ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Ολοκληρώθηκε η θητεία μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.
Ήταν μια τριετία πολύ δύσκολη όχι μόνο για τους
εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.
Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, σταθήκαμε στο
ύψος των περιστάσεων με αξιοπρέπεια και πίστη
στους θεσμούς.
Δεν ξεχωρίσαμε κανένα συνάδελφο.
Σταθήκαμε σε όλα τα θέματα που άνοιξαν για τον
Όμιλο μας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, κριτικά και
με δημιουργικές προτάσεις, όπως αρμόζει σε στελέχη.
Λειτουργήσαμε ανεξάρτητα από πολιτικές και παραταξιακές αντιλήψεις, διότι πλέον είναι πολύ περισσότερα
αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν.
Λειτουργήσαμε μόνο με γνώμονα το συμφέρον των
εργαζομένων – συναδέλφων μας και κατ’ επέκταση για
την ισχυροποίηση του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε.
Συμμετείχαμε πρωτοστατώντας σε Έναν Αγώνα που
στην δύσκολη περίοδο την οποία διανύσαμε ήταν
για μας Ιερός.

Ήμασταν και είμαστε εδώ, γι’ αυτό και
μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια.
Όμως σε μια εποχή αμφισβήτησης των πάντων δεν
θα μπορούσε και το Συνδικαλιστικό κίνημα να μείνει αλώβητο.
Σίγουρα έχουν γίνει λάθη, μεγάλα λάθη. Λάθη από
ηγεσίες, λάθη από ηγέτες. Εδώ βέβαια δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών ως εργαζόμενοι γιατί η διαρκής συμμετοχή όλων μας δεν θα επέτρεπε λάθη.
Ένας ζωντανός οργανισμός όμως από τα λάθη του
κατά κανόνα γίνεται σοφότερος.
Κάποιοι περίμεναν στην γωνία να δουν την διάλυση
της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων
γιατί αυτόματα αυτό θα σήμαινε και την αποσύνθεση
του ΟΜΙΛΟΥ.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι η ενότητα των εργαζομένων σε όλες τις εταιρείες κρατά τη συνοχή του
ΟΜΙΛΟΥ.
Η διάλυση του ασφαλιστικού μας φορέα, η στρέβλωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η έλλειψη μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού στη χώρα, δεν
μπορεί να βρίσκουν συνέχεια στη θέση των θυμάτων
τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας.
Μόνο λοιπόν με τη συμμετοχή θα συμβάλουν οι εργαζόμενοι στην ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού

κινήματος σε αγωνιστική κατεύθυνση, που είναι προϋπόθεση να ανακοπούν οι επιθέσεις που δεχόμαστε και
να ανοίξει προοπτική σύμφωνα με τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.
Είμαστε αντίθετοι σε όποιο σχέδιο ιδιωτικοποίησης
του ομίλου ΔΕΗ, που αν εφαρμοστεί, αντί να εξασφαλίζει
τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού, θα εξυπηρετήσει
την κερδοφορία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στον χώρο της ενέργειας.
Η ανεξέλεγκτη τιμή του ρεύματος, ως αποτέλεσμα
του σχεδιασμού που προωθούν τα γνωστά συμφέροντα,
θα επιδράσει αρνητικά στην Εθνική Οικονομία.
Η Πολιτεία οφείλει καταρχήν να έχει την ευθύνη της
χάραξης μιας συγκροτημένης, διαχρονικά συνεπούς και
ξεκάθαρης εθνικής ενεργειακής στρατηγικής με σαφείς
και κατά το δυνατόν μετρήσιμους κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς, ενεργειακούς,
και άλλους στόχους, για την εκπλήρωση των οποίων θα
παρεμβαίνει με τις κατάλληλες δράσεις.
Τότε και μόνο τότε το εργαλείο που λέγεται ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ θα μπορεί να είναι αρωγός στην αναπτυξιακή
πορεία της χώρας.
Εμείς χωρίς να διεκδικούμε, ότι είμαστε πιο υπεύθυνοι από κανέναν, κατανοώντας ότι χωρίς ενότητα δεν
μπορούμε να επιτύχουμε τίποτα, κατανοώντας ότι κανείς
δεν είναι τόσο ασήμαντος και αμελητέος, κατανοώντας
ότι οι πιο δύσκολες αλλά θετικές πράξεις στην ζωή (και
όχι στα μαθηματικά), είναι η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός στη βάση των παρακάτω τριών βασικών θέσεων:
α) Η απόκρουση και η ακύρωση των σχεδίων των
“εταίρων μας” και των ντόπιων “υπαλλήλων
τους”, για τον Όμιλο ΔΕΗ
β) Το σταμάτημα αυτών των βάρβαρων, αντεργατικών, αντιλαϊκών πολιτικών, με την ακύρωση των μνημονίων και την υιοθέτηση μια άλλης
πολιτικής, που θα βάζει τους ανθρώπους και τις
ανάγκες τους, πάνω από τις ανάγκες των αγορών.
γ) Ο συνεχής αγώνας για να επανέλθει η παραγωγή του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά στα χέρια του Κράτους,
απλώνουμε το χέρι σε όλους όσοι συμφωνούν
στα παραπάνω, να είμαστε μαζί.

Να είμαστε μαζί, ως συνεργασία δυνάμεων.
Να είμαστε μαζί, γιατί έτσι δείχνουμε στη πράξη
ότι βάζουμε πάνω
απ όλα τον όμιλο ΔΕΗ και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Να είμαστε μαζί, γιατί έτσι γινόμαστε δυνατότεροι.
Να είμαστε μαζί, γιατί μόνο έτσι στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα: «κάτω τα χέρια από την περιουσία
του ελληνικού λαού»
Θα συνεχίσουμε τον Αγώνα μας αντιμετωπίζοντας το
δύσκολο αυτό περιβάλλον αλλά και δίνοντας προοπτική
στον ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ σε έναν ισχυρό ΌΜΙΛΟ ΔΕΗ.
Σας καλούμε να συμμετέχετε με γνώμονα την προάσπιση της εργασίας μας, τον Ομίλο ΔΕΗ και τον ρόλο
μας μέσα σε αυτόν όπως αρμόζει, σε στελέχη.
Σε αυτήν την πρόσκληση μας, δεν αποκλείουμε
κανέναν συνάδελφο.
Στο προσκλητήριο αυτό όλοι έχουν τη θέση τους.
Πλέον τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον είναι τεράστια, ξεπερνούν τα
παλαιοκομματικά στεγανά, ξεπερνούν τις στενές και κομματικές και παραταξιακές θέσεις και οφέλη και απαιτούν
κοινές, συμπαγείς και ισχυρές θέσεις που μόνο μέσα από
την ενότητα μπορεί να προέλθουν.
Έχει έρθει η ώρα το συνδικαλιστικό κίνημα να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του και να απαγκιστρωθεί από
τις παλιές καταστροφικές όπως αποδείχτηκε λογικές και
πρακτικές.
Με τις παραπάνω σκέψεις και με την πεποίθηση που
αυτά μας ενώνουν είναι περισσότερα απ’ αυτά που μας
χωρίζουν κατεβαίνουμε σ’ αυτές τις εκλογές με το ψηφοδέλτιο ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Είναι το ψηφοδέλτιο που την προηγούμενη τριετία
είχε την ευθύνη του Συλλόγου, που στάθηκε στο ύψος
των περιστάσεων, που κατήγγειλε τα λάθη του Συνδικάτου,
που έκανε προτάσεις , που παρενέβη στις εξελίξεις της
ΔΕΗ καθοριστικά. Δεν είπε ψέματα στους συναδέλφους. Κράτησε την ενότητα και την λειτουργία του
Συλλόγου μας ψηλά και σας ζητάει να το στηρίξετε
με την ψήφο σας.
Είναι το ψηφοδέλτιο που μακριά από κομματικές και
παραταξιακές δεσμεύσεις έχει στόχο να συνεχίσει να
κρατάει ψηλά την Ενότητα και την Αλληλεγγύη μας, να

παρεμβαίνει δημιουργικά στην λειτουργία του Συνδικάτου
μας και με την συμμετοχή σας να παρεμβαίνει και στις εξελίξεις του Ομίλου ΔΕΗ.
Συνάδελφοι, τα κλαδικά μας ζητήματα είναι εκείνα που
εδώ και χρόνια μας ταλανίζουν.
• Αναγνώριση της Ένταξης στην κατηγορία Τ3 από
κατάθεση πτυχίου και θετική ολοκλήρωση όλων των
εκκρεμών υποθέσεων χαμένου χρόνου.
• Επέκταση της ανακλιμάκωσης για τους συναδέλφους
που προσλήφθηκαν μετά από το 1990.
• Ενιαίο καταληκτικό κλιμάκιο σε όλη την κατηγορία
και ενιαίο επίδομα στάθμης σπουδών σε όλη την κατηγορία.
• Απρόσκοπτη ιεραρχική εξέλιξη ως την βαθμίδα
Δ/ντη ΒΟΚ.
Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι το προηγούμενο
πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ και Δανειστών με
τους μνημονιακούς νόμους 3833/10 και 4024/12 σε καμία
περίπτωση δεν αφήνουν περιθώριο για την θετική εξέλιξη
όλων των ζητημάτων που αφορούν οικονομικές μεταβολές στον όμιλο.
Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο προαναφερόμενοι νόμοι παραμένουν σε ισχύ.
Όλοι μαζί πρέπει να πιέσουμε την νέα Κυβέρνηση για
την κατάργηση των συγκεκριμένων “δικτατορικών” νόμων
που δεν επιτρέπουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις οικονομικού κόστους παρά μόνο με τελεσίδικες θετικές αποφάσεις Δικαστηρίων.
Όπως όλοι γνωρίζουμε ο μεγαλύτερος όγκος της υπόθεσης που αφορά στη διεκδίκηση του χαμένου χρόνου, βρίσκεται στα χέρια συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου εδώ και πολλά χρόνια. Για την τύχη των εκκρεμών
υποθέσεων δεν υπάρχει καμία ενημέρωση στο Σύλλογο.
Σε ό,τι αφορά στην επέκταση της ανακλιμάκωσης
στους συναδέλφους μετά το 1990, υπάρχουν στοιχεία για
την πορεία του στον Σύλλογο, για τον κάθε συνάδελφο.
Η υπόθεση αυτή μετά από Πρωτόδικες και εφετειακές
θετικές αποφάσεις έχει εκδικαστεί στον Άρειο Πάγο και
έχει επιστραφεί στο Εφετείο για επανεκδίκαση.
Σ’ αυτό το περιβάλλον πρωταρχικής σημασίας ζητήματα, είναι η διασφάλιση της εργασίας μας, η διασφάλιση του μισθού μας και ο διαρκής αγώνας όλων
μας να παραμείνει ενιαίος και ισχυρός ο Όμιλος ΔΕΗ.

Όλοι μαζί μπορούμε!
Δεν είναι εποχές για αδράνεια.
Είναι εποχές συμμετοχής όλων μας.
Στις 20 Μαΐου 2015 συμμετέχουμε και
ψηφίζουμε αυτούς που πραγματικά μπορούν.

