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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣ/ΔΕΗ

Την Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019, αντιπροσωπία της ΠΟΣ/ΔΕΗ αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο, κ. Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο, τον Γ. Γραμματέα, κ. Πουγγία Λάζαρο και τον
Ταμία, κ. Νιάρχο Γεώργιο, συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
κ. Κωστή Χατζηδάκη, παρουσία του κ. Σωτηρόπουλου Νικόλαου, Διευθυντή του
γραφείου του Υπουργού, αρμόδιου για θέματα ενέργειας, και έθεσε προς ενημέρωση
του Υπουργού τα παρακάτω θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους της ΔΕΗ.
Για το λεγόμενο μειωμένο τιμολόγιο
Ενημερώσαμε τον Υπουργό ότι μειωμένο τιμολόγιο συνταξιούχων και εργαζομένων της
ΔΕΗ δεν υπάρχει, καταργήθηκε μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, καθώς και με Υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία το μειωμένο
τιμολόγιο ρεύματος αποτελεί εισόδημα υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος και με την
Υπουργική απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 1990, καθορίστηκαν τα ανώτερα όρια
μειωμένης κατανάλωσης, πράξη που οριοθετεί σηματοδότη και αποδεικνύει ότι δεν
υπάρχει μειωμένο τιμολόγιο, αλλά εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία, όπως όλα τα
εισοδήματα, και ζητάμε να γίνει κατανοητό πως δεν υπάρχει μειωμένο τιμολόγιο για
εργαζόμενους και συνταξιούχους αλλά ρύθμιση έναντι αύξησης της σύνταξης μας, που
δεν είχαμε λάβει.
Πάγιος Πόρος
Αναφερθήκαμε σον ΠΑΓΙΟ ΠΟΡΟ, τεράστιο κεφάλαιο του ασφαλιστικού μας φορέα.
Τονίσαμε πως σε όλους τους προηγούμενους νόμους πάντοτε γινότανε ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΙΟ ΠΟΡΟ έναντι των υποχρεώσεων του κράτους για τους ασφαλισμένους της
ΔΕΗ.
Νόμος Βενιζέλου 2773/1999 αναφορά για τον πάγιο πόρο
Νόμος Πετραλιά 3655/2008 αναφορά για τον πάγιο πόρο
Νόμος Λοβέρδου Κουτρουμάνη 3863/2010 αναφορά για τον πάγιο πόρο
Το κράτος έχει την υποχρέωση να αναγράφει στον προϋπολογισμό του τα περιουσιακά
στοιχεία των συνταξιούχων της ΔΕΗ και να σταματήσει επιτέλους τις κάθε είδους
μειώσεις και περικοπές. Οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ έχουν υποστεί μειώσεις και
περικοπές όσο κανένας άλλος κλάδος και δεν αντέχουν άλλο.
Τέλος, έγινε ενημέρωση για την παρακράτηση εισφοράς 1% για Προνοιακές Παροχές η
οποία έχει καταργηθεί προ πολλού (άρθρο 7 Νόμος 4491/66), που μάλιστα υπολογίζεται
σε παράνομη βάση, στην ακαθάριστη σύνταξή μας προ των μνημονιακών περικοπών
και όχι στην καταβαλλόμενη σήμερα πετσοκομμένη σύνταξη μας.

Η πιο πάνω εισφορά ανέρχεται κατά μέσω όρο σε 15€ μηνιαίως ανά συνταξιούχο, που
στο σύνολο της είναι 450.000,00€ μηνιαίως. Ζητούμε να σταματήσει η παρακράτηση του
1% από τους Συνταξιούχους και να ενημερωθούμε για το αποθεματικό που έχει
σχηματιστεί μέχρι σήμερα και πως γίνεται η διαχείριση του.
Η άποψη του Υπουργού για το μειωμένο τιμολόγιο είναι πως μας κατανοεί απόλυτα,
όμως πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για την ανόρθωση της ΔΕΗ και θα λάβει υπόψη του
προτού νομοθετήσει τα επιχειρήματα μας.
Για τον Πάγιο Πόρο και την Πρόνοια θα ενημερωθεί λεπτομερώς και αν εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου του θα ενεργήσει εφαρμόζοντας το νομοθετικό πλαίσιο.
Στην συνεχεία έγινε αναλυτική ενημερωτική συζήτηση επί όλων των θεμάτων που
ταλαιπώρησαν και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους συνταξιούχους της ΔΕΗ και είναι
συζευγμένα και αλληλεπιδρούν με τις αρμοδιότητες των Υπουργείων Οικονομίας,
Ενέργειας, Εργασίας και Υγείας.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η συζήτηση ήταν χρήσιμη και εποικοδομητική και
κινήθηκε σε πνεύμα κατανόησης. Πάντα ο διάλογος φέρνει αποτελέσματα όταν γίνεται
ειλικρινά και καλόπιστα.
Οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, με πρωτοπόρο την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, θα συνεχίσουν τον αγώνα
τους με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών παρεμβάσεων,
προκειμένου να εφαρμοστούν νόμοι και αποφάσεις δικαστηρίων που μας δικαιώνουν.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣ/ΔΕΗ ΝΟ 2
Συνάντηση με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Στάσση Γεώργιο
Την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, αντιπροσωπία της ΠΟΣ/ΔΕΗ αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο, κ. Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο, τον Γ. Γραμματέα, κ. Πουγγία Λάζαρο και τον
Ταμία, κ. Νιάρχο Γεώργιο, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΔΕΗ, κ. Στασση Γεώργιο.
Κατ’ αρχήν, ευχηθήκαμε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Στάσση
Γεώργιο καλή δύναμη στο δύσκολο έργο και στην δύσκολη στιγμή που το ανέλαβε
Η ΠΟΣ ΔΕΗ επεδίωξε την συνάντηση αυτή προκειμένου να ενημερώσει την νέα
Διοίκηση της ΔΕΗ για τα θέματα που αφορούν τους Συνταξιούχους στην κοινή
προσπάθεια για αντιμετώπιση των σωρευμένων προβλημάτων
της τελευταίας
δεκαετίας.
Επιδώσαμε για ενημέρωση του στον κ. Στάσση λεπτομερή έκθεση για:
Μειωμένο τιμολόγιο
Πάγιο Πόρο
παρακράτηση εισφοράς 1% για Προνοιακές Παροχές
Στην συνέχεια έγινε ενημερωτική συζήτηση επί όλων των θεμάτων που ταλαιπώρησαν
και ταλαιπωρούν την τάξη των συνταξιούχων.

Η ΠΟΣ/ΔΕΗ θα συνεχίσει τις επαφές με αρμόδιους Κρατικούς και Κυβερνητικούς
παράγοντες προκειμένου να ενημερωθούν για τα τεράστια προβλήματα που
αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχων της ΔΕΗ αλλά και για την επίλυση
καθημερινών προβλημάτων των συνταξιούχων.

Για την ΠΟΣ/ΔΕΗ

