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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αδήριτη ανάγκη ο αποκλειστικά  
Δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών αγαθών 

 

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) αλλά και του ΑΔΜΗΕ, εκτέλεσαν για πολ-
λοστή φορά ανιδιοτελώς εν μέσω πανδημίας, με επιμονή και αυτοθυσία, το εργασιακό 
τους καθήκον βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή τους αλλά και αυτή των οικογενειών τους.   

Δυστυχώς για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση, με το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που κα-
τάθεσε το ΥΠΕΝ, "ανταποδίδει" αυτή την σημαντική προσφορά των εργαζομένων 
με  την περαιτέρω  ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, φέρνοντας με σκοπιμότητα, ένα νομο-
σχέδιο που υπονομεύει την ασφαλή τροφοδοσία της χώρας μας και παράλληλα χαρίζει 
στους ιδιώτες, μία κερδοφόρα μονοπωλιακή Επιχείρηση, που στις δύσκολες στιγμές 
που βιώνει όλος ο πλανήτης,  μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική ασπίδα για το δημόσιο 
συμφέρον. 

Επιπρόσθετα ανάλογες κινήσεις ιδιωτικοποιήσεων σκοπεύει να κάνει και στο ΔΕΔΔΗΕ 
δείχνοντας ότι δεν έχει αντιληφθεί ακόμη το έργο που προσφέρει αλλά επιμένει αναίτια 
να δείχνει μία καταστροφική ιδεοληπτική εμμονή ότι μόνο οι ιδιώτες μπορούν να δώσουν 
λύσεις ξεχνώντας ότι η σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα  τους διαψεύδει πανηγυ-
ρικά. 

Άλλωστε για την αντιμετώπιση όλων των δύσκολων καταστάσεων που αφορούσαν   
ΔΕΔΔΗΕ- ΑΔΜΗΕ (βλάβες, καιρικές συνθήκες, συντήρηση δικτύου), οι εργαζόμενοι των 
εταιρειών έδειξαν σθένος και εργασιακή ευσυνειδησία για να έχουν όλοι οι συμπολίτες 
μας το πολύτιμο αγαθό που ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

Παράλληλα η  κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου που έφερε στην Βουλή, ικανοποίησε το 
αίτημα της Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ ενάντια στην σκανδαλώδη ρύθμιση προηγούμενου 
νόμου, ώστε η  5η μονάδα της Μεγαλόπολης  να μπορεί  να λειτουργήσει ελεύθερα μέ-
χρι τα 813+ MW ενώ ύστερα από δική μας παρέμβαση πήραν παράταση εργασίας, οι 
συνάδελφοι μας που δουλεύουν στο καθεστώς οκτάμηνης απασχόλησης . 

Έχουμε επισημάνει ότι η σημερινή κυβερνητική πολιτική στα θέματα της Ενέργειας, είναι 
σε λάθος δρόμο διότι ακολουθεί τις αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, των προη-
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γούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων και προσπερνά για χάριν των ιδιωτικών συμφε-
ρόντων,  ένα σημαντικό γεγονός: ότι ο Διαχειριστής υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό 
πρόγραμμα (διασύνδεση Κυκλάδων, μικρή και μεγάλη διασύνδεση Κρήτης – έργα με 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από κοινοτικούς πόρους) που αυξάνει σημαντικά τα 
περιουσιακά στοιχεία  αλλά και τα κέρδη του ΑΔΜΗΕ. Αυτή η νέα επενδυτική πραγματι-
κότητα αντί να αξιοποιηθεί προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας δωρίζεται σε συμφέ-
ροντα που  σε καιρό πανδημίας  εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα και  αν δεν είχαν τις πλάτες 
και τις υποδομές της κρατικής μηχανής δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε κανένα 
μέσο βοήθειας των πολιτών. 

  

Συνάδελφοι - σσες 

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ έχει αποδείξει με την στάση της,  ότι ανάλογες κινήσεις ιδιω-
τικοποιήσεων πολεμήθηκαν σκληρά με κάθε τρόπο, απεργιακές κινητοποιήσεις, κατα-
λήψεις, συλλαλητήρια, ενώ υπενθυμίζουμε πως η Ομοσπονδία έχει προσφύγει νομικά 
(ακύρωση διαγωνισμού) τόσο στα Ελληνικά όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
(ΕΔΑΔ). 

Για την Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ αποτελεί προκλητική κίνηση η χωρίς διάλογο οποιαδή-
ποτε ενέργεια - δραστηριότητα που πλήττει το δημόσιο συμφέρον, βάζει σε κίνδυνο την 
ομαλή λειτουργία και τα συμφέροντα του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ), ΑΔΜΗΕ και στρέφεται 
κατά των εργαζομένων άρρηκτα συνυφασμένων με την προστασία του δημόσιου χαρα-
κτήρα των εταιρειών.   

Θα σταθούμε για άλλη μια φορά απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές των παράλογων 
ιδιωτικοποιήσεων, υπερασπιζόμενοι τις κατακτήσεις του Ελληνικού Λαού και του εργα-
τικού κινήματος με νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και με μεγαλύτερη δυναμική καθώς 
το σύνολο του Ελληνικού λαού με την έλευση της κρίσης της πανδημίας κατανόησε πλή-
ρως ότι μόνο ισχυρές δημόσιες δομές μπορούν να προσφέρουν την εύρυθμη λειτουργία 
του ηλεκτρικού συστήματος της πατρίδας μας αλλά και την απαραίτητη προστασία σε 
ότι έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών. 

Στα ποταπά σχέδια κέντρων εκμετάλλευσης του Ελληνικού Λαού 
 η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ θα απαντήσει όπως πολύ καλά ξέρει τόσα χρόνια  

ΔΥΝΑΜΙΚΑ-ΣΘΕΝΑΡΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ 
 με αγώνες, ανεξάρτητα το ποιος κυβερνά. 

Οι κυβερνήσεις-διοικήσεις αλλάζουν συνεχώς, οι εργαζόμενοι μένουν. 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ 
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