
ΜΙΚΡΗ ∆ΕΗ 
 
Για µια ακόµη φορά απαράδεκτα πράγµατα συµβαίνουν µε το θέµα της Μικρής ∆ΕΗ. 
Από µέρους της κυβέρνησης έρχεται ένα νοµοσχέδιο. 
Α) Με τη δικαιολογία ότι αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση αλλά αποδεικνύεται ότι 
δεν είναι. 
Β) Με τον ισχυρισµό ότι θα έχουµε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύµα χωρίς εγγυήσεις, 
χωρίς αποδείξεις και παραδείγµατα. 
Γ) Πωλείται ένα σηµαντικό κοµµάτι της πλέον στρατηγικής επένδυσης  της χώρας, 
χωρίς να έχει υπολογισθεί η αξία του. Ο ισχυρισµός ότι το ΤΑΙΠΕ∆ το γνωρίζει είναι 
αστείο και προσβλητικό για τη Βουλή και όλους εµάς. Φυσικά και δεν το ξέρουν 
γιατί δεν ξέρουν τι πουλάνε. 
 
Αναπάντητα µια σειρά καινούργιων ερωτηµατικών. 

1) Πωλείται το 30% του ενεργητικού ή το σύνολο συµπεριλαµβανοµένων και 
των παθητικών. (∆άνεια, υποχρεώσεις) . 

2) Ποιος θα πληρώνει τιε επικείµενες απαλλοτριώσεις ή και µετακίνηση χωριών 
3) Τι θα γίνει µε τις αποκαταστάσεις. 
4) Τι θα γίνει µε τις αποκατεστηµένες περιοχές να επιστραφούν στους ΟΤΑ ή 

γενικά στους κατοίκους των περιοχών. 
5) Τι µίγµα πηγών ενέργειας (λιγνίτης-νερά –ΑΕΠ ) πωλούνται. 
6) Ποιο το καθεστώς των εργαζοµένων στους νέους εργοδότες και ποιο το 

σύστηµα προσλήψεων που στη ∆ΕΗ είναι µέσω ΑΣΕΠ. 
7) Ποιος ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµό στο τµήµα των προσφορών κατά των 

οποίων ο ∆ιαγωνισµός θα κριθεί άκυρος. 
8) Ποιος ο κρατικός έλεγχος στην τιµολόγηση και τι θα γίνει µε τα πάσχοντα 

νοικοκυριά. 
 
 
Από την άλλη µεριά η Αντιπολίτευση δεν θέτει ερωτήµατα αλλά απλώς αντιτίθεται 
µε κύρια βάση ιδεολογικά και µόνο επιχειρήµατα. 
Τέλος οι εργαζόµενοι για τους οποίους οφείλουµε να πούµε ότι µε αξιοπρεπή 
παρουσία µε συγκεκριµένα ουσιαστικά ερωτηµατικά όπως τα προαναφερθέντα κατά 
τη γνώµη µας δικαιώνουν τον αγώνα τους µε µια παρατήρηση. 
Αν συγχρόνως µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις των , διαβεβαίωναν το κοινό ότι δεν 
θα υπάρξουν διακοπές ρεύµατος θα είχαν µε το µέρος τους το σύνολο της ελληνικής 
κοινωνίας. Κατά την άποψη µας το Νοµοσχέδιο πρέπει αν αποσυρθεί και µε µια 
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µε απαντήσεις σε όλα τα ερωτηµατικά, θα δώσει την ευκαιρία 
σε όλους να τοποθετηθούν σοβαρά και υπεύθυνα. 
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