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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

 
Οι εργαζόμενοι στην Ενέργεια παρακολουθούμε μια προσπάθεια ακόμα από την μεριά των 
συμφερόντων για τη διάλυση και λεηλασία της ΔΕΗ . Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα μνημονιακά 
κόμματα ενδίδουν στις απαιτήσεις δανειστών και συμφερόντων για την εκποίηση και της Ενέργειας . 
Τώρα η ΔΕΗ, αύριο ο ΔΕΣΦΑ , μετέπειτα η ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ . 
Αυτή τη φορά και αφού χάρη στην αντίδραση των συνδικάτων και της κοινωνίας δεν κατάφεραν το 
2014 να διαμελίσουν τη ΔΕΗ και να πουλήσουν ένα μεγάλο τμήμα της  («Μικρή ΔΕΗ») επανέρχονται 
με σχέδιο την αρπαγή των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών εργοστασίων σε πιο βολικά σχήματα-
πακέτα ώστε να ικανοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 
Η εκποίηση του 40% του λιγνιτικού και υδροηλεκτρικού παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης και 
η παράδοση του 50% του πελατολογίου της σε ιδιώτες υπονομεύουν τόσο την βιωσιμότητα της όσο 
και τον κυρίαρχο εθνικό της ρόλο στην ανάπτυξη  
Πίσω από την τελευταία προσπάθειά τους για την αρπαγή των μονάδων παραγωγής ρεύματος της 
ΔΕΗ, έχοντας βάλει εκπρόσωπό τους την ΤΡΟΪΚΑ και χρησιμοποιώντας ως άλλοθι ότι αυτό πρέπει να 
γίνει για να ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για να κλείσει η αξιολόγηση, κατά κύριο λόγο 
κρύβονται ντόπια συμφέροντα. 
Για εμάς οι μεθοδεύσεις τους επιβάλλεται να ναυαγήσουν. Εμείς ως Ομοσπονδία Ενέργειας 
δηλώνουμε ότι σε συνεργασία με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, τα συνδικάτα και τους κοινωνικούς φορείς θα 
αγωνιστούμε να ακυρώσουμε τα σχέδιά τους, γιατί αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες 
του λαού μας και τις ανάγκες των καταναλωτών για φθηνή ενέργεια. 
Η προσπάθειά τους ένα και μόνο στόχο έχει: την ενθυλάκωση δημόσιας περιουσίας αντί 
πινακίου φακής. 
Αυτό δε θα τους το επιτρέψουμε. 

 
ΣΤΑΘΕΡΑ – ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ και ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ  
συντασσόμαστε στο πλευρό της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  

και όλων των συνδικάτων της 
 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 
Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ 
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