μέσω μείωσης των τιμών
των προϊόντων της, επομένως χωρίς αύξηση του προϊόντος
της αλλά με αύξηση της κερδοφορίας της. Αυτή η εκτίμηση
ενισχύεται από τα στοιχεία του μέσου περιθωρίου κέρδους
στους βασικούς παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του μέσου περιθωρίου κέρδους, επιβεβαιώνεται ότι η μεταποιητική δεν στράφηκε σε μια πολιτική επιθετικής αναδιάρθρωσης που θα αποσκοπούσε στη διεύρυνση των μεριδίων της στις αγορές του εξωτερικού αλλά σε μια πολιτική αύξησης των περιθωρίων κέρδους
επί του ίδιου αμετάβλητου όγκου παραγωγής.
Η εκτίμηση ότι η μεταποιητική βιομηχανία κατά τα έτη 20102016 περιορίστηκε σε μια πολιτική αμυντικής αναδιάρθρωσης ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι δεν μετέτρεψε τα κέρδη της περιόδου σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι
οι δραματικές μειώσεις των μισθών στη μεταποιητική βιομηχανία δεν απέδωσαν τα προβλεπόμενα από τη θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης (αντίστοιχες μειώσεις των τιμών, συνακόλουθη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), αλλά μετατράπηκαν σε
αυξήσεις των κερδών, οι οποίες μάλιστα δεν συνοδεύτηκαν
από αξιόλογες αυξήσεις των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
Πηγή: www.ineobservatory.gr

15
"ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ, ΑΛΛΑ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΔΕΗ"
Το νέο αφήγημα
Με τη φράση "Μικρότερη, αλλά ισχυρότερη ΔΕΗ",
Κυβέρνηση και Διοίκηση
της ΔΕΗ, προσπαθούν να
καθησυχάσουν τοπικές
κοινωνίες, εργαζόμενους
αλλά και ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία σχετικά
με το εφαρμοζόμενο σχέδιο απαξίωσης της μεγαλύτερης Δημόσιας Επιχείρησης, αλλά και να ελαχιστοποιήσουν το σχετικό
πολιτικό κόστος.
Αποτελεί ένα νέο αφήγημα, που αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνείας, θετικά ή αρνητικά.
Μικρότερη ΔΕΗ, σημαίνει μικρότερο κύκλο εργασιών, λιγότερα πάγια, λιγότερο προσωπικό;;;
Αν πουληθούν τα εργοστάσια, αν περιορισθεί το μερίδιο της
αγοράς στο 50% που σχεδιάζει η Κυβέρνηση, πως θα ισχυροποιηθεί η ΔΕΗ;;;
Με νέα προϊόντα, με επενδύσεις σε άλλες χώρες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του Χρηματιστηρίου ενέργειας και τις εισαγωγές-εξαγωγές Η/Ε; Ή με ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων δύσκολων και ριψοκίνδυνων εγχειρημάτων; Τα παραπάνω προς το παρόν συνθέτουν ένα πλαίσιο
ευχολογίων που κατά περίπτωση διευρύνεται από τους αρμόδιους φορείς.
Η Κυβέρνηση λοιπόν, αλλά και η Διοίκηση της ΔΕΗ, επιθυμούν να πείσουν ότι το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ ισχυροποίησε τη
ΔΕΗ.
Με παρόμοια τακτική θα προσπαθήσουν να πείσουν ότι το
ξεπούλημα εργοστασίων θα ισχυροποιήσει τη ΔΕΗ, η απώλεια
μεριδίου της αγοράς και η αναγκαία μείωση του προσωπικού
επίσης, και γιατί όχι η πιθανή μεταβολή των εργασιακών σχέσεων, η συρρίκνωση του κοινωνικού ελέγχου κ.α.
Άλλα αποδίδονται σε Ευρωπαϊκές οδηγίες, άλλα στα μνημόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεθοδεύεται η απαξίωση της ΔΕΗ.
Μια απαξίωση, η οποία θα επιφέρει μεταβολές στον κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της Επιχείρησης, στις εργασιακές σχέσεις και πιθανά στον προσανατολισμό του συνδικάτου.
Το νέο αφήγημα αποτελεί ασέβεια προς όλους όσους δημιούργησαν, εργάσθηκαν για την ανάπτυξη της ΔΕΗ, αλλά και
χλεύη προς όσους εργάζονται σήμερα σ’ αυτήν.
Καλοφωλιάς Παναγιώτης
Μέλος Ε.Ε. ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ
Μέλος Ε.Ε. ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

