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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ «ΜΙΚΡΗΣ ∆ΕΗ» 

Την ερχόµενη Τετάρτη, 2 Ιούλη, και µετά από πολλούς µήνες «προετοιµασίας της κοινής γνώµης», η 
συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τελικά στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τη λεγόµενη «µικρή 
∆ΕΗ». 

Το νοµοσχέδιο προβλέπει έναν ακόµη τεµαχισµό της «παλιάς ∆ΕΗ» µε την απόσπαση από αυτήν του 
30% του παραγωγικού της δυναµικού, το οποίο θα αποτελέσει ανεξάρτητη εταιρεία και στη συνέχεια 
θα πωληθεί σε ιδιωτικά κεφάλαια µέσω διεθνούς διαγωνισµού. Αυτή, η λεγόµενη «µικρή 
∆ΕΗ», πέραν των µονάδων παραγωγής µε λιγνίτη, φυσικό αέριο και υδροηλεκτρικά, θα 
«κληρονοµήσει» και το 30% των πελατών της ∆ΕΗ όπως είναι σήµερα. 

Όλα αυτά, και σε συνδυασµό µε την πώληση του 66% του Α∆ΜΗΕ που εξελίσσεται παράλληλα, 
αποτελούν ένα ακόµη βήµα για την «απελευθέρωση» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την 
παράδοσή της σε ξένους και ντόπιους επιχειρηµατικούς οµίλους. 

∆εν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, όπως πολλοί προσποιούνται, αλλά πρόκειται για την 
ολοκλήρωση ενός σχεδιασµού που εδώ και δύο δεκαετίες µεθοδεύει συστηµατικά και 
σταθερά η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός 
συνδικαλισµός,  πριν την κρίση και τα µνηµόνια. Η δηµιουργία της «µικρής ∆ΕΗ» δεν είναι 
τίποτα άλλο από την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας προς όφελος των 
µονοπωλίων, διακηρυγµένος και αδιαπραγµάτευτος όρος της Ε.Ε., που οι ίδιοι 
υπερασπίζονται.   

Ήδη στο παρασκήνιο, γιγάντια διεθνή µονοπώλια µαζί µε τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, διαγκωνίζονται 
για το µοίρασµα της λείας, καθώς ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί προνοµιακό πεδίο κερδοφορίας σε 
όλο τον κόσµο.  

 

Σήµερα, οι εργαζόµενοι της ∆ΕΗ, και στο πλευρό τους όλοι οι εργαζόµενοι της χώρας, έχουν κάθε 
λόγο να αντιπαλέψουν αυτό που παραπλανητικά καλείται «απελευθέρωση» της αγοράς Ενέργειας. 
∆εν έχει καµία σχέση µε τα δικά τους συµφέροντα! 

 

Τα µονοπώλια που θα έρθουν να αγοράσουν έτοιµες υποδοµές για να βγάλουν κέρδος, δεν θα 
φέρουν καµία «ανάπτυξη», όπως πολλοί λαοπλάνοι υποστηρίζουν. Θα θησαυρίσουν µε το φυσικό 
πλούτο της χώρας (λιγνίτης, ποτάµια) και αξιοποιώντας υποδοµές που επί δεκαετίες 
χτίστηκαν από την τσέπη του ελληνικού λαού και µε τον ιδρώτα των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ 
και τις περί αυτήν εργολαβίες.  

Παράλληλα, οι εργαζόµενοι µπορούν να κρίνουν από την ίδια τους την πείρα, το αν η «απελευθέρωση 
της αγοράς» και η µέχρι σήµερα ιδιωτικοποίηση, είχε θετικές συνέπειες για την ίδια τους τη ζωή: όλοι 
θυµόµαστε και γνωρίζουµε από πρώτο χέρι ότι κάθε φορά που η «απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας» προχωρούσε, η τιµή του ρεύµατος αυξανόταν ολοένα και περισσότερο. Μόνο τα 
τελευταία 3 χρόνια τα λαϊκά νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν 80% παραπάνω την τιµή της 
κιλοβατώρας, ενώ αν προσθέσουµε και τις αυξήσεις µέσω όλων των επιπλέον φόρων, όπως το τέλος 
ΕΤΜΕΑΡ που αυξήθηκε κατά 133% µέσα στο τελευταίο εξάµηνο, οι αυξήσεις είναι υπερδιπλάσιες για 
την πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών. 

Ταυτόχρονα οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ και σε όλο τον κλάδο της ενέργειας  είδαν να 

συρρικνώνονται τα εργασιακά τους δικαιώµατα, την κατάργηση της σταθερής εργασίας, την 

άνθηση των εργολαβιών µε µεροκάµατα πείνας και απλήρωτης εργασίας. Αυτά τα 

φαινόµενα θα ενταθούν. 



Η εµπειρία από άλλες προηγούµενες ιδιωτικοποιήσεις (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, πετρέλαια), 
δείχνει επίσης ότι όλες οι υποσχέσεις της τελευταίας στιγµής ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις, ότι θα 
διασφαλιστούν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα κλπ., είναι κάλπικες. Και εκεί όπου δεν έγιναν άµεσες 
απολύσεις, η εργοδοσία εκδίωξε σε αυτές τις επιχειρήσεις πολλές χιλιάδες εργαζόµενους µε 
συντεταγµένα εργασιακά δικαιώµατα µέσω «οικιοθελών αποχωρήσεων» και τους αντικατέστησε µε 
φτηνούς και ευέλικτους εργαζόµενους. Το µέλλον των 3.000 της ∆ΕΗ που θα πάνε στη 
«µικρή ∆ΕΗ» η πείρα λέει ότι δεν µπορεί να διασφαλιστεί, όσες διαβεβαιώσεις και αν 
δώσουν κάποιοι ότι θα διασφαλιστούν όλα τα εργασιακά-ασφαλιστικά δικαιώµατα κλπ. 

Πέρα από τα ακριβότερα τιµολόγια ρεύµατος, το χτύπηµα των συλλογικών συµβάσεων και την 
εκδίωξη των εργαζοµένων που διατηρούν µέχρι σήµερα συντεταγµένα εργασιακά δικαιώµατα, οι 
εργαζόµενοι της ∆ΕΗ, έχουν να αντιπαλέψουν και µε ένα σωρό «λυκοφιλίες» µέσα στο ίδιο το 
συνδικαλιστικό κίνηµα: 

- Πως θα οργανώσουν την «αντίσταση» απέναντι στην ιδιωτικοποίηση όλες εκείνες οι 
συνδικαλιστικές παρατάξεις που (πλην της Αγωνιστικής Συνεργασίας και του ΠΑΜΕ) 
έχουν ψηφίσει µε τα ίδια τους τα χέρια µέσα στη ΓΕΝΟΠ υπέρ της ιδιωτικοποίησης; 

- Πως θα ξεκινήσουν (µετά από τόσα χρόνια πιστής υλοποίησης) τον «ανένδοτο» αγώνα κατά 
της «απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας» όλοι εκείνοι οι πολιτικοί φορείς που πίνουν νερό 
στο όνοµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

- Πως θα ξεσηκώσουν τους εργαζοµένους εκείνοι οι συνδικαλιστικοί ταγοί που µεθοδικά 
εκφύλισαν το συνδικαλιστικό κίνηµα στη ∆ΕΗ και οδήγησαν τους εργαζόµενους στην 
απογοήτευση και τη µοιρολατρία;  

- Πως θα υλοποιήσουν τη δήθεν «µεγάλη συµµαχία» ανατροπής εκείνοι που µόλις 
πριν λίγες ηµέρες απέκλεισαν από το Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ τα κλαδικά συνδικάτα που 
οργανώνονται και οι εργολαβικοί εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ (µαζί µε το δικό µας Συνδικάτο)  

 

∆εν υποτιµούµε όλες αυτές τις δυσκολίες, αλλά και ταυτόχρονα δεν υποτασσόµαστε στο πνεύµα 
µοιρολατρίας και υποχώρησης. 

 

Οι δυνάµεις του Κλαδικού Σωµατείου Ενέργειας θα στηρίξουν µε κάθε τρόπο τον αγώνα 
κατά της ιδιωτικοποίησης, χωρίς να χαριστούν σε «άσπονδους φίλους» και 
µικροκοµµατικές επιδιώξεις. 

Από το υδροδυναµικό δυναµικό της χώρας και το λιγνίτη, µέχρι τα δίκτυα και τις µονάδες παραγωγής, 
ο κλάδος της ενέργειας φύσει ανήκει σε όλο το λαό, σε εµάς και τις γενιές που έρχονται µπροστά µας.  

∆εν απεµπολούµε το στόχο για Ενέργεια και ∆ΕΗ κοινωνικοποιηµένη σε µια Ελλάδα 
αποδεσµευµένη από την ΕΕ, µε λαϊκή εξουσία και οικονοµία. 

Για ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα Ενέργειας, που θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών 
αναγκών, θα σχεδιάζει τα ενεργειακά έργα µε πανεθνικό σχεδιασµό, επιστηµονικά µε βάση τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας. 

Με αυτή τη γραµµή πάλης ο αγώνας των εργαζοµένων της ∆ΕΗ, σήµερα, µπορεί να δώσει πραγµατικό 
όραµα για το µέλλον, διέξοδο για τα συµφέροντα των εργαζοµένων  στον κλάδο, αλλά και της 
λαϊκής οικογένειας σε όλη τη χώρα γενικότερα. 

 

Το Κλαδικό Σωµατείο Ενέργειας καλεί τα µέλη του στη ∆ΕΗ, για µια ακόµη φορά, να 
πρωτοστατήσουν στον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης. 

Καλεί και τα µέλη του στις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου να κάνουν αυτόν τον αγώνα και δική τους 
υπόθεση. Αφορά όλη την εργατική τάξη της χώρας. Αφορά το µέλλον το δικό µας και των παιδιών 
µας.  

Γιατί ο φυσικός πλούτος και οι υποδοµές της χώρας δεν «ανήκουν» σε κανέναν ντόπιο ή ξένο ιδιώτη. 
Ανήκουν σε όλους µας και πρέπει να τους διεκδικήσουµε. 


