13 Ιοφλθ 2016
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,
Σισ τελευταίεσ θμζρεσ ζχει ανοίξει ζνα πόλεμοσ ανάμεςα ςτο προεδρείο του ςωματείου,
τθν εταιρεία και τισ παρατάξεισ τθσ αντιπολίτευςθσ για τισ επιςτολζσ που ζςτειλε θ εταιρεία προσ
τα μελι του Δ.. Από το περιεχόμενο των επιςτολϊν, κεωροφμε ότι ςαν παράταξθ δικαιωκικαμε
για τθν ςτάςθ που κρατιςαμε ςτο τακτικό Δ.. ςτισ 28/6/2016 ςτο κζμα για τθν αντιπροςϊπευςθ
του ςωματείου ςτισ επιτροπζσ προςλιψεων. Η τοποκζτθςθ μασ κακαρι και κρυςτάλλινθ :
Καμία ςυμμζτοχθ των εκπρόςωπων των εργαηομζνων ςτθ διαδικαςία των προςλιψεων
κακϊσ ουςιαςτικά υπάρχει ςυνδιοίκθςθ ανάμεςα ςτο ςωματείο και τθν εταιρεία. Είναι άλλο θ
εποπτεία για τθν ςωςτι διαδικαςία των προςλιψεων και άλλο θ ενεργι ςυμμζτοχθ με
δικαίωμα βακμολογίασ των υποψιφιων από τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηόμενων. Γι’ αυτό και
ςτθν ψθφοφορία για εκπροςϊπουσ ςτθν επιτροπι προςλιψεων ΑΠΕΙΧΑΜΕ.
Από τθν πρϊτθ ςτιγμι που λάβαμε τισ επιςτολζσ ηθτιςαμε να γίνει ζκτακτο Δ.. του ΠΕΕΠ.
Δεν ζχουμε ςκοπό να ηθτιςουμε εξθγιςεισ από το προεδρείο του ςωματείου αν τα γεγονότα
είναι αλθκινά ι όχι. ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΟΣΙ ΕΝΟΨΕΙ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ παίηονται παιχνίδια από τθν πλευρά
τθσ εταιρείασ και όλων των άλλων παρατάξεων για το ποιοσ είναι πιο κακαρόσ. Κφρια, αυτι τθν
περίοδο, τα παιχνίδια αυτά εκφράηονται από τθν αντιπαράκεςθ μεταξφ τθσ διοριςμζνθσ από τθ
ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διοίκθςθσ τθσ εταιρείασ μαηί με τουσ ςυνδικαλιςτζσ του ΤΡΙΖΑ
απζναντι ςτα ςτελζχθ τθσ ΝΔ που ζχουν τθν πλειοψθφία ςτο ωματείο. Όλεσ οι άλλεσ παρατάξεισ
παίηουν και αυτζσ το δικό τουσ παιχνίδι για να πάρουν το «μερίδιο» τουσ ςτισ προςλιψεισ. Γι’
αυτό δεν ςυμμετζχουμε ςε καμία ςυνάντθςθ των παρατάξεων (όπωσ μασ κάλεςε θ παράταξθ
ΜΕΑ), που δεν ςκοπεφει ςτθν επίλυςθ των ηθτθμάτων των εργαηομζνων, αλλά ςτο ποιοσ κα
πάρει τθν καρζκλα…
Ο ΚΟΜΟ ΣΟ ‘ΧΕΙ ΣΟΤΜΠΑΝΟ…
Όλοι γνωρίηουμε πολφ καλά τι γίνεται με τισ προςλιψεισ. Διμαρχοι, βουλευτζσ,
ςυνδικαλιςτζσ, διευκυντζσ, παπάδεσ, κόμματα εκμεταλλεφονται τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που
επικρατοφν με τθν ανεργία και πατάνε ςτθν ανάγκθ των νζων για εργαςία. Πουλοφν εκδοφλευςθ
κάνοντασ «ρουςφζτια».
Εδϊ, απευκυνόμενοι κφρια ςτουσ νζουσ ςυναδζλφουσ, κζλουμε να τουσ ποφμε ότι δεν
χρωςτάνε ςε κανζνα! Δουλεφουν και βγάηουν το μιςκό τουσ άξια. Να γυρίςουν τθν πλάτθ ςε

αυτοφσ που τουσ ηθτάνε ανταλλάγματα επειδι «τουσ βαλαν ςτθ δουλειά». Να γυρίςουν τθν
πλάτθ ςτθν πλειοψθφία του ΠΕΕΠ και ςε όλουσ αυτοφσ που τόςα χρόνια ζβαηαν και βάηουν
πλάτθ για να εφαρμοςτεί θ αντεργατικι πολιτικι, να αλλάξουν τουσ ςυςχετιςμοφσ υπζρ των
αγωνιςτικϊν δυνάμεων, να ενιςχφςουν το Κλαδικό ωματείο Ενζργειασ.
Οι εργαηόμενοι πρζπει να αντιλθφκοφν αυτό το παιχνίδι
Καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ να δουν αυτι τθν ενζργεια τθσ εταιρείασ ωσ μζροσ ενόσ
γενικότερου ςχεδίου, που από κοινοφ με τθν κυβζρνθςθ, οι εργοδότεσ αξιοποιοφν υπαρκτά
φαινόμενα διαφκοράσ ςυνδικαλιςτϊν, ετοιμάηοντασ και δικαιολογϊντασ αντιδραςτικζσ
νομοκετικζσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τα εργαςιακά. τοχεφουν να περιορίςουν τθ ςυνδικαλιςτικι
δράςθ, το δικαίωμα ςτθν απεργία. Είναι απαίτθςθ των εργοδοτϊν θ νομικι κατοχφρωςθ τθσ
ανταπεργίασ των επιχειρθματιϊν, του λεγόμενου "λοκ άουτ".
Όλα αυτά κα προςκζςουν ακόμθ ζνα όπλο ςτα χζρια του κεφαλαίου για να εμποδίςει τθν
ανάπτυξθ των αγϊνων, για να μποροφν από κοινοφ με τισ δυνάμεισ που το ςτθρίηουν ςε πολιτικό
και ςυνδικαλιςτικό επίπεδο ανενόχλθτα να υλοποιοφν τθν εγκλθματικι τουσ δράςθ.

υνάδελφοι,
Σα ωματεία και οι εργαηόμενοι χρειάηεται να είναι ςε ετοιμότθτα ενόψει των νζων
μζτρων που ζρχονται. Σο προθγοφμενο διάςτθμα πζραςε ο νόμοσ λαιμθτόμοσ, με το αςφαλιςτικό
ενϊ ταυτόχρονα δόκθκαν φοροαπαλλαγζσ και άλλα δωράκια ςτο μεγάλο κεφάλαιο, ςτουσ
βιομθχάνουσ και τουσ εφοπλιςτζσ.
Η κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τροφοδοτεί τθν επικετικότθτα του κεφαλαίου και με νζουσ
αντεργατικοφσ ςχεδιαςμοφσ που ζχει ιδθ ετοιμάςει και ςυμφωνιςει με τθν ΕΕ, το ΔΝΣ, τθν
Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα και τουσ άλλουσ μθχανιςμοφσ του κεφαλαίου. Προωκοφν:
 Σθν απελευκζρωςθ των απολφςεων, που κα διευκολφνει τουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ
να απολφςουν τουσ εργαηόμενουσ, που ακόμθ διατθροφν ζνα μζςο μιςκό και να τουσ
αντικαταςτιςουν με άλλουσ που κα αμείβονται με τον κατϊτατο τθσ ΕΓΕ (586 ευρϊ και
511 ευρϊ για τουσ θλικίασ κάτω των 25 χρόνων), αλλά και κάτω από αυτόν αν εργάηονται
με το ςφςτθμα τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ.
 Σθν κατάργθςθ των δϊρων Πάςχα, Χριςτουγζννων και του καλοκαιριοφ ςτον ιδιωτικό
τομζα, που κα ςυρρικνϊςει ακόμθ περιςςότερο το ειςόδθμα των εργαηομζνων και κα
ςτεριςει και τισ ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ για τθν κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν.
Σα παραπάνω κα επθρεάςουν όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, ακόμα και αυτοφσ που ζχουν
Επιχειρθςιακι Ε, κα τραβάν ςυνολικά τα δικαιϊματα και τουσ μιςκοφσ όλων προσ τα κάτω,
άςχετα από εργοδότθ, ςχζςθ εργαςίασ κλπ.

Χρειάηεται οι εργαηόμενοι να υπεραςπιςτοφν τα δικαιϊματά τουσ, να ξεςθκωκοφν
ενάντια ςε εργοδοςία, κυβζρνθςθ, ΕΕ. Να φρενάρουν τθ νζα καταιγίδα μζτρων.

