
Του Κώστα  Ιωάννου

ΗΠαγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, επιθυ-
μεί να αναφερθεί σε δημοσίευμα της 

εφημερίδας σας, το οποίο υπογράφεται από 
την κ. Ανδρούλα Ταραμουντά. Ο λόγος για τον 
οποίο κρίναμε επιβεβλημένο να απευθυνθούμε 
κοντά σας είναι γιατί το συγκεκριμένο άρθρο 
στοχοποιεί άδικα και αδικαιολόγητα τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ, οι οποίες, 
παραμερίζοντας από καιρό τώρα τις οικονομικές 
αξιώσεις των μελών τους και τα στενά συνδι-
καλιστικά καλώς νοούμενα συμφέροντα τους,  
διεξάγουν αγώνα διάσωσης της ΑΗΚ από την 
κατάρρευση, η οποία δρομολογείται από απο-
φάσεις των θεσμών του κράτους (Κυβέρνηση, 
ΡΑΕΚ κα.), ώστε να επιτραπεί στον μεγαλύτερο 
ημικρατικό οργανισμό του τόπου να ανταγωνι-
στεί τους ιδιώτες παραγωγούς από Ανανεώσιμες 
Πηγές επί ίσοις όροις, με στόχο την μείωση της 
τιμής του ηλεκτρισμού. Πέραν τούτου, οι Συνδι-
καλιστικές Οργανώσεις στην ΑΗΚ, προς τιμήν 
τους, ανάδειξαν θέματα και αποφάσεις που πρέ-
πει να παρθούν για τον ρυπογόνο Σταθμό της 
Δεκέλειας, έχοντας ως γνώμονα το όφελος του 
καταναλωτή αλλά και της οικονομίας ευρύτερα. 

Από τον τίτλο και μόνο του άρθρου - και 
οι περισσότεροι μόνο τους τίτλους διαβάζουν 
– ένας/μια ουδέτερος/η αναγνώστης/αναγνώ-
στρια θα αποκομίσει την εντύπωση ότι οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ αυθαίρετα, 
εκβιάζουν την Κυβέρνηση προεκλογικά για να 
αποκομίσουν αθέμιτα οφέλη, επειδή έτσι θέ-
λουν και μπορούν. Αυτό είναι λανθασμένο και 
ο τίτλος παντελώς παραπλανητικός.

Διαβάζοντας ακόμη ολόκληρο το άρθρο και 
πάλιν ένας/μια αναγνώστης θα αποκομίσει λαν-
θασμένες εντυπώσεις σε βάρος των συνδικαλι-

στικών οργανώσεων, αφού σε αυτό χρησιμοποι-
ούνται φράσεις όπως: “υπερόπλο στα χέρια των 
συνδικαλιστών, που μπορούν να αποφασίζουν 
όπως και ό,τι θέλουν ιδιαίτερα σε περίοδο προε-
κλογική”,”Τα απεργιακά μέτρα στην ΑΗΚ, ήταν 
άκρως πολιτική και όχι συνδικαλιστική πράξη”, 
“Πέραν από προκλητική για την πλειονότητα 
των εργαζομένων, η απόφαση ήταν άκρως πολι-
τική, γιατί θέλησαν να «εκβιάσουν» την κυβέρ-
νηση όπως και τους υποψήφιους προέδρους”. 

Από τα πιο πάνω, μόνο κακές προθέσεις θα 
μπορούσε  ο μέσος/μέση αναγνώστης/στρια να 
αποδώσει στους συνδικαλιστές αφού, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, “προκλητικά αποφασίζουν όπως θέ-
λουν και ότι θέλουν σε προεκλογική περίοδο, 
με πολιτικές αποφάσεις να περάσουν εκβιαστι-
κά τις θέσεις τους”. Όμως οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις είναι τις τεκμηριωμένες αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ που υπε-
ρασπίζονται και δεν είναι καθόλου αυθαίρετες.

Η διάχυση του θέματος αφήνοντας αιχμές 
κατά των διοικητικών συμβουλίων και των ηγε-
σιών άλλων ημικρατικών οργανισμών, δεν αμ-
βλύνει τις πιο πάνω κατηγορίες και τις εντυπώ-
σεις εναντίον των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
της ΑΗΚ, οι οποίες, παρά το μεγάλο πλήγμα που 
υπέστηκαν από την τραπεζική κρίση του 2013 και 
τις μειώσεις στις απολαβές, έκτακτες εισφορές, 
κατάργηση και μείωση επιδομάτων, πάγωμα και 
μείωση του τιμαριθμικού, επιπρόσθετες εισφορές 
στις συντάξεις, μείωση των ωφελημάτων στις 
συντάξεις τους, παγοποίηση προσαυξήσεων και 
προαγωγών, κλπ., επέλεξαν να μην διεκδική-
σουν αυτά τα οικονομικά ωφελήματα που απώλε-
σαν αλλά αποφάσισαν να μπουν μπροστά στον 
αγώνα για διαφύλαξη του οργανισμού, που είναι 
δημόσια περιουσία, και να διεκδικήσουν για ίσο 
δικαίωμα στον ανταγωνισμό για παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ώστε 

ο κόσμος να μπορεί να έχει φθηνότερο ρεύμα. 
Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, πολι-
τικούς, δημοσιογράφους και κοινό.  

Η σημερινή παραγωγή ηλεκτρισμού από 
ιδιώτες μέσω ΑΠΕ πληρώνεται (25 -30 σεντ την 
κιλοβατώρα) από τον καταναλωτή πολλαπλάσια 
από όσα κοστίζει (3-5 σεντ την κιλοβατώρα). Αν 
αφεθεί η ΑΗΚ να παράγει ηλεκτρισμό με τη χρή-
ση ΑΠΕ θα προστεθεί στο μείγμα παραγωγής 
και η τιμή που καταβάλλει ο καταναλωτής θα 
μειωθεί κάτω από τα 20 σεντ. Δυστυχώς, αν δεν 
εισακουστούν τα αιτήματα των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων της ΑΗΚ, η τιμή του ηλεκτρισμού 
δεν πρόκειται να μειωθεί, από τη στιγμή που 
το Μοντέλο Αγοράς Ηλεκτρισμού το οποίο θα 
εφαρμοστεί το 2023 έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
«χρύσωσης» των ιδιωτών παραγωγών και όχι 
την μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αν πρόθεση του άρθρου ήταν να ψέξει τις 
ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του ορ-
γανισμού και άλλων Ημικρατικών Οργανισμών, 
καθώς και ποιοι διορίζονται σε αυτά και σε τι 
αποσκοπούν, τότε ο τίτλος θα έπρεπε να είναι 
εντελώς διαφορετικός και να μην καταφέρεται 
υποτιμητικά και να χρωματίζει ως «εκβιαστές» 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όσον αφο-
ρά στα ερωτήματα κατά πόσον “είναι χρήσιμοι 
ακόμη οι Ημικρατικοί Οργανισμοί και αν χρει-
άζεται να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας, αν κά-
ποιοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής 
τους και πρέπει να περάσουν σε κάτι άλλο, πιο 
αποτελεσματικό;” να αναφέρουμε ότι ακριβώς 
αυτό ζητούν οι συντεχνίες: να στελεχωθεί ο ορ-
γανισμός για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στον 
φόρτο εργασίας που δημιούργησε ο λειτουργι-
κός διαχωρισμός και το άνοιγμα της αγοράς και 
να προχωρήσει με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, 
ο οποίος χρειάζεται τόσο προσωπικό με τεχνικές 
γνώσεις όσο και προσωπικό με γνώσεις των δι-

εργασιών. Πραγματικά, αναλογίστηκε κάποιος 
πόσο είναι το κόστος της ΜΗ σωστής στελέχω-
σης της ΑΗΚ; Μέτρησε κάποιος το κόστος στους 
επιχειρηματίες και στην οικονομία ευρύτερα 
από τη σημερινή καθυστέρηση που παρατηρεί-
ται στη σύνδεση στο δίκτυο της ΑΗΚ εκατοντά-
δων εκατομμυρίων έργων/αναπτύξεων κτλ.;

Αν κάποιος υπαινιχθεί ότι η λύση στην υπο-
στελέχωση της ΑΗΚ είναι η ιδιωτικοποίηση υπη-
ρεσιών της, η απάντηση εύκολα δίδεται από το 
παράδειγμα της ιδιωτικοποίησης των εμπορικών 
εργασιών του λιμανιού της Λεμεσού, όπου οι χρε-
ώσεις τριπλασιάστηκαν και το κόστος ενσωματώ-
θηκε στα προϊόντα και το πληρώνει ο καταναλω-
τής. Σε αντίθεση με την CYTA, η οποία παρέμεινε 
ημικρατική και 20 χρόνια μετά τη φιλελευθερο-
ποίηση των τηλεπικοινωνιών εξακολουθεί να 
είναι πρώτη σε επιλογή μεταξύ  των καταναλω-
τών, με τον υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας.  Σε 
ότι αφορά στις εκκλήσεις της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ 
για τη “νομοθέτηση της συμφωνίας των κοινωνι-
κών εταίρων για τη διαδικασία επίλυσης εργατι-
κών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, ώστε να 
υπάρξει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που 
να προστατεύει τους καταναλωτές και την κοινω-
νία”, αναφέρουμε ότι από το 2004 υπάρχει συμ-
φωνημένη διαδικασία για επίλυση των διαφορών 
στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες, η οποία αποτελεί και 
παράρτημα του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων 
που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων. Νομική ρύθμιση του θέματος δεν θα επι-
φέρει οποιοδήποτε επιπρόσθετο όφελος, αφού η 
υφιστάμενη συμφωνία προβλέπει ικανοποιητικές 
διαδικασίες για προστασία του κοινού και του δη-
μοσίου συμφέροντος σε περιπτώσεις απεργιών 
στις ουσιώδεις υπηρεσίες, θέση με την οποία 
συμφωνεί και το κράτος. 

 
*Πρόεδρος της ΠΟΑΣΟ

Aπάντηση της ΠΟΑΣΟ για την ΑΗΚ
42 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αναφορικά με την πτώχευση αρ. 08/2021 Ε.Δ. Λεμεσού

Ζητούνται προσφορές για την πώληση των πιο κάτω ακινήτων, στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και των πιο 
κάτω μηχανοκινήτων οχημάτων:

Δήμος / Κοινότητα / 
Ενορία 

 Αρ.  Εγ-
γρ. Τεμ.  Φ/Σχ. Τμή-

μα
Έκταση 

τ.μ.  Περιγραφή Μερί-
διο

Δήμος Λεμεσού
Αγία Φύλαξις 0/69990 Επί 591 54/42 0 123 Διαμέρισμα Όλο

Άγ. Τύχωνας 1/97 88 --/1-2125-3435 1 75 Διώροφη
Κατοικία Όλο

Άγ. Τύχωνας 0/14529 561 --/2-214-343 6 6.215 Χωράφι ½

Άγ. Τύχωνας 0/14530 562 --/2-214-343 6 1.901 Χωράφι ½

Άγ. Τύχωνας 6/24 24 --/2-213-344 6 12.361 Χωράφι ½

Άγ. Τύχωνας 6/57 57 --/2-213-343 6 3.619 Χωράφι ½

Άγ. Τύχωνας 6/279 276 --/2-214-343 6 5.335 Χωράφι ½

Αρ. Εγγραφής
Οχήματος

Τύπος
Οχήματος Κατασκευαστής Έτος 

Κατασκευής

KLB 984 ΙΔΙΩΤΙΚΟ Β.Μ.W. 2005

MHT 145 ΙΔΙΩΤΙΚΟ B.M.W. 2015

EMP 976 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑ HARLEY DAVIDSON 1997

Σημ.:  Τα μηχανοκίνητα οχήματα θα πωληθούν στην σημερινή πραγματική τους κατάστα-
ση, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη από μέρους του Διαχειριστή. 

Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στην διεύθυνση του Διαχειριστή, στο Τ.Κ. 55070, 3820 
Λεμεσός, το αργότερο μέχρι τις 26/01/2023, ή να σταλούν με e-mail στο info@kimonos.
com.cy μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Ο Διαχειριστής δεν είναι υπόχρεος να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προ-
σφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 25-817217, ή στο 
e-mail: info@kimonos.com.cy

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ
      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ


