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Επιςτολι προσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ ΔΕΗΑΝ ςχετικά με το προςχζδιο τθσ ΣΣΕ  

Το Κλαδικό Σωματείο Ενζργειασ εκφράηει τθ ςυμπαράςταςι του ςτθν προςπάκεια που διεξάγεται από τουσ 

εργαηόμενουσ τθσ «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» για τθν κατοχφρωςθ των εργαςιακϊν τουσ δικαιωμάτων. Στα ςχζδια τθσ 

διοίκθςθσ τθσ ΔΕΗ, θ ΔΕΗ ΑΝ κα αποτελζςει το επόμενο διάςτθμα βαςικό πυλϊνα για τθν αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ, 

αφοφ ζνα μεγάλο μζροσ των νζων επενδφςεων που είναι προγραμματιςμζνεσ αφοροφν ςε νζα ζργα ΑΠΕ. 

Ταυτόχρονα θ ΔΕΗ, παίρνει ςυνολικά "νζα μορφι" και δομι ωσ ςυνζπεια όλων των μνθμονιακϊν νόμων (πϊλθςθ 

λιγνιτικϊν μονάδων, απομείωςθ προμικειασ ςτο 50% ωσ το 2019, εκχϊρθςθ λιγνιτικισ παραγωγισ μζςω 

δθμοπραςιϊν ΝΟΜΕ κ.α.) ςτοχεφοντασ να ανταγωνιςτεί ξζνα και ντόπια μονοπϊλια ςτον κλάδο. Ζχει λοιπόν κάκε 

"ζγνοια" από πλευράσ τθσ να διαςφαλίςει τουσ καλφτερουσ δυνατοφσ όρουσ για να ανταπεξζλκει ςτον εντεινόμενο 

ανταγωνιςμό και θ πιο δοκιμαςμζνθ ςυνταγι για αυτό είναι καταρχιν και πριν απ όλα το φκθνό εργαςιακό κόςτοσ, 

θ ενίςχυςθ των ελαςτικϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ, οι "επικαιροποιθμζνεσ ΣΣΕ" με βάςθ τα νζα πρότυπα και μοντζλα, 

δθλαδι Συμβάςεισ πλιρωσ ευκυγραμμιςμζνεσ με τισ ανάγκεσ των εργοδοτϊν.  

Με βάςθ αυτά, θ ΔΕΗΑΝ αποτελεί ςε αυτιν τθ φάςθ  τον βραχίονα για όςα κα ακολουκιςουν ςταδιακά ςε όλο 

τον όμιλο τθσ ΔΕΗ. Εξάλλου ιδθ ςτα λιγνιτικά εργοςτάςια και ορυχεία που παραχωροφνται ςε ιδιωτικά μονοπϊλια 

με βάςθ τον πρόςφατο νόμο τθσ απόςχιςθσ που πζραςε από τθ Βουλι, αναφζρεται ότι "το εργαςιακό καθεςτώσ θα 

οριςτεί από νέο κανονιςμό εργαςίασ" (παράγραφοσ 2 του άρκρου 4). Επομζνωσ ωσ εργαηόμενοι χρειάηεται να 

βλζπουμε το ςυνολικό πλαίςιο που διαμορφϊνεται, τθ ςυνολικότερθ μεγάλθ εικόνα, γιατί διαφορετικά δεν κα 

αποκτοφν τα αιτιματα και οι διεκδικιςεισ μασ τον προςανατολιςμό που ςιμερα ζχουμε ανάγκθ. 

Όλεσ αυτζσ οι εξελίξεισ ςτον κλάδο μασ είναι αποτζλεςμα τθσ πολιτικισ τθσ «απελευκζρωςθσ τθσ ενζργειασ» που 

εφαρμόηουν με ςυνζπεια όλεσ οι κυβερνιςεισ και οι διοικιςεισ τθσ ΔΕΗ από τθ δεκαετία του ’90 μζχρι ςιμερα, και 

που αποδζχονται και ςτθρίηουν οι πλειοψθφίεσ ςε ΓΕΝΟΠ και πρωτοβάκμια ςωματεία του ομίλου, δθλαδι ο 

γνωςτόσ εργοδοτικόσ - κυβερνθτικόσ-ςυνδικαλιςμόσ. Είτε με ιδιωτικοποιιςεισ, είτε με αποςχίςεισ, είτε με διάφορα 

άλλα «καινοτόμα» ςχιματα, επιδιϊκουν τθν αφξθςθ τθν κερδοφορίασ τθσ επιχείρθςθσ μζςω τθσ ανατροπισ των 

κεκτθμζνων των εργαηόμενων, δθλαδι τθν υποβάκμιςθ των ςυνκθκϊν και όρων εργαςίασ. Επιβεβαιϊνεται για 

ακόμα μια φορά ότι εργοδότεσ και εργαηόμενοι ζχουν αντίκετα, αςυμβίβαςτα ςυμφζροντα, παρά τισ εξαγγελίεσ 

κυβζρνθςθσ και ΣΕΒ περί «δίκαιθσ» Ανάπτυξθσ, «κοινωνικϊν εταίρων», κλπ. 

Η δομι και το περιεχόμενο του ςχεδίου ΣΣΕ - πολιτικισ αμοιβϊν, που φζρνει θ διοίκθςθ τθσ ΔΕΗΑΝ, εγείρουν 

πολλά ερωτιματα, πάνω ςτα οποία οι ςυνάδελφοι οφείλουν να προβλθματιςτοφν, αφοφ το μιςκολογικό αφενόσ 

αποςπάται από τθ ΣΣΕ και αφετζρου αποφαςίηεται μονομερϊσ από τθν διοίκθςθ. Θεωροφμε ότι αυτι θ 

μεκόδευςθ εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΔΕΗ-ΔΕΗΑΝ είναι απαράδεκτθ, κακϊσ το προτεινόμενο μοντζλο 

εργαςιακισ ςχζςθσ αποτελεί εκβιαςμό ςε βάροσ των εργαηόμενων. 

Βζβαια, θ πρόταςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΔΕΗΑΝ δεν αποτελεί εξαίρεςθ ςτον κανόνα. Σε όποιουσ χϊρουσ 

εφαρμόςτθκαν αποκρατικοποιιςεισ - «εξυγιάνςεισ», αυτζσ ςυνοδεφτθκαν και με ριηικζσ αλλαγζσ ςτισ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ και πάντα εισ βάροσ των εργαηόμενων. Στόχοσ είναι όλοι οι εργαηόμενοι, ανεξαρτιτωσ από ποια αφετθρία 

ξεκίνθςαν, τελικά να πάνε προσ τα κάτω, αφοφ αποτελεί όρο και κρίςιμο παράγοντα για τθν «επανεκκίνθςθ τθσ 



οικονομίασ» που ευαγγελίηεται θ κυβζρνθςθ. Σε πρόςφατθ ανακοίνωςι του ο ΣΕΒ αναφζρει ςχετικά: «Δεν πρέπει 

να γίνουν πιςωγυρίςματα ςτα εργαςιακά... η μεταρρφθμιςη των εργαςιακών ςχέςεων ήταν η πιο επιτυχημένη, ςτο 

πλαίςιο των προγραμμάτων. Απαραίτητεσ οι ευέλικτεσ μορφέσ απαςχόληςησ» (Σκζρτςοσ, Γεν. Διευκυντισ του ΣΕΒ). 

Οι αντεργατικοί νόμοι που νομοκζτθςαν οι κυβερνιςεισ από το 2012 και μετά, χτφπθςαν καίρια, πελζκθςαν, τα 

εργαςιακά δικαιϊματα, κυρίωσ με τθν ανατροπι των κλαδικϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. Πάνω ς’ αυτι τθ βάςθ 

χτίηουν τθν «Ανάπτυξθ», που ευαγγελίηονται, αλλά, το ηιτθμα είναι: ανάπτυξθ, προσ όφελοσ ποιου; 

Με το προτεινόμενο ςχζδιο ΣΣΕ και πολιτικισ αμοιβϊν θ διοίκθςθ τθσ ΔΕΗΑΝ ξθλϊνει μια για πάντα κατακτιςεισ, 

όπωσ μιςκολογικζσ ωριμάνςεισ, εξζλιξθ, επιδόματα, αναγνϊριςθ τυπικϊν προςόντων και κουτςουρεφει άλλεσ, 

ςχετικά με τθν αςφάλιςθ, ηθτιματα μθτρότθτασ, άδειεσ, κ.α. Σπζρνει ςφγχυςθ και διχόνοια ςτουσ εργαηομζνουσ με 

όχθμα τισ ατομικζσ αυξιςεισ (δθλ. προςωρινζσ χρθματικζσ παροχζσ) και αφινει ανεξζλεγκτο το διευκυντικό 

δικαίωμα να αξιολογεί και να αμείβει, να εξελίςςει, να τοποκετεί τουσ εργαηομζνουσ, κ.α. Η ςφνδεςθ αμοιβισ - 

παραγωγικότθτασ - αξιολόγθςθσ δεν ζχει καμία ςχζςθ με τθν προςφορά τθσ εργατικισ δφναμθσ του εργαηόμενου 

και τθν ανταμοιβι του γι’ αυτι, αλλά οδθγεί ς’ εντατικοποίθςθ τθσ δουλειάσ, ς’ ζνα κυνθγθτό για να πιαςτεί ο 

ςτόχοσ των 200MW, όπωσ ανζφερε ςτισ πρόςφατεσ εξαγγελίεσ τθσ θ διοίκθςθ.  

Η πλειοψθφία τθσ ΓΕΝΟΠ ζχει τεράςτια ευκφνθ για όλα τα παραπάνω, γιατί ςυςτθματικά καλλιζργθςε τον 

εφθςυχαςμό των εργαηόμενων, απαξίωςε τθν αγωνιςτικι διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων τουσ, ζβαλε πλάτθ ςτο 

ςπάςιμο του ομίλου, αρνικθκε να ςυμπεριλθφκεί θ ΔΕΗΑΝ ςτθν πρόςφατθ ΣΣΕ, που και αυτι από τθν πλευρά 

τθσ δεν αποτελεί πανάκεια αφοφ ςτθν ουςία τθσ ζχει ιδθ ευκυγραμμιςτεί με τουσ μνθμονιακοφσ νόμουσ και 

ζπεται ςυνζχεια. Σκόπιμα αρνικθκε τθν ζνταξθ του επιχειρθςιακοφ ςωματείου τθσ ΔΕΗΑΝ ςτθ δφναμι τθσ, ϊςτε 

να αποφφγει να τοποκετθκεί και να πάρει κζςθ πάνω ςτα κρίςιμα ηθτιματα που προκφπτουν από το ςχζδιο 

ςφμβαςθσ, ςιμερα για τθ ΔΕΗΑΝ, αφριο για το ςφνολο των εργαηόμενων του κλάδου. Τί κζςθ κα ζπαιρνε άραγε θ 

ΓΕΝΟΠ για αυτό το ςχζδιο ςφμβαςθσ αν ο ςφλλογοσ τθσ ΔΕΗΑΝ ενταςςόταν ςτθ δφναμθ τθσ ΓΕΝΟΠ;  

Πάγια τακτικι τθσ εργοδοςίασ απζναντι ςτουσ αγϊνεσ των εργαηόμενων είναι, είτε θ τρομοκράτθςθ τουσ (βλ. 

πρόςφατεσ απολφςεισ ςυνδικαλιςτϊν ςτον όμιλο Σταςινόπουλου), είτε ο ζλεγχοσ των ςυνδικάτων δθλ. ο 

εργοδοτικόσ - κυβερνθτικόσ ςυνδικαλιςμόσ, όπωσ ΓΣΕΕ, ΓΕΝΟΠ κτλ. Αποτελεί παλαιά τακτικι των διοικιςεων των 

επιχειριςεων να αξιοποιοφν «καλοπροαίρετουσ» για να παρεμβαίνουν ςτθ ςυνείδθςθ των εργαηόμενων με 

ιδεολογιματα τφπου «θ καλι διοίκθςθ που μασ δίνει παροχζσ κτλ». Αντίκετα, θ ιςτορία του εργατικοφ κινιματοσ 

διδάςκει ότι τίποτα δε μοιράηεται απλόχερα, και πωσ ότι ζχει κατακτθκεί είναι αποτζλεςμα αγϊνων και κυςιϊν. 

Συνάδελφοι, μθ χάνετε το κάρροσ ςασ. Αν ιταν εφκολθ υπόκεςθ θ διεκδίκθςθ ΣΣΕ, δε κα τισ καταργοφςαν, ι δε κα 

τισ περιόριηαν με νόμουσ, οι εργαηόμενοι δεν κα προκιρυςςαν απεργίεσ για να τισ επιβάλουν, τα δικαςτιρια δε κα 

ζτρεχαν να τισ βγάηουν παράνομεσ. Όμωσ, παρ’ όλ’ αυτά, οι αγϊνεσ των εργαηόμενων φζρνουν αποτελζςματα. Το 

παράδειγμα από τθν πρόςφατθ απεργία των εργαηομζνων ςτθν COSCO, οι οποίοι, παρά τον απεργοςπαςτικό 

μθχανιςμό που ςτικθκε, κατόρκωςαν να ςφρουν μια πολυεκνικι ςε διαπραγμάτευςθ για ΣΣΕ, αποτελεί φάρο 

ελπίδασ ότι οι εργαηόμενοι όταν οργανϊνονται ταξικά ξεπερνοφν τα εμπόδια. Αντίςτοιχα παραδείγματα ζχουμε 

ςιμερα από τουσ εργαηομζνουσ ςτον κλάδο των Τροφίμων, του Μετάλλου, του Φαρμάκου κ.α.  

Το Κλαδικό Σωματείο Ενζργειασ εκφράηει τθν αλλθλεγγφθ του ςτουσ ςυναδζλφουσ τθσ ΔΕΗΑΝ για τθ διεκδίκθςθ 

ενιαίασ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ με κοινά εργαςιακά δικαιϊματα για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ ςτον όμιλο 

τθσ ΔΕΗ. Προχπόκεςθ για αυτό είναι ο κάκε εργαςιακόσ χϊροσ να παλεφει ςυντονιςμζνα με όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ του κλάδου, να ενιςχφεται θ κλαδικι αντίλθψθ και πάλθ κόντρα ςτον κατακερματιςμό και τθ 

διάςπαςθ που επιχειροφν εργοδοςία και κυβερνθτικόσ και εργοδοτικόσ ςυνδικαλιςμόσ. 


