
 

Ακινα, 15 Δεκζμβρθ 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ ΣΩΝ ΛΙΓΝΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

ΚΑΙ ΣΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Το Κλαδικό Σωματείο Ενζργειασ καταγγζλλει τθν πολιτικι τθσ Κυβζρνθςθσ και τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΔΕΗ, που 

προχωράει ςτθν απόςυρςθ των λιγνιτικών μονάδων εντόσ τθσ επόμενθσ τετραετίασ και μζςω «εκελουςίων 

αποχωριςεων» απολφει χιλιάδεσ εργαηόμενουσ. 

Ο πρόεδροσ και διευκφνων ςφμβουλόσ τθσ, Γ. Στάςςθσ, μιλώντασ ςε επενδυτζσ ςτθ Νζα Υόρκθ, τόνιςε πωσ θ 

επιχείρθςθ είναι αποφαςιςμζνθ να επιταχφνει τθν απόςυρςθ των λιγνιτικών μονάδων, λζγοντασ πωσ «θ ΔΕΗ 

δεςμεφεται ότι δεν κα καίει λιγνίτθ μζχρι το 2028 και από τθν τελευταία κζςθ ςιμερα ςτθν Ευρώπθ κα βρίςκεται 

ςτθν πρώτθ ςε ό,τι αφορά τισ εκπομπζσ». 

Η επιτάχυνςθ του ςχεδιαςμοφ αυτοφ ςθματοδοτεί νζα μεγάλα βάρθ για τα λαϊκά νοικοκυριά, που κα δουν τουσ 

λογαριαςμοφσ του ρεφματοσ να φουςκώνουν κι άλλο, μεταξφ άλλων και για τθν επιδότθςθ των πανάκριβων ΑΠΕ, 

και ζνταςθ τθσ επίκεςθσ ςτα δικαιώματα των εργαηομζνων, όπωσ δείχνει και ο πρόςφατοσ ενεργειακόσ νόμοσ τθσ 

κυβζρνθςθσ, ο οποίοσ μεταξφ άλλων προβλζπει κατάργθςθ των μόνιμων εργαςιακϊν ςχζςεων και ακόμα 

μεγαλφτερθ «ελαςτικοποίθςθ» τουσ, αλλαγι ςτουσ όρουσ των Ε, μπαράη «εκελοφςιων» απολφςεων και 

μετατάξεων για τουσ πάνω από 5.000 εργαηόμενουσ. Επιπλζον, θ απόςυρςθ των λιγνιτικών μονάδων  κα ζχει 

τραγικζσ ςυνζπειεσ για το ςφνολο των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτισ περιοχζσ που κα κλείςουν οι μονάδεσ, οι οποίεσ κα 

υποβακμιςτοφν, κα αυξθκεί ραγδαία θ ανεργία, ενώ ο κίνδυνοσ να μείνει ο λαόσ χωρίσ τθλεκζρμανςθ είναι 

μεγάλοσ. 

Το Κλαδικό Σωματείο Ενζργειασ καλεί τα μζλθ του, τουσ εργαηόμενουσ ςτον Κλάδο και ςυνολικά τα λαϊκά 

νοικοκυριά να αντιςτακοφν ςτθν πολιτικι τθσ «απελευκζρωςθσ» και ιδιωτικοποίθςθσ τθσ ενζργειασ και να 

οργανϊςουν τον αγϊνα τουσ ενάντια ςτα νζα μζτρα. 

Απζναντι ςτα παραπάνω δεν ςτεκόμαςτε πακθτικά, βγαίνουμε ςτον δρόμο με το Κλαδικό Σωματείο Ενζργειασ και 

το ΠΑΜΕ και διεκδικοφμε: 

 Καμία αφξθςθ ςτα τιμολόγια τθσ ΔΕΗ. Ρεφμα φκθνό για το λαό. Καμία διακοπι ρεφματοσ ςε εργαηόμενο, 

άνεργο, αυτοαπαςχολοφμενο, φτωχό αγρότθ. 

 Όχι ςτθν παραπζρα ιδιωτικοποίθςθ τθσ ΔΕΗ ΑΕ. Κανζνα κλείςιμο μονάδασ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Καμία πώλθςθ ΑΗΣ και ΥΗΣ, ορυχείων. Όχι ςτθν παραπζρα ιδιωτικοποίθςθ του ΑΔΜΗΕ – 

ΔΕΔΔΗΕ. Ακφρωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου τθσ απελευκζρωςθσ ςτρατθγικών τομζων τθσ οικονομίασ 

(Ενζργεια, Τθλεπικοινωνίεσ, Μεταφορζσ, Φδρευςθ). 

 Καμία απόλυςθ εργαηομζνων. Προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ τώρα ςτθ ΔΕΗ. 

 Κανζνασ εργαηόμενοσ απλιρωτοσ ςτισ εργολαβίεσ. Να καταργθκοφν άμεςα οι εργολαβίεσ και να 

προςλθφκοφν οι ςυνάδελφοι με απευκείασ ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ςτισ ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ – 

ΑΔΜΗΕ. 

 


