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ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ, ΚΡΑΤΑΣ ΣΤΑ 
ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»! 

…το  1ο Περιοδικό Τεύχος του «Σωματείου Εργαζομέ-
νων στην Ενέργεια  Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας & Κο-
ρινθίας», ή απλά ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
όπως συνηθίζουν να μας λένε.  
Στις σελίδες της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» θα βρεις τις τελευταίες 
εξελίξεις (συνδικαλιστικές, πολιτικές, οικονομικές) που 
αφορούν στον κλάδο μας, δοσμένες αυστηρά υπό το 

πρίσμα της δικής μας τάξης!  
Σήμερα, ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί την ατμομη-
χανή της ελληνικής οικονομίας, με πολύ σημαντικές 
προοπτικές εξέλιξης για τα επόμενα χρόνια. Πανίσχυροι 

ιδιωτικοί όμιλοι –ντόπιοι και ξένοι- κυριαρχούν σε πολ-
λούς τομείς ταυτόχρονα (ηλεκτρενέργεια, υδρογονάν-

θρακες, ανανεώσιμες). Αντίθετα, η εργατική τάξη στον 
κλάδο παραμένει πολυκερματισμένη συνδικαλιστικά, 
αλλά και από πλευράς εργασιακών δικαιωμάτων.  
Το περιοδικό «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» θέλει να αποτελέσει εργαλείο 
για τη δημιουργία κοινής αντίληψης μεταξύ όλων 
των εργαζομένων του κλάδου, ανεξαρτήτως εται-
ρείας και εργασιακής σχέσης. Να βοηθήσει στην ανά-

πτυξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και 
δράσης, στη συνένωση των εργαζομένων σε ταξι-
κή βάση, κόντρα στο συντεχνιασμό και την πολυδιά-
σπαση.  
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 Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
Με παρακαταθήκη τους αγώνες των τελευταίων χρόνων 
(φωτ. από την Πανελλαδική Απεργία της 9/4) συνεχί-
ζουμε με πίστη και αποφασιστικότητα για την ανασύντα-
ξη και ισχυροποίηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. 
Το μόνο που φοβούνται μεγαλοεργοδοσία-κυβέρνηση-ΕΕ 

είναι η οργανωμένη, ταξικά προσανατολισμένη πάλη, γι’ 
αυτό και επιστρατεύουν συνεχώς νέους αυταρχικότερους 
νόμους και δικαστικές αποφάσεις για να περιορίσουν τη 
συνδικαλιστική δράση. Απαντάμε με μαζική συμμετοχή 
στις Πρωτομαγιάτικες Απεργιακές Συγκεντρώσεις 
του ΠΑΜΕ (για την Αθήνα, 10πμ Σύνταγμα).  

Αναπτύσσουμε νέους αγώνες κόντρα στα συνεχιζόμενα 
μέτρα ενίσχυσης του κεφαλαίου εις βάρος των εργαζομέ-
νων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Ο δικός 
τους πλούτος εξαρτάται απ’ τη δική μας φτώχεια. Αλλά 
έχουμε τη δύναμη. Πρέπει και μπορούμε να πάρουμε την 

εξουσία. Είμαστε η τάξη που παράγει! 

 Η ‘ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ’ ΣΤΟ ΒΩΜΟ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2015, η 
κυβέρνηση προχωρά τις διαδικασίες πώλησης αυτού που 
ονομάζει  «μικρή ΔΕΗ», δηλ. της εταιρείας που  περι-
λαμβάνει περίπου το 30% των μονάδων παραγωγής 
της ΔΕΗ (11 ατμοηλεκτρικά κι υδροηλεκτρικά ερ-
γοστάσια ισχύος 2.363 Μεγαβάτ), ορυχεία λιγνίτη 

και το 1/3 του πελατολογίου της.  

Η συνήθης προπαγάνδα ότι πρόκειται περί ιδιωτικοποίη-

σης που θα φέρει ανάπτυξη-θέσεις εργασίας και ανταγω-
νισμό που θα μειώσει τα τιμολόγια ρεύματος, δεν έχει 
καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχει συσσωρευτεί 
πλούσια πείρα από προηγούμενες ιδιωτικοποιήσεις 

(τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, πετρέλαια) και ξέρουμε 
με μαθηματική ακρίβεια ότι: 

- Τα μεγάλα ενεργειακά μονοπώλια που θα πάρουν έτοι-
μες υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία 
θα ωθήσουν τις τιμές προς τα πάνω με στόχο την υψη-
λή απόδοση της «επένδυσης». Αυτό ακριβώς συνέβη και 
στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., όπου η ιδιωτικοποίηση 

υλοποιήθηκε πριν από 
την Ελλάδα. Το οικο-
νομικό δέλεαρ είναι 
σημαντικό και ήδη έ-
χουν αρχίσει να πα-
ρεμβαίνουν ανοιχτά 

πρεσβείες μεγάλων 

χωρών.  

- Οι εργαζόμενοι του 

κλάδου θα συρθούν σε 
έναν ατέλειωτο κύκλο 
απολύσεων («εθελούσιες» και μη), εργολαβοποίησης 
και χτυπήματος των συλλογικών συμβάσεων.  

Αυτοί που όψιμα κόπτονται σήμερα για την «κακή ιδιωτι-
κοποίηση», παίζουν θέατρο στις πλάτες των εργαζομέ-

νων, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ως πιστός υπηρέτης των μεγάλων μονοπωλια-
κών ομίλων, έχει θέσει εδώ και δεκαετίες ως 
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ  αυτό που ονομάζει 
«απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας», δηλ. την παράδοση δημόσιων υποδομών στην υπη-
ρεσία της ιδιωτικής κερδοφορίας. Ακόμη και μέσα στη 

ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που 

πρόσκεινται σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ψη-
φίσει υπέρ της ιδιωτικοποίησης και τώρα θολώνουν 
τα νερά μιλώντας για «ξεπούλημα», φοβούμενοι το πολι-
τικό κόστος… Οι εργαζόμενοι, οφείλουν να βγάλουν συ-
μπεράσματα. Η πολιτική της ΕΕ στον κλάδο της 
Ενέργειας ήταν, είναι και θα είναι ασυμβίβαστα αντίθετη 

με τα συμφέροντά τους. 

Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, καλεί τους συναδέλ-
φους της ΔΕΗ σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια 
στην ιδιωτικοποίηση. Τώρα απαιτείται συσπείρωση γύ-
ρω από το Συνδικάτο μπροστά στις νέες, δυσκολότερες 
συνθήκες που διαμορφώνονται. 
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ΠΟΛΥΜΗΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΥΣ… 

Σε 23 μήνες φυλάκισης για «παραβίαση δικαστικής από-

φασης και παράνομη βία»(!), καταδικάστηκαν ο πρόε-
δρος, ο γραμματέας και ο  αντιπρόεδρος του Σωματείου 
των Εργαζομένων της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» 
(Σιφωνιός, Παυλάκης, Χαροκόπος). Ταυτόχρονα, σε κα-

θένα από τους 22 υπόλοιπους διωκόμενους χαλυβουρ-
γούς επιβλήθηκαν πρωτόδικα ποινές φυλάκισης 21 
μηνών! 

Με την απόφαση αυτή, και υιοθετώντας κατά γράμμα τις 
προσταγές της εργοδοσίας, η δικαστής Πολυζογοπούλου 
και η εισαγγελέας Γνεσούλη, έγραψαν τα ονόματά τους 

στα μελανότερα κιτάπια της ιστορίας του εργατικού κινή-
ματος στην Ελλάδα.  Με εμφανή την αποστροφή τους 
απέναντι σε κάθε μορφής εργατική διεκδίκηση, υιοθέτη-
σαν το σκεπτικό της «συλλογικής ευθύνης»(!) και επέ-
βαλλαν προκλητικά αυτές τις ποινές ακριβώς την ημέρα 
της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας (9/4)… Η από-
φαση αυτή είναι ενταγμένη στο γενικότερο σχεδιασμό 

κυβέρνησης - μεγαλοεργοδοσίας για το χτύπημα 
του δικαιώματος στην απεργία, για ανοιχτή παρέμ-
βαση στη λειτουργία των συνδικάτων (βλ. επαναφο-
ρά λοκ-άουτ, εμπόδια στη λήψη απόφασης για απεργία, 
διευκόλυνση των ομαδικών απολύσεων κλπ). 

Όταν επιστρατεύτηκαν τα ΜΑΤ για να σπάσουν την απεργία… 
ώστε ο βιομήχανος να συνεχίσει ανενόχλητος τις απολύσεις 

Όμως, ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΗΡΩΕΣ, έδωσαν για μήνες μαθήματα αγώ-
να και ανυπακοής απέναντι στην επίθεση που έχουν εξα-
πολύσει οι μεγαλοβιομήχανοι, η κυβέρνηση και η Ε.Ε.  
Μέσα από μαζικές, μαχητικές Γενικές Συνελεύσεις ορ-
γάνωσαν τον αγώνα τους, δεν υπέκυψαν στις εντολές 

του βιομήχανου Μάνεση, δε λερώθηκαν από τα τσιράκια 
του, δε φοβήθηκαν τις κυβερνητικές παρεμβάσεις υπέρ 
του βιομηχάνου, δεν τρόμαξαν από τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς και την εισβολή των ΜΑΤ στο εργοστάσιο. 

Από την πρώτη μέρα που ο βιομήχανος ξεκίνησε τη φά-
μπρικα των απολύσεων στους εργάτες που δεν ήθελαν 
να δουλέψουν για 500 ευρώ, εκφράστηκε ένας χείμαρ-

ρος αλληλεγγύης προς τους χαλυβουργούς και τις οι-
κογένειές τους. Ο αγώνας των χαλυβουργών ξεπέρασε 
τις πύλες του εργοστασίου, έγινε υπόθεση των εργατών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε κάθε χώρο δουλειάς, 
σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη και χωριό. Αυτός ο με-
γαλειώδης αγώνας δε λερώνεται και δεν μπορεί να 
ακυρωθεί από καμιά δικαστική απόφαση. Αυτή είναι η νί-

κη των χαλυβουργών. Ανάγκασαν θεούς και δαίμονες να 
τους αντιμετωπίσουν σε στημένο γι’ αυτούς παιχνίδι. Δεν 
λύγισαν και δείχνουν το δρόμο.  

…ΕΝΩ ΤΟ ΑΛΙΣΒΕΡΙΣΙ ΓΙΑ 
ΦΘΗΝΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗ 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Σε εκείνο που δεν μπόρεσαν να απαντήσουν ούτε η κυ-

βέρνηση, ούτε τα ΜΑΤ και οι δικαστές, είναι γιατί κατα-
στράφηκε ο κλάδος χάλυβα στην Ελλάδα, γιατί οι 
βιομήχανοι Μάνεσης, Αγγελόπουλος κλπ οδηγούν 
τα εργοστάσια σε κλείσιμο και τους εργάτες στην 

ανεργία.  

Η κυβέρνηση, με διάφορα τεχνάσματα μέσω ΔΕΗ (μέτρο 
διακοψιμότητας, μείωση τέλους Ρύπων και ΑΠΕ) υποσχέ-
θηκε ελαφρύνσεις 150 εκατομμυρίων για τους ιδιοκτήτες 
των ενεργοβόρων βιομηχανιών.  Όμως θα λύσει κάτι τέ-
τοιο το πρόβλημα; Σίγουρα όχι. 

- Η καπιταλιστική κρίση στον κλάδο κατασκευών έχει 
ρίξει την παραγωγή μπετόβεργας στο 15% του προ κρί-
σης επιπέδου. Οι ιδιώτες δεν επενδύουν γενικότερα σε  
έργα υποδομών στη χώρα, όσο δεν εξασφαλίζουν υψηλή 
κερδοφορία λόγω κρίσης 
- Η «απελευθέρωση» της αγοράς στους τομείς ηλε-
κτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου οδηγεί σε υ-

ψηλές τιμές προκειμένου να διασφαλιστούν τα κέρδη 
των μετόχων ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και άλλων ενεργειακών ομίλων  
- Η διάλυση της ναυπηγικής βιομηχανίας συνεχίζεται 
όσο οι Έλληνες εφοπλιστές επιλέγουν τα ναυπηγεία της 
Ασίας και οι κοινοτικές δεσμεύσεις απαγορεύουν την πα-
ραγωγή νέων πλοίων για ακτοπλοϊκές ανάγκες στα ελλη-
νικά ναυπηγεία 

- Η άναρχη καπιταλιστική αγορά (με τα πολλά, αντα-
γωνιστικά μεταξύ τους, μικρά εργοστάσια) αποτελεί τρο-
χοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου χάλυβα, ενώ οι 
ιδιοκτήτες των εργοστασίων επιλέγουν να επενδύσουν σε 
άλλους, πιο κερδοφόρους κλάδους, απαξιώνοντας τη βι-
ομηχανική παραγωγή 

Όλα αυτά δείχνουν ότι το πραγματικό εμπόδιο για τη 
βιωσιμότητα της ελληνικής χαλυβουργίας είναι οι 
βιομήχανοι και οι στρατηγικές επιλογές της ΕΕ και 
των ελληνικών κυβερνήσεων.  

Τα σημερινά προβλήματα της ελληνικής χαλυβουργίας θα 
μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με έναν τελείως δια-
φορετικό δρόμο ανάπτυξης, που δεν θα υπακούει στην 

επιδίωξη του ενός καπιταλιστή να κλέψει τον άλλον και 
όλοι μαζί τον μικροκαταναλωτή και τον εργαζόμενο.  
Η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ο 
κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας με στόχο την 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών (και όχι της 
επιμέρους κερδοφορίας του κάθε καπιταλιστή) θα ήταν 
σε θέση:  

- Να συνενώσει την 
παραγωγή και να ε-
πενδύσει σε νέες τε-
χνολογίες και 
διαφοροποιημένα 
προϊόντα 

- Να καλύψει τις ανά-
γκες έργων στους 
κλάδους κατασκευών 
& ναυπήγησης πλοίων 
- Να αξιοποιήσει τον 
ορυκτό και ενεργειακό πλούτο της χώρας (πχ χαμηλού 
κόστους υδροηλεκτρική ενέργεια για τη βιομηχανία)  

Γι' αυτό, είναι σημαντικό πέρα από τους επιμέρους αγώ-
νες ενάντια στις απολύσεις ή για την υπεράσπιση των μι-
σθών, να αναπτύσσεται το αίτημα για ριζική αλλαγή στο 
επίπεδο της εξουσίας και οικονομίας, ως απαραίτητος 
όρος για την επιβίωση της εργατικής τάξης, ιδιαίτερα 
σε κλάδους όπως οι ενεργοβόρες βιομηχανίες. 
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ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ… 

Το διήμερο 31/1-1/2/2014 πραγματοποιήθηκαν το 39ο 
(Καταστατικό) και το 40ο (Εκλογοαπολογιστικό) Συνέδριο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα 

Πετρελαιοειδή, Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία.  

Το Συνέδριο ψήφισε νέο καταστατικό, το οποίο μεταξύ 
άλλων προβλέπει τη μετατροπή της ονομασίας σε «Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας» και αφαιρεί περιο-
ρισμούς που απέτρεπαν την εγγραφή σωματείων που 
καλύπτουν και μη μόνιμο προσωπικό των εταιρειών του 
κλάδου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τόσο η εκ των πραγμάτων ενο-
ποίηση όλων των υποκλάδων ενέργειας, όσο και η ανά-
γκη συνδικαλιστικής οργάνωσης  εργαζομένων με μη 
μόνιμες εργασιακές σχέσεις, αποτελούν αντικειμενικές 
πραγματικότητες που, από την ίδρυσή του κιόλας, το 
Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας έθεσε ως προτεραιότητες 
στους εργασιακούς χώρους. 

Την κατεύθυνση ωστόσο που θα ακολουθήσουν οι συν-
δικαλιστικές ηγεσίες εντός της Π.Ο.Ε., δείχνουν τα απο-
τελέσματα των αρχαιρεσιών για  εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

Οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ ενι-

σχύθηκαν, εκλέγοντας 2 έδρες, από 1 στο απερχόμενο 
ΔΣ. 

Η ΠΑΣΚΕ, αν και θεώρησε απαραίτητο να διευκρινίσει ότι 
δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ(!), δεν απέφυγε τη 
ραγδαία μείωση των δυνάμεων της και εξέλεξε επίσης 2 
έδρες. 

Οι υπόλοιπες 15 έδρες εξελέγησαν από μία ετερόκλητη 

συμμαχία, όπου χώρεσαν όλες οι υπόλοιπες «αρι-
στερές», «δεξιές», «μνημονιακές» και «αντιμνη-
μονιακές» συνδικαλιστικές δυνάμεις του κλάδου!!! 

Υπό το γνωστό παραπέτασμα του «όλοι μαζί» και «μα-
κριά από πολιτικούς διαχωρισμούς», βάλτωσε κάθε πρό-
θεση ουσιαστικής συζήτησης για τις αιτίες των 

προβλημάτων, αλλά και για τις επιδιωκόμενες λύσεις. Έ-

γινε αντίθετα αλισβερίσι για τις καρέκλες (με ενιαία 
σταυροδοσία μάλιστα) και συγκάλυψη των ευθυνών 
της Ομοσπονδίας για τη μέχρι τώρα πορεία του κλάδου 
(απουσία κοινών δράσεων μπροστά σε απολύσεις, μειώ-
σεις μισθών, κατάργηση συμβάσεων κλπ). 

Το «όλοι μαζί» προδιαγράφει για το μέλλον μια πορεία 

χωρίς κατεύθυνση και χωρίς στοχευμένη δράση, αλλά 
και επιβεβαιώνει  πόσο επίπλαστες είναι οι αντιθέ-
σεις με όρους «αριστεράς» – «δεξιάς» και αντι-
μνημονιακών  – μνημονιακών δυνάμεων μέσα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. 

… ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΜΙΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΤΗ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ! 

Το Σαββατοκύριακο 12-13/4/2014 είχε προγραμματιστεί 
να πραγματοποιηθεί το  36ο (έκτακτο) συνέδριο της 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.  

Ήδη από το ξεκίνημα και τους χαιρετισμούς των πολιτι-
κών κομμάτων, η κατάσταση εκτραχύνθηκε. Αντί για ου-
σιαστική συζήτηση, άρχισαν να κυριαρχούν οι γνωστές 
αντεγκλήσεις για «προδότες», «δωσίλογους» κα. 

Η «Αγωνιστική Συνεργασία» (που συσπειρώνεται στο 
ΠΑΜΕ) κατήγγειλε τις προσπάθειες νοθείας και απο-
κλεισμών για διαμόρφωση εκλογικών συσχετισμών. Σε 

ανακοίνωση - καταγγελία ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι, 
ενώ, με βάση τον αριθμό των εργαζομένων της ΔΕΗ, οι 
αντιπρόσωποι στο συνέδριο θα έπρεπε να κυμαίνονται 
μεταξύ 180 και 185, οι αντιπρόσωποι έφθασαν τελικά 
τους 230, αφενός ως αποτέλεσμα διπλοψηφιών και αφε-
τέρου επειδή δεν λειτούργησε η Επιτροπή Ελέγχου των 
ψηφισάντων!  

Στον αντίποδα, μεθοδεύτηκε ο αποκλεισμός ενεργών 
συνδικάτων, με πραγματικά μέλη και πραγματική δράση, 

όπως τα Κλαδικά Συνδικάτα Ενέργειας στην Αττική-
Βοιωτία-Εύβοια-Κορινθία και στη Δυτ.Μακεδονία. Αυτό 
δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από τις ταξικές δυνάμεις, 
οι οποίες θα αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες για την 

εγγραφή των Κλαδικών Συνδικάτων στην Ομοσπονδία. 

Μεγάλη συζήτηση έγινε και για τα οικονομικά της ομο-
σπονδίας, η οποία εμφανίζει έλλειμμα που υπερβαίνει το 
1 εκατομμύριο. Τελικά, με την «επίσημη αιτιολογία» ότι 
μεγάλα σωματεία της ΓΕΝΟΠ δεν έχουν τακτοποιήσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις, πάρθηκε η πρωτοφανής 
απόφαση το συνέδριο να διακοπεί ως τον ερχόμενο 

Ιούνη, ώστε να τακτοποιηθούν τα οικονομικά της Ομο-
σπονδίας. Πρακτικά, πρέπει να θεωρείται αβέβαιο το αν 
θα συνεχιστεί ακόμη και τότε. 

Αυτή η κατάσταση διάλυσης της ΓΕΝΟΠ που διαιωνίζε-
ται εδώ και πολλούς μήνες, δεν πρέπει να θεωρηθεί τυ-
χαίο ολίσθημα. Οι παρατάξεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ 

στη ΓΕΝΟΠ, που τα προηγούμενα χρόνια προώθη-

σαν την ιδιωτικοποίηση (με την ψήφο τους στα συνέ-
δρια της ΓΕΝΟΠ, και όχι μόνο) έχουν «αναλάβει» τώρα 
να  παραλύσουν πλήρως το συνδικαλιστικό κίνημα στη 
ΔΕΗ, ώστε να προχωρήσει ανεμπόδιστα και η τελευταία 
φάση του τεμαχισμού και της ολοκληρωτικής ιδιωτικο-
ποίησης ορυχείων, εργοστασίων, δικτύων και άλλων υ-

ποδομών. Η κάλπικη και όψιμη τοποθέτηση των 
παρατάξεων αυτών κατά του «ξεπουλήματος της 
δημόσιας περιουσίας», γίνεται μόνο για το σώσιμο 
ψήφων, καθώς εδώ και πάνω από 10 χρόνια (στο 
όνομα του ρεαλισμού και του υγιούς ανταγωνισμού), πα-
τρονάρουν βήμα βήμα την ιδιωτικοποίηση.  

Μπροστά και σε αυτές τις εξελίξεις, η ανασύνταξη του 

συνδικαλιστικού κινήματος στους χώρους της πρώην 
ΔΕΗ αποκτά πιεστική σημασία. Και εδώ τα Κλαδικά Συν-
δικάτα πρέπει να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Συνάδελφε! Κάνε το Ενημερωτικό Δελτίο δική 

σου υπόθεση. Στείλε μας ερωτήσεις, παρατηρή-
σεις, άρθρα και ανταποκρίσεις στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση του Σωματείου: 

kladenergia@gmail.com 
ή και χειρόγραφα, παραδίδοντας τα σε κάποιο 

από τα μέλη του Δ.Σ. 

 Βοήθησε να γίνει καλύτερο! Για περισσότερα 
μπες: www.kladikoenrgeias.wordpress.com 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Με αυξημένη συμμετοχή διεξήχθησαν το διήμερο 

10-11 Φλεβάρη οι δεύτερες αρχαιρεσίες στην ιστο-

ρία του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Το νέο Δι-

οικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε στις 17 

Φλεβάρη με την ακόλουθη σύνθεση: 

Πρόεδρος: Χριστίδης Σταύρος Πετρέλαια/Φυσ.Αέριο 

Γραμματέας: Χασιώτης Θάνος Ανανεώσιμες 

Αντιπρόεδρος Α’: Καραγιάννης Δημήτρης Ανανεώσιμες 

Αντιπρόεδρος Β’: Παπαμήτσος Χρήστος Ηλεκτρενέργεια 

Ταμίας: Σουλτάνος Θανάσης Ηλεκτρενέργεια 

Αναπλ.Γραμματ.: Καμπάνης Γιάννης Πετρέλαια/Φυσ.Αέριο 

Αναπ.Ταμίας: Ματαράγκας Χρήστος Πετρέλαια/Φυσ.Αέριο 

Μέλη: Μαστρολέων Ηλίας, Κωνσταντής Μπάμπης, 

Στούπας Κώστας, Βασιλείου Κώστας Ηλεκτρενέργεια  

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΤΟΞΟΤΗΣ  
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ 

Το Δ.Σ. του Κλαδικού Σωματεί-
ου Ενέργειας  πήρε απόφαση 
για νέα 48ωρη απεργία 1-2  
Απρίλη, για τους εργαζόμενους 
της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ που 
εργάζονται στα δίκτυα της ∆ΕΗ 
και της θυγατρικής της ∆Ε∆∆ΗΕ 

στις περιοχές Αθήνα & Πειραιά.  

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με συ-
γκέντρωση στην πύλη του ερ-

γοταξίου και μυστική ψηφοφορία είχαν προτείνει τη διε-
νέργεια της απεργίας, καθώς η εργοδοσία αθέτησε για 
πολλοστή φορά τις υποσχέσεις της για πληρωμή των δε-
δουλευμένων. 

Με μαζική συμμετοχή και αποφασιστικότητα, μέσα στο 
δύσκολο εργασιακό περιβάλλον των «εργολαβιών» της 

ΔΕΗ, όπου κυριαρχούν οι εκβιασμοί και η απληρωσιά, οι 
συνάδελφοι συσπειρώθηκαν για μια ακόμα φορά στο 
Κλαδικό τους Συνδικάτο προκειμένου να υπερασπιστούν 
τα αυτονόητα δικαιώματά τους. 

ΣΤΟ 34% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΗ 

Στις 11/4/2014 ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο του κυ-
βερνητικού σχεδίου ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ που βρί-
σκεται σε εξέλιξη, η διοίκηση της εταιρείας μεταβίβασε 

39.440.000 μετοχές της ΔΕΗ (ποσοστό 17%) από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-
ουσίας του Δημοσίου, ΤΑΙΠΕΔ. Μετά την παραπάνω 
μεταβολή, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο με-
τοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ συρρικνώθηκε στο 34,1%. 

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΧΑΡΙΖΕΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 
(ΚΑΙ) ΣΤA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔH 

Στις 30/3/2014 ψηφίστηκε στη Βουλή το πολυνομο-

σχέδιο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις». Μεταξύ των άλλων αντεργατικών ρυθ-
μίσεων που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, με την 

παρ. 2.Α. κδ (κεφ. Α’, άρθρο Α’, υποπαρ.ΙΑ.3) καταργεί 
από 1/1/2015 την εργοδοτική εισφορά του 1‰ 
υπέρ του Ταμείου ΕΤΕΑΠΕΠ. 

Το ΕΤΕΑΠΕΠ, προήλθε από το Επικουρικό ταμείο των ερ-
γαζομένων στις εταιρείες πετρελαιοειδών και σήμερα, με-
τά από σχετικές αποφάσεις των συνδικαλιστικών 

πλειοψηφιών του κλάδου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ι-
διωτικού Δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν υφίστα-
ται καμία υποχρέωση ή εγγύηση από πλευράς δημοσίου 
– και φυσικά δεν μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση, αλλά 
για ένα ανταποδοτικό ταμείο. Παράλληλα, έχουν απε-
μποληθεί οριστικά τα δεκάδες εκατομμύρια του ε-
πικουρικού που «κουρεύτηκαν» από το κράτος το 

2012, προκειμένου να αποπληρωθούν τοκοχρεολύσια 
προς τους ιδιώτες δανειστές του δημοσίου.  

Η κατάργηση του 1‰ καθιστά προβληματική τη βιω-
σιμότητα του Ταμείου, καθώς ο αριθμός των ασφαλι-
σμένων συνεχώς μειώνεται. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας 
Πετρελαιοειδών έβαλε πλάτη σε αυτές τις εξελίξεις, πά-
ντα με τη λογική του «μικρότερου κακού», και απέφυγε 

μέχρι σήμερα να οργανώσει και τον παραμικρό εργατικό 
αγώνα για την ασφάλιση, μεταθέτοντας τα πάντα στα δι-
καστήρια και τους δικηγόρους (όπου φυσικά στο πλαίσιο 
της αστικής νομιμότητας επιβάλλει το συμφέρον της η 
εργοδοσία). 
 

ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ: 
«ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ» (Ι.Μπρόντσκι,1930) 

 

 


