
 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΕΗ                                                11/03/2014                         

ΤΟΠΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                           

ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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 Σήµερα ∆ευτέρα 10/03/2014 δόθηκε σε διαβούλευση το νοµοσχέδιο που 

αφορά  την ιδιωτικοποίηση του 30% της παραγωγής της ∆ΕΗ αλλά και 

της εµπορίας της. Το σχέδιο µετά από 4-5 χρόνια περιπλάνησης σε 

σκοτεινούς διαδρόµους υπουργείων και ιδιωτικών συµφερόντων τελικά 

βγήκε στο φως. 

 Όπως ήταν γνωστό σε εµάς, ανάµεσα στις µονάδες που δίνονται προς 

πώληση είναι και ο σταθµός της περιοχής µας ο ΑΗΣ Κοµοτηνής.  

 Η µεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στην Θράκη παραδίδεται σε 

ιδιωτικά χεριά µε άγνωστες συνέπειες σε ότι αφόρα το µέλλον και την 

λειτουργία της µονάδας. Άγνωστο είναι  και το τι θα συµβεί µε τις 

παροχές (σχέδιο υδροδότησης της Κοµοτηνής από το φράγµα Γρατινής, 

άρδευση περιοχής Γρατινής-Αµαράντων κτλ) που προσφέρει ο ΑΗΣ 

στην περιοχή µας.  

 Πολλές φορές κατά το παρελθόν έχουµε αναφερθεί στην υπονόµευση  

που εδώ και χρόνια γίνετε σε βάρος του σταθµού µας και στα εµπόδια 

που µαγικά χέρια έβαζαν για να προετοιµάσουν το έδαφος για αυτό που 

σήµερα συντελείται. Και περιµένουµε τώρα να τα χρησιµοποιήσουν για 

τα δικαιολογήσουν την απόφαση να πουληθεί συγκεκριµένος σταθµός.  

 Είµαστε έτοιµοι όµως να απαντήσουµε… 

 Κατά την άποψη µας ο ΑΗΣ Κοµοτηνής όπως και οι υπόλοιπες µονάδες 

που βγαίνουν προς πώληση πρέπει να παραµείνουν στην ∆ΕΗ γιατί 

πρώτον µόνο έτσι θα µπορέσει να επιβιώσει η ίδια η ∆ΕΗ. Η µικρή ∆ΕΗ 

θα αποτελέσει τον πρώτο πραγµατικό ανταγωνιστή της ∆ΕΗ. Αφού 

λοιπόν δεν κατάφεραν µε χίλιους τρόπους να την ξεκάνουν καταφεύγουν 

στη τραγική λύση…. να ανταγωνιστεί η ίδια τον εαυτό της… 

 Οι σταθµοί αποτελούν επενδύσεις της επιχείρησης και του Έλληνα 

καταναλωτή που τις χρηµατοδότησε και δεν είναι δυνατόν να 

παραχωρηθούν στον όποιον ιδιώτη µόνο και µόνο για να γίνει ακόµα πιο 

πλούσιος…. 

  Και ειδικά όταν πρόκειται για έναν σταθµό παραγωγής ενέργειας σε µια 

ακριτική περιοχή µε πολλές ιδιαιτερότητες που φυσικά δεν περιµένουµε 



να τις καταλαβαίνουν οι κυβερνώντες στον νόµο Αττικής αλλά 

πιστεύουµε ότι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. 

 Ζητάµε την στήριξη σας στην προσπάθεια που θα κάνουµε ώστε να 

αποτρέψουµε µια µεγάλη αδικία σε βάρος της περιοχής µας. Ο ΑΗΣ 

Κοµοτηνής είναι πολύ σηµαντικός για την περιοχή µας και για εµάς που 

εργαζόµαστε σε αυτόν και αισθανόµαστε υποχρεωµένοι να τον 

υπερασπιστούµε… 

 Ζητάµε να στηρίξετε και τον σταθµό αλλά και τις θέσεις εργασίας που 

αυτός προσφέρει στην περιοχή µας. 
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