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Επιστολή ΣΕΠ προς τη ΓΕΝΟΠ με επαναδιατύπωση των θέσεών του ενόψη της
υπογραφής της ΕΣΣΕ 2018-2021

Αριθ. Πρωτ. 169

Αθήνα, 25/5/2018

ΠΡΟΣ: - Πρόεδρο ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ κ. Γ. Αδαμίδη
- Γεν. Γραμματέα ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ κ. Α. Καρρά

Πάγια και σταθερή θέση του ΣΕΠ είναι η διασφάλιση των αμοιβών και παροχών, χωρίς να
γίνεται διάκριση μεταξύ του προσωπικού.
Στην κατεύθυνση αυτή σας επισημαίνουμε εκ νέου τα ακόλουθα:
- Σχετικά με την παράγραφο 4 του Κεφ. Γ ζητάμε να προστεθεί στην κατηγορία Υ3 και η
κατηγορία Τ2/ΣΤ (φαρμακοποιοί) ώστε να μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία ΔΟ1, με
την ίδια προϋπόθεση δηλ. αφού αποφοιτήσουν επιτυχώς από εγκεκριμένο από τη Διοίκηση
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέλος μας έχει υποστεί βλαπτική μεταβολή και υποτίμηση
καθώς τη μετέταξαν στην κατηγορία ΔΟ2.
-Σχετικά με την παρ. 1 του κεφ. Α (Θεσμικές Ρυθμίσεις) και την αντικατάσταση του άρθρου
4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ όσον αφορά ειδικότερα τα προσόντα των ΔΟ1 – Πτυχιούχοι ΠΕ κρίνουμε
απαραίτητο να απαλειφθεί το δεύτερο εδάφιο που αφορά τους Πτυχιούχους θεωρητικής
κατεύθυνσης ή να αναδιατυπωθεί ως εξής: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης συναφές
προς τις Διοικητικοοικονομικές Επιστήμες ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής. Κάθε άλλο
πτυχίο Π.Ε. θεωρητικής κατεύθυνσης, που κρίνεται απαραίτητο για πρόσληψη με απόφαση
της Διοίκησης για απασχόληση σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Σε κάθε περίπτωση οι ήδη
υπηρετούντες πτυχιούχοι θεωρητικής κατεύθυνσης θα πρέπει να εξελίσσονται χωρίς
κώλυμα.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Σας επισημαίνουμε πως οι συνάδελφοι αυτοί ανήκουν στο Διοικητικό Προσωπικό και
αρκετοί από αυτούς έχουν φθάσει Ιεραρχικά μέχρι και τη Στάθμη του Βοηθού Διευθυντή.

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΚΑΤΣΕΝΟΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ
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Αθήνα

27/6/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διευκρινήσεις σχετικά με την ΕΣΣΕ 2018-2021
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της Ανοιχτής Επιστολής της ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ προς τον Γεν/Δ/ντή ΑΝ.ΠΟ κ. Γ.
Δαμάσκο στην οποία καταγράφονται οι εύλογες ανησυχίες των εργαζομένων σε σχέση με τα
όσα ορίζονται στο Κεφ. Γ΄ (Γενικές Ρυθμίσεις) παρ. 5 «περί κατάργησης Συμψηφισμού της
Αποζημίωσης με το εφ άπαξ βοήθημα» ειδικά μετά την εμφάνιση νομικών γραφείων που
παρέχουν δήθεν πληροφορίες στους μισθωτούς έναντι αμοιβής, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με
απόλυτη σαφήνεια σας ενημερώνει ότι:
α) Κάθε θέμα που προκύπτει από ερμηνεία ή εφαρμογή της ΕΣΣΕ αυτό ρυθμίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ παράγραφος 7 της από
30.5.2018 ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.
β) Σε ότι αφορά τη διάταξη «περί συμψηφισμού αποζημίωσης με εφάπαξ βοήθημα» αυτή
είναι
απολύτως σαφής και δεν επιδέχεται καμιάς διευκρινιστικής εγκυκλίου.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ο Νόμος 3198/1955 «περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας κ.λ.π.» ορίζει ότι «ο
μισθωτός που δικαιούται πλήρη σύνταξη από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό
(πλήρη σύνταξη είναι όταν ο μισθωτός έχει τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας και τα
χρόνια ηλικίας που προβλέπονται για την κάθε περίπτωση, δηλαδή δεν
συνταξιοδοτείται με ποινή – μειωμένη σύνταξη), τότε δικαιούται τη νόμιμη
αποζημίωση από τον Εργοδότη που στην περίπτωση του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ
είναι ίση με τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/1967 όπως εκάστοτε
ισχύει.
2. Μισθωτοί που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια υπηρεσίας αλλά δεν έχουν
συμπληρώσει τα όρια ηλικίας που προβλέπει ο Ασφαλιστικός Οργανισμός (στην
περίπτωσή μας μειωμένη σύνταξη λόγω ποινής), δικαιούνται την ίδια αποζημίωση
αλλά υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί – συναινεί και ο Εργοδότης.
Αγαπητοί Συνάδελφοι – ες
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις των Διοικήσεων των
Επιχειρήσεων του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ για το τι θα πράξουν σε περιπτώσεις μισθωτών
που θα ήθελαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη εάν δηλ. θα δώσουν την
συγκατάθεσή τους ή όχι, σας καλούμε να μη καταθέσετε προς το παρόν αίτηση για
μειωμένη συνταξιοδότηση.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ βρίσκεται σε συναντήσεις με τις Διοικήσεις των Εταιρειών για το
συγκεκριμένο θέμα και θα σας ενημερώσει εκ νέου.

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Αδαμίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αντώνης Καρράς

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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Αριθ. Πρωτ. 166

Αθήνα 18/5/2018

ΠΡΟΣ:

- Πρόεδρο και ΔΝΣ /ΔΕΗ Α.Ε.
- Γεν. Δ/ντή Εμπορίας ΔΕΗ Α.Ε.
- Γεν. Δ/ντή ΑΝΠΟ ΔΕΗ Α.Ε.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε καταθέσει την έντονη διαμαρτυρία μας για τις πρακτικές
που ακολουθούνται σχετικά με τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη
θέσεων της εταιρείας και τις αναθέσεις καθηκόντων.
Τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα στη ΓΔ/Εμπορίας έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις όπου αγνοούνται
υποψηφιότητες συναδέλφων με υψηλών προσόντων βιογραφικά και μάλιστα σε απόλυτα
εξειδικευμένες θέσεις, που απαιτούν υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες και επιλέγονται
συνάδελφοι άλλων Κατηγοριών ή βγαίνουν άγονες.
Πριν 2 περίπου χρόνια όταν μετακινήθηκαν με τον Κανονισμό Μεταθετότητας, αρχικά με Απόσπαση
και στη συνέχεια με Μετάθεση, συνάδελφοι της ΔΟ1 Κατηγορίας σε Καταστήματα Πωλήσεων, η
ΔΑΝΠΟ δήλωνε πως το προσωπικό με αυτήν την ειδικότητα έχει αυξημένα τυπικά προσόντα και θα
αποδώσει γρήγορα δεδομένου και του περιορισμένου χρόνου της αρχικής απόσπασης.
Είναι πεποίθησή μας ότι οι συνάδελφοι υποψήφιοι ΔΟ1 και Τ2 που εκπροσωπούμε διαθέτουν
αδιαμφισβήτητα τις ειδικές γνώσεις, τις δεξιότητες, την επαγγελματική εμπειρία και τις ικανότητες,
που απαιτούν οι συγκεκριμένες στάθμης ευθύνης θέσεις και μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά
στην αναβάθμιση των λειτουργιών και την ανάπτυξη της Εταιρείας, ιδιαίτερα στο νευραλγικό τομέα
της Εμπορίας. Σας θυμίζουμε πως προσφάτως στην εκδήλωση προς τιμή των γυναικών της ΔΕΗ
βραβεύσατε πέντε γυναίκες μέλη μας που διαπρέπουν στα Καταστήματα που εργάζονται ως
Προϊσταμένες και άλλη μία επαινέθηκε δημόσια από ευχαριστημένο εξυπηρετηθέντα Πελάτη σε
καθημερινή Αθηναϊκή εφημερίδα στις 15/02/2018.
Ρωτούμε επίσης κατά πόσο τηρήθηκαν όλοι οι κανονισμοί στη διαδικασία των προκηρύξεων και
ανάδειξης των υποψηφίων για τις θέσεις, επισημαίνοντας ότι μέλη μας, παρόλο που
σύμφωνα πάντα με τα τυπικά προσόντα και ιδιότητες/δεξιότητες που ζητούσαν οι προκηρύξεις και
πληρούσαν το σύνολο των απαιτήσεων, δεν κλήθηκαν καν σε συνέντευξη.
Δεν ζητάμε απλώς να συμμετέχουμε στις Προκηρύξεις. Ζητάμε δίκαιη κρίση.
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΚΑΤΣΕΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΠΑ/ΔΕΗ Α.Ε.
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΠΝΕ/ ΔΕΗ Α.Ε.
Δ/ΝΤΗ ΔΠΒΕ /ΔΕΗ Α.Ε.
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ
Όποια στελέχη της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ ή του ΑΔΜΗΕ, αλλά και στελέχη του ιδιωτικού τομέα παρακολούθησαν
σεμινάρια για την λειτουργία του ή σωστότερα των χρηματιστηρίων ενέργειας (ηλεκτρισμού, φυσικού
αερίου), στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις κάνουν λόγο για πολιτικές, διαδικασίες και ρυθμίσεις που θα εκτινάξουν
τα τιμολόγια στα ύψη.
Κανένας δεν πιστεύει αυτά που γράφονται για τους αφελείς καταναλωτές της αγοραίας προπαγάνδας, ότι
δηλαδή ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές. Προσδοκούν όμως, ότι η διεύρυνση του ανταγωνισμού μεταξύ
αεριτζήδων και μεσαζόντων θα κρατήσει, τελικά, ελεγχόμενες τις αυξήσεις. Τα περί «κοινωνικού αγαθού»
περιορίζονται στον διάτρητο φερετζέ του κοινωνικού τιμολογίου, πολύ περισσότερο που η είσπραξη των
ανεξόφλητων λογαριασμών ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία δεν διακρίνεται –ούτε και
πληρώνεται- για τις κοινωνικές της ευαισθησίες!
Και ναι, βεβαίως η ΔΕΗ είναι ακριβότερη των ανταγωνιστών της…
Είναι όμως και το πλαφόν, το ταβάνι, το όριο στην κερδοσκοπική αυθαιρεσία αυτών των κρατικοδίαιτων
δήθεν επενδυτών. Των «επενδυτών» που τελούν υπό την προστασία της ΡΑΕ, των Εταίρων μας στην ΕΕ και
των δανειστών μας γενικότερα!
Χωρίς τη ΔΕΗ, η ελεύθερη αγορά θα δείξει τόσο τα νύχια όσο και τα δόντια της!
Ήδη τα δείχνει… αλλιώς πως δικαιολογείται η τόσο μικρή διαφορά στα τιμολόγια από την σπάταλη,
διεφθαρμένη, γερασμένη, σοβιετική(;!) ΔΕΗ;
Η ουσία είναι ότι διαλύεται η ΔΕΗ, οδηγούμενη, με μαθηματική ακρίβεια, σε οικονομική κατάρρευση! Δεν
είναι μόνο η δια νόμου επιδότηση των ανταγωνιστών της, η βίαιη απόσπαση και ιδιωτικοποίηση των
«ανταγωνιστικότερων» μονάδων της… Είναι ολόκληρο το πακέτο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας
που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού!
Άλλωστε η μνημονιακή δέσμευση να χάσει η ΔΕΗ τους μισούς της πελάτες υλοποιείται παρά την σθεναρή
αντίσταση των καταναλωτών στα φύκια και τις μεταξωτές κορδέλες των τηλεοπτικών διαφημίσεων… Αν
σοβαρά τις πιστέψει κανείς τότε όλες αυτές οι θηριώδεις επενδύσεις της ΔΕΗ, του ελληνικού λαού σε
Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη και όπου αλλού, τα γιγαντιαία φράγματα σε όλη την επικράτεια… απλώς
πιάνουν τον τόπο! Αν τους πιστέψει κανείς η ηλεκτρική ενέργεια δεν παράγεται, δεν χρειάζεται να παραχθεί!
Απλώς βρίσκεται και …διανέμεται! Και μάλιστα φθηνότερα από ότι σε άλλους γαλαξίες!!!
Οι ΑΠΕ κάθε λογής και είδους δεν εξασφαλίζουν την συνεχή και απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
στους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση δε, δεν είναι δωρεάν, όπως το θέλει το σχετικό προπαγανδιστικό
αφήγημα! Αντιθέτως είναι πανάκριβες, πολλαπλώς επιδοτούμενες κι ελάχιστα αξιόπιστες… επιτρέπουν όμως
επενδυτικές «αρπαχτές» και διευκολύνουν την απελευθέρωση των αγορών από την κοινωνία και τις ανάγκες
της. Αποδεσμεύουν το επιχειρείν και την κερδοσκοπία από τις ανάγκες της εθνικής ανασυγκρότησης και της
ανάπτυξης, προσφέροντας με το αζημίωτο, ως άλλοθι, οικολογικές ανησυχίες και «πράσειν άλογα»!
Οι εργαζόμενοι, γνωρίζουν τι γίνεται, αισθάνονται αγανακτισμένοι, προδομένοι, αλλά και ανίσχυροι να
αντιδράσουν! Θεωρούν το συνδικαλιστικό κίνημα –και δικαιολογημένα- όχι μόνο αναξιόπιστο, αλλά
παραδόπιστο! Περιμένουν τις εξελίξεις, τις Συλλογικές Συμβάσεις, την παράταση ζωής που εξασφαλίζουν και
…ελπίζουν!
Η απάντηση πάντα είναι μία: ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙ ΑΓΩΝΑΣ!
Κλισέ; Ίσως! Δεν είναι όμως λιγότερο σωστό:
Τι μας χωρίζει από τον διπλανό μας; Ένα επίδομα, μια θέση στην ιεραρχία, η ειδικότητα και το πτυχίο, η
ιδεολογία, το χτες;
Τι μας ενώνει; οι ίδιες βασικές ανάγκες, τα κοινά συμφέροντα, το κοινό παρόν και κυρίως το μέλλον των
παιδιών και της πατρίδας μας.
Τι στέκει εμπόδιο; Οι προκαταλήψεις μας, η αίσθηση της ήττας και της ανημπόριας, ιδιαίτερα μπροστά στην
ΕΕ και τους μηχανισμούς της.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ανημπόριας που καλλιεργούν όσοι μας θέλουν σκυφτούς για να ξεπουλάνε στο γιουσουρούμ τον εθνικό μας
πλούτο και τις υποδομές της χώρας, την ιστορία, τον πολιτισμό και την αξιοπρέπειά μας, άλλοτε για «ένα
κοστούμ» κι άλλοτε για μία γραβάτα!

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άλλωστε ο καθείς και η τιμή του! Αν η δική τους βρίσκεται στην τσέπη, του λαού μας ήταν πάντα στο
κούτελο!

Φλώρα Παπαδέδε – Αν. Γ.Γ. ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Γιώργος Γεωργής – Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους

4

Newsletter 18

Μ Η Ν Α Σ Ι ΟΥΛΙ ΟΣ

4ο μνημόνιο, ολοταχώς στο Μεσαίωνα
Το 4ο μνημόνιο δεν είναι απλά ένα «μνημόνιο χωρίς λεφτά» όπως θέλουν να το παρουσιάσουν όσοι νομίζουν ότι όλα
πουλιούνται κι αγοράζονται «αρκεί να πιάσεις την σωστή τιμή»!
Στο νόμο για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, που ψηφίστηκε πρόσφατα, περιλαμβάνεται
το σχέδιο της νέας τροποποιημένης δανειακής σύμβασης. Έχει δε ως αντικείμενο την ενσωμάτωση στα αντισυμβαλλόμενα
μέρη και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ή «υπερταμείο»). Θα ακολουθήσουν κι άλλα σχέδια
συμβάσεων.
Με βάση το νέο «τέταρτο μνημόνιο» η ΕΕΣΥΠ μπορεί να δανειστεί αυτοτελώς από τον ΕΜΣ με άμεση υποθήκη του συνόλου
των περιουσιακών της στοιχείων και χωρίς να χρειάζεται η κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο ούτε καν «σχεδίου»
δανειακής σύμβασης! Ταυτόχρονα η ΕΕΣΥΠ εγγυάται στον ΕΜΣ την έγκαιρη εκπλήρωση για το σύνολο του χρέους. Αν
δηλαδή, για οιονδήποτε λόγο το ελληνικό κράτος δεν μπορέσει να δανειστεί για να πληρώσει τον ΕΜΣ, τ ότε υπόχρεη να τον
πληρώσει είναι η ΕΕΣΥΠ με εκποίηση ή εκχώρηση περιουσιακών της στοιχείων ύψους έως και 25 δις ευρώ!
Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να αναλογιστούμε τις πενιχρές εισπράξεις του Ελληνικού Δημοσίου από τις ως τα
τώρα «προνομιακές» εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων! Λέμε «προνομιακά» τα ξεπουλήματα από την προ μνημονίων
εποχή, έως και σήμερα, γιατί ήδη οι πιέσεις των δανειστών «εταίρων» και οι καταληκτικές ημερομηνίες στις εκποιήσεις που
βάζουν οι «αξιολογητές» και οι «θεσμοί» ρίχνουν κατακόρυφα τις αξίες των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων! Έτσι
δεν γίνεται σήμερα, με τις βιαστικότατα και υπό dead line, εκποιούμενες μονάδες και ορυχεία της ΔΕΗ; Άλλο χαρακτηριστικό
παράδειγμα ο ΑΔΜΗΕ με πραγματική αξίας 8 δις, πουλήθηκε «ακριβά» στους κινέζους 320 εκ. (οι Ιταλοί έδιναν μόνο 60 εκ!).
Από τα 320 εκ που εισέπραξε η ΔΕΗ, τα 280 εκ. δοθήκαν για οφειλόμενες επιδοτήσεις προς ιδιώτες ΑΠΕ, δηλ. κυρίως
Μυτιληναίο, Κοπελούζο και λοιπές ανταγωνιστικές(!), επενδυτικές(!) δυνάμεις(!).
Μηχανή στήνουν! Θέτουν υπό τον άμεσο έλεγχο του ΕΜΣ (του ευρωπαϊκού ΔΝΤ) το σύνολο της εθνικής περιουσίας
προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκποίησή της προς όφελος των δανειστών: Η ΕΕΣΥΠ ιδρύθηκε με σκοπό την εκποίηση της
δημόσιας περιουσίας υπέρ των δανειστών. Κύριος στόχος της, η απομοίωση των «οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας». Μπορεί να εκποιήσει τα πάντα. Κάθε λογής Συμμετοχή και Περιουσία των Ελλήνων. Όχι μόνο του δημοσίου!
Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εκχωρηθεί με απλή απόφαση του υπουργού οικονομικών! Δεν εξαιρούνται ούτε τα θεωρητικώς αναπαλλοτρίωτα- υλικά και άυλα δικαιωμάτα κυριαρχίας ή νομής που προέρχονται από τη διεθνή προσωπικότητα
του ελληνικού κράτους. Τέτοια δικαιώματα είναι και αυτά που συνδέονται με τα μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού, που
βρίσκονται στο έδαφός μας, αλλά και με την γεωγραφική επικράτεια του εθνικού χώρου (χωρικά ύδατα, εναέριος χώρο ς,
εδαφική συγκρότηση, ΑΟΖ)!
Γνωρίζετε μήπως κανέναν δανειολήπτη να αποδέχεται να αποφασίζει μονομερώς ο δανειστής τα του δανείου και μάλιστα
επιλέγοντας ως πληρεξούσιό του έναντι του δανειστή του υπάλληλο ή δικηγόρο του τελευταίου; Γνωρίζετε μήπως κανέναν
δανειολήπτη να παραδίδει ως εγγύηση στον δανειστή το σύνολο των οικογενειακών -κι όχι μόνο προσωπικών- περιουσιακών
του στοιχείων έναντι χρέους και να εκχωρεί την διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε εκπρόσωπο του δανειστή;
Πως θα χαρακτηρίζατε έναν τέτοιο δανειολήπτη; Τέτοιος δανειολήπτης είναι σήμερα η χώρα μας!
Ο κουρνιαχτός από την εθνική μειοδοσία στο «μακεδονικό», ήρθε σε προσπάθεια συγκάλυψης του δωσιλογισμού του
τέταρτου μνημονίου:
Με τον ίδιο τρόπο που το κοινοβούλιο απλώς ενημερώνεται για τα τετελεσμένα των «διαπραγματεύσεων» σχετικά με το
ΝΑΤΟϊκό προτεκτοράτο στα βόρεια σύνορά μας και την θέση υπό αίρεση της Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 2013….
Με τον ίδιο τρόπο, το ίδιο κοινοβούλιο εκχωρεί, παρά κι ενάντια στο Σύνταγμα, την αρμοδιότητά του να ψηφίζει και να
κυρώνει διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις και αρκείται να ψηφίζει πολυνομοσχέδια κατ’ επιταγήν των δανειστών και
«σχέδια συμβάσεων» αντί για συμβάσεις, εξουσιοδοτώντας τον εκάστοτε Στουρνάρα ή Τσακαλώτο να υπογράφει τα τελικά
κείμενα των δανειακών συμβάσεων, να τις τροποποιεί κι επανατροποοιεί κατά το δοκούν και κυρίως κατά τις ορέξεις και τα
συμφέροντα των «θεσμών», των εντεταλμένων «αξιολογητών» τους!
Με τον ίδιο τρόπο, παρά κι ενάντια στο Σύνταγμα, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που κατέστησε κράτος εν κράτη την
ΕΕΣΥΠ, την εξουσιοδοτεί τώρα να διαπραγματεύεται για λογαριασμό του Ελληνικού κράτους με τον ΕΜΣ! Ούτε
«μπανανία»!
Υπάρχει κάτι ανάλογο σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης; Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου γιατί χρωστούσε στο ΔΝΤ; ή όπου
αλλού; Ούτε καν στις αποικίες του τρίτου κόσμου.
Υπάρχει όμως στο μεσαιωνικό παρελθόν της Ευρώπης:
Η μορφή αυτή έγκρισης «σχεδίων δανειακής σύμβασης», αντί για δανειακές συμβάσεις, μας επιστρέφει πίσω στη
δικαιοπραξία του μεσαίωνα. Τότε, ο χωρικός αρκούσε να υπογράψει ένα απλό χαρτί, μια απλή υποσχετική προς στον δανειστή
ότι έως ότου τον αποπληρώσει, ο τελευταίος είχε δικαίωμα πάνω στον ίδιο, το βιός και την οικογένειά του.
Εκτός από τα παραπάνω, ο άπορος μεσαιωνικός δανειολήπτης, έβαζε ενέχυρο κι αυτήν ακόμα την συνείδησή του, την πίστη
του! Έχουν διασωθεί χιλιάδες αφορισμοί από εκκλησιαστικά δικαστήρια της δυτικής «πολιτισμένης» Ευρώπης σε βάρος
δανειοληπτών κατ’ απαίτηση των δανειστών, ιδιαίτερα τον ύστερο μεσαίωνα!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο δανειολήπτης στον μεσαίωνα έπρεπε να γνωρίζει μόνο ότι χρωστά. Τίποτε άλλο. Ενώ ο δανειστής αναλάμβανε να κρατά το
κιτάπι του χρέους και να διαμορφώνει τις απαιτήσεις του κατά το δοκούν. Με την απειλή της τιμωρίας, του κολασμού, να
επικρέμεται του δυστυχούς δανειολήπτη, τόσο κατά τη διάρκεια του βίου του, όσο και μετά θάνατον! Την τήρηση δε, της
σύμβασης, αναλάμβαναν οι άνθρωποι του νόμου, οι δικαστές –κοσμικοί και εκκλησιαστικοί– και οι δήμιοι.
Το καθεστώς αυτό, στα νεότερα χρόνια χαρακτηρίστηκε ως «νόμιμη λεηλασία» (legal plunder)! Μια τέτοια «νόμιμη λεηλασία»
δεν βιώνει σήμερα ο λαός και η χώρα μας; Σε αυτό δεν μας ζητούν να συναινέσουμε;
Τέλος, ένα ερώτημα που, παρά την παιδική του αφέλεια, συνεχίζει να με απασχολεί:
Γιατί, το να επιβάλει η ΕΕ ένα πρωτοφανές, για την παγκόσμια κοινότητα κρατών, καθεστώς εκποίησης και διάλυσης της
Ελλάδας θεωρείται από το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού μας κόσμου και τους διαμορφωτές της κοινής
γνώμης, ως απολύτως νόμιμο και φυσιολογικό;

Γιώργος Γεωργής – Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
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Ειδήσεις, Άρθρα, Ανακοινώσεις
Επιμελείται και παρουσιάζει ο Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ Θεοδ. Κάτσενος.
1)

ΕΣΣΕ 2018-2021.
Υπογράφηκε τελικά στις 30.05.2018 στη ΔΕΗ, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και λίγο πριν
τη λήξη της προθεσμίας της μετενέργειας η νέα ΕΣΣΕ 2018-2021 που διασφαλίζει το Προσωπικό της
Επιχείρησης σε εργασιακά και μισθολογικά θέματα. Ο Σύλλογος μας και συγκεκριμένα ο γράφων και
η Γ.Γ. υπογράψαμε με επιφύλαξη σε τρία άρθρα της ΕΣΣΕ. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου
Α’ που αναφέρεται στο έκτακτο προσωπικό και την πρόσληψή του με σύμβαση αορίστου χρόνου και
την πιθανή σύνδεσή του με μη ένταξη στον ΚΚΠ των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων, στο άρθρο
4,Γ.7 που στα προσόντα των ΔΟ1 και συγκεκριμένα των κατόχων πτυχίων των Θεωρητικών Σχολών
βάζει την προϋπόθεση για την εξέλιξη του μισθωτού να κριθούν αυτά απαραίτητα με απόφαση της
Διοίκησης για απασχόληση σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Τέλος στο Κεφ. Γ.4. που αναφέρεται στη
μετάταξη προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας Υ3 που υπέστη βλαπτική μεταβολή,
στην κατηγορία ΔΟ3 έπειτα από επιτυχή εκπαίδευση σε θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης και τη μη
ένταξη στη ρύθμιση αυτή μέλους μας Τ2- Φαρμακοποιού που υπέστη ανάλογη βλαπτική μεταβολή
και υποτίμηση και δεν εντάχθηκε σε ανάλογο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μετάταξη στην
κατηγορία ΔΟ1. Σε άλλη σελίδα του περιοδικού μας μπορείτε να διαβάσετε τις επιστολές του
Συλλόγου μας προς τη ΓΕΝΟΠ και τη ΔΑΝΠΟ για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας που δε
λήφθηκαν υπόψη. Δε θα σταματήσουμε όμως τις ενέργειές μας μέχρι της τελικής δικαίωσης.
Ανάλογη ΕΣΣΕ υπογράφηκε και στις 25.06.2018 στον ΑΔΜΗΕ. Εκτός του Προεδρείου του Συλλόγου
μας υπέγραψε και η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και μέλος μας κα Γλάρου
Σταυρούλα. Αναμένεται προσεχώς και η υπογραφή της ΕΣΣΕ στο ΔΕΔΔΗΕ.

2)

Διαμαρτυρία του Συλλόγου μας για τις Αναθέσεις Καθηκόντων στη ΓΔ/Εμπορίας της ΔΕΗ.
Τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα στη ΓΔ/Εμπορίας έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις όπου αγνοούνται
υποψηφιότητες συναδέλφων μελών μας με υψηλών προσόντων βιογραφικά και μάλιστα σε απόλυτα
εξειδικευμένες θέσεις, που απαιτούν υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες και επιλέγονται
συνάδελφοι άλλων Κατηγοριών ή βγαίνουν άγονες. Για το απογοητευτικό αυτό φαινόμενο
διαμαρτυρηθήκαμε με Ανοιχτή Επιστολή του Συλλόγου μας προς τον Πρόεδρο και ΔΝΣ της ΔΕΗ και
τους Γενικούς Διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και Εμπορίας της ΔΕΗ. Ολόκληρη την
Επιστολή μπορείτε να την διαβάσετε σε άλλη σελίδα του περιοδικού μας.

3)

Πρόσφατες Αναθέσεις Καθηκόντων Μελών μας.
ΔΕΗ Α.Ε.



Ο Στέφος Ιωάννης, Υποτομεάρχης της ΔΕΣΧ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Διευθυντή Κλάδου
Δανείων & Αγορών της ίδιας Διεύθυνσης.
Ο Λότσιος Αθανάσιος, Υποτομεάρχης της ΔΔΚΣΕ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Αν. Τομεάρχη
Περιφερειακού Τομέα Οικονομικού Ελέγχου Πτολεμαΐδας της ίδιας Διεύθυνσης.
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.



Ο Γεωργής Γεώργιος, Ελεγκτής Υποτομεάρχης του ΚΕΕ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Αν. Ελεγκτή
Τομεάρχη του ίδιου Κλιμακίου.

Μετέχουμε στη χαρά των συναδέλφων και τους ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα νέα
τους καθήκοντα.
4)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εισηγητές μέλη μας σε σεμινάρια της ΔΕΗ.
Mε επιτυχία συμμετείχαν μέλη του συλλόγου μας ως Εισηγητές σε Σεμινάρια της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα
υλοποιήθηκαν τα Σεμινάρια Εκπαίδευσης Τεχνικών Ασφάλειας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία (Α’-Β’ Φάση), Εκπαίδευσης Γραμματέων και Ψηφιοποίησης Αρχείου Πελατών ΔΕΗ Α.Ε.
– Εφαρμογή Ηλέκτρα. Συγχαίρουμε λοιπόν τα μέλη μας Εισηγητές κ.κ. Γκατσονίδου Ξανθή,
Κουφοπούλου Σοφία, Αναγνωστόπουλο Αντώνη και Κυριακίδου Ελένη.
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

5)

ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΕΗ και εξουσιοδότηση μέλους μας.
Στις 07.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη
συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την
πρόσβαση στον λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων Λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ
Α.Ε.
Το Δ.Σ. αποφάσισε την επικύρωση της επιλογής της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών, ως τον
ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στις νέες εταιρείες,
και την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΛΥ) κ. Ευθ.
Κουτρουλή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

6)

Υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΔΕΗ και εκσυγχρονισμός του ΔΕΔΔΗΕ με
αυτήν.
Η ΕΤΕπ και η ΔΕΗ υπέγραψαν τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκ. ευρώ, μέρος της
συνολικής χρηματοδότησης 85 εκ. ευρώ. Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει το 50% του νέου
προγράμματος για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην
ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό
δίκτυο. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκε και το μέλος μας και Γ.Δ. Υποστηρικτικών Λειτουργιών
του ΔΕΔΔΗΕ κ. Μιχ. Μπρούστης.

7) Βραβεύσεις Αριστούχων παιδιών μελών μας στη ΔΕΗ .
Βραβεύθηκαν από τη ΔΕΗ τα παιδιά των συναδέλφων που αρίστευσαν ως απόφοιτοι Γυμνασίου,
Λυκείου και ΑΕΙ την περασμένη χρονιά. Συγχαρητήρια λοιπόν στα μέλη μας Χρήστου Αθηνά,
Μαυροειδή Παναγιώτη, Μαρκουλή Ιωάννη, Δαμβόπουλο Ιωάννη, Ξηρομερίτη Ειρήνη, Ματιάτου
Ελένη, Παπαδόπουλο Αναστάσιο, Φράγκο Άγγελο, Αναγνωστόπουλο Αντώνιο, Ντρούκα Σπυριδούλα,
Δουκάκο Αλέξανδρο, Σαπουντζή Αγγελική και Τρίγκα Νικόλαο για τη βράβευση των παιδιών τους
και ευχόμαστε να τα καμαρώνουν πάντα και να τα δουν όπως επιθυμούν. Επισημαίνουμε πως η
αριστεία βασίζεται πρωτίστως στη προσπάθεια των παιδιών, αλλά εξαιρετικά σημαντική είναι κ αι η
στήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι βραβευθέντες πρέπει να γνωρίζουν πως εκτός
από τη γνώση χρειάζονται και άλλες ικανότητες για την επιτυχία και αυτές είναι η φιλοδοξία, η
ομαδικότητα και η αγάπη για τη ζωή. Τέλος ενημερώνουμε τις συναδέλφισσες μέλη μας που τυχόν
δεν αναφέρουμε και το δικό τους όνομα να μας ενημερώσουν και θα το συμπεριλάβουμε στο
επόμενο τεύχος του περιοδικού μας καθώς δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε όλα τα επίθετα των
παιδιών τους. Επίσης συγχαίρουμε τη διοργανώτρια Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις άρτιες
εκδηλώσεις που οργάνωσε σε Ν. Φάληρο, Μεγαλόπολη και Κοζάνη και ιδιαίτερα τα μέλη μας και
Στελέχη κ.κ. Δ. Καρέλη και Χρ. Σιαμαντζιούρα. Ανάλογη εκδήλωση βράβευσης των αριστούχων
μαθητών έγινε και στο ΔΕΔΔΗΕ σε Ξενοδοχείο των Αθηνών.

8) Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαγγελματικοί κλάδοι με άμεση αποκατάσταση. Το νέο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ


Σύμφωνα με πρόσφατη Μελέτη της Eurobank τρείς κλάδοι ανοίγουν 605.000 νέες θέσεις
εργασίας μέσα σε δεκαετή ορίζοντα και παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική. Αυτοί είναι οι στρατηγικοί
κλάδοι της ενέργειας, των logistics και υποδομών και του τουρισμού και έχουν ήδη προσελκύσει το
ενδιαφέρον των επενδυτών. Οι κλάδοι αυτοί παρουσιάζουν – πραγματικό ή και δυνητικό –
συγκριτικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία, συμβάλλουν στην αλλαγή του μοντέλου
ανάπτυξης, καθώς είναι εξαγωγικοί τομείς ή τομείς που υποκαθιστούν εισαγωγές, και δημιουργούν
οικονομίες κλίμακας και φάσματος με άλλες εξαγωγικές δραστηριότητες.

Το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αλλάζει τον χάρτη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η
ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη
συγχώνευση των ΑΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά δρομολογεί σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 42 τμήματα των ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά συγχωνεύονται σε
26 τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Άρθρο μέλους μας στον ημερήσιο έντυπο τύπο για τον Εξηλεκτρισμό και την εγχώρια βιομηχανία,
1950-1980.
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ‘’DOCUMENTO’’ στις 29.04.2018 άρθρο της Μαρίας Μαυροειδή,
Τομεάρχου Αρχείων και Βιομηχανικής Κληρονομιάς της ΔΕΣΕ/ΔΕΗ και μέλους του Συλλόγου μας, με
τίτλο: «η υποδομή της υποδομής της Ελλάδας- Εξηλεκτρισμός και εγχώρια βιομηχανία, 1950-1980». Η
κα Μαυροειδή αναφέρεται στη σχέση της ΔΕΗ με την εγχώρια βιομηχανία, τη συμμετοχή ελληνικών
επιχειρήσεων στις προμήθειες υλικών και στην κατασκευή των έργων της ΔΕΗ. Η σχέση της ΔΕΗ με την
υπόλοιπη βιομηχανία ήταν εξαρχής διττή: η ΔΕΗ ήταν ο προμηθευτής άφθονης και φτηνής ηλεκτρικής
ενέργειας στη βιομηχανία και ταυτόχρονα ήταν και ο καταναλωτής των προϊόντων της τελευταίας. Η
εξασφάλιση μερίδας της ελληνικής βιομηχανίας στα μεγάλα έργα και στις προμήθειες της ΔΕΗ ήταν ένα
ζήτημα που απασχολούσε διαχρονικά τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο και τους φορείς της
βιομηχανίας (ΣΕΒ), τις επιχειρήσεις και το κράτος. Συμπερασματικά αναφέρει η συγγραφέας, θα
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας
από τη ΔΕΗ- η χαρακτηριστικά αποκαλούμενη ‘’ελληνοποίηση’’- ευοδώθηκε σε σημαντικό βαθμό και
σίγουρα χρήζει περαιτέρω μελέτης. Επιβεβαιώνει δε τη ρήση του γενικού διευθυντή της ΔΕΗ Νικόλαου
Δημόπουλου σε συνέντευξη Τύπου στις 21.03.1966 ότι «η επιχείρησή μας αποτελεί την ‘’υποδομή της
υποδομής’’ της χώρας». Συγχαίρουμε τη συγγραφέα για το ωραίο και κατατοπιστικό άρθρο της.

10)

Το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης, η αναστήλωση και λειτουργία του και η χορηγία της ΔΕΗ.
Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το αναστηλωτικό έργο στο αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης, υπό
την πίεση της τοπικής κοινωνίας. Το Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης είναι το μεγαλύτερο θέατρο του
Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου αλλά ελάχιστα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ανάδειξή του. Διαρκής ήταν
όμως η συμβολή της ΔΕΗ στις προσπάθειες του Δήμου Μεγαλόπολης να επαναφέρει το Αρχαίο Θέατρο
της Μεγάλης Πόλεως των Αρκάδων σε κατάσταση ζωντανού χώρου παραγωγής πολιτισμού, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και την Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Εδώ και τέσσερα χρόνια και κάθε χρόνο από τότε και με περιορισμένη προσέλευση
θεατών γίνεται μια παράσταση αρχαίου δράματος ή μια μουσική εκδήλωση. Μάλιστα τον περασμένο
Σεπτέμβριο 2017 έδωσε συναυλία εκεί και η Χορωδία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με το Δήμο της
Μεγαλόπολης υπάρχουν προβλήματα με την αδιαφορία της πολιτείας και τη δυσλειτουργία των
υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού που καθυστερούν τα έργα της αναστήλωσης. Αρνητικά επίσης
επιδρά και η κυβερνητική απόφαση για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Η απόφαση αυτή,
εκτός των άλλων, αποστερεί και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής από σημαντικούς όρους.
Υπάρχει μια μεγάλη χορηγία της ΔΕΗ, περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, η οποία είναι ‘’παγωμένη’’ και
προσπαθεί ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Διον. Παπαδόπουλος να την ξεμπλοκάρει. Από το περίφημο
‘’λιγνιτόσημο’’ προέρχονται και οι πόροι για την αναστήλωση του θεάτρου, οι οποίοι είναι
εξασφαλισμένοι.

11) Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Αγία Τριάδα και η Παναγία Φανερωμένη Λευκάδας στη Σχολή
Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με λαμπρότητα συνεορτάστηκε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 28-05-2018 η Αγία Τριάδα
(προστάτιδα των Ηλεκτρολόγων) και η Φανερωμένη Λευκάδας (για έκτη συνεχόμενη χρονιά) στο
Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδας της Σχολής Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ στην Άνοιξη Αττικής. Τελέσθηκαν οι
Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας από τους Εφημερίους της Άνοιξης π. Χρήστο Φιφλή
και π. Ιωάννη Ντανώλα. Στο Χορό των Ψαλτών πλαισίωσαν μελωδικότατα ο Ιεροψάλτης Κοιμήσεως
Θεοτόκου Άνοιξης κ. Δημήτρης Φιφλής και ο γράφων. Ακολούθησαν στη συνέχεια Αρτοκλασία,
τρισάγιο μπροστά στο μνημείο των συναδέλφων που έφυγαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και
γραφική λιτάνευση των Εικόνων Αγίας Τριάδας και Παναγίας Φανερωμένης μέσα στο καταπράσινο
χώρο της Σχολής. Στο τέλος το φιλόξενο προσωπικό της Σχολής προσέφερε εγκάρδιο κέρασμα προς
όλους τους εκκλησιαζομένους.
Της Ευχαριστιακής Συνάξεως για την "του Αγίου Πνεύματος επιδημίαν" προέστησαν από την Ιεραρχία
του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο Βοηθός Διευθυντής της ΔΑΝΠ/ΔΕΔΔΗΕ κ. Αρ. Ανδρούτσος, ο Υποτομεάρχης
Ανάπτυξης Α.Δ. ΔΑΝΠ/ΔΕΔΔΗΕ κ. Μ. Λαυρεντάκης, από το ΚΕΕ/ΔΕΔΔΗΕ η Υποτομεάρχης κα Στ.
Καραχάλιου και ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ κ. Κ. Μασούρας. Τη ΔΕΗ εκπροσώπησε ο
Τομεάρχης ΔΑΔΠ κ. Αντ. Αναγνωστόπουλος. Παρευρέθηκαν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσου
κ. Βασίλης Κοκμοτός, πολλοί συνάδελφοι, κάτοικοι της Άνοιξης και των γύρω Δήμων και Λευκάδιοι του
Λεκανοπεδίου. Να αναφέρουμε επίσης πως στον ηλιοπερίχυτο Ναό της Αγίας Τριάδας έχει ιστορηθεί
από το 2016 εκφραστικό Εικόνισμα της Φανερωμένης Λευκάδας, ευλαβής δωρεά του γράφοντος, διά
χειρών της εξαίρετου αγιογράφου– ζωγράφου Ελένης Μαρνά, Συνταξιούχου ΔΕΗ και βρίσκεται
αριστερά του Ιερού Τέμπλου και δίπλα στην εικόνα της Αγίας Τριάδας.
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Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους φιλότιμους συναδέλφους Επιτρόπους του Παρεκκλησίου κ.κ.
Χριστοφόρου, Καλογερόπουλο και Άρμπιρο, τους συνταξιούχους τ. Προϊσταμένους των Σχολών
Αθήνας (Άνοιξης και Ν. Φαλήρου) κ.κ Ρουχωτά, Χρυσανθίδη αλλά και στην Προϊσταμένη της Σχολής
κα Αικ. Χατζηαναστασίου για την περισσή φροντίδα και τον ένθεο ζήλο που επιδεικνύουν κάθε χρόνο
για την τέλεση του εορτασμού του Παρεκκλησίου με τον καλύτερο τρόπο και τον στολισμό των
εορταζομένων Εικόνων με ωραία γαρύφαλλα. Ωστόσο οι Πανηγύρεις ακόμα επιμένουν να καλούν σε
συνάξεις φιλίας καὶ φιλαδελφίας, με σκοπό να αλληλοκατανοήσουμε, πως μια παρέα είμαστε. Μια
παρέα που κοιτάζει να δημιουργήσει δεσμοὺς φιλίας ο ένας με τον άλλο, κι όλοι μαζί με Εκείνον.
Γιατί, αλλιώς, άχαρη θα είναι ἡ ζωή μας και δίχως νόημα. Αλήθεια, το θέλουμε αυτό; Τέλος εύχομαι
Χρόνια Πολλά και ευλογημένα σε όλους και η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος να καθοδηγεί τη ζωή
μας.
12) 1η Ημερίδα του Πανελλαδικού Συλλόγου Καταμετρητών- Εισπρακτόρων Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ)
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Novus City Hotel, Καρόλου
23 (Πλατεία Καραϊσκάκη), στην Αθήνα την Παρασκευή 30-03-2018.Παρευρέθηκαν τα μέλη μας : ο κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Τομεάρχης Marketing & Εξυπηρέτησης Πελατών στο Κέντρο Δοκιμών
Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ, η κ. Νότα Κωνσταντάρα, Τομεάρχης Χρηστών Δικτύου της
Περιοχής Μεσογείων της ΔΠΑ, ο κ. Μιχαήλ Μπρούστης, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών
Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ και ο Γιάννης Μαρκουλής, Πρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημονικού
Προσωπικού (ΣΕΠ) ΔΕΗ και Τομεάρχης Πολιτικής Ασφάλειας & Φύλαξης Εγκαταστάσεων (ΔΥΣ) της
ΔΕΗ που απηύθυνε και Χαιρετισμό.

13) Χορωδία ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Με μια μεγάλη εκδήλωση αντάξια του ονόματός της ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για τη χρονιά
2017-2018 η Χορωδία ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα συμμετείχε στην εκδήλωση για την επέτειο της
Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως που διοργάνωσε το Σωματείο ‘’Ελπίδα’’ στις 29.05.2018 στο
Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Παρουσιάσθηκε το Ορατόριο ‘’Χρονικό της
Αλώσεως’’ του Γ. Χατζηνάσιου και συμμετείχαν ακόμη η Χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη της Χορωδίας του Εθνικού Ωδείου, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα
Αθηνών και οι Σολίστ Γρ. Βαλτινός, Γ. Χριστόπουλος, Γ. Μιχαλακόπουλος, Χρ. Τσιαμούλης και Στ.
Δορμπαράκης υπό τη Διεύθυνση του Μαέστρου – Καθηγητή κ. Γ. Μαλλιάρα. Η εκδήλωση τελούσε
υπό την Αιγίδα του Προέδρου Της Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλου που παρευρέθηκε μαζί με την
Πρόεδρο της ‘’Ελπίδας’’ κας Μ. Βαρδινογιάννη και πλήθους προσωπικοτήτων του πολιτικού,
καλλιτεχνικού, διπλωματικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Τη μουσική προετοιμασία της Χορωδίας
για τη συναυλία είχε ο διακεκριμένος Μαέστρος της Κωστής Κωνσταντάρας. Στη Χορωδία
συμμετέχουν από το Σύλλογό μας τέσσερα μέλη του (Γιαλούρη, Σμαραγδή, Μανούσακα και ο
γράφων).

14)

Άρθρα μελών του Συλλόγου μας.
Σε αυτό το τεύχος του περιοδικού μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το άρθρο του μονίμου
συνεργάτη μας και μέλους του Συλλόγου μας κ. Γ. Σιμόπουλου, Πολιτικού Επιστήμονα της ΔΕΚΠ/ΔΕΗ,
που μας παρουσιάζει το θέμα « Η μεταμνημονιακή εποχή στην Ελλάδα του 2018».
Συγχαίρουμε το συνάδελφο για την πρόθυμη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας αφενός και για το
κατατοπιστικό – επιστημονικό του άρθρο αφετέρου και ευχόμαστε και άλλοι συνάδελφοι (όπως
επανειλημμένα έχουμε πει και γράψει) να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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Μεταμνημονιακή Εποχή στην Ελλάδα του 2018.
Είναι γεγονός ότι το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, που ο έγκριτος επικοινωνιολόγος Γιάννης Λούλης, σε
αρθρογραφία του (βλέπε την ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο), το έχει χαρακτηρίσει «τοξικό», δεν απολαμβάνει
την εμπιστοσύνη του πολιτικού προσωπικού και της κοινής γνώμης της Γερμανίας. Η περίπτωση του
οικονομολόγου και στατιστικού Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος έχει γίνει πλέον καφκικός ήρωας με τη δικαστική
περιπέτεια που βιώνει, επειδή έδωσε, όταν διατελούσε πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία για το πραγματικό
ύψος του ελλείμματος της χώρας μας το 2009 (15,6%) στην Eurostat, φανερώνεται στα μάτια της διεθνούς
κοινής γνώμης ως απόπειρα του πολιτικού μας προσωπικού να αποποιηθεί τις ευθύνες του για την κρίση χρέους
που οδήγησε στα μνημόνια και να τις επιρρίψει σε μη-πολιτικά πρόσωπα. Εξ ου επομένως και η δυσπιστία από
μέρους των Γερμανών για τις προθέσεις των ελληνικών αρχών να αποδειχτούν συνεπείς στις σχετικές
ου
δεσμεύσεις τους για τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να παρθούν και μετά τη λήξη του 3 Προγράμματος, με
αποτέλεσμα να είναι ανυποχώρητοι από τις θέσεις τους στα ελληνικά αιτήματα για ελάφρυνση του χρέους.
Σχετικά λοιπόν με την απόφαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο , η οποία λήφθηκε τα ξημερώματα της 22
Ιουνίου, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον Γιάννη Πρετεντέρη που διατείνεται ότι «κανένα νέο
στοιχείο δεν ανατρέπει τα γνωστά δεδομένα μιας λύσης που πάντως λύση δεν είναι».
Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουμε να κάνουμε με τέταρτο μνημόνιο. Οι Γερμανοί είχαν καταστήσει σαφές ότι δεν
επιθυμούσαν να ψηφίσουν νέο μνημόνιο στο Κοινοβούλιο τους, κάτι που ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Σημίτης γνωστοποίησε ήδη από το 2016 σε συζήτησή του με τον προαναφερόμενο δημοσιογράφο. Έδωσαν
λοιπόν στην Ελλάδα ό,τι χρειαζόταν για να βγει από την επικινδυνότητα μεσοπρόθεσμα μόνο. Αυτό ακριβώς
επεσήμανε και η Κριστίν Λαγκάρντ του ΔΝΤ με δηλώσεις της, λέγοντας σε γενικές γραμμές, ότι η απόφαση του
Eurogroup δεν έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Διευκρινίζουμε ακόμα ότι με την απόφαση αυτή:

Δεν επιτεύχθηκε «κούρεμα χρέους».

Δεν εξασφαλίστηκε σταθεροποίηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, κάτι που έγινε πετυχημένα
με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που εφάρμοσαν πέρυσι ο ESM και ο ΟΔΔΗΧ.

Δεν αποφασίστηκε επιμήκυνση για τα δύο τρίτα του χρέους.
Στο ερώτημα «τι αποφασίστηκε στην ουσία από το Eurogroup» απαντάμε:
1. Μέχρι το 2033 δεν θα πληρώσουμε ούτε τόκους ούτε χρεολύσια για δάνεια 100δις ευρώ που πήραμε
ο
με το 2 μνημόνιο, ενώ επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής τους κατά 10 έτη.
2. Δανειοδοτούμαστε με 15 δις ευρώ τα οποία μαζί με 6δις ευρώ, ήδη συγκεντρωμένα, δημιουργούν έναν
«κουμπαρά» που θα αρκέσει για όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες έως τα μέσα του 2020, ακόμη και αν
δεν βγούμε στις αγορές.
3. Θα μας δοθούν τα κέρδη από τα ομόλογα που διακρατεί το ευρωσύστημα (4,8 δις ευρώ) σε 8 δόσεις,
έως τον Ιούνιο 2022.
ου
4. Ακυρώνεται το πανωτόκι (step up) που προβλεπόταν για τα δάνεια του 2 μνημονίου.
Συμπερασματικά με την απόφαση αυτή:

Θα έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώνουμε (με δική μας ευθύνη) τα δάνεια με τη μεγέθυνση του
ΑΕΠ και τα πρωτογενή πλεονάσματα.

Τελειώνει η φθηνή δανειοδότησή μας. Μέχρις οι διεθνείς οίκοι να μας αναβαθμίσουν σε επενδυτική
βαθμίδα (υπολογίζεται με το καλό σενάριο προς το τέλος του 2019), θα έχουμε για εγγύηση τον
«κουμπαρά», και ύστερα, έχοντας ως εγγύηση την αξιοπιστία μας, θα πρέπει να δανειζόμαστε από τις
αγορές με ανεκτά επίπεδα.

Έχουμε μπροστά μας μια δεκαετία τουλάχιστον για να επιτύχουμε μια δυναμική οικονομική
μεγέθυνση, όντας απαλλαγμένη από μεγάλα βάρη δανείων, επειδή και η αποπληρωμή των 60δις ευρώ
ου
δανείων του 3 μνημονίου θα αρχίσει το 2034.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για την επόμενη διετία επομένως, που θα έχουμε πιθανότατα τουλάχιστον 4 εκλογικές αναμετρήσεις (εθνικές,
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ευρωεκλογές και εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας) είμαστε καλυμμένοι. Αλλά , όπως
έχει προειδοποιήσει από τα ΜΜΕ ο καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, το 2024 μια ολόκληρη γενιά εργαζομένων
(γενιά του ‘60) θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης και αυτό θα είναι πολύ επιβαρυντικό για την ισχνή
οικονομία μας και το Κοινωνικοασφαλιστικό μας Σύστημα.
Το ζητούμενο είναι πώς θα πετύχουμε την πολυπόθητη Ανάπτυξη, εντός αυτής της δεκαετίας που μας
παραχωρείται ως ευκαιρία, δεδομένου ότι υστερούμε σε κοινωνική συνοχή, ανταγωνιστικότητα, τεχνολογική
υποστήριξη του παραγωγικού μας μοντέλου, ανθρώπινο κεφάλαιο (λόγω διαρροής εγκεφάλων - οι επιστήμονές
μας ξενιτεύονται), επαρκή κεφαλαιακή ρευστότητα, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, εμπιστοσύνη στους
θεσμούς, και, επακόλουθα, σε προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Επιπροσθέτως, χρειάζονται αναβάθμιση οι θεσμοί που ήδη υφίστανται εντός του Κοινοβουλίου μας (Γραφείο
Προϋπολογισμού λόγου χάρη), με παράλληλη κατοχύρωση επιπλέον θεσμών, που θα διαφυλάττουν ως κόρη
οφθαλμού τη λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην διακίνηση κονδυλίων από τα αντίστοιχα
δημοσιονομικά προγράμματα, ούτως ώστε με την εσωτερική εποπτεία να αποσοβηθεί ένας ενδεχόμενος
δημοσιονομικός εκτροχιασμός που πιθανολογείται εξ αιτίας της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου που θα
διέλθουμε.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ
Βιβλία

Μιράντα Ξαφά, ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, εκδόσεις Παπαδόπουλος, Μικρές Εισαγωγές, 2017.

Panagiotis E. Petrakis (editor), A NEW GROWTH MODEL FOR THE GREEK ECONOMY- Requirements for
Long-Term Sustainability, Palgrave Macmillan, 2016.

Γιάννης Λούλης, ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ- Πώς και γιατί εκτροχιάστηκε η Μεταπολίτευση, εκδόσεις
Καστανιώτη, 2017.
Έγγραφα

Ministry of Finance, GREECE: A Growth Strategy for the Future, 27-4-18 (ανακτήθηκε από το διαδίκτυο
στις 2-5-18).

ΣΕΒ, Δυνατές τράπεζες για δυναμική ανάκαμψη στη μετα-Μνημονιακή εποχή!, Οικονομία &
Επιχειρήσεις, Τεύχος 131, 8 Μάρτιου 18 (ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 20-4-18).

Τράπεζα της Ελλάδoς, Έκθεση του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα για το έτος 2017, Φεβρουάριος 2018,
βλέπε ειδικότερα το: Κεφάλαιο ΙΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, σελίδα 19-30 (ανακτήθηκε από το διαδίκτυο
στις 16-4-18).

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Απαντήσεις προς Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων,
17/5/18, 4 Ιούνη 2018 (ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 7-6-18).
ης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ΜΑΪΟΥ
2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του
ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με την
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 19/4/18).

Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4549/14-6-18,ΦΕΚ Α’ 105, «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», βλέπε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Άρθρο 119,
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, “ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022”»,
σελίδες 42-146 (ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα της Βουλής στις 13-6-18).
Περιοδικός Τύπος

Μιχάλης Σάλλας, Η ελληνική οικονομία και η επόμενη ημέρα, Foreign Affairs, Απρίλιος-Μάιος 2018,
τεύχος 51, σελίδες 11-22.

Γιώργος Προκοπάκης, Η καθαρή αδιέξοδος, the books’ journal, 88, σελίδες 14-15, Ιούνιος 2018.

Γεώργιος Μέργος, Προϋποθέσεις για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, Foreign Affairs, Ιούνιος-Ιούλιος
2018, τεύχος 52, σελίδες 70-85.
Ημερήσιος-Κυριακάτικος Τύπος

Κώστας Τσαχάκης, Έτοιμη λύση για ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία, ΤΟ ΒΗΜΑ-ένθετο
Ανάπτυξη, Κυριακή 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, σελίδα Β3.

Κώστας Σημίτης, Η Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής, ΤΟ ΒΗΜΑ-ένθετο Νέες Εποχές,
Κυριακή 13 ΜΑΪΟΥ 2018, σελίδες 1-3.

Παναγιώτης Πετράκης, Το χρέος «κλειδί» για καθαρή έξοδο, Realnews, Κυριακή 20 ΜΑΪΟΥ 2018,
σελίδα 2 (ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 21-5-18).

Αντώνης Γ. Καραμπατζός, Δημοσιονομικό κεκτημένο και εθνική αυτοδέσμευση, ΤΟ ΒΗΜΑ-ένθετο Νέες
Εποχές, Κυριακή 27 ΜΑΪΟΥ 2018, σελίδες 2-3.

Κλάους Ρέκλινγκ, (συνέντευξη στην Έλενα Λάσκαρη), Μη βιώσιμο το χρέος χωρίς μεταρρυθμίσεις, ΤΑ
ΝΕΑ –ένθετο Οικονομία, Σαββατοκύριακο 16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, σελίδες 32-33.

Αντώνης Καρακούσης, ΓΝΩΜΗ, Οι παγίδες του χρέους, ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, σελίδα
Α6.

Ελένη Βαρβιτσιώτη, Το σχέδιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ένθετο ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, σελίδα 23.

Έλενα Λάσκαρη, Συμφωνία για το Χρέος- Δέσμιοι των υψηλών πλεονασμάτων και των αγορών, ΤΑ
ΝΕΑ-ένθετο Οικονομία, Σαββατοκύριακο 23-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, σελίδες 29-30.

Νίκος Βέττας, Παράθυρο για αποφάσεις, ΤΑ ΝΕΑ- ένθετο Οικονομία, Σαββατοκύριακο 23-24 ΙΟΥΝΙΟΥ
2018, σελίδα 32.

Ελένη Βαρβιτσιώτη, Η γερμανική μπλόφα έφερε συμφωνία, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κυριακή 24 Ιουνίου 2018,
σελίδα 14.

Κώστας Καλλίτσης, ΑΝΑΛΥΣΗ, Η απόφαση του Eurogroup, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ένθετο ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, σελίδα 1.

Editorial, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, σελίδες Α1-Α2.

Ζώης Τσώλης, Οι γκρίζες ζώνες της συμφωνίας για το χρέος, ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 24 Ιουνίου 2018,
σελίδα Α4.
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Κώστας Τσαχάκης, Η «καθαρή έξοδος» έγινε… λιτότητα επ’ αόριστον, ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 24 Ιουνίου
2018, σελίδα Α8.
Τάσος Μαντικίδης, Η συμφωνία του χρέους και οι αγορές, ΤΟ ΒΗΜΑ-ένθετο Ανάπτυξη, Κυριακή 24
Ιουνίου 2018, σελίδα Β5.
Θάνος Αθανασίου, 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για την επόμενη μέρα, Realnews, Κυριακή 24
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, σελίδες 12-13 (ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 25-6-18).

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Με 10ετή επιμήκυνση στα δάνεια EFSF η συμφωνία στο χρέος
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1621480/ekleise-h-symfonia-sto-eurogroup-gia-to-ellhnikoh.html (προσβάσιμη στις 22-6-18)

Όλες οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που ζήτησε το Eurogroup
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1621486/oles-oi-metamnhmoniakes-desmeyseis-thselladas.html (προσβάσιμη στις 22-6-18)

Το Eurogroup της ντροπής και της απόλυτης ταπείνωσης! Ρύθμιση χρέους επ’ ωφελεία των δανειστών!
(του Αλέξη Μητρόπουλου, 22-6-18)
enypekk.gr

Οι αδυναμίες του «greek deal» και τα ομόλογα (Financial Times, 23-6-18)
http://www.euro2day.gr/ftcom/ftcom_gr/article-ft-gr/1621697/oi-adynamies-toy-greek-deal-kai-taomologa.html

Ο έξυπνος συμβιβασμός για το ελληνικό χρέος (του Tony Barber, Financial Times, 22-6-18)
http://www.euro2day.gr/ftcom/ftcom_gr/article-ft-gr/1621645/o-exypnos-symvivasmos-gia-to-ellhnikohreos.html

Πετράκης: Η ακτινογραφία της συμφωνίας στο Eurogroup (25-6-18)
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=687220&catID=2

Τι πραγματικά έχει σημασία για την Ελλάδα (του Martin Sandbu, Financial Times, 26-6-18)
http://www.euro2day.gr/ftcom/ftcom_gr/article-ft-gr/1622064/ti-pragmatika-ehei-shmasia-gia-thn-ellada.html

Γιώργος Σιμόπουλος
Πολιτικός Επιστήμονας
Μέλος ΣΕΠ-ΔΕΗ
ΔΕΚΠ/ΔΕΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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