
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
για τις ΕΚΛΟΓΕΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Τ.Ε. 

ΔΕΗ 
(Δευτέρα 5 Μάρτη 2018) 

  

Συνάδελφοι-σες, 

Διανύουµε µία περίοδο που κορυφώνεται η αντεργατική - αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ µε 
τελευταίο επεισόδιο τα µέτρα της 3ης αξιολόγησης που έδωσαν χτύπηµα στο δικαίωµα της απεργίας, έφεραν µείωση 
των κοινωνικών παροχών, την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, την ποινικοποίηση όσων τους εµποδίζουν 
κλπ. Το επόµενο χτύπηµα έρχεται µε τα µέτρα που προβλέπονται στην 4η αξιολόγηση (µείωση αφορολόγητου, 
επανυπολογισµός συντάξεων, ιδιωτικοποιήσεις, κατάργηση του ΕΚΑΣ, κλπ). 

Οι αρχαιρεσίες του ΣΥΛΛΟΓΟΥ στις 5 Μάρτη, πραγµατοποιούνται σε µία περίοδο που ολοκληρώνονται οι διαδικασίες 
για την πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων (ανοιχτό παραµένει το ενδεχόµενο πώλησης και υδροηλεκτρικών) µε 
στόχο µέχρι το τέλος του 2019, να χάσει η ΔΕΗ Α.Ε σταδιακά το 50% του µεριδίου της στην παραγωγή και εµπορία. 
Παράλληλα προωθείται η συρρίκνωση αξιοποίησης του λιγνίτη, ενώ σε διαδικασία απόσυρσης βρίσκονται οι µονάδες 
του ΑΗΣ Καρδιάς και του ΑΗΣ Αµυνταίου. 

Πλέον έχουµε εµπειρία για το τι σηµαίνει ιδιωτικοποίηση, από τις αρχές της 10ετίας του 1990 µε την είσοδο των 
εργολάβων, στη συνέχεια µε την µετοχοποίηση, τη διάλυση του ασφαλιστικού, την τριχοτόµηση σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΑΔΜΗΕ κ.α. Τα αποτελέσµατα της ιδιωτικοποίησης για τους εργαζόµενους ήταν οι µεγάλες µειώσεις µισθών, η 
εξάπλωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η έλλειψη προσωπικού και η εντατικοποίηση της εργασίας, η έλλειψη 
των απαραίτητων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας και η αύξηση των ατυχηµάτων, το δουλεµπόριο των εργολαβιών, η 
αναβάθµιση της καταστολής και της τροµοκρατίας στους χώρους δουλειάς κ.α. Για το λαό σήµανε µεγάλη αύξηση στην 
τιµή του ρεύµατος µε αποτέλεσµα η ενεργειακή φτώχια να φτάσει στο 30% στη χώρα µας. 

Οι εργαζόµενοι συνολικά πρέπει να πάρουν θέση µάχης και 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.  

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



ΨΗΦΙΣΤΕ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Αυτά τα αποτελέσµατα ήταν σε αντίθεση µε αυτά που προπαγάνδιζαν κυβερνήσεις, κόµµατα, εργοδοτικοί–
κυβερνητικοί συνδικαλιστές, ότι η ιδιωτικοποίηση και η ανταγωνιστικότητα θα φέρουν αυξήσεις στους µισθούς, θα 
µπει τάξη στη ΔΕΗ, οι εργατικές λαϊκές οικογένειες θα πληρώσουν φθηνότερα το ρεύµα, ενώ παράλληλα πατώντας 
στην ανασφάλεια των εργαζοµένων καλλιεργούν διαρκώς την ηττοπάθεια. Προσπαθούν να µας πείσουν ότι “όλα 
έχουν υπογραφεί και δεν αλλάζουν” και ότι “η επιχείρηση έχει προβλήµατα και πρέπει να την στηρίξουµε κάνοντας 
νέες θυσίες”. Ταυτόχρονα για να περάσουν τα σχέδια τους, καλλιεργούν στους εργαζόµενους το αστείο επιχείρηµα ότι 
“µάλλον εµείς θα την γλιτώσουµε”. 
Όποια µορφή ιδιωτικοποίησης και να επιλεγεί (στρατηγικός επενδυτής, µικρή ΔΕΗ, ΝΟΜΕ, πώληση µονάδων) τα 
αποτελέσµατα θα είναι τραγικά για τους εργαζόµενους και για το λαό. Η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα 
εργατικά λαϊκά νοικοκυριά θα αυξηθεί, θα έχουµε νέες µειώσεις µισθών, η ανεργία θα εκτιναχθεί, η τροµοκρατία 
στους χώρους δουλειάς θα οξυνθεί κ.α. Αυτό δείχνουν οι εξελίξεις σήµερα. Η ΔΕΗ Α.Ε για να ανταπεξέλθει στον 
ανταγωνισµό ετοιµάζεται για νέες µειώσεις µισθών, εντατικοποίηση της εργασίας και τροµοκρατία µέσα από την 
αξιολόγηση, προχωράει σε απολύσεις που τις ονοµάζει “εθελούσια συνταξιοδότηση”.  
Στα νέα επιχειρηµατικά σχέδια της ΔΕΗ Α.Ε µε επενδύσεις σε Τουρκία, FYROM, Αλβανία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.α δεν 
χωρούν τα δικαιώµατα µας. Για να αυγατίζουν τα κέρδη των µετόχων, µας καλούν να συνταχθούµε µε το νέο 
επιχειρηµατικό τους σχέδιο θυσιάζοντας θέσεις εργασίας, µισθούς και δικαιώµατα. 

Η διέξοδος, η προοπτική για την εξυπηρέτηση των εργαζόµενων, είναι η πρόταση που προτείνει η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και το ΠΑΜΕ.  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 ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Όλα αυτά τα σχέδια δεν θα µπορούσαν να περάσουν µε τέτοια ευκολία αν δεν είχαν στο πλευρό τους τον εργοδοτικό – 
κυβερνητικό συνδικαλισµό των ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ και της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Προώθησαν τη γραµµή της ταξικής 
συνεργασίας και καλλιεργούν αυταπάτες ότι µε "συνεννόηση" και "εργασιακή ειρήνη" µπορούν να βγουν ωφεληµένοι 
και οι εργαζόµενοι και η εργοδοσία. Καλλιεργούν τη λογική της ανάθεσης, των "ικανών συνδικαλιστικών ηγεσιών" που 
ξέρουν να διαπραγµατεύονται µε τη Διοίκηση της ΔΕΗ και την Κυβέρνηση για λογαριασµό των εργαζόµενων. 
Καλλιεργούν το συντεχνιασµό ανάµεσα σε τµήµατα των εργαζόµενων (παλιοί - νέοι εργαζόµενοι, 8µηνα, εργολαβικοί). 
Αποτέλεσµα της πολύχρονης κυριαρχίας αυτών των δυνάµεων είναι ο εκφυλισµός στη λειτουργία και δράση του 
Σωµατείου. 

Χαρακτηριστική είναι η στάση τους σε όλα τα σοβαρά ζητήµατα που αντιµετώπισαν οι εργαζόµενοι την τελευταία 
20ετία. Αρχικά αποδέχτηκαν τη µετοχοποίηση προτρέποντας τους εργαζόµενους να αγοράσουν µετοχές και στη 
συνέχεια έδιναν µάχη οπισθοφυλακής θέτοντας ως "κόκκινη γραµµή" την παραµονή του 51% των µετοχών στο 
Δηµόσιο. Αποδέχτηκαν την τριχοτόµηση της ΔΕΗ Α.Ε. (Μητρική - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ) ως "µνηµονιακή" δέσµευση και 
έφτασαν στο σηµείο της απόλυτης ξεφτίλας να την µετατρέψουν σε απόφαση του Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ µε την ψήφο 
των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΑΔ, ανοίγοντας το δρόµο για το διαµελισµό της επιχείρησης, την πλήρη απόσχιση 
του ΑΔΜΗΕ από τον Όµιλο και την ιδιωτικοποίησή του, ενώ παρόµοια σχέδια υπάρχουν και για τον ΔΕΔΔΗΕ (σύµφωνα 
µε οδηγία της Ε.Ε.), που έχουν στόχο τον τεµαχισµό του και  εν τέλει την ιδιωτικοποίηση του.  

Σήµερα που είναι προ των πυλών το νοµοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών µονάδων, διαρρηγνύουν τα ιµάτιά 
τους ότι θα δώσουν τη "µάχη των µαχών" για να µην περάσει το νοµοσχέδιο, δεν κάνουν τίποτα για να προετοιµάσουν 
τους εργαζόµενους συνεχίζοντας να καλλιεργούν την ηττοπάθεια, τη µοιρολατρία, την αναποτελεσµατικότητα των 
αγώνων στη συνείδηση των εργαζόµενων. Υπονόµευσαν για άλλη µια φορά την απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ κάτω από 
την πίεση των ταξικών δυνάµεων στις 14 Δεκέµβρη ενάντια στα µέτρα της 3ης αξιολόγησης επιλέγοντας να 
διαµαρτυρηθούν στην Αθήνα. Όχι µόνο αρνήθηκαν να συζητήσουν στη ΓΕΝΟΠ την πρόταση της Α.Σ. για απεργία την 
ηµέρα κατάθεσης του πολυνοµοσχεδίου µε τα µέτρα της 3ης αξιολόγησης στις 12 Ιανουαρίου, αλλά δεν µπήκαν ούτε 
στον κόπο να βγάλουν έστω µία ανακοίνωση. 

Διαπραγµατεύονται µε την εργοδοσία την υπογραφή νέας ΕΣΣΕ µακριά από τους εργαζόµενους, χωρίς καµία 
συλλογική διαδικασία. Συµφώνησαν µε την αξιολόγηση που προωθεί η εργοδοσία και έχει στόχο την εντατικοποίηση 
της εργασίας, την τροµοκρατία και τις µειώσεις µισθών. 

Είναι σε όλους γνωστό ότι στην διάρκεια 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. Οι γνωστές πλειοψηφίες έβαλαν πλάτη να περάσει ο διαχωρισµός του ασφαλιστικού από τα 
περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος για να µπει η ΔΕΗ στο χρηµατιστήριο, ανέχτηκαν 
τη σταδιακή υποβάθµιση του ασφαλιστικού µας και τώρα συµφωνούν να µας µετατρέψουν σε πελάτες ιδιωτικών 
ασφαλιστικών. Αποδέχονται τις απολύσεις που ονοµάζουν «εθελούσια». Αρνούνται πεισµατικά την διεκδίκηση 



ανάκτησης των απωλειών (όπως ξεπάγωµα χρονοεπιδόµατος κ.α) και να υπογραφεί ΣΣΕ που να καλύπτει και τους 
εργαζόµενους µε ελαστικές σχέσεις εργασίας. 

Αυτό είναι ένα µέρος της λίστας που επιβεβαιώνει τον εργοδοτικό - κυβερνητικό χαρακτήρα τους. Συµβάλουν στο να 
προσδεθεί το εργατικό κίνηµα στις ανάγκες κερδοφορίας της εργοδοσίας στην εναλλαγή κυβερνήσεων. Σήµερα 
έχουµε εµπειρία ότι η “λογική του µικρότερου κακού”, µας οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Μας λένε «δεν 
µπορούµε να κάνουµε τίποτα, τι θέλετε να έρθουν οι άλλοι που είναι χειρότεροι;» Θέλουν να δεχτούµε νέες θυσίες για 
να σωθούν τα κέρδη των µετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. 
Μπροστά στις σηµαντικές εξελίξεις που έρχονται, σας καλούµε να σκεφτείτε που µας οδήγησε η στήριξη αυτών των 
δυνάµεων µε κριτήριο τις φιλικές ή συγγενικές σχέσεις; Που οδηγούµαστε προσδοκώντας κάποιο «άµεσο προσωπικό 
όφελος», χωρίς να βάζουµε σαν στόχο το συλλογικό καλό. Στην πράξη όλοι συµπεραίνουµε ότι οδηγούµαστε σε 
συνεχείς ήττες, στο να χάνουµε συνεχώς περισσότερα. Μπορούµε να συνεχίσουµε έτσι; 

Ο κάθε συνάδελφος σήµερα αναλαµβάνει ευθύνη. Θα ψηφίσει αυτούς που στο συνδικαλιστικό κίνηµα στήριζαν 
τις αποφάσεις των τελευταίων κυβερνήσεων; 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; 

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, το ΠΑΜΕ αντιτάχτηκε σ’ αυτή την πολιτική και επιβεβαιώθηκε !!! 

Οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ, η Αγωνιστική Συνεργασία ανέκαθεν ενηµέρωνε τους εργαζόµενους για τις συνέπειες που θα 
είχε η πολιτική της απελευθέρωσης - ιδιωτικοποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν στην πρώτη γραµµή 
των αγώνων ενάντια στην αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική. Με ένα πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
ανάγκες των εργαζοµένων και όχι τις ανάγκες της εργοδοσίας. 

Διεκδικούµε: 

✓ Να µην προχωρήσουν τα σχέδια για την απελευθέρωση - ιδιωτικοποίηση της Ενέργειας. Να καταργηθούν όλοι οι 
νόµοι για την απελευθέρωση. Όχι στην πώληση ΑΗΣ, Ορυχείων, υδροηλεκτρικών. 

✓ Άµεσες προσλήψεις προσωπικού µε µόνιµη και σταθερή δουλειά, µε κατάργηση του δουλεµπορίου και των 
ελαστικών σχέσεων εργασίας. Να σταµατήσει η κλοπή των υπερωριών και όλων των προσαυξήσεων, µε µείωση 
του χρόνου εργασίας για τους εργαζόµενους στο πλαφόν.  

✓ Επαναφορά των κλαδικών Σ.Σ.Ε. µε την κατάργηση των εφαρµοστικών νόµων των µνηµονίων που καθηλώνουν 
τους µισθούς του τακτικού προσωπικού και αναπλήρωση των απωλειών από το 2010 και µετά. Κάλυψη των 
απωλειών που είχαµε την περίοδο της κρίσης. Να σπάσουµε τα δεσµά των µνηµονιακών δεσµεύσεων για καθήλωση 
της µισθοδοσίας στο 65% του 2009.  Καµία µείωση µισθών στο τακτικό προσωπικό. Ξεπάγωµα του χρονοεπιδόµατος 
και όλων των επιδοµάτων. Κατάργηση της απαράδεκτης διάκρισης σε εργαζόµενους κάτω των 25 ετών. Καµία 
καθυστέρηση στις πληρωµές των εργαζόµενων στις εργολαβίες. 

✓ Ουσιαστικά µέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς (που δεν περιορίζονται σε κράνη και άρβυλα) 
για όλο το προσωπικό. Να γίνεται ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος για όλους τους εργαζόµενους µε περισσότερες 
εξετάσεις. Για τους εργαζόµενους στα Υ.Β.Α.Ε να πραγµατοποιείται κάθε χρόνο. Ο προληπτικός έλεγχος να µην 
αποτελεί µια τυπική διαδικασία έκδοσης δελτίων καταλληλότητας για εργασία όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα αλλά 
ουσιαστικός έλεγχος και παρακολούθηση της υγείας των εργαζοµένων.  

✓ Διεκδικούµε αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν υγεία. Λέµε όχι στην ιδιωτική ασφάλιση. Η υποβάθµιση της 
δηµόσιας υγείας έχει σαν αποτέλεσµα να δίνεται χώρος στα αρπακτικά των ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης που 
λυµαίνονται τον κόπο και ιδρώτα των εργαζοµένων. 

✓ Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν τη λειτουργία των συνδικάτων, που εµποδίζουν την προκήρυξη 
απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζοµένων, τις εργατικές διεκδικήσεις. 

✓ Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων που µετατρέπουν τις συντάξεις σε βοηθήµατα, αυξάνουν τα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης και εµπορευµατοποιούν την υγεία. Διεκδικούµε σύνταξη στα 60 για τους άντρες, 55 για 
τις γυναίκες και 55-50 αντίστοιχα για τα ΥΒΑΕ. Σήµερα η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήµης δίνει τη 
δυνατότητα να µειωθεί ο εργάσιµος χρόνος για τους εργαζόµενους. Αυτό που κρατάει τους συναδέλφους στην 
εργασία σε προχωρηµένη ηλικία είναι το γεγονός ότι οι συντάξεις έχουν κατακρεουργηθεί. Παλεύουµε για την 
ανάκτηση των απωλειών στις συντάξεις ώστε οι συνάδελφοι να συνταξιοδοτούνται στα παραπάνω όρια, 
ανοίγοντας θέσεις µόνιµης και σταθερής εργασίας για νέους εργαζόµενους. 

✓ Ταυτόχρονα παλεύουµε για έναν Ενιαίο αποκλειστικά Κρατικό Φορέα Ενέργειας που θα λειτουργεί µε κριτήριο την 
ικανοποίηση των εργατικών - λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη των µονοπωλιακών οµίλων, µε παράλληλη 
κατάργηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον κλάδο. Που θα έχει στόχο τη µείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης της χώρας, την εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης, την ασφάλεια των εργαζοµένων του 
κλάδου. Πάνω απ' όλα όµως θα κατοχυρώνει ότι το ενεργειακό προϊόν θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι 
εµπόρευµα. 

Θέλουµε το ΣΥΛΛΟΓΟ εργαλείο στα χέρια των εργαζοµένων, µε συµµετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων µέσα 
από Γενικές Συνελεύσεις, που θα υπερασπίζεται τα δικά τους συµφέροντα και όχι της εργοδοσίας και του 
κράτους. Ενάντια στη λογική του µικρότερου κακού, να οργανώνει τους αγώνες των εργαζοµένων για τα δίκαια 
αιτήµατά τους και τις ανάγκες τους. Να συµβάλλει στη συµµαχία µε τα άλλα τµήµατα της εργατικής τάξης και τα 
λαϊκά στρώµατα. 

ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩ 



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 παρατάξεις 
της πλειοψηφίας παρέµειναν µέχρι σήµερα ταυτισµένες µε τη στρατηγική της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης, 
αλλά και χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα την συγχώνευσή τους σε ένα ψηφοδέλτιο. Οι 
παρατάξεις αυτές όταν αποκαλύφθηκαν στα µάτια των εργαζόµενων επέλεξαν να αλλάξουν όνοµα πιστεύοντας ότι 
έτσι θα ξεπλυθούν στη συνείδηση των εργαζόµενων, χωρίς όµως να αλλάξουν τακτική και στόχευση. Η συγχώνευση 
αυτή δεν φέρνει τίποτα καινούργιο, αφού στην πράξη συµφωνούν µε την Ε.Ε., τις ιδιωτικοποιήσεις, την 
ανταγωνιστικότητα, και την απελευθέρωση της ενέργειας. Τα αιτήµατα που βάζουν δεν πρέπει να παραπλανούν τους 
εργαζόµενους, όταν τα προηγούµενα χρόνια δεν αντέδρασαν στις πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων, ενώ 
αποτελούν µέτωπο ενάντια στις ταξικές δυνάµεις. 

Μιλούν µέχρι σήµερα για την πολιτική κατάσταση γενικόλογα, αποφεύγοντας να ονοµάσουν τις αιτίες και τους 
υπεύθυνους αποκρύπτοντας ότι η αιτία είναι οι ασκούµενες πολιτικές που εφαρµόζονται εδώ και χρόνια και τώρα 
έχουµε πλέον χειροπιαστά τα αποτελέσµατα τους ! Έχουν ευθύνη γιατί ενώ στα λόγια καταδικάζουν τα µέτρα που 
παίρνονται, την ίδια στιγµή στοιβάζονται στην ουρά του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισµού, εφαρµόζοντας 
την τακτική της «αθώωσης» των κοµµάτων και των πολιτικών επιλογών τους, αλλά και της «ενοχοποίησης» άλλοτε 
«κακών στελεχών» και άλλοτε «κακών υπουργών», αποπροσανατολίζοντας και απογοητεύοντας τους συναδέλφους,  
που νοιώθουν στο πετσί τους τις αντεργατικές αυτές πολιτικές. Έχει αποδειχτεί ότι 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 τη ΓΣΕΕ, τη ΓΕΝΟΠ τα πρωτοβάθµια και τις άλλες ΔΕΚΟ, µε ενιαία 
γραµµή βρίσκεται σε διατεταγµένη υπηρεσία προκειµένου να υλοποιηθεί η αντεργατική λαίλαπα, η οποία σε 
συνδυασµό µε την πορεία ιδιωτικοποίησης επιδεινώνουν συνολικά την θέση των εργαζόµενων, όπως επιδείνωσαν 
και την θέση των Πτυχιούχων Μηχανικών της ΔΕΗ. 

Εκ των πραγµάτων, η δράση για τα κλαδικά ζητήµατα είναι αναπόσπαστα δεµένη µε την δράση για την ανατροπή 
αυτής της πολιτικής, 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 !   

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 δικαιώµατά τους.  
• Να εµπιστευτούν τη δύναµή τους και να συσπειρωθούν στις ταξικές δυνάµεις, την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, το ΠΑΜΕ.  

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
1 ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 12 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

2 ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

3 ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 14 ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

4 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΡΤΗ 15 ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ

5 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 16 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΥΡΓΟΣ

6 ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΗΝΑ

7 ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 18 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

8 ΚΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 19 ΤΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Α ΘΕΣ/ΚΗ

9 ΛΙΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 20 ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

10 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 21 ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ

11 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ



  

Στις  εκλογές της 5ης ΜΑΡΤΗ µπορούµε να αλλάξουµε την πορεία του Συλλόγου. 

ΨΗΦΙΣΤΕ 
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 


