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Αθήνα 16/1/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ;
Οργανωμένα και συντονισμένα παρουσιάζονται πλέον το ένα, μετά το άλλο τα δημοσιεύματα
που φέρουν το διοικητικό προσωπικό ως πλεονάζον στη ΔΕΗ.
 Το δυστύχημα είναι, ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής
στις 15-1-2012, που φέρει τον τίτλο «Ανοικτό το ενδεχόμενο απολύσεων στη ΔΕΗ» και
υπότιτλο «έλλειψη σε τεχνικούς, πλεονάζον 6.000 διοικητικών υπαλλήλων», προέκυψε
από μια πρώτη καταγραφή που έχει κάνει η ίδια η επιχείρηση, όπως ισχυρίζεται το
συγκεκριμένο δημοσίευμα.
 Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, απομένει η καταγραφή αυτή να αποτυπωθεί και επισήμως
από «ανεξάρτητο σύμβουλο», ο οποίος θα εκπονήσει «σχέδιο προγραμματισμού
ανθρώπινου δυναμικού και υποστήριξης στην υλοποίηση παρεμβάσεων αύξησης της
απόδοσης της ΔΕΗ Α.Ε. με έμφαση στο κόστος της εργασίας».
Άραγε, πως προκύπτουν αυτά τα δημοσιεύματα – θυμίζουμε προσφάτως παρόμοιο δημοσίευμα
στα ΝΕΑ 4-1-2012 – χωρίς να διαψεύδονται από την Διοίκηση της ΔΕΗ.
Υιοθετεί αυτές τις φήμες η Διοίκηση ή έχει κάνει πράγματι καταγραφή του προσωπικού; Αν ναι,
τότε γιατί σε ερώτηση του προεδρείου της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, κατά την παρουσία του στο Δ.Σ. της
ΔΕΗ, ο κύριος Ζερβός αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει δώσει στοιχεία που δηλώνουν ότι
υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Ποιο στέλεχος είναι αυτό που έχει άριστες σχέσεις με την
συγκεκριμένη εφημερίδα και διαδίδει χωρίς φειδώ ότι στοιχείο θέλει; Γνωρίζει ο κύριος Ζερβός
πόσο κακό κάνουν οι συνεργάτες του και συγκεκριμένα υψηλόβαθμα στελέχη, τα οποία
βρίσκονται υποτίθεται σε αυτές τις θέσεις να «φυλάττουν Θερμοπύλες»;
Διαψεύδουμε κατηγορηματικά, ως ανεύθυνο εμβόλιμο και κατευθυνόμενο το δημοσίευμα αυτό
– όπως πράξαμε και με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ - διότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία έρχεται να
διευκολύνει την υποτιθέμενη αναδιοργάνωση της ΔΕΗ, όπου κανένας δεν την γνωρίζει,
προκειμένου να διευκολυνθεί η διάλυσή της ΔΕΗ και να παραδοθεί χωρίς βάρη, στους
Αυριανούς επίδοξους ιδιώτες «ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ».
Καλούμε τη Διοίκηση να διαψεύσει το δημοσίευμα ως ανακριβή, ενώ παράλληλα απαιτείται να
προβεί σε παρουσίαση κάθε πονήματος που αφορά την αναδιοργάνωση της επιχείρησης και να
πάψει να λειτουργεί επιτέλους «εν κρυπτώ».
Δηλώνουμε ότι δεν θα τους αφήσουμε να εφαρμόσουν τα αντεργατικά σχέδιά τους και να
ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ.
Υ.Γ. Συμμετέχουμε όλοι ΑΥΡΙΟ στην ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που κήρυξε το
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ,
ώρα 11π.μ.
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