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Τα παράλογα και άδικα σχέδια της συγκυβέρνησης για να ξεπουλήσουν  το 30%  της 
∆ΕΗ (δηλαδή, της δηµόσιας περιουσίας) σε ιδιωτικά συµφέροντα, βρίσκουν την 
ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΗ σε αγωνιστική επαγρύπνηση.  

Οι υπηρέτες της τρόικας ψήφισαν πριν λίγο καιρό µε νόµο την εκποίηση του εθνικού 
δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και µε αδίστακτο τρόπο συνεχίζουν το 
καταστροφικό τους έργο, χτυπώντας την ΚΑΡ∆ΙΑ της ∆ΕΗ που είναι οι λιγνιτικές και 
υδροηλεκτρικές µονάδες παραγωγής, παραδίδοντας τις στρατηγικές υποδοµές της 
πατρίδας µας και ολόκληρης της οικονοµικής δραστηριότητάς της ∆ΕΗ σε ιδιωτικά 
συµφέροντα. Εξήντα χρόνια τώρα η ∆ΕΗ  ηλεκτροδοτεί όλη την χώρα και κάνει 
κοινωνικό έργο. Εξήντα χρόνια τώρα προσφέρει στον κρατικό προϋπολογισµό 
και δεν αφαιρεί διότι έχει αποδείξει ότι λειτουργεί χάριν του δηµοσίου 
συµφέροντος. 

Ενηµερώνουµε τους συναδέλφους και τα µέλη µας, ότι εντός των επόµενων ηµερών 
θα ανακοινωθεί το πρόγραµµα των απεργιακών κινητοποιήσεων και δράσεων,  ενώ 
στελέχη µας θα βρίσκονται στα Εργοστάσια και στους Σταθµούς Παραγωγής που  
περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο για τη «µικρή ∆ΕΗ». 

Παράλληλα µε την ΓΕΝΟΠ και τα υπόλοιπα πρωτοβάθµια  σωµατεία θα αγωνιστούµε 
στοχευµένα, ώστε να αποτραπεί  το νέο εθνικό έγκληµα που συντελείται στο τοµέα τη 
Ενέργειας.  

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ 
 
Η ΕΤΕ/∆ΕΗ θα παλέψει µε όλες τις δυνάµεις ώστε να µην ψηφιστεί το κατάπτυστο 
νοµοσχέδιο που τεµαχίζει και υποθηκεύει το µέλλον της ∆ΕΗ και των εργαζοµένων 
της, ενώ προσθέτει κι άλλα οικονοµικά βάρη στις πλάτες των ελλήνων καταναλωτών. 

Λόγω λοιπόν των σοβαρών εξελίξεων και µε την σύµφωνη γνώµη του Προεδρείου 
και όλων των ψηφοδελτίων, το 52ο Γενικό Συµβούλιο του Σωµατείου µας,  δεν θα 
πραγµατοποιηθεί τις συγκεκριµένες  ηµεροµηνίες που είχαν ανακοινωθεί (28-
29 Μαρτίου) και θα µετατεθεί σε νέα ηµεροµηνία στο άµεσο χρονικό διάστηµα.   

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΗ –ΚΗΕ 


