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Το σχέδιο της διάλυσης της ΔΕΗ που ξεκίνησε με την προώθηση των πολιτικών στη χώρα 
μας στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και 17 χρόνια 
ολοκληρώνεται με τον πιο ωμό τρόπο. 
 Τα χρόνια αυτά ως αποτέλεσμα εφαρμοζόμενων πολιτικών σε βάρος της ΔΕΗ, του 
Ελληνικού Δημοσίου και των καταναλωτών έχουν προχωρήσει συνοπτικά τα παρακάτω: 

 Η μερική μετοχοποίηση στην αρχή με την παραχώρηση του 49% του μετοχικού 
κεφαλαίου του Δημοσίου στη ΔΕΗ σε ιδιώτες. 

 Η απουσία μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η απαγόρευση στη ΔΕΗ να προσθέσει νέα ισχύ και η πριμοδότηση των ιδιωτών να 
κατασκευάσουν νέες μονάδες με καύσιμο Φ.Α και επενδύσεις σε ΑΠΕ. Η ΔΕΗ 
ταυτόχρονα έχει μείνει με πολύ ασήμαντο ποσοστό σε ΑΠΕ. 

 Ο διαμελισμός της Επιχείρησης στη συνέχεια με τη δημιουργία θυγατρικών Εταιρειών 
της του ΑΔΜΗΕ για τη διαχείριση του Δικτύου Μεταφοράς και του ΔΕΔΔΗΕ για το 
Δίκτυο Διανομής.  

 Με την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών προχώρησε η παραχώρηση στο 
ΤΑΙΠΕΔ του 17% των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ.  

 Η αύξηση της τιμής του ρεύματος την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα ανάμεσα στο 
2005 και 2016 κατά 149% με σοβαρές επιπτώσεις στη ρευστότητα της ΔΕΗ και τις 
τεράστιες δυσκολίες στους καταναλωτές. 

 

Μετά την εφαρμογή του 3ου μνημονίου έχουμε: 
 

 Την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από την μητρική και την πώληση του 24% σε εταιρεία 
κινέζικων συμφερόντων με παραχώρηση ουσιαστικά και του μάνατζμεντ  

 Την παραχώρηση στο ΥπερΤαμείο του υπόλοιπου 34% των μετοχών του Ελληνικού 
Δημοσίου στη ΔΕΗ. 

 Την εφαρμογή των περιβόητων ΝΟΜΕ, όπου η ΔΕΗ υποχρεούται να πουλά ρεύμα 
κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της και η υποχρέωση εκχώρησης του 50% των 
πελατών της στους ιδιώτες προμηθευτές μέχρι το 2020. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά και αφού οι προηγούμενες κυβερνήσεις φρόντισαν με 
διάφορους τρόπους να την απαξιώσουν, ήρθε η σημερινή μνημονιακή συγκυβέρνηση να 
ολοκληρώσει το έγκλημα υπογράφοντας το ξεπούλημα και τη διάλυση του εθνικού 
πρωταθλητή ενέργειας της χώρας μας. 
Σήμερα η κυβέρνηση χωρίς να έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα και χωρίς εξουσιοδότηση, 
ξεπουλάει κυριολεκτικά τη ΔΕΗ αφού δεσμεύτηκε να πουλήσει το 40% των λιγνιτικών 
Μονάδων μαζί με τα ορυχεία στην Μεγαλόπολη και την Φλώρινα και επιπλέον το 17% των 
μετοχών του Δημοσίου που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. 
Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης να υπερβεί ακόμα και αυτές τις απαράδεκτες 
δεσμεύσεις του 3ου μνημονίου για τη Δ.Ε.Η. και να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις της 
Κομισιόν εκτός από μείζων πολιτικό ζήτημα συνιστά μια καταστροφική για την κοινωνία και 
την οικονομία ενέργεια.  
Η κυβέρνηση λέει για ακόμη μια φορά ψέματα στον Ελληνικό λαό. Η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν υποχρεώνει καμιά κυβέρνηση να πουλήσει το 40% της 
λιγνιτικής παραγωγής. Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζει ότι οι ιδιώτες 
δικαιούνται να μπουν στα νέα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα που υπάρχουν στη χώρα μας. 
 
 



Αν παρά την αντίσταση και την πάλη των εργαζομένων και του λαού πουληθεί το 40% των 
λιγνιτικών Μονάδων και των ορυχείων της ΔΕΗ και  το 17% των μετοχών του Δημοσίου η 
ΔΕΗ έχει μπει στην αρχή του τέλους της:  Η ΔΕΗ θα διαλυθεί και θα βάλει λουκέτο  και 
αυτό  θα το  πληρώσει πρώτα από  όλους ο καταναλωτής και τα νοικοκυριά. 
 

Η ηλεκτρική ενέργεια και κάθε Επιχείρηση στρατηγικής σημασίας όπως η ΔΕΗ καθώς η 
υγεία, η παιδεία και η πρόνοια δεν μπορούν να είναι αντικείμενα κερδοσκοπίας. Καλύπτουν 
ζωτικές ανάγκες για το παρόν και το μέλλον του λαού και της χώρας. 
Η κυβέρνηση δεν έχει καμιά πολιτική νομιμοποίηση για ξεπούλημα των Μονάδων της 
ΔΕΗ και πρέπει να μην προχωρήσει τις επιλογές αυτές. 
 

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή, την εθνική οικονομία, το περιβάλλον, την τοπική 
ανάπτυξη η πώληση των Μονάδων και η διάλυση της ΔΕΗ ; 

 

 Θα ξεπουληθεί άλλη μια Δημόσια Επιχείρηση που χτίστηκε με τα λεφτά του Ελληνικού 
λαού, ο οποίος θα στερηθεί ένα βασικό κοινωνικό αγαθό και η χώρα μας ένα βασικό 
πυλώνα ανάπτυξης. 

 Θα ακριβύνει ακόμη περισσότερο η τιμή του ρεύματος όπως έγινε και σε άλλες χώρες 
που ιδιωτικοποιήθηκε η ηλεκτρική ενέργεια. 

 Θα τεθούν υπό κατάργηση το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που θεσπίστηκε για την 
προστασία ευπαθών ομάδων καταναλωτών (άτομα χαμηλού εισοδήματος, τριτέκνους, 
μακροχρόνια ανέργους και ΑμΕΑ),  οι εκπτώσεις στα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος σε κοινωνικές ομάδες (αγρότες, σεισμοπαθείς, πυροπαθείς) καθώς και οι 
ρυθμίσεις - διευκολύνσεις αποπληρωμής οφειλών επίσης κινδυνεύει να καταργηθούν. 

 Θα περάσουν οι περιοχές των ορυχείων και των Μονάδων στα χέρια νέων τσιφλικάδων 
και θα θυσιαστεί το περιβάλλον και οι υδάτινοι πόροι στο βωμό του κέρδους. 

 Θα υπάρξει δραστική μείωση των θέσεων εργασίας με απολύσεις παλαιότερων 
εργαζομένων και αντικατάστασή τους με νέους χαμηλόμισθους και με σχέσεις 
εργασιακής ζούγκλας. 

Οι επιπτώσεις από όλα τα παραπάνω  είναι προφανείς. Το ηλεκτρικό ρεύμα πολύ σύντομα 
θα είναι ένα πανάκριβο προϊόν για τους πολλούς και ένα εργαλείο κερδοσκοπίας για τους 
ολίγους. Ο Ελληνικός λαός δεν μπορεί να ελπίζει σε φτηνό ρεύμα, η βιομηχανία δεν θα 
βρει φτηνή ενέργεια για να αναπτυχθεί, η χώρα και η εθνική της υπόσταση θα είναι σε 
καθεστώς υποτέλειας, αφού ενεργειακά θα εξαρτάται από τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία 
και θα καθορίζουν με βάση την κερδοφορία τους την ενεργειακή στρατηγική της. 
Για όλους αυτούς τους λόγους ο Ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει να προχωρήσει 
η τρόικα και η κυβέρνηση σε αυτό το μέγα κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα.  
Τόσο με το 3ο μνημόνιο, όσο και με τις προηγούμενες μνημονιακές και νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές που υλοποιήθηκαν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας καταλήγουν στο ίδιο 
αποτέλεσμα: στη δραστική συρρίκνωση, ιδιωτικοποίηση και διάλυση της ΔΕΗ. 
Στόχος που είχε τεθεί εξαρχής από την Ε.Ε. και τις αγορές με την ολοκλήρωση της 
απελευθέρωσης της κερδοσκοπικής δράσης των ιδιωτών στην ηλεκτρική ενέργεια, τη 
μετατροπή της από κοινωνικό αγαθό, σε είδος πολυτελείας και ο αφοπλισμός της χώρας 
από τον μοχλό παραγωγικής της ανασυγκρότησης. 
Απέναντι σε όλα αυτά, το συνδικάτο με διαμορφωμένο συσχετισμό στην ηγεσία του 
αδυνατεί να οργανώσει συντεταγμένα ένα σχέδιο διαρκούς αντίστασης με ενωτικά 
χαρακτηριστικά για την αποτροπή του ξεπουλήματος και της διάλυσης της ΔΕΗ καθώς και 
να συμβάλλει στην συγκρότηση ενός ευρύτερου Μετώπου ενάντια  στο ξεπούλημα του 
δημοσίου πλούτου σε συντονισμό με κοινωνικές, συνδικαλιστικές συλλογικότητες και φορείς. 
 

Αγωνιζόμαστε για: ΔΕΗ Ενιαία, Δημόσια με αποκλειστικότητα σε παραγωγή - μεταφορά - 
διανομή, που θα λειτουργεί για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.  
Μόνο μια τέτοια ΔΕΗ μπορεί να συνδυάζει αποτελεσματικά την αξιοποίηση του εγχώριου 
ενεργειακού μας πλούτου (ορυκτού και ανανεώσιμου) σε όφελος ενός ριζοσπαστικού και 
παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας που να μπορεί να εξασφαλίσει φθηνό ρεύμα για 
το λαό, χιλιάδες νέες θέσεις σταθερής εργασίας με ικανοποιητικές απολαβές και 
δικαιώματα. 



 

Επιπλέον, είναι η ώρα να υπάρξει και σε πολιτικό επίπεδο το πιο πλατύ μέτωπο όλων 
των αριστερών, προοδευτικών, δημοκρατικών και πατριωτικών δυνάμεων για να ανατραπεί 
για να μην ξεπουληθεί και χρεοκοπήσει η ΔΕΗ.  
Για να τερματιστεί η εκποίηση του δημόσιου πλούτου της χώρας και για να ανακτηθούν 
από το Δημόσιο, με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, όλες οι επιχειρήσεις στρατηγικής 
σημασίας, όπως είναι η ΔΕΗ, και να μπει ένα τέρμα στα μνημόνια, στην ξένη εξάρτηση, για 
να ανοίξει ο δρόμος για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας μας και την 
ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των εργαζομένων και των αδύναμων 
κοινωνικών στρωμάτων. 
Μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μεγάλη μάχη, να μη ξεπουληθεί η ΔΕΗ, 
αν υπάρξει ένας παλλαϊκός ξεσηκωμός. 
 
 
 


