
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΣΒΗΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ! 

Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης και εκσυγχρονισμού του τομέα παραγωγής της ΔΕΗ και μετά από 46 χρόνια 
αδιάκοπης λειτουργίας, στις 5-5-2021 και ώρα 23:55 έσβησε οριστικά ο ΑΗΣ Καρδιάς ισχύος 
1200MW. Η υλοποίηση ενός υπέρμετρα φιλόδοξου σχεδίου για τον περιορισμό των ρύπων CO2 σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας και της επιχείρησης. 

Το γεγονός ότι συνολικά οι σταθμοί Καρδιάς και Αμυνταίου απασχολούσαν εκατοντάδες εργαζόμενους συν αυτών 
που απασχολούνταν στα ορυχεία, αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα στην οικονομία της περιοχής. Η δε κάλυψη του 
ενεργειακού κενού που δημιουργείτε με την παύση λειτουργίας των μονάδων Αμυνταίου 600MW και Καρδιάς 
1200MW δημιουργεί ερωτηματικά και αμφιβολίες για την ορθότητα των κυβερνητικών επιλογών για το θέμα. 

Αποτελεί τελικά ορθή επιλογή και εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της 
χώρας αποκλειστικά με εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο; 

Την στιγμή μάλιστα που η Γεωπολιτική εικόνα της ευρύτερης περιοχής της χώρας μας είναι ασταθής, με ότι 
συνεπάγεται αυτό για τις τιμές των καυσίμων!!! 

Μπορούν οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας μας να καλυφθούν από τις ΑΠΕ; 

Ποια είναι η θέση της ΔΕΗ στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνετε με το σταδιακό κλείσιμο των λιγνιτικών 
μονάδων; 

Πώς και ποιοι θα καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας αν όχι η ΔΕΗ; 

Οι ιδιώτες με μονάδες Φ/Αερίου; 

Οι εισαγωγές ρεύματος από άλλες χώρες; 

Τι θα αντισταθμίσει την άμεση απώλεια των εκατοντάδων θέσεων εργασίας λόγω της παύσης λειτουργίας των 
εργοστασίων και ορυχείων Καρδιάς και Αμυνταίου; 

Ποια είναι η προετοιμασία που έχει γίνει ώστε να προστατευθεί η τοπική κοινωνία από τις επιπτώσεις της βίαιης 
απολιγνιτοποιησης; 

Μένει λοιπόν να δούμε πως θα επουλωθούν οι πληγές που αφήνει το σβήσιμο και αυτής της μονάδας!   

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων που δοκιμάζονται και παρακολου-
θώντας τις εξελίξεις θα υπερασπισθεί μέχρι κεραίας τα θεσμικά εργασιακά τους δικαιώματα. 
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