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ΕΡΩΤΗΣΗ : Για το Ερευνητικό Κέντρο της ΔΕΗ
Κοινοβουλευτική ομάδα

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποιώντας την πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τις Ε.Ε, διασφαλίζοντας την κερδοφόρα είσοδο
του ιδιωτικού κεφαλαίου σε ένα στρατηγικό τομέα της οικονομίας.
Το ΚΚΕ είχε έγκαιρα προειδοποιήσει σχετικά με το ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της "απελευθέρωσης"
του τομέα της ενέργειας από το κρατικό μονοπώλιο. Αφού την προηγούμενη ιστορική περίοδο, το κρατικό
μονοπώλιο της ΔΕΗ είχε διασφαλίσει την αναγκαία ενεργειακή υποδομή για την καπιταλιστική ανάπτυξη της
χώρας, η απελευθέρωση τώρα έρχεται να διευκολύνει τα κεφάλαια που είχαν υπερσυσσωρευτεί σε άλλους
τομείς της οικονομίας με χαμηλότερη κερδοφορία, να βρουν κερδοφόρα διέξοδο στο συγκεκριμένο τομέα.
Η σημερινή κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη πρόβαλλαν και προβάλλουν ως πλεονέκτημα της
απελευθέρωσης τις δήθεν ευεργετικές επιδράσεις που θα έχει ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων για την οικιακή
κατανάλωση και τους εργαζόμενους του κλάδου.
Σήμερα τα λαϊκά στρώματα βιώνουν με οδυνηρό τρόπο αυτή την πολιτική .
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με πρόσχημα και το χρέος προωθεί την διάσπαση της μεταφοράς και της διανομής
από την ΔΕΗ μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων. Συχνές είναι οι δηλώσεις υπουργών της που μιλούν για πώληση
και άλλου πακέτου μετοχών της ΔΕΗ.
Στα πλαίσια αυτών των σχεδίων έντονη είναι η φημολογία για πώληση ή θυγατροποίηση του Ερευνητικού
Κέντρου της ΔΕΗ, του ΚΔΕΠ. Ενός κέντρου που έχει υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα αλλά και έμπειρο
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και που οι υπηρεσίες του είναι σημαντικές στην λειτουργία της ΔΕΗ.
Μάλιστα στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η επίσκεψη κλιμακίου στο χώρο του ΚΔΕΠ, του ειδικευμένου
μονοπωλίου KEMA με έδρα την Ολλανδία και γραφεία σε όλο τον κόσμο. Από διοικητικά στελέχη
δικαιολογείται η επίσκεψη σαν προσπάθεια το κέντρο να «ανοιχτεί στην αγορά, να φέρει δουλειές και έξω από
την ΔΕΗ» όταν το προηγούμενο διάστημα όπως μας κατήγγειλαν εργαζόμενοι, αρνήθηκαν να τις αναλάβουν.
Εύλογες είναι οι ανησυχίες των εργαζόμενων μετά από όλα αυτά αλλά και από το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή
έλλειψη εργαζόμενων με σταθερή εργασία η οποία καλύπτεται από εργαζόμενους με συμβάσεις έργου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:
1. Τι σχεδιάζεται για το μέλλον του ερευνητικού κέντρου της ΔΕΗ ΚΔΕΠ.
2. Εάν θα μονιμοποιήσει τους εργαζόμενους που εργάζονται με διάφορες σχέσεις εργασίας.
3. Τι μέτρα θα πάρει έτσι ώστε να στελεχωθεί το ΚΔΕΠ με το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό.
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