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                                                                                                                                     Αθήνα 19 Απριλίου 2018 
 

Ψήφισμα ΕΝΑΝΤΙΑ στην ΕΚΠΟΙΗΣΗ της  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ στην ΕΛΛΑΔΑ, του 
Περιφερειακού Δικτύου Συνδικάτων Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (RETUNSEE) και των Οργανώσεων μελών 
του. 
                                                                                        ΨΗΦΙΣΜΑ  
Η Κυβέρνηση της Ελλάδας προχωρά στον καταστροφικό σχεδιασμό που απειλεί άμεσα την ΥΠΑΡΞΗ της 
ΔΕΗ και του Ομίλου της. Διαψεύδει τον εαυτό της εγκαταλείποντας τα όσα έλεγε στο παρελθόν όταν 
χαρακτήριζε την ΔΕΗ εθνικό κεφάλαιο, εθνική υπόθεση και μέρος  της ιστορίας αυτής της χώρας.  
Η πρώτη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας με τεράστια προσφορά σε Εθνικό,  Οικονομικό, Κοινωνικό 
και Εργασιακό επίπεδο δοκιμάζεται σκληρά εξ αιτίας πολιτικών επιλογών και αποφάσεων της 
Κυβέρνησης. 
Μετά την εκποίηση – παραχώρηση  του εθνικού δικτύου μεταφοράς Η/Ε, η Κυβέρνηση με απαράδεκτη 
εμμονή ικανοποιώντας απαιτήσεις  δανειστών, τοκογλύφων και των 
φιλόδοξων κρατικοδίαιτων μνηστήρων, μπαίνει στο δεύτερο σταθμό του δρομολογίου που είναι η 
ιδιωτικοποίηση λιγνιτικών μονάδων και Ορυχείων. 
Ένα περιουσιακό στοιχείο που κατασκευάστηκε και επενδύθηκε από τις ασφαλιστικές εισφορές  των 
εργαζομένων και την συμμετοχή του Έλληνα καταναλωτή. 
 

Η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει εξηγήσεις στην Ελληνική κοινωνία.  
Κανένας λόγος δεν θα είναι ποτέ αρκετός έτσι ώστε μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για την 
Ελλάδα, όπως είναι ο Όμιλος ΔΕΗ,  να ξεπουληθεί κομμάτι -κομμάτι και να γίνει βορά στα ντόπια και 
ξένα συμφέροντα . 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ενός τόπου δεν πωλείται και δεν εξαγοράζεται. Δεν υπάρχει ούτε ηθικό ούτε οικονομικό 
τίμημα για να αξιολογηθεί και να αποτιμηθεί οικονομικά. 
 
Το Δίκτυο RETUNSEE και οι Οργανώσεις μέλη του, στηρίζουν τον αγώνα των εργαζομένων και των 
συνδικάτων μελών του Δικτύου, Ε.ΤΕ. ΔΕΗ & ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, με κάθε μέσο και μορφή πάλης  
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ   
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ. 
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