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Το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΙΜ∆Α) για περισσότερα από 30
έτη έχει θέσει στο επίκεντρο της
δράσης του την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην
πράξη.

Λογοτεχνική στήλη της Παρθέ-
νας Τσοκτουρίδου

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH

««ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίεεςς»»

ΜΜεείίωωσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς
σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττηηνν  εεξξόόρρυυξξηη

κκααιι  ττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττοουυ  λλιιγγννίίττηη
ΒΒήήµµαα  --  ββήήµµαα  όόλληη  ηη  πποορρεείίαα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς

ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν
∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς

ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ
σσττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς
ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροο--
ππήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ∆∆ιικκααιι--
ωωµµάάττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίί--
οουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς
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ΗΗ  ππεερρίίλληηψψηη  
ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς
ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν
∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν
ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ
ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς

KANTE THN ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΤΩ ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥΗ
στις Γραµ µα τεί ες στον κω δι κό 745

ΕΕππααννααππρρόόσσλληηψψηη  ττηηςς
σσυυννδδιικκααλλίίσσττρριιααςς  ΌΌλλγγααςς  ΚΚοολλιιοούύσσηη
Μετά από έναν απεργια-

κό Αγώνα των Εργαζοµένων
στη WIND µε πρωτοστάτη
το συνδικάτο τους και ένα
καλά συντονισµένο Κίνηµα
Ταξικής Αλληλεγγύης, η διοί-
κηση της WIND αναγκάστη-
κε να επαναπροσλάβει τη
συναδέλφισσα. 
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∆∆
η µ ο σ ι ε ύ ο υ µ ε
σήµερα στην
ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ

ένα ειδικό αφιέρωµα για όλη
την πορεία του αγώνα της
«Εργατικής Αλληλεγγύης» τα
τελευταία χρόνια για µείωση
του χρόνου εργασίας  των
εργαζοµένων στις λιγνιτικές
δραστηριότητες! Οι στόχοι
αυτής της έκδοσης είναι πρώτα
απ όλα να ενηµερωθούν αντικει-
µενικά οι εργαζόµενοι για να
µπορούν να διεκδικήσουν και
αγωνιστικά, αν χρειαστεί αυτή
την υπόθεση, δεύτερον να στα-
µατήσουν οι προσπάθειες
καπελώµατος από συγκεκριµέ-
νους µηχανισµούς και τρίτον
για να ευχαριστήσουµε όλους
αυτούς που συνέβαλαν µε οποι-
ονδήποτε τρόπο στην προώθη-
ση αυτού του αιτήµατος!
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ΈΈννττυυ  πποο  ττοουυ  ΣΣ..ΕΕ..ΕΕΝΝ..  
««ΕΕΡΡ  ΓΓΑΑ  ΤΤΙΙ  ΚΚΗΗ  ΑΑΛΛ  ΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΓΓ  ΓΓΥΥΗΗ»»

ΕΕκκ  δδίί  δδεε  ττααιι  ααππόό  ττηη  σσυυ  νντταα  κκττιι  κκήή  εεππιι  ττρροο  ππήή::
1. Γρίβας Στέργιος
2. Παύλος Mουρουζίδης
3. ∆ύ ντσι κος Λά ζα ρος 
4. Κου τσο νά νος Ευ άγ γε λος
5. Πράσ σος Στέ φα νος

Τα επώ νυ µα άρ θρα δεν εκ φρά ζουν
κατ’ ανά γκη την εφη µε ρί δα.  

∆∆ιιεεύύ  θθυυνν  σσηη::
Ζα φει ρά κη και Πλα κο πί τη 4 Κο ζά νη
ΤΤηηλλ..  &&  ΦΦααξξ::  24610 30668
T.Θ.: 1389

ΕΕ--mmaaiill::  se e ner ga@ote net.gr

ΣΣχχεε  δδίί  αα  σσηη  --  ΕΕππιι  µµέέ  λλεειιαα::  Πρω ι νός Λό γος

ΕΕκκττύύ  ππωω  σσηη::  ∆ΙΟ ΣΚΟΥ ΡΟΙ Α.Ε.

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA  HH
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ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

ΗΗ  ««ΕΕρργγααττιικκήή
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»»
γγιιαα  ττοο  θθάάννααττοο
ττοουυ  ΝΝίίκκοουυ
ΖΖοουυπποουυννίίδδηη

Συµπληρώθηκαν φέτος πέντε
χρόνια από το θάνατο του συναδέλ-
φου µας Νίκου Ζουπουνίδη. Απε-
βίωσε στις 24 Σεπτεµβρίου του
2004.

Το ∆.Σ της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης αποφάσισε να κάνει ένα µικρό
αφιέρωµα στη µνήµη του και να
καταθέσει εκατό Ευρώ στο Σύλλογο
Γονέων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
της Πτολεµαΐδας που αγωνίζεται
κάτω από αντίξοες συνθήκες να
φέρει σε πέρας ένα πολύ δύσκολο
έργο. 

Ο  Νίκου Ζουπουνίδης γεννήθη-
κε στις 9 Σεπτεµβρίου του 1956 στο
Κρνοφ της Τσεχοσλοβακίας από
γονείς πολιτικούς πρόσφυγες. Επα-
ναπατρίστηκε το 1969 και έµενε στη
Νάουσα. Το 1983 εγκαταστάθηκε
στην Πτολεµαΐδα όπου έκανε οικο-
γένεια και δούλευε µέχρι το θάνατό
του στη ∆ΕΗ στο Ορυχείο Καρδιάς. 

Ήταν δραστήριο µέλος του ΚΚΕ
στην Κ.Ο ∆ΕΗ και µέλος του Συλλό-
γου των Επαναπατρισθέντων Πολιτι-
κών Προσφύγων (Π.Π.Ε.Π.Π) στον
οποίο και διετέλεσε πρόεδρος από
το 2000 µέχρι το θάνατό του.

Ευχόµαστε στην οικογένειά του
να είναι καλά και να το θυµούνται για
πάντα.

ΤΤοο  χχρροοννιικκόό  ττηηςς  υυππόόθθεεσσηηςς,,
µµεείίωωσσηηςς  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς

ΤΤοο  σσυυννδδιικκάάττοο  µµααςς  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  22000055  ααππόό  τταα  ππρρώώτταα  αακκόόµµαα  ββήήµµαατταα
ττηηςς  ίίδδρρυυσσήήςς  ττοουυ  ήήρρθθεε  σσεε  εεππααφφήή  δδιιαα  µµέέσσοουυ  ττοουυ  µµηηχχααννοολλόόγγοουυ  µµηηχχααννιικκοούύ
ΝΝίίκκοουυ  ΣΣττεεφφααννήή  ((οο  οοπποοίίοοςς  υυππήήρρξξεε  δδρραασσττήήρριιοο  µµέέλλοοςς  ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληη--
λλεεγγγγύύηηςς  µµέέχχρριι  ττηηνν  ηηµµέέρραα  ττηηςς  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσήήςς  ττοουυ  κκααιι  µµέέσσαα  ααππόό  ττηηνν
ΟΟιικκοολλοογγιικκήή  ΚΚίίννηησσηη  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς  έέφφεερρεε  ττοο  θθέέµµαα  ττηηςς  ρρύύππααννσσηηςς  ττοουυ  ππεερριι--
ββάάλλλλοοννττοοςς  σσττοο  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ))  µµεε  ττηηνν  δδιικκηηγγόόρροο,,  εερρεευυννήήττρριιαα  κκααιι  εεππιισσττηηµµοοννιικκήή
σσυυννεερργγάάττιιδδαα  ττόόττεε  ττοουυ  ΙΙδδρρύύµµααττοοςς  ΜΜααρρααγγκκοοπποούύλλοουυ  γγιιαα  τταα  ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ττοουυ
ΑΑννθθρρώώπποουυ  ((ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ))  κκυυρρίίαα  ΤΤίίνναα  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη..  

ΟΟ  ΥΥΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΙΙΑΑΣΣ
«Έχει κυριολεκτικά θαφτεί η σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, µετά από προσφυγή του Ιδρύµατος

Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΙΜ∆Α). Το Ίδρυµα, το οποίο αποτελεί τη µοναδική ΜΚΟ µε έδρα την Ελλάδα, η οποία έχει
συµβουλευτικό καθεστώς στο Συµβούλιο της Ευρώπης, προσέφυγε κατά του ελληνικού κράτους, διότι δεν προέβλεψε τις βλαβερές συνέπειες
στο περιβάλλον από την εκµετάλλευση του λιγνίτη και δεν ανέπτυξε στρατηγικές πρόληψης και καταπολέµησης των κινδύνων για την υγεία των
πληθυσµών που ζουν στις περιοχές εκµετάλλευσής του (Πτολεµαΐδα, Μεγαλόπολη κ.λπ.). 

ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΩ∆ΕΣ στην υπόθεση είναι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης διά µέσου της ∆ΕΗ: Με καθυστέρηση δύο βδοµάδων η ∆ΕΗ
απάντησε στις 23/6, κάνοντας λόγο για «δήθεν καταδικαστική απόφαση», αποφεύγοντας να αναφερθεί στο Ίδρυµα Μαραγκοπούλου και ισχυρι-
ζόµενη ότι «οι κρίσεις της Επιτροπής δεν αποτελούν αποφάσεις δικαστικού οργάνου και ως εκ τούτου δεν δύνανται να είναι καταδικαστικές»…..
Η προσφυγή βασίστηκε σε έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία µε τη σειρά της στηρίχτηκε σε αναφορά του Νίκου Στεφανή, εκπροσώ-
που της Οικολογικής Κίνησης Πτολεµαΐδας. Απόδειξη της έλλειψης σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της υγείας των πολιτών ήταν
η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να απορριφθεί η προσφυγή µε το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα δεν ευθύνεται για τις πράξεις της ∆ΕΗ εφό-
σον αυτή είναι πλέον Ανώνυµη Εταιρεία!»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                 ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ  
Τµήµα Νοµικής                                                       ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    ΣΣυυννδδιικκάάττοο  ««ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»»  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

ΣΣυυννέέδδρριιοο  µµεε  θθέέµµαα::
TTOO  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ

55--77  ΙΙοουυννίίοουυ  22000077

Πέµπτη, 7 Ιουνίου, 18.00
Αίθουσα Νοµικής Βιβλιοθήκης «Ευρώπη», Μαυροµιχάλη 23
ΙΙΙ. Η Εθνική ∆ιάσταση : Πραγµατική και Νοµική κατάσταση

Προεδρεύων : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Μέλος  ΙΜ∆Α
Ι. Πολύζος, Αντιπρύτανης Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου
Αθήνα, περιβαλλοντικές συνθήκες 2007 – Προβλήµατα και προοπτικές
Κ. Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος Επικρατείας
Η προστασία των δασών και η νοµολογία του ΣτΕ
Α. Χαροκόπου, ∆ικηγόρος
Οι πρόσφατες ρυθµίσεις για τη διαχείριση των υδάτων και η νοµολο-
γία του ΣτΕ
ΙV. Η προσφυγή του ΙΜ∆Α στην Επιτροπή Κοινωνικών δικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης: η ∆ΕΗ και η µόλυνση της Πτολεµαΐδας και
της Μεγαλόπολης
Λ.-Α. Σισιλιάνος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Επιστηµο-
νικός ∆ιευθυντής ΙΜ∆Α
Τ. Σταυρινάκη, ∆ικηγόρος, Ερευνήτρια ΙΜ∆Α
Συζήτηση
Συµπεράσµατα: Γ. Παπαδηµητρίου, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Το ΙΜ∆Α κατέθεσε τον Απρίλη του 2005
µια προσφυγή για την µη λήψη µέτρων προ-
στασίας της υγείας των κατοίκων των περιο-
χών Πτολεµαΐδας και Μεγαλούπολης καθώς
και για µη πρόβλεψη θεσµοθέτησης µειωµέ-
νου χρόνου εργασίας στους εργαζόµενους

στην εξόρυξη και την επεξεργασία του
λιγνίτη. Η Προσφυγή κατατέθηκε στην Επι-
τροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης που είναι ο µεγαλύ-
τερος πολιτικός οργανισµός της Ευρώπης
για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και δεν
έχει σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση! ∆εν
υποστηρίζουµε ότι κάναµε κάτι σηµαντικό
γιατί όλη η δουλειά έγινε από τους επιστη-
µονικούς συνεργάτες του Ιδρύµατος και
εµείς απλά ήµασταν σε επικοινωνία σε όλο
το στάδιο της εξέτασης της προσφυγής
προσκοµίζοντας όσα στοιχεία διαθέταµε
για τη ρύπανση της περιοχής, τις συνθήκες
εργασίας των εργαζοµένων στα ορυχεία
και τους ΑΗΣ, τα µέτρα προστασίας που
λαµβάνει η ∆ΕΗ και το κράτος για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και των εργαζο-
µένων.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της προ-
σφυγής η οποία διήρκησε περίπου δυο
χρόνια οι δυο πλευρές (το ΙΜ∆Α από τη
µια και το Ελληνικό κράτος από την άλλη)
προσκόµισαν ότι στοιχεία διέθεταν για να
στηρίξουν την άποψή τους ενώπιον της
«Επιτροπής». Το συνδικάτο µας όλο αυτό
το διάστηµα ήταν σε επαφή µε τους επι-

στηµονικούς συνεργάτες για να βοηθήσουν
µε στοιχεία στην ευνοϊκή για τους εργαζό-
µενους και τους κατοίκους έκβαση της υπό-
θεσης. «Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων προς την Επι-
τροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της

Ευρώπης  υιοθετήθηκε και κοινοποιήθηκε
στα ενδιαφερόµενα µέρη στις 6 Φεβρουαρί-
ου 2007, αλλά δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε
το άρθρο 8§2 του Πρωτοκόλλου στις 7 Ιου-
νίου 2007, κατόπιν παρέλευσης τεσσάρων
µηνών».

Η παρουσίαση της απόφασης έγινε στις
7 Ιουνίου 2007 στην Αθήνα σ ένα διεθνές
συνέδριο του ΙΜ∆Α για το Περιβάλλον
όπου καλέστηκε και η Εργατική Αλληλεγγύη
µιας και ήταν το µοναδικό Συνδικάτο Εργα-
ζοµένων που συνεργάστηκε µε το ΙΜ∆Α σε
όλη την πορεία αυτής της απόφασης.

Πρέπει να τονίσουµε ότι στην παρου-
σίαση δεν παρευρέθηκε κανένα άλλο Σωµα-
τείο Εργαζοµένων ούτε από την περιοχή
µας ούτε από τη Μεγαλόπολη, από την
οποία υπήρχαν όµως εκπρόσωποι περιβαλ-
λοντολογικών οργανώσεων οι οποίοι δια-
µαρτυρήθηκαν έντονα µαζί µας, όταν ο επι-
κεφαλής του Νοµικού Τµήµατος της ∆ΕΗ
παίρνοντας τον λόγο εκτός των άλλων ούτε
λίγο ούτε πολύ είπε ότι: «Εγώ δούλεψα στην
Πτολεµαΐδα και δεν υπάρχει καµία ρύπαν-
ση»! Επίσης έντονη ήταν η αντίδραση της
ίδιας της κυρίας Αλίκης Μαραγκοπούλου
που πήρε το λόγο και σε έντονο ύφος του
είπε ότι «εδώ δεν γίνεται το δικαστήριο,
αυτό έγινε και ότι στοιχεία είχατε τα προ-
σκοµίσατε, εδώ παρουσιάζουµε απλά την
απόφαση που πάρθηκε µετά από µια εξα-
ντλητική διαδικασία!»
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Την 1η Ιουλίου 1998 τέθηκε σε ισχύ το Πρόσθετο Πρωτόκολο στον Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Χάρτη, το οποίο καθιερώνει Μηχανισµό Συλλογικών Προσφυγών. Η νέα αυτή διαδικα-
σία επιτρέπει την υποβολή συλλογικών προσφυγών για παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινω-
νικού Χάρτη [[««οο  ΧΧάάρρττηηςς»»]] στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων [[««ηη  ΕΕππιιττρροο--
ππήή»»]] από συγκεκριµένες οργανώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1 του Πρωτοκό-
λου. Μεταξύ των οργανώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις
[«ΜΚΟ»] που απολαµβάνουν συµβουλευτικού καθεστώτος µε το Συµβούλιο της Ευρώπης
και που απαριθµούνται στον ειδικό κατάλογο που κατήρτισε για τον σκοπό αυτόν η Κυβερ-
νητική Επιτροπή. Το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου [«ΙΜ∆Α»]
είναι η µόνη ΜΚΟ µε έδρα την Ελλάδα η οποία περιλαµβάνεται στον ειδικό αυτόν κατάλο-
γο.

ΤΤηηνν  44ηη  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22000055,,  ττοο  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ  κκααττέέθθεεσσεε  ππρροοσσφφυυγγήή  κκααττάά  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς [Αρ. 30/2005, ««ηη
ΠΠρροοσσφφυυγγήή»»], στην οποία υποστήριξε ότι το Κράτος παραβίασε κατ’ αρχήν το άρθρο 11 του
Χάρτη [∆ικαίωµα για Προστασία της Υγείας], διότι δεν προέβλεψε τις βλαβερές συνέπειες
στο περιβάλλον από την εκµετάλλευση του λιγνίτη, ούτε ανέπτυξε στρατηγικές πρόληψης και
καταπολέµησης των κινδύνων για την υγεία των πληθυσµών που ζουν στις περιοχές εκµετάλ-
λευσής του. Το ΙΜ∆Α υποστήριξε επίσης ότι το Κράτος ππααρρααββίίαασσεε  ττοο  άάρρθθρροο  33§§§§11  κκααιι  22  ττοουυ
ΧΧάάρρττηη  [[∆∆ιικκααίίωωµµαα  γγιιαα  ΑΑσσφφααλλεείίςς  κκααιι  ΥΥγγιιεειιννέέςς  ΣΣυυννθθήήκκεεςς  ΕΕρργγαασσίίααςς]], διότι δεν έχει καθιερώσει
επαρκές νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να εγγυάται την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο-
µένων στα λιγνιτωρυχεία, ούτε έχει λάβει αποτελεσµατικά µέτρα εφαρµογής της σχετικής
νοµοθεσίας. ΚΚααττάά  ττοο  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ,,  ττοο  ΚΚρράάττοοςς  ππααρρααββίίαασσεε  εεππίίσσηηςς  ττοο  άάρρθθρροο  22§§44  [[∆∆ιικκααίίωωµµαα  γγιιαα  ∆∆ίίκκααιι--
εεςς  ΣΣυυννθθήήκκεεςς  ΕΕρργγαασσίίααςς]],,  δδιιόόττιι  δδεενν  έέχχοουυνν  ππρροοββλλεεφφθθεείί  γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζοοµµέέννοουυςς  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  δδιιάάρρ--
κκεειιααςς  εερργγαασσίίααςς  ήή  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκέέςς  άάδδεειιεεςς  µµεε  ααπποοδδοοχχέέςς,,  όόππωωςς  ττοο  άάρρθθρροο  ααππααιιττεείί.. Την 1100ηη
ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000055 η Επιτροπή απέρριψε τις ενστάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης κκιι  έέκκρριιννεε  ττηηνν
ΣΣυυλλλλοογγιικκήή  ΠΠρροοσσφφυυγγήή  ππααρρααδδεεκκττήή, θέτοντας σε κίνηση τη διαδικασία εξέτασης της ουσίας
της. 

ΤΤηηνν  66ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22000077  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ααπποοφφάάσσιισσεε  εεππίί  ττηηςς  οουυσσίίααςς  ττηηςς  υυππόόθθεεσσηηςς,,  κκαατταα--
λλήήγγοοννττααςς  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ππααρράάββαασσηη  ααππόό  ττοο  ΚΚρράάττοοςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  1111,,  33§§22  κκααιι  22§§44  ττοουυ  ΧΧάάρρττηη,,  εεννώώ
δδεενν  δδέέχχττηηκκεε  ππααρράάββαασσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33§§11..  

Εξετάζοντας το άρθρο 11, η Επιτροπή δήλωσε κατ’ αρχήν ότι, µε την ευκαιρία της παρού-
σας προσφυγής, θα διασαφήσει την έκταση και το περιεχόµενο του δικαιώµατος σε υγιεινό
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  δδιιααππίίσσττωωσσεε  ππααρράάββαασσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1111  ττοο  οοπποοίίοο
οορρίίζζεειι::

ΆΆρρθθρροο  1111  ––  ∆∆ιικκααίίωωµµαα  γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  υυγγεείίααςς
ΓΓιιαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήήςς  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  υυγγεείί--

ααςς,,  τταα  ΣΣυυµµββααλλλλόόµµεενναα  ΜΜέέρρηη  ααννααλλααµµββάάννοουυνν  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  λλααµµββάάννοουυνν  εείίττεε  ααππεευυθθεείίααςς  εείίττεε
µµεε  ττηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  δδηηµµόόσσιιωωνν  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκώώνν  οορργγααννώώσσεεωωνν,,  κκααττάάλλλληηλλαα  µµέέττρραα  πποουυ  θθαα  ααπποοσσκκοο--
πποούύνν  ιιδδίίωωςς::

11..  ΝΝαα  εεξξααφφααννίίζζοουυνν  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόό  τταα  ααίίττιιαα  µµηη  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήήςς  υυγγεείίααςς..
22..  ΝΝαα  ππρροοββλλέέπποουυνν  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  δδιιααφφώώττιισσηηςς  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά

ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  σσυυννααίίσσθθηησσηηςς  ααττοοµµιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς
υυγγεείίααςς..

33..  ΝΝαα  ππρροολλααββααίίννοουυνν  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόό,,  ττιιςς  εεππιιδδηηµµιικκέέςς,,  εεννδδηηµµιικκέέςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  αασσθθέέννεειιεεςς..  
Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 11§1, διότι το Κράτος

δεν αποδεικνύει µε κανέναν τρόπο την αποφασιστικότητά του να βελτιώσει σε εύθετο χρόνο
την κατάσταση του περιβάλλοντος, κι αυτό επιβεβαιώνεται κατ’ αρχήν από το γεγονός ότι το
Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής Εκποµπών [«το Σχέδιο»] που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο της Οδη-
γίας 2003/87/ΕΚ προβλέπει αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 39,2% έως
το 2010, µολονότι η Ελλάδα έχει δεσµευτεί από το Πρωτόκολο του Κιότο να αυξήσει τις
εκποµπές τους έως 25%. Παράλληλα, το Κράτος καταφεύγει στην αγορά δικαιωµάτων εκπο-
µπών αερίων του θερµοκηπίου για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του βάσει του Σχεδί-
ου. Εξάλλου, ο έλεγχος εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτος, καθώς το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος αδυνατεί να λειτουργήσει λόγω σοβαρών
ελλείψεων προσωπικού, ενώ σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβιάσεις των ορίων
εκποµπής αερίων, οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις Αρχές δεν είναι επαρκώς αυστηρές
κι αποτρεπτικές, ούτε επηρεάζουν ουσιαστικά τις εκποµπές αυτές. Περαιτέρω, παρά τις
παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ορισµένοι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί [«ΑΗΣ»] λει-
τουργούν βάσει ενιαίας προσωρινής άδειας, διάρκειας 8 ετών, χωρίς την εκ των προτέρων
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον καθένα, γεγονός που µαρτυρά ότι οι Ελληνικές Αρχές
δεν αποδίδουν την προσήκουσα σηµασία στη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών
όρων των ΑΗΣ. Τέλος, το Κράτος δεν λαµβάνει όλα τα µέσα για την προσαρµογή του εξο-
πλισµού των ορυχείων και των ΑΗΣ στις ««ββέέλλττιισσττεεςς  δδιιααθθέέσσιιµµεεςς  ττεεχχννιικκέέςς»» καθώς οι πρωτο-
βουλίες της ∆ΕΗ προς τον σκοπό αυτόν εκδηλώνονται µε βραδύτητα, είναι αποσπασµατικές,
ή αποτελούν απλά αντικείµενο µελλοντικού προγραµµατισµού.

Σε σχέση µε το άρθρο 11§§2 και 3, η Επιτροπή έκρινε ότι, µολονότι το νοµοθετικό πλαί-
σιο της Ελλάδας κρίνεται επαρκές ως προς τη συµµετοχή των πολιτών στη λήψη περιβαλλο-
ντικών αποφάσεων, στην πράξη το πλαίσιο αυτό δεν εφαρµόζεται. Εξάλλου, οι ελληνικές
αρχές δεν δηµοσιοποιούν ούτε παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε το περιβάλλον, ακόµη
κι όταν τους έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα. Τα στοιχεία που παρέχει το Κράτος φανερώ-
νουν ότι αυτό δεν ασκεί αποτελεσµατική πολιτική ενηµέρωσης και ανάπτυξης της συναίσθη-
σης ατοµικής ευθύνης, ούτε καν σε επίπεδο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης. Τέλος, το Κράτος έχει λάβει ελάχιστα µέτρα για την οργάνωση της επιδηµιολογικής
παρακολούθησης των θιγόµενων πληθυσµών, καθώς, σστταα  4455  χχρρόόννιιαα  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττοουυ  λλιιγγννίί--
ττηη,,  έέχχοουυνν  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  µµόόννοονν  δδυυοο  εεππιιδδηηµµιιοολλοογγιικκέέςς  µµεελλέέττεεςς, οι οποίες κάλυπταν µέρος
µόνον των θιγόµενων περιοχών, ενώ κκααµµίίαα  µµεελλέέττηη  ννοοσσηηρρόόττηηττααςς  δδεενν  δδιιεεννεερργγήήθθηηκκεε  σσττιιςς  κκοοιι--
ννόόττηηττεεςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  κκοοννττάά  σσττοουυςς  ΑΑΗΗΣΣ..

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  έέκκρριιννεε  εεππίίσσηηςς  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ππααρράάββαασσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33§§22  ττοουυ  ΧΧάάρρττηη  ττοο  οοπποοίίοο
οορρίίζζεειι::

ΆΆρρθθρροο  33  ––  ∆∆ιικκααίίωωµµαα  γγιιαα  αασσφφααλλεείίςς  κκααιι  υυγγιιεειιννέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς
Για εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης του δικαιώµατος για ασφαλείς και υγιεινές

συνθήκες εργασίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση:
22..  ΝΝαα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  µµέέττρραα  εελλέέγγχχοουυ  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττωωνν  κκααννοοννιισσµµώώνν  ααυυττώώνν
Εξετάζοντας το άρθρο 3§2, η Επιτροπή τόνισε κατ’ αρχήν ότι ο έλεγχος εφαρµογής των

κανονισµών για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων
ουκ άνευ για την αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος που θεµελιώνεται στο άρθρο 3.
Έτσι, η Επιτροπή συµπέρανε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 3§2 διότι όπως αναγνωρίζει
η Κυβέρνηση, και βάσει των στοιχείων που προσκόµισε το ΙΜ∆Α, ο έλεγχος των ορυχείων
και των λατοµείων είναι ανεπαρκής λόγω έλλειψης προσωπικού. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα
παραβιάζει την υποχρέωσή της να ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο της εφαρµογής των κανό-
νων υγιεινής κι ασφάλειας στην εργασία, κυρίως διότι αναγνωρίζει την έλλειψη επαρκούς
προσωπικού και δεν είναι σε θέση να παρέχει ακριβή στοιχεία για τον αριθµό των εργατικών
ατυχηµάτων στα ορυχεία.

Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 2§4 το οποίο ορίζει
ότι:

ΆΆρρθθρροο  22  ––  ∆∆ιικκααίίωωµµαα  γγιιαα  δδίίκκααιιεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς
Για εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης του δικαιώµατος για δίκαιες συνθήκες

εργασίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση:
44..  ΝΝαα  εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν  σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύννττααιι  σσεε  οορριισσµµέέννεεςς  εεππιικκίίννδδυυννεεςς

ήή  ααννθθυυγγιιεειιννέέςς  εερργγαασσίίεεςς  εείίττεε  ττηη  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  εείίττεε  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή
άάδδεειιαα  µµεε  ααπποοδδοοχχέέςς

Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου διότι το Κράτος εναπόθεσε στις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας την λήψη µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή του,
µολονότι οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραπάνω διάταξη. Επιπλέον, το Κράτος δεν
έλαβε κανένα µέτρο, ούτε καν εκ των υστέρων, για να διασφαλίσει την αποτελεσµατική άσκη-
ση των δικαιωµάτων που θεµελιώνονται στο άρθρο 2§4. 

Σχετικά µε το άρθρο 3§1, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Το άρθρο ορί-
ζει: 

ΆΆρρθθρροο  33::  ∆∆ιικκααίίωωµµαα  γγιιαα  αασσφφααλλεείίςς  κκααιι  υυγγιιεειιννέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς
ΓΓιιαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήήςς  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  γγιιαα  αασσφφααλλεείίςς  κκααιι  υυγγιιεειιννέέςς

σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς,,  τταα  ΣΣυυµµββααλλλλόόµµεενναα  ΜΜέέρρηη  ααννααλλααµµββάάννοουυνν  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη::  11..  ΝΝαα  εεκκδδίίδδοουυνν
κκααννοοννιισσµµοούύςς  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  υυγγιιεειιννήήςς

Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπάρχει παράβαση διότι, λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, δεν θεµελιώνεται έλλειψη ειδι-
κών διατάξεων για τη ρύθµιση των επαγγελµατικών ασθενειών. Εξ’ άλλου, για συµµόρφωσή
του µε το άρθρο 3§1, το Κράτος δεν υποχρεούται να θεσµοθετήσει ένα ειδικό καθεστώς
ασφάλισης και αποζηµίωσης των επαγγελµατικών ασθενειών κι αναπηριών, αν και η πλειοψη-
φία των Συµβαλλοµένων Κρατών έχει υιοθετήσει τέτοιο ειδικό καθεστώς. Τέλος, η Επιτροπή
δεν εξέτασε το επιχείρηµα του ΙΜ∆Α που αφορούσε τον ανεπαρκή αριθµό ιατρών εργασίας,
διότι θεώρησε ότι η υποχρέωση των κρατών να εγκαθιδρύσουν σταδιακά υπηρεσίες υγείας
στην εργασία θεµελιώνεται στον Αναθεωρηµένο Χάρτη, τον οποίο η Ελλάδα δεν έχει κυρώ-
σει ακόµη.

ΛΛηηππττέέαα  µµέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς
Το ΙΜ∆Α αναγνωρίζει την εθνική και τοπική σηµασία του λιγνίτη και συµµερίζεται τη συµ-

βολή των δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ στην οικονοµική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της
Πτολεµαΐδας και της Μεγαλόπολης. Ωστόσο η ανάπτυξη µπορεί και πρέπει να συµφιλιωθεί
µε την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, το ΙΜ∆Α ζητά από
το Ελληνικό Κράτος να λάβει τα ακόλουθα µέτρα για την προστασία της υγείας των κατοίκων
των περιοχών αυτών:

1. Πλήρη και ουσιαστική εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και νοµολογίας:
έγκριση εξατοµικευµένων περιβαλλοντικών όρων προ της ατοµικής αδειοδότησης για κάθε
εγκατάσταση λιγνιτικών δραστηριοτήτων. 

2. Ενίσχυση των υπηρεσιών επιθεώρησης περιβάλλοντος για το σεβασµό των περιβαλλο-
ντικών όρων µε στόχο τη µείωση της ρύπανσης. Συγκεκριµένα: (α) αύξηση του αριθµού των
επιθεωρητών και των επιτόπιων ελέγχων, ώστε να καλύπτεται το µεγαλύτερο ποσοστό των
εγκαταστάσεων, (β) επιβολή µέτρων αποτελεσµατικής µείωσης της ρύπανσης, τα οποία θα
αποτρέπουν την επανάληψη της παραβίασης στο µέλλον.

3. Αποµάκρυνση όλων των παλαιών και ρυπογόνων τεχνολογιών και συνεχής προσαρµο-
γή στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές για την αποτελεσµατική µείωση των εκποµπών ρύπων,
σύµφωνα µε την Οδηγία 96/61 για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(IPPC) από τις βιοµηχανικές δραστηριότητες. 

4. Ουσιαστική ενηµέρωση και συµµετοχή των κατοίκων και των ενδιαφεροµένων οργα-
νώσεων στον προγραµµατισµό και τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο
περιβάλλον. 

5. Χρηµατοδότηση µελετών για τις επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, που προ-
καλούν οι λιγνιτικές δραστηριότητες, στην υγεία των κατοίκων. Υιοθέτηση συγκεκριµένων
µέτρων πρόληψης των κινδύνων και συστηµατική ενηµέρωση µε βάση τις εξελίξεις της επι-
στήµης. 

6. Ενίσχυση των µηχανισµών επίβλεψης, πρόληψης και επιβολής της νοµοθεσίας για την
προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (Επιθεώρηση Μεταλλείων και Σ.ΕΠ.Ε). 

77..  ΝΝοοµµοοθθεεττιικκήή  ππρρόόββλλεεψψηη  εείίττεε  µµεείίωωσσηηςς  ττηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  εείίττεε  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιι--
κκήήςς  άάδδεειιααςς  µµεε  ααπποοδδοοχχέέςς  ωωςς  µµέέττρραα  ααννττιισσττάάθθµµιισσηηςς  ττωωνν  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  κκααιι  ααννθθυυγγιιεειιννώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν
εερργγαασσίίααςς  σστταα  οορρυυχχεείίαα..  

8. Επικύρωση του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.  

ΤΤοο  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ  θθαα  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  ττηηνν  εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς  ππααρρααµµέέννοο--
ννττααςς  σσεε  σσττεεννήή  εεππααφφήή  µµεε  ττιιςς  ττοοππιικκέέςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  ττηηνν  ττοοππιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα..

ΣΣηηµµ..    ΗΗ  ππεερρίίλληηψψηη  ττηηςς  ««ααππόόφφαασσηηςς»»  έέγγιιννεε  ααππόό  ττοουυςς  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ  εεννώώ  οοιι  υυπποο--
γγρρααµµµµίίσσεειιςς  έέγγιινναανν  ααππόό  ττηηνν  ΣΣυυνντταακκττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττηηςς  ΥΥψψηηλλήήςς  ΤΤάάσσηηςς..

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - Προσφυγή Αρ. 30/2005
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου κατά Ελλάδας

ΠΠεερρίίλληηψψηη  ττηηςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  ((ΑΑππόόφφαασσηηςς))  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς
ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή

ττωωνν  ΥΥπποουυρργγώώνν  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  
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ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ

ΠΠρροοςς  ττοο  ΠΠρροοεεδδρρεείίοο  ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς
ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν

ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ

ΓΓιιαα  ττοουυςς  κκ..κκ..  ΥΥπποουυρργγοούύςς::
--  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  &&  κκοοιιννωωννιικκήήςς
ππρροοσστταασσίίααςς
--  ΑΑννάάππττυυξξηηςς    

Ο βουλευτής
B΄ Αθηνών, Γιάν-
νης ∆ραγασάκης,
κατέθεσε αναφο-
ρά µε την οποία
το Συνδικάτο
Ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν
στην Ενέργεια
«Εργατική Αλλη-
λεγγύη» ζητά την
υλοποίηση της
απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Κοινωνι-

κών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης µε την οποία έχει καταδικαστεί η ∆ΕΗ και
το ελληνικό δηµόσιο για µη εφαρµογή άρθρων
του Κοινωνικού Χάρτη, σχετικών µε την προ-
στασία της υγείας των εργαζοµένων, το δικαί-
ωµα για δίκαιες συνθήκες εργασίας, µη λήψη
µέτρων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος,
κλπ). Ζητά επιπλέον τη λήψη σειράς άλλων
µέτρων, όπως αναφέρονται σε σχετική επιστο-
λή.   

ΑΑθθήήνναα,,    1122//66//22000088
ΟΟ  κκααττααθθέέττωωνν  ββοουυλλεευυττήήςς

ΓΓιιάάννννηηςς  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηηςς

OKTΩBPIOΣ 2009 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH4

Κοζάνη 19/5/2008                                                     
Αριθ. πρωτ.: 48                                                                          
Προς :1.Πρόεδρος/∆ιευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ. Α.Ε κ. Αθανα-
σόπουλος Παναγιώτης.
2. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας.
3. Υπουργείο ανάπτυξης
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

Κοινοποίηση: 1 Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου (ΙΜ∆Α)
2. ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
3. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης
4. Εργατικό Κέντρο Πτολεµαΐδας 
5. Εργατικό Κέντρο Φλώρινας
6. Εκπρόσωπο εργαζοµένων στο ∆.Σ της ∆ΕΗ κ. Τσαρούχα Ιωάννη
7. Εκπρόσωπο εργαζοµένων στο ∆.Σ της ∆ΕΗ κ. Μαρινίδη Γεώργιο
8. Εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ στο ∆.Σ της ∆ΕΗ κ. Παναγόπουλο Ιωάννη 
9. Συνδικάτα και Περιβαλλοντολογικές οργανώσεις της περιοχής
10. Πολιτικά κόµµατα και βουλευτές της περιοχής. 

Θέµα: Υλοποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοι-
νωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Κύριοι Υπουργοί. Κύριε Πρόεδρε.
Σας υπενθυµίζουµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών

∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης µετά από την προ-
σφυγή αρ. 30/2005 του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαι-
ώµατα του Ανθρώπου (ΙΜ∆Α) καταδίκασε την ∆ΕΗ και το Ελλη-
νικό ∆ηµόσιο για παραβίαση του άρθρου 11 (δικαίωµα για προ-
στασία της υγείας) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και του
άρθρου 2§4 (∆ικαίωµα για ∆ίκαιες Συνθήκες Εργασίας), «διότι
δεν έχουν προβλεφθεί για τους εργαζοµένους µείωση της διάρ-
κειας εργασίας ή συµπληρωµατικές άδειες µε αποδοχές, όπως
το άρθρο απαιτεί».

Την 6η Φεβρουαρίου 2007 η Επιτροπή αποφάσισε επί της
ουσίας της υπόθεσης, καταλήγοντας  ότι υπάρχει παράβαση από
το Κράτος των άρθρων 11, 3§2 και 2§4 του Χάρτη. 

Πιο συγκεκριµένα: Η Επιτροπή διαπίστωσε παράβαση του
άρθρου 11§1, διότι το Κράτος δεν αποδεικνύει µε κανέναν
τρόπο την αποφασιστικότητά του να βελτιώσει σε εύθετο χρόνο
την κατάσταση του περιβάλλοντος.

Εξετάζοντας το άρθρο 3§2, η Επιτροπή τόνισε κατ’ αρχήν ότι
ο έλεγχος εφαρµογής των κανονισµών για την ασφάλεια και την
υγεία στην εργασία αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ
για την αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος που
θεµελιώνεται στο άρθρο 3. Έτσι, η Επιτροπή συµπέ-
ρανε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 3§2 διότι
όπως αναγνωρίζει η Κυβέρνηση, και βάσει των
στοιχείων που προσκόµισε το ΙΜ∆Α, ο έλεγχος
των ορυχείων και των λατοµείων είναι ανεπαρκής
λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει
παράβαση του άρθρου 2§4 το οποίο ορίζει: 

Άρθρο 2 – ∆ικαίωµα για δίκαιες συνθήκες εργασίας
Για εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης του δικαιώ-

µατος για δίκαιες συνθήκες εργασίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη
αναλαµβάνουν την υποχρέωση:

4. Να εξασφαλίζουν στους εργαζόµενους που απασχολού-
νται σε ορισµένες επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες είτε τη
µείωση της διάρκειας της εργασίας είτε συµπληρωµατική άδεια
µε αποδοχές

Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου διότι
το Κράτος εναπόθεσε στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας την
λήψη µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή του, µολονότι οι
συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρα-
πάνω διάταξη. Επιπλέον, το Κράτος δεν έλαβε κανένα µέτρο,
ούτε καν εκ των υστέρων, για να διασφαλίσει την αποτελεσµατι-
κή άσκηση των δικαιωµάτων που θεµελιώνονται στο άρθρο 2§4. 

Με βάση την απόφαση, η οποία είναι δεσµευτική για τα
κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, το σωµατείο µας είναι
αποφασισµένο να διεκδικήσει από τη ∆ΕΗ και την πολιτεία µε
όλα τα µέσα, (πολιτικά, συνδικαλιστικά και δικαστικά) τα δικαιώ-

µατα των εργαζοµένων και των κατοίκων του Λεκανοπεδίου
Κοζάνης – Πτολεµαΐδας – Φλώρινας. 

Πιο συγκεκριµένα απαιτούµε:
1. Πλήρη και ουσιαστική εφαρµογή της περιβαλλοντικής

νοµοθεσίας και νοµολογίας.
2. Επιβολή µέτρων αποτελεσµατικής µείωσης της ρύπανσης,

τα οποία θα αποτρέπουν την επανάληψη της παραβίασης στο
µέλλον.

3. Αποµάκρυνση όλων των παλαιών και ρυπογόνων
τεχνολογιών και συνεχής προσαρµογή στις Βέλτιστες
∆ιαθέσιµες Τεχνικές για την αποτελεσµατική µείωση
των εκποµπών ρύπων. Πιο συγκεκριµένα: Άµεσα
κλείσιµο των µονάδων 1,2 και 3 του ΑΗΣ Πτολε-
µαΐδας, τοποθέτηση σύγχρονων και αποτελεσµατι-

κών φίλτρων σε όλους τους ΑΗΣ της περιοχής και
δηµιουργία µονάδων αποθείωσης σε όλους τους ΑΗΣ

γιατί «η φυσική αποθείωση» δεν επαρκεί
4. Ενίσχυση των µηχανισµών επίβλεψης, πρόληψης και επι-

βολής της νοµοθεσίας για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας στην εργασία, δηµιουργία Τµήµατος Επιθεώρησης
Μεταλλείων στο Λεκανοπέδιο. 

5. Νοµοθετική πρόβλεψη µείωσης της διάρκειας της εργα-
σίας (τουλάχιστον 1 ώρα ηµερησίως)  και συµπληρωµατικής
άδειας ( 7 ηµερών) µε αποδοχές ως µέτρα αντιστάθµισης των
επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας στα ορυχεία.
(Η επιπλέον άδεια 5 ηµερών που επικαλείται η ∆ΕΗ δίνεται µόνο
στους εργαζόµενους της βάρδιας και δόθηκε µε απόφαση της
διεύθυνσης το 1985 για λόγους «κοινωνικής αποµόνωσης» που
όντως υφίστανται αυτοί οι εργαζόµενοι). 

6. Επιπλέον υιοθετούµε όλες τις προτάσεις του ΙΜ∆Α που
συµπεριλαµβάνονται στην περίληψη της απόφασης την οποία
σας επισυνάπτουµε και απαιτούµε να µεριµνήσετε για την Υλο-
ποίησή τους.

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆..ΣΣ
OO ΓΓρρααµµµµααττέέααςς ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς
∆∆ύύννττσσιικκοοςς  ΛΛάάζζααρροοςς ΠΠρράάσσσσοοςς  ΣΣττέέφφααννοοςς                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΑριθ
Αθήνα  17 Ιουλίου 2008
Πρωτ: 1900

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
∆/νση Κοιν/κου Ελεγχου
Τµήµα Αναφορών Αθήνα

Ταχ. ∆/νση: Πειραιώς 40 
Ταχ. Κώδικας: 101 82-Αθήνα
ΤΕLEFAX:    2105203872
Πληροφορίες: ∆. Θωµά
Τηλέφωνο:   2105295194
e-mail: yperths@otenet.gr

ΚΟΙΝ: Συνδικάτο Εργαζοµένων στην Ενέργεια
«Εργατική Αλληλεγγύη» 
Ζαφειράκη 4 - ΚΟΖΑΝΗ

ΘΕΜΑ:   Υλοποίηση της απόφασης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης. ΣΧΕΤ.:    Η µε αρ.
πρωτ. 3381/18-6-2008 ΠΑΒ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, µε το
οποίο µας διαβιβάστηκε το µε αρ. πρωτ.
47/15-5-2008 Έγγραφο του Συνδικάτου Εργα-
ζοµένων στην Ενέργεια «ΕΡΓΑΤΙΚΉ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που κατατέθηκε στη Βουλή
από το Βουλευτή κ. Ι. ∆ραγασάκη, σχετικά µε
το ανωτέρω θέµα, σας πληροφορούµε τα
εξής:

Τον Μάιο 2005 υποβλήθηκε στη Γραµµα-
τεία του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της
Ελλάδας η συλλογική καταγγελία 30/2005 από
τη διεθνή µη κυβερνητική οργάνωση «Ίδρυµα
Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου» στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου
Συλλογικών Καταγγελιών του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη (το οποίο η Ελλάδα έχει
κυρώσει µε το Ν.2595/1998). Η καταγγελία
επικαλείτο παραβίαση από την Ελλάδα των
άρθρων 2 παρ.4, 3 παρ.1 και 2 και του άρθρου

11 ΕΚΧ τα οποία κατοχυρώνουν αντίστοιχα
το δικαίωµα για δίκαιες συνθήκες εργασίας,
το δικαίωµα για ασφαλείς και υγιεινές συνθή-
κες εργασίας και το δικαίωµα για προστασία
της υγείας. Αφού η καταγγελία κρίθηκε παρα-
δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνι-
κών ∆ικαιωµάτων (ΕΕΚ∆), ακολούθησε η υπο-
βολή γραπτών υποµνηµάτων των δύο πλευ-
ρών στην ΕΕΚ∆, η οποία στη συνέχεια, τον
Φεβρουάριο του 2007, συνέταξε την έκθεση
της προς την Επιτροπή Υπουργών σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το
Πρωτόκολλο Συλλογικών Καταγγελιών. Η
ΕΕΚ∆ στην Έκθεση - Απόφαση της έκρινε ότι
η Ελλάδα παραβιάζει τον ΕΚΧ όσον αφορά τα
άρθρα 11 παρ.3, 3 παρ.2 και 2 παρ.4.. Συγκε-
κριµένα η ΕΕΚ∆ δέχθηκε ότι υπάρχει παρα-
βίαση των ανωτέρω άρθρων κυρίως α. λόγω
των βλαβερών επιδράσεων της µόλυνσης, που
προκαλείται από τα λιγνιτωρυχεία της ∆ΕΗ
και από τη χρήση του λιγνίτη σε εργοστάσια,
τόσο στην υγεία όσων ζουν κοντά στις περιο-
χές αυτές, όσο και στο περιβάλλον (άρθρο
11) β. λόγω των προβληµάτων στελέχωσης
που παρατηρούνται στις επιθεωρήσεις µεταλ-
λείων και ορυχείων (άρθρο 3 παρ.2) γ. λόγω
της µη παροχής αντισταθµιστικών µέτρων για
όσους εργαζόµενους εκτίθενται σε επαγγελ-
µατικούς κινδύνους: µειωµένο ωράριο εργα-
σίας και επιπλέον ηµέρες διακοπών µε αποζη-
µίωση (άρθρο 2 παρ.4). Η ΕΕΚ∆ δεν δέχτηκε
ότι υφίσταται παραβίαση όσον αφορά το αρ.
3 παρ.1 του ΕΚΧ (έκδοση κανονισµών υγιει-
νής και ασφάλειας).

Η Έκθεση - Απόφαση της ΕΕΚ∆ υποβλή-
θηκε στην Επιτροπή Υπουργών. Η Επιτροπή
Υπουργών, στις 16/01/08, κατά την 1015η
Συνεδρίαση της, κατέληξε στη λήψη Απόφα-
σης και όχι στην επιβολή Σύστασης κατά της
Ελλάδας. Συγκεκριµένα η Επιτροπή Υπουρ-
γών, λαµβάνοντας υπόψη την καταγγελία του
Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου, την Έκθεση της
ΕΕΚ∆, τα υποµνήµατα που υποβλήθηκαν από
την Ελλάδα και από την καταγγέλλουσα οργά-
νωση και την τοποθέτηση της ελληνικής πλευ-
ράς κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μονί-
µων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ), επεσήµανε την
ιδιαιτέρως τεχνική φύση του θέµατος και ανα-
γνώρισε τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από
την Ελλάδα όπως και τα µέτρα που πρόκειται

να ληφθούν µε σκοπό την εξασφάλιση της
αποτελεσµατικής εφαρµογής των δικαιωµά-
των που κατοχυρώνονται από τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη (ΕΚΧ).

Η διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω,
είναι αυτή που προβλέπεται και ακολουθείται
στην περίπτωση υποβολής συλλογικής καταγ-
γελίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συλλο-
γικών Καταγγελιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Χάρτη. Περαιτέρω, ο έλεγχος του συµ-
βαλλόµενου στον Χάρτη κράτους από το
Συµβούλιο της Ευρώπης, συνεχίζεται µέσω
της διαδικασίας υποβολής εθνικών εκθέσεων.

Το θέµα της εφαρµογής του άρθρου 2
παρ.4 του ΕΚΧ τέθηκε στο πλαίσιο της εξέτα-
σης της 17ης Έκθεσης της Ελλάδας για την
εφαρµογή του ΕΚΧ. Κατά τη συνεδρίαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη (Μάιος 2008, Στρασβούρ-
γο), οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Προστασίας, εξέφρα-
σαν την πρόθεση επανεξέτασης της εφαρµο-
γής του άρθρου 2 παρ. 4 από την Ελλάδα και
των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό,
και συγκεκριµένα τη δυνατότητα χορήγησης
πρόσθετων ηµερών διακοπών, σε κάποιες
ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων που δεν
έχουν τέτοιο δικαίωµα (π.χ. σε όσους εργά-
ζονται σε υπόγειες εργασίες, ή/και νυκτερινές
βάρδιες). Κατά την επανεξέταση του άρθρου
αυτού, είναι στις προθέσεις του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να
ζητηθεί και η γνώµη των κοινωνικών εταίρων. 

ΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  
ΦΦΑΑΝΝΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗ  --  ΠΠΕΕΤΤΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΗΗ  ππρρώώττηη  εεππιισσττοολλήή  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  µµααςς,,  ηη  ααννααφφοορράά
σσττηη  ββοουυλλήή  ααππόό  ττοονν  ββοουυλλεευυττήή  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ    κκ..  ΓΓιιάάννννηη  

∆∆ρρααγγαασσάάκκηη  κκααιι  ηη  ααππάάννττηησσηη  ττηηςς  ΥΥΠΠ..ΑΑΠΠ  κκ..  ΦΦάάννηη  ΠΠεεττρρααλλιιάά
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ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  ««ααππόόφφαασσηηςς»»  ααππόό  ττοο  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ
σσττηηνν  ΚΚοοζζάάννηη  ((1188  ΙΙοουυννίίοουυ  22000088))  

Το Συνδικάτο µας διοργάνωσε στις 18
Ιουνίου 2008 ηµερίδα όπου παρουσιάστηκε
η καταδικαστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία πάρθηκε
µετά από την προσφυγή του Ιδρύµατος
Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου (ΙΜ∆Α). Με την απόφαση αυτή η
οποία επικυρώθηκε και από την επιτροπή
των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης
καταδικάστηκε η χώρα µας για  παραβίαση
δικαιωµάτων του ανθρώπου λόγω µη λήψης

επαρκών µέτρων της ∆ΕΗ κατά την διαδικα-
σία εξόρυξης και καύσης του λιγνίτη καθώς
επίσης για παραβίαση του δικαιώµατος των
εργαζοµένων για δίκαιες συνθήκες εργασίας.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου
Κοζάνης και την παρουσίαση έκανε η δικη-
γόρος του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου και
Επιστηµονική συνεργάτιδα της Εθνικής Επι-
τροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
κυρία Τίνα Σταυρινάκη η οποία χειρίστηκε
την υπόθεση και εργάστηκε σκληρά µε τους

συνεργάτες της για δυο ολόκληρα χρόνια,
παρουσιάζοντας στοιχεία ούτως ώστε να
µπορέσει να υπάρξει καταδικαστική απόφα-
ση για το Ελληνικό Κράτος µε σκοπό την
συµµόρφωσή του και την λήψη µέτρων για
την προστασία των κατοίκων της περιοχής
µας. 

Πιο συγκεκριµένα και όπως ανέφερε η
κ. Τίνα Σταυρινάκη, την 4η Απριλίου του
2006, το ΙΜ∆Α κατέθεσε προσφυγή κατά
της Ελλάδας στην οποία υποστήριξε ότι το
κράτος παραβίασε το άρθρο 11 του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Χάρτη, το οποίο αναφέ-
ρεται στο ∆ικαίωµα για την προστασία της
υγείας, διότι δεν προέβλεψε τις βλαβερές
συνέπειες στο περιβάλλον από την εκµετάλ-
λευση του λιγνίτη ούτε ανέπτυξε στρατηγι-
κές πρόληψης  και καταπολέµησης κινδύνων
για την υγεία των πληθυσµών που ζουν στις
περιοχές εκµετάλλευσης τους. Το ΙΜ∆Α
υποστήριξε ότι το κράτος παραβίασε τον
Χάρτη και πιο συγκεκριµένα το δικαίωµα για
ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας,
διότι δεν έχει καθιερώσει επαρκές νοµοθετι-
κό πλαίσιο ,το οποίο να εγγυάται την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων στα
λιγνιτωρυχεία ούτε έχει λάβει όπως όφειλε
αποτελεσµατικά µέτρα για την εφαρµογή της
νοµοθεσίας. 

Όπως ανέφερε η κ. Σταυρινάκη, το κρά-
τος παραβίασε επίσης το δικαίωµα στις
δίκαιες συνθήκες εργασίας, διότι δεν έχουν
προβλεφθεί για τους εργαζόµενους µείωση
των ωρών εργασίας και συµπληρωµατικές
άδειες µε αποδοχές, όπως το άρθρο απαιτεί.
Η επιτροπή απέρριψε τις ενστάσεις της
ελληνικής κυβέρνησης και προσέφυγε κατά
του κράτους, κρίνοντας ότι παραβιάζει τα
συγκεκριµένα άρθρα. 

Όπως επισηµάνθηκε τόσο από τον πρό-
εδρο της Εργατικής Αλληλεγγύης, Στέφανο
Πράσσο, όσο και από την κ. Τίνα Σταυρινά-
κη, στόχος είναι να χρησιµοποιηθεί η από-
φαση αυτή για όφελος των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής και των εργαζοµένων
στα ορυχεία και στους σταθµούς παραγω-

γής.  Μάλιστα ο Στέφανος Πράσσος επεσή-
µανε πως η Εργατική Αλληλεγγύη παραβρέ-
θηκε πριν ένα χρόνο στην Αθήνα καλεσµένη
από το ίδρυµα Μαραγκοπούλου κατά την
παρουσίαση της απόφασης και επιστρέφο-
ντας ενηµέρωσε όλους του φορείς για το
περιεχόµενο της απόφασης γι αυτό και περί-
µενε το διάστηµα που µεσολάβησε να παρ-
θούν τα ανάλογα µέτρα από τους φορείς της
περιοχής, Συνδικάτα, περιβαλλοντολογικές
οργανώσεις, Νοµαρχία και ∆ήµους. «Πραγ-
µατοποιούµε αυτή την εκδήλωση µε στόχο
να κινητοποιήσουµε τον κόσµο, να ευαισθη-
τοποιήσουµε τους φορείς και να παρθούν τα
µέτρα που δεν πάρθηκαν» είπε χαρακτηρι-
στικά ο ίδιος λέγοντας πως πρόκειται για µια
«απόφαση ντοκουµέντο που µπορεί να χρη-
σιµεύσει πάρα πολύ στον αγώνα για την απο-
κατάσταση του περιβάλλοντος και καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίας».. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν µεταξύ
άλλων η αντιδήµαρχος Κοζάνης κ. Σιώµου,
το προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Κοζά-
νης µε επικεφαλής τον πρόεδρο Βαγγέλη
Μίχο και τον Γραµµατέα Αριστείδη Κουρ-
κούτα, εκπρόσωποι περιβαλλοντολογικών
οργανώσεων, ο κύριος Γιάννης Ιωακείµ, διευ-
θυντής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, ο
Γιάννης Μανές πρόεδρος του σωµατείου
εργαζοµένων ∆ΕΗ «Η ΕΝΩΣΗ» και µέλος
του ∆.Σ. του Εργατικού Κέντρου, ο Βαγγέλης
∆ελιολάνης πρόεδρος του Σωµατείου Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων και µέλος του ∆.Σ. του Εργα-
τικού Κέντρου από το ΠΑΜΕ, πολλά µέλη
του ∆.Σ. του Σπάρτακου, ο Τάσος Αναστα-
σόπουλος, Πρόεδρος του σωµατείου για-
τρών εργασίας της ∆ΕΗ, ο Μάκης Μπελιάς
Γραµµατέας της Ν.Ε του Συνασπισµού, αντι-
προσωπεία της οργάνωσης ∆υτικής Μακε-
δονίας του Ν.Α.Ρ,   ο Βαξιαβάνος ∆ιαµαντής.
Πρόεδρος ∆.Ε Κοζάνης της Ν.∆ ,κάτοικοι
των περιοχών γύρω από τη ∆ΕΗ και πολλοί
εργαζόµενοι που θέλησαν να ενηµερωθούν
για το πρόβληµα. Χαιρετισµό έστειλαν οι
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακων-
σταντίνου και Αλέκος Αθανασιάδης.

Αντιπροσωπεία του συνδικάτου Ενέργειας µαζί µε την εκλεκτή καλεσµένη µας κυρία
Τίνα Σταυρινάκη (όπως ήταν και η επιθυµία της ίδιας και του ΙΜ∆Α) έκανε περιοδεία σε
εργασιακούς χώρους και οικισµούς της περιοχής. 

Η πρώτη επίσκεψη έγινε στο Ορυχείο Καρδιάς µε µια ενδιάµεση στάση έξω από το
χωριό  Κόµανος, στο οποίο µόλις ξεκίνησε η διάνοιξη νέου ορυχείου και µάλιστα οι κάτοι-
κοι διαµαρτύρονται γιατί η ∆ΕΗ µπήκε σαν «κατακτητής» αφού δεν έγιναν ακόµα οι απαλ-
λοτριώσεις γιατί η ∆ΕΗ προσφέρει χαµηλές τιµές και δεν άφησαν τους κατοίκους για
δεκαπέντε ηµέρες να µαζέψουν τη σοδειά τους η οποία καταστράφηκε. Η κυρία Σταυρι-
νάκη θεώρησε σηµαντική εµπειρία να βλέπεις το ξεκίνηµα ενός νέου Ορυχείου όπου η
φύση και η βλάστηση συνυπάρχει ακόµα µε το «ξεκοίλιασµα» της γης και την καταστρο-
φή. Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε τον διευθυντή του Ορυχείου Καρδιάς κύριο Γιάννη Ιωα-
κείµ όπου µας ενηµέρωση για την πορεία των εργασιών του Ορυχείου, τους νέους στό-
χους και την προσπάθεια που γίνεται για όσο το δυνατόν περισσότερη προστασία των
εργαζοµένων και των γύρω οικισµών από την εξορυκτική διαδικασία. Ο κύριος Ιωακείµ
µας ξενάγησε στις τοµές του Ορυχείου όπου επισκεφτήκαµε  έναν µεγάλο εκσκαφέα τον
Ε6, το νέο «σύµπλεγµα» ταινιών και τους χώρους αποκατάστασης των εδαφών. Η κυρία
Σταυρινάκη εξέφρασε την απορία πως εργάζονται τόσες ώρες οι εργαζόµενοι σε τόσο
σκληρές συνθήκες και µε τόση σκόνη. 

Η περιοδεία συνεχίστηκε µέσο των χώρων του Νοτίου πεδίου, της Παλιάς χαραυγής
και του Κλείτου µε κατάληξη στον ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου όπου µας περίµενε ο αναπληρω-
τής διευθυντής κύριος Τσανούλας. Ο εκπρόσωπος του σταθµού  µας παρουσίασε σε
power point τις εγκαταστάσεις, τη λειτουργία του εργοστασίου, τις δυνατότητες των νέων
φίλτρων, τα βήµατα που κάνει ο σταθµός για την προστασία του περιβάλλοντος και απά-
ντησε στις ερωτήσεις µας. Στη συνέχεια ξεναγηθήκαµε στους χώρους του εργοστασίου,
επισκεφτήκαµε µια αίθουσα κέντρου ελέγχου και συνοµιλήσαµε µε εργαζόµενους.

Μετά τον ΑΗΣ επισκεφτήκαµε το χωριό Άγιος ∆ηµήτριος όπου είχαµε συνάντηση µε
αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ανέργων και Ανάπτυξης Αγίου ∆ηµητρίου – Ρυακίου για να
συζητήσουµε τα προβλήµατα των κατοίκων που µόλις είχαν κλείσει έναν µεγάλο κύκλο
κινητοποιήσεων για το περιβάλλον και την ανεργία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηλίας
Τεντσογλίδης  ανέπτυξε λεπτοµερώς τα προβλήµατα των κατοίκων που ζουν κυριολεκτι-
κά κάτω από τις καµινάδες και κυρίως των νέων ανθρώπων που συγχρόνως βιώνουν τον
εφιάλτη της ανεργίας και της υπερεκµετάλλευσης των εργολάβων «δουλεµπόρων»,  καθώς
επίσης την πορεία του αγώνα, τις άδικες ποινικές διώξεις των αγωνιστών και τις σκέψεις
για τις µελλοντικές κινήσεις του Συλλόγου.

Η κυρία Τίνα Σταυρινάκη θεώρηση πολύτιµη εµπειρία την επίσκεψη στους εργασια-
κούς χώρους και γενικότερα στην περιοχή αλλά ταυτόχρονα συγκινήθηκε από τα σοβαρά
προβλήµατα των κατοίκων και την σκληρή και άδικη αντιµετώπισή τους από την ∆ΕΗ και
την πολιτεία.

ΗΗ  ππεερριιοοδδεείίαα  σσττοουυςς  εερργγαασσιιαακκοούύςς  χχώώρροουυςς
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Κυρία Υπουργέ,
Το Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης, εκπροσωπώ-

ντας τους εργαζόµενους της περιοχής µας, που
εργάζονται στη ∆.Ε.Η σταθµούς και ορυχεία
γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις σοβαρές
συνέπειες που υφίστανται οι εργαζόµενοι
αλλά και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής
µας, απαιτούµε τη λήψη µέτρων που θα συµ-
βάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας.

Για το λόγο αυτό απαιτούµε την υλοποίη-
ση της απόφασης της «Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της
Ευρώπης για την οποία καταδικάστηκε η ∆.Ε.Η και το
Ελληνικό δηµόσιο , ύστερα από προσφυγή του ιδρύµατος

Μαραγκοπούλου αρ. 390 /2005.
Θεωρούµε ότι η προστασία της υγείας των εργα-

ζοµένων, το δικαίωµα µας στην εργασία µε δίκαιες
συνθήκες και η βελτίωση του περιβάλλοντος
είναι πρώτης προτεραιότητας και πρέπει
άµεσα να παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα που
εξασφαλίζουν τους εργαζόµενους στη δρα-
στηριότητα της ∆.Ε.Η.

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ∆∆..ΣΣ..
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς

ΟΟ  ΓΓεενν..  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς
ΜΜήήχχοοςς  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς

ΚΚοουυρρκκοούύττααςς  ΑΑρριισσττεείίδδηηςς

ΙΙ∆∆ΡΡΥΥΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΡΡΑΑΓΓΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ
ΤΤΑΑ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΥΥ

ΜΜΑΑRRAANNGGOOPPOOUULLOOSS  FFOOUUNNDDAA--
SSIIOONN  FFOORR  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  ((ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ))  ((MM
FFHHRR))      

ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΥΥπποουυρργγόό  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι
ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  

ΚΚυυρρίίαα  ΦΦάάννηη  ΠΠάάλλλληη  --  ΠΠεεττρρααλλιιάά

ΠΠρροοςς  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠΕΕΧΧΩΩ∆∆ΕΕ
ΑΑ..ΠΠ..1100//66..33..22000099  

ΚΚύύρριιοο  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΣΣοουυφφλλιιάά

ΠΠρροοςς  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΚΚύύρριιοο
ΚΚωωννσσττααννττίίννοο  ΧΧααττζζηηδδάάκκηη    

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::  ΣΣωωµµααττεείίοο  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν
««ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»»

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009
Κυρία Υπουργέ
Κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε, µετά από προσφυ-

γή του ΙΜ∆Α (υπ' αριθµ. 30/2005), εκδό-
θηκε η από 6.12.2006 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων η οποία υιοθετήθηκε από
το Συµβούλιο των Υπουργών του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης µε την από
16.1.2008 απόφαση του µε αριθµό
CM/ResChS (2008)1.

Με τις παραπάνω αποφάσεις διαπι-
στώθηκαν παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη από πλευράς της
Ελλάδας και συγκεκριµένα, παραβίαση
του άρθρου 11 παρ. 1-3 που αφορά το
δικαίωµα στην προστασία της υγείας, του
άρθρου 3 παρ. 2 που αφορά το δικαίωµα
σε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργα-
σίας και επιβάλλει στο κράτος την εφαρ-
µογή και την επίβλεψη της εφαρµογής
των κανονισµών ασφαλείας και υγιεινής
στην εργασία και του άρθρου 2 παρ. 4
που αφορά το δικαίωµα σε δίκαιες συν-
θήκες εργασίας και επιβάλλει στο κράτος
να παρέχει επιπλέον άδειες ή µειωµένο
ωράριο στους εργαζόµενους που απα-
σχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιει-
νές εργασίες.

Το ΙΜ∆Α έχει επισηµάνει την ανάγκη
λήψης συγκεκριµένων µέτρων προκειµέ-
νου η χώρα µας να συµµορφωθεί µε την
απόφαση αυτή.

Ειδικότερα, θεωρούµε πως τα ληπτέα
µέτρα πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρα-
κάτω:

1. Πλήρη και ουσιαστική εφαρµογή
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και
νοµολογίας: έγκριση εξατοµικευµένων

περιβαλλοντικών όρων προ της ατοµικής
αδειοδότησης για κάθε εγκατάσταση
λιγνιτικών δραστηριοτήτων.

2. Ενίσχυση των υπηρεσιών επιθεώ-
ρησης περιβάλλοντος για το σεβασµό
των περιβαλλοντικών όρων µε στόχο τη
µείωση της ρύπανσης.

Συγκεκριµένα: (α) αύξηση του αριθ-
µού των επιθεωρητών και των επιτόπιων
ελέγχων, ώστε να καλύπτεται το µεγαλύ-
τερο ποσοστό των εγκαταστάσεων, (β)
επιβολή  µέτρων  αποτελεσµατικής  µεί-
ωσης της  ρύπανσης,  τα  οποία  θα απο-
τρέπουν την επανάληψη της παρα-
βίασης στο µέλλον.

3. Αποµάκρυνση
όλων των παλαιών και
ρυπογόνων τεχνολο-
γιών και συνεχής
προσαρµογή στις
Βέλτιστες ∆ιαθέσι-
µες Τεχνικές για
την αποτελεσµατι-
κή µείωση των
εκποµπών ρύπων,
σύµφωνα µε την Οδη-
γία 96/61 για την ολο-
κληρωµένη πρόληψη και
έλεγχο της ρύπανσης (ΙΡΡΟ) από

τις βιοµηχανικές δραστηριότητες.
4. Ουσιαστική ενηµέρωση και συµµε-

τοχή των κατοίκων και των ενδιαφεροµέ-
νων οργανώσεων στον προγραµµατισµό
και τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες έχουν
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

5. Χρηµατοδότηση µελετών για τις
επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης,
που προκαλούν οι λιγνιτικές δραστηριό-
τητες, στην υγεία των κατοίκων. Υιοθέτη-
ση συγκεκριµένων µέτρων πρόληψης των
κινδύνων και συστηµατική ενηµέρωση µε
βάση τις εξελίξεις της επιστήµης.

6. Ενίσχυση των µηχανισµών επίβλε-
ψης, πρόληψης και επιβολής της νοµοθε-
σίας για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας στην εργασία (Επιθεώρηση
Μεταλλείων και Σ.ΕΠ.Ε).

7. Νοµοθετική πρόβλεψη είτε µείω-
σης της διάρκειας της εργασίας είτε
συµπληρωµατικής άδειας µε αποδοχές
ως µέτρα αντιστάθµισης , των επικίνδυ-
νων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας
στα ορυχεία.

8. Επικύρωση του Αναθεωρηµένου
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Ειδικότερα όµως όσον αφορά τη δια-
πιστωµένη παράβαση του άρθρου 2 παρ.
4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, και
µετά από προσφυγή στο ΙΜ∆Α του
Σωµατείου «Εργατική Αλληλεγγύη» του

οποίου µέλη είναι εργαζόµενοι στα λιγνι-
τωρυχεία της ∆ΕΗ, επισηµαίνουµε τα
εξής:

Το παραπάνω άρθρο ορίζει ότι: «Για
εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκη-
σης του δικαιώµατος για δίκαιες συνθή-
κες εργασίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη
αναλαµβάνουν την υποχρέωση:...4. Να
εξασφαλίζουν στους εργαζόµενους που
απασχολούνται σε ορισµένες επικίνδυ-
νες ή ανθυγιεινές εργασίες είτε µείωση
της διάρκειας της εργασίας είτε συµπλη-
ρωµατική άδεια µε αποδοχές».

Το ως άνω σωµατείο κατήγγει-
λε στο Ίδρυµα µας ότι δεν

έχει ληφθεί κανένα
µέτρο που να προβλέ-

πει τη χορήγηση
πρόσθετων ηµερών
άδειας στους εργα-
ζόµενους σε επι-
κίνδυνες ή ανθυγι-
εινές εργασίες και
ότι αντιθέτως η

∆ΕΗ συνεχίζει να
απασχολεί τους εν

λόγω εργαζόµενους µε
εξαντλητικό πρόγραµµα.

Συγκεκριµένα, όπως µας
καταγγέλλεται, αλλά και όπως προκύπτει
από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου
που µας υποβλήθηκε, οι εργαζόµενοι στα
ορυχεία αναγκάζονται να δουλεύουν σε
ορισµένες περιπτώσεις ως και για 7 συνε-
χόµενες ηµέρες και για 63 ώρες την
εβδοµάδα, χωρίς να λαµβάνουν ρεπό και
την νόµιµη πρόσθετη αµοιβή υπερωρίας.

Η εργασία τους αυτή δεν αµείβεται
υπερωριακά, κατά παράβαση της υφιστά-
µενης σχετικής νοµοθεσίας για τις επιχει-
ρήσεις διαρκούς πυρράς και την υπερω-
ριακή απασχόληση, αφού το µέρος του
χρόνου εργασίας τους που απαιτείται για
τη µετάβασή τους εντός της επιχείρησης,
από το σηµείο παρουσιάσεως τους έως
το σηµείο που θα αναλάβουν εργασία,
δεν υπολογίζεται ολόκληρος ως απασχό-
ληση.

Με βάση τα παραπάνω, ζητούµε την
εξέταση του ζητήµατος και τη λήψη
µέτρων, προκειµένου, αφενός, να πάψει
η µη σύννοµη απασχόληση των παραπά-
νω εργαζοµένων και, αφετέρου, η χώρα
µας να συµµορφωθεί µε τις διεθνείς της
υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν
από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και
ερµηνεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων µε την
από 6.12.2006 απόφαση της, σύµφωνα
και µε τις ανωτέρω προτάσεις µας.

ΝΝέέοο  έέγγγγρρααφφοο  
ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  
ΑΑλλλληηγγγγεεγγγγύύηηςς  
ππρροοςς  ττοο  ΥΥΠΠ..ΑΑΠΠ
ΠΠρροοςς  ::  ΥΥπποουυρργγεείίοο  
ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι  
ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς                  

ΘΘέέµµαα::  ΥΥλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς
ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊ--
κκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚοοιιννωωννιι--
κκώώνν  ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττοουυ
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς
γγιιαα  µµεείίωωσσηη  ωωρρααρρίίοουυ  ήή  ααύύξξηη--
σσηη  ααδδεείίααςς..

ΣΣχχεεττιικκάά::  αα..  ΗΗ  υυππ΄́ααρριιθθµµ..  ΠΠρρ..  4488  1199//55//22000088  εεππιισσττοολλήή
µµεε  θθέέµµαα::  ΥΥλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς
ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίί--
οουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς..
ββ..  ΗΗ  ααννααφφοορράά  σσττηη  ββοουυλλήή  ττοουυ  κκ..  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηη  µµεε

ηηµµεερροοµµηηννίίαα  1122//66//22000088
γγ..  ΗΗ  υυππ΄́ααρριιθθµµ..  ΠΠρρ..  11990000    κκααιι  ηηµµεερροοµµηηννίίαα

1177//77//22000088  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑππαασσχχόόλληη--
σσηηςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς..  

Κυρία Υπουργέ. 
Επανερχόµαστε στο θέµα της µη υλοποίησης της
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης µετά
από την προσφυγή αρ. 30/2005 του Ιδρύµατος
Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΙΜ∆Α) όπου καταδικάστηκε το Ελληνικό ∆ηµόσιο
για παραβίαση του άρθρου 11 (δικαίωµα για προ-
στασία της υγείας) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη και του άρθρου 2§4 (∆ικαίωµα για ∆ίκαιες
Συνθήκες Εργασίας), «διότι δεν έχουν προβλεφθεί
για τους εργαζοµένους µείωση της διάρκειας εργα-
σίας ή συµπληρωµατικές άδειες µε αποδοχές,
όπως το άρθρο απαιτεί».
Στην αναφορά του κ. ∆ραγασάκη στη βουλή σε
σχέση µε την αρχική µας επιστολή όπου σας
ζητούσαµε την υλοποίηση της απόφασης στο σκέ-
λος που αφορά την µείωση των ωρών εργασίας ή
την αύξηση της κανονικής άδειας στους εργαζοµέ-
νους που απασχολούνται στην εξόρυξη και στην
επεξεργασία του λιγνίτη, απαντήσατε ότι το γνωρί-
ζετε, το συζητάτε και σκοπεύετε  να το υλοποιήσε-
τε σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους.
Όµως από τότε (17/7/08) πέρασαν 7 µήνες και δεν
έγινε καµία νοµοθετική ή διοικητική παρέµβαση για
να λυθεί το ζήτηµα. 
Σας υπενθυµίζουµε ότι αυτό θα έπρεπε να είχε
προβλεφθεί πριν πάρα πολλά χρόνια οπότε δεν
υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις. Επί-
σης πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλές κατηγορίες
υπαλλήλων που εργάζονται σε άλλες επιχειρήσεις
(εκτός ∆ΕΗ) στην περιοχή Κοζάνης – Πτολεµαΐδας
– Φλώρινας, παίρνουν δέκα µέρες επιπλέον άδεια
γιατί εργάζονται σε περιοχές περιβαλλοντολογικά
επιβαρυµένες κάτι που δεν ισχύει για τους εργαζό-
µενους της ∆ΕΗ που εργάζονται στην πηγή της
ρύπανσης.
Σας παρακαλούµε να µεριµνήσετε ώστε να λυθεί
άµεσα το ζήτηµα που αφορά χιλιάδες εργαζόµε-
νους στα Λεκανοπέδια Πτολεµαΐδας και Μεγαλό-
πολης, για να µη χρειαστεί να προχωρήσουµε σε
συνδικαλιστικούς και δικαστικούς αγώνες   

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆..ΣΣ
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΠΠρράάσσσσοοςς  ΣΣττέέφφααννοοςς                                                                                          

ΟΟ  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς  ∆∆ύύννττσσιικκοοςς  ΛΛάάζζααρροοςς  

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::    
11..  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  ∆∆//νντταα  σσύύµµββοουυλλοο  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  ΑΑ..ΕΕ  

κκ..  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοο  ΠΠααννααγγιιώώττηη..
22..  ΙΙ..ΜΜ..∆∆..ΑΑ

33..  ΒΒοουυλλεευυττήή  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  κκ..  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηη  ΓΓιιάάννννηη..
44..  ΓΓΣΣΕΕΕΕ

55..  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ
55..  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοζζάάννηηςς

66..  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς
77..  ΣΣυυννήήγγοορροοςς  ττοουυ  πποολλίίττηη..

OKTΩBPIOΣ 2009 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH6

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΈΈγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΙΙδδρρύύµµααττοοςς  ΜΜααρρααγγκκοοπποούύλλοουυ  ππρροοςς  ττοο  
ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  γγιιαα  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς

ΕPΓATOΫΠAΛΛHΛIKO ΚENTPO Ν. ΚOZANHΣ

ΠΠρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθοούύνν  µµέέττρραα  γγιιαα  ττηη  
ββεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  εερργγαασσίίααςς
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ΗΗ  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  σσττοο  22οο έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς
ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηγγγγεεγγγγύύηηςς  κκααιι  σσττηηνν  ααννααφφοορράά  ττοουυ  κκ..  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηη

Το Συνδικάτο µας θεώρησε ότι η απάντηση αυτή κινείται
σε θετική κατεύθυνση, αφού αναγνωρίζει επίσηµα το πρό-
βληµα, κοινοποιεί τις διαθέσεις του Υπουργείου Απασχόλη-
σης για άµεση λύση και µέσο του Γενικού γραµµατέα του
ΥΠ.ΑΠ καλεί τον πρόεδρο της ∆ΕΗ και τη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ να
υπογράψουν τη µείωση του χρόνου εργασίας στην αµέσως
επόµενη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας!  

Το Συνδικάτο Ενέργειας «Εργατική Αλληλεγγύη» όµως
διαφώνησε µε την λύση µέσα από ΕΣΣΕ και πρότεινε Νοµο-
θετική Ρύθµιση για το ζήτηµα γιατί:

1) Οι ΣΣΕ εργασίας είναι ελεύθερες και δεν µπορεί να
επιβάλλονται ρυθµίσεις µε κυβερνητικές εντολές!

2) Η ίδια η απόφαση απαιτεί νοµοθετική ρύθµιση.

3) Η υπογραφή ΣΣΕ µεταξύ ∆ΕΗ και ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ καλύ-
πτει µόνο τους τακτικούς εργαζόµενους στη ∆ΕΗ και αφήνει
έξω τους έκτακτους εργαζόµενους στη ∆ΕΗ, τους εργαζόµε-
νους στους εργολάβους που απασχολούνται στις ίδιες συν-
θήκες εργασίας αλλά και τους εργαζόµενους σε ιδιωτικά ορυ-
χεία. Η απόφαση όµως αφορά τους εργαζόµενους στην εξό-
ρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη άσχετα από τον εργοδότη
που εργάζονται και την εργασιακή τους σχέση!

4) Η ΕΣΣΕ της ∆ΕΗ θα υπογραφεί κατά τον Ιούνιο του
2010 ενώ η Ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να απα-
ντήσει στο Συµβούλιο των Υπουργών τον Οκτώβρη του
2009! 

Άµεσα το συνδικάτο µας έστειλε νέα επιστολή προς το

Υπουργείο Απασχόλησης που την κοινοποίησε εκτός των
άλλων και στο Συνήγορο του Πολίτη και ταυτόχρονα ενηµέ-
ρωσε το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ ότι δεν πρέπει να
δεχτεί αυτή την πρόταση και να απαιτήσει άµεσα νοµοθετική
ρύθµιση. Το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ δέχτηκε την πρό-
ταση του Συνδικάτου µας που συνοδεύονταν και από τη θετι-
κή γνωµάτευση του Συνηγόρου του Πολίτη και στη συνάντη-
ση που είχε µε την ΥΠ.ΑΠ κυρία Φάνη Πετραλιά της έθεσε
τα παραπάνω λογικά επιχειρήµατα της «Εργατικής Αλληλεγ-
γύης» µε τα οποία η Υπουργός συµφώνησε και δεσµεύτηκε
µπροστά στο προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ ότι θα προωθήσει
άµεσα νοµοθετική ρύθµιση!

ΟΟ  ββοουυλλεευυττήήςς  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  
κκ..  ΓΓιιάάννννηηςς  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηηςς  εεππααννααφφέέρρεειι

γγιιαα  δδεεύύττεερρηη  φφοορράά  σσττηη  ΒΒοουυλλήή  
ττοο  θθέέµµαα  µµεεττάά  ττηηνν  εεππιισσττοολλήή  

ττηηςς  ««ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»  

ΑΑθθήήνναα  2233  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22000099  
ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  44889977

ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  ΤΤηη  ΒΒοουυλλήή  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν
∆∆//ννσσηη  ΚΚοοιινν//κκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ
ΤΤµµήήµµαα  ΑΑννααφφοορρώώνν--ΑΑθθήήνναα

ΚΚΟΟΙΙΝΝ..  ΣΣυυννδδιικκάάττοο  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττηηνν
ΕΕννέέρργγεειιαα  ««ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗ»»
ΖΖααφφεειιρράάκκηη44--      ΚΚΟΟΖΖΑΑΝΝΗΗ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::      ΑΑιιττήήµµαατταα        ΣΣυυννδδιικκάάττοουυ
ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν        σσττηηνν        ΕΕννέέρργγεειιαα        ««ΕΕρργγααττιι--
κκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»»

ΣΣΧΧΕΕΤΤ..::    ΟΟιι  µµεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  33552244//3311--33--22000099
κκααιι  33552266//3311--33--22000099  ΠΠΑΑΒΒ

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά, µε τα
οποία µας διαβιβάστηκαν τα µε αρ. πρωτ.
48/19-5-2009 και 72/24-3-2009 Έγγραφα του
Συνδικάτου Εργαζοµένων στην Ενέργεια
«Εργατική Αλληλεγγύη», που κατατέθηκαν
στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ι. ∆ραγασάκη,
σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας πληροφο-

ρούµε τα εξής:
Το Μάιο του 2005, υποβλήθηκε στο Συµ-

βούλιο της Ευρώπης κατά της Ελλάδος, η
Συλλογική Καταγγελία 30/2005 από τη διεθνή
µη κυβερνητική οργάνωση «Ίδρυµα Μαρα-
γκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ-
που». Η Καταγγελία υποβλήθηκε βάσει του
Πρωτοκόλλου Συλλογικών Καταγγελιών του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη το οποίο η
Ελλάδα έχει κυρώσει µε το Ν.2595/1998.

Η ανωτέρω καταγγελία, η οποία αναφε-
ρόταν µεταξύ άλλων, στις συνθήκες εργασίας
των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ, επικαλείτο παρα-
βίαση από την Ελλάδα, του άρθρου 2 παρ. 4
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, το
οποίο αναφέρεται στο «δικαίωµα σε δίκαιες
συνθήκες εργασίας». Σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην συγκεκριµένη διάταξη, οι
εργαζόµενοι σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές
εργασίες, πρέπει να έχουν είτε µειωµένο
ωράριο εργασίας είτε επιπλέον ηµέρες άδει-
ας µετ' αποδοχών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων (ΕΕΚ∆), η οποία είναι αρµόδια
για την εξέταση των Συλλογικών Καταγγε-

λιών, στην απόφαση που εξέδωσε τον
Φεβρουάριο του 2007, αποφάνθηκε ότι η
Ελλάδα παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη όσον αφορά το άρθρο 2 παρ.4, λόγω
της µη παροχής αντισταθµιστικών µέτρων
στους εργαζόµενους που εκτίθενται σε
επαγγελµατικούς κινδύνους, µε τη µορφή
µειωµένου ωραρίου εργασίας ή επιπλέον
ηµερών αδείας µε αποδοχές.

Η Έκθεση της ΕΕΚ∆ συζητήθηκε στην
Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της
Ευρώπης, στις 16/01/08, η οποία κατέληξε
στη λήψη Απόφασης και όχι στην επιβολή
Σύστασης κατά της Ελλάδας. Συγκεκριµένα η
Επιτροπή Υπουργών, λαµβάνοντας υπόψη
την καταγγελία του Ιδρύµατος Μαραγκοπού-
λου, την Έκθεση της ΕΕΚ∆, τα υποµνήµατα
που υποβλήθηκαν από την Ελλάδα και από
την καταγγέλλουσα οργάνωση και τέλος την
τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς από τον
εκπρόσωπο της κατά την ως άνω συνεδρία-
ση, αναγνώρισε τα µέτρα που έχουν ήδη

ληφθεί από την Ελλάδα όπως και τα
µέτρα που πρόκειται να ληφθούν µε σκοπό
την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρ-

µογής των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται
από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Χάρτη (ΕΚΧ).

Τον Οκτώβριο του 2009, θα υποβληθεί
στο Συµβούλιο της Ευρώπης η επόµενη ελλη-
νική έκθεση επί του άρθρου 2 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Χάρτη και θα αναφερθούν
τα µέτρα που ελήφθησαν για την συµµόρφω-
ση της χώρας µας µε τη συγκεκριµένη διάτα-
ξη. Για το λόγο αυτό, ο Γενικός Γραµµατέας
του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας µε επιστολή του καλεί τον Πρό-
εδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ
Α.Ε και τη Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού
∆ΕΗ, τα δύο µέρη που διαβουλεύονται για
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, να
λάβουν υπόψη τους κατά την σύναψη της
επόµενης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας,
την ανωτέρω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων καθώς και
την απόφαση της Επιτροπής των Υπουργών
του Συµβουλίου της Ευρώπης.

ΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  
ΦΦΑΑΝΝΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗ  --  ΠΠΕΕΤΤΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

Το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ επισκέ-
φθηκε την Υπουργό Απασχόλησης, κα Πετρα-
λιά και έθεσε το θέµα της διαδοχικής ασφάλι-
σης και τη γενικότερη λειτουργία του
Ασφαλιστικού Φορέα.

Στη σύσκεψη που έγινε συµ-
µετείχαν ο  Γ.Γ. κ. Μαµµωνάς
καθώς και η κα Γιαννακοπού-
λου...

Άλλα ζητήµατα που
τέθηκαν στη συζήτηση:...

• Τέλος, από το Προε-
δρείο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ τέθη-
κε το θέµα της συµµόρφωσης
της χώρας µας µε την απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνι-
κών ∆ικαιωµάτων αλλά και του Συµβουλίου των
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετι-
κά µε την παραβίαση του κοινωνικού χάρτη που
αφορά στο δικαίωµα για ίσους όρους εργασίας
και προβλέπει είτε µείωση της διάρκειας της
εργασίας, είτε συµπληρωµατική άδεια µε απο-
δοχές ως αποζηµίωση για τους εργαζόµενους
που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγι-
εινές εργασίες, στην εξόρυξη και επεξεργασία

του λιγνίτη.
Στο συγκεκριµένο θέµα η κα Υπουργός

δεσµεύτηκε ότι θα προχωρήσει νοµοθετική
ρύθµιση όπως ζήτησε το προεδρείο

της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ ώστε οι ρυθµί-
σεις να αφορούν το σύνολο των

εργαζοµένων που δουλεύουν
σε αυτές τις συνθήκες είτε
είναι στη ∆ΕΗ είτε όχι.

Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ έχει
σχηµατοποιηµένη αντίληψη
για τα προβλήµατα για τις

προσδοκίες των συναδέλφων
και συγκεκριµένες προτάσεις

τις οποίες και θα ξανακαταθέσει
στις αρµόδιες επιτροπές της διαδοχι-

κής και των Βαρέων και Ανθυγιεινών και βεβαί-
ως θα περιµένει απαντήσεις και λύσεις στα προ-
βλήµατα των Ασφαλισµένων.

Εάν διαπιστωθεί ότι η κυβέρνηση καθυ-
στερεί τεχνηέντως και σχηµατίζει επιτροπές για
να εκτονώσει αντιδράσεις και στο τέλος να
παραπέµψει τις λύσεις στις καλένδες,  η
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ θα αντιδράσει δυναµικά.

ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ
ΠΠρροοςς  ττοο  ΠΠρροοεεδδρρεείίοο  ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν

ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ

ΓΓιιαα  ττooυυςς  κκ..κκ..  ΥΥπποουυρργγοούύςς::
--  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  &&  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς
--  ΑΑννάάππττυυξξηηςς

Ο βουλευτής B΄ Αθηνών, Γιάννης ∆ραγασάκης, κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Συνδικάτο Εργαζοµένων στην Ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη», µε σχετική επιστολή
του προς το Συνήγορο του Πολίτη, διαµαρτύρεται για τη µη υλοποίηση της Απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, η
οποία εξεδόθη κατόπιν προσφυγής του ΙΜ∆Α και αφορά στις εργασιακές σχέσεις στα
λιγνιτωρυχεία της ∆ΕΗ. 

ΑΑθθήήνναα,,    2277//33//22000099
ΟΟ  κκααττααθθέέττωωνν  ββοουυλλεευυττήήςς

ΓΓιιάάννννηηςς  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηηςς

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ  
µµεε  ττηηνν  υυπποουυρργγόό  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  

&&  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς

ΕΕλλλληηννιικκήή  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς
ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΓΓεενν..  ∆∆//ννσσηη  ∆∆//κκηηςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  

ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  ΤΤµµήήµµαα  ΝΝοοµµοοθθεεττιικκοούύ  ΣΣυυννττοοννιισσµµοούύ  &&  ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς
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ΗΗ  εεππιισσττοολλήή  ττηηςς  ΕΕρργγααττιι--
κκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  σσττοο  
ΣΣυυννήήγγοορροο  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη                                                                                                                                                                                          

ΚΚοοζζάάννηη  2244//33//22000099                                                                                                          
ΑΑρριιθθ..ππρρωωττ..::7722  

ΠΠρροοςς  ::  ΣΣυυννήήγγοορροο  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη
ΒΒοοηηθθοούύςς  σσυυννηηγγόόρροουυ  ττοουυ  πποολλίίττηη    
11..  ΚΚύύρριιοο  ΣΣαακκέέλλλληη  ΓΓ..
22..  ΚΚυυρρίίαα  ΧΧααττζζήή  ΧΧρρύύσσαα..

ΘΘέέµµαα::  ΜΜηη  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ∆∆ιικκααιιωω--
µµάάττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε
ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττηηνν  εεξξόόρρυυξξηη  κκααιι  ττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττοουυ  λλιιγγννίίττηη..  

ΣΣχχεεττιικκάά::  
11))  ΠΠεερρίίλληηψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς..
22))  ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς    ((ΤΤίίνναα  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη))
33))  ΣΣΣΣΕΕ  ––ΕΕΛΛΤΤΑΑ  ––  έέττοουυςς  11999911
44))  ΕΕππιισσττοολλήή  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  ππρροοςς  ΥΥΠΠ..ΑΑΠΠ  κκααιι  ∆∆ΕΕΗΗ  ((1199//55//22000088))
55))  ΑΑννααφφοορράά  σσττηη  ββοουυλλήή  ττοουυ  κκυυρρίίοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηη    
66))  ΑΑππάάννττηησσηη  ττηηςς  ΥΥΠΠ..ΑΑΠΠ  κκυυρρίίααςς  ΠΠεεττρρααλλιιάά
77))  ΑΑππάάννττηησσηη  ττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  σσττοονν  κκύύρριιοο  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηη
88))  ΑΑππόόφφαασσηη  ΓΓ..∆∆  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  γγιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  εειιδδιικκήήςς  άάδδεειιααςς  σσττηη  ββάάρρδδιιαα..  
99))  ΝΝέέαα  εεππιισσττοολλήή  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  ((1122//22//22000099))
1100))  ΕΕππιισσττοολλήή  --  ππααρρέέµµββαασσηη  ττοουυ  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ  ((66//33//22000099))

ΚΚύύρριιοοιι  σσυυννήήγγοορροοιι..
ΜΜεε  ττηηνν  εεππιισσττοολλήή  µµααςς  ααυυττήή  ζζηηττάάµµεε  ττηηνν  ββοοήήθθεειιαα  σσααςς  γγιιαα  ττηηνν

εεππίίλλυυσσηη  εεννόόςς  ππρροοββλλήήµµααττοοςς  πποουυ  ααφφοορράά  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σστταα
λλιιγγννιιττωωρρυυχχεείίαα  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  κκααιι  έέχχεειι  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς
ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν
πποουυ  ββγγήήκκεε  µµεεττάά  ααππόό  ππρροοσσφφυυγγήή  ττοουυ  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  σσττοο  σσκκέέ--
λλοοςς  πποουυ  ααφφοορράά  ττιιςς  δδιικκααιιόόττεερρεεςς  εερργγαασσιιαακκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  κκααιι  ππρροοββλλέέ--
ππεειι  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  ήή  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ηηµµεερρώώνν  ααδδεείίααςς  σσττοουυςς
εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττηηνν  εεξξόόρρυυξξηη  κκααιι  ττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττοουυ  λλιιγγννίίττηη..

ΣΣααςς  ππααρρααθθέέττοουυµµεε  όόλλαα  τταα  σσχχεεττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  γγιιαα  νναα  έέχχεεττεε  µµιιαα
ππλλήήρρηη  εεννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττοο  ζζήήττηηµµαα  κκααιι  εεππιιππλλέέοονν  θθέέλλοουυµµεε  νναα  σσααςς
εεππιισσηηµµάάννοουυµµεε  τταα  εεξξήήςς::  

11..  ΣΣττοουυςς  ττρρααππεεζζοοϋϋππάάλλλληηλλοουυςς  πποουυ  υυππηηρρεεττοούύνν  σσεε  ππεερριιββααλλλλοο--
ννττοολλοογγιικκάά  εεππιιββααρρυυµµέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς    ((ΚΚοοζζάάννηη  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδαα  ΦΦλλώώρριι--
νναα  κκλλππ))  δδίίννεεττααιι  εεππιιππλλέέοονν  77  ηηµµέέρρεεςς  άάδδεειιαα..    ΕΕππίίσσηηςς  γγιιαα  ττοονν  ίίδδιιοο
λλόόγγοο  κκααιι  σσττιιςς  ίίδδιιεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  δδίίννοοννττααιι  1100  ηηµµέέρρεεςς  εεππιιππλλέέοονν  άάδδεειιαα
σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ττωωνν  ΕΕΛΛΤΤΑΑ  κκααιι  δδεενν  δδίίννεεττααιι  οούύττεε  µµιιαα  µµέέρραα  γγιι
ααυυττόόνν  ττοο  λλόόγγοο  σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  πποουυ  δδοουυλλεεύύοουυνν
ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σστταα  οορρυυχχεείίαα  κκααιι  ττοουυςς  ΑΑΗΗΣΣ  πποουυ  εείίννααιι  ηη  ππηηγγήή  ττηηςς
ρρύύππααννσσηηςς!!

22..  ΓΓιιαα  ττοουυςς  ιισσχχυυρριισσµµοούύςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  όόττιι  δδίίννεειι  55  ηηµµέέρρεεςς  εεππιιππλλέέ--
οονν  άάδδεειιαα  σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττηη  ββάάρρδδιιαα  κκααιι  όόττιι  ββγγααίίννοουυνν  ννωωρρίί--
ττεερραα  σσττηη  σσύύννττααξξηη,,  έέχχοουυµµεε  νναα  πποούύµµεε  όόττιι  οοιι  55  ηηµµέέρρεεςς  εειιδδιικκήήςς
άάδδεειιααςς  δδόόθθηηκκαανν  µµόόννοο  σσττηη  ββάάρρδδιιαα  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  δδιιεευυ--
θθυυννττήή  κκααιι  ααφφοορροούύνν  ττοονν  κκοοιιννωωννιικκόό  ααπποοκκλλεειισσµµόό  πποουυ  όόννττοοςς  υυφφίί--
σσττααννττααιι  ααυυττοοίί  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  κκααιι  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  δδεεύύττεερροο,,  ηη
υυππααγγωωγγήή  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σστταα  ΒΒααρριιάά  κκααιι  ΑΑννθθυυγγιιεειιννάά  ΕΕππααγγγγέέλλµµαα--
τταα  δδεενν  κκααλλύύππττεειι  σσεε  κκααµµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ζζήήττηηµµαα
πποουυ  έέχχεειι  νναα  κκάάννεειι  µµεε  ττηηνν  ααπποοχχήή  ααππόό  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  σσττοουυςς  σσυυγγκκεε--
κκρριιµµέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  ππεερριισσσσόόττεερροουυ  χχρρόόννοουυ  κκααττάά  ηηµµέέρραα  κκααιι  κκααττάά
έέττοοςς  σσττοονν  εεννεερργγόό  εερργγαασσιιαακκάά  ββίίοο  ττοουυςς..

33..  ΌΌππωωςς  ααννττιιλλααµµββάάννεεσσττεε  ααυυττόό  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  εείίχχεε  γγίίννεειι  ππρριινν
πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  γγιι  ααυυττόό  κκααιι  δδεενν  σσηηκκώώννεειι  ααννααββοολλέέςς  όόππωωςς  εεππιιχχεειιρρεείί
νναα  κκάάννεειι,,  ρροοκκααννίίζζοοννττααςς  ττοο  χχρρόόννοο  µµεε  ααοορριισσττίίεεςς,,  ηη  κκυυρρίίαα  ΠΠεεττρραα--
λλιιάά..

44..    ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  κκααιι  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  εείίννααιι
ηη  κκααττάά  µµιιαα  ώώρραα  ηηµµεερρηησσίίωωςς  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  χχωωρρίίςς  µµεείίωωσσηη
ττωωνν  ααπποοδδοοχχώώνν  ήή  ηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ηηµµεερρώώνν  άάδδεειιααςς  δδιιαακκοοππώώνν  µµεε  ααπποο--
δδοοχχέέςς  κκααττάά  2200  ηηµµέέρρεεςς  γγιιαα  ααννααππλλήήρρωωσσηη  όόσσοο  ααυυττόό  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν
ττωωνν  άάσσχχηηµµωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  σσττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν..

ΠΠιισσττεεύύοουυµµεε  όόττιι  οοιι  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  σσααςς  λλόόγγοο  κκααιι  ττοουυ  ααυυξξηηµµέέννοουυ
κκύύρροουυςς  σσααςς  θθαα  εείίννααιι  κκααττααλλυυττιικκέέςς  κκααιι  σσααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε  εεκκ  ττωωνν
ππρρόόττεερρωωνν  εεκκ  µµέέρροουυςς  όόλλωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  εεξξόό--
ρρυυξξηηςς  κκααιι  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ττοουυ  λλιιγγννίίττηη..

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆..ΣΣ
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς                                                            ΟΟ  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς
ΠΠρράάσσσσοοςς  ΣΣττέέφφααννοοςς                                    ∆∆ύύννττσσιικκοοςς  ΛΛάάζζααρροοςς

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::    
11..  ΙΙ..ΜΜ..∆∆..ΑΑ
22..  ΓΓΣΣΕΕΕΕ
33..  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ..
44..  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοζζάάννηηςς..
55..  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς..
66..  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ∆∆ΕΕΗΗ//ΑΑΕΕ..
77..  ΓΓ//∆∆ΑΑΝΝΠΠΟΟ    
88..  ΠΠοολλιιττιικκάά  ΚΚόόµµµµαατταα  ––  ΒΒοουυλλεευυττέέςς..    

2277  ΜΜααΐΐοουυ  22000099
ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..  ΕΕππιισσττοολλήήςς::  66001177..22..11
ΧΧεειιρριισσττέέςς  ::  ΣΣοοφφίίαα  ΑΑµµοορριιααννοούύ
ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΣΣααλλααµµααλλίίκκηη
ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100  7722  8899  881155  //662299

ΚΚύύρριιοο  ∆∆ηηµµήήττρριιοο  ΚΚοοννττόό
ΓΓεεννιικκόό  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι  ΚΚοοιι--

ννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς
ΠΠεειιρρααιιώώςς  4400  
110011  8822,,  ΑΑθθήήνναα

Αξιότιµε κύριε Γενι-
κέ Γραµµατέα,

Στο Συνήγορο του
Πολίτη έχει υποβληθεί
αναφορά του συνδικά-
του εργαζοµένων στην
ενέργεια ««ΕΕρργγααττιικκήή
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»», µε αριθ.
πρωτ. 6017/27.03.09,
σχετικά µε τη θέσπιση
µέτρων για τους εργα-
ζόµενους της ∆ηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρι-
σµού (∆ΕΗ), που απασχολούνται σε επικίν-
δυνες και ανθυγιεινές εργασίες στην εξόρυ-
ξη και επεξεργασία του λιγνίτη, είτε µε τη
µορφή της µείωσης του ηµερήσιου ωραρίου
είτε ως πρόσθετη άδεια µε αποδοχές, κατό-
πιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης.

ΙΙ..  ΙΙσσττοορριικκόό
Τον Απρίλιο του 2005 υποβλήθηκε στο

Συµβούλιο της Ευρώπης ... αφορά στο δικαί-
ωµα για δίκαιους  όρους εργασίας και προ-
βλέπει είτε µείωση της διάρκειας της εργα-
σίας είτε συµπληρωµατική άδεια µε αποδο-

χές ως αποζηµίωση για τους εργαζοµένους,
που απασχολούνται σε επικίνδυνες ή ανθυγι-
εινές εργασίες. Με την απόφαση αυτή το
Συµβούλιο των Υπουργών του Συµβουλίου
της Ευρώπης κάλεσε το Κράτος να εξασφα-
λίσει την αποτελεσµατικότητα των δικαιωµά-
των που παραβιάσθηκαν, λαµβάνοντας ειδικά
µέτρα για τη συµµόρφωση µε τον Χάρτη .

Έκτοτε, παρά τις επανειληµµένες οχλή-
σεις προς το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας εκ µέρους τόσο του
συνδικάτου εργαζοµένων στην ενέργεια
««ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»» µε το υπ. αριθ.

4 8 / 1 9 / 0 5 / 2 0 0 8
έγγραφό του όσο και
του Εργατοϋπαλληλι-
κού Κέντρου Νοµού
Κοζάνης µε το υπ.
αριθ 76/08-09-2008
έγγραφό του, εκ
µέρους βουλευτών
στο πλαίσιο του κοι-
νοβουλευτικού ελέγ-
χου µε τις υπ. αριθ.
3381/18.06.2008, υπ.
α ρ ι θ

3524/31.03.2009 και υπ. αριθ.
3526/31.03.2009 Αναφορές και εκ µέρους
του ΙΜ∆Α µε το υπ. αριθ. 10/6.3.2009 έγγρα-
φό του,  κκααννέένναα  µµέέττρροο  δδεενν  έέχχεειι  λληηφφθθεείί  µµέέχχρριι
σσήήµµεερραα  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  κκααιι
ττηη  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
ΧΧάάρρττηη......

ΣΣ..σσ::  ΟΟιι  ππεερριικκοοππέέςς,,  οοιι  σσηηµµεειιώώσσεειιςς  κκααιι  οοιι
υυπποογγρρααµµµµίίσσεειιςς  έέγγιινναανν  µµεε  εευυθθύύννηη  ττηηςς  ΣΣυυνντταα--
κκττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς    

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  πποορρίίσσµµααττοοςς  σσττηη  σσεελλίίδδαα  1100  

Η συνάντηση έγινε την Τετάρτη 12/8/09
στο Υπουργείο Απασχόλησης στην Αθήνα
µετά από αίτηµα της Εργατικής Αλληλεγγύης
για να ζητηθεί η νοµοθετική κατοχύρωση
της µείωσης της χρόνου εργασίας χωρίς µεί-
ωση αποδοχών, σε αντίθεση µε την υπογρα-
φή Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΓΕΝΟΠ
και ∆ΕΗ όπως αρχικά πρότεινε το ΥΠ.ΑΠ. Η
Πρόταση του Συνδικάτου µας ήταν εξ αρχής
η νοµοθετική ρύθµιση και όχι η ΣΣΕ, για να
συµπεριλάβει όλους τους εργαζόµενους
ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση
(µόνιµοι, έκτακτοι, εργολαβικοί, εργαζόµε-
νοι σε ιδιωτικά ορυχεία κλπ). Ο κ. Κοντός
αποδέχτηκε τα επιχειρήµατα του Συνδικά-
του µας και υποσχέθηκε ότι σύντοµα θα
προωθήσει νοµοθετική ρύθµιση. Το ίδιο
είχε υποσχεθεί και η κυρία Πετραλιά πριν
ένα µήνα σε συνάντηση της µε τη
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ όπου της τέθηκε το ίδιο αίτη-
µα.

Πρέπει να τονίσουµε ότι το συνδικάτο
µας ανέδειξε αυτό το ζήτηµα και παλεύει τα
τελευταία χρόνια για να γίνει αποδεκτό από
την πολιτεία και τη ∆ΕΗ.  

Το αίτηµα βασιζόταν εκτός των άλλων,
κυρίως στην απόφαση της Επιτροπής Κοινω-
νικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της
Ευρώπης όπου καταδίκασε τη χώρα µας για
µη λήψη µέτρων για την υγεία των κατοίκων
στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης Πτολεµαΐδας
Φλώρινας και Μεγαλόπολης καθώς και για τη
µη πρόβλεψη µείωσης του χρόνου εργασίας
των εργαζοµένων στο Λιγνίτη. Αυτή η πολύ
σηµαντική για την περιοχή µας και τους
εργαζόµενους απόφαση πάρθηκε µετά από
προσφυγή του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου

για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΙΜ∆Α) και το
Συνδικάτο µας συνεργάστηκε µαζί του από
το αρχικό ακόµα στάδιο προετοιµασίας της
προσφυγής.

Σηµαντική ήταν και η συµβολή των στε-
λεχών του Συνηγόρου του Πολίτη µετά από
αίτηµα της «Εργατικής Αλληλεγγύης» αφού
υποστήριξαν και «έδεσαν» νοµικά τα επιχει-
ρήµατα του συνδικάτου µας. 

Το θέµα πλέον βρίσκεται στο τελικό
στάδιο και µένει ο καθορισµός του αριθµού
των ωρών ή των ηµερών της µείωσης και να
προωθηθεί για νοµοθετική ρύθµιση στη
βουλή! 

Το συνδικάτο µας παρακολουθεί από
κοντά την εξέλιξη της υπόθεσης και παρεµ-
βαίνει σε όλους τους εµπλεκοµένους φορείς
για σύντοµη και δίκαια λύση.

Καλούµε τους εργαζόµενους να πλαι-
σιώσουν τις γραµµές του Συνδικάτου Ενέρ-
γειας «Εργατική Αλληλεγγύη» για να παλέ-
ψουµε µαζί  για:

• ∆ΕΗ δηµόσια 100% κάτω από εργατικό
και κοινωνικό έλεγχο στην υπηρεσία των
εργατικών και λαϊκών συµφερόντων.

• Ενιαίες και ισότιµες εργασιακές σχέ-
σεις γι όλους τους εργαζόµενους.

• Προσλήψεις τακτικού προσωπικού µε
σταθερές και ολοκληρωµένες εργασιακές
σχέσεις.

• Κατάργηση του δουλεµπορίου και των
εργολάβων στην ενέργεια.

• Λήψη Γενναίων και αποτελεσµατικών
µέτρων για την προστασία και την του Περι-
βάλλοντος και των εργασιακών χώρων.

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ααννττιιππρροοσσωωππεείίααςς  ττηηςς  ««ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύης»  
µµεε  ττοονν  ΓΓ..ΓΓ  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  κκ..  ΚΚοοννττό

ΤΤοο  ππόόρριισσµµαα  ττοουυ  ΣΣυυννηηγγόόρροουυ  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  γγιιαα
ττηη  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς πποουυ  

εεκκδδόόθθηηκκεε  µµεεττάά  ααππόό  ααννααφφοορράά ττοουυ  ΣΣυυννδδιικκάάττοουυ
ΕΕννέέρργγεειιααςς  ««ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»»

ΣΣχχόόλλιιοο  ααππόό
ττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα
ΠΠρρωωιιννόόςς  ΛΛόόγγοοςς

Ήταν εκεί
Μπορεί ο πρόεδρος του Σπάρτα�
κου κ. Γιώργος Αδαµίδης να εξέ�
φρασε τη δυσαρέσκειά του για
την ξαφνική επίσκεψη του Γενι�
κού Γραµµατέα του Υπουργείου
Απασχόλησης κ. Κοντού στην
Πτολεµα�δα και την παράλληλη
απουσία των συνδικάτων, αλλά η
Εργατική Αλληλεγγύη ήταν εκεί
και ήταν ενήµερη. Το συνδικάτο
ενεργείας δια µέσω του προέ�
δρου του κ. Στέφανου Πράσσου
ζητά εδώ και χρόνια να νοµοθε�
τηθεί η µείωση του οχταώρου για
τους εργαζοµένους στο λιγνίτη,
για το οποίο και διαβεβαίωσε ο κ.
Κοντός παρισταµένους. Αλλά η
προκήρυξη των πρόωρων εκλο�
γών µεταθέτει χρονικά το όλο
ζήτηµα. Φυσικά το ίδρυµα Μαρα�
γκοπούλου µετά από ενηµέρωση
των εδώ εργαζοµένων ήταν κι
εκείνο που κινήθηκε για τη µείω�
ση του χρόνου εργασίας των
εργαζοµένων στην εξόρυξη κι
επεξεργασία του λιγνίτη.

Ι.Π.

ΟΓΟΣ
ΠΡΩ Ι ΝΟΣΛ
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Η συνάντηση έγινε την Τετάρτη 12/8/09
στο Υπουργείο Απασχόλησης στην Αθήνα
µετά από αίτηµα της Εργατικής Αλληλεγγύης
για να ζητηθεί η νοµοθετική κατοχύρωση
της µείωσης της χρόνου εργασίας χωρίς µεί-
ωση αποδοχών, σε αντίθεση µε την υπογρα-
φή Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΓΕΝΟΠ
και ∆ΕΗ όπως αρχικά πρότεινε το ΥΠ.ΑΠ. Η
Πρόταση του Συνδικάτου µας ήταν εξ αρχής
η νοµοθετική ρύθµιση και όχι η ΣΣΕ, για να
συµπεριλάβει όλους τους εργαζόµενους
ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση
(µόνιµοι, έκτακτοι, εργολαβικοί, εργαζόµε-
νοι σε ιδιωτικά ορυχεία κλπ). Ο κ. Κοντός
αποδέχτηκε τα επιχειρήµατα του Συνδικά-
του µας και υποσχέθηκε ότι σύντοµα θα
προωθήσει νοµοθετική ρύθµιση. Το ίδιο
είχε υποσχεθεί και η κυρία Πετραλιά πριν
ένα µήνα σε συνάντηση της µε τη
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ όπου της τέθηκε το ίδιο αίτη-
µα.

Πρέπει να τονίσουµε ότι το συνδικάτο
µας ανέδειξε αυτό το ζήτηµα και παλεύει τα
τελευταία χρόνια για να γίνει αποδεκτό από
την πολιτεία και τη ∆ΕΗ.  

Το αίτηµα βασιζόταν εκτός των άλλων,
κυρίως στην απόφαση της Επιτροπής Κοινω-
νικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της
Ευρώπης όπου καταδίκασε τη χώρα µας για
µη λήψη µέτρων για την υγεία των κατοίκων
στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης Πτολεµαΐδας
Φλώρινας και Μεγαλόπολης καθώς και για τη
µη πρόβλεψη µείωσης του χρόνου εργασίας
των εργαζοµένων στο Λιγνίτη. Αυτή η πολύ
σηµαντική για την περιοχή µας και τους
εργαζόµενους απόφαση πάρθηκε µετά από
προσφυγή του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου

για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΙΜ∆Α) και το
Συνδικάτο µας συνεργάστηκε µαζί του από
το αρχικό ακόµα στάδιο προετοιµασίας της
προσφυγής.

Σηµαντική ήταν και η συµβολή των στε-
λεχών του Συνηγόρου του Πολίτη µετά από
αίτηµα της «Εργατικής Αλληλεγγύης» αφού
υποστήριξαν και «έδεσαν» νοµικά τα επιχει-
ρήµατα του συνδικάτου µας. 

Το θέµα πλέον βρίσκεται στο τελικό
στάδιο και µένει ο καθορισµός του αριθµού
των ωρών ή των ηµερών της µείωσης και να
προωθηθεί για νοµοθετική ρύθµιση στη
βουλή! 

Το συνδικάτο µας παρακολουθεί από
κοντά την εξέλιξη της υπόθεσης και παρεµ-
βαίνει σε όλους τους εµπλεκοµένους φορείς
για σύντοµη και δίκαια λύση.

Καλούµε τους εργαζόµενους να πλαι-
σιώσουν τις γραµµές του Συνδικάτου Ενέρ-
γειας «Εργατική Αλληλεγγύη» για να παλέ-
ψουµε µαζί  για:

• ∆ΕΗ δηµόσια 100% κάτω από εργατικό
και κοινωνικό έλεγχο στην υπηρεσία των
εργατικών και λαϊκών συµφερόντων.

• Ενιαίες και ισότιµες εργασιακές σχέ-
σεις γι όλους τους εργαζόµενους.

• Προσλήψεις τακτικού προσωπικού µε
σταθερές και ολοκληρωµένες εργασιακές
σχέσεις.

• Κατάργηση του δουλεµπορίου και των
εργολάβων στην ενέργεια.

• Λήψη Γενναίων και αποτελεσµατικών
µέτρων για την προστασία και την του Περι-
βάλλοντος και των εργασιακών χώρων.

Συναντήσεις µε διευθυντικά και συν-
δικαλιστικά στελέχη της ∆ΕΗ στο Λιγνιτι-
κό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας (ΛΚ∆Μ)
είχε χθες το πρωί ο Γεν. Γραµµατέας του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι-
κής Προστασίας κ. Κοντός, που επισκέ-
φτηκε στη συνέχεια τους σταθµούς
παραγωγής και τα ορυχεία για να συζητή-
σει ζητήµατα που αφορούν τις εργασια-
κές σχέσεις, ώστε τα στοιχεία που θα
προκύψουν και µετά από διαβούλευση
που θα ακολουθήσει στο Υπουργείο, να
αποσταλούν στο Συµβούλιο της Ε.Ε. για
τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη.

Ο κ. Κοντός, συνοδευόµενος από
συνδικαλιστικά στελέχη της ∆ΑΚΕ
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και των Εργατικών Κέντρων
Κοζάνης και Πτολεµαΐδας, αρχικά συνο-
µίλησε µε την τοπική ηγεσία της ∆ΕΗ, τον
αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ορυχείων κ. Στέ-
φανο Παλαβό και τον Προϊστάµενο (Κλα-
δάρχη) Μηχανολογικής Συντήρησης κ.
Αντώνη Νίκου, στο γραφείο του οποίου
σε δηλώσεις τους προς τους εκπροσώ-
πους του τύπου, επισήµανε πως βρίσκε-
ται στην περιοχή µε εντολή της Υπουρ-
γού Απασχόλησης κ. Φάνης Πάλλη-
Πετραλιά, προκειµένου να επισκεφτεί
τους χώρους εργασίας στο Ενεργειακό
Κέντρο της χώρας µας.     

Εξηγώντας µάλιστα τους λόγους,
αφού πρώτα διευκρίνισε πως το Υπουρ-
γείο Απασχόλησης δεν είναι υπεύθυνο
για θέµατα υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων στα ορυχεία “γι' αυτό είναι
υπεύθυνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και η
Επιθεώρηση Μεταλλείων” όπως χαρακτη-

ριστικά είπε, υπογράµµισε πως στην
αρµοδιότητά του εντάσσονται ζητήµατα
που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, το
ωράριο, τους χρόνους εργασίας κ.ά.,
ζητήµατα που σήµερα έχουν µια επικαι-
ρότητα, δεδοµένου ότι µια φορά το
χρόνο και συγκεκριµένα κάθε Οκτώβρη
µήνα, µέσω του Υπουργείου Απασχόλη-
σης υποβάλλεται η ετήσια έκθεση στο
Συµβούλιο Υπουργών της Ευρώπης για
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 

“Είναι γνωστό σε όσους εµπλέκονται
στους χώρους εργασίας των ορυχείων
της ∆ΕΗ, ότι υπάρχει µια απόφαση του
Συµβουλίου Υπουργών της Ε.Ε., που
συστήνουν στη χώρα να λάβει µέτρα το
Υπουργείο Ανάπτυξης και η ∆ΕΗ, ώστε
να υπάρξει µια αντιστάθµιση στους εργα-
ζόµενους στα ορυχεία, που αφορά το
χρόνο εργασίας ή τις ηµέρες αδείας
κ.λ.π. 

Ήρθα λοιπόν στην περιοχή για να δω
από κοντά τα θέµατα αυτά και να συζητή-
σω µε τους εργαζόµενους και τους
εκπροσώπους τους, όπως επίσης και µε
τους διευθυντές και τα στελέχη της Επι-
χείρησης, µε σκοπό το επόµενο διάστη-
µα να γίνουν οι διαβουλεύσεις στο
Υπουργείο, να εξετάσουµε το ενδεχόµε-
νο καλυτέρευσης των συνθηκών εργα-
σίας στα ορυχεία και να προχωρήσουµε
στη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων”,
ανέφερε ο κ. Κοντός. 

Σε ερώτηση που του υποβλήθηκε
σχετικά µε τα όσα κατά καιρούς έρχονται
στο φως της δηµοσιότητας για τις συνθή-
κες εργασίας του προσωπικού που απα-

σχολείται σε εργολάβους στους οποίους
η ∆ΕΗ αναθέτει την εκτέλεση µέρους των
εργασιών (µαύρη εργασία, ανασφάλιστοι
εργαζόµενοι κ.λ.π.) και την έλλειψη ελε-
γκτικού µηχανισµού, ο κ. Κοντός απάντη-
σε πως αυτά τα στοιχεία σε καµία περί-
πτωση δεν υφίστανται όσον αφορά τους
εργαζόµενους που ανήκουν στο µόνιµο
προσωπικό της ∆ΕΗ, ενώ στην εµµονή
µας για καταγγελίες που γίνονται κατά
καιρούς από διάφορα σωµατεία και
εκπροσώπους τους, επισήµανε πως µέχρι
σήµερα δεν έχει γίνει καµία τέτοια καταγ-
γελία στην Επιθεώρηση Εργασίας. Μάλι-
στα διευκρινίζοντας πως και στη ∆ΕΗ,
όπως και σε άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις, είναι συχνές οι εργολαβίες,
εξήγησε πως για την έκδοση αδείας τους
είναι αρµόδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης

(αν λειτουργούν νόµιµα ή µη), ενώ η
ευθύνη για το προσωπικό που απασχο-
λούν (αν είναι ασφαλισµένοι οι εργαζόµε-
νοι, αν οι συνθήκες και οι όροι εργασίας
είναι το ίδιο για όλους), ανήκει στο
Υπουργείο Απασχόλησης, οπότε και
ζήτησε στην περίπτωση που διαπιστώνε-
ται κάποια παρατυπία, να καταγγέλλεται
το γεγονός είτε επώνυµα είτε ανώνυµα,
τόσο στο Τοπικό Γραφείο Επιθεώρησης
Εργασίας, όσο και στα Κεντρικά, στην
Αθήνα και διαβεβαίωσε πως “οποιαδήπο-
τε καταγγελία, έστω και ανώνυµη, είµαστε
έτοιµοι να την εξετάσουµε, όπως άλλω-
στε εξετάζουµε κάθε καταγγελία”. 

ΑΑννττιιγγρρααφφήή  ααππόό  ττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ““ΓΓρρααµµµµήή””

ΣΣχχόόλλιιοο  ττηηςς  ««ΕΕρργγααττιικκήήςς
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»  γγιιαα  
ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  

ΓΓ..ΓΓ..  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΑΑΠΠ  
κκ..  ΚΚοοννττοούύ  σστταα  ΟΟρρυυχχεείίαα

ΘΘεεωωρροούύµµεε  όόττιι  ηη  εεππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΓΓ..ΓΓ  σσττοο
ΛΛΚΚ∆∆ΜΜ  γγιιαα  νναα  δδεειι  ααππόό  κκοοννττάά  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς
εερργγαασσίίααςς  σσττοουυςς  ΑΑΗΗΣΣ  κκααιι  σστταα  οορρυυχχεείίαα  ήήτταανν  σσεε
σσωωσσττήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη  γγιιααττίί  έέδδεειιξξεε  όόττιι  ττοο  ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ππήήρρεε  σστταα  σσοοββααρράά  ττηηνν
υυππόόθθεεσσηη  ττηηςς  µµεείίωωσσηηςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς
σσττοουυςς  εερργγααζζοοµµέέννοουυςς  σσττιιςς  λλιιγγννιιττιικκέέςς  δδρραασσττηη--
ρριιόόττηηττεεςς  κκααιι  εείίννααιι  ααπποοφφαασσιισσµµέέννοο  νναα  ττηηνν  κκααττοο--
χχυυρρώώσσεειι  µµεε  ννοοµµοοθθεεττιικκήή  ρρύύθθµµιισσηη..  ΗΗ  εεππίίσσκκεεψψηη
ααπποοττεελλεείί  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  εεππίίσσκκεεψψηηςς  ααννττιιππρροοσσωω--
ππεείίααςς  ττοουυ  ΣΣυυννδδιικκάάττοουυ  µµααςς  ππρριινν  έένναα  ππεερρίίπποουυ
µµήήνναα  σσττοονν  κκ..  ΚΚοοννττόό  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΑΑππαασσχχόό--
λληησσηηςς  όόπποουυ  σσυυµµφφωωννήήθθηηκκεε  νναα  ππρροοωωθθηηθθεείί
ννοοµµοοθθεεττιικκήή  ρρύύθθµµιισσηη  ττοουυ  θθέέµµααττοοςς..  

ΤΤώώρραα  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  σσύύννθθεεσσηη  ττηηςς  ααννττιι--
ππρροοσσωωππεείίααςς  ττωωνν  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττιικκώώνν  ΣΣττεελλεεχχώώνν
((ππααρρόόττιι  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ΤΤηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγ--
γγύύηηςς  κκααλλέέσσττηηκκεε  κκααιι  ππααρρααββρρέέθθηηκκεε  σσττηηνν  εεππίί--
σσκκεεψψηη))  ννοοµµίίζζοουυµµεε  όόττιι  δδεενν  ήήτταανν  οο  εεννδδεεδδεειιγγµµέέ--
ννοοςς  γγιιααττίί  κκααλλέέσσττηηκκαανν  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκάά  σσττεελλέέχχηη
εεννττεελλώώςς  άάσσχχεετταα  µµεε  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  όόππωωςς  ααππόό  ττηη
∆∆ΑΑΚΚΕΕ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ    κκααιι  ττοο  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο
ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς  πποουυ  οουυδδέέπποοττεε  δδιιααττύύππωωσσαανν
ττέέττοοιιοο  ααίίττηηµµαα  κκααιι  δδεενν  κκααλλέέσσττηηκκεε  ππ..χχ  ττοο  ΕΕρργγαα--
ττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοζζάάννηηςς  πποουυ  οοµµόόφφωωνναα  ααπποοφφάάσσιι--
σσεε  κκααιι  κκοοιιννοοπποοίίηησσεε  ααρρµµοοδδίίωωςς  ττοο  ααίίττηηµµάά  ττοουυ
γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς..

ΓΓιιαα  ααυυττόό  οο  ΓΓ..ΓΓ  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  κκααλλέέσσεειι  ααννττιι--
ππρροοσσώώπποουυςς  ααππόό  ττοουυςς  µµααζζιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  πποουυ
ααιιττήήθθηηκκαανν  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ((
ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη  κκααιι  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο
ΚΚοοζζάάννηηςς))  ήή  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  κκααλλεε--
σσττοούύνν  όόλλαα  τταα  ΣΣωωµµααττεείίαα  κκααιι  τταα  ΕΕρργγααττιικκάά
ΚΚέέννττρραα  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύνν  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς
σσττιιςς  λλιιγγννιιττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααννεεξξάάρρττηητταα
ααππόό  ττηηνν  κκοοµµµµααττιικκήή  κκααιι  ππααρρααττααξξιιαακκήή  ττοουυςς
ττοοπποοθθέέττηησσηη..        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα: 21/09/2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αρ.Πρωτ: 837

ΠΡΟΣ:  1)  κ. Γιάννη Σακέλλη Βοηθό Συνή-
γορο του Πολίτη

1) κα Χρύσα Χατζή Βοηθό Συνήγορο
του Πολίτη Χατζηγιάννη Μέξη 5
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Αξιότιµοι Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη
Σε συνέχεια της µε αριθ. πρωτ.

6017.2.1/27-5-2009 επιστολή σας αναφορικά
µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων(2007) που υιοθετή-
θηκε από το Συµβούλιο των Υπουργών του
Συµβουλίου της Ευρώπης ( Resolution
CM/ResChs 2008 1) για το άρθρο 2 παρ. 4 του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που αφορά το
δικαίωµα για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες
εργασίας, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα :

Στη χώρα µας , είναι σε ισχύ ένα σύγχρο-
νο νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία της
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων. Το
πλαίσιο αυτό εναρµονίζεται συνεχώς µε τις
κοινοτικές οδηγίες και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις
Εργασίας ενώ τον έλεγχο και την τήρηση του
εξασφαλίζει το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε), ο κατεξοχήν ελεγκτικός µηχανισµός
του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας για τον έλεγχο της εφαρµογής
της εργατικής νοµοθεσίας.

Τα τελευταία χρόνια , ο τοµέας της επαγ-
γελµατικής ασφάλειας και υγείας έχει τεθεί ως
βασική προτεραιότητα καθώς προάγει την
ποιότητα στην απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό
λαµβάνουµε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα σε κάθε επίπεδο δραστηριοποίησης µε
στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών
εργασίας.

Σταθερή και αταλάντευτη θέση µας είναι η
πρόληψη και εξάλειψη των επαγγελµατικών
κινδύνων και όχι η αποζηµίωση και τα όποια

αντισταθµιστικά οφέλη. Είναι µια θέση που
επενδύει τόσο στην υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων όσο και στον ειλικρινή και
ουσιαστικό διάλογο όλων των εµπλεκοµένων
µερών. Η αντίθετη πολιτική οδηγεί σε αδικαι-
ολόγητο εφησυχασµό της εργοδοσίας και
συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας φιλοσοφίας
λήψης λιγότερων µέτρων µε τη δικαιολογία ότι
η χορηγούµενη αποζηµίωση αντισταθµίζει τις
κακές συνθήκες εργασίας.

Με βάση τις θέσεις αυτές, η χώρα µας
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις όποιες πρω-
τοβουλίες, προτάσεις και αποφάσεις προέρ-
χονται από ευρωπαϊκούς διεθνείς οργανι-
σµούς και στοχεύουν στην αναβάθµιση των
εθνικών πολιτικών και µέτρων για την ενίσχυ-
ση της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµέ-
νων.

Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένη τη
µακρά παράδοση ενεργού συµµετοχής µας
στο Συµβούλιο της Ευρώπης, το Υπουργείο
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας λαµ-
βάνει σοβαρά υπόψη του την Απόφαση και ως
προς τα συµπεράσµατα που άπτονται των
αρµοδιοτήτων του προχώρησε στις ακόλου-
θες ενέργειες:

α) Με την 10/4/2009 επιστολή µας καλέσα-
µε τόσο τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµ-
βουλο της ∆ΕΗ Α.Ε όσο και τη Γενική Οµο-
σπονδία Προσωπικού ∆ΕΗ, τα δύο µέρη που
διαβουλεύονται για τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας, να λάβουν υπόψη τους, κατά την
σύναψη της επόµενης Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας, την προαναφερόµενη απόφαση .

β) Στη συνέχεια ο Γενικός Γραµµατέας ,
∆ηµήτρης Κοντός, επισκέφθηκε το Ενεργεια-
κό Κέντρο της Πτολεµαΐδας και συναντήθηκε
µε στελέχη της ∆ιοίκησης της ∆ΕΗ και µε
εκπροσώπους των εργαζοµένων (2/9/2009).
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να διαπιστώσει τις
συνθήκες εργασίας που επικρατούν στους
χώρους εργασίας στα ορυχεία εξόρυξης λιγνί-
τη και να διερευνήσει δυνατότητες βελτίωσης
τους.

γ) Τέλος, η πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου αποφάσισε το ζήτηµα αυτό να εισαχθεί

στο Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας (ΣΥΑΕ), του οποίου πρόεδρος είναι
ο Γενικός Γραµµατέας, και πέρα των τακτικών
µελών να κληθούν να συµµετάσχουν εκπρό-
σωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης (Επιθεώρη-
ση Μεταλλείων, Γενική ∆ιεύθυνση Φυσικού
Πλούτου), της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, της ∆ΕΗ και των
Σωµατείων των Εργαζοµένων στην εξόρυξη
και επεξεργασία του λιγνίτη µε στόχο τη διε-
ρεύνηση της δυνατότητας λήψης των κατάλλη-
λων µέτρων από την πλευρά της Πολιτείας για
την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκη-
σης των δικαιωµάτων του άρθρου 2 παρ. 4 του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών
εργασίας είναι συνεχής και σε κάθε περίπτω-
ση απαιτεί την ενεργή και ουσιαστική συµµε-
τοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, της
Πολιτείας, των Εργαζοµένων και των Εργοδο-
τών.

Με εκτίµηση,
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοινοποίηση :
1.Γραφείο κας Υπουργού
(σχετ. το 5065/1-6-2009 έγγραφο σας) 2. Υπουργό
Ανάπτυξης
Λεωφόρος Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
3. Πρόεδρο και ∆/ντα Σύµβουλο
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε
Χαλκοκονδύλη 30, 10432 Αθήνα
4. Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου
Λυκαβηττού 1Γ, 10672 Αθήνα
5.Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ -∆ΕΗ
Στουρνάρη 73-75, 10432, Αθήνα
6. Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πτολεµαΐδας
Αγίας Τριάδας 27, 50200 Πτολεµαΐδα
7. Πρόεδρο Σωµατείου Εργαζοµένων «Σπάρτακος»
Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, 50200 Πτολεµαΐδα
8. Πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζοµένων στην
Ενέργεια
«Εργατική Aλληλεγγύη», Ζαφειράκη 4, 50100 Κοζά-
νη 

Συνάντηση  αντιπροσωπείας  της  «Εργατικής  Αλληλεγγγύύηηςς»»  
µε  τον  Γ.Γ  του  Υπουργείου  Απασχόλησης  κ.  Κονττόό

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΓΓρρααµµµµααττέέαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ηηµµήήττρριιοουυ  ΚΚοοννττοούύ  σσττοο  ΛΛιιγγννιιττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ∆∆υυττιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς

Σχόλιο  από
την  εφηµερίδα
Πρωινός  Λόγος

ΕΕππιισσττοολλήή  ττοουυ  ΓΓ..ΓΓ..  ττοουυ  ΥΥππ..  ΑΑππ..  σσττοο  ΣΣυυννήήγγοορροο  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη

Ήταν εκεί
Μπορεί ο πρόεδρος του Σπάρτα�
κου κ. Γιώργος Αδαµίδης να εξέ�
φρασε τη δυσαρέσκειά του για
την ξαφνική επίσκεψη του Γενι�
κού Γραµµατέα του Υπουργείου
Απασχόλησης κ. Κοντού στην
Πτολεµα�δα και την παράλληλη
απουσία των συνδικάτων, αλλά η
Εργατική Αλληλεγγύη ήταν εκεί
και ήταν ενήµερη. Το συνδικάτο
ενεργείας δια µέσω του προέ�
δρου του κ. Στέφανου Πράσσου
ζητά εδώ και χρόνια να νοµοθε�
τηθεί η µείωση του οχταώρου για
τους εργαζοµένους στο λιγνίτη,
για το οποίο και διαβεβαίωσε ο κ.
Κοντός παρισταµένους. Αλλά η
προκήρυξη των πρόωρων εκλο�
γών µεταθέτει χρονικά το όλο
ζήτηµα. Φυσικά το ίδρυµα Μαρα�
γκοπούλου µετά από ενηµέρωση
των εδώ εργαζοµένων ήταν κι
εκείνο που κινήθηκε για τη µείω�
ση του χρόνου εργασίας των
εργαζοµένων στην εξόρυξη κι
επεξεργασία του λιγνίτη.

Ι.Π.

ΟΓΟΣ
TETAPTH 21 OKTΩBPIOY 2009
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ΣΣυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα  88
... Ωστόσο, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της

∆ΕΗ Α.Ε., απευθυνόµενος στον Υπουργό Ανάπτυξης για το
ίδιο θέµα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, µε το
3385/2-7-08 έγγραφό του ισχυρίζεται ότι «οι εργαζόµενοι
στα ορυχεία απολαµβάνουν ήδη τη νοµική προστασία που
προβλέπεται στο άρθρο 2 & 4 του Χάρτη, δεδοµένου ότι
αναγνωρίζεται ότι εκτελούν σκληρή ή επικίνδυνη εργασία και
έχουν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν σε χαµηλότερο
όριο ηλικίας (µείωση του αριθµού ετών έκθεσης)» ενώ «οι
εργαζόµενοι σε βάρδια στα ορυχεία και στους σταθµούς
παραγωγής δικαιούνται συµπληρωµατική άδεια (επιπλέον της
κανονικής άδειας) πέντε (5) ηµερών µε αποδοχές ετησίως».
Σε νεώτερη απάντηση του µε αριθ. 1569/16-4-09, επικαλείται
ως αντισταθµιστικά µέτρα σε συµµόρφωση µε το Χάρτη την
πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω υπαγωγής των εργαζοµένων
στον Κανονισµό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων
(ΒΑΕ) και θεωρεί ότι οι ειδικές άδειες που προβλέπονται από
τη νοµοθεσία για όλους τους εργαζόµενους, όπως οι γονικές
άδειες, οι άδειες ασθενείας, οι αιµοδοτικές, σπουδαστικές
κ.λπ. «στο σύνολό τους συνεπάγονται µειωµένη διάρκεια
εργασίας και δικαίωµα απουσίας». Τέλος, διαβεβαιώνει ότι
µετά την επανεξέταση από την κυβερνητική Επιτροπή του
άρθρου 2 παρ. 4 του ΕΚΧ, «η Επιχείρηση θα προσαρµοστεί
στην κυβερνητική πολιτική σχετικά µε την ανάληψη πρόσθε-
των αντισταθµιστικών µέτρων για όσους εργαζόµενους εκτί-
θενται σε επαγγελµατικούς κινδύνους».

Στην αναφορά του προς το Συνήγορο του Πολίτη το συν-
δικάτο ««ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»» ισχυρίζεται ότι η ειδική άδεια
µε αποδοχές πέντε (5) ηµερών δόθηκε µόνο στους εργαζό-
µενους σε εναλλασσόµενες φυλακές της ∆ΕΗ και καθιερώθη-
κε «για λόγους κοινωνικής αποµόνωσης της κατηγορίας
αυτής των εργαζοµένων», όπως προκύπτει από την υπ. αριθµ.
273/85 απόφαση της ∆ιοίκησης, που προσκοµίσθηκε στην
Ανεξάρτητη Αρχή. Επίσης, το συνδικάτο επικαλείται την Επι-
χειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Προσωπικού Ελλη-
νικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ), έτους 1991, µε την οποία
δόθηκε ειδική άδεια απουσίας δέκα (10) ηµερών µε αποδο-
χές στο προσωπικό των ΕΛΤΑ, που εργάζεται στο Θριάσιο
Πεδίο, στη Μεγαλόπολη, στην Κοζάνη, στην Πτολεµαΐδα,
στον Κρόκο και στο Αµύνταιο. Με βάση τα παραπάνω, ττοο
σσυυννδδιικκάάττοο  ««ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»» διεκδικεί ττηη  µµεείίωωσσηη  ττοουυ
ωωρρααρρίίοουυ  κκααττάά  µµίίαα  ((11))  ώώρραα  ηηµµεερρηησσίίωωςς χωρίς µείωση των απο-
δοχών ή ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ηηµµεερρώώνν  ααδδεείίααςς  µµεε  ααπποοδδοοχχέέςς  κκααττάά
εείίκκοοσσιι  ((2200))  ηηµµέέρρεεςς, για αναπλήρωση των βλαβερών επιπτώσε-
ων στην υγεία των εργαζοµένων.

ΙΙΙΙ..  ΝΝοοµµιικκόό  ππλλααίίσσιιοο
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4, του ΕΚΧ : 
«Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης του

δικαιώµατος για δίκαιους όρους εργασίας, τα Συµβαλλόµενα
Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση:[….] 4 Να εξασφαλί-
ζουν στους εργαζόµενους που απασχολούνται σε ορισµένες
επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες είτε µείωση της διάρκειας
της εργασίας είτε συµπληρωµατική άδεια µε αποδοχές»

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2, του ΕΚΧ: 
«Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης του

δικαιώµατος για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, τα
Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση: [….] 2.
να καθορίζουν µέτρα ελέγχου της εφαρµογής των κανονι-
σµών αυτών».

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ΕΚΧ: 
«Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκησης του

δικαιώµατος για προστασία της υγείας, τα Συµβαλλόµενα
Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να λαµβάνουν απευθεί-
ας, είτε µε τη συνεργασία δηµοσίων και ιδιωτικών οργανώσε-
ων, κατάλληλα µέτρα που θα αποσκοπούν ιδίως:

1. στην εξάλειψη κατά το δυνατό των κινδύνων που απει-
λούν την υγεία

2. στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρε-
σιών ενηµέρωσης για τη βελτίωση της υγείας και την ανάπτυ-
ξη ατοµικής ευθύνης στο τοµέα της υγείας

3. στην πρόληψη, κατά το δυνατό, των επιδηµικών, ενδη-

µικών και άλλων ασθενειών».
Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε το σηµείο 11, του Μέρους I,

του ΕΚΧ, που καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές της κοινω-
νικής πολιτικής των κρατών-µελών: 

«Tα Συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρίζουν ως στόχο της
πολιτικής τους, που θα προωθήσουν µε κάθε πρόσφορο
µέσο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής
άσκησης των ακόλουθων δικαιωµάτων και αρχών: [….] 

11. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να επωφελείται από
κάθε µέτρο που του επιτρέπει να απολαµβάνει το υψηλότε-
ρο δυνατό επίπεδο υγείας».

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος: 
«1. Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από

το Κράτος, που µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απα-
σχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύ-
ψωση του εργαζόµενου αγροτικού και αστικού πληθυσµού. 

Όλοι οι εργαζόµενοι ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διά-
κριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία
ίσης αξίας.

2. Με νόµο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που
συµπληρώνονται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας
συναπτόµενες µε ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και, αν αυτές
αποτύχουν, µε τους κανόνες που θέτει η διαιτησία»

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγµατος: 
«3. Το Κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και

παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του
γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.»

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγµατος:  
«1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλ-

λοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του
καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να
παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαί-
σιο της αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την
προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύντα-
ξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγο-
ρεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των
δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονο-
µία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την
επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον.»

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 174 παρ. 1 της Συνθήκης
περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (κωδικοποιηµέ-
νη):  

«1. Η πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλ-
λοντος συµβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων στόχων:

-τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας
του περιβάλλοντος,

-ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ,
-τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών

πόρων,
-την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, µέτρων για την αντι-

µετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσµιων περιβαλλοντικών
προβληµάτων».

ΙΙΙΙΙΙ..  ΕΕππιισσηηµµάάννσσεειιςς
Στην απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών

∆ικαιωµάτων επισηµαίνει, επίσης, ότι τταα  ΚΚρράάττηη,,  ααπποοδδεεχχόόµµεε--
νναα  ττοο  άάρρθθρροο  22  ππααρρ..  44  ττοουυ  ΧΧάάρρττηη  δδεεσσµµεεύύοοννττααιι  νναα  ππααρρέέχχοουυνν
σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  πποουυ  εεκκττίίθθεεννττααιι  σσεε  εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύςς  κκιινν--
δδύύννοουυςς  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  σσεε  χχρρόόννοο  (232) και διαπιστώνει ότι η
Ελλάδα ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια µια πολιτική πρόλη-
ψης και εξάλειψης των επαγγελµατικών κινδύνων αντί µιας
πολιτικής αποζηµίωσης για τους κινδύνους αυτούς (233). Η
Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση των Κρατών βάσει του
άρθρου 2 παρ. 4 συνίσταται στη λήψη µέτρων αποζηµίωσης,
όταν οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε µόνιµους κινδύνους που
δεν µπορούν να εξαλειφθούν ή να µειωθούν επαρκώς παρά
την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και
προστασίας (234) και ότι οο  εεξξοορρυυκκττιικκόόςς  ττοοµµέέααςς  εεξξαακκοολλοουυθθεείί
νναα  εείίννααιι  έέννααςς  ιιδδιιααζζόόννττωωςς  εεππιικκίίννδδυυννοοςς  ττοοµµέέααςς,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  οοιι
κκίίννδδυυννοοιι  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  δδεενν
µµπποορροούύνν  νναα  εεξξααλλεειιφφθθοούύνν. Εποµένως το Κράτος ήταν υποχρε-
ωµένο να λάβει, εκτός από µέτρα πρόληψης και προστασίας,
και µέτρα αποζηµίωσης στον τοµέα αυτό (235). 

Ως προς το επιχείρηµα της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι
δεν ευθύνεται για την έλλειψη διατάξεων που να ρυθµίζουν
το θέµα αυτό στις συλλογικές συµβάσεις, η Επιτροπή υπεν-
θυµίζει ότι εάν τα Κράτη επιλέξουν να αφήσουν τις συλλογι-
κές συµβάσεις να εξασφαλίσουν την εφαρµογή του Χάρτη,
πρέπει το «Κράτος» να εγγυάται την αποτελεσµατικότητα
των δικαιωµάτων (238). Τέλος, στην παρούσα υπόθεση, οο
ιισσχχύύωωνν  εελλλληηννιικκόόςς  ννόόµµοοςς  δδεενν  εεππιιββάάλλλλεειι  οοιι  σσυυλλλλοογγιικκέέςς  σσυυµµββάά--
σσεειιςς  νναα  ππρροοββλλέέπποουυνν  µµέέττρραα  ααπποοζζηηµµίίωωσσηηςς  πποουυ  νναα  εεππιιδδιιώώκκοουυνν
ττοο  σσκκοοππόό  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  22  ππααρρ..  44,,  αακκόόµµηη  κκιι  αανν  οοιι  κκοοιιννωωννιικκοοίί
εεττααίίρροοιι  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ππρροοφφααννώώςς  νναα  ττοο  κκάάννοουυνν..  ΩΩςς  εεκκ
ττοούύττοουυ,,  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  κκρρίίννεειι  όόττιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  σσυυλλλλοογγιικκήήςς
δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηηςς  δδεενν  ππρροοσσφφέέρρεειι  εεππααρρκκεείίςς  εεγγγγυυήήσσεειιςς  ώώσσττεε

ττοο  άάρρθθρροο  22  ππααρρ..  44  νναα  γγίίννεειι  σσεεββαασσττόό..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  δδιιααππιισσττώώννεειι
όόττιι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  δδεενν  έέλλααββεε  κκααννέένναα  µµέέττρροο  aa  ppoosstteerriioorrii,,  γγιιαα  νναα
εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  πποουυ
εεγγγγυυάάττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  22  ππααρρ..  44  ((223399))..

Όταν το κοινωνικό κράτος, ως εργασιακός νοµοθέτης,
διαµορφώνει τη θεσµική διάπλαση της σχέσης εργασίας,
θέτοντας κατώτατα όρια προστασίας της εργασίας, δρα ως
ρυθµιστικό όργανο έξω και πάνω από τα αντιτιθέµενα συµφέ-
ροντα εργοδοτών και εργαζοµένων, αναπτύσσοντας την κοι-
νωνική πολιτική του κράτους  . Οι όροι εργασίας που δηµι-
ουργεί ο νοµοθέτης έχουν ως δικαιολογητικό λόγο, που εξυ-
πηρετεί το γενικό συµφέρον, την προστασία των εργαζοµέ-
νων. Με αυτόν τον τρόπο διαµορφώνεται το κρατικό προστα-
τευτικό δίκαιο της εργασίας ...

Πράγµατι, η απόφαση της ΕΕΚ∆ θεωρεί ως minimum
κατοχύρωσης του δικαιώµατος του άρθρου 2 παρ. 4 του ΕΚΧ
τα αντισταθµιστικά µέτρα µείωσης της διάρκειας εργασίας ή
συµπληρωµατικής άδειας µε αποδοχές για τους εργαζόµε-
νους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές
εργασίες στην εξόρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη. Σε συν-
δυασµό µε την προστασία του δικαιώµατος σε ένα υγιές
περιβάλλον, το Κράτος οφείλει να λάβει κάθε χρήσιµο µέτρο
για να βελτιώσει, πέρα από την κατοχύρωση του minimum
όπως ορίζεται στην απόφαση, την προστασία των προαναφε-
ρόµενων δικαιωµάτων, προκειµένου να τηρήσει τις διεθνείς
δεσµεύσεις της χώρας . 

Κατόπιν τούτων, ο Συνήγορος του Πολίτη σας παρακαλεί
να επανεξετάσετε το θέµα χορήγησης αντισταθµιστικών
µέτρων, είτε µε τη µορφή της µείωσης του ηµερήσιου ωρα-
ρίου είτε ως πρόσθετη άδεια µε αποδοχές, για τους εργαζό-
µενους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές
εργασίες στην εξόρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη, επιση-
µαίνοντάς σας ότι η παραχώρηση της άσκησης της ρυθµιστι-
κής σας αρµοδιότητας στους κοινωνικούς εταίρους όσον
αφορά στα κατώτατα όρια όρων και συνθηκών εργασίας κατά
την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ΕΚΧ, δεν παρέ-
χει επαρκείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσµα-
τικής άσκησης των δικαιωµάτων αυτών στο πλαίσιο των υπο-
χρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα από το Χάρτη.

Με τιµή,
Γιάννης Σακέλλης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

Χρύσα Χατζή  

ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

Κυρία Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, 
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
Πειραιώς 40 
101 82, Αθήνα 

Κύριο Κωστή Χατζιδάκη
Υπουργό Ανάπτυξης
Λεωφόρος Μεσογείων 119 
101 92, Αθήνα

Κύριο Παναγιώτη Αθανασόπουλο
Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.
Χαλκοκονδυλη 30
104 32, Αθήνα

Κυρία Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του 
Ανθρώπου
Λυκαβηττού 1Γ
106 72, Αθήνα

Κύριο Νικόλαο Φωτόπουλο
Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ
Στουρνάρη 73-75
104-32, Αθήνα 

Κύριο Στέφανο Πράσσο
Πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζοµένων στην Ενέργεια 
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
Τ.Θ. 1389
501 00, Κοζάνη

ΣΣ..σσ::  ΟΟιι  ππεερριικκοοππέέςς,,  οοιι  σσηηµµεειιώώσσεειιςς  κκααιι  οοιι  υυπποογγρρααµµµµίίσσεειιςς
έέγγιινναανν  µµεε  εευυθθύύννηη  ττηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

OKTΩBPIOΣ 2009 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH10 ΘΘέέσσεειιςς  κκααιι  ααππόόψψεειιςς

ΑΑπποοσσππάάσσµµαατταα  ααππόό  ττοο  ππόόρριισσµµαα  ττοουυ  ΣΣυυννηηγγόόρροουυ  
ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  γγιιαα  ττηη  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς  
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ΑΠANTHΣH THΣ «ΕPΓATIKHΣ ΑΛΛHΛEΓΓYHΣ» ΣTHN ΠPOΣΠAΘEIA KAΠEΛΩMATOΣ TOY AΓΩNA TOY ΣYN∆IKATOY

ΚΚααλλώώςς  ττοουυςς  µµααςς  κκιι  ααςς  άάρργγηησσαανν!!
Επιτέλους, βγήκε η πρώτη ανακοίνωση

του «Σπάρτακου» που αφορά την µείωση
του χρόνου εργασίας στους εργαζοµένους
στις λιγνιτικές δραστηριότητες, µε βάση την
απόφαση του Σ.τ.Ε. που βγήκε µετά από
προσφυγή του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου
(ΙΜ∆Α)!

Ειλικρινά, χαιρετίζουµε την απόφαση του
«Ισχυρού Χαρτιού της Περιοχής» να ασχο-
ληθεί µε ένα, µέχρι πρότινος «ανύπαρκτο
ζήτηµα», που υπήρχε «µόνο στα φαντασµέ-
να µυαλά των στελεχών της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης» ή αφορούσε «παιχνίδια των Μ.Κ.Μ
και της Μαραγκοπούλου»! 

Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι εδώ και τέσ-
σερα χρόνια που η «Εργατική Αλληλεγγύη»
σήκωσε το ζήτηµα σε όλα τα επίπεδα (∆ΕΗ,
Βουλή, Ευρωβουλή, Υπουργεία, ΙΜ∆Α, Συνή-
γορο του Πολίτη κλπ) ο Σπάρτακος δεν
έστειλε ούτε ένα επίσηµο έγγραφο, δεν
έβγαλε ούτε µία ανακοίνωση και γενικά προ-
σπάθησε (για ποιο λόγο άραγε;) να θεωρήσει
το ζήτηµα ως ανύπαρκτο!

Εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο να απο-
δείξουµε τα αυτονόητα αφού γνωρίζουν όλοι
οι εργαζόµενοι και η τοπική κοινωνία την
πορεία αυτής της υπόθεσης, µόνο µέσα από
τα έγγραφα και τις ανακοινώσεις του Συνδι-
κάτου µας, που φρόντισε να τα κοινοποιεί
στον τύπο και στους χώρους εργασίας.
Παρόλα αυτά µε λίγα λόγια, (γιατί έτσι κι
αλλιώς υπάρχουν οι µαρτυρίες και τα ντο-
κουµέντα που είναι στη διάθεση του καθε-
νός) θα απαντήσουµε στην ανακοίνωση του

«Σπάρτακου» που προσπαθεί µε ψέµατα να
«αποκαταστήσει την αλήθεια»!

1) Το 2005 το Συνδικάτο µας λειτούργη-
σε για ένα διάστηµα µε προσωρινή διοίκηση
και έκανε ήδη και τις πρώτες του εκλογές!
Άρα «δεν υπήρχε καν», µόνο στα µυαλά των
συντακτών της ανακοίνωσης.

2) Ακόµα και αν δεν είχαµε, όπως ισχυ-
ρίζονται νοµική υπόσταση, ποιος µας απαγό-
ρευε να συνεργαστούµε µε τους επιστήµο-
νες του ΙΜ∆Α (οι οποίοι ζουν, είναι πολύ
νέοι και µπορεί όποιος θέλει να τους ρωτή-
σει) για να δώσουµε τα στοιχεία που χρειά-
ζονταν; Εµείς ποτέ δεν ισχυριστήκαµε ότι
κάναµε εµείς την προσφυγή αλλά το ΙΜ∆Α
που (παρά την απαξίωση από το συγκεκριµέ-
νο σωµατείο) είναι η µοναδική οργάνωση της
χώρας µας που είχε αυτό το δικαίωµα! 

3) Η µοναδική αναφορά που έκανε ο
Σπάρτακος για το θέµα αυτό (ανάµεσα σε
150 ακόµα αιτήµατα) ήταν στο εξώδικο για
την πρόταση της ΕΣΣΕ του 2008 (όπου την
έκανε και το σωµατείο «Η ΕΝΩΣΗ», το ΣΟΣ
της Μεγαλούπολης κ.α) και θα είχε κάποια
αξία µόνο εάν η ΓΕΝΟΠ την συµπεριλάµβα-
νε στο πλαίσιο δράσης (κάτι που δεν έγινε)
µιας και µόνο η Οµοσπονδία διαπραγµατεύ-
εται τις Συµβάσεις και όχι τα πρωτοβάθµια.
Επίσης αν έµπαιναν στον κόπο να διαβάσουν
την απόφαση θα καταλάβαιναν ότι απαιτεί
νοµοθετική ρύθµιση (αυτό που ζητάει όλα
αυτά τα χρόνια η Εργατική Αλληλεγγύη) και
όχι ΣΣΕ όπως πρότειναν αυτοί! 

4) Αλήθεια δεν γνώριζαν τόσα χρόνια ότι

οι εργαζόµενοι στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ
παίρνουν (και πολύ σωστά κατά τη γνώµη
µας) επιπλέον κανονική άδεια στο νοµό µας
για την επιβάρυνση από το περιβάλλον στην
υγεία τους; Αυτοί γιατί ποτέ δεν το απαίτη-
σαν για τους εργαζόµενους στην πηγή της
ρύπανσης; 

5) Η «Εργατική Αλληλεγγύη»
ήταν το πρώτο, το τελευταίο
και το µοναδικό που
ασχολήθηκε µε το θέµα
και δεν περίµενε να
δει το εξώδικο του
Σπάρτακου, το οποίο
εκδόθηκε τον Απρίλη
του 2008, αφού το
συνδικάτο προσκλή-
θηκε από το ΙΜ∆Α και
ήταν το µοναδικό συνδι-
κάτο εργαζοµένων που συµ-
µετείχε στην παρουσίαση της
απόφασης που έγινε στην Αθήνα τις 5 Ιουνί-
ου του 2007!

Σ αυτό λοιπόν που πρέπει να απαντήσει
(στους εργαζόµενους αλλά και στα µέλη του
και στα στελέχη του) η ηγετική οµάδα του
Σπάρτακου δεν είναι αν ασχολήθηκε, (γιατί
το ξέρουν όλοι ότι δεν το έκανε) αλλά γιατί
δεν ασχολήθηκε µε την υπόθεση; 

Υποτίµησε όντως το ζήτηµα, µιας και
τελευταία ασχολείται αποκλειστικά µε το
επενδυτικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ ή υπήρχε
«άνωθεν εντολή» να το αποσιωπήσει αφού
είναι γνωστές οι σχέσεις της ηγετικής του

οµάδας µε την εργοδοσία (∆ΕΗ)  η οποία θα
χάσει χιλιάδες εργατοώρες και θα χρειαστεί
να κάνει εκατοντάδες προσλήψεις στην
περιοχή µας µε την εφαρµογή και µόνο
αυτής της απόφασης; 

Μήπως φοβούνται ότι ανοίγει ο δρόµος
πλέον για την εφαρµογή της «5ης φυλακής»
και στα ορυχεία που θα δώσει πίσω τα κλεµ-

µένα στους εργαζόµενους των ορυχεί-
ων και θα φέρει αναγκαστικά και µε

το νόµο άλλες 700 νέες θέσεις
στην περιοχή;     (Αλήθεια πόσες
θέσεις θα δώσει «η αντιρρυπα-
ντική µονάδα»;)

Εµείς δεν αρνούµαστε (είναι
στις αρχές µας και το κάναµε
πάρα πολλές φορές στην πράξη)

την κοινή δράση των συνδικάτων,
αρκεί να αφορά τα συµφέροντα των

εργαζοµένων και της κοινωνίας, να
κινείται σε ταξική, αγωνιστική κατεύθυνση,

να είναι σε ισότιµη βάση, χωρίς καµία διάθε-
ση καπελώµατος και να µη γίνεται όπως τώρα
εκ των υστέρων! 

Καλούµε όλους τους εργαζόµενους να
συσπειρωθούν στο Συνδικάτο Ενέργειας
«Εργατική Αλληλεγγύη» για να αγωνιστούµε
µαζί για την κατοχύρωση και επέκταση των
δικαιωµάτων µας και να είναι σίγουροι ότι θα
έχουµε και άλλες και µεγαλύτερες κατακτή-
σεις!  

Κοζάνη 13/10/2009                                                                                                          
Προς : Συνδικαλιστικές Οργα-

νώσεις του Ενεργειακού Κέντρου
Κοζάνης - Πτολεµαΐδας- Φλώρι-
νας.

Θέµα: Θεσµοθέτηση µείωσης
του χρόνου εργασίας στους εργα-
ζόµενους στην εξόρυξη και επε-
ξεργασία του Λιγνίτη.

Σχετικά: 
1. Απόφαση της Επιτροπής

Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης

2. Πόρισµα του Συνηγόρου
του Πολίτη αρ.πρ. επιστολής
6017.2.1

3. Έγγραφο του Γ.Γ του
Υπουργείου Απασχόλησης. αρ.πρ.
837/21-9-09

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Όπως θα γνωρίζεται το συνδι-

κάτο µας ασχολήθηκε σε όλα τα
επίπεδα τα τελευταία χρόνια για
µείωση του χρόνου εργασίας των
εργαζοµένων στην εξόρυξη και
επεξεργασία του λιγνίτη όπως
προκύπτει από την 6.12.2006 από-
φαση της Επιτροπής Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της
Ευρώπης, η οποία υιοθετήθηκε
από το Συµβούλιο των Υπουργών
του Συµβουλίου της Ευρώπης µε
την από 16.1.2008 απόφαση του
µε αριθµό CM/ResChS (2008)1. Η
απόφαση εκδόθηκε µετά από την
προσφυγή αρ. 30/2005 του Ιδρύ-
µατος Μαραγκοπούλου για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΙΜ∆Α) καταδίκασε το Ελληνικό
∆ηµόσιο για παραβίαση του
άρθρου 2§4 (∆ικαίωµα για ∆ίκαιες

Συνθήκες Εργασίας), «διότι δεν
έχουν προβλεφθεί για τους εργα-
ζοµένους µείωση της διάρκειας
εργασίας ή συµπληρωµατικές
άδειες µε αποδοχές, όπως το
άρθρο απαιτεί»

Μετά από µια χρονοβό-
ρα διαδικασία όπου
επανήλθε ξανά µετά
από αίτηµά µας το
(ΙΜ∆Α), ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη
που «δένει» νοµι-
κά απ όλες τις
πλευρές το ζήτη-
µα, τις αλλεπάλλη-
λες αναφορές στη
βουλή από τον βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν-
νη ∆ραγασάκη και τις ανταλ-
λαγές επιστολών µε το ΥΠ.ΑΠ, η
προηγούµενη ηγεσία του Υπουρ-
γείου αποδέχτηκε το αίτηµά µας
και αποφάσισε να παραπέµψει
τον αριθµητικό καθορισµό των
ηµερών αδείας ή την µείωση του
ωραρίου στην Επιτροπή Υγιεινής
και Ασφάλειας του Υπ.Απ. η οποία
µετά από συνεδρίαση που θα
συµµετέχουν εκτός των άλλων η
ΓΕΝΟΠ και τα σωµατεία των
ενεργειακών κέντρων  θα φέρει
πρόταση στον Υπουργό για να το
προωθήσει για νοµοθετική ρύθµι-
ση.

Το Συνδικάτο µας παίρνει την
πρωτοβουλία να καλέσει τα συνδι-
καλιστικά όργανα της περιοχής
για να καθορίσουµε από κοινού
τις επόµενες ενέργειες για:

1) Συντονισµό των κινήσεών
µας για προώθηση του αιτήµατος

στη νέα ηγεσία του Υπουργείου
και στους άλλους αρµόδιους
φορείς.

2) Καθορισµό από κοινού του
αριθµού των ωρών µείωσης του
ωραρίου ή  των ηµερών αδείας

διακοπών µε αποδοχές
που θα απαιτηθούν.

3) Τον ορισµό
των εργαζοµέ-
νων που θα
δικαιούνται την
εν λόγω µείω-
ση του χρόνου
εργασίας.

Γι αυτό σας
καλούµε σε

σύσκεψη την Τρίτη
20 Οκτωβρίου και

ώρα 7.00 µ.µ στο Εργατι-
κό Κέντρο Νοµού Κοζάνης. 

Για το ∆.Σ
Ο Πρόεδρος                                                           
Ο Γραµµατέας
Πράσσος Στέφανος                                              
∆ύντσικος Λάζαρος

Κοινοποίηση:  
1. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης
2. Εργατικό Κέντρο Πτολε-

µαΐδας
3. Περιφερειακό Γραφείο της

ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
4. Ένωση
5. Σπάρτακος
6. ΕΤΕ/∆ΕΗ
7. Σωµατείο Χειριστών ΛΚ∆Μ
8. Λυγκιστής
9. ΣΕΕΕΝ
10. ΣΟΣ Μεγαλόπολης

ΚΚάάλλεεσσµµαα  όόλλωωνν  ττωωνν  σσωωµµααττεείίωωνν  ττοουυ  
ΕΕννεερργγεειιαακκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ    γγιιαα  κκααθθοορριισσµµόό  

κκοοιιννήήςς  σσττάάσσηηςς  κκααιι  σσυυννττοοννιισσµµόό  ττοουυ  ααγγώώνναα

AAππόόσσππαασσµµαα  ααππόό  ττηηνν  ππρροοσσφφηηγγήή  ττοουυ  
ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  

∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς
Και ένα ντοκουµέντο, η σελίδα 74 του υποµνήµατος του ΙΜ∆Α προς

την Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, αφιε-
ρωµένο σ αυτούς που έγραψαν ότι «η Εργατική Αλληλεγγύη δεν είχε νοµι-
κή οντότητα, δηλαδή απλά δεν υπήρχε καν στο στάδιο της προσφυγής»! 
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∆ελτίο τύπου του Σωµατείου
εργαζοµένων στη WIND /Αθήνα,
03.09.2009

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ,
ΝΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συνάδελφοι,
η διοίκηση της WIND δέχτηκε

την επαναπρόσληψη της συναδέλ-
φου Όλγας Κολιούση, σε συνά-
ντηση µε το ∆Σ του Σωµατείου
µας, το απόγευµα της 3 Σεπτεµ-
βρίου, µέρα της 24ωρης πανελλα-
δικής µας απεργίας. Από το πρωί
της Παρασκευής 4/9, η συνάδελ-
φος επιστρέφει στη δουλειά της.

Είναι µια µεγάλη νίκη του
Σωµατείου µας και του πλατιού
κινήµατος που οργανώθηκε γύρω
από την Επιτροπή Αλληλεγγύης, µε
δεκάδες σωµατεία και εκατοντά-
δες συναδέλφους από πολλούς
κλάδους και χώρους δουλειάς,
που µας συµπαραστάθηκαν µε
ανιδιοτέλεια και συναδελφική
αυτοθυσία.

Τώρα πια φαίνεται ότι οι απο-
λύσεις δεν είναι «θεϊκή κατάρα»
για να τις υποµένουµε µοιρολατρι-
κά. Ότι η αυθαιρεσία και αλαζο-
νεία των εργοδοτών δεν είναι ανί-
κητη. Όχι µόνο επειδή υπάρχει
εργατική νοµοθεσία, αλλά κυρίως
όταν στηριζόµαστε στις δικές µας
δυνάµεις, στη δική µας ενότητα
και αλληλεγγύη. Όταν δεν παρακα-
λάµε για τα αιτήµατά µας, αλλά τα
διεκδικούµε αγωνιστικά και απο-
φασιστικά.

Η πρωτοφανής και καθολική
επιτυχία της απεργίας δεν ήρθε

από το πουθενά, αλλά από την κλι-
µάκωση της δράσης και της δου-
λειάς του Σωµατείου και της Επι-
τροπής Αλληλεγγύης (παραστά-
σεις διαµαρτυρίας κλπ.). Για πρώτη
φορά «νέκρωσε» όλη η εταιρία,
πράγµα που στηρίχτηκε πάνω απ'
όλα σε όλους τους συναδέλφους
που απήργησαν, που στήριξαν -ο
καθένας µε τον τρόπο του- τις
απεργιακές συγκεντρώσεις, που
είδαν την ουσία της κινητοποίησης
και όχι την προσωρινή «αναστάτω-
ση».

Αυτή η επιτυχία ανοίγει δρό-
µους για την αποτελεσµατική υπε-
ράσπιση κάθε απολυµένου συνα-
δέλφου, ανεξάρτητα αν είναι
µέλος του ∆Σ ή όχι. Για την καλύ-
τερη διεκδίκηση των αιτηµάτων
µας: επαναφορά των κουπονιών,
υπογραφή ΕΣΣΕ µε 100 ευρώ
αύξηση για όλους, µετατροπή των
συµβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Για διασφάλιση των θέσεων και
σχέσεων εργασίας, ενάντια σε
φραντσάιζ, υπεργολαβίες κλπ.,
αλλά και µε τις απειλές που δια-
γράφει για όλους µας ο δανεισµός
της εταιρίας.

Αυτή τη νίκη πρέπει να την
ολοκληρώσουµε: ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ «ΑΠΕΡΓΙΑ». Να µην επιτρέ-
ψουµε κανένα αποπροσανατολι-
σµό της συζήτησης, για να δηλώ-
σουµε δήθεν «παρεµπόδιση».
Αυτό επιτρέπει σε κάθε είδους
«καλοθελητές» να ακυρώνουν το
απεργιακό δικαίωµα, τις αποφά-
σεις που παίρνουµε συλλογικά µε
ανοιχτές και δηµοκρατικές διαδι-

κασίες, όπου όλοι οι συνά-
δελφοι µπορούν να τοποθε-
τηθούν. Ας µην τους κάνου-
µε τη χάρη!

- ΑΣΚΗΣΑΜΕ ΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

- ΚΑΝΕΝΑΣ
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ
ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ
ΑΠ' ΑΥΤΟ

ΜΜΕΕ  ΨΨΗΗΛΛΑΑ  ΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΙΙ,,
∆∆ΗΗΛΛΩΩΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ

««ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ»»

ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ,,  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΕΕ
ΤΤΟΟ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ,,  ΣΣΤΤΙΙΣΣ

∆∆ΥΥΣΣΚΚΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΜΜΑΑΧΧΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ

ΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ

OKTΩBPIOΣ 2009 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH12 ΠΠααιιδδεείίαα

ΗΗ  ΜΜΟΟ∆∆  πποουυ  ααφφοορράά  ττηηνν  ρρύύθθµµιισσηη  ττωωνν
ααδδεειιώώνν  ττωωνν  σσυυννααδδέέλλφφωωνν  µµεε    ααννααππηηρρίίαα  ττρροο--
πποοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  11999999  κκααιι  ααππόό  6677%%  ααννααππηηρρίίαα
κκααιι  ππάάννωω  πποουυ  χχρρεειιάάζζοονντταανν  οοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι
γγιιαα  νναα  ππάάρροουυνν  ττιιςς  66  ηηµµέέρρεεςς  εεππιιππλλέέοονν  κκααννοο--
ννιικκήή  άάδδεειιαα  έέγγιιννεε  5500%%  κκααιι  ππάάννωω..ΑΑλλλλάά  εεννώώ
ααυυττόό  ίίσσχχυυεε  γγιιαα  όόλληη  ττηη  ∆∆ΕΕΗΗ,,  δδεενν  ίίσσχχυυεε  σστταα
οορρυυχχεείίαα  όόπποουυ  εεππίί  µµιιαα  δδεεκκααεεττίίαα  κκααιι  ππλλέέοονν
πποουυ  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  ηη  ΜΜΟΟ∆∆  οοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι
σσττιιςς  γγρρααµµµµααττεείίεεςς  µµεε  εεννττοολλήή  ττωωνν  ππρροοϊϊσσττααµµέέ--
ννωωνν  ττοουυςς    ααππααιιττοούύσσαανν  ββεεββααιιώώσσεειιςς  µµεε  ααννααππηη--
ρρίίαα  άάννωω  ττοουυ  6677%%  γγιιαα  νναα  δδώώσσοουυνν  ττηη  σσυυγγκκεε--
κκρριιµµέέννηη  άάδδεειιαα..

Έτσι στερούσαν από πολλούς συναδέλφους τις άδειές
που δικαιούνταν! 

Το συνδικάτο µας έψαξε και βρήκε την τροποποίηση
της συγκεκριµένης ΜΟ∆, την φέρνει στην επικαιρότητα
και καλεί όλους τους συναδέλφους που έχουν προβλήµα-
τα υγείας που συνιστούν αναπηρία άνω του 50% να υποβά-
λουν  τα χαρτιά τους στις γραµµατείες για να πάρουν τις
άδειες 

ΆΆννιισσηη  µµεεττααχχεείίρριισσηη  
ττωωνν εερργγααζζοοµµέέννωωνν  

σστταα  ΟΟρρυυχχεείίαα  αακκόόµµαα  
κκααιι  σσττοο  θθέέµµαα  ττωωνν  

εειιδδιικκώώνν  ρρυυθθµµίίσσεεωωνν
ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  άάδδεειιααςς!!

ΨΨήήφφιισσµµαα
ττααξξιικκήήςς  
ααλλλληηλλεεγγ--
γγύύηηςς  σσττηηνν
ααπποολλυυµµέέννηη
σσυυννάάδδεελλφφοο
ΚΚοολλιιοούύσσηη
ΌΌλλγγαα

Κ ο ζ ά ν η
17/8/2009

Κατα-
δικάζου-
µε την
διοίκηση
της WIND
για τις εκβια-
στικές, τροµο-
κρατικές µεθόδους απαγό-
ρευσης της συνδικαλιστικής
δράσης.  

Απαιτούµε να ανακληθεί
άµεσα η απόλυση της συνα-
δέλφου  Κολιούση Όλγα.

Καλούµε το ΕΚΑ και τη
ΓΣΣΕ να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους. 

Στις 6 Αυγούστου  η
διοίκηση της WIND αποφά-
σισε αιφνιδιαστικά να απολύ-
σει την συνάδελφο και
εκλεγµένο µέλος του ∆Σ του
σωµατείου (WIND) Κολιού-
ση Όλγα. Η συνάδελφος
πηγαίνοντας στο σπίτι της
βρήκε τον δικαστικό επιµε-
λητή να της θυροκολλεί το
έγγραφο της απόλυσης. 

Στόχος της ∆ιοίκησης
της WIND είναι να διαµορ-
φώσει σχέσεις εργασίας που
δεν θα υπακούουν σε καµία
Συλλογική Σύµβαση Εργα-
σίας. Θέλουν να τροµοκρα-
τήσουν τους εργαζόµενους,
να ποινικοποιήσουν την συν-
δικαλιστική δράση, απολύο-
ντας προκλητικά ακόµα και
εκλεγµένα µέλη του ∆Σ του
Σωµατείου, αφήνοντας να
αιωρούνται απειλές και για
τους άλλους. Προσπαθούν
να στείλουν τροµοκρατικό
µήνυµα στους συναδέλφους,
«πως δεν λογαριάζουν ούτε
την συνδικαλιστική προστα-
σία», για να αποτρέψουν από
την εγγραφή στο Σωµατείο
και πολύ περισσότερο από
ενέργειες υπεράσπισης
δικαιωµάτων και διεκδίκησης
καλύτερων εργασιακών σχέ-
σεων. 

Οι εργαζόµενοι στα
λιγνιτωρυχεία της Πτολε-
µαΐδας, τα µέλη και το ∆.Σ
του Συνδικάτου Ενέργειας
«Εργατική Αλληλεγγύη»
δηλώνουν την ταξική, Συνα-
δελφική τους αλληλεγγύη
στη συνάδελφο  Κολιούση
Όλγα και στο πρωτοπόρο
αγωνιστικό συνδικάτο των
εργαζοµένων στη WIND,
προειδοποιώντας ότι θα µας
βρουν µπροστά τους και δεν
θα επιτρέψουµε την εργοδο-
τική τροµοκρατία να γίνει
καθεστώς.

ΕΕππααννααππρροοσσλλήήφφθθηηκκεε  ηη  σσυυννάάδδεελλφφοοςς  ΌΌλλγγαα  ΚΚοολλιιοούύσσηη
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ΑΑννέέννδδοοττοοςς  ααγγώώννααςς  ««κκαα--
ττάά  ββωωµµώώνν  κκααιι  εεσσττιιώώνν»»  γγιιαα  ττηη
κκαατταασσκκεευυήή  ττηηςς  55ηηςς  µµοοννάά--
δδααςς  ττοουυ  ΑΑΗΗΣΣ  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς
έέχχεειι  κκηηρρυυχχττεείί  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή
µµααςς,,  µµεε  ππρρωωττααγγωωννιισσττέέςς
µµααζζιικκοούύςς  φφοορρεείίςς,,  κκόόµµµµαατταα
κκααιι  σσυυννδδιικκάάτταα  ττοουυ  κκυυρρίίααρρ--
χχοουυ  µµππλλοοκκ  εεξξοουυσσίίααςς,,  πποουυ
εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  κκάάπποοιιοοιι
ιισσχχυυρρίίζζοοννττααιι  σστταα  σσοοββααρράά
όόττιι  ««εεκκφφρράάζζοουυνν  ττηηνν  σσυυλλλλοο--
γγιικκήή  σσυυννεείίδδηησσηη  ττωωνν  εερργγααζζοο--
µµέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς
ππεερριιοοχχήήςς»»!!  

«Απαιτούν» από τη ∆ΕΗ (παρακα-
λούν στην ουσία) την κατασκευή στην
περιοχή µας ακόµα µιας λιγνιτικής µονά-
δας ισχύος 600 MW περίπου, σε µια
χρονική περίοδο που σ όλη τη χώρα
από την Καβάλα ως τον Αστακό και από
την Ελασσόνα µέχρι την Κρήτη, η εξαγ-
γελία και µόνο κατασκευής µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισο-
δυναµεί µε «κήρυξη πολέµου» και ξεση-
κώνει θύελλες κοινωνικών αντιδράσεων
µε πρωταγωνιστές τους µαζικούς
φορείς και καθολική συµµετοχή των
κατοίκων σε διαδηλώσεις και άλλες
δυναµικές κινητοποιήσεις που φτάνουν
ακόµα και σε ναυτικούς αποκλεισµούς !   

Αυτό όµως που παρουσιάζει έντονη
ιδιαιτερότητα και σίγουρα θα απασχο-
λήσει στο µέλλον κοινωνιολόγους, πολι-
τικούς επιστήµονες αλλά και ψυχολό-
γους είναι η τακτική  που χρησιµοποιεί-
ται και από τις δυο πλευρές (∆ΕΗ και
µαζικοί φορείς) για να παρουσιαστεί ως
σκληρός και ανένδοτος αγώνας, ένα
καλοστηµένο αλισβερίσι της κυβέρνη-
σης και του Αθανασόπουλου από τη µια
πλευρά και «τα ισχυρά χαρτιά της
περιοχής» από την άλλη. Ένα παιχνίδι
µε ανταλλαγές επιστολών, αλλεπάλληλες
αλλαγές σχεδίων και χρονοδιαγραµµά-
των µε οξείς πολλές φορές φραστικούς
χαρακτηρισµούς, που έχει έντονα όλα
τα στοιχεία της πίεσης από τη ∆ΕΗ για
αδυνάτισµα των αντιστάσεων, µείωσης
των περιβαλλοντολογικών και οικονοµι-
κών απαιτήσεων των κατοίκων και µιας
«αγωνιστικής δουλοπρέπειας» από την
άλλη, που τελικά εντέχνως στρέφεται
ενάντια στους κατοίκους της περιοχής
και στους υπό µετεγκατάσταση οικι-
σµούς!  

Επειδή κάποιοι (µεταξύ αυτών και
εγώ) αρνούµαστε να καταχωρήσουµε τη
συνείδηση µας (συλλογική και ατοµική)
για να την εκφράσει εργολαβικά ο οποι-
οσδήποτε, έχω να επισηµάνω τα εξής:

Αν η κατασκευή της νέας µονάδας
ήταν απαίτηση της ∆ΕΗ και όχι των
κατοίκων και των φορέων τους, θα βρι-
σκόταν οι κάτοικοι σε πλεονεκτική θέση
µε απαιτήσεις, για λήψη γενναίων
µέτρων που αφορούν την προστασία
του περιβάλλοντος  και της υγείας τους,
αφού έχουν πλέον στο οπλοστάσιο
τους  σοβαρές Εθνικές και ∆ιεθνείς
αποφάσεις που αναγκάζουν τη ∆ΕΗ να
πάρει µέτρα και να σεβαστεί την υγεία
τους. Οι οικονοµικές και άλλες αξιώσεις
των κατοίκων της Ποντοκώµης και της
Μαυροπηγής για τις απαλλοτριώσεις θα
ήταν σαφώς από θέση ισχύος και δεν θα

έµπαιναν σε αµφισβήτηση, σε γενικότε-
ρα παιχνίδια και παζάρια αν οι µετεγκα-
ταστάσεις δεν συνδέονταν µε την κατα-
σκευή της νέας µονάδας, αφού είναι
άσχετες µιας και ο Οικισµός της Ποντο-
κώµης βρίσκεται στο πεδίο Υψηλάντη
που θα τροφοδοτήσει τον ΑΗΣ Καρ-
διάς και το Ορυχείο Μαυροπηγής τρο-
φοδοτεί τον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας. 

Αντίθετα απαίτηση των κατοίκων και
των φορέων τους θα έπρεπε να είναι
εδώ και πολλά χρόνια το κλείσιµο χωρίς
όρους (ούτε µε την προϋπόθεση την
κατασκευή νέας µονάδας)  της 1ης , 2ης
αλλά και 3ης µονάδας του ΑΗΣ Πτολε-
µαΐδας, (αφού βρεθεί µόνιµη και αξιόπι-
στη λύση για την τηλεθέρµανση της
Πτολεµαΐδας)! Αυτές οι µονάδες που
είναι 50ετιας, ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα
το περιβάλλον, καταστρέφουν την υγεία
των κατοίκων, και καταναλώνουν υπέρο-
γκες (σε σχέση µε την παραγωγή
ισχύος) ποσότητες λιγνίτη έχοντας
σοβαρότατο µερίδιο ευθύνης για την
µείωση των αποθεµάτων!  

Αυτό το παιχνίδι της εκβιαστικής
τακτικής της ∆ΕΗ γίνεται φανερό από
τον τίτλο και µόνο του νέου προγράµ-
µατος  απόσυρσης των µονάδων: «…..
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
καθώς επίσης αν διαβάσει κάποιος προ-
σεκτικά την επιστολή Αθανασόπουλου,
όπου αφού µας καθησυχάζει ότι θα µας
κάνει τελικά µονάδα δεν παραλείπει να
µας θυµίσει να µην έχουµε και πολλές
απαιτήσεις στα περιβαλλοντολογικά, «οι
τοπικές κοινωνίες να εγκρίνουν τις
Μελέτες Περιβαλλοντολογικών Επιπτώ-
σεων»  κλπ. Εκτός των άλλων η νέα
µονάδα βαφτίζεται και «αντιρρυπαντι-
κή»! Ούτε καν πως ρυπαίνει λιγότερο
από τις άλλες! ∆ηλαδή δεν θα εκπέµπει
διοξείδιο του άνθρακα; ∆εν θα καίει
κάρβουνο που θα εξορίσετε σε ορυχείο
µε όλες τις ολέθριες επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην υγεία; ∆εν θα
παράγει τέφρα που θα βγαίνει πάλι στην
ατµόσφαιρα; 

Επειδή όλα αυτά γίνονται στο όνοµα
της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας
ας µας απαντήσουν αυτοί που «κόβουν
φλέβες» για τη νέα µονάδα πόσες
θέσεις θα δηµιουργήσει στη λειτουργία
της και γιατί αφού νοιάζονται για τους
ανέργους δεν βγάζουν τσιµουδιά για την
δηµιουργία της 5ης βάρδιας και στα
ορυχεία που δηµιουργεί 700 θέσεις
εργασίας στην περιοχή, απλά και µόνο
µε την εφαρµογή της εργατικής νοµοθε-
σίας που καταστρατηγείται εδώ και 25
χρόνια µε την ενεργό συνενοχή τους;
Τελικά αν αποφασίσουµε να συζητή-
σουµε σοβαρά για την ανεργία και τις
εργασιακές σχέσεις στην περιοχή θα
δούµε ότι υπάρχουν πολλές και καλύτε-
ρες λύσεις από το να απαιτούµε συνέ-
χεια νέες µονάδες!

Εκτός των άλλων µετά από «την
εθνική µας σταρ» και «τον εθνικό µας
τραγουδιστή» έχουµε και  το «εθνικό
µας καύσιµο» τίτλος που χρησιµοποιεί-
ται από τους φερόµενους ως µουτζαχε-
ντίν του λιγνίτη για να βαφτίσουν πρά-
κτορες εθνικών, πολυεθνικών, ακόµα και
άλλων χωρών, αυτούς που πρότειναν
άλλες λύσεις όπως η έλευση του αγωγού
φυσικού αερίου στην περιοχή µας για
να χρησιµοποιηθεί εκτός των άλλων και
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
για να εµπλουτίσει το καύσιµο µίγµα
που θα µειώσει τη ρύπανση στην περιο-
χή, θα µειώσει τις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα, θα κάνει εξοικονόµηση

των κοιτασµάτων λιγνίτη επιµηκύνοντας
το χρόνο ζωής των µονάδων και εξοικο-
νοµώντας ταυτόχρονα τεράστια ποσά
(100 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως τα υπο-
λογίζουν οι ειδικοί) που απαιτούνται για
αγορές εκποµπών ρύπων. Αυτή η πρό-
ταση ξανάρχεται στην επικαιρότητα από
τον µηχανικό κύριο Χ. Χρηστίδη και
ανοίγει τον δηµόσιο διάλογο για τα
πολύ σοβαρά θέµατα της ενέργειας και
του περιβάλλοντος για τα όποια δικαι-
ούνται να έχουν γνώµη όλοι οι φορείς
και οι πολίτες της περιοχής που εκτός
των άλλων ζουν και µεγαλώνουν τα παι-
διά τους σε µια περιβαλλοντολογικά επι-
βαρυµένη περιοχή που αν υπήρχαν
πραγµατικά αξιόλογες επιδηµιολογικές
µελέτες ίσως να το ξανασκέφτονταν αν
θα έπρεπε να «επαναστατήσουν» απαι-
τώντας σοβαρά µέτρα προστασίας της
υγείας τους, πόσο µάλλον να εκχωρή-
σουν την ατοµική τους συνείδηση  για
να την καταχραστούν κάποιοι που δια-
τείνονται ότι εκφράζουν τη συλλογική
συνείδηση της περιοχής, απαιτώντας κι
άλλη ρύπανση!!!

Σε κάθε περίπτωση οφείλουµε να
συζητήσουµε όλες τις λύσεις, ακόµα και
την κατασκευή νέας µονάδας, µε αξιο-
πρέπεια, χωρίς παρακάλια αλλά µε τη
δηµιουργία µαζικού, ενωτικού αγωνιστι-
κού κινήµατος που θα απαιτήσει από µια
∆ΕΗ δηµόσια και κοινωνικοποιηµένη,
καθώς και από την πολιτεία σοβαρά
µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
και της υγείας των κατοίκων, θα απαιτή-
σει να γίνουν όλες οι µετεγκαταστάσεις
σύµφωνα µε τα αιτήµατα των πληττόµε-
νων κατοίκων. Ένα κίνηµα που γενικότε-
ρα θα αλλάξει τη εικόνα των κατοίκων
της περιοχής  προάγοντας τον αγώνα
και την αξιοπρέπεια έναντι του ραγιαδι-
σµού και της υποτέλειας που τους προ-
τείνουν αυτοί που εκτός των άλλων
συνέβαλαν στη δηµιουργία κλίµατος
ανασφάλειας µε την ιδιωτικοποίηση –
µετοχοποίηση – εργολαβοποίηση της
∆ΕΗ και την ψήφιση όλων των νόµων
για τη απελευθέρωση της αγοράς ενέρ-
γειας που άνοιξε τους «ασκούς του Αιό-
λου»! 

13OKTΩBPIOΣ 2009YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH

««ΝΝέέοοςς  ααννέέννδδοοττοοςς»»  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  
ττηηςς  55ηηςς  µµοοννάάδδααςς  ττοουυ  ΑΑΗΗΣΣ  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς!!

ΣΣττέέφφααννοοςς  ΠΠρράάσσσσοοςς
Πρόεδρος του Συνδικάτου Ενέργειας ‘Εργατική Αλληλεγγύη’’
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ΗΗ  υυππόόθθεεσσηη  ττοουυ
σσυυννττοοππίίττηη  µµααςς  ΗΗλλίίαα  ΝΝιικκοολλάάοουυ

ΟΟ  σσυυννττοοππίίττηηςς  µµααςς  ΗΗλλίίααςς  ΝΝιικκοο--
λλάάοουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  γγιιαα  δδέέκκααττοο  µµήήνναα
ππρροοφφυυλλαακκιισσµµέέννοοςς  σσττιιςς  ΦΦυυλλαακκέέςς
ΆΆµµφφιισσσσααςς  κκααττηηγγοορροούύµµεεννοοςς  µµεε
έένναα  κκαακκοούύρργγηηµµαα  κκααιι  δδύύοο  ππλληηµµµµεε--
λλήήµµαατταα  γγιιαα  ττοονν  εεµµππρρηησσµµόό  γγρρααφφεείί--
ωωνν  ττηηςς  δδηηµµοοττιικκήήςς  αασσττυυννοοµµίίααςς
σσττοονν  ΕΕύύοοσσµµοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
ββάάσσεειι  ττηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  εεννόόςς  αασσττυυ--
ννοοµµιικκοούύ..  ΗΗ  δδίίκκηη  ττοουυ  έέχχεειι  οορριισσττεείί
γγιιαα  ττιιςς  22  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  22000099  σσττοο  µµεειι--
κκττόό  οορρκκωωττόό  δδιικκαασσττήήρριιοο  ΘΘεεσσσσαα--
λλοοννίίκκηηςς..  ΟΟ  ΗΗλλίίααςς  ααρρννεείίττααιι  όόλλεεςς
ττιιςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  πποουυ  ττοουυ  ππρροοσσάά--
ππττοοννττααιι..  

ΑΑννοοιιχχττήή  ΕΕππιισσττοολλήή  ττοουυ  ππααττέέρραα  ττοουυ  κκρραα--
ττοούύµµεεννοουυ  ΗΗλλίίαα  ΝΝιικκοολλάάοουυ

Στις 13/1/2009 πρώτες πρωινές ώρες,
συλλαµβάνεται ο γιος µου, σε αρκετή από-
σταση από τα γραφεία της δηµοτικής αστυ-
νοµίας, ως ύποπτος για εµπρησµό στην είσο-
δο του κτηρίου.

Ξυλοκοπείται άγρια, προσάγεται στη
ΓΑ∆Θ κάτω από βάρβαρη συµπεριφορά των
διωκτικών αρχών, έχοντας πέραν των άλλων
και δύο κατάγµατα στο αριστερό του χέρι,
όπου του τοποθετείται γύψος. «Γλίστρησε
κατά την καταδίωξη» θα δηλώσουν οι διωκτι-
κές αρχές. Πώς να µην τους πιστέψουµε,
πώς να µην είναι όπως τα λένε; Έτσι είχε γλι-
στρήσει και ο φοιτητής µε τη ζαρντινιέρα…

Σύνηθες φαινόµενο. Όπως πιστέψαµε
πριν λίγο καιρό ότι ο αστυνοµικός επέστρε-
ψε επειδή κινδύνεψε από ένα 15χρονο αγόρι
(Αλέξη) και αναγκάσθηκε να πυροβολήσει
για να προστατευθεί. Εξοστρακισµός θα πει
το σύστηµα. Τους πιστέψαµε και πάλι!!!

Την ίδια µέρα της Τρίτης 13/1/2009 εκτυ-
λίσσεται το «θέατρο του παραλόγου». Είκο-
σι και πλέον αστυνοµικοί της ασφάλειας
εισβάλλουν στο σπίτι του γιου µου στην
Θεσσαλονίκη και ποδοπατούν όποιο βιβλίο
βρίσκουν στο γραφείο του. Εισβάλλουν στο
εστιατόριο όπου εργάζεται, αδειάζουν τα
ράφια της κουζίνας, τροµοκρατούν τους
πελάτες που επέλεξαν το συγκεκριµένο
µαγαζί για φαγητό.

Λίγη ώρα αργότερα άλλοι τόσοι αστυνο-
µικοί της ασφάλειας έρχονται στο σπίτι µου
στην Κοζάνη. Με βρίσκουν τυχαία στο γκα-
ράζ του αυτοκινήτου και χωρίς καν να πουν
ποιοι είναι, ποιος τους στέλνει, για ποιο λόγο
ήρθαν, αρπάζουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου
από τα χέρια µου και το κάνουν φύλλο και
φτερό. Ύστερα µε πάνε σηκωτό µέσα στο
σπίτι µου, όπου ο έλεγχος συνεχίζεται χωρίς
κανένας να δώσει µια εξήγηση ούτε σε µένα,
ούτε στην γυναίκα µου.

Το απόγευµα της ίδιας µέρας οι ίδιοι
αστυνοµικοί εισβάλλουν στο πατρικό µου
σπίτι στο χωριό (είκοσι χιλιόµετρα από την
πόλη), όπου διαµένει µόνη της, η ηλικίας 83
χρονών µητέρα µου. Βλέπετε λίγη ώρα πριν
ενώ βρισκόταν στο σπίτι µου στην Κοζάνη,
µου ζητούσαν επίµονα να τους ακολουθήσω
στο χωριό. Αρνήθηκα λέγοντας τους, ότι το
σπίτι στο χωριό είναι της µάνας µου. Εκεί
αφού µίλησε κάποιος τηλεφωνικά µπροστά
µου µε κάποιον ανώτερο, µου είπαν χαρα-
κτηριστικά.

«Αφού το σπίτι στο χωριό δεν είναι δικό
σου τότε δεν θα πάµε».

Πάλι τους πιστέψαµε !!!
Αφηνιασµένοι έψαχναν παντού µπας και

εντοπίσουν το παραµικρό και «δέσει το
πράγµα», σε µια κακοφτιαγµένη αστυνοµική
ιστορία.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας ?
ΕΥΡΗΜΑΤΑ    Τ Ι Π Ο Τ Α.

Το βράδυ της ίδιας µέρας  ο γιος µου
οδηγείται κάτω από δρακόντεια µέτρα ασφα-
λείας (!) στην ανακρίτρια όπου παίρνει
48ωρη προθεσµία να απολογηθεί. Την
Πέµπτη το µεσηµέρι απολογείται στην ανα-
κρίτρια. Η εικόνα των διωκτικών αρχών έξω
από τα γραφεία ανακριτή και εισαγγελέα,
εικόνα έντονης βαρβαρότητας. Αστυνοµικοί
έχουν περικυκλώσει τον γιο µου και το δικη-
γόρο του, ενώ δεκαπέντε και πλέον άνδρες
των ΜΑΤ, µε πανοπλίες, ασπίδες, δηµιουρ-
γούν ασφυκτικό κλοιό ανάµεσα στο γιο µου,
στο δικηγόρο του από την µια και σε µένα,
τη µάνα του, τον αδελφό του, την κοπέλα
του και τη θεία του από την άλλη. Οι ασπίδες
των ΜΑΤ είναι καρφωµένες στα πρόσωπα
µας.

Στόχος ?  Να µη µπορούµε να βλέπουµε
έστω από µακριά το παιδί µας. Ίσως έτσι
προστάτευαν τη χώρα, τη δηµοκρατία από
εξωτερικό κίνδυνο (ασύµµετρη απειλή;).

Η δηµοκρατία σε όλο της το µεγαλείο. 
Ούτε το κλάµα, ούτε τα λόγια της µάνας

του γιου µου, «Σας παρακαλώ αφήστε µε
τουλάχιστον να βλέπω το παιδί µου έστω
από µακριά», δεν τους συγκίνησε.

Η απόλυτη τάξη στο αποκορύφωµα της
!!!!  

Ε Λ Ε Ο Σ!
Το κατηγορητήριο ? 
∆ύο (2) πληµµελήµατα και ένα (1)

κακούργηµα. Μόνη µαρτυρία, η κατάθεση
ενός αστυνοµικού.

«Μαρτυρίες καρµπόν από ΜΑΤατζήδες
», θα γράψει γενικά η Κυριακάτικη Ελευθερο-
τυπία σε άρθρο της, τρεις  µέρες αργότερα
στις 18/1/2009. Αναφέρει χαρακτηριστικά.

« Συλλήψεις στο σωρό έκανε η ΕΛ.ΑΣ,
ενώ δεκάδες συλληφθέντες παραπέµπονται
µε µόνο στοιχείο  έ ω λ ε ς   κ α τ α θ έ σ ε
ι ς    α σ τ υ ν ο µ ι κ ώ ν.   Ωστόσο τις περισ-
σότερες φορές οι κατηγορίες της ΕΛ.ΑΣ
καταρρέουν. Οι µαρτυρίες των αστυνοµικών
αποδεικνύονται    δ  ι  κ  α  σ  τ  ι  κ  ά      α
ν  α  ξ  ι  ό  π  ι  σ  τ  ε  ς ».

Το αποτέλεσµα όµως είναι ότι οι προφυ-
λακίσεις συνεχίζονται και τα παιδιά παραµέ-
νουν φυλακισµένα.

Ο γιος µου αρνείται επίµονα τις κατηγο-
ρίες. Αρνείται τα πάντα, όπως και την υποτι-
θέµενη «επ’ αυτοφώρω σύλληψη του ». Απλά
γιατί είχε µεταφέρει έναν συνάδελφό του
στο σπίτι του στην περιοχή µετά τη δουλειά
και δεν έχει καµιά σχέση µε το γεγονός.

Παρ’ όλα αυτά όµως κρίνεται προφυλακι-
στέος.

Οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας µε το που
ακούν την απόφαση αυτή πανηγυρίζουν
µπροστά του, µπροστά µας. Πέτυχαν αυτό
που ήθελαν. Την προφυλάκιση του. 

Ο γιος µου οδηγείται µε συνοπτικές δια-
δικασίες την ίδια µέρα στις φυλακές της
Άµφισσας. Η οδύσσεια του γιου µου συνεχί-
ζεται. 

Σε µένα, στην οικογένεια µου, µένει Ο
ΤΡΟΜΟΣ, Ο ΘΥΜΟΣ, Η  ΝΤΡΟΠΗ, Η
ΝΤΡΟΠΗ, Η ΝΤΡΟΠΗ…

Όχι για τον γιο µου. Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Α.
• Για τις διωκτικές µας αρχές.
• Για την κοινωνία µας που επιτρέπει να

συµβαίνουν όλα αυτά µε την απάθεια, την
αδράνεια που τα αντιµετωπίζει.

• Για όλους τους γονείς που τα βλέπουµε,
που τα παρακολουθούµε, που τα ζούµε και
παρ’ όλα αυτά µας δέρνει η «απάθεια του
καναπέ».

• Για όλους εµάς, τη γενιά µας, τους
«βολεµένους της καθηµερινότητας ».

• Για µένα που επέλεξα τα τελευταία χρό-
νια να παρακολουθώ όλα αυτά και να τα σχο-
λιάζω από µακριά και αφ’ υψηλού.

• Για µένα που από τα δεκαοκτώ µου
χρόνια φοιτητής, επέλεξα, εντάχθηκα, αγωνί-
στηκα, µε όλες µου τις δυνάµεις σε έναν
πολιτικό χώρο, ο οποίος πρότεινε, ψήφισε 

και πρώτος εφάρµοσε τον αντιτροµο-
κρατικό νόµο (τροµονόµο), όχι για τους
πραγµατικούς τροµοκράτες, αλλά για τους
νέους, τους µαθητές, τους φοιτητές, τα παι-
διά µας, για όλα τα παιδιά. Που ακόµα και
σήµερα, διστάζει πολιτικά να αναγνωρίσει ότι
έκανε λάθος.

• Για τα µέσα ενηµέρωσης που σε µια
σύµπλευση µε την κυβερνητική αντίληψη,
βλέπουν στην καθηµερινότητα µόνο «κου-
κουλοφόρους», «ταραξίες», «κατεστραµµέ-
νες περιουσίες».

• Για την σηµερινή πολιτεία που δεν
«ακούει», αγανακτεί και αντιδρά παράνοµα,
βάρβαρα, επειδή υπάρχουν µερικά ζωντανά
κύτταρα στην κοινωνία µας, που δεν συµβι-
βάζονται, διαµαρτύρονται µε όλη αυτή την
οργανωµένη κρατική ασχήµια.

Από την άλλη µεριά, νιώθω περήφανος
για τον γιο µου που είναι σήµερα προφυλα-
κισµένος µε ένα ψεύτικο, στηµένο, φτιαγµέ-
νο στα µέτρα των διωκτικών αρχών κατηγο-
ρητήριο.

Γ Ι Α Τ Ι  ?
• Γιατί απλά διαµαρτύρεται.
• Γιατί νοιάζεται.
• Γιατί έχει άποψη, την οποία και κοινο-

ποιεί.
• Γιατί διεκδικεί την δική του καθηµερι-

νότητα.
• Γιατί δεν συµβιβάζεται µε τα κακώς κεί-

µενα της κοινωνίας µας.
• Γιατί βιώνει όπως όλοι µας, την οικονο-

µική κρίση σε συνθήκες αστυνοµικής, πολιτι-
κής, οικονοµικής και θρησκευτικής διαφθο-

ράς
και απορρίπτει όπως οι περισσότεροι νέοι
τον «εφιάλτη του φρικτού µέλλοντος».

• Γιατί απλά είναι  Α ν α ρ χ ι κ ό ς και
θέλουν να πλήξουν τον ιδεολογικό και πολι-
τικό του χώρο.

Ότι δεν πέτυχε η αστυνοµία µε την ενερ-
γοποίηση του καθεστώτος οµηρίας που βρι-
σκόταν για ένα (1) χρόνο ο γιος µου, µαζί µε
άλλους δύο φίλους του, µετά το απίστευτο
διογκωµένο κατηγορητήριο που έστησαν και
τότε οι διωκτικές αρχές, επεδίωξαν και το
κατάφεραν τώρα, στέλνοντας τον στην φυλα-
κή. Έτσι εκδικητικά. Γι αυτό και πανηγυρί-
ζουν.

Η χώρα µας µαστίζεται καθηµερινά από
κάθε είδους σκάνδαλα και είναι όλοι τους
σήµερα ελεύθεροι. Άλλοι φορτωµένοι µε ένα
σωρό σκάνδαλα στην πλάτη τους, αρνούνται
ακόµα και να παρουσιαστούν  στην δικαιοσύ-
νη για να απολογηθούν, προκαλώντας έτσι
την κοινωνία µας. Όµως δεν τους αγγίζει,
δεν τους πειράζει κανείς.

Τους προφυλάσσει το ίδιο το σύστηµα. 
∆υστυχώς η ασφάλεια, οι διωκτικές

αρχές, στην προσπάθεια τους να κάνουν
τους πολίτες κάθε πόλης να νοιώθουν ασφα-
λείς, κατασκευάζουν ενόχους, στερώντας
σήµερα από µένα, από την γυναίκα µου και
από πολλούς άλλους γονείς τα παιδιά µας. 

Φ Τ Α Ν Ε Ι    Π Ι Α! 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΟ ΜΑΣ!

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΚΚααττααγγγγεελλίίαα  γγιιαα  άάδδιικκηη  κκρράάττηησσηηττοουυ  σσυυννττοοππίίττηη  µµααςς  ΗΗλλίίαα  ΝΝιικκοολλάάοουυ

ΤΤοο  ββρράάδδυυ  ττηηςς  ΤΤρρίίττηηςς  1133  ΓΓεεννάάρρηη  22000099  εεννεερργγοοπποοιιεείί--ττααιι  εεµµππρρηησσττιικκόόςς  µµηηχχααννιισσµµόόςς  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ∆∆ηηµµοο--ττιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  ΕΕυυόόσσµµοουυ..  ΛΛίίγγαα  λλεεππττάά  ααρργγόόττεερραασσυυλλλλααµµββάάννεεττααιι  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  οο  σσυυννττοο--ππίίττηηςς  µµααςς  ΗΗλλίίααςς  ΝΝιικκοολλάάοουυ,,  πποουυ  εεκκεείίννοο  ττοο  δδιιάά--σσττηηµµαα  ζζοούύσσεε  κκααιι  εερργγάάζζοονντταανν  σσττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..ΤΤιιςς  εεππόόµµεεννεεςς  ώώρρεεςς  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηηκκιιννηηµµααττοογγρρααφφιικκοούύ  ττύύ--πποουυ  ττηηςς  αασσττυυννοοµµίίααςς  σσττοοσσππίίττιι  κκααιι  σσττοο  χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς  ττοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  σσττηηννΘΘεεσσ//ννίίκκηη,,  σσττοο  ππααττρριικκόό  ττοουυ  σσττηηνν  ΚΚοοζζάάννηη,,  αακκόόµµηηκκααιι  σσττοο  σσππίίττιι  ττηηςς  γγιιααγγιιάάςς  ττοουυ  σσττοο  χχωωρρίίοο,,  όόπποουυ  µµάάλλιι--σστταα  εεφφοορρµµοούύνν  3300  άάννδδρρεεςς  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  ΚΚοοζζάάννηηςς..  ΚΚιιόόλλαα  ααυυττάά  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  αανναακκααλλυυφφθθεείί  οοττιιδδήήπποοττεε  πποουυ  νναα  ττοοννσσυυννδδέέεειι  µµεε  ττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εεννέέρργγεειιαα..  ΑΑυυττόό  όόµµωωςς  ττεελλιικκάά  δδεενν  ππρροοκκύύ--ππττεειιπποοττέέ..  ΗΗ  κκαατταασσκκεευυαασσµµέέννηη  µµααρρττυυρρίίαα  εεννόόςς  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηηννσσύύλλλληηψψηη  ααρρκκεείί  γγιιαα  νναα  οοδδηηγγηηθθεείί  µµεε  σσυυννοοππττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  οο  ΝΝιικκοολλάάοουυ  σσττιιςςφφυυλλαακκέέςς  ΆΆµµφφιισσσσααςς  όόπποουυ  κκααιι  κκρρααττεείίττααιι  µµέέχχρριι  κκααιι  σσήήµµεερραα..  ΟΟ  ίίδδιιοοςς  ααρρννεείίττααιι  ττόόσσοο  ττιιςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ((έένναα  κκαακκοούύρργγηηµµαα  κκααιι  δδύύοοππλληηµµµµεελλήήµµαατταα))  όόσσοο  κκααιι  ττηηνν  υυπποοττιιθθέέµµεεννηη  εεππ’’  ααυυττοοφφώώρρωω  σσύύλλλληηψψηη  γγιιαα  ττηηννοοπποοίίαα  κκάάννεειι  λλόόγγοο  ηη  αασσττυυννοοµµίίαα..  ΕΕππιι--ππλλέέοονν,,  γγίίννεεττεε  µµιιαα    ππρροοσσππάάθθεειιαα  σσύύννδδεεσσηηςςττηηςς  υυππόόθθεεσσηηςς  µµεε  µµίίαα  ππααλλααιιόόττεερρηη  υυππόόθθεεσσηη  εε--µµππρρηησσµµώώνν  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οοίίδδιιοοςς  κκααιι  άάλλλλοοιι  33  ννέέοοιι  δδιιώώκκοοννττααιι  ααππόό  ππέέρρσσιι,,  µµεε  ββάάσσηη  µµάάλλιισστταα  ττοονν  ττρροοµµοοννόό--µµοο..  
ΤΤοο  µµόόννοο  ππρρααγγµµααττιικκόό  ““εεννοοχχοοπποοιιηηττιικκόό””  σσττοοιιχχεείίοο  γγιιαα  ττοονν  ΝΝιικκοολλάάοουυεείίννααιι  ηη  πποολλιιττιικκήή  ττοουυ  ττοοπποοθθέέττηησσηη  σσττοονν  ααννττιιεεξξοουυσσιιαασσττιικκόό  χχώώρροο..  ΗΗ  κκαατταασσττοο--λλήή  ααγγωωννιιζζόόµµεεννωωνν  ααττόόµµωωνν  κκααιι  κκοοιιννωω--ννιικκώώνν  οοµµάάδδωωνν  µµέέσσωω  ττιιςς  δδιικκαασσττιικκήήςςεεξξοουυσσίίααςς  εεππιιδδιιώώκκεειι  όόχχιι  µµόόννοο  νναα  ττοουυςς  κκαατταασσττήήσσεειι  ααννεε--ννεερργγοούύςς  γγιιαα  κκάάπποοιιοοδδιιάάσσττηηµµαα  ααλλλλάά  κκααιι  νναα  δδιιαασσππεείίρρεειι  ττοο  φφόόββοο  σσεε  όόλλαα  τταα  κκοοιιννωωννιικκάά  κκοοµµµµάά--ττιιααπποουυ  ββιιώώννοουυνν  σσττοο  ππεεττσσίί  ττοουυςς  ττιιςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ααννιισσόόττηηττεεςς..  ΜΜεε  ππιιοο  ππρρόόσσφφααττοοππααρράάδδεειιγγµµαα  γγιιαα  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  µµααςς  ττιιςς  ααυυσσττηηρρέέςς  πποοιιννέέςς  µµεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  κκααττααδδιι--κκάάσσττηηκκαανν  οοιι  66  κκάάττοοιικκοοιι  ττοουυ  ΑΑγγ..  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ--ΡΡυυαακκίίοουυ..

••  ΚΚααττααγγγγέέλλλλοουυµµεε  ττιιςς  ππρροοκκλληηττιικκέέςς  κκααιι  ααννααίίττιιεεςς    αασσττυυννοοµµιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςςσσττοο  ππααττρριικκόό  ττοουυ  σσττηηνν  ΚΚοοζζάάννηη  κκααιι  σσττοο  σσππίίττιι  ττηηςς  γγιιααγγιιάάςς  ττοουυ  σσττοο  χχωωρριιόό  κκααιιττηηνν  άάννεευυ  εεννοοχχοοπποοιιηηττιι--κκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ππρροοφφυυλλάάκκιισσηη  ττοουυ  ΗΗλλίίαα  ΝΝιικκοολλάάοουυ..  ••  ΑΑππααιιττοούύµµεε  ττηηνν  άάµµεεσσηη  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσήή  ττοουυ!!

NNιικκόόλλααοοςς  NNιικκοολλάάοουυ
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ΟΟ  ΜΜαακκεεδδοοννιικκόόςς  ααγγώώννααςς
((11990033��11990088))
((ΒΒ’’  ΈΈππααιιννοοςς  ααππόό  ττηηνν  ««ΈΈννωωσσηη  
ΛΛοογγοοττεεχχννώώνν  ΒΒοορρεείίοουυ  ΕΕλλλλάάδδοοςς»»..  
ττοο  πποοίίηηµµαα  δδηηµµοοσσιιεεύύθθηηκκεε  σσεε  
εεφφηηµµεερρίίδδεεςς  κκααιι  ππεερριιοοδδιικκάά))

Για σας, ω, πλατιές, γενναίες ψυχές
των δροσολιτών Μακεδονοµάχων,

ερίτιµος ο δροµολάτης ύµνος
στην ηλιόκρουστη γη, την λουσµένη

µε το πύρινο αίµα και την 
ζώπυρη πνοή σας…

Για σας που δώσατε την 
ιερουργή ελπίδα

για την καλοθώρητη λευτεριά µας…
Για σας, παιδιά του 

καλοδουλευτή αγώνα
που µες τους καµινευτές της 

έγκλειστης σκλαβιάς µας
διψούσατε για το δροσολόγηµα 

της αύρας της…
Για σας, Καπετάν Βαγγέλη, 
Κώτα, Βάρδα, Παύλε Μελά
που διαφυλάξατε µε όρκο 

βαρύ και εγκωµιαστικό
το βαρύτιµο µυστικό της 

εθελοκακίας σας
µε τους ενάντιους µας, 

τους Βούλγαρους…
Για σας, που αναστήσατε 

του Γένους µας
τον λαµπρό ήλιο µε την 

πλατύβαθµη λεβεντιά σας
κι αναπτερώσατε την σιδερένια 

Πίστη και Ανθρωπιά του…
Για σας, ω, παθιασµένες ψυχές, 

αείζωα ερωτευµένες
µε την Πατρίδα σας που στραγγίσατε

σταλαγµατιά� σταλαγµατιά 
το πυρωµένο αίµα σας

στη γη των ∆ικαίων Προγόνων σας
και την αναγεννήσατε δίχως 

να πτοηθείτε
ούτε να υποδουλωθείτε 

στο Σάτιρο Χρήµα,
τα Σβαρνιάρικα Αξιώµατα 

και τις Σηπτικές Τιµές,
τις προτεινόµενες από τους 

σικχαντούς ιδεολόγους
του µαρτυρικού πολέµου και

της ανείπωτης φρίκης…
Για σας, αείκλαυστοι πρωτεργάτες,

Ουρανόπεµπτοι, ριψοκίνδυνοι λυτρωτές

του σκλαβωµένου έθνους µας
που θα υµνείστε αειµακάριστα

από των ουρανοβατών 
τα στόµατα τ’ αγγελικά

στον αέρινο παράδεισο του 
γαλανού Ουρανού
κι άστρα χρυσά 

θα διπλοφέγγετε καµαρωτά
στη γη την Μακεδονική, σεις,

που χαρίσατε της γλυκιάς 
λευτεριάς αθάνατη πνοή,

στη γη  την ιερή, την ελληνική
όπου διπλοχαράχτηκαν 
τα ηρωικά ονόµατα σας

ανάµεσα στις δυο 
πολυµαρτυρικές θριαµβεύτριες,

την Ποµπώδη ΝΙΚΗ  και 
την Ροδισµένη ΛΕΥΤΕΡΙΑ,

στεφανωµένες µε τους κλάδους
της Περίλαµπρης ∆ΟΞΑΣ 

και της Αείκρουνης ΤΙΜΗΣ…
Για σας, πλατιές, γενναίες ψυχές

των δροσολιτών Μακεδονοµάχων…
Για σας Καπετάν Βαγγέλη, Κώτα,

Βάρδα, Παύλε Μελά…
Για σας, ω, παθιασµένες ψυχές,

αείζωα ερωτευµένες 
µε την Πατρίδα σας

για σας, τους αείκλαυστους 
πρωτεργάτες

τους ουρανόπεµπτους, τους 
ριψοκίνδυνους λυτρωτές

του σκλαβωµένου έθνους µας…
για σας αξίζουν οι Χρυσές ∆άφνες

για τα ∆ίκαια και 
Θεάρεστα Έργα σας…

Για σας ηχούν Βαρυσήµαντα
οι Χρυσές Καµπάνες

της Αδιαµέτρητης ∆όξας και του
Αδιαµφισβήτητου Μεγαλείου σας…

Για σας, η απονοµή των 
Χρυσών Βραβείων ΑΞΙΑΣ
της Αβρόκοσµης ∆όξας 
του Μακεδονικού Αγώνα

και του Αιµατηρού Ηρωισµού σας.

ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

««ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίεεςς»»
Φίλοι και φίλες µου, γεια σας…
Είµαι η καλή σας νεράιδα… 
Η νεράιδα της ποίησης… 
Εγώ είµαι αυτή που σας µαγεύω µε το ραβδί

µου από την κούνια σας και κάνω τις ψυχές σας
να λάµπουν σαν άστρα φωτεινά… γιατί γράφω….
γράφω συνέχεια… µ’ ένα στυλό…µ’ ένα µολύ-
βι… δεν σταµατώ ποτέ να γράφω…. για να’ ναι η
ψυχή µου πάντα λεύτερη στα µονοπάτια που
περπατώ… να ξεσηκώνω τους ανθρώπους µε
λέξεις καταιγίδες σαν κι αυτές που’ χω συνεχώς
στα µάτια µου… να αντανακλώ τη ζωή µε το φως
µου… για να χαράξω την ιστορία µου…

∆εν σταµατώ ποτέ να γράφω… γιατί τότε η
ζωή µου θα γίνει µια κόλαση, ένα µαρτύριο… το
πνεύµα µου θα ρυτιδιάσει από ασοφία και η ψυχή
µου θα πονέσει από τα αγκοµαχητά µου…

Ως µέλος και εκπρόσωπος της «Αµφικτυο-
νίας του Ελληνισµού», - που προσπαθεί διαρκώς
για την εµπέδωση της ειρήνης στον κόσµο,  την
εφαρµογή των νόµων για τα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα, την διάδοση της πολιτιστικής µας κληρονο-
µιάς, των διαχρονικών µας αξιών του ελληνισµού

και της ορθοδοξίας από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα, την διεθνοποίηση της ελληνικής γλώσ-
σας, την ανάπτυξη δεσµών, τη διάδοση πνεύµα-
τος αλληλεγγύης, την αλληλοκατανόηση των προ-
βληµάτων όλων των λαών που οδηγεί στη χάρα-
ξη µιας πορείας διαρκούς ειρηνικής συνύπαρξης,
τη µεταφορά συµπερασµάτων σε θεσµοθετηµέ-
νους παγκόσµιους οργανισµούς για την επιβολή
λύσεων των παγκόσµιων προβληµάτων όπου
θεωρείται αναγκαίο  και δηµιουργεί «γέφυρες»
επικοινωνίας µεταξύ των κατοίκων της Μητροπο-
λιτικής Ελλάδος και των ανά τον κόσµο Ελλήνων,
ιδιαιτέρως της ελληνικής καταγωγής της Βαλκανι-
κής Χερσονήσου και των Παρευξείνιων χωρών -
σας αφιερώνω δείγµατα της ποιητικής γραφής
µου που τιµήθηκαν από εκπροσώπους των γραµ-
µάτων και του πολιτισµού µας…

Επίσης, εκθέτω ένα ειδικό αφιέρωµα στην
ποίηση ως πηγή ειρήνης σ’ ένα κόσµο πολυεθνι-
κό και αλληλέγγυο:

ΝΝαα’’  σσααιι  ηη  ππηηγγήή  ττοουυ  λλυυρριισσµµοούύ;;
ΗΗχχηηττιικκόό  ππααιιχχννίίδδιι  εευυφφρρόόσσυυννωωνν  χχρρωωµµάάττωωνν  ττωωνν  σσττίί--

χχωωνν  πποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  ααππόό  χχααρράά  ήή  λλύύππηη!!!!!!……

ΝΝαα’’  σσααιι  ηη  εειικκόόνναα,,  ηη  ρροοήή  ττοουυ  λλόόγγοουυ;;
ΤΤοο  µµοοννααδδιικκόό  κκααττααφφύύγγιιοο  σσττηηνν  ααππεερρααννττοοσσύύννηη

ττηηςς  εεξξοορρίίααςς  σσοουυ!!!!!!……
ΝΝαα’’  σσααιι  ηη  άάπποοψψηη  πποουυ  ααφφοορράά  πποολλύύ  σσττηηνν  εευυθθύύββοολληη

κκιι  ααχχααλλίίννωωττηη  ττρρααγγιικκόόττηητταα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  µµααςς;;
ΕΕίίσσααιι  µµιιαα  ττέέχχννηη  ττοουυ  µµυυααλλοούύ  ήή  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  µµααγγιιάά;;
ΛΛυυττρρωωττιικκάά  τταα  λλόόγγιιαα  σσοουυ,,  µµααγγεευυττιικκάά  ττααξξίίδδιιαα  σσεε
χχρρόόννοουυςς  πποουυ’’  ννααιι  χχααλλεεπποοίί……  πποοττίίζζεειιςς  ττοουυςς  κκααηη--

µµοούύςς  ττοουυςς……  δδεενν  ξξέέρρεειιςς  ίίσσωωςς  νναα  φφθθοοννεείίςς  οούύττεε  νναα
κκαατταασσττρρέέφφεειιςς  νν’’  αακκµµάάζζεειιςς  µµόόννοο  ααννααζζηηττάάςς,,  µµ’’  όόλλοο

ττοο  µµεεγγααλλεείίοο  πποουυ’’  χχεειι  ππααννττοούύ  οο  εελλλληηννιισσµµόόςς,,  
σσ’’  ααννααττοολλήή  κκααιι  δδύύσσηη!!……

ΕΕίίσσααιι  µµιιαα  φφίίλληη  ααγγααππηηττήή,,  σσεεββάάσσµµιιαα  κκααιι  λλοογγιικκήή……
ΟΟιι  σσττόόχχοοιι  σσοουυ  ααφφιιλλοοκκεερρδδεείίςς,,  

δδίίκκααιιηη  εείίσσααιι  κκααιι  ηηθθιικκήή……
ΣΣττοονν  κκόόσσµµοο  ττοονν  πποολλυυεεθθννιικκόό  δδεενν  ττρρέέφφεειιςς  σσυυ

σσκκλληηρράάδδαα  δδεενν  εείίσσααιι  ααδδυυσσώώππηηττηη  
µµαα  εείίσσααιι  όόλλοο  θθέέρρµµηη……

ΣΣττοο  ααίίµµαα  ττοο  εελλλληηννιικκόό  µµεε  δδρράάσσηη  νναα  πποοττίίσσεειιςς  σσεε
όόλλεεςς  ττιιςς  ήήππεειιρροουυςς  ττηηςς  γγηηςς  όόρρααµµαα  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς!!
ΠΠηηγγήή  εειιρρήήννηηςς  εείίσσααιι  σσυυ,,  ΠΠοοίίηησσηη  ττ’’  όόννοοµµαα  σσοουυ,,

φφιιλλααννθθρρωωππίίαα,,  ηηθθιικκήή  εείίννααιι  ττοο  ααίίττηηµµαα  σσοουυ!!

ΠΠααρρθθέένναα  TTσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ
Λογοτεχνική στήλη 

ΕΕιιρρήήννηη::  ««ΠΠααννααννθθρρώώππιιννοο  ααγγααθθόό»»  
((ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ττιιµµηηττιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη    
ααππόό  ττηηνν  ««ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίαα  ΕΕλλλληηννιισσµµοούύ»»..
ττοο  πποοίίηηµµαα  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  
σσεε  δδύύοο  πποοιιηηττιικκάά  ααννθθοολλόόγγιιαα))

Με άνθη ελιάς σε στόλισαν
νυφικό από κατάλευκα φτερά περιστεριού 
σου φόρεσαν µε ενέργεια ατοµική και όπλα 

της Προσταγής σε όπλισαν µε τον Βασιλιά των
Πάντων, τον Πόλεµο, σε πάντρεψαν µα εσύ, έστω
και ένοπλη νύφη, δεν ακολούθησες τα χνάρια Του 
ούτε κατέφυγες στην προστασία Του παρά µόνο

ορκίστηκες να κυβερνάς την ισορροπία του τρόµου
που έσπερνε Εκείνος µε την Πολεµική Του Ψύχωση,

το Αχαλίνωτο Μαχητικό Του Ένστικτο και την Μάχιµη
Κατάρα Του, που έστελνε πολεµιστές στα πένθιµα

χαρακώµατα, όργωνε τους νεκρούς, 
µάτωνε τους τραυµατίες…

Πιστά κράτησες τον βαρύ σου όρκο…

Αντέκρουσες την κοσµοθεωρία του Πόλεµου…
Με τον δυναµίτη των λέξεων της Οµόνοιας 
και της Αγάπης ξεσήκωσες τον Ήλιο και τα 

Άστρα των ψυχών τουκαι τα’ κανες 
να πάλλονται από συγκίνηση στο διάβα σου.  

Καταδίκασες τον Πόλεµο µε την 
υπερδιέγερση του Οράµατος Σου

στη συνείδηση των ανθρώπων του δράµατος
που τους έκανες να δραπετεύσουν από τα τραγικά

συµβάντα του, να ισχυριστούν την θεωρία του αλλη�
λοσεβασµού και της συµφιλίωσης κι αφού επικράτησες
µε την γενναιοπρεπή σου µαχητικότητα για την προά�
σπιση της δεξαµενής των ιδεών σου, καθήλωσες ακόµη

και τον ερωτευµένο µαζί σου Βασιλιά Πόλεµο στον
θρόνο της Απραξίας και της Ακινησίας κι απέκτησες
παντού οπαδούς που κατάλαβαν πως αυτό που ήταν

«αναγκαίο κακό»  στο ταραχοποιό παρελθόν, τώρα µε
την ειρηνοποιό εµφάνιση σου, ω Βασίλισσα Ειρήνη,

έγινε «αναγκαίο καλό» και «πανανθρώπινο αγαθό» για
την εξασφάλιση και την απόλαυση 

του θαύµατος της ζωής.

ΠΠόόλλεεµµοοςς  κκααιι  ΕΕιιρρήήννηη
((ΤΤοο  πποοίίηηµµαα  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  
σσεε  πποοιιηηττιικκόό  ααννθθοολλόόγγιιοο))

� Κόρη, µε τα λαµπρά µαλλιά, µ’ άνθη ελιάς µια αγκαλιά
νύφη θα σε στολίσω, µε όπλα θα σ’ οπλίσω.

Σου δίνω άντρα βασιλιά, που Πόλεµο τον λένε
µέσα σε τρόµο κυβερνά, µάνες χιλιάδες κλαίνε.

Θέλω να σε παντρέψω, να σε νοικοκυρέψω
βασίλισσα θε να γενείς, µα πρέπει εσύ να ορκιστείς.

� Όπλα βαριά της Προσταγής κι Ενέργειας Ατοµικής
ποτέ µου δεν κατέχω και ψύχωση δεν έχω.

Ο Πόλεµος είναι Αυτός που ενεργεί ενστικτωδώς
µε µάχες, µε κατάρες, µε αίµα που οργώνει Αυτός

νεκρούς πολλούς χιλιάδες και τραυµατίες στη σειρά
παραγωγή κάνει Αυτός, πολεµιστές παλµοµετρά

τους στέλνει χαρακώµατα κι ύστερα τους πενθάει
θύµατα και αρρώστιες σωρό Αυτός µετράει.

Τα όπλα που θα πάρω εγώ θα δίνουν απαντήσεις
στην κοσµοθεωρία Του θα δώσω όλες τις λύσεις

να µη µετράµε δράµατα, λύπες και σπαραγµό
µα µεταξύ µας να’ χουµε αλληλοσεβασµό

έργα ωραία, δηµιουργικά, µόρφωση στη ζωή µας
ασφάλεια και βελτίωση, γαλήνη στην ψυχή µας

να’ χουµε συµφιλίωση, οράµατα και στόχο
να ακινητοποιήσουµε τον Πόλεµο στον Λόχο
να µη µπορεί να κινηθεί ούτε να µας ταράξει

και µες την Αµνησία του Αυτός να πάει ν’ αράξει.
� Ορκίζοµαι ν’ αντισταθώ και όχι να τον παντρευτώ

µε Όπλα και µε Θάνατο βασίλισσα δεν θα γενώ
ούτε κι Αυτόν τον Άθλιο ποτέ µου θα ερωτευθώ.
� Ω, βασίλισσα Ειρήνη, του Πλανήτη εσύ γαλήνη

αναγκαίο συ καλό στου ανθρώπου το µυαλό
πανανθρώπινο αγαθό είσ’ εσύ στην ιστορία στης

ψυχής την ησυχία, συ η ευ µακροζωία.
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ττηηςς  TTίίννααςς  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη
∆ικηγόρος του IM∆A

ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ  σσττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς

Το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΙΜ∆Α) για περισσότερα από 30
έτη έχει θέσει στο επίκεντρο της
δράσης του την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην
πράξη. Η επίσκεψη της Προέ-
δρου του ΙΜ∆Α, κ. Α. Γιωτοπού-
λου-Μαραγκοπούλου, στην Πτο-
λεµαΐδα προ ετών αποτέλεσε την
απαρχή µιας σειράς δραστηριο-
τήτων µε στόχο τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και εργα-
σίας στην ευρύτερη περιοχή και
την καταπολέµηση των συνεπει-
ών της περιβαλλοντικής ρύπαν-
σης στην υγεία κατοίκων και
εργαζοµένων, οι οποίες κορυφώ-
θηκαν µε την κατάθεση της προ-
σφυγής  Αρ. 30/2005 κατά της
Ελλάδας ενώπιον της Επιτροπής

Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης και
συνεχίζεται µε τη  διαρκή παρα-
κολούθηση της εφαρµογής της
απόφασης που δικαίωσε το
ΙΜ∆Α και κυρίως, τους κατοίκους
και τους εργαζοµένους της
περιοχής. 

Η διαπίστωση της επιβάρυν-
σης του περιβάλλοντος από την
πληµµελή εφαρµογή της περι-
βαλλοντικής νοµοθεσίας στις
λιγνιτικές δραστηριότητες και
της επακόλουθης επιβάρυνσης
της υγείας των κατοίκων και των
εργαζοµένων, στην οποία βασί-
ζονται σήµερα τα µέτρα που
ζητούν η Επιτροπή Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων και ο Συνήγορος
του Πολίτη να ληφθούν, είναι η
κατάληξη µιας µακράς προσπά-
θειας του ΙΜ∆Α. Στην προσπά-
θεια αυτή, το ΙΜ∆Α βρήκε αρω-
γούς κατοίκους και άλλους
φορείς, µεταξύ των οποίων και
το Σωµατείο των Εργαζοµένων
στην Ενέργεια «Εργατική Αλλη-
λεγγύη», το οποίο διοργάνωσε
την πρώτη εκδήλωση παρουσία-
σης της απόφασης στην περιοχή
(Ιούνιος 2008). Ιδιαιτέρως σηµα-
ντική υπήρξε, επίσης, η συµβολή
του Σωµατείου στην πραγµατο-
ποίηση της επίσκεψης της γρά-
φουσας, ως εκπροσώπου του
ΙΜ∆Α, στις εγκαταστάσεις της
∆ΕΗ και η συνάντηση µε  παρά-
γοντες της εταιρίας. 

Το ΙΜ∆Α, αναγνωρίζοντας
την εθνική και τοπική σηµασία

του λιγνίτη, ζήτησε από το Ελλη-
νικό Κράτος ήδη από τη δηµοσί-
ευση της απόφασης ΙΜ∆Α κατά
Ελλάδας (Ιούνιος 2006) να λάβει
τα ακόλουθα µέτρα για την προ-
στασία της υγείας των κατοίκων
των περιοχών αυτών:

1. Πλήρη και ουσιαστική
εφαρµογή της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας και νοµολογίας:
έγκριση εξατοµικευµένων περι-
βαλλοντικών όρων προ της ατο-
µικής αδειοδότησης για κάθε
εγκατάσταση λιγνιτικών δραστη-
ριοτήτων. 

2. Ενίσχυση των υπηρεσιών
επιθεώρησης περιβάλλοντος για
το σεβασµό των περιβαλλοντι-
κών όρων µε στόχο τη µείωση
της ρύπανσης. Συγκεκριµένα: (α)
αύξηση του αριθµού των επιθεω-
ρητών και των επιτόπιων ελέγ-
χων, ώστε να καλύπτεται το
µεγαλύτερο ποσοστό των εγκα-
ταστάσεων, (β) επιβολή µέτρων
αποτελεσµατικής µείωσης της
ρύπανσης, τα οποία θα αποτρέ-
πουν την επανάληψη της παρα-
βίασης στο µέλλον.

3. Αποµάκρυνση όλων των
παλαιών και ρυπογόνων τεχνολο-
γιών και συνεχής προσαρµογή
στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνι-
κές για την αποτελεσµατική µείω-
ση των εκποµπών ρύπων, σύµ-
φωνα µε την Οδηγία 96/61 για
την ολοκληρωµένη πρόληψη και
έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) από
τις βιοµηχανικές δραστηριότη-
τες. 

4. Ουσιαστική ενηµέρωση
και συµµετοχή των κατοίκων και
των ενδιαφεροµένων οργανώσε-
ων στον προγραµµατισµό και τη
λήψη αποφάσεων, οι οποίες
έχουν επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον. 

5. Χρηµατοδότηση µελετών
για τις επιπτώσεις της ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης, που προκαλούν
οι λιγνιτικές δραστηριότητες,
στην υγεία των κατοίκων. Υιοθέ-
τηση συγκεκριµένων µέτρων
πρόληψης των κινδύνων και
συστηµατική ενηµέρωση µε
βάση τις εξελίξεις της επιστήµης. 

6. Ενίσχυση των µηχανισµών
επίβλεψης, πρόληψης και επιβο-
λής της νοµοθεσίας για την προ-
στασία της υγείας και της ασφά-
λειας στην εργασία (Επιθεώρηση
Μεταλλείων και Σ.ΕΠ.Ε). 

7. Νοµοθετική πρόβλεψη
είτε µείωσης της διάρκειας της
εργασίας είτε συµπληρωµατικής
άδειας µε αποδοχές ως µέτρα
αντιστάθµισης των επικίνδυνων
και ανθυγιεινών συνθηκών εργα-
σίας στα ορυχεία. 

8. Επικύρωση του Αναθεωρη-
µένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη.  

Κατά το χρονικό διάστηµα
που µεσολάβησε, το ΙΜ∆Α έµει-
νε σε στενή επαφή µε την τοπική
κοινωνία και συνέχισε να παρα-
κολουθεί την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Κράτους. Το
ΙΜ∆Α θα επιδιώξει την υλοποίη-
ση των µέτρων που έχουν εξαγ-

γελθεί για την ασφαλή αποµά-
κρυνση και µεταφορά της
τέφρας, καθώς και την περαιτέ-
ρω αποτελεσµατική εφαρµογή
της νοµοθεσίας σχετικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος
και της υγείας των κατοίκων και
των εργαζοµένων. Η δηµιουργία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος
δύναται να συµβάλλει καθοριστι-
κά στην εµπέδωση των σχετικών
υποχρεώσεων του Κράτους και
το ΙΜ∆Α δεσµεύεται να παρέχει
κάθε απαραίτητη στήριξη σε
αυτή την κατεύθυνση. 

Επιπλέον, σε συνέχεια της
επίσκεψης του τ. Γενικού Γραµ-
µατέα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Αφάλισης στο
Ενεργειακό Κέντρο Πτολεµαΐδας
και της δέσµευσης της προηγού-
µενης πολιτικής ηγεσίας να εισα-
γάγει στο Συµβούλιο Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ)
τη λήψη µέτρων είτε για τη µείω-
ση της διάρκειας της εργασίας,
είτε για τη χορήγηση συµπληρω-
µατικής άδειας µε αποδοχές, ως
µέτρα αντιστάθµισης των επικίν-
δυνων και ανθυγιεινών συνθηκών
εργασίας στα ορυχεία, το ΙΜ∆Α
θα εξακολουθήσει να επιδιώκει
την υιοθέτηση σαφούς νοµοθετι-
κής διάταξης για την αποτελε-
σµατική εφαρµογή από τις αρµό-
διες αρχές της απόφασης σε
σχέση µε όλους τους εργαζοµέ-
νους. 

ΠΠρρώώτταα  ααππ  όόλλαα  εευυχχααρριι--
σσττοούύµµεε  ττοο  ΊΊδδρρυυµµαα  ΜΜααρραα--
γγκκοοπποούύλλοουυ  γγιιαα  τταα  ∆∆ιικκααιιώώ--
µµαατταα  ττοουυ  ΑΑννθθρρώώπποουυ
((ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ)),,  ττηηνν  κκυυρρίίαα  ΑΑλλίίκκηη
ΓΓιιωωττοοπποούύλλοουυ  ΜΜααρρααγγκκοο--

πποούύλλοουυ  κκααιι  ττοουυςς  σσυυννεερργγάά--
ττεεςς  ττηηςς..  ΤΤηηνν  εεππιισσττηηµµοοννιικκήή

σσυυννεερργγάάττιιδδαα  κκυυρρίίαα  ΤΤίίνναα  ΣΣττααυυ--
ρριιννάάκκηη  πποουυ  χχεειιρρίίσσττηηκκεε  ττηηνν  υυππόόθθεε--

σσηη  µµεε  ττοουυςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  ττηηςς  κκυυρρίίαα  ΆΆνννναα
ΣΣττααυυλλάά  κκααιι  MMaatttthhiiaass  SSaanntt''AAnnaa  ααππόό  ττηη  ΒΒρρααζζιιλλίίαα
πποουυ  δδοούύλλεεψψαανν  σσκκλληηρράά  εεππίί  δδυυοο  χχρρόόννιιαα  γγιιαα  νναα
υυππάάρρξξεειι  ααυυττήή  ηη  ττόόσσοο  σσηηµµααννττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  ππεερριιοο--
χχήή  κκααιι  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ααππόόφφαασσηη!!  ΕΕυυχχααρριι--
σσττοούύµµεε  ττοονν  κκ..  ΑΑυυδδήή  ΒΒαασσίίλλεειιοο,,  σσυυννεερργγάάττηη  ττοουυ
ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ννέέοουυ  εεγγγγρράάφφοουυ
υυππεεννθθύύµµιισσηηςς  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοουυ  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ..

ΕΕππίίσσηηςς  ππρρέέππεειι
νναα  εευυχχααρριισσττήήσσοουυµµεε

ττοονν  ΒΒοουυλλεευυττήή  ττοουυ
ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  κκ..  ΓΓιιάάννννηη
∆∆ρρααγγαασσάάκκηη  πποουυ

έέφφεερρεε  µµεε  ααννααφφοο--
ρρέέςς  ττοουυ  ττρρεειιςς

φφοορρέέςς  ττοο  θθέέµµαα
ααυυττόό  σσττηη  ΒΒοουυλλήή!!  

ΘΘέέλλοουυµµεε  κκααιι  µµέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  µµααςς  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσοουυµµεε  όόλλοουυςς  ααυυττοούύςς  πποουυ  δδοούύλλεεψψαανν
γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  ττηηςς  µµεείίωωσσηηςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς  σσττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  κκααιι  εεξξόόρρυυξξηη  ττοουυ  λλιιγγννίίττηη

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  ττοονν
ΣΣυυννήήγγοορροο  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  κκ..

ΓΓιιώώρργγοο  ΚΚααµµίίννηη,,  ττοουυςς
ββοοηηθθοούύςς  ττοουυ  κκ..  ΧΧρρύύσσαα

ΧΧααττζζήή,,  κκ..  ΣΣαακκέέλληη  ΙΙωωάάννννηη
κκααιι  ττοουυςς  εειιδδιικκοούύςς  εεππιι--

σσττήήµµοοννεεςς  κκ..  ΣΣοοφφίίαα
ΑΑµµοορργγιιααννοούύ  κκααιι  ΑΑγγγγεελλιι--
κκήή  ΣΣααλλααµµααλλίίκκηη,,  γγιιαα  ττηηνν
οουυσσιιαασσττιικκήή  κκααιι  εεππιισσττηη--

µµοοννιικκάά  ττεεκκµµηηρριιωωµµέέννηη
ππααρρέέµµββαασσήή  ττοουυςς!!    

ΠΠρρέέππεειι  ππααρράάλλ--
λληηλλαα  νναα  σσυυγγχχααρροούύ--
µµεε  γγιιαα  ττηη  σσττάάσσηη  ττοουυ
ττοο  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο
ΝΝοοµµοούύ  ΚΚοοζζάάννηηςς
πποουυ  ήήτταανν  ττοο  µµοονναα--
δδιικκόό  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό
όόρργγααννοο  πποουυ  σσττήήρριι--
ξξεε  ττοο  ααίίττηηµµάά  µµααςς  µµεε
οοµµόόφφωωννηη  µµάάλλιισστταα
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ
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