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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ 

Είχαμε επισημάνει στις αρχές Σεπτέμβρη ότι δεν μας πτοούν τα μάρμαρα και δεν μας μεθάνε  τα 
κρασιά. 

Ωχριά η ρευματοκλοπή στο Κολωνάκι ( Da Capo) μπροστά στην ρευματοκλοπή των Λατομείων 
μαρμάρων στη Δράμα. 

Με καταγραφή απώλειας ενέργειας της τάξης των 5.600.000 KWh αξίας με ΦΠΑ 1.470.000 ευρώ. 

Η παραπάνω επιχείρηση (πετυχημένη) με την τεράστια ρευματοκλοπή, απειλεί με εξώδικο τους 
εργαζόμενους στο ΔΕΔΔΗΕ που σε δύσκολες συνθήκες δίνουν τη μάχη ενάντια στους ρευματοκλέφτες, 
για να προασπίσουν τα συμφέροντα της  επιχείρησης και του κοινωνικού συνόλου από τις απώλειες 
ενέργειας, που στο τέλος την πληρώνει η κοινωνία, και αυτοί πλουτίζουν κλέβοντας ενέργεια 
εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος των συνεπών καταναλωτών.  

Η ανωτέρω εταιρεία εμμέσως πλην σαφώς ζητά από τον ΔΕΔΔΗΕ να κάνει χρήση του ΚΚΠ/ΔΕΗ 
(Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού) και να κινήσει τη διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης των 
εργαζομένων που διαπιστώνουν ρευματοκλοπές, βάζοντας πολλές φορές σε κίνδυνο και την ίδια τους 
τη ζωή. 

Μας προβληματίζει πολύ ότι το μεγαλύτερο μέρος από το εξώδικο που έστειλε αφορά τους 
εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με το ΚΚΠ/ΔΕΗ και την πειθαρχική δίωξη, που η αναφορά του σε 
τόσες λεπτομέρειες και ανάλυση, μας κάνει να έχουμε την αίσθηση ότι η σύνταξή του δεν έγινε από 
την πληρεξούσια δικηγόρο μόνο. 

Η συγκεκριμένη επιχείρηση με το εξώδικό της στο ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί να παρέμβει με τον πιο ωμό και 
απροκάλυπτο τρόπο στη λειτουργία της επιχείρησης και κατά πρωτόγνωρο τρόπο στις εργασιακές μας 
σχέσεις και στο πειθαρχικό και εργατικό δίκαιο. 

Καλούμε τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ να στηρίξουν με ανακοίνωση, τους  απειλούμενους 
εργαζόμενούς τους και να τους προστατεύσουν όπως οφείλουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Καλούμε επίσης, να  παρέμβουν οι Υπουργοί Ενέργειας και Εργασίας για τη συμπεριφορά της εν λόγω 
εταιρείας που μας θυμίζει άλλες εποχές. Είμαστε εδώ στις επάλξεις του καθήκοντος μας σαν 
εργαζόμενοι, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της κοινωνίας και δεν μας φοβίζουν τέτοιες πρακτικές. 

Οι εργαζόμενοι θα απαντήσουν αν χρειαστεί με όλες τους τις δυνάμεις . 
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