
 

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

(Τετάρτη 15 Δεκέμβρη 2021) 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία η αντεργατική - αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ εξελίσσεται και 
εντείνεται,, συνεχίζοντας την πολιτική όλων   των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με αποκορύφωμα αυτής της 
επίθεσης το νόμο-έκτρωμα Χατζηδάκη κυβέρνηση και εργοδοσία προσπαθούν να χτυπήσουν τα ταξικά εργατικά 
σωματεία, να νομιμοποιήσουν τις απλήρωτες υπερωρίες, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, να βάλουν επιπλέον 
εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας, να ποινικοποιήσουν τη συμμετοχή στους αγώνες.  

Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, στις 15 Δεκέμβρη, πραγματοποιούνται σε μία χρονική στιγμή που 
ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και για την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΔΕΗ, που ισοδυναμεί με ιδιωτικοποίηση του 66% της. Παράλληλα προωθείται η εξαφάνιση, 
ουσιαστικά, της αξιοποίησης του λιγνίτη, αφού σε προγραμματισμό απόσυρσης βρίσκονται όλες οι λιγνιτικές 
μονάδες μέχρι το 2028. 

Πλέον έχουμε εμπειρία για το τί σημαίνει ιδιωτικοποίηση, από τις αρχές της 10ετίας του 1990 με την είσοδο των 
εργολάβων, στη συνέχεια με τη μετοχοποίηση, την τριχοτόμηση σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ κ.α. Τα αποτελέσματα 
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 περισσότερο από 30% στη χώρα μας. 

Οι εργαζόμενοι συνολικά πρέπει να πάρουμε θέση μάχης και να μην δεχτούμε περαιτέρω χτύπημα των 
δικαιωμάτων μας, την ίδια στιγμή που η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και οι μεγάλοι όμιλοι που 
δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρενέργεια, ανακοινώνουν τεράστια κέρδη που προέρχονται από την 
υπερεκμετάλλευση των εργαζόμενων του κλάδου.  

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΨΗΦΙΣΤΕ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 



Αυτά τα αποτελέσματα είναι σε αντίθεση με αυτά που προπαγάνδιζαν κυβερνήσεις, κόμματα, εργοδοτικοί–
κυβερνητικοί συνδικαλιστές, ότι τάχα η ιδιωτικοποίηση και ο ανταγωνισμός θα έφερναν αυξήσεις στους μισθούς, 
ότι οι εργατικές λαϊκές οικογένειες θα πλήρωναν φθηνότερα το ρεύμα. Όλοι αυτοί, 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 τη στηρίξουμε κάνοντας νέες θυσίες”. 
Ταυτόχρονα, για να περάσουν τα σχέδιά τους, καλλιεργούν στους εργαζόμενους το αστείο επιχείρημα ότι “μάλλον 
εμείς θα τη γλιτώσουμε”. 

Τα  αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης είναι τραγικά για τους εργαζόμενους και για το λαό. Παρακολουθούμε ένα 
ράλι αυξήσεων της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, βλέπουμε την ανεργία να 
εκτινάσσεται, ειδικά στις περιοχές που έχουν λιγνιτικά εργοστάσια, η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς 
οξύνεται κ.α.  

Παράλληλα, ενώ αναπτύσσονται νέα επιχειρηματικά σχέδια για τεράστιες επενδύσεις σε ΑΠΕ, σταθμούς φυσικού 
αερίου, και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα από τη ΔΕΗ και τους άλλους ομίλους, για 
εγκατάσταση νέων ψηφιακών μετρητών από το ΔΕΔΔΗΕ, για την ανάπτυξη του συστήματος και των διασυνδέσεων 
από τον ΑΔΜΗΕ, σ’ αυτά δεν χωρούν τα δικαιώματά μας. Είναι ενδεικτικό ότι το μόνο που αυξήθηκε όλα αυτά τα 
χρόνια είναι τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων. Για να συνεχιστεί και να μεγαλώσει η κερδοφορία τους, μας 
καλούν να συνταχθούμε με τα νέα επιχειρηματικά τους σχέδια θυσιάζοντας θέσεις εργασίας, μισθούς και 
δικαιώματα.  

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 καλλιέργησαν αυταπάτες ότι με "συνεννόηση" και "εργασιακή ειρήνη" μπορούν τάχα 
να βγουν ωφελημένοι και οι εργαζόμενοι και η εργοδοσία. Αποτέλεσμα της πολύχρονης κυριαρχίας αυτών των 
δυνάμεων είναι ο εκφυλισμός στη λειτουργία και δράση του Συλλόγου μας. 

Είναι χαρακτηριστική η στάση τους σε όλα τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι την τελευταία 
20ετία. 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 και του ΔΕΔΔΗΕ και την ιδιωτικοποίησή τους. Τίποτα δεν έκαναν για να ενημερώσουν τους 
εργαζόμενους, να οργανώσουν την πάλη ενάντια σε αυτές τις εξελίξεις. 

Σήμερα που είναι προ των πυλών το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι τάχα θα 
δώσουν τη "μάχη των μαχών" για να μην πραγματοποιηθεί. Δεν κάνουν τίποτα όμως για να προετοιμάσουν τους 
εργαζόμενους, συνεχίζοντας να καλλιεργούν στη συνείδηση την ηττοπάθεια, την αναποτελεσματικότητα των 
αγώνων. Υπονόμευσαν για άλλη μια φορά τους αγώνες και τις απεργιακές μάχες των τελευταίων χρόνων, που 
πάρθηκαν κάτω από την πίεση των ταξικών δυνάμεων ενάντια στα νέα μέτρα, στο νόμο Χατζηδάκη. Αρνήθηκαν να 
κλιμακώσουμε τον αγώνα μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ και έμειναν μόνο στην 
κήρυξη απεργίας τη ημέρα ψήφισης της παραπέρα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ από το Δ.Σ. 

Διαπραγματεύτηκαν με την εργοδοσία την υπογραφή νέας ΣΣΕ μακριά από τους εργαζόμενους, χωρίς καμία 
συλλογική διαδικασία. Συμφώνησαν με την αξιολόγηση που προωθεί η εργοδοσία. Δεν έκαναν τίποτα ενάντια στη 
‘νέα κανονικότητα’ που ετοιμάζουν για τους νέους συναδέλφους μας που θα προσληφθούν στις εταιρείες με 
ατομικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς να ενταχτούν στον ΚΚΠ. Αρνούνται πεισματικά τη διεκδίκηση ανάκτησης των 
απωλειών (όπως ξεπάγωμα χρονοεπιδόματος κ.α.) και την υπογραφή ΣΣΕ που να καλύπτει και τους εργαζόμενους 
με ελαστικές σχέσεις εργασίας. 

Συμβάλουν στο να προσδεθεί το εργατικό κίνημα στις ανάγκες κερδοφορίας της εργοδοσίας και στην εναλλαγή 
κυβερνήσεων. Έχουμε εμπειρία ότι η “λογική του μικρότερου κακού”, που ξεδιάντροπα επικαλούνται, μας οδηγεί 
πάντα από το κακό στο χειρότερο. 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: Πού μας οδήγησε η στήριξη αυτών 
των δυνάμεων. Πού 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 πιο μεγάλη 
επίθεση που δέχτηκαν ποτέ οι εργαζόμενοι αδρανοποίησαν τα συνδικάτα, καλλιεργώντας την απογοήτευση; 

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

Οι δυνάμεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας ανέκαθεν ενημέρωναν 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 στα σχέδια και τις απαιτήσεις της εργοδοσίας. Για αυτό καλούμε 
όλους τους εργαζόμενους να παλέψουμε με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Διεκδικούμε: 

✓ Να μην προχωρήσουν τα σχέδια για την παραπέρα «απελευθέρωση» - ιδιωτικοποίηση της Ενέργειας. Όχι στο 
κλείσιμο των λιγνιτικών ΑΗΣ, των Ορυχείων. 

✓ Άμεσες προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με κατάργηση των δουλεμπορικών και των 
ελαστικών σχέσεων εργασίας. Να σταματήσει η κλοπή των υπερωριών και όλων των προσαυξήσεων.  

✓ Επαναφορά των κλαδικών ΣΣΕ με την κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων που καθηλώνουν τους μισθούς του 
τακτικού προσωπικού και αναπλήρωση των απωλειών από το 2010 και μετά. Ξεπάγωμα του χρονοεπιδόματος 
και όλων των επιδομάτων. Όλοι οι εργαζόμενοι να καλύπτονται από τη ΣΣΕ και τον ΚΚΠ.  

✓ Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να γίνεται ουσιαστικός δωρεάν προληπτικός 
έλεγχος για όλους τους εργαζόμενους με περισσότερες εξετάσεις. Κανένας διαχωρισμός των εργαζόμενων και 
επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ στους χώρους εργασίας για τον κορονοϊό. 

✓ 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 τον ιδρώτα των εργαζομένων. 

✓ Κατάργηση των αντεργατικών ρυθμίσεων που αλυσοδένουν τη λειτουργία των συνδικάτων, που εμποδίζουν 
την προκήρυξη απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζομένων, τις εργατικές διεκδικήσεις. Να 
καταργηθεί ο νόμος- έκτρωμα Χατζηδάκη. 

✓ 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.  

✓ Παλεύουμε για ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν 
κριτήριο μπαίνει η ικανοποίηση των εργατικών - λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. 
Αυτή η προοπτική θα έχει στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την εξασφάλιση επαρκούς 
λαϊκής κατανάλωσης, την ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου, την πραγματική προστασία του 
περιβάλλοντος.  

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

Η διέξοδος, η προοπτική για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζόμενων, 
βρίσκεται στην πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος σε 
γραμμή ρήξης με αυτές τις πολιτικές και των κομμάτων που τις υλοποιούν διαχρονικά, με 
τις κατευθύνσεις της ΕΕ , τους μονοπωλιακούς ομίλους. Στην προοπτική ενός τέτοιου 
αγώνα θα μπορούν να αποσπώνται και κατακτήσεις, να προασπίζονται και να διευρύνονται 
τα εργατικά δικαιώματα.  
Στην προοπτική ενός τέτοιου αγώνα θα ανοίγει η συζήτηση ότι η  Ηλεκτρική Ενέργεια θα 
έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό και κοινωνικό δικαίωμα και όχι ένα πανάκριβο 



εμπόρευμα και πεδίο κερδοσκοπίας για μετόχους και επενδυτές. Ο σχεδιασμός και η 
χάραξη ενεργειακής πολιτικής θα έπρεπε να γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο την 
συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι την μεγιστοποίηση της 
κερδοφορίας των επιχειρήσεων.  

ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Η συνδικαλιστική πρακτική του Συλλόγου μας, ήταν στην ουσία μια μικρογραφία του τρόπου δράσης της 
Ομοσπονδίας και της ΓΣΕΕ. Παρά τις επί μέρους διαφωνίες, οι παρατάξεις της πλειοψηφίας παρέμειναν μέχρι 
σήμερα ταυτισμένες με τη στρατηγική της «απελευθέρωσης», της ιδιωτικοποίησης, χωρίς ουσιαστικές διαφωνίες 
μεταξύ τους. Οι παρατάξεις αυτές, όταν αποκαλύφθηκαν στα μάτια των εργαζόμενων, επέλεξαν να αλλάξουν 
όνομα, να κατέβουν σε κοινά ψηφοδέλτια, πιστεύοντας ότι έτσι θα ξεπλυθούν στη συνείδηση των εργαζόμενων, 
χωρίς όμως να αλλάξουν τακτική και στόχευση. Η συμφωνία τους αυτή δεν φέρνει τίποτα καινούργιο, αφού στην 
πράξη συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανταγωνιστικότητα, και την «απελευθέρωση» της ενέργειας. 

Μιλούν μέχρι σήμερα για την πολιτική κατάσταση, αποφεύγοντας να ονομάσουν τις αιτίες και τους υπεύθυνους, 
αποκρύπτοντας ότι η αιτία των αντιλαϊκών εξελίξεων είναι οι ασκούμενες πολιτικές που εφαρμόζονται εδώ και 
χρόνια και τώρα έχουμε πλέον χειροπιαστά τα αποτελέσματά τους! Έχουν ευθύνη γιατί ενώ στα λόγια 
καταδικάζουν τα μέτρα που παίρνονται, την ίδια στιγμή εφαρμόζουν την τακτική της «αθώωσης» των κομμάτων 
και των πολιτικών επιλογών τους. 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 τη δράση για την ανατροπή 
αυτής της πολιτικής, με τον ταξικό προσανατολισμό του Συλλόγου μας. Αυτό προϋποθέτει όμως αλλαγή 
σχεδιασμού, στρατηγικής 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, στην ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.  

Στις  εκλογές της 15ης Δεκέμβρη μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία του Συλλόγου. 

ΨΗΦΙΣΤΕ 
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
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