
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης  4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 –  E-mail: press@central.tee.gr    1	
 

Δελτίο ΤύπουTEE  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
                                                                                                                       9 Ιουλίου 2014 
 
Το ΤΕΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ κατά του τεμαχισμού και της 
εκποίησης του δημόσιου πλούτου 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στηρίζει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο τον αγώνα των 
εργαζομένων της ΔΕΗ κατά του τεμαχισμού και της εκποίησης του δημόσιου πλούτου. 
Ταυτοχρόνως καταγγέλλει τον ακραίο κυβερνητικό αυταρχισμό, ζητώντας να αρθεί αμέσως η 
απόφαση επιστράτευσης των εργαζομένων της ΔΕΗ, η οποία καταργεί το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας προσβάλλοντας και υπονομεύοντας  την ίδια τη 
Δημοκρατία.  
Το ΤΕΕ συμμετέχει και ενισχύει τον αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ,  καλώντας τους 
διπλωματούχους μηχανικούς μέλη του να πάρουν μαζικά και δυναμικά μέρος στις νέες 
μορφές κινητοποιήσεων που οργανώνει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στο κέντρο και την περιφέρεια κατά 
του νομοσχεδίου για την «Μικρή ΔΕΗ».  
Σημειώνεται ότι πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ασκώντας παρέμβαση στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής υπογράμμισε ότι  «με το προωθούμενο νομοσχέδιο για 
τη «Μικρή ΔΕΗ», στην πραγματικότητα το δημόσιο αποσύρεται από τον κρίσιμο τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαθίσταται πλέον μια ιδιότυπη ολιγαρχία». Επίσης ο Χρ. 
Σπίρτζης ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου υπογράμμισε  ότι «η ΔΕΗ αποτελεί 
κρίσιμο εργαλείο για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση 
δεν συνιστά απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ακόμα κι ο ΣΕΒ θέτει το θέμα του 
κόστους ενέργειας. Η τεχνογνωσία που κατέχει η ΔΕΗ είναι πολύτιμη. Το ρεύμα είναι 
κοινωνικό αγαθό. Με την κίνηση αυτή εκχωρούν τον δημόσιο πλούτο στα ιδιωτικά 
συμφέροντα». 
Το  ΤΕΕ στο πλαίσιο της υποστήριξης του αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ καλεί τους 
διπλωματούχους μηχανικούς τα μέλη του να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 
και διεκδίκησης, που  διοργανώνει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου, στις 19:00 
στην πλατεία Συντάγματος «κατά του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου, των 
Κυβερνητικών αυταρχικών επιλογών, των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών της 
φτώχειας και της εξαθλίωσης». 
 
 
 

 


