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Αθήνα, 7/7/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3ωρη ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Δευτέρα, 11/7 - 10:00 πμ έως 13:00 μμ

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ,

ΟΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΕΙ

ΕΙΝΑΙ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά χρησιμοποιεί διπλή γλώσσα, θέλοντας να περάσει  «εν
κρυπτώ», όσα της επιβάλλουν οι δανειστές και οι δήθεν αλληλέγγυοι εταίροι μας.

Το τεχνικό μνημόνιο που αποκαλύφθηκε δείχνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη
συμφωνία κυβέρνησης – δανειστών για την εκθεμελίωση του Ομίλου ΔΕΗ. Ουσιαστικά , οι
δανειστές απαιτούν και η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΗ
από την πίσω πόρτα.

Γιατί, πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η μεταφορά του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο
στο νέο υπερ-Ταμείο (αποκρατικοποιήσεων), ποσοστών της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ;

Είναι αυτό ακριβώς που υποστήριξε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ , ότι δηλαδή πρόκειται για απόπειρα
ιδιωτικοποίησης και προσπάθεια παραπλάνησης, στα τέλη Μαΐου όταν η
κυβερνητική πλειοψηφία νομοθετούσε στη Βουλή.

Λέγαμε σχετικά ( ΔΤ 26/5/2016) :

«Σχετικά με το ζήτημα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, όπως εμφανίζεται στο ΦΕΚ
που δημοσιεύτηκε χθες , είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλαπλές …αναγνώσεις στην
κυβέρνηση. Εάν δεν έχουν πρόθεση να ιδιωτικοποιήσουν περαιτέρω τη ΔΕΗ ποιος είναι ο
λόγος που υπεγράφη το χθεσινό ΦΕΚ;  Δεν είναι δυνατόν να δηλώνει ο υπουργός κ.
Σταθάκης ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ όταν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής
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Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) ο ίδιος υπέγραφε το σχετικό ΦΕΚ. Τελικά ποιόν κοροϊδεύουν;
Τους δανειστές ή μήπως είναι μέρος ενός σχεδίου για ιδιωτικοποίηση από την
πίσω πόρτα; Αν είναι το πρώτο ευχόμαστε να πετυχει το στόχο, εάν είναι το δεύτερο ,
τότε θα αποτελεί προσωπική ήττα του υπουργού ΠΕΝ αλλά και του πρωθυπουργού».

Τελικά, αποδεικνύεται από το κείμενο του Τεχνικού Μνημονίου ότι προσπαθούν
να κοροϊδέψουν όλους τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων (πίνακας 12) που
οδηγούνται στο υπερ-Ταμείο αλλά και τους πολίτες της χώρας που άλλα
περίμεναν από την κυβέρνηση της αριστεράς.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θεωρεί ότι αυτές οι πολιτικές επιλογές είναι αντίθετες με τη φύση των
βασικών αγαθών που πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους.

Η κυβέρνηση οδηγεί τον Όμιλο ΔΕΗ στην  καταστροφή. Στο παρά πέντε οφείλει να
ακούσει τις φωνές των χιλιάδων εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ και των εκατομμυρίων
Ελλήνων καταναλωτών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


