RE

X+7

P

RE

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012 • Nο 56

SS POS

T

KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Στουρνάρη 73-75
Aθήνα 104 32

SS PO

ST

P

ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 2123

TPIMHNIAIA
EKΔOΣH
TOY ΣYΛΛOΓOY
ΠTYXIOYXΩN
MHXANIKΩN
ΟΜΙΛΟΥ ΔEH
Περίοδος B’

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Ε
Τ
Σ
Α
Μ
Ο
Ζ
Ι
AΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟ
ΜΑΣΤΕ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

ε
µ
υ
ο
ζ
ί
φ
Ψη την

5

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΣΧΥΡΟ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΜΙΛΟ ∆ΕΗ ∆ΥΝΑΤΟ

2

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY
ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN
MHXANIKΩN T.E. / ΟΜΙΛΟΥ ΔEH
Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

Περίοδος B'
Τεύχος 56

IΔIOKTHTHΣ
Σύλλογος Πτυχιούχων
Mηχανικών T.E
Στουρνάρη 73-75
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 5221221
Fax: 210.52.49.850
E-mail: main@sptmte-dei.gr

EKΔOTHΣ
Κων. Βαρσάμης
Στουρνάρη 73-75, Aθήνα
Tηλ. 210 5221221

ΔIEYΘYNTHΣ
Kων. Γεωργίου
Στουρνάρη 73-75, 2ος όροφος
Aθήνα 104 32
Tηλ. 210 5242265
Fax: 210. 52.49.850

ΣYNTAKTIKH
EΠITPOΠH
B. Kατσίκας, Ν. Λαβός
Δ. Ξυδάς, Στ. Ψαρράς

ΔHMOΣIOΓPAΦIKH
EΠIMEΛEIA
Αλέξης Σιουτζούκης
Παραγωγή: PRESS LINE
Mάγερ 11, - Aθήνα,
T.K. 10438
Tηλ.: 210 5225479

Δείτε την ιστοσελίδα μας...
http://www.sptmte-dei.gr/

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012



ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

5 Απριλίου 2012
Συναδέλφισες, συνάδελφοι
Συμμετέχουμε όλοι μαζικά στις εκλογές για τη νέα
Διοίκηση του Συλλόγου μας και για τους εκπροσώπους
μας στη ΓΕΝΟΠ και τα Εργατικά Κέντρα.

Συμμετέχουμε- ΑποφασίζουμεΑγωνιζόμαστε
Για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, για το
μέλλον των οικογενειών μας. Για έναν Σύλλογο ισχυρό
και πρωτοπόρο σε έναν μεγάλο και δυνατό Όμιλο ΔΕΗ.

......
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δέσμευση για συμμετοχή και αγώνα
αρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σε συνεργασία
με τα Τοπικά Τμήματα πραγματοποίησε συναντήσεις με στόχο την πληρέστερη και άμεση πληροφόρηση των συναδέλφων μας για μια σειρά θεμάτων που μας αφορούν όλους. Στις συνεδριάσεις
των Τοπικών Τμημάτων στη Λαμία, τη Μεγαλόπολη, το Αγρίνιο, τη Μυτιλήνη και τα Γιάννενα υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ του ΣΠΜΤΕ/ΔΕΗ για την πορεία των κλαδικών αιτημάτων αλλά και πλούσιος διάλογος για τα ζητήματα που «καίνε», από τις μειώσεις των μισθών και τα προβλήματα
στο ασφαλιστικό μας μέχρι τα σχέδια της κυβέρνησης για πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Σε ανάλογο κλίμα
διεξήχθη στις αρχές Μαρτίου (7//2012) και η συζήτηση στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προετοιμάσει μαζί με
την Εφορευτική Επιτροπή τις διαδικασίες για τις εκλογές. Στο πλαίσιο των συναντήσεων έγινε και η κοπή
της παραδοσιακής πίτας για το νέο έτος.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

10

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

συνδικαλιστικές παρατάξεις

ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
έρασαν τρία χρόνια συνάδελφοι από τις
προηγούμενες εκλογές. Τρία χρόνια για τα
οποία κανείς μας δεν περίμενε τέτοιες ραγδαίες εξελίξεις όχι μόνο στην Επιχείρηση μας
αλλά και σε ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία.
Δυστυχώς όμως οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν
μόνο αρνητικές αλλά καταστροφικές συνέπειες
για μας, για τους εργαζομένους, για την κοινωνία
και εν τέλει για ολόκληρη την χώρα.
Όλος ο Ελληνικός λαός έμεινε άναυδος και εμβρόντητος παρακολουθώντας εδώ και 2, χρόνια την χώρα να καταρρέει πολιτικά –κοινωνικάοικονομικά, να βλέπει την ζωή του και την ζωή της
οικογένειας του να καταστρέφονται. Να καταπατούν ξεδιάντροπα το Σύνταγμα του, την Δικαιοσύνη του, την αξιοπρέπεια του, να χάνει η
χώρα κάθε μέρα την εθνική της κυριαρχία και να
οδεύει ολοταχώς προς μια κοινωνία φτώχιας, δυστυχίας και ερήμωσης.
Μπρός τα μάτια μας ξεδιπλώνεται η πιο άγρια επίθεση του διεθνούς κερδοσκοπικού κεφαλαίου
το οποίο αφέθηκε ελεύθερο να δρα ανενόχλητο
καταχρεώνοντας λαούς και κυβερνήσεις, τώρα απαιτεί όχι μόνο λιτότητες και περιοριστικές πολιτικές αλλά την πλήρη πολιτική και οικονομική υποδούλωση των λαών, ώστε ανενόχλητο να συνεχίσει την παγκόσμια κυρίαρχη κηδεμονία του και
ως πρώτο παράδειγμα από πολλούς θεωρείτε η
χώρα μας. Αφού βρήκε εδώ πρόθυμους υποστηριχτές αυτής, την ντόπια πολιτική τάξη, αφού βρήκε μια χώρα με διαλυμένο κρατικό μηχανισμό, διεφθαρμένο και κομματικοποιημένο, άρχισε να επιβάλει έναν έναν τους όρους της προκειμένου να
μας σώσει δήθεν από την χρεωκοπία.
Και ο Γολγοθάς άρχισε από την ημέρα που εκείνος ο ανεκδιήγητος πρωθυπουργός βγήκε
ξαφνικά και μας είπε ότι λεφτά δεν υπάρχουν, ό-

Π

......

τι η χώρα πάει για χρεωκοπία και περιδιαβαίνοντας τις πρωτεύουσες της Ευρώπης να βρίζει τον
Ελληνικό λαό ως τεμπέλη, χαραμοφάη και διεφθαρμένο.
Κεντρικός μοχλός της πολιτικής τους για την
διάσωση της χώρας από την χρεοκοπία είναι οι
τεράστιες μειώσεις μισθών και συντάξεων, η επιβολή φόρων παντού ακόμα και στον αέρα που αναπνέουμε, χωρίς ούτε στο ελάχιστο να αγγίζουν
την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και την
διαφθορά, δεδομένου ότι και οι ίδιοι βουτηγμένοι στην διαπλοκή δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Επέβαλαν δε με νόμο την υποθήκευση ολόκληρης
της χώρας (υπόγειος και επίγειος πλούτος) εν ονόματι του χρέους χωρίς ντροπή, χωρίς φραγμούς. Και όπως όλα δείχνουν οι χειρότερες μέρες έπονται. Το μαρτυρούν οι ένα εκατομμύριο
άνεργοι, οι άστεγοι, τα συσσίτια, ο φόβος που
πλανάται στην κοινωνία.
Μπρός σ αυτή την κατάσταση δυστυχώς όπως
όλοι οι θεσμοί στην χώρα μας έτσι και τα Συνδικάτα φθαρμένα και διεφθαρμένα, κουρασμένα
και διαπλεκόμενα με την εκάστοτε εξουσία δεν
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ανίκανα
να αντιληφθούν τις εξελίξεις, ανίκανα να προτάσουν πολιτική, δεν στάθηκαν ικανά να ενώσουν
τον λαό και να ανατρέψουν πολιτικές. Έτσι και η
ΓΕΝΟΠ δεν μπόρεσε όχι μόνο να σταματήσει
τις επιθέσεις που δεχτήκαμε στο ασφαλιστικό,
στο μισθό και στην επερχόμενη πώληση της ΔΕΗ
αλλά δεν άρθρωσε και μια πρόταση ικανή να αποκρούσει αυτές τις επιθέσεις με τις λιγότερες
δυνατές απώλειες εγκλωβισμένη σε παλιά συνθήματα και γραμμές, φθαρμένη στην εσωτερική
της λειτουργία και καλύπτοντας τα μικροσυμφέροντα των μελών της, σκόρπισε απογοήτευση
στα μέλη της επικεντρώνοντας τον αγώνα της σε
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
δράσεις θεμιτές μεν αλλά όχι κύριες. Επιβάλετε
άμεσα ένα συνέδριο της ΓΕΝΟΠ για κάθαρση, ανανέωση και νέες πολιτικές για να ενώσουμε τους
εργαζόμενους, να απευθύνουμε στην κοινωνία
κάλεσμα άμεσα αλλά και μέσα από θεσμούς σε
μια προσπάθεια για καθολική αντίσταση και πάλη για ανατροπή αυτής της επίθεσης που δεχόμαστε, γιατί πια μια ΓΕΝΟΠ δεν φτάνει.
Αυτά απαιτείται να γίνουν άμεσα γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και ειδικά στην επιχείρηση είναι πολύ κοντά ο χρόνος που θα δούμε συρρίκνωση ή
και πώλησή της, απολύσεις και συνεχείς μειώσεις
μισθών. Τα μικρά καθημερινά μας προβλήματα
δεν έχουν πια νόημα. Δεν υπάρχουν θεσμοί να
πατήσουμε, δεν υπάρχουν νόμοι να στηριχτούμε, δεν θα υπάρχει ΔΕΗ να απευθυνθούμε. Δεν υπάρχει Δικαιοσύνη.
Το οικοδόμημα που λέγετε Όμιλος ΔΕΗ καταρρέει γιατί σε κάποιους θα τους δοθεί σχεδόν
δώρο για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους.
Συνάδελφοι τα δύο μεγάλα κόμματα όπου με
την πολιτική του μικροκομματισμού, των ημετέρων, της διαπλοκής και της διαφθοράς έφεραν
την χώρα στην χρεωκοπία παραμένουν διεφθαρμένα και ανίκανα και λειτουργούν ως εντεταλμένα.
Η αριστερά διαιρεμένη, στενόμυαλη και μονολιθική στάθηκε στο επίπεδο της καταγγελίας, αδύναμη να χαράξει πολιτικές για να βγει η χώρα
από το αδιέξοδο.
Πέφτει στις πλάτες τις δικές μας, των συναδέλφων, των εργαζομένων και εντέλει του
λαού η ανατροπή αυτής της κατάστασης. 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,
που 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 στην προσπάθεια που κάνουμε για
να σταματήσουμε την διάλυση της επιχείρησης
και του ασφαλιστικού μας.
Συνάδελφοι τα κλαδικά μας ζητήματα είναι
τα γνωστά που σαφώς μας ενδιαφέρουν όλους, τα παρακολουθούμε στενά και κάποια
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Περιμένουμε αποτελέσματα.
Σ’ αυτό το περιβάλλον, πρωταρχικής σημασίας ζητήματα είναι η διασφάλιση της εργασίας μας, η αναβάθμιση του ρόλου του Πτυχιούχου Μηχανικού και να παραμείνει ισχυρός ο Όμιλος ΔΕΗ.

Όλοι μαζί μπορούμε
Δεν είναι εποχές για αδράνεια.
Είναι εποχές συμμετοχής όλων μας.
Στις 5 Απριλίου 2012 συμμετέχουμε και
ψηφίζουμε αυτούς που μπορούν.

......
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ια πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση ζούμε ένα παρόν δυσβάστακτο και ένα μέλλον που φαντάζει αβέβαιο και
συνεχώς δυσχεραίνει.
Οι εργαζόμενοι και μόνον αυτοί καλούνται να πληρώσουν για όλα και για όλους με τα ανελέητα και πρωτοφανή μέτρα εις βάρος τους.
Από το «λεφτά υπάρχουν», φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση όπου χωρίς καμία προοπτική ανάπτυξης για το μέλλον της χώρας, σήμερα οι Έλληνες εργαζόμενοι, επανατοποθετούνται στο τραπέζι με στόχο την εξαφάνιση τους.
Προσπαθούν να μας πείσουν καταρχήν ότι «μαζί τα φάγαμε» και μετά ότι είμαστε κρατικοδίαιτοι «κοπρίτες» και
«ρετιρέ».
Οι αλλαγές που επιβάλλονται και από το νέο μνημόνιο επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας και της διοίκησης,
ακολουθώντας συνταγές που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν και δεν αποδείχθηκαν παντού και πάντα επιτυχημένες.

Γ

......

ΟΧΙ εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτό το έγκλημα
Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι στα δύσκολα βρίσκεται η ευκαιρία να διαμορφώσουμε όλοι μαζί κάτι καινούργιο,
που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και να αντιπροσωπεύει πλήρως και στο σύνολό του τους εργαζομένους Πτυχιούχους Μηχανικούς της ΔΕΗ.
Θεωρούμε ότι αλλάζουμε σελίδα και προχωράμε στο μέλλον χωρίς τις δεσμεύσεις και τις αγκυλώσεις που υπάρχουν και για το λόγο αυτό συστάθηκε ο νέος συνδυασμός η Αδέσμευτη Πρωτοβουλία Πτυχιούχων Μηχανικών ΔΕΗ.
Δεν θέλουμε να είναι μια ακόμη παράταξη άλλα ένας ζωντανός οργανισμός που να αποτελείται από τους συναδέλφους της διπλανής πόρτας και να μιλά στην καρδιά των εργαζομένων δίνοντας άμεσα λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν με την δική μας διάθεση και οπτική.
Αν και δεν προκύπτουμε από παρθενογένεση, είμαστε εργαζόμενοι που ενεργοποιηθήκαμε τόσο στον χώρο της ΔΑΚΕ αλλά και
σε άλλους χώρους η μεμονωμένα, δεν υποταχθήκαμε σε κανένα σύστημα και δεν συνεργαστήκαμε με κανένα μηχανισμό. Αυτό είναι που μας κάνει ελεύθερους στη διακίνηση των ιδεών και πολυσυλλεκτικούς. Κοινό μας στοιχείο η αγωνία μας για την πορεία της
Επιχείρησης και η συνδεόμενη εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων της.

ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Στις βασικές αρχές μας είναι τα παρακάτω:
• Η απεμπλοκή από παραγοντικές μικροσυνδικαλιστικές ή άλλου τέτοιου είδους επιρροές. Ο νέος συνδυασμός συνίσταται από συναδέλφους, από την πλειοψηφία των Διευθύνσεων της ΔΕΗ, με βασικό κριτήριο την ικανότητα και την ευθύνη στο συνδικαλιστικό τους υπόβαθρο.
• Η ενασχόληση με θέματα που αφορούν αμιγώς στα τεκταινόμενα σχετικά με την ΔΕΗ αλλά και του ευρύτερου ενεργειακού χώρου και η ενημέρωση των συναδέλφων σε τακτική βάση.
• Η μαχητική διεκδίκηση και η διασφάλιση/διατήρηση των δικαιωμάτων των συναδέλφων με δίκαια και ισότιμα κριτήρια, καθώς και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων τους σε πανελλαδικό επίπεδο.
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• Η δυνατότητα έκφρασης νέων ιδεών – τρόπων δράσης μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο την αποτελεσματική και δραστική αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν νέους αλλά και παλαιότερους συναδέλφους από
τον κλάδο.
• Η ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες και τις
ανάγκες της ΔΕΗ.
Με σεβασμό στην προσφορά την ιστορία και στις διεκδικήσεις των ήδη υπαρχόντων συνδυασμών και με δεδομένη
την δημοκρατικότητα του συλλόγου μας, θεωρούμε ότι μια τέτοια κίνηση θα συμβάλλει καταλυτικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συλλογικού μας οργάνου.

Με παλιά υλικά και γερασμένες ιδέες δεν χτίζεται τίποτα καινούργιο.
Τα προβλήματα του σήμερα είναι πολλά και απαιτούν αγώνα και δράση άμεσα.

Η ΔΕΗ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ
• Υπάρχει έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού.
• Μη ύπαρξη εκσυγχρονισμού και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις.
• Απώλεια τεχνογνωσίας, η ΔΕΗ δεν προχωρά σε προσλήψεις νέου προσωπικού και ουσιαστικά παραχωρεί τις εργασίες της στους εργολάβους.

ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι & ΙΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ
• Καταργείται ο ΚΚΠ και ο θεσμός των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κατακτήσεις, κεκτημένα χρόνων εκμηδενίζονται, θυσιάζονται στο βωμό της κρίσης και της χρεοκοπίας.
• Έχει μειωθεί ο μισθός μας κατά 0% μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες διαβίωσης.
• Παραβιάζονται άρθρα του συντάγματος και νόμοι που προστατεύουν τα περιουσιακά και εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων καταλύοντας το ασφαλιστικό μας.
• Επιβάλλεται πλαφόν στους μισθούς ώστε οι εργαζόμενοι σε ειδικές συνθήκες να μην αμείβονται σύμφωνα με το νόμο.
• Εκβιαστικά εξωθούνται πολλοί συναδέλφοι στη συνταξιοδότηση. Απολύσεις και εργασιακή εφεδρεία είναι το ζοφερό εργασιακό μέλλον.
• Οι συντάξεις μας μειώνονται συνεχώς το ασφαλιστικό μας είναι στο στόχαστρο, παράνομα και καταχρηστικά δεν
καλύπτεται ο πάγιος πόρος του ασφαλιστικού.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι & ΙΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
• Η επιβαλλόμενη απελευθέρωση ενέργειας γίνεται με στρεβλό και αδιαφανή τρόπο.
• Ο καταναγκαστικός διαχωρισμός και η επιβαλλόμενη ομιλοποίηση της επιχείρησης, μέσα από τις ψηφισμένες και από την χώρα μας ευρωπαϊκές οδηγίες, γίνονται με ένα ιδιότυπο νομοθετικό καθεστώς που ανάγει την ΡΑΕ σε απόλυτο
άρχοντα των πάντων, στρεβλώνοντας τόσο το αρχικό πνεύμα των οδηγιών που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε μη πιστοποίηση των διαχειριστών και κατ’ επέκταση αντί να προστατέψει την εταιρεία να την οδηγήσει στον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό.
• Ο λιγνίτης μας, τα νερά μας παραχωρούνται – δωρίζονται στους ιδιώτες (σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙ χωρίς κατώτατη τιμή) για να «ανοίξει» η αγορά ενέργειας.
• Η περαιτέρω μετοχοποίηση μέσω των επικείμενων αποκρατικοποιήσεων είναι προ των πυλών.
• Η Κυβέρνηση δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, αναγκάζει όμως το λαό να πληρώσει.
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ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
Εμείς ως εργαζόμενοι αλλά και ως Πτυχιούχοι Μηχανικοί δεν θέλουμε
και δεν αξίζουμε ένα τέτοιο αύριο.

......

Στα πλαίσια τόσο της ισότητας μεταξύ εργαζομένων αλλά και της τυπικής αναβάθμισης του κλάδου
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε (νομικά και συνδικαλιστικά) για την άμεση χορήγηση του 2ου Μ.Κ και αλλαγή του
καταληκτικού κλιμακίου σε όσους συναδέλφους δεν έχουν χορηγηθεί.
Θεωρούμε ότι η διατήρηση της εγκληματικής ανισότητας στο θέμα της μη αναγνώρισης του πτυχίου από κατάθεσης του, με τις άδικες αποφάσεις και τους άστοχους και αναποτελεσματικούς χειρισμούς της Διοίκησης δεν καλλιεργεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, άρα απαιτείται από την Διοίκηση η επανεξέταση του.
Συμμετοχή του κλάδου και στις προκηρύξεις για την θέση του Δ/ντή ΒΟΚ
Κάλυψη των θέσεων Μηχανικών Φυλακής στους Σταθμούς Παραγωγής από τον κλάδο.
Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όλων των συναδέλφων στους Σταθμούς Παραγωγής.
Χορήγηση σε όλους ολόκληρου του επιδόματος επικινδύνου εργασίας.
Κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και ευθύνης του κλάδου μέσω οργανογράμματος.
Διαρκή λειτουργία της επιτροπής μετατάξεων.

ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΚΛΑΔΟΥ
Η σημερινή Διοίκηση πρέπει να καταλάβει ότι η ΔΕΗ δεν άλλαξε ρόλο, ούτε μετεξελίχθηκε σε μια απρόσωπη εταιρεία, πρέπει να κρατήσει τον ηγετικό ρόλο που της ανήκει και να παραμένει αρωγός του Έλληνα πολίτη και πόλος ανάπτυξης του Ελληνικού κράτους.
Η αδιέξοδη πολιτική που ακολουθείται μόνο λύσεις δεν δίνει. Απαιτείται να παρθούν δύσκολες αλλά και θαρραλέες αποφάσεις που θα φέρουν προοπτική και ανάπτυξη στην Ελληνική οικονομία – η ΔΕΗ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο - βοηθώντας παράλληλα να υπάρξει εργασιακή ασφάλεια και μέλλον το συντομότερο δυνατό.
Κύριος στόχος μας είναι η αδέσμευτη - ανεμπόδιστη λειτουργία της επιχείρησης γενικότερα προς όφελος της
ίδιας, των εργαζομένων αλλά και όλων των Ελλήνων.
Η Αδέσμευτη Πρωτοβουλία Πτυχιούχων Μηχανικών ΔΕΗ με τις βάσεις που θέτει για ισονομία, αξιοκρατία
και δικαιοσύνη είναι κάθετα αντίθετη με τις παραπάνω πολιτικές.
Οι αξίες και το ήθος μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα, δεν θα δώσουμε άλλοθι σε αυτούς που διαλύουν την Χώρα και την ΔΕΗ.
Οι θέσεις μας είναι καθαρές και κρυστάλλινες και σε καμιά περίπτωση δεν θα μεταβληθούν ή μεταλλαχθούν, οι
ευθύνες βαρύνουν όλους αυτούς που έως και σήμερα και εφάρμοσαν αμετάβλητα την ίδια πολιτική που οδήγησε στην
σημερινή δραματική κατάσταση.
Η Αδέσμευτη Πρωτοβουλία Πτυχιούχων Μηχανικών ΔΕΗ δηλώνει, ότι ουδέποτε θα συναινέσει σε μη συνταγματικές ρυθμίσεις και διαδικασίες, θα αντιπαρατεθεί δυναμικά πολιτικά και ιδεολογικά με την πολυφωνία
και την ανεξαρτησία που τη διέπει.
Ένα είναι σίγουρο, μετά από την κρίση αυτή που πέρα από οικονομική είναι και αξιών αργά ή γρήγορα θα έρθει ο καιρός των αξιών και των άξιων ανθρώπων.

Είναι καιρός όλοι οι συνάδελφοι να συστρατευθούν στον δίκαιο αγώνα που ξεκινάμε είτε
συμμετέχοντας ενεργά στο ψηφοδέλτιο της κίνησής μας, με ιδέες και προτάσεις για την
καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου μας, είτε απλά και μόνο με την προτίμησή σας στις
εκλογές στις 5 Απριλίου του 2012.

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
για τις ΕΚΛΟΓΕΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ∆ΕΗ
- Πέµπτη 5 Απριλίου 2012 Συνάδελφοι-σες,
Οι εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης του Συλλόγου και των εκπροσώπων μας σε ΓΕΝΟΠ και Εργ. Κέντρα, βρίσκουν
τους εργαζόμενους της χώρας σε μια περίοδο που η εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης συνοδεύεται με μια ολομέτωπη επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Κατάργηση ΣΣΕ, ΚΚΠ, μονιμότητας (απολύσεις), μειώσεις μισθών, επιδομάτων και συντάξεων, φοροεπιδρομή, χαράτσια, εμπορευματοποίηση Υγείας-Πρόνοιας-Παιδείας, καλπάζουσα ανεργία, προοπτική στάσης πληρωμών μισθών και συντάξεων από κράτος, ασφαλιστικά ταμεία και εργοδότες, κλπ. Μια επίθεση από την οποία δεν εξαιρείται
πλέον κανείς. Οι μέρες που έρχονται θα είναι μέρες ενός βάναυσου και ανελέητου βομβαρδισμού μας με δεκάδες νόμους και
υπουργικές αποφάσεις. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Οφείλουμε να απορρίψουμε τους ωμούς εκβιασμούς και τα ιδεολογήματα των κομμάτων της κυβέρνησης και της ΕΕ. Όταν οι κυβερνητικοί και οι άλλοι εκπρόσωποι του
κεφαλαίου, μέσα και έξω από την Ελλάδα, μιλούν για «ικανοποιητικές συμφωνίες», τότε ο ελληνικός λαός έχει για μοναδικό όπλο του την πάλη ενάντια στους καπιταλιστές και τις συμφωνίες τους, την ΕΕ, το ΔΝΤ και τη διεθνή αγορά κεφαλαίου.
Η εναλλαγή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ,ΝΔ και πρόσφατα η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ), με συνέπεια και συνέχεια υλοποιούν αυτή την πολιτική στα πλαίσια της ΕΕ. Η πολιτική αυτή είναι ενταγμένη στην προσπάθεια που
κάνει το οικονομικό σύστημα να βγει από την βαθιά καπιταλιστική του κρίση και επηρεάζει συντονισμένα τις περισσότερες καπιταλιστικές χώρες.
Τα μέτρα που εφαρμόζονται έχουν αποφασιστεί από το ΜΑΑΣΤΡΙΧ, τα έχουν στα προγράμματα τους τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση του μαύρου μετώπου και που για να περάσουν στη ΔΕΗ έβαλαν πλάτη οι συνδικαλιστικές τους παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, στη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, τις Ομοσπονδίες (ΓΕΝΟΠ και άλλων πρώην ΔΕΚΟ) και τα Εργατικά Κέντρα, προσαρμόζοντας τις θέσεις τους και τη στάση τους ανάλογα με αυτή των πολιτικών τους προϊσταμένων.
Οι εργαζόμενοι συνολικά πρέπει να πάρουν θέση μάχης, να μην δεχτούν να πληρώσουν ακόμα μια φορά για να βγει το μεγάλο κεφάλαιο από την κρίση του, την ίδια στιγμή που από την υπερεκμετάλλευση των εργαζόμενων αποκτά τεράστια κέρδη.
Να απορρίψουν την λογική που προβάλλεται από πολλές πλευρές (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ, ΛΑΟΣ), ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε στην διέξοδο από την κρίση. Ο κύκλος της οικονομικής κρίσης δεν θα είναι και ο τελευταίος για την Ελλάδα. Το βέβαιο είναι ότι η όποια ανάκαμψη θα είναι αναιμική, θα έχει στηριχθεί σε πολύ μεγαλύτερη εκμετάλλευση που δεν θα είναι παροδική,
δεν θα οδηγήσει σε βελτίωση του εργατικού και λαϊκού εισοδήματος. Αντίθετα, είναι υπερώριμη η δυνατότητα ικανοποίησης των εργατικών και λαϊκών αναγκών που προϋποθέτει κοινωνικοποίηση όλων των μονοπωλίων, του φυσικού και
ορυκτού πλούτου της χώρας, αποδέσμευση από την ΕΕ, μονομερή διαγραφή του χρέους και αποχώρηση από τη διεθνή αγορά κεφαλαίου με εργατική λαϊκή εξουσία.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ
Η Ενέργεια, κλάδος στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο, είναι από τους τομείς πρώτης προτεραιότητας στην πολιτική
ΕΕ και κυβέρνησης. Οι μεθοδευμένες κινήσεις του Ευρωπαϊκού κεφαλαίου ετοιμάζονται να καταβροχθίσουν τη ΔΕΗ, η οποία
εξουθενωμένη από το ολοένα και μεγαλύτερο βάρος χρηματοδότησης των ΑΠΕ, τις επιπτώσεις από τα χαράτσια, την διαφθορά,
την λεηλασία της από τις διοικήσεις της και την σημερινή αδυναμία πολλών συμπατριωτών μας να πληρώσουν την κατανάλωσή τους, έφτασε στο σημείο της χρεοκοπίας. Την ίδια στιγμή προωθείται από την Διοίκηση το νέο οργανόγραμμα της Επιχείρησης που δηλώνει την πρόθεση για περαιτέρω συρρίκνωσή της. Η πορεία της ΔΕΗ είχε προδιαγραφεί μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο της απελευθέρωσης της ΗΕ και ολοκληρώθηκε με όσα προβλέπονται στα μνημόνια. Υπηρετώντας πιστά τα συμφέροντα του κεφαλαίου, οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ προώθησαν με συνέπεια αυτή την πολιτική, έχοντας συμμάχους τους
τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ στην ΓΕΝΟΠ και τα σωματεία που στην λογική του εφικτού ή του μικρότερου κακού έ-

......

1

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

συνδικαλιστικές παρατάξεις

τρεξαν να αποφασίσουν πριν από την κυβέρνηση (Διαχωρισμός ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ κλπ)
Με το 2ο μνημόνιο προωθείται η ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της Ενέργειας συνολικά. Μετά τον διαχωρισμό της ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (από την 1η Φλεβάρη λειτουργεί ως θυγατρική και ήδη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κινέζικα συμφέροντα για αγορά μετοχών) και ΔΙΑΝΟΜΗΣ (από την 1η Απρίλη θα λειτουργεί ως θυγατρική), προωθείται η
δημιουργία θυγατρικής και στην ΕΜΠΟΡΙΑ, ενώ ήδη συζητιούνται συνεργασίες της ΔΕΗ με ιδιώτες (ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣΤΕΡΝΑ). Η πώληση Λιγνιτικών Μονάδων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών θα ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση όποιας
ΔΕΗ θα έχει απομείνει.
Ψηφίστηκε από τη βουλή το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ που θα υλοποιηθεί με διαδικασίες FAST-TRACK και στην εταιρία
η οποία θα αναλάβει το πρόγραμμα θα προσφερθούν εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 200.000 στρεμμάτων από το Δημόσιο, τους Δήμους και τη ΔΕΗ, κατάλληλες για εγκατάσταση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ.

ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

......

Η διέξοδος, η προοπτική για την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων, είναι η πρόταση που προτείνει η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και το ΠΑΜΕ. Για την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ η Ηλ. Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι πεδίο κερδοσκοπίας για μετόχους και επενδυτές. Ο σχεδιασμός και η χάραξη ενεργειακής πολιτικής πρέπει να γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο την συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Οι
πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής, οι γραμμές μεταφοράς, τα δίκτυα διανομής πρέπει να αποτελούν κρατική κοινωνική περιουσία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα εκχωρεί στους ιδιώτες. Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ αγωνίζεται με συνέπεια
και σταθερότητα κατά της απελευθέρωσης της αγοράς Ηλ. Ενέργειας, της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, για φτηνό ρεύμα στο
λαό, αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, του λιγνίτη, του αιολικού και υδάτινου δυναμικού, για την προστασία του περιβάλλοντος, για συνεργασία με τις γειτονικές χώρες στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η εφαρμογή της αντιλαϊκής-αντεργατικής πολιτικής σε συνδυασμό με την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ηλεκτρενεργειακού τομέα συνολικά, συνοδεύεται με την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και του μισθού των εργαζομένων.
Ήδη οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά % μεσοσταθμικά και προβλέπεται από το νέο μνημόνιο νέα μείωση για το 2012, κατάργηση του χρονοεπιδόματος και του κλιμακίου. Άνοιξε η συζήτηση για υπογραφή ΣΣΕ, με τον εκβιασμό της μετενέργειας. Η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ πλήρως υποταγμένη στην καπιταλιστική ανάπτυξη, προτίθεται να υπογράψει ΣΣΕ επικυρώνοντας τις μειώσεις και όλες τις αλλαγές σε βάρος των εργαζόμενων που έγιναν με την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ. Συζητά το καινούργιο οργανόγραμμα όπου καταργούνται Διευθύνσεις, μειώνονται θέσεις εργασίας και μπροστά μας έχουμε εφεδρεία – απολύσεις. Το
ΔΣ της ΔΕΗ με απόφαση του, πετσόκοψε την εκτός έδρας αποζημίωση, στοχεύοντας στην εργολαβοποίηση των εργασιών. Η
ΓΕΝΟΠ πιέστηκε από τα κάτω και εξήγγειλε απεργιακά μέτρα με μεγάλη καθυστέρηση χωρίς καθόλου να πιέσει για επίλυση.
Αλλά και στο 2ο μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους παρέμεινε η μεγάλη απούσα σε συγχρονισμό με τη ΓΣΕΕ που κήρυξε για τα μάτια μια 2ωρη στάση !
Η Αγωνιστική Συνεργασία, όχι μόνο δεν δέχεται τις μειώσεις που έγιναν με αποφάσεις της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, αλλά αντίθετα διεκδικεί υπογραφή ΣΣΕ που να ανταποκρίνεται στις σημερινές
ανάγκες. Με συντονισμένους αγώνες μπορούμε να αποτρέψουμε το σφαγείο που μας ετοιμάζουν. Δεν είναι η μοίρα
των εργαζόμενων η φτώχια, η ανεργία, η εξαθλίωση. Είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που εξασφαλίζει κέρδη στο
κεφαλαίο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Σε όλη την πορεία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τα χρήματα των εργαζομένων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία χρησιμοποιήθηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις κατά το δοκούν, για την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Είτε χρηματοδοτώντας τις μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς επιτόκιο, είτε στο χρηματιστήριο, είτε με τη συμμετοχή στο κούρεμα. Η πολιτική που ακολουθείται έχει φέρει την κατάσταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε τραγική θέση.
Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των πλειοψηφιών, με το γνωστό παιχνίδι κάποιοι να διαφωνούν ως ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ & ΣΑΔ στα
πρωτοβάθμια, αλλά να στηρίζουν ταυτόχρονα τις παρατάξεις τους στη ΓΕΝΟΠ. Νωπό είναι το μελάνι από τις υπογραφές τους
όταν συμφωνούσαν στο ξεπούλημα του ασφαλιστικού της ΔΕΗ, πανηγυρίζοντας, στο κοινό ΔΤ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και της
ΠΟΣ/ΔΕΗ, για τα κέρδη από τη συμφωνία: «Για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους: ... Διπλή εγγύηση παροχών στο διηνεκές.. Για τη ΔΕΗ: ..καθαρίζει τους ισολογισμούς της επιχείρησης από ένα βάρος, που θα την έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.. Για τον καταναλωτή: ..ισχυρή και ανταγωνιστική ΔΕΗ σημαίνει φθηνή KWH.. Για το κράτος: ..Μετατρέπεται η ΔΕΗ μετά από μια περίοδο ύπνωσης και εφησυχασμού στο απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο, που μπορεί να σύρει το χορό και
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για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ..».
Ήδη έχουμε καινούργια μείωση των συντάξεων, το εφάπαξ πετσοκόβεται και δεν δίνεται, φάρμακα και συνταγές δεν πληρώνονται χωρίς ταλαιπωρία.

ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Μεγάλες είναι οι ευθύνες των ηγεσιών του συνδικαλιστικού κινήματος στη ΔΕΗ. Η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ είναι ταυτισμένη με την πολιτική του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και για αυτό Συνειδητά την υπερασπίζεται. Η σημερινή κατάντια,
δεν είναι μόνο έργο των εκπροσώπων του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων. Είναι και έργο συνδικαλιστών και συνδικάτων που
βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια για να στηθεί αυτό το σκηνικό. Η ΠΑΣΚΕ η ΔΑΚΕ και η ΣΑΔ έχουν σοβαρότατες ευθύνες για
την σημερινή κατάσταση. Γιατί συμφώνησαν π.χ. στην κατάργηση της αυτασφάλισης και στις  μετοχοποιήσεις που έγιναν και
γιατί συμφώνησαν στον κατακερματισμό της ΔΕΗ σε θυγατρικές ΑΠΕ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ και ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Είναι όμως και έργο της
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ που συμφώνησε στην γενικότερη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων.
Ποιος δεν γνωρίζει τις παρατάξεις που ψήφισαν και στήριξαν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, που αποδέχτηκαν την μείωση των μισθών μας και είναι έτοιμοι να αποδεχτούν σαν «αναγκαίο κακό» ότι αποφασίσει η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου
και η Διοίκηση της ΔΕΗ;
Ποιος δεν γνωρίζει τις παρατάξεις που κατασκευάζουν «μονόδρομους» και καλλιεργούν αυταπάτες ότι δήθεν «γλυτώσαμε τα χειρότερα», ενώ την ίδια στιγμή μέσα από τα σωματεία που πλειοψηφούν προσπαθούσαν να στρέψουν την μια κατηγορία ενάντια στην άλλη, για το ποιος θα πληρώσει περισσότερο την «ζημιά», ενώ αρνήθηκαν να οργανώσουν οποιαδήποτε κινητοποίηση για την απόκρουση της αντεργατικής λαίλαπας; Πόσο θράσος χρειάζεται η ΓΕΝΟΠ για να ισχυρίζεται ότι «κάνει
το πάν για να μην αδικηθεί κανένας εργαζόμενος»;
Ο κάθε συνάδελφος σήμερα αναλαμβάνει ευθύνη. Θα ψηφίσει αυτούς που στο συνδικαλιστικό κίνημα στήριζαν
τις αποφάσεις της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου; Θα αποδεχτεί με την ψήφο του ότι καλώς πάρθηκαν όλα αυτά
τα μέτρα και θα δώσει το πράσινο φως για να συνεχίσουν; Θα ψηφίσει αυτούς που στην ποιο μεγάλη επίθεση που δέχτηκαν ποτέ οι εργαζόμενοι αδρανοποίησαν τα συνδικάτα, καλλιεργώντας την απογοήτευση;
Μόνο η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, το ΠΑΜΕ αντιτάχτηκε σ’ αυτή την πολιτική και εν τέλει επιβεβαιώθηκε.
Έγκαιρα προειδοποίησε τους εργαζόμενους και οργάνωσε αγώνες.

ΤΙ ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Σήμερα συνάδελφοι απαιτείται κίνημα που να αντιπαλεύει αυτή την πολιτική που μας εξαθλιώνει !
Υπάρχει κι άλλος δρόμος ! Είναι αυτός που χαράζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ με τις θέσεις του αλλά και
τη δράση του. Είναι ο δρόμος της αντιπαράθεσης με αυτή την πολιτική, της πάλης για μια πολιτική που εξυπηρετεί τις δικές μας
ανάγκες. Αυτό το δρόμο προβάλαμε με τις θέσεις μας αλλά και με την δράση μας στην ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ που θέλουν να υπερασπίσουν τα δικαιώματα τους πρέπει να εγκαταλείψουν τώρα τα κόμματα της οικονομικής ελίτ και τις παρατάξεις τους στο συνδικαλιστικό κίνημα και μαζί με το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια σε αυτή
την πολιτική. Τώρα χρειάζεται οργάνωση της εργατικής τάξης στους τόπους δουλειάς, στη γειτονιά, παντού. Οργάνωση και ενιαία δράση με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου, τη νεολαία, τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας. Τώρα χρειάζεται αλληλεγγύη. Οι μικρές εστίες αγώνα, όπως της «Ελληνικής Χαλυβουργίας», να εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα. Μόνη λύση είναι το λαϊκό μέτωπο παντού και η ένταση της δράσης για να καταργηθούν τα χαράτσια, να μη διαλυθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, να μη μείνει απροστάτευτος κανένας άνεργος, να υπερασπίσουμε τις συλλογικές συμβάσεις και να πληρώσει το
κεφάλαιο που δημιουργεί τις κρίσεις. Όλοι για έναν και ένας για όλους !
Η με τα μονοπώλια ή με το λαό ! Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση !
Οι Πτυχ. Μηχανικοί οφείλουν να συνταχτούν με το ταξικό εργατικό κίνημα σε κοινό μέτωπο με τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους, τους φτωχούς αγρότες, τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να εμποδίσουν τα αντιλαϊκά μέτρα με προοπτική να ανατρέψουν την εξουσία της δικτατορίας των μονοπωλίων για μια πολιτική και εξουσία που να υπηρετεί τις δικές μας ανάγκες. Κανείς δεν μπορεί να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική αποκομμένος! Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα στην ΔΕΗ εάν δεν είχε επικρατήσει στο συνδικαλιστικό κίνημα η γραμμή του συμβιβασμού της συναίνεσης και της υποταγής. Αν είχε ακολουθηθεί ο δρόμος του συντονισμένου και σχεδιασμένου αγώνα που πρότεινε η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στην ΔΕΗ, το ΠΑΜΕ γενικότερα.

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η στρατηγική και η συνδικαλιστική πρακτική του Συλλόγου μας, ήταν στην ουσία μια μικρογραφία του τρόπου δράσης της
Ομοσπονδίας αλλά και της ΓΣΕΕ. Παρά τις επί μέρους διαφωνίες και μερικές διαφοροποιήσεις σε κάποια ζητήματα, οι παρα-

......

1

......

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

συνδικαλιστικές παρατάξεις

τάξεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ παρέμειναν μέχρι σήμερα ταυτισμένες με τη στρατηγική της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης,
αλλά και χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες μεταξύ τους! Μιλούν μέχρι σήμερα για την πολιτική κατάσταση γενικόλογα, αποφεύγοντας να ονομάσουν τις αιτίες και τους υπεύθυνους! Αποδίδουν την κακοδαιμονία σε μία «κακή κυβέρνηση» αποφεύγοντας ακόμα και να ονομάσουν τα κόμματα που την αποτελούν, αποκρύπτοντας ότι η αιτία είναι οι ασκούμενες πολιτικές ! Δέχονται
κάποιοι ότι έκαναν λάθη, χωρίς όμως να τα κατονομάζουν! Εδώ όμως μιλάμε για συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που διήρκεσαν χρόνια και τώρα έχουμε πλέον χειροπιαστά τα αποτελέσματα τους!
Πρόσφατα μάλιστα φρόντισαν και άλλαξαν ονόματα στις παρατάξεις τους, λες και δεν παραμένουν τα ίδια πρόσωπα. Υιοθετούν για την κρίση τις αντιλήψεις που πλασάρουν διάφοροι οργανισμοί και μιλούν για «κρίση χρέους», «άκρατο νεοφιλελευθερισμό», «κατοχή», «δοσίλογους», «προδότες» «ανίκανους» και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα διαχείρισης και σαν φυσιολογικό επακόλουθο αναπαράγουν αυταπάτες.
Αποφεύγουν να μιλήσουν για την κυβέρνηση του μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και την πολιτική της. Καμιά αναφορά δεν
κάνουν για το διαχωρισμό της Διανομής και Μεταφοράς αλλά και για την μείωση των μισθών, γιατί τα έχουν αποδεχτεί. Έχουν
ευθύνη γιατί ενώ στα λόγια καταδικάζουν τα μέτρα που παίρνονται, την ίδια στιγμή στοιβάζονται στην ουρά του κυβερνητικού
και εργοδοτικού συνδικαλισμού, στις συγκεντρώσεις υπό την ηγεσία της ΓΣΕΕ και της ΓΕΝΟΠ. Εφαρμόζοντας την τακτική της
«αθώωσης» των κομμάτων και των πολιτικών επιλογών τους και της «ενοχοποίησης» άλλοτε «κακών στελεχών» και άλλοτε
«κακών υπουργών», αποπροσανατολίζουν και απογοητεύουν τους συναδέλφους, που νοιώθουν δυνατά στο πετσί τους τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.
Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά πως ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, όχι μόνο δεν μπορεί να μπει επικεφαλής της λαϊκής πάλης για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, αλλά αποτελεί μέρος του προβλήματος. Από την ΓΣΕΕ, την
ΓΕΝΟΠ τα πρωτοβάθμια και τις άλλες ΔΕΚΟ, με ενιαία γραμμή βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία προκειμένου να υλοποιηθεί η αντεργατική λαίλαπα.
Επομένως η όποια πρόθεση του Συλλόγου για διεκδικήσεις κλαδικών αιτημάτων στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σήμερα, είναι αδύναμη έως και αδύνατη. Και το περιβάλλον αυτό συνδιαμόρφωσε και ο ρόλος που έπαιξε ο κυβερνητικός-εργοδοτικός συνδικαλισμός. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η δράση για τα κλαδικά ζητήματα είναι αναπόσπαστα δεμένη με την δράση
για να ανατραπεί αυτή η πολιτική, με τον ταξικό επαναπροσανατολισμό του Συλλόγου μας. Δεν απεμπολούμε ούτε υποτιμούμε κανένα κλαδικό ζήτημα και πάντα η επίλυσή τους θα αποτελεί στόχο μας! Αυτό προϋποθέτει όμως αλλαγή σχεδιασμού,
στρατηγικής και ταξικού προσανατολισμού της δράσης του Συλλόγου μας! Δηλ. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ !!!
Η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, η πορεία ιδιωτικοποίησης που επιδεινώνουν συνολικά την θέση των εργαζόμενων
επιδείνωσαν και την θέση των Πτ. Μηχανικών της ΔΕΗ. Όταν η κυβέρνηση και η διοίκηση σχεδιάζουν την κατάργηση του χρονοεπιδόματος και των κλιμακίων, την μεγάλη περικοπή των θέσεων τομεαρχών και υποτομεαρχών μέσα από το οργανόγραμμα, όταν σχεδιάζουν την πώληση σταθμών παραγωγής και την συρρίκνωση του μεριδίου της ΔΕΗ, όλοι καταλαβαίνουμε την τύχη των διεκδικήσεων των ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, αν δεν ανατρέψουμε αυτή την πορεία.
Είναι δική σας ευθύνη συνάδελφοι να αλλάξετε την πορεία του Συλλόγου.
Είναι ευθύνη όλων των εργαζόμενων με την ψήφο τους να χαράξουν μια νέα αγωνιστική πορεία ψηφίζοντας
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Να μην ψηφίσουν στο Σύλλογο τους εκπροσώπους των κομμάτων που σφαγιάζουν τα
δικαιώματα τους. Να εμπιστευτούν τη δύναμή τους. Να συσπειρωθούν στις ταξικές δυνάμεις, την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, το ΠΑΜΕ.
Όλη η ιστορία του εργατικού κινήματος τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς είναι γεμάτη παραδείγματα για το
ποια γραμμή είναι ωφέλιμη και αποτελεσματική για τους εργαζόμενους. Ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός, η γραμμή της κοινωνικής συναίνεσης, των κοινωνικών διαλόγων είναι συνυφασμένα με την υποχώρηση, το
συμβιβασμό, τη μείωση της απαιτητικότητας των εργαζομένων.
Το 8ωρο, η Κοινωνική Ασφάλιση, οι συλλογικές συμβάσεις, το σύνολο των κατακτήσεων έχουν μέσα τους την
επίπονη προσπάθεια του ταξικού ρεύματος, έχουν σημαδευτεί από τη σφραγίδα της ταξικής πάλης.

Στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 5 ΑΠΡΙΛΗ 2012
μπορείτε με την ψήφο σας να αλλάξτε τους συσχετισμούς.

ΨΗΦΙΣΤΕ

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ∆ΕΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, σες,
Οι εκλογές στον ιστορικό μας σύλλογο πραγματοποιούνται σε εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη χρονική στιγμή
για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους που δέχονται μια άνευ προηγουμένου και πρωτοφανή βίαιη επίθεση στο εισόδημά τους, στις κοινωνικές εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις. ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥΣ. Τροϊκανοί, κερδοσκόποι, τραπεζίτες, τοκογλύφοι και ένα στημένο πολιτικό σύστημα ενάντια στον κόσμο της εργασίας και της Δημοκρατίας.
Η ΔΕΗ η μεγαλύτερη βιομηχανική και στρατηγικής σημασίας επιχείρηση με τεράστια προσφορά στη χώρα μας
σε οικονομικό κοινωνικό, εργασιακό και εθνικό επίπεδο οδηγείται σε απαξίωση αντιμετωπίζοντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ.
Το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας 72/200 και ο Ν. 001/2011 που αφορά τον διαμελισμό και τεμαχισμό με την δημιουργία θυγατρικών Μεταφοράς και Διανομής (στην αρχή) θα επισύρει τεράστια προβλήματα
στην αλλοτινή ενιαία και καθετοποιημένη επιχείρηση και τους εργαζομένους.
Σχέδιο τους η πώληση λιγνιτικών μονάδων, υδροηλεκτρικών μονάδων, ορυχείων και δικτύων στο όνομα ενός ψεύτικου ανταγωνισμού και μιας ψεύτικης απελευθέρωσης αγοράς Η/Ε.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ;
H καθημερινή μας επαφή με τους συναδέλφους σε όλους τους χώρους δουλειάς, ανέδειξε την θέληση και την
επιθυμία των ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου όλων των παρατάξεων και προσώπων στις επικείμενες εκλογές.
Αφουγκραζόμενοι αυτή την ανάγκη των συναδέλφων παραμερίσαμε τις ιδεολογικές μας διαφορές και συγκροτήσαμε την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ.
Χωρίς νοοτροπίες και συμπεριφορές του χθες και του σήμερα κοιτάμε το αύριο και το μέλλον με έμπειρους και
νέους συναδέλφους που μπορούν και θέλουν να ξαναγεννήσουν την ελπίδα, να επαναφέρουν το αγωνιστικό πνεύμα της διεκδίκησης και της επανάκτησης των κεκτημένων,
 Δεσμευόμαστε ότι θα υπερασπισθούμε με σθένος όλους τους εργαζομένους στη ΔΕΗ και τους συναδέλφους στις θυγατρικές που θα έχουν την ανάλογη εκπροσώπηση.
 Δεσμευόμαστε να μειώσουμε ή να μηδενίσουμε τα αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας των συναδέλφων Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Καλούμε όλα τα μέλη μας να συσπειρωθούν μαζί μας και να ενισχύσουν την πρωτοβουλία μας
για να γίνει πράξη η επιθυμία όλων μας.

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Με σεβασμό και εκτίμηση
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα πρωτοβουλίας
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