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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχέδιο Νόμου κάνει πανίσχυρη τη ΡΑΕ
Όπως, είναι γνωστό ολοκληρώνεται αυτή τη χρονική περίοδο το σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά τη δημιουργία των δύο
θυγατρικών Μεταφορά και Διανομή. Στο υπόψη σχέδιο νόμου υπάρχουν προϋποθέσεις
για την ιδιωτικοποίηση του δικτύου μεταφοράς, ενώ μετατρέπει τη ΡΑΕ σε
αποφασιστικό και εκτελεστικό όργανο με τεράστιες αρμοδιότητες από γνωμοδοτικό
που είναι σήμερα.
 Άραγε ποια θα είναι η αρμοδιότητα του Υπουργείου ΠΕΚΑ; Θα μετατραπεί σε
τοποτηρητή, παρακολουθώντας από μακριά τη Δράση της ΡΑΕ, ενός οργάνου
όπου διαχρονικά έχει δείξει την εχθρική της στάση απέναντι στη ΔΕΗ, ενώ ενίοτε
μετατρέπεται ως αβανταδόρικο όργανο υπέρ των Ιδιωτικών συμφερόντων.
 Αγνοεί όπως φαίνεται η ηγεσία του υπουργείου ότι την ευθύνη για τα κοινωνικά
προϊόντα, όπως είναι η Ηλεκτρική Ενέργεια, πρέπει να ασκείται από την εκάστοτε
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και όχι από όργανα τα οποία δημιουργήθηκαν
για να διαδραματίσουν ρόλο στη λογική της απομείωσης του Δημόσιου Τομέα και
των κρατικών επιχειρήσεων.
 Επιπλέον, ας λάβει υπόψη του το υπουργείο ότι σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης
του δικτύου, μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα και αποτελέσματα με την περίπτωση
εκχώρησης των Εθνικών οδών σε Ιδιώτες, όπου προσφάτως με την πρώτη
επιδείνωση του καιρού νέκρωσε κάθε κυκλοφορία των τροχοφόρων, ενώ ήταν
ευτύχημα που δεν θρηνήσαμε θύματα. Ας μη λησμονούν ακόμη ότι το ρεύμα είναι
κοινωνικό προϊόν και σε κάθε περίπτωση πρέπει την ευθύνη να έχει το κράτος,
άλλωστε αυτό ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες της χώρας μας στις τελευταίες
εκλογές.
Τέλος, δεν συμφωνούμε με την πανομοιότυπη λύση που δίνετε για Διανομή και τον
συσχετισμό που επιδιώκουν με την Μεταφορά. Για τη μεταφορά υπάρχουν δεσμεύσεις
από την οδηγία 72 της Ε.Ε., ενώ η Διανομή είναι και αυτή θυγατρική της ΔΕΗ αλλά τα
πάγια της μένουν στη ΔΕΗ και κάθε μεθόδευση για αυτονόμηση της Διανομής θα μας
βρουν αντίθετους, γιατί πιστεύουμε ότι πολλές εργασίες μπορεί να παρέχονται από τη
μητρική ΔΕΗ χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Γι’αυτό καλούμε όλους του συναδέλφους σε
συστράτευση και επαγρύπνηση τόσο για την θέσπιση του νόμου όσο και για τα σενάρια
που ομιλούν για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, γιατί είναι επιχείρηση με Εθνική Στρατηγική και η αποστολή
της, είναι να παρέχει απρόσκοπτα ρεύμα στον Έλληνα καταναλωτή και μάλιστα σε
προσιτές τιμές. Δεν θα αφήσουμε κανένα να την λεηλατήσει.
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