
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 

Πραγµατο̟οιήθηκε στις 24 – 01 – 2013 ∆.Σ της Τ.∆.Ε Ε.ΤΕ ∆ΕΗ ΑΗΣ Α.Γ µε κύριο θέµα 

τις εξελίξεις στον όµιλο ∆ΕΗ σχετικά µε το ξε̟ούληµα ̟ου ετοιµάζει η κυβέρνηση µε το 

νοµοσχέδιο ̟ου έχει καταθέσει στην βουλή και αφορά τον διαχωρισµό του Α∆ΜΗΕ α̟ό 

τον όµιλο ∆ΕΗ και την ̟ώληση του. 

 Οµόφωνα α̟οφασίστηκε η αντίθεση της Τ.∆.Ε σε αυτές τις ̟ολιτικές ̟ου υ̟ονοµεύουν 

το µέλλον των εργαζοµένων στον όµιλο ∆ΕΗ. Στηρίζουµε τις α̟εργιακές 

κινητο̟οιήσεις ̟ου εξήγγειλε η Ε.ΤΕ ∆ΕΗ µαζί µε τα υ̟όλοι̟α ̟ρωτοβάθµια σωµατεία 

στον όµιλο ∆ΕΗ. Η α̟εργία αυτή ̟ρέ̟ει να γίνει ̟ροσω̟ική υ̟όθεση όλων των 

εργαζοµένων στον όµιλο ∆ΕΗ γιατί µετά τον Α∆ΜΗΕ  έρχεται η µικρή ∆ΕΗ και η 

̟ώληση ̟εραιτέρω του 17% της υ̟όλοι̟ης ∆ΕΗ ̟ου θα ̟αραµείνει, σύµφωνα και µε 

την ̟ράξη υ̟ουργικού συµβουλίου 15 α̟ό τις 24 – 07 – 2013. 

 ∆εν χωρούν δικαιολογίες και συµβιβασµοί σήµερα γιατί δεν θα υ̟άρχει αύριο ούτε για 

τους εργαζοµένους αλλά ούτε και για τους συνταξιούχους καθώς θα χαθούν τα νόµιµα 

̟εριουσιακά δικαιώµατα του ασφαλιστικού µας ̟ου είναι ενσωµατωµένα στην 

̟εριουσία της ∆ΕΗ και των θυγατρικών της. Τί̟οτα δεν έχει χαριστεί ̟οτέ στους 

εργαζοµένους. Όλα κερδίζονται µε τους κοινωνικούς αγώνες οι ο̟οίοι για να έχουν 

α̟οτέλεσµα διέ̟ονται α̟ό µια θεµελιώδη αρχή Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ. Μόνο τα 

µεγάλα ̟οσοστά στην α̟εργία µ̟ορούν να φέρουν α̟οτελέσµατα. Μόνο έτσι ο κάθε 

εργαζόµενος στέλνει µήνυµα αντίστασης. Κανένας εργαζόµενος στην δουλειά την 

ηµέρα της συζήτησης του νοµοσχεδίου στην ολοµέλεια της βουλής. Κάτω τα χέρια α̟ό 

την ε̟ιχείρηση του ελληνικού λαού ̟ου ̟αράγει το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας και 

̟ρέ̟ει να ̟αρέχεται σε όλους τους έλληνες φθηνό και χωρίς ε̟ιβαρύνσεις. 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ Η 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.    

Για την Τ.∆.Ε  Ε.ΤΕ.  ∆.Ε.Η.  ΑΗΣ  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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