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ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΝΣ ΑΔΜΗΕ
Αριθ. Πρωτ. 268

Αθήνα, 6/11/2018

Σε συνάντηση που είχε το
Προεδρείο με τον Πρόεδρο και

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και ΔΝΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Δ/ντα κο Μ. Μανουσάκη
συζητήθηκαν διεξοδικά μια
σειρά από θέματα που
αφορούν τα μέλη μας με
έμφαση την λειτουργία του

Αξιότιμε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Θα ξεκινήσουμε αναφερόμενοι στα λόγια του Κινέζου σπουδαίου αυτοκράτορα Tan Taizong της
δυναστείας των Tang, που θεωρείται ως η χρυσή εποχή της Κίνας.

Ειδικού Συμβουλίου Κρίσης για
τη ένταξη των στελεχών μας
στην Κατηγορία Γ και
αναμένουμε γι’ αυτό τις
ενέργειες της Διοίκησης του
ΑΔΜΗΕ.
Το Προεδρείο εξέφρασε στον κο
Μανουσάκη την διαφωνία του
Συλλόγου με την Απόφαση ΔΝΣ
119/2018 ζητώντας την
ανάκλησή της.
Θετική για τους εργαζόμενους
στην εταιρεία είναι η απόφαση
τον Αύγουστο για την
τροποποίηση της από
20.06.2017 Shareholders
Agreement (συμφωνία μετόχων
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., STATE GRID
EUROPE LIMITED, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

«Όπως ένας επιδέξιος ξυλουργός δεν απορρίπτει κανένα υλικό, έτσι και ο φωτισμένος ηγεμόνας, δεν
αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ικανότητες κανενός».
Ένα χρόνο πριν όταν εξαγγείλατε την διοικητική αναδιοργάνωση στο πλαίσιο του διοικητικού και
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της εταιρείας, σας είχαμε εκφράσει τη ρητή και διαχρονική αντίθεσή
μας σε φαινόμενα αδρανοποίησης - «ψυγειοποίησης» στελεχών, που κατά την εκτίμησή μας δεν
συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανισμού.
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την υλοποίηση της Αναδιοργάνωσης και μέχρι την Απόφαση ΔΝΣ
119/2018, σε 11 στελέχη που δεν είχατε επιλέξει για διευθυντικές θέσεις ουδέποτε τους αναθέσατε
καθήκοντα ώστε να αξιολογηθούν σε αυτά.
Αντί αυτού με την προαναφερόμενη απόφαση, σε υλοποίηση της Απόφασης Δ.Σ. 45/29-9-2018 και
κατόπιν αλλαγής του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, τοποθετήθηκαν ως απλοί υπάλληλοι
στερώντας τους ακόμα και αυτήν τη δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξης μια και αποκλείστηκαν από τη
διεκδίκηση μελλοντικών Διευθυντικών θέσεων.
Δεν επιλέγουμε συνειδητά να σχολιάσουμε δημόσια ενέργειες και τακτικές που μας μεταφέρθηκαν
και πλήττουν την επαγγελματική υπόσταση των εν λόγω στελεχών.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας στην οποία στοχεύετε, δεν
υπηρετείται από τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες εκτός από το ότι απαξιώνουν επαγγελματικά τα
Στελέχη, αποτελούν και πηγή εργασιακού άγχους για το σύνολο των εργαζόμενων και οδηγούν σε
χαμηλή επαγγελματική ικανοποίηση, η οποία συνδέεται με την ψυχική υγεία των εργαζομένων και
την υψηλή παραγωγικότητα.
Άραγε τι αποτελέσματα θα είχε μια έρευνα μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης των
εργαζομένων σήμερα στην εταιρεία;

και Ελληνικό Δημόσιο), που
αφορά τα Δικαιώματα των
Εργαζομένων στο άρθρο 17
παρ. 1, 2, με την οποία
απαγορεύεται ρητά στην
Εταιρεία να προβεί σε

Χωρίς καμιά διάθεση συνδιοίκησης αλλά με στόχο την προστασία των μελών που εκπροσωπούμε,
σας καλούμε να εισηγηθείτε την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης με αντίστοιχη τροποποίηση και
του Κανονισμού Λειτουργίας και να αξιοποιήσετε όλα τα στελέχη της εταιρείας, η οποία αυτήν την
περίοδο χρειάζεται τη συμβολή όλων απέναντι στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή ζητώντας συνάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα
προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για το θέμα.

απολύσεις πριν την θεμελίωση
πλήρους συνταξιοδοτικού
δικαιώματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ
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Επίσης θετική και η Απόφαση
του Δ.Σ. 74/ 28-11-2018 με την
οποία χορηγούνται στους

Ο Σύλλογός μας με νέα επιστολή (αρ. πρωτ. 283/4-12-2018) επανερχόμενος σε προηγούμενες
επιστολές αλλά και παρεμβάσεις, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών διαφόρων Μονάδων της ΔΕΗ
Α.Ε. με μετατάξεις, ενόψει και της νέας Προκήρυξης Μετατάξεων της Επιχείρησης που θα
κυκλοφορήσει άμεσα, έθεσε εκ νέου το θέμα των 8 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την
ένταξή τους στους πίνακες ορισμού υπό μετάταξη, καλώντας τη Διοίκηση να επιλύσει το θέμα με
ουσιαστικούς όρους για τη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης και της αποκατάστασης του
αισθήματος της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας.

εργαζόμενους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
παροχές σε είδος που

Επίσης για το θέμα επανήλθαμε, εν όψει και της νέας Προκήρυξης του ΔΕΔΔΗΕ (Απόφ. ΔΝΣ
73/2018), για την κάλυψη με μετατάξεις 6 συναδέλφων.

εξυπηρετούν τις λειτουργικές
ανάγκες της Εταιρείας ως
ανταμοιβή για την επίτευξη των

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις στις Διοικήσεις ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για την επίλυση του
θέματος για όλους τους συναδέλφους.

στόχων.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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5 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΚΠ/ ΔΕΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ

Η Διοίκηση της ΔΕΗ με μια
κίνηση που δεν γνωρίζουμε εάν
είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού
και μελετών αποφασίζει να
ανοίξει 5 νέα καταστήματα
στην Αττική, τα οποία θα
στελεχωθούν από το υπάρχον
προσωπικό.
Φαίνεται πως ο κατήφορος δεν
έχει τέλος. Με τα ίδια
εργαλεία,
με
τις
ίδιες
πολιτικές,
με
πρόχειρες
κινήσεις θα αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα της Εμπορίας και θα
ανταποκριθούμε
στις
σύγχρονες
ανάγκες
των
πελατών;

Ο ΣΕΠ συμμετείχε δια του Προέδρου Ι. Μαρκουλή και της Γ.Γ. Γιαννικάκη Ειρήνης μετά από
Πρόσκληση του Γενικού Δ/ντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης στις 11/12/18 στην ενημέρωση διαβούλευση για την ένταξη των συναδέλφων από τη ΔΕΗΑΝ Α.Ε. στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις αναγκαίες
ρυθμίσεις ενόψει της συγχώνευσης της εταιρείας στη ΔΕΗ Α.Ε.
Με ικανοποίηση υποδεχόμαστε τους συναδέλφους και χαιρετίζουμε την ένταξή τους στον
ΚΚΠ/ΔΕΗ. Δια μέσου της στρατηγικής αυτής Απόφασης της ΔΕΗ επιλύεται το αίτημα των
συναδέλφων και σταματά αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των ατομικών Συμβάσεων εργασίας στον
Όμιλο ΔΕΗ. Ο ΣΕΠ μαζί με το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών είχε στηρίξει από την αρχή τους
συναδέλφους σταθερά και αταλάντευτα προσφεύγοντας στο τμήμα Συμφιλίωσης του Υπουργείου
Εργασίας και ζητώντας από τη ΓΕΝΟΠ και τη Διοίκηση της ΔΕΗ την ένταξή τους στη ΣΣΕ και στον
ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε.
Ήρθε επιτέλους η ώρα και για την υπογραφή Συμπληρωματικής ΣΣΕ και καλούμε τη ΓΕΝΟΠ να
αναλάβει σχετική πρωτοβουλία.
Παρακαλούμε στενά το θέμα ώστε να τεθούν στη ΓΔΑΝΠΟ και να επιλυθούν όλα τα θέματα των
συναδέλφων κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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Ενεργειακή φτώχεια, ένα διογκούμενο πανευρωπαϊκό πρόβλημα.
Πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα, μια εθνική απάντηση!

Παραλογισμοί
Δεν
είναι
παραλογισμός,
να
εγκαλείται - σε συνθήκες ελεύθερης
αγοράς- η ΔΕΗ για το ύψος των
βιομηχανικών τιμολογίων της; Δεν
είναι παραλογισμός, να γράφεται ότι
«η ΔΕΗ καλοβλέπει τη φυγή
ορισμένων πελατών υψηλής τάσης
προς τους ιδιώτες προμηθευτές
ενέργειας»
καθώς
εκτιμά
την
εμπορική σχέση με αυτούς ως:
«ζημιογόνο δραστηριότητα για τη
ΔΕΗ. Είναι απορίας άξιον πώς τα
έχουμε καταφέρει. Η ΔΕΗ από
πυλώνας της οικονομίας έγινε τοξικός
κίνδυνος και οι εταιρείες από
ατμομηχανή
της
ανάπτυξης
μετατράπηκαν σε βαρίδια»! τάδε έφη
αρθρογράφος/σχολιαστής
του
«έγκριτου» και καθόλα συστημικού
ΒΗΜΑτος (18.11.2018)! Την ίδια
στιγμή, στο ίδιο άρθρο διαπιστώνεται
το προφανές, ότι δηλαδή: «Οι
ενεργοβόρες ελληνικές βιομηχανίες
ήδη λειτουργούν με χάντικαπ
ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις
ευρωπαϊκές
βιομηχανίες
που
απολαμβάνουν χαμηλότερα τιμολόγια
ρεύματος και λαμβάνουν και έμμεσες
κρατικές επιδοτήσεις»!!! Ώστε έτσι, οι
Εταίροι μας επιδοτούν τις βιομηχανίες
τους,
που
ανταγωνίζονται
τις
εγχώριες; Τι λέτε, κάνουν τέτοια
πράματα στας Ευρώπας; Εκπλήσσομαι
τα μάλα!
Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στους
«θεσμούς» και τις ντιρεκτίβες των
γκαουλάιτερ, ίσως ανακαλύψουμε ότι
η παράδοση της εθνικής μας
κυριαρχίας έχει και συνέπειες: Την
αδυναμία άσκησης εθνικής πολιτικής
χωρίς τη θεσμική έγκριση των
ανταγωνιστών/Εταίρων
μας
για
παράδειγμα!
Ίσως,
να
μην
απαγορέψουν την περαιτέρω μείωση
της τιμής της KWH, στις βιομηχανίες!
Σίγουρα όμως μπορούν να φέρουν
προσκόμματά ή να υπαγορέψουν και
νέους
δυσβάσταχτους
-έως
καταστροφικούς - περιορισμούς στις
δραστηριότητες της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ
ή όποιου άλλου! Πάντα στο όνομα
των
όποιων
«δεσμεύσεων»
ή
«αξιολογήσεων» που οι ίδιοι μας
επιβάλουν!

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας καθιστά την ενεργειακή φτώχια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ζήτημα που
γίνεται όλο και πιο οξυμένο, ειδικά όταν το εισόδημα των πολιτών δεν αυξάνεται ή όταν μειώνεται.
Ενεργειακή φτώχεια υφίσταται όταν ένα άτομο δεν έχει τη δυνατότητα να θερμάνει ή να ψύξει το σπίτι του
επαρκώς και σε προσιτές τιμές. Οι λόγοι αύξησης των ποσοστών ενεργειακής φτώχιας στην ΕΕ είναι
πολλαπλοί: η αύξηση της ανεργίας, η αύξηση των τιμών της ενέργειας ως συνέπεια της απελευθέρωσης των
αγορών ενέργειας, η μείωση του πραγματικού εισοδήματος, οι περικοπές των υπηρεσιών κοινωνικής
υποστήριξης. Περισσότερα από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ δυσκολεύονται κι ένα σοβαρό μέρος
τους αδυνατεί να αποκτήσει την κατάλληλη ζεστασιά, να πληρώσει τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας και
να ζήσει σε σπίτια χωρίς υγρασία και μούχλα. Στην Ελλάδα όπου καταργήθηκαν τα μνημόνια η κατάσταση
είναι δραματικά χειρότερη!
Αφού η πρόσβαση στην ΗΕ θα έπρεπε να είναι, στον εικοστό πρώτο αιώνα, στοιχειώδες κοινωνικό δικαίωμα,
τότε οι διακοπές της παροχής ενέργειας θα έπρεπε σχεδόν να απαγορεύονται από την ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να καθίστανται εξαιρετικά δύσκολες από την εθνική νομοθεσία,
ειδικά σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς.
Εδώ δε γίνεται λόγος μόνο για τα θύματα της κρίσης και των μνημονίων, αλλά για το ενδημικό στην ΕΕ
φαινόμενο της Ενεργειακής φτώχειας που είναι η αναπόδραστη συνέπεια των απελευθερωμένων
ενεργειακών αγορών. Όσο απελευθερώνεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ), τόσο δυσκολεύεται η
πρόσβαση σε αυτή. Κι όμως, η πρόσβαση στην ενέργεια, όπως και η πρόσβαση στο νερό, θα έπρεπε να
θεωρούνται ως στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα -όχι εμπορεύματα- και να κατοχυρώνονται και
συνταγματικά.
Αφού η ΗΕ είναι όρος και δείκτης ανάπτυξης του πολιτισμού τότε, και η πρόσβαση σε αυτό το δημόσιο
αγαθό, αποτελεί στοιχειώδες κοινωνικό δικαίωμα! Ελάχιστο μέτρο –σε κάθε περίπτωση ανεπαρκέςεξασφάλισης της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια, θα έπρεπε να είναι η διατήρηση του κρατικού ελέγχου
των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα περισσότερο, η κυβερνητική ευθύνη για τη διαμόρφωσή τους!
Η καλύτερη προστασία της κοινωνίας από τις μεταβολές των τιμών και τα χρηματιστηριακά παιχνίδια σε μια
ασταθή αγορά, όπως αυτή της ΗΕ, είναι οι ρυθμιζόμενες τιμές. Αν περιορίζεται έως εξαφάνισης η
κερδοσκοπία και ο ανορθολογισμός που τη διακρίνει, τόσο το καλύτερο για τα νοικοκυριά! Ο
ηλεκτρενεργειακός τομέας της οικονομίας θα έπρεπε να αρκείται στην αυτοχρηματοδότηση της λειτουργίας
και της σχεδιομετρικής ανάπτυξής του, εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακας και την «εφθηνοτέρα δυνατή
τιμή» στο ρεύμα, προστατεύοντας πάντα το περιβάλλον. Να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας!
Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές της ΗΕ, οι υπερεπενδύσεις σε «στοχαστική» κυρίως εγκατεστημένη ισχύ (τρείς
φορές πάνω από όση θα χρειαζόταν για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης!) δείχνουν ότι η απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος πριν από είκοσι χρόνια ήταν λάθος! Αν προσθέσουμε και το γεγονός πως η
ως τα χθες ενεργειακά αυτάρκης Ελλάδα, σε συνθήκες μνημονίων και δραστικής μείωσης των ενεργειακών
της αναγκών, μεταβάλλεται ταχύτατα σε εισαγωγέα ΗΕ, τότε η απελευθέρωση της αγοράς ΗΕ, δεν ήταν μόνο
λάθος, αλλά εθνικό έγκλημα!
Κάθε επίκληση του αγοραίου «εξορθολογισμού» των τιμολογίων, από την ως τα τώρα μεταρρύθμιση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, οδήγησε μέχρι σήμερα σε αυξήσεις, κυρίως στο οικιακό και αγροτικό
τιμολόγιο, σε ενεργειακή φτώχεια! Συνοδεύονταν δε από χειροτέρευση της κατάστασης και της θέσης του
Ομίλου της ΔΕΗ!
Στην καταβαράθρωση της χρηματιστηριακής αξίας του Ομίλου συμβάλουν και οι ανεκδιήγητοι, αποικιακού
τύπου όροι δίωξης του λιγνίτη από την ηλεκτροπαραγωγή. Ενώ, μεγάλο μέρος των χρεών της ΔΕΗ ΑΕ
οφείλεται στην γενναιόδωρη κι αδιάληπτη επιδότηση των ΑΠΕ, αλλά και των λοιπών ιδιωτών, κατά κόσμο
ανταγωνιστών της!
Αν κάτι στην ενεργειακή μας πολιτική χρειάζεται επειγόντως εξορθολογισμό, είναι πριν από όλα η απίστευτη
σπατάλη εθνικών πόρων για να κερδοσκοπούν ορισμένοι με τις επιδοτούμενες ΑΠΕ και την απελευθέρωση
της αγοράς ΗΕ: Δεν είναι ανοησία να δανείζεσαι λεφτά για να επιδοτείς αμφίβολης παραγωγικότητας
«στοχαστικές» μονάδες, να αγοράζεις την όποια παραγωγή τους σε τιμές δύο και τρείς φορές ακριβότερα
από όσο πουλάς. Κι όλα αυτά για να βελτιώνεται η «πράσινη» τεχνολογία στις χώρες που κατασκευάζουν κι
εξάγουν ΑΠΕ και τυγχάνουν τόσο δανειστές όσο κι «αξιολογητές» κι επίτροποί μας!
Φ. ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Γ. ΓΕΩΡΓΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ./ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Του Γ. ΓΕΩΡΓΗ
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Το μεγάλο ψέμα της «μικρής ΔΕΗ»

ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ!
Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια
συμπατριώτες μας, αδυνατούν να
πληρώσουν
τους
φόρους
που
επιβάλουν οι δανειστές διά του
δωσιλογικού πολιτικού προσωπικού
που κυβερνά τη χώρα. Εκατοντάδες
χιλιάδες
άλλοι
ρυθμίζουν
και
ξαναρυθμίζουν τα χρέη τους προς τις
τράπεζες, τη ΔΕΗ και όπου αλλού,
προσπαθώντας, μέρα τη μέρα, να
ανταποκριθούν στις μνημονιακές
πολιτικές επιλογές, να κερδίσουν
χρόνο, «ελπίζοντας ίσως σε ένα
θάμα», όπως λέει ο ποιητής!
Ελπίζοντας να προστατέψουν το βιός
τους από κατασχέσεις, για ν’ αφήσουν
«κάτι» στα παιδιά τους!
Τα παπαγαλάκια των δανειστών στα
ΜΜΕ,
μόλις
πουλήσουν
τον
δακρύβρεχτο οίκτο τους για τα θύματα
της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, θα
ξαναγυρίσουν στις «αντικειμενικές
αναλύσεις» τους: Θα διαφημίζουν τον
μονόδρομο του ευρώ και της ΕΕ, θα
στηλιτεύουν κάθε σκέψη παρέκκλισης
από τις μνημονιακές επιταγές, ρητές
και άρρητες! Θα υμνούν δηλαδή την
αιτία, την μνημονιακή υποταγή, θα
τονίζουν την αδήριτη αναγκαιότητά
της… Ταυτόχρονα δε, μαζί με τα
θύματα, θα κακίζουν τους εκάστοτε
κυβερνώντες κατηγορώντας τους, για
ανικανότητα, ανεπάρκεια ή ότι άλλο,
αρκεί να μένει στο απυρόβλητο η
γενεσιουργός αιτία των δεινών!
Παράλληλα, θα εγκαλούν τα ίδια
θύματα γιατί επιδίδονται στο «εθνικό
σπορ της φοροδιαφυγής» και θα
ονομάζουν
«στρατηγικούς
κακοπληρωτές» όσους, μένοντας
χωρίς εισόδημα, εξακολουθούν να
έχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία!
Θα καλλιεργούν τον κοινωνικό
αυτοματισμό στρώνοντας το έδαφος
για την επόμενη κυβέρνηση.
Βλέπετε, όποιος και να κυβερνάει
αυτόν τον τόπο, όσο θα δέχεται να
είναι εντολοδόχος των δανειστών, δεν
μπορεί να είναι, παρά χειρότερος από
τον προηγούμενο εντολοδόχο τους!
Όσο για όλους εμάς, στο χέρι μας είναι
να πάψουμε να είμαστε τα θύματα! Ως
πρώτο βήμα, ας πάψουμε να
θεωρούμε λογικό η αιτία να μάχεται
το αποτέλεσμα!

Η εικόνα είναι απλή και ξεκάθαρη για όποιον θέλει να βλέπει την πραγματικότητα χωρίς
παραμορφωτικά ματογυάλια:
Οι Εταίροι μας, πίεσαν την κυβέρνηση να πουλήσει άμεσα τις ανταγωνιστικότερες λιγνιτικές μονάδες
της, αυτές που μπαίνουν πρώτες στο σύστημα, ενώ την πιέζουν να κλείσει άμεσα κάποιες άλλες,
ανεξάρτητα από τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Ταυτόχρονα επιβάλουν να πουλάει η ΔΕΗ στους
ανταγωνιστές της, μισοτιμής, το 30% της παραγωγής της(ΝΟΜΕ). Επιτρέπουν δε, στους ανταγωνιστές
της ΔΕΗ να πουλάνε ενέργεια ακόμα και στο εξωτερικό, με μοναδικό κριτήριο το κέρδος,
αδιαφορώντας για την κάλυψη της εκάστοτε εγχώριας ζήτησης. Άλλωστε ο νόμος ορίζει ως
υποχρέωση της ΔΕΗ να καλύπτει αυτή τη ζήτηση, σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως κόστους και
συνεπειών για την ίδια!
Μπροστά στα αδιέξοδα και τις ευρωτρικλοποδιές της ακολουθούμενης πορείας προσαρμογής στις
επιταγές της απελευθέρωσης των αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πολλοί κρίνουν ότι επιλέχθηκε λάθος
δρόμος κι ότι η επιλογή «του άλλου δρόμου», αυτού της, της «μικρής ΔΕΗ», θα άνοιγε την αγορά
προκαλώντας λιγότερα δεινά στην εθνική οικονομία και τον τόπο. Μερικοί το τραβούν παραπέρα:
Κάνοντας την κομματική ανάγκη φιλοτιμία, φτάνουν να ωραιοποιούν ότι μέχρι χθες ονόμαζαν
αναπόδραστο αναγκαίο κακό: την απελευθέρωση της αγοράς και το παραπέρα κομμάτιασμα της
άλλοτε κραταιής ΔΕΚΩ! Το ξεπούλημα! Ωραιοποιούν, αλλά και συγκαλύπτουν όχι μόνο το ξεπούλημα
των «ασημικών» της Ελλάδας, αλλά πολύ περισσότερα!
Κάποια παλιά καλή ταινία της χρυσής εποχής του Ελληνικού σινεμά βάζει την Αρώνη, μετά από
μερικές δεκαετίες γάμου με τον Κωνσταντάρα, να τον συγκρίνει με την ανάμνηση του παλιού του
αντίζηλου. Φυσικά, η σύγκριση ενός ζωντανού, πραγματικού ανθρώπου με μια ιδέα, μιαν
ονειροφαντασιά, την ωραιοποιημένη ανάμνηση του αγέραστου ερωτευμένου Στέφανου, δεν αφήνει
καμιάν ελπίδα στον ζωντανό, φθαρμένο σύζυγο. Μέχρι που έρχεται ο Στέφανος και -όπως είναι
φυσικό- η πραγματικότητα συντρίβει τα όνειρα και τις αυταπάτες.
Στον κόσμο της πολιτικής προπαγάνδας, ο Στέφανος/η μικρή ΔΕΗ, παραμένει ονειροφαντασιά, σκιά,
ένα σχέδιο επί χάρτου. Η απάτη ή η αυταπάτη δεν κινδυνεύει ν’ αποκαλυφθεί άμεσα, μπορεί και να
μην αποκαλυφθεί και καθόλου. Αυτό επιτρέπει σε διάφορους να ισχυρίζονται ότι θα ήταν
προτιμότερο, ευκολότερο, προσφορότερο να βρίσκονταν τότε αγοραστής για το πλέον σύγχρονο κι
ανταγωνιστικό 30% της ΔΕΗ και των πελατών της! Το ‘χουν και σίγουρο: Και η ΔΕΗ θα εισέπραττε
παράδες, λένε, και η κυβέρνηση δεν θα τσακώνονταν με τους Ευρωπαίους!!! Ο πατέρας μου είχε ένα
ρητό για τους «Μετά Χριστό Προφήτες»…
Αικ. Μανούσακα Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Γ. Γεωργής Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΕΚΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ;
Παρά τις υποχωρήσεις, τα κίνητρα(!) που προσφέρει η κυβέρνηση και η ΔΕΗ σε όσους θελήσουν να
«επενδύσουν» (ευφημισμός για το ξεπούλημα!) στις λιγνιτικές μονάδες, οι ευρωπαίοι δεν
αγοράζουν, αλλά και εμποδίζουν τους Κινέζους -κι άλλους- να «επενδύσουν» στους λιγνίτες. Κι όλα
αυτά στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και των δεσμεύσεων της χώρας!
Όταν οι άδειες και οι αιτήσεις για άδειες μικρών υδροηλεκτρικών (Υ/Η) αφορούν ήδη το 80% των
τρεχούμενων υδάτων της επικράτειας, οι δανειστές χειραγωγούν την αγορά για να βάλουν στο
«καλάθι» και τα μεγάλα Υ/Η που κατασκεύασε η ΔΕΗ με το υστέρημα του λαού μας! Τα Υ/Η της ΔΕΗ
δεν είναι απλά μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Είναι έργα πολλαπλού σκοπού, πρωτίστως είναι
ταμιευτήρες για την διαχείριση των νερών, την άρδευση και υδροδότηση ολόκληρων περιοχών.
Φαίνεται ότι, εκτός από την πλήρη ενεργειακή μας εξάρτηση από το εξωτερικό, με τη μετατροπή της
Ελλάδας -ως τα χθες ενεργειακά αυτάρκους- σε χώρα εισαγωγέα ΗΕ, οι δανειστές στοχεύουν και στην
υφαρπαγή της διαχείρισης των υδάτων μας!
Την ίδια στιγμή που οι αναλυτές της γεωπολιτικής προειδοποιούν ότι «οι πόλεμοι θα γίνονται για το
νερό», εμείς συζητάμε για τη «μικρή ΔΕΗ» και παράλληλα με την διογκούμενη ενεργειακή ένδεια,
κινδυνεύουμε να πούμε το νερό νεράκι!
Του Γ. Γεωργή

Του Γ. Γεωργή
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Ειδήσεις, Άρθρα, Ανακοινώσεις
Επιμελείται και παρουσιάζει ο Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ Θεοδ. Κάτσενος.
1) Αρχές Οκτωβρίου 2018 ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΙΙΕΚ της ΔΕΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας γνωρίζουμε ότι ο
σύλλογός μας συμμετέχει (και
μέχρι τη δημιουργία δικής του
Τράπεζας), στο σύστημα
αιμοδοσίας της ΕΔΟΠ και
καλεί τα μέλη του να
συμβάλλουν στην
προσπάθεια αυτή, βοηθώντας
έτσι στην κάλυψη ενός από τα
πολυτιμότερα αγαθά, που
είναι το αίμα.
Στα πλαίσια της προσπάθειας
αυτής, θα ενημερώνεστε
πάντα από το σύλλογο για τον
τόπο και την ώρα που θα
πραγματοποιείται η κάθε
αιμοδοσία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία
μπορείτε να επικοινωνείτε με
τη γραμματεία του συλλόγου
στο τηλέφωνο 210-5240395

Στις 08 Οκτωβρίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Κατάρτισης – Ενεργειακό Ινστιτούτο Νομού Κοζάνης της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις, εντός του
ΑΗΣ Καρδιάς, με τις ειδικότητες Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός
αυτοματισμών, ενώ, η διάρκεια των σπουδών εκτείνεται στα πέντε συνολικά εξάμηνα. Η τελετή
των εγκαινίων με τον καθιερωμένο Αγιασμό πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2018.
«Στόχος μας είναι να δώσουμε στους νέους εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να
ακολουθήσουν με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση», ανέφερε ο διευθυντής
Εκπαίδευσης της ΔΕΗ και μέλος μας κ. Δημήτριος Καρέλης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου που παρατέθηκε στο χώρο της σχολής, και τόνισε: «Φιλοδοξούμε βασιζόμενοι στις
εμπειρίες της ΔΕΗ, στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της και λαμβάνοντας υπόψη
όλες τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, το ΙΙΕΚ ΔΕΗ να καταστεί ένας
από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της
χώρας.»
Ο κ. Καρέλης έκανε ειδική μνεία στην τεράστια και πολύχρονη εμπειρία της ΔΕΗ στο πεδίο
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης της ΔΕΗ ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1950 παράλληλα με τη ΔΕΗ για την
εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια μέσα από τη
λειτουργία της Σχολής Μαθητείας βγήκαν οι άνθρωποι που εξηλέκτρισαν όλη τη χώρα.
Σημείωσε ότι μεγάλος αριθμός καταξιωμένων εταιρειών αλλά και άλλων υπηρεσιών (Πολεμικό
Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) έχουν
εμπιστευθεί την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της
ΔΕΗ, καθώς το ΚΕΔΙΒΙΜ ΙΙ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ είναι Πιστοποιημένο από το 1998 ενώ έχει
επαναπιστοποιηθεί το 2001 σε όλα τα θεματικά πεδία.
2) Έναρξη δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε τρίτους σε θέματα υγείας και ασφάλειας
στην εργασία, σε θέματα εκπαίδευσης και σε υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση έναρξης άσκησης των εξής δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών):
 Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 Εκπαίδευσης (υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων,
υπηρεσίες Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ και Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες
εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή,
υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου και υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων).
 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
3) Πρόσφατες Αναθέσεις Καθηκόντων Μελών μας.
ΔΕΗ Α.Ε.





Η Μπονατάκη Νεκταρία, Τομεάρχης Λογιστικής Διαχείρισης της ΔΠΑ, ορίστηκε να
ασκεί καθήκοντα Βοηθού Διευθύντριας της ίδιας Διεύθυνσης.
Η Εμπίογλου Ευμορφία, Τομεάρχης Προγραμματισμού και Κίνησης Α.Π. της ΔΑΝΠΟ,
ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Βοηθού Διευθύντριας της ίδιας Διεύθυνσης.
Η Παπαθανασίου Αικατερίνη, Υποτομεάρχης Εργαστηρίων Δομικών Έργων του ΚΔΕΠ,
ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη Εργαστηρίων Δομικών Έργων του ιδίου ΒΟΚ.
Η Αβραμίδου Καλλιόπη, μισθωτός της ΔΕ-ΛΚΔΜ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα
Υποτομεάρχη Οικονομικής Παρακολούθησης Συμβάσεων Έργων του Κλάδου
Οικονομικής Υποστήριξης (ΚΟΥ) της ίδιας Διεύθυνσης.
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ



ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ




Η Στεφανάκου Ευγενία, Αν. Διευθύντρια της ΔΑΔΥ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα
Διευθύντριας της ίδιας Διεύθυνσης.
Η Γλάρου Σταυρούλα, Υποτομεάρχης Οικονομικού της ΔΣΣΜ, ορίστηκε να ασκεί
καθήκοντα Τομεάρχη στον Εσωτερικό Έλεγχο.
Η Πρέντζα Ουρανία, μισθωτός της ΔΝΕΜ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη
Εκπαίδευσης της ΔΑΔΥ.

Μετέχουμε στη χαρά των συναδέλφων και τους ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή
επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.
4) 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 Ξεναγήσεων – Παρουσιάσεων σε
επισκέπτες της ΔΕΗ Α.Ε. και Ψηφιοποίησης Αρχείου Πελατών ΔΕΗ Α.Ε. – Εφαρμογή
Ηλέκτρα. Συγχαίρουμε λοιπόν τα μέλη μας Εισηγητές κ.κ. Καρέλη Δημήτριο, Μπαλαθούνη
Χριστίνα και Κυριακίδου Ελένη.
5)

Απονομή βραβείων σε ομάδες έργου του ΑΔΜΗΕ και βράβευση
εργαζομένων.

αριστούχων παιδιών

 Απονομή βραβείων έγιναν την περασμένη χρονιά στον ΑΔΜΗΕ σε ομάδες έργου για τα
σημαντικότερα projects του 2017. Στόχος του θεσμού των ομάδων έργου είναι να
οργανωθεί καλύτερα η ροή της πληροφορίας του κάθε έργου, αλλά και για να ενισχυθεί
το πνεύμα συνεργασίας που αποτελεί αναντικατάστατο συστατικό της επιτυχίας. Στις
ομάδες έργου που βραβεύθηκαν συμμετείχαν και μέλη του Συλλόγου μας. Τους
συγχαίρουμε για την προσπάθειά τους που αναδεικνύει πως μέσω της ομαδικής
δουλειάς, του πνεύματος συνεργασίας και συμπόρευσης ανάμεσα σε εργαζομένους και
διοίκηση επιτυγχάνονται και οι στόχοι της χρονιάς. Ευχόμαστε αυτό τον ωραίο θεσμό
που καθιέρωσε ο ΑΔΜΗΕ να τον υιοθετήσουν και οι άλλες εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα βραβεύθηκαν:

 Για τις Υποδομές Πληροφορικής οι Συνάδελφοι Γ. Ήτζος, Κ. Καμινάρης και Γ.
Κρέστος.
 Για το ΕΣΠΑ οι Συνάδελφοι κ.κ. Σ. Γεωργιάδης, Ε. Γιαννικάκη και Χ. Κακλέας.
 Για την Αναδιοργάνωση η συναδέλφισσα Α. Κατσιλίδη που συμμετέχει και στο
Συντονισμό του Περιοδικού του ΑΔΜΗΕ «ενεργών».
 Για τις ΥΚΩ η Συναδέλφισσα Α. Τρομπούκη.
 Για το Διαγωνισμό Καθαριότητας η συναδέλφισσα Β. Μπενέτου.
 Τέλος για τις Κυκλάδες Α’ Φάση η συναδέλφισσα Ε. Γιαννικάκη.

Την περασμένη Άνοιξη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση βράβευσης αριστούχων
παιδιών εργαζομένων και συνταξιούχων του ΑΔΜΗΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας. Παρευρέθηκαν και οι γονείς των παιδιών και τα βραβεία παρέδωσαν τα
μέλη μας και Στελέχη του ΑΔΜΗΕ κ.κ. Ν. Δασκαλάκης, Διευθυντής ΔΑΔΥ και
Ευγενία Στεφανάκου Διευθύντρια Κλάδου της ίδιας Διεύθυνσης.

6)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εγχειρίδιο Νέου Κώδικα Ηλεκτρονικής Πληρωμής RF στην Εμπορία της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της υπηρεσίας είσπραξης των λογαριασμών ρεύματος
και προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών υιοθετεί το νέο πρότυπο Κωδικό Πληρωμής RF,
ο οποίος εφαρμόζεται από τις Τράπεζες και τη ΔΙΑΣ σύμφωνα με το ISO Standard 11649 (το
RF Creditor Reference) που έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα και έχει
υιοθετηθεί ως μέρος της διαδικασίας τυποποίησης πληρωμών στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Πληρωμών (SEPA).
Το νέο πρότυπο Κωδικού Πληρωμής αποτελεί ουσιαστικά την τυποποίηση των πληρωμών σε
μια «Ενιαία Συναλλαγή Πληρωμής», για συντομία RF, που παρέχει ευκολία πληρωμής στον
πελάτη με μια κίνηση σε όλα τα Δίκτυα Εισπράξεων (Τράπεζες, Παρόχους Υπηρεσιών
Πληρωμών, κλπ.) και στα Εισπρακτικά Κέντρα της ΔΕΗ.
Στην Ομάδα που συνέταξε το νέο κώδικα ηλεκτρονικής πληρωμής συμμετείχε και το μέλος
μας και Τομεάρχης Λογιστικής και Πιστωτικού Κινδύνου της ΔΑΥΠ κα Δημητρού Παρασκευή.
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Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ο νέος χάρτης της εργασίας. Αλλαγές με σκιές στις
Πανελλαδικές 2019.
 Σύμφωνα με πρόσφατη Έρευνα της ICAP έξι κλάδοι ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας
και παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική. Αυτοί είναι οι κλάδοι του Εμπορίου, της Εστίασης, του
Τουρισμού, της Υγείας, της Μεταποίησης και της Ενημέρωσης.
 Αλλαγές στις Πανελλαδικές του 2019 ανακοίνωσε το περασμένο Φθινόπωρο το
Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα:
 Προβλέπονται «Μικρές» πανελλαδικές ανά νομό για το απολυτήριο, με θέματα που
θα επιλέγουν ομάδες καθηγητών ανά περιοχή. Με τον τρόπο αυτό όμως τίθεται υπό
αμφισβήτηση το αδιάβλητο.
 Κατά 10% θα μετράει το νέο απολυτήριο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
 Ελεύθερη η πρόσβαση από τη σχολική χρονιά 2019-2020 στα χαμηλά ζήτησης
τμήματα.
 Καταργούνται τα Λατινικά, επιστρέφει η Κοινωνιολογία.
 Ολική επαναφορά στο σύστημα των Δεσμών.
 Καθιερώνεται Μηχανογραφικό Δελτίο από τη Β’ Λυκείου με πρεμιέρα από φέτος.
 Υποχρεωτικά τα Θρησκευτικά στη Γ’ Λυκείου, με μείωση των ωρών στις 29 από 32.

8) + Αθανασόπουλος Μάριος (1955-2017)
Απεβίωσε στις 04-07-2017, σε ηλικία 62 ετών, ο κ. Μάριος Αθανασόπουλος, Στέλεχος της
Επιχείρησης και μέλος του Συλλόγου μας.
Ο κ. Μάριος Αθανασόπουλος γεννήθηκε το 1955.
Ήταν οικονομολόγος. Πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και
γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.
Προσλήφθηκε στη ΔΕΗ το 1993. Υπηρέτησε στη ΔΠΑ/Περιοχή Πειραιά και στη συνέχεια στο
Κατάστημα Πωλήσεων Νίκαιας με τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας.
Συμμετείχε παλαιότερα ως υποψήφιος στις εκλογές του Συλλόγου μας.
Διακρίνονταν για το ήθος του και την ευγένεια του χαρακτήρος του.
Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύει και να παρηγορεί τους οικείους του.
9) Υποψήφιος Διδάκτορας μέλος του συλλόγου μας.
Τη Διδακτορική του Διατριβή εκπονεί αυτή την περίοδο ο Τομεάρχης Σχεδιασμού & Οικονομικών
Λειτουργιών του ΚΔΕΠ/ΔΕΗ και μέλος του Συλλόγου μας κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος. Στα πλαίσια
της διδακτορικής διατριβής του στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά,
με τίτλο «Πρακτικές και Στρατηγικές Λιτής Διαχείρισης (Lean Management) και Εξοικονόμησης
Πόρων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις», διενεργεί σχετική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Του
ευχόμαστε με το καλό να ολοκληρώσει και καταθέσει την εργασία του και σύντομα να
αναγορευθεί Διδάκτορας. Επίσης τον προσκαλώ σε ένα από τα επόμενα τεύχη του περιοδικού
μας να μας παρουσιάσει την περίληψη του ενδιαφέροντος θέματός του.
10) Δράσεις για τα γενέθλια της ιστοσελίδας ούζου και το φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου
από τον πρ. Ταμία του Συλλόγου μας Χάρη Βεκρή.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία για δεύτερη χρονιά γενέθλια μιας πρωτοποριακής ιδέας
που έχει να κάνει με το εθνικό μας ποτό, το ούζο! Το tsou.greece αποτελεί ένα διαδικτυακό
τόπο συνάντησης των φίλων του ούζου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η σελίδα
πρωτοπαρουσιάστηκε το 2017, όπως ξαναγράψαμε σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού
μας, από τον ιδρυτή του Χάρη Βεκρή και φέτος έκλεισε τα δύο χρόνια ζωής του. Αφορμή για
όλα αυτά, μια απίθανη Συριανή πρωτοβουλία που είχε... γενέθλια: "Δύο χρόνια tsou.gr",
λοιπόν και την παρουσίαση έκανε ο δαιμόνιος administrator της ιστοσελίδας, Χάρης Βεκρής,
ο οποίος φέρει την... ευθύνη για πολλές και ιδιαίτερα αξιόλογες πρωτοβουλίες που φέρνουν
τη Σύρο στο προσκήνιο του πολιτισμού και της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα την
Παρασκευή 15-06-2018, το βράδυ στο κατάστημα «ΑΕΡΙΚΟ» στο Κίνι, οι φίλου του ούζου,
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα από τα πιο ιστορικά και γνωστά ούζα, Βαρβαγιάννη,
με βασικό προσκεκλημένο τον ποτοποιό, κ. Στάθη Βαρβαγιάννη. Η εκδήλωση περιελάμβανε
την παρουσίαση από τον ποτοποιό Στάθη Βαρβαγιάννη, «Ποτοποιία Ι. Βαρβαγιάννης» και
«Ούζο εξ αποστάξεως 100%», «Ούζο 44 Ούζο», παρουσίαση βιβλίου από τον συγγραφέα του
Άγγελο Αυγουστίδη, «Οι βλαβερές συνέπειες του Ούζου», αφήγηση του ιστορικού, κριτικού
χορού και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Ρικάκη, «Το ούζο στον ελληνικό
κινηματογράφο», αποσπάσματα ταινιών με πρωταγωνιστή το ούζο που επιμελήθηκε ο Χάρης
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To αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο στην Ελλάδα, με έτος κατασκευής το 1888, ήχησε και
πάλι στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου των Καθολικών στη Σύρο, καθώς για δεύτερη
χρονιά πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «Άνω», από τις
20 έως τις 26 Αυγούστου 2018. Στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ συμμετείχε και ο
Χάρης Βεκρής με την ιδιότητα του εκτελεστικού διευθυντή.
Συγχαίρουμε το μέλος μας και Στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ Χάρη Βεκρή για τις όμορφες και
πρωτοπόρες δράσεις του.

11) Εορτές Παρεκκλησίων Ομίλου ΔΕΗ


Εορτή Εισοδίων της Θεοτόκου στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο της ΔΣΣΜ (Ρούφ) του ΑΔΜΗΕ
Α.Ε.
Με λαμπρότητα εορτάστηκαν την Τετάρτη 21.11.2018 τα Εισόδια της Θεοτόκου στο
ομώνυμο Παρεκκλήσιο της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) του
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο Ρούφ. Τελέσθηκαν οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας
μετ’ Αρτοκλασίας από τον Εφημέριο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιουπόλεως Πρωτ.
Μιχαήλ Γιαννάτο. Το ψαλτήρι τίμησαν οι Ιεροψάλτες κ.κ. Γεώργιος Πετρέλης, Νικόλαος
Θαλασσινός από το ΔΕΔΔΗΕ και ο γράφων. Τελέσθηκε και Τρισάγιο για τους κτήτορες του Ι.
Παρεκκλησίου και τους συναδέλφους του Ρούφ που έχασαν τη ζωή τους κατά την
επιτέλεση του καθήκοντος. Ο π. Μιχαήλ σε σύντομη προσλαλιά του αναφέρθηκε στη
βοήθεια της Παναγίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής μας, στη φώτιση
των Κυβερνώντων για το καλό της Πατρίδας μας και στη συνεργασία, ομόνοια και
συναδελφικότητα των συναδέλφων προκειμένου να επικρατεί εργασιακή ειρήνη στους
χώρους δουλειάς.
Στο τέλος το φιλόξενο προσωπικό της Διεύθυνσης προσέφερε εγκάρδιο κέρασμα προς
όλους τους εκκλησιαζομένους στο Κυλικείο. Βοήθησε πρόθυμα όπως και τα προηγούμενα
χρόνια το μέλος μας και Στέλεχος κα Ανθή Πυργέρη.
Την Ιεραρχία του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκπροσώπησε η Τομεάρχης Διοικητικού και μέλος μας κα
Αγγελική Αλεξοπούλου. Παρευρέθηκαν επίσης όλοι οι συνάδελφοι του Ρούφ και πλήθος
κόσμου.



Το ΛΚΔΜ /ΔΕΗ Α.Ε. τίμησε, την Τρίτη 4/12/2018 την Αγία Βαρβάρα.
Την προστάτιδα των Λιγνιτωρύχων, Αγία Βαρβάρα, τίμησαν την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, η
Διεύθυνση και το προσωπικό του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Tο πρωί
τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας όπου
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ.
Θεόκλητος και στη συνέχεια εψάλη τρισάγιο στη μνήμη των Λιγνιτωρύχων που έπεσαν εν
ώρα καθήκοντος. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Παρέστηκαν ο Διευθυντής ΔΕΛΚΔΜ κ.
Στέφανος Παλαβός, ο εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ κ. Παντελής
Καραλευθέρης, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος Στελεχών, συναδέλφων και
κόσμου.



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.
Εορτάσθηκε την Τρίτη 04/12/2018 η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας προστάτιδας των Ορυχείων
της ΔΕΗ, στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. Τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο
εκκλησάκι που υπάρχει δίπλα από την πίστα του Μοτοκρός στον χώρο του παλιού
Ορυχείου της ΔΕΗ στη Θωκνία. Μετά τη Θ. Λειτουργία έγινε τρισάγιο στη μνήμη των
εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Τέλος
προσφέρθηκαν άρτος, γλυκίσματα και καφές στην Καντίνα της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης
Α.Ε. Παρέστησαν στον εορτασμό ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Βλάσης, πολλοί εργαζόμενοι, ο
Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας Λιγνιτική Μεγαλόπολης, πολλά
στελέχη της επιχείρησης, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ είχαν
έρθει και εκπρόσωποι των σωματείων από την Αθήνα. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία
εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής Μεγαλόπολης. Το πέτρινο παρεκκλήσι της Αγίας
Βαρβάρας έχει περίφημες Αγιογραφίες και οι εργαζόμενοι του Ορυχείου έχουν δώσει όλο
τους το μεράκι για να το διατηρούν σε πολύ καλή κατάσταση.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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12) Χορωδία ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Με τρείς μεγάλες εκδηλώσεις ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της για τη χρονιά 2018 η Χορωδία
ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα συμμετείχε τον περασμένο Οκτώβριο σε συναυλία στον ωραίο
χώρο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 05/10/2018. Η εκδήλωση
οργανώθηκε από τη ΔΕΗ, το ΔΕΔΔΗΕ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ήταν αφιερωμένη
στο Μίκη Θεοδωράκη. Την παρακολούθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Κ.
Διακογεωργίου, Στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ από τη Ρόδο, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και
πλήθος κόσμου. Στη συνέχεια συμμετείχε σε μία ιστορική εκδήλωση καθώς ερμήνευσε, στις
ου
11/11/2018, μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και Σολίστ τον ύμνο του 36
Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, έπειτα από πρόσκληση
του ΣΕΓΑΣ. Τον ύμνο συνέθεσε ο γνωστός Συνθέτης Γ. Θεοφάνους και τον άκουσαν χιλιάδες
παρευρισκόμενοι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές που
η
παρακολούθησαν την εκδήλωση από τη ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ. Τέλος συμμετείχε στην 6
Συνάντηση Χορωδιών της Κοζάνης στις 01/12/2018, που συνδιοργάνωσαν η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ
και το Σωματείο Σπάρτακος. Το φιλόμουσο κοινό της Κοζάνης έδωσε δυναμικά το παρών στην
εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο, και τοπική ιστοσελίδα χαρακτήρισε σε δημοσίευμά της
εντυπωσιακή την παρουσία της παγκοσμίου φήμης Χορωδίας ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ. Σκοπό της
μουσικής αυτής βραδιάς αποτέλεσε η αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων της ΔΕΗ, η
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και του ομίλου ΔΕΗ, καθώς και η ανάδειξη
του κοινωνικού προσώπου και του αναπτυξιακού έργου της επιχείρησης.
Τη μουσική προετοιμασία της Χορωδίας για τις συναυλίες είχε ο διακεκριμένος Μαέστρος της
Κωστής Κωνσταντάρας. Στη Χορωδία συμμετέχουν από το Σύλλογό μας τέσσερα μέλη του
(Γιαλούρη, Σμαραγδή, Μανούσακα και ο γράφων).
Ευχόμαστε το μοναδικό πολιτιστικό κύτταρο του Ομίλου ΔΕΗ, που φέτος συμπλήρωσε 40
χρόνια ύπαρξης και παρουσίας στα μουσικά δρώμενα, να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια
τη δράση του και το κοινωνικό του έργο και μέσω αυτού να βγάζει ασπροπρόσωπο πάντα τον
Όμιλο σε καιρούς χαλεπούς, κρίσης και ανθρώπινου πόνου.

13) 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 « Ορισμένοι Προβληματισμοί για την ‘’Καλή
Κοινωνία’’».
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
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Ορισμένοι Προβληματισμοί για την «Καλή Κοινωνία».
Βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της πρακτικής σκέψης και όχι των δογμάτων. Το στοίχημα για τις
σημερινές κοινωνίες είναι η τέχνη πραγματοποίησης του εφικτού και όχι η υλοποίηση ουτοπιών, για
τις οποίες οι ολοκληρωτισμοί και οι τραγωδίες του προηγούμενου αιώνα δίδαξαν στην ανθρωπότητα
πως δεν υπάρχει καμία ιδέα που να υπερβαίνει την αξία της ανθρώπινης ζωής.
Η «καλή κοινωνία» όπως την παρουσιάζει στο γνωστό του έργο και από το δικό του πρίσμα ο
οικονομολόγος John Kenneth Galbraith, όντας απόσταγμα της σοφίας του, και ευκταία είναι και
συνιστά, κατά την γνώμη μου, ρεαλιστικό προσχέδιο και όραμα για τον προσανατολισμό των
μεταρρυθμίσεων των μετανεωτερικών κοινωνιών προς την επίτευξη ενός βελτιωμένου, δίκαιου,
αποτελεσματικού και ικανοποιητικού τρόπου ζωής και συνύπαρξής τους σε συνθήκες οικονομικής,
πολιτικής και κοινωνικής διεθνοποίησης.
Φυσικά, την σκυτάλη από Galbraith, την έχει πάρει μια μερίδα της νεότερης γενιάς κοινωνικών
επιστημόνων (κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες) και διανοουμένων-φιλοσόφων,
όπως επίσης και πολιτικοί κύκλοι της Νέας Αριστεράς, της Νέας Σοσιαλδημοκρατίας και των
Φιλελεύθερων , εκπονώντας μάλιστα αξιόλογα έργα στις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Galbraith η καλή κοινωνία:
 Ισορροπεί την δημοσιονομική της πολιτική ανάμεσα στον στόχο των σταθεροποιημένων
τιμών (προς αποφυγή πληθωρισμού) και τον στόχο της πλήρους απασχόλησης ( προς
ελαχιστοποίηση ανεργίας).
 Δεν καταρτίζει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σε βάρος των κοινωνικών δαπανών που
ανακουφίζουν τους φτωχούς και άνεργους.
 Επενδύει για τις μελλοντικές γενεές πραγματοποιώντας δανεισμό (Παιδεία, Υγεία).
 Προνοεί για την συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων με συστήματα επαγγελματικής
κατάρτισης, ούτως ώστε να ακολουθούν τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενο
απασχόλησής τους και να μην εξοστρακίζονται από την αγορά εργασίας.
 Εφαρμόζει προοδευτική φορολογική κλίμακα, η οποία αποδεδειγμένα είναι η
αποτελεσματικότερη και δικαιότερη, σε όλα τα εισοδήματα.
 Εισάγει την ρύθμιση της αγοράς με συγκεκριμένες Αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους
θεσπίζουν αντιμονοπωλιακές πολιτικές σε όλα τα πεδία.
 Αντιμετωπίζει την εγκληματικότητα με την κατάλληλη κοινωνική πολιτική.
 Επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη στην διεθνή σκακιέρα ούτως ώστε να μην αναλώνεται σε
μπαράζ αμυντικών δαπανών.
 Δεν βλέπει τον πένητα μετανάστη ως εισβολέα.
 Ενδιαφέρεται για την ευημερία και των άλλων χωρών, γιατί έτσι το όφελος είναι συνολικό.
 Επιλέγει τον διεθνισμό και απορρίπτει τον εθνοαπομονωτισμό σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο.
 Προάγει τη διεθνή συνεργασία και συνύπαρξη σε Οργανισμούς στον αντίποδα της πολιτικής
ισχύος και των επακόλουθών της πολεμικών συρράξεων.
 Σέβεται το περιβάλλον και εφαρμόζει την ανάλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική για την
βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο πεδίο της Πολιτικής Φιλοσοφίας τώρα, η διαμάχη που ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας ‘80
Κοινοτισμού-Φιλελευθερισμού αποτελεί κατά την ταπεινή γνώμη μου πολύτιμη πηγή για τους
σημερινούς κοινωνικούς επιστήμονες που ερευνούν τους επίκαιρους όρους διαμόρφωσης της «καλής
κοινωνίας». Ασφαλώς το ζήτημα της «ανθρώπινης φύσης», όπως και το ερώτημα «τι συνιστά
“ευτυχία” για τον άνθρωπο» πρέπει να μελετηθούν ενδελεχώς. Η σκέψη των Amitai Etzioni και John
ου
Rawls (ο οποίος είναι ο κορυφαίος πολιτικός φιλόσοφος του 20 αιώνα) είναι πάρα πολύ διεξοδική
όπως και η μεταξύ τους αντιπαράθεση ιδεών.
Όπως λέει συνοπτικά και συμπερασματικά η διδάκτορας Φιλοσοφίας Ελένη Λεοντσίνη: «ο
κοινοτισμός είναι μια θεωρία που εμμένει στις παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας και τονίζει την
ανάγκη υπεράσπισής τους ,η οποία, συνάμα, θεωρεί ότι στόχος της κάθε κοινωνίας και κράτους,
γενικότερα, είναι να προωθεί τις κοινές αυτές αξίες με τις οποίες ομογνωμεί το σύνολο των πολιτών,
ενώ ο φιλελευθερισμός που δεν αρνήθηκε ποτέ τον ρόλο και την αξία της κοινωνίας, ούτε θεώρησε
ότι τα πρόσωπα υπάρχουν ανεξάρτητα από την κοινωνία στην οποία αυτά δρουν και αναπτύσσονται,
έχει πάντα ως προτεραιότητα την έννοια της πολιτικής ελευθερίας και την διασφάλιση αυτής μέσα σε
ένα κράτος δικαίου το οποίο θα σέβεται τις επιλογές του πολίτη, θα αποδέχεται και θα επιτρέπει τη
διαφορετικότητα».
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Αυτή τη στιγμή γινόμαστε όλοι μάρτυρες της ανόδου του νεοφασισμού σε όλη σχεδόν την Ευρώπη
και αυτό το γεγονός ανησυχεί την ιστορική μας φαντασία και μας προβληματίζει σε βαθμό ώστε να
μιλάμε για επανάληψη του Μεσοπολέμου και της Βαϊμάρης (δεκαετίες ’20 και ’30). Προσωπικά
εκτιμώ ότι η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Η Σοσιαλδημοκρατία σε αυτή την συγκυρία δεν είναι
κινηματική και έχει ξελασκάρει πολύ τους δεσμούς της με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν αποκλείεται
αυτό να συμβαίνει επειδή έκανε στροφή προς την τεχνοκρατία και την διαχειριστική προσέγγιση της
πολιτικής. Ωστόσο, το πρόταγμα της «καλής κοινωνίας» θεωρώ ότι είναι μια ρεαλιστική ουτοπία (
δηλαδή πρακτική και ιδεαλιστική), και ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να απαντήσει στον
σημερινό λαϊκισμό που εκμεταλλεύεται κυρίως τον φόβο των πολιτών για το άγνωστο αύριο εν όψει
της ρευστής και κρίσιμης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Σημαντικότερη προϋπόθεση
,νομίζω, είναι να προσεγγιστεί ο κάθε πολίτης ως «πρόσωπο με ηθική οντότητα» και όχι μόνο ως
ιδιώτης, ψηφοφόρος ή αγοραστική-παραγωγική μονάδα, όπως και το να αναγνωριστεί σε όλους
ανεξαιρέτως τους πολίτες το δικαίωμα στο μέλλον, έστω και αν δεν είναι ορατό το αποτύπωμα
χρόνου της πολιτικής δραστηριότητάς μας στην καθημερινότητα.

Το Δ.Σ. του ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Σας εύχεται
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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