
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ΕΥΡΩΠΑΪKH ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΑ  
 
Σε μία ακόμη πολύ δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία, οι συμπολίτες μας και ο 
κόσμος της εργασίας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές αρνητικές εξελίξεις που 
προκάλεσε αρχικά η πανδημία, έπειτα η ενεργειακή κρίση με γεωπολιτικά συμφέροντα και 
ο πόλεμος στην Ουκρανία. 
Η πατρίδα μας είναι δέκτης διαδοχικών εισαγόμενων και εγχώριων κρίσεων, με την ακρί-
βεια να σαρώνει στα βασικά υλικά αγαθά, τα καύσιμα καθώς και το ηλεκτροσόκ στους λο-
γαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στους οικογενεια-
κούς προϋπολογισμούς και παράλληλα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες με αποτέλεσμα την 
οικονομική εξαθλίωση του πληθυσμού. 
Για αυτό ζητάμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ με οικονομικά και κοινω-
νικά μέτρα αναχαίτισης της αύξησης των τιμών στην ενέργεια, τις δαπάνες στέγασης και 
τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, την προστασία των εργαζομένων, των ανέργων και συ-
νταξιούχων από το πληθωριστικό σοκ. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Ενεργειακή Ανεξαρτησία και Επάρκεια. 
 Το κοινωνικό αγαθό της Ηλεκτρικής Ενέργειας να παραμείνει ΑΓΑΘΟ και ΟΧΙ χρημα-

τιστηριακό είδος. 
 Μείωση των τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσιών. 
 Πάταξη μονοπωλίων και ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά. 
 Προστασία της πρώτης κατοικίας. 
 Δίκαιο και διαφανές φορολογικό σύστημα. 
 Πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης παραβατικό-

τητας και ανομίας. 
 Ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων. 
 Αξιοπρεπή διαβίωση για όλους, με επαρκείς και δίκαιους όρους αμοιβής, εργασίας, 

σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας. 
Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ συμμετέχει στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Πανεργατική Α-

περγία την Τετάρτη 6 Απριλίου  (στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.). 
Τα στημένα παιχνίδια των ΑΓΟΡΩΝ και των ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ δεν θα τα 
πληρώνουν οι καταναλωτές. 
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