
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤΕ-ΔΕΗ ΣΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, 

Σας καλωσορίζω στο 52ο Γενικό μας Συμβούλιο, της ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, φέρνοντας 

μας πιο κοντά……… 

με την προοπτική ότι μεταξύ μας θα αναπτυχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος,…….. 

καταθέτοντας ο καθένας τον προβληματισμό του,…….. έχοντας ως στόχο,……….. 

να θέσει τις βάσεις για την επίλυση των προβλημάτων μας. 

Κάθε συζήτηση που γίνεται μεταξύ μας,…….. είναι ένας ζωηρός και γόνιμος 

διάλογος,….. που οφείλει να διεξάγεται συνεχώς. 

   Σε μία συζήτηση γύρω από ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο και κομβικό,…….. 

  

  

ένα ζήτημα θεμελιακό,……. αξιακό,…… 

αλλά και υπαρξιακό για την Ελληνική κοινωνία στο σύνολό της,…………. όπως είναι ο 

Συνδικαλισμός του σήμερα και του αύριο.  

Το συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ την τελευταία περίοδο 2010 -2014 

ανησυχεί και ΔΙΑΦΩΝΕΙ,……….. 

με την εφαρμογή της πολιτικής της τρόικα και των Ελληνικών κυβερνήσεων, ………. 

που στοχεύουν μεταξύ των άλλων…. στην πλήρη απαξίωση της εργασίας,….. αλλά 

και στην υπονόμευση της συνδικαλιστικής δράσης. 

Σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα στην Επιχείρησή μας,….. βρίσκεται στη δίνη της 

κυβερνητικής αυθαιρεσίας,……….. 

καθώς η αντιδημοκρατικές συμπεριφορές της μνημονιακής συγκυβέρνησης,………… 

προσπαθούν να μας βάλουν στο περιθώριο.   



Έτσι, στις συνθήκες αυτές,……. έχει εισέλθει σε ένα δρόμο υπαρξιακών προκλήσεων.  

Όλοι εμείς - εργαζόμενοι και συνδικάτο- πορευόμαστε μέσα σε ένα δρόμο στρωμένο 

με αγκάθια,……. 

γιατί ζούμε στο πετσί μας τα αποτέλεσμα των βίαιων αλλαγών τα τελευταία χρόνια, 

…όπως: 

 Η αύξηση της ανεργίας. 

 Η κατεδάφιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας. 

 Η ακύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

 Το δουλεμπόριο στη αγορά εργασίας. 

 Ο οικονομικός στραγγαλισμός του κόσμου της εργασίας. 

 Η καταπάτηση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων και η κατάργηση κάθε 

έννοιας δικαίου. 

 Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

Θέλω να επισημάνω: 

Ότι τα Συνδικάτα θα πρέπει να αποδειχθούν οι ποιο μαζικοί πόλοι διεκδίκησης 

λύσεων,…….  

πολιτικών και στρατηγικών επιλογών,…. αναφορικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και η σύγχρονη Ελληνική οικονομία 

και κοινωνία . 

   Στην πορεία αυτή,………… απαιτείται να αντιμετωπισθούν μαζικά, ενωτικά, 

συντονισμένα και αποτελεσματικά,…………. 

οι διαχρονικές παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος,……….. 

με ουσιαστική και ισχυρή βούληση εντοπισμού των αιτιών…….. 

και των πολύπλευρων επιπτώσεών τους στην οργάνωση, …..την λειτουργία ……. 

και την δράση των συνδικάτων. 

  



Σήμερα λοιπόν,…. όσο ποτέ άλλοτε απαιτείται η μέγιστη δυνατή ΕΝΟΤΗΤΑ ,……… 

στη βάση των κοινών προβλημάτων μας. 

  

Κάθε στοχευόμενη συνδικαλιστική στάση και πράξη,… που δεν στηρίζεται στην 

ενότητα,…. υπονομεύει τον κοινό αγώνα,…… 

αναιρεί από το σωματείο μας κάθε όπλο διαπραγμάτευσης……… και ξέρετε γιατί;. 

Ο κάθε συνομιλητής της κυβέρνησης και της Διοίκησης,…… αντιλαμβάνεται τη 

διαφορά (όταν τους βλέπουμε-εμείς ή η Ομοσπονδία),… όταν εκπροσωπείς όχι απλά 

μια συνδικαλιστική πλειοψηφία,……… 

αλλά μια παμψηφία εργαζομένων.  

  

Αυτό αναδείχτηκε με την κινητοποίηση,....... στη διάρκεια ψήφισης του νόμου για 

την πώληση του ΑΔΜΗΕ. 

  

Η ΕΤΕ ΔΕΗ ήταν αυτή που πρωταγωνίστησε στις κινητοποιήσεις,……….. 

συμπαρασύροντας και τα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του Ομίλου,….. 

όπως επίσης,…… έθεσε προ των ευθυνών τους τα πολιτικά κόμματα της 

αντιπολίτευσης. 

Ήμασταν εμείς, που κάναμε τις καταλήψεις στον ΑΔΜΗΕ, τις συγκεντρώσεις και τα 

συλλαλητήρια στο κέντρο των Αθηνών. 

Αλλά δυστυχώς, ο νόμος ψηφίστηκε,……… γιατί η Κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε τα 

προβλήματα που υπήρχαν την περίοδο εκείνη στην Ομοσπονδία …….και όπως είναι 

φυσικό, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, ……… 



αφού το σωματείο μας,……… δεν αρκούσε από μόνο του,……….. να αποτρέψει την 

ψήφιση του νομοσχεδίου. 

Αγωνισθήκαμε και πετύχαμε την ένταξη στο νόμο 4277/14 άρθρο 57, ρύθμιση,……. 

όπου η εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ,…… θα εξακολουθούν να έχουν τα ίδια εργασιακά 

και ασφαλιστικά δικαιώματα,….. 

όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Ομίλου. 

Ο αγώνας όμως δεν τελείωσε, ……… 

το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ δεν είναι εύκολο να γίνει πράξη. 

Για αυτό χρειάζεται αρραγές μέτωπο στα μετόπισθεν μας, ………. 

Γιατί οι κομματικές και παραταξιακές διαφοροποιήσεις ………αδυνατίζουν,……… 

αντί να ενισχύουν και να ισχυροποιούν…….. την αποτελεσματικότητα της 

συνδικαλιστικής μας δράσης. 

  

Μόνο με σεβασμό στις αποφάσεις της πλειοψηφίας,......... σε ένα δημοκρατικό 

πλαίσιο,……………… θα πάμε μπροστά.  

Καμία παράταξη δεν χάνει, όταν ο κλάδος μας κερδίζει. ……….. Πάει μπροστά, δεν 

αφανίζεται. 

Το επόμενο χρονικό διάστημα, το Συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να εκσυγχρονισθεί 

και να αντεπεξέλθει……… 

στις νέες προκλήσεις και αντιξοότητες που αναμένουν τους εργαζόμενους. 

Ο εκσυγχρονισμός δεν περνά μέσα από βίαιες αλλαγές του υφιστάμενου θεσμικού 

πλαισίου (Ν.1264/82),……………. 

που έχουν ως στόχο την κατάργηση επί της ουσίας της συνδικαλιστικής έκφρασης και 

ελευθερίας . 



Ένα πρώτο δείγμα, …………το τι σχεδιάζουν…… φάνηκε με την επίταξη που έγινε 

στους υπαλλήλους του Ομίλου ΔΕΗ,……… 

στη διάρκεια των κινητοποιήσεων………..…  

για την αποτροπή του ξεπουλήματος της λεγόμενης «Μικρής ΔΕΗ». 

Σε αυτό τον αγώνα ήμασταν ακόμη μια φορά, στην πρώτη γραμμή……. μαζί με άλλα 

πρωτοβάθμια σωματεία,…… κυρίως του λεκανοπεδίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Ήταν οι τεχνικοί μας μπροστά στις πύλες των σταθμών παραγωγής και στα 

Ορυχεία,………… στα κέντρα κατανομής,………. στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής. 

Ήμασταν όλοι εμείς,…… σε συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια και καταλήψεις, …….. 

σε συνεργασία πάντα με την Ομοσπονδία. 

Βλέποντας η κυβέρνηση,………... ότι για πρώτη φορά οι Συνδικαλιστές της ΔΕΗ,……. 

είχαν την κοινωνία μαζί τους,………….. 

προέβησαν στο αντιδημοκρατικό μέτρο της επίταξης. 

Τους απαντάμε, ……… 

ότι είμαστε επιταγμένοι, …….. 

αλλά ποτέ υποταγμένοι. 

Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για τα προβλήματα των εργαζομένων………. 

με το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, …….… 

να είναι η έλλειψη προσωπικού,………. 

που μαστίζει την επιχείρηση.  

Μετά από συνεχείς πιέσεις του σωματείου μας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη 

από το ΑΣΕΠ η πρόσληψη 540 τακτικών υπαλλήλων στο ΔΕΔΔΗΕ.  



Ταυτόχρονα, έχουν εγκριθεί οι προσλήψεις 670 τακτικών υπαλλήλων στη ΔΕΗ και 

αναμένεται η σχετική προκήρυξη. 

Είναι σίγουρο, ότι αυτές δεν επαρκούν…….. 

αλλά εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. 

Να μην ξεχνάμε, ότι οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν με το διαγωνισμό του 2007. 

Οι προσλήψεις ήταν αποτέλεσμα,……….. 

της αλλαγής που καταφέραμε,……….. 

με το νόμο 4278/14,…………… 

στην αναλογία 1:10,……που ίσχυε για όλο το Δημόσιο τομέα,……… σε 1:5 για τη 

ΔΕΗ, το ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ. 

Ένα σοβαρό ζήτημα που προέκυψε στο ΔΕΔΔΗΕ, ……με την προκλητική 

συμπεριφορά του πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου,……….. 

να κόψει το επίδομα επικινδύνου εργασίας στους συναδέλφους της κατηγορίας 

Τ4Α,……… 

αθετώντας κάθε συμφωνία και υπόσχεση μαζί μας, …….έφερε σε τραγική οικονομική 

κατάσταση μερίδα του προσωπικού της συγκεκριμένης κατηγορίας……………. 

Εκμεταλλευόμενος την παράλειψη …… όσων χειρίστηκαν αυτό το θέμα στο παρελθόν 

.......... το οποίο συνάδελφοι…. Όλοι δεν το γνωρίζαμε ότι η ένταξη στα ΒΑΕ έγινε 

από 1-1-2012 ;….. γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στη Συλλογική Σύμβαση το 2012;  

Δεν πειράζει όμως….. έρχεται τώρα η ΕΤΕ να διευθετήσει λάθη και παραλείψεις του 

παρελθόντος. 

Μπορεί να μας έφερε προ τετελεσμένων, με αθέμιτο τρόπο………αλλά δεν κάτσαμε με 

σταυρωμένα τα χέρια……. και αμέσως μέσα στο καλοκαίρι απαιτήσαμε από τους 

συναδέλφους μας, την πλήρη εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας,…………… 



με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία 

της επιχείρησης. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα,...... να παγώσει η επιπλέον ένταξη άλλων μισθωτών στο 

καθεστώς των ΒΑΕ. 

Ακόμη, ήταν ένας από τους λόγους,….. που αποπέμφθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

Έχουμε κάνει τις κατάλληλες διαπραγματεύσεις με τη νέα Διοίκηση…….. ώστε το 

φλέγον αυτό ζήτημα ………… να διευθετηθεί με την υπογραφή της νέας Συλλογικής 

Σύμβασης εργασίας, ………… με αναδρομική ισχύ,……. 

Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. 

  

Σε έναν άλλο τομέα,………. 

αυτό του ασφαλιστικού, …. 

η κατάσταση είναι δραματική..…… 

λόγω της εφαρμογής των μνημονιακών νόμων της περιόδου 2010-2012. 

Παρ’ όλα αυτά, …………….σταματήσαμε το ολοκληρωτικό κλείσιμο των ιατρείων 

μας,…… κόντρα στις μνημονιακές απαιτήσεις,…… 

αλλά αυτό δεν επαρκεί,……. τι στιγμή που ανάγκες μας για υγειονομική περίθαλψη 

είναι μεγάλες. 

Ταυτόχρονα, οι συνάδελφοί μας στο ασφαλιστικό,..…διασφαλιστήκαν εργασιακά,… 

με την διευθέτηση της απόσπασης ……και δεν υπόκεινται στο μισθολόγιο του 

Δημοσίου. 

  

Σήμερα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και να θέσουμε τα σχέδια και τους 

προβληματισμούς μας. 



 Στρατηγικός στόχος μας,……….. μέσα στο νέο εργασιακό περιβάλλον…….. 

και τις προοπτικές που διαγράφονται,…….. είναι η προστασία της εργασίας και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από αυτή,.. όπως : 

Α) Άρση της επίταξης που μας έχουν επιβάλει. 

Β) Προστασία των εργαζομένων από την εργοδοτική      αυθαιρεσία. 

Γ) Καμία απεμπόληση θέσεων εργασίας, αλλά πρόσθεση με       νέες    προσλήψεις. 

Δ) Καμία μείωση μισθού ή πάγωμα των μισθολογικών     προαγωγών όλου του 

προσωπικού. 

Ε)   Ελευθερία στο δημοκρατικό δικαίωμα της Συνδικαλιστικής δράσης και όχι 

τροχοπέδη. 

 Στην μνημονιακή εποχή που ζούμε…….. 

με την εργασιακή εξαθλίωση να έχει φτάσει στο κατακόρυφο,…… με μισθούς 

πείνας…… 

και εργαζόμενους ως σύγχρονους δούλους,….  

δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο ενταφιασμός της εργατικής τάξης, ………. με την 

κατάργηση επί της ουσίας του συνδικαλιστικού κινήματος,  

έτσι όπως προωθείται από το αρμόδιο υπουργείο,…………… 

με βάση της πληροφορίες και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών……… κατά 

απαίτηση της Τρόικας .  

  

  

Προτάσεις όπως : 

1. 1)Η απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών, όπως οι λοιποί εργαζόμενοι , 
αυτόματα καταργούν τη δράση τους. 



2. 2)Ανταπεργία ( lock out) 
3. 3)Προκήρυξη απεργίας με το 50 +1 του συνόλου των εργαζομένων  
4. 4)Κατάργηση ουσιαστικά των συνδικαλιστικών αδειών. 

Δεν μας βρίσκουν σύμφωνους ………και δεν συζητάμε καμία αλλαγή στο νόμο. 

   Η εργασιακή ειρήνη και η ελεύθερη Συνδικαλιστική έκφραση, ……………. 

δεν επιτυγχάνεται μέσα από τις αυταρχικές και παράλογες απαιτήσεις της τρόικας 

………… 

και των εδώ εκφραστών της.    

Το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος,….… βασίζεται στο μέλλον της εργασίας. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 

……….. 

έχει εισέλθει σε ένα νέο δρόμο, …………… 

με χαρακτηριστικά διαφορετικού περιεχομένου 

από αυτά τα οποία γνώριζε για αρκετά χρόνια. 

Από τη μία πλευρά,............ 

η αύξηση της ανεργίας,…….. 

οι νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης,....... 

η φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός,……… 

ίσως συμβάλλουν αρκετά,……………. 

στην απομαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. 

  

Και από την άλλη,……………  

η κρίση των κομμάτων……….. 



και των άλλων φορέων εξουσίας,……….. παρέχει τη δυνατότητα στα συνδικάτα, …… 

να αναδειχθούν στους πιο αποδεκτούς και μαζικούς πόλους διεκδίκησης 

λύσεων,………… για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία.  

  

Το συνδικαλιστικό κίνημα,……….. 

απαιτείται να αναζητήσει τρόπους για την ανάπτυξη του «κινήματος» με αξιοπιστία, 

……. φερεγγυότητα και δράση,………….. 

για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, ……. 

στη δουλεία και τη γειτονιά του. 

Με δεδομένο ότι το κύριο ζητούμενο, ……… είναι η μαζικοποίηση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, ……… θεωρούμε ότι η ενίσχυση των δομών τους,…..η 

αποτελεσματικότητα στη δράση τους ………..και ο σταθερός προσανατολισμός τους 

στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων,…………… 

αποτελούν τους βασικούς συντελεστές για την επιτυχία του στόχου . 

Ήρθε η ώρα να πάψουμε να χωρίζουμε τους εργαζόμενους, …….σε παλαιούς και 

νέους, χαμηλόμισθους και υψηλόμισθους,……… 

ανάλογα με τα  συμφέροντα μας. 

   Αυτό που χρειάζονται αυτή την στιγμή οι εργαζόμενοι, …………είναι δυνατά 

σωματεία, που πραγματικά να μπορέσουν να διεκδικήσουν,………. να αγωνιστούν και 

να κερδίσουν,……… συνάμα σε ένα κοινό μέτωπο με την Ομοσπονδία. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

  

Τι Συνδικαλιστικό κίνημα θέλουμε στον Όμιλο ΔΕΗ; 



   Θέλουμε μικρά και πολυδιασπασμένα σωματεία,…… που θα είναι στην υπηρεσία 

του εργοδότη;……….. Προς εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων; …….. Ή μεγάλα 

και ισχυρά;  

Ανασυγκρότηση και προοπτική για εμάς,………. είναι η πρόταση που καταθέτουμε στο 

Γενικό μας Συμβούλιο, …… ως εξής: 

 Ένα σωματείο ανά Εταιρεία του Ομίλου 
 Μία Ομοσπονδία σε όλο τον Όμιλο ΔΕΗ. 

     Πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα να επιλέξει νέες μορφές οργάνωσης και 

δράσης,…  

οι οποίες να εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, …………. 

τη σύνδεση του αγώνα με την λύση των προβλημάτων……… και τη χάραξη 

στρατηγικής προοπτικής,…….  

την ανάληψη πρωτοβουλιών και την διάνοιξη νέων δρόμων κοινωνικής και 

εργασιακής συνείδησης,…………. 

με στόχο την περιθωριοποίηση των τάσεων αδράνειας και εξατομίκευσης. 

  

   Ένα ενωτικό,…. ακηδεμόνευτο,…. διεκδικητικό, …….σύγχρονο και μαζικό 

Συνδικαλιστικό Κίνημα,………… 

που να προωθεί δυναμικά……… τα δίκαια του  

κόσμου της εργασίας,……….. 

μακριά από παραταξιακές σκοπιμότητες και κομματικές αγκυλώσεις.  

Όπως όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι και εμείς, έχουμε κάνει λάθη και παραλείψεις,………… 

όχι όμως συνειδητά. 

Από αυτά πρέπει να διδαχθούμε,…….. 



για να μην επιστρέψουμε σε ένα αναχρονιστικό και παρηκμασμένο παρελθόν,……….. 

που μας ταλάνισε από εσωστρέφεια……….. 

και μας έφθειρε όλους μας,…….. 

αλλά σε ένα καλύτερο και συναινετικό αύριο. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα στην χώρα μας, έχει παρελθόν,….. έχει τεράστια 

προσφορά,…. έχει παρόν………. και θα έχει και μέλλον . 

   Η ΕΤΕ/ΔΕΗ μαζί με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ,……… είναι ο θεματοφύλακας των εργατικών 

κατακτήσεων που πέτυχε με χιλιάδες εργαζόμενους.  

Είναι και πρέπει να είναι,……. πάντα απέναντι από κάθε μορφής εξουσία,……. 

προασπίζοντας την ενότητα……. και την συνοχή του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Για να κερδίσουμε την χαμένη αξιοπιστία,…… πρέπει να αποδείξουμε,……. ότι έχουμε 

απαλλαγεί οριστικά και αμετάκλητα,…….. 

από σύνδρομα του παρελθόντος,……… 

με πράξεις και όχι με λόγια.  

  

Μα πάνω απ΄ όλα πρέπει να αποδείξουμε,……. ότι είμαστε συνεπείς,………. 

με όσα λέμε και όσα πράττουμε…… 

και όχι να μεταβάλουμε άποψη και θέση,… ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός 

μας.  

  

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά,………. 

ας αρχίσουμε από το πιο απλό, ………… 



να ξεχάσουμε ότι μας χωρίζει……… 

και να κρατήσουμε ότι μας ενώνει. 

  

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας . 

 


