
2010

0 

 

 
 

 

Αζήλα, 15 Μάε 2019  

Δειηίν Τύπνπ  

Κηλεηνπνίεζε ηνπ Σωκαηείνπ γηα λα κελ δηαθνπεί ην 

ξεύκα ζε ΑκεΑ 

ήκεξα 15/5/2019 κέιε ηνπ Θιαδηθνχ σκαηείνπ Δλέξγεηαο έθαλαλ 

παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζηε ΓΔΖ, γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ εληνιή δηαθνπήο 
ξεχκαηνο ζε άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο. Μεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ 

ζωκαηείνπ ε εληνιή δηαθνπήο αλαζηάιζεθε. 

Θαηά ηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο, εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο αλέθεξε φηη 
πιένλ ε ΓΔΖ, ζαλ Αλψλπκε Δηαηξεία, πξέπεη λα αληαπεμέιζεη ζην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ «απειεπζέξσζε» ηεο 
αγνξάο ελέξγεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθή ζαλ 

επηρείξεζε, λα έρεη απμεκέλε ρξεκαηνξνή θαη λα επηηπγράλεη πςειή 

απφδνζε γηα ηα θεθάιαηά ηεο. Θαηά ζπλέπεηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα γίλεηαη 
πιένλ αθφκε πην αθξηβφ θαη δπζπξφζηην εκπφξεπκα γηα ηα ιατθά 

ζηξψκαηα, αθνχ πέξαλ ησλ δηαξθψλ απμήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ 
ζην ειεθηξηθφ ξεχκα, ε επηρείξεζε δελ δηζηάδεη επηπιένλ λα δηαηάζζεη θαη 

ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο, αθφκα θαη ζε άηνκα πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεην 
γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Θαηαδηθάδνπκε ηελ πνιηηηθή ηεο ησξηλήο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ 

θπβεξλήζεσλ, θαζψο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο ΓΔΖ, πνπ ζην πιαίζην ηεο 
«απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» πξνβαίλνπλ ζε 

ζωξεία καδηθώλ εληνιώλ δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο, θαζψο νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ πιεξσκή 
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Όπσο νκνινγεί ε ίδηα ε δηνίθεζε ηεο ΓΔΖ, ε 

κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ ελέξγεηα, είλαη επθαηξία γηα λα απμήζεη ε εηαηξεία ηηο 
εηζπξάμεηο θαη ηε ξεπζηφηεηα, θαζψο, φπσο ιέεη, «απμάλνληαη νη 

δπλαηφηεηεο ησλ θαηαλαισηψλ λα εμνθινχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη 
λα θάλνπλ δηαθαλνληζκνχο». Σελ ίδηα ζηηγκή ν ΔΒ δεησθξαπγάδεη γηα ηελ 

επηδφηεζε ησλ εξγνδνηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 
ζπληειεζηή απφζβεζεο γηα λέεο επελδχζεηο ζην 150%, πνπ ηζνδπλακεί κε 

γελλαία θνξναπαιιαγή. Η αλάπηπμε πνπ επαγγειίδνληαη, ζεκαίλεη 
πεξηζζόηεξα θέξδε γηα ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο, 

ελεξγεηαθή θηώρεηα ζηα ιαϊθά ζηξώκαηα. 

Φαλεξψλεηαη επίζεο ν εκπαηγκφο θαη ε ππνθξηζία ησλ ΤΡΗΕΑ θαη ΝΓ πνπ 

δηαγσλίδνληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ην πνηνο έρεη ηε κεγαιχηεξε 
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επαηζζεζία γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Απηά βέβαηα γηα ηα θαλάιηα θαη γηα 

ην ζεαζήλαη, αθνχ ζηελ νπζία εμππεξεηνχλ ηελ ίδηα πνιηηηθή, ε νπνία 
δεκηνπξγεί κεγάιεο αληηζέζεηο, δπζθνιία αθφκα θαη ζηελ επηβίσζε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Να ζπκίζνπκε φηη κε επζχλε ΤΡΗΕΑ, ΝΓ, ΠΑΟΘ, ρηιηάδεο ΑκεΑ πέξαζαλ 
απφ ην «ζθαγείν» ησλ ΘΔΠΑ (Θέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο), κε 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απ' απηνχο λα κέλνπλ ρσξίο αλαπεξηθφ επίδνκα θαη 
ζχληαμε. Αθφκα, νη δαπάλεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ κφλν ην 2014, επί ζπγθπβέξλεζεο ΝΓ - ΠΑΟΘ, πεξηθφπεθαλ 
θαηά 155 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ην 2015, επί θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ, 

πεηζνθφπεθαλ επηπιένλ 400 εθαηνκκχξηα, πεξηθνπέο πνπ είλαη θαη ζήκεξα 

ζε πιήξε ηζρχ! 

Η απάληεζε πξέπεη λα είλαη ε καδηθή θαηαδίθε απηήο ηεο πνιηηηθήο, 
πνπ γελλάεη θηψρεηα θαη δηαρσξηζκνχο, πεξαηηέξσ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

ελέξγεηαο. Παιεχνπκε ελάληηα ζηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν, πνπ δελ είλαη 
άιινο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ κπξνζηά ζηα θέξδε δελ ππνινγίδνπλ 

ηίπνηα, ηελ εξγνδνζία πνπ ζθιεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζηάζε ηεο ζε 
φια ηα επίπεδα, ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ηνπο ππεξεηνχλ θαη πνπ καο έρνπλ 

θέξεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε φια απηά ηα ρξφληα.  

Απαηηνχκε λα κε γίλεη θακία δηαθνπή ξεχκαηνο, εηδηθά ζε άηνκα κε 

αλαπεξία. Να παξζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα, έηζη ψζηε λα έρνπλ φια ηα 
ΑκεΑ πξφζβαζε ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

Παιεύνπκε γηα έλαλ άιιν δξόκν αλάπηπμεο, όπνπ ε ελέξγεηα ζα 

είλαη θνηλωληθό αγαζό θαη όρη εκπόξεπκα, ηα θιεηδηά ηεο νηθνλνκίαο 
ζα ηα θξαηάεη ε εξγαηηθή ηάμε, νη επηρεηξήζεηο ζα ιεηηνπξγνχλ κε θξηηήξην 

ηελ θάιπςε ησλ δηεπξπκέλσλ αλαγθψλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ θαη φρη κε θξηηήξην ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 
κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. 
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