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Αθήνα, 06/01/2019 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΔΕΗ 

Συνάδελφοι - συναδέλφισσες, 

Η πρόσφατη εξέλιξη σχετικά με την απορρόφηση της ΔΕΗΑΝ από τη μητρική ΔΕΗ έρχεται καταρχήν να επιβεβαιώσει τη 
γενική τάση στον ενεργειακό κλάδο, μπροστά στη νέα κατάσταση που διαμορφώνει η «απελευθερωμένη» αγορά 
ενέργειας αυτή την περίοδο, δηλαδή ανακατατάξεις, ανταγωνισμούς, συγχωνεύσεις, αναδιάταξη συμμαχιών μεγάλων 
εταιρικών σχημάτων και ομίλων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η απορρόφηση της ΔΕΗΑΝ εκφράζει τα συμφέροντα της 
ΔΕΗ και των μετόχων της σ’ αυτή τη φάση, αποτελεί δηλαδή μια καθαρά επιχειρηματική κίνηση, προκειμένου η ΔΕΗ 
να θωρακίσει και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, σήμερα, κάτω από την αυξημένη πίεση που ασκούν οι 
ανταγωνιστές της. Όπως, στο παρελθόν, το εταιρικό συμφέρον επέβαλλε να αποσχιστεί αυτό το κομμάτι (ΑΠΕ) από τη 
ΔΕΗ, μέσω ξεχωριστής εταιρείας, έτσι, σήμερα, το ίδιο συμφέρον επιβάλλει την ακριβώς αντίθετη κίνηση. Πάντα, 
όμως, το βασικό κριτήριο είναι αυτό της αύξησης της κερδοφορίας της επιχείρησης και προφανώς, αυτές οι αποφάσεις 
δεν λαμβάνουν ποτέ υπόψη τα συμφέροντα των εργαζόμενων και γενικότερα της κοινωνίας. 

 Ο όμιλος της μητρικής ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα σύνολο από στρατηγικές κινήσεις, όπως η απόσχιση του 
ΑΔΜΗΕ (πώληση σε ιδιώτη), η πώληση σε ιδιώτες των λιγνιτικών εργοστασίων και ορυχείων σε Φλώρινα και 
Μεγαλόπολη, η συρρίκνωση της Εμπορίας και Παραγωγής (μείωση κάτω από το 50% της αγοράς). Τα παραπάνω 
πραγματοποιούνται με οδηγό τη στρατηγική της ΕΕ για την «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», με 
την οποία τόσο η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, συμφωνούν και την 
υλοποιούν στο ακέραιο, αφού αυτή η στρατηγική διαμορφώνει νέο πεδίο κερδοφορίας για τους μεγάλους 
μονοπωλιακούς ομίλους διεθνώς. Στην κατεύθυνση αυτή, στον κλάδο μας, προχωρούν γοργά και μια σειρά από 
ιδιωτικοποιήσεις και εξαγορές, όπως στο φυσικό αέριο, η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ κ.α. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις διαμορφώνουν πλέον μία συνολικά νέα κατάσταση στον κλάδο και είναι βέβαιο ότι με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο θα έχουν άμεση επίδραση και αρνητικές επιπτώσεις και στους εργαζόμενους του κλάδου που ήδη τις 
αντιμετωπίζουμε. Οι πολλές και διαφορετικές σχέσεις εργασίας, ο κατακερματισμός των εργαζομένων, οι συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, η εντατικοποίηση, η εργολαβοποίηση, και τα εργατικά ατυχήματα θα πάρουν ακόμα μεγαλύτερες 
διαστάσεις απ’ ότι σήμερα. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι την ίδια στιγμή που από τη μία γίνεται η συγχώνευση, από την άλλη στη ΔΕΗ 
διαμορφώνεται το έδαφος για "εθελούσιες αποχωρήσεις", δηλαδή απολύσεις με το πιστόλι στον κρόταφο 4.000 - 
5.000 εργαζόμενων, ως συνέπεια της "αναγκαίας" μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ, κάτω από το 50% των αγορών που 
συμμετέχει. Συνεπώς η «στροφή» της ΔΕΗ στις ΑΠΕ, που διατυμπανίζουν η διοίκηση της ΔΕΗ, με την κυβερνητικά 
ελεγχόμενη πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ, ως, τάχα, αντιστάθμισμα της μείωσης του ποσοστού της στις αγορές, αποτελεί 
επικοινωνιακό τέχνασμα για να κρύψει, μεταξύ άλλων, ότι συνολικά οι εξελίξεις στον όμιλο ΔΕΗ θα έχουν αρνητική 
επίδραση για το σύνολο των εργαζομένων. 

Ειδικότερα, είναι άξιο προβληματισμού η ως σήμερα απόφαση της διοίκησης να απασχολεί τους εργαζομένους της 
ΔΕΗ ΑΝ με ατομικές συμβάσεις. Αν και οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν από την πρώτη μέρα την ένταξή τους στην ΣΣΕ του 
ομίλου, η διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και της ΔΕΗ ΑΝ δε δέχτηκαν ποτέ τους εργαζόμενους, έστω για ν’ ακούσουν τα 
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αιτήματά τους. Επιπλέον η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ δε δέχτηκε το σύλλογο των εργαζομένων στην δύναμή της και 
επίσης «άδειασε» τους εργαζόμενους, δια στόματος του προέδρου της κ. Αδαμίδη, που είπε κυνικά: "Αφήστε τον ΚΚΠ, 
δεν θα τον πάρετε ποτέ, υπογράψτε επιχειρησιακή σύμβαση με τη διοίκησή σας" και "Δε θα σας συμπεριλάβουμε στις 
διαπραγματεύσεις για την νέα ΣΣΕ". Τα παραπάνω αναδεικνύουν περίτρανα ότι η κάθε διοίκηση χρειάζεται και τους 
συμμάχους της τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, για να υλοποιήσει τα σχέδιά της. Σήμερα είναι 
τουλάχιστον υποκριτικό να παρουσιάζεται από τη διοίκηση η ενδεχόμενη ένταξη των εργαζομένων της ΔΕΗ ΑΝ στη 
συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ) του ομίλου ΔΕΗ σαν το «καρότο» στην όλη εξέλιξη, ενώ στην ουσία είναι τα 
απόνερα της όλης εξέλιξης. Σε αντίστοιχη αρμονία είναι βέβαια και οι δηλώσεις της ΓΕΝΟΠ που με θράσος αναφέρει 
ότι οι προσπάθειες της έφεραν αποτέλεσμα. Στην ουσία Διοίκηση και ΓΕΝΟΠ κάνουν το μαύρο άσπρο, 
χρησιμοποιώντας ίδια τεχνική με αυτήν της κυβέρνησης που πανηγυρίζει για την έξοδο από τα μνημόνια ενώ διατηρεί 
σε ισχύ το 100% των μνημονιακών μέτρων. Ο εμπαιγμός τους και η κοροϊδία τους δεν έχουν όρια και γι’ αυτό οι 
εργαζόμενοι δεν πρέπει να τους δείξουν καμία εμπιστοσύνη, αντιθέτως αυτές οι πλειοψηφίες που απαρτίζουν 
σήμερα τη ΓΕΝΟΠ και κάθε ΓΕΝΟΠ πρέπει ν’ απαξιώνονται στη συνείδηση των εργαζομένων και να βγαίνουν 
συμπεράσματα ώστε όχι μόνο να μην απογοητεύονται οι εργαζόμενοι αλλά να παλεύουν για να αλλάξουν οι 
συσχετισμοί στα συνδικαλιστικά τους όργανα. Μάλιστα είναι τέτοια η αντίθεσή τους με την οργάνωση των 
εργαζομένων σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που αυτοί επιβάλουν, ώστε προκλητικά απαιτούν, παρουσία της 
διοίκησης (!), τη διάλυση του επιχειρησιακού σωματείου πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης. 
Αντιθέτως, σχετικά με τα εργασιακά των εργαζομένων δεν ειπώθηκε ούτε λέξη. 

H όποια θετική εξέλιξη στα εργασιακά, αν δεν έχει αφετηρία την ίδια τη διεκδίκηση και εν συνεχεία κατάκτησή της από 
τους εργαζόμενους, θα είναι τουλάχιστον προσωρινή. Από τα παραπάνω αναδεικνύεται περίτρανα η ανάγκη, οι 
εργασιακές σχέσεις σε κάθε χώρο εργασίας να διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι 
να μην είναι μπαλάκι στο σχεδιασμό της κάθε διοίκησης. Οι ΣΣΕ ήταν οι πρώτες που χτυπήθηκαν από τους 
μνημονιακούς νόμους, γεγονός που αναδεικνύει ότι εργαζόμενοι και εργοδότες έχουν αντίθετα συμφέροντα. Ας 
αναλογιστούμε: οι μέχρι σήμερα ιδιωτικοποιήσεις - «εξυγιάνσεις» των πρώην ΔΕΚΟ, ή άλλων δημόσιων υποδομών, 
βελτίωσαν τη θέση των εργαζομένων; έκαναν πιο προσιτό το παραγόμενο προϊόν; Σε καμία περίπτωση.  

Η «προβληματική» κατάσταση που εμφανίζουν οι πρώην ΔΕΚΟ είναι αποτέλεσμα στρατηγικής επιλογής των 
κυβερνήσεων διαχρονικά, ώστε προσχηματικά να εφαρμόζεται εξυγίανση μέσω ιδιωτικοποίησης, δηλαδή να πωλούν 
έτοιμες υποδομές για τον ιδιώτη, ώστε η επένδυση να είναι εξαιρετικά κερδοφόρα, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, 
με την  πώληση των λιγνιτικών μονάδων. Το κύριο πρόβλημα με τις πρώην ΔΕΚΟ ήταν και παραμένει, ότι είτε με 
περισσότερο κρατικό έλεγχο είτε με λιγότερο, είτε με πλήρως ιδιωτικοποιημένες τις επιχειρήσεις αυτές, λειτουργούν 
με γνώμονα την καπιταλιστική κερδοφορία. 

Συνάδελφοι, η όποια εξέλιξη στις εργασιακές σας σχέσεις δεν θα πρέπει να σας βρει θεατές. Απαιτείστε να έχετε τον 
πρώτο λόγο και μέσα από μαζικές διαδικασίες να προβληθούν τα δίκαια αιτήματά σας, ώστε να μη ζημιωθεί κανείς 
εργαζόμενος, να μην παρθούν αυθαίρετες αποφάσεις εις βάρος σας. Δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, από 
κανέναν εργαζόμενο, να υπάρχει συγκατάβαση, ή συναλλαγή με τη διοίκηση, που αποσκοπεί στην ενσωμάτωσή 
του. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Όποιο τυράκι κι αν δοθεί θα είναι προσωρινό και βλαπτικό για το σύνολο 
των εργαζομένων. Η πείρα δείχνει ότι μόνο μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίζουν 
και μόνο μέσα από την οργάνωσή τους μπορούν να αντέχουν, να αποφεύγουν κακοτοπιές, να έχουν κατακτήσεις.  

Για αυτό και σήμερα, το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας καλεί τους εργαζόμενους σε οργάνωση τόσο μέσα στους 
χώρους δουλειάς τους, στα επιχειρησιακά τους σωματεία και στις σωματειακές τους επιτροπές, αλλά και σε κλαδικό 
επίπεδο μέσα από το Κλαδικό Συνδικάτο, προκειμένου να συντονίζεται η πάλη μας ενάντια στην πολιτική που 
προωθούν από κοινού ΕΕ- κυβέρνηση – εργοδοσία. Πάλη απέναντι στα μικρά και μεγάλα προβλήματα, που στοχεύει 
στη δημιουργία ενός αποκλειστικά κρατικού φορέα ενέργειας που θα λειτουργεί προς όφελος των λαϊκών 
στρωμάτων, με γνώμονα την ικανοποίηση των ολοένα και διευρυμένων αναγκών και όχι την κερδοφορία της 
εργοδοσίας και των μονοπωλιακών ομίλων.  


