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                                             ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

  ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
         ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ

Παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας οι καθημερινές επιθέσεις που πραγματοποιούνται στα 
καταστήματα πελατών της ΔΕΗ. Μετά την επίθεση στην Καλλιθέα, είχανε σειρά το
κατάστημα στον Πειραιά αλλά και το κατάστημα Αθηνών, επί της οδού Αριστείδου. Η 
ζωή πλέον των συναδέλφων τίθεται σε επισφαλή θέση, αφού γίνεται βορά της εκάστοτε 
οργανωμένης ομάδας, που εισβάλλει στα καταστήματα και απαιτεί να μην πληρώσει το 
χαράτσι.
 Στην προσπάθειά τους αυτή δεν διστάζουν να λοιδορήσουν, να απειλήσουν 

ακόμη και να προπηλακίσουν το προσωπικό, όπως έγινε στον Πειραιά που
επιτέθηκαν σε συναδέρφους, αλλά και στο κατάστημα Αθηνών την ίδια μέρα.  

Που θα βγει αυτό; Ποια μέτρα τέλος πάντων θα πάρει η Διοίκηση; Πότε θα απαλλαγεί 
η ΔΕΗ από την είσπραξη του τέλους ακινήτων;
 Όσο δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας και επιτρέπεται η διάλυση της εμπορίας, 

τότε θα ενισχύεται η άποψη ότι την προετοιμάζουν για κάποιο «κολλητό τους». 
Μήπως επίτηδες αφήνεται στην τύχη της και στην διάλυσή της προκειμένου να 
ενισχυθεί το κοινοπρακτικό σχήμα Κοπελούζου - ΔΕΗ, όπου προβλέπεται μεταξύ 
των άλλων η δημιουργία 150 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα 
εξυπηρετούν και καταναλωτές της ΔΕΗ;

Θυμίζουμε ότι δεν έγινε καμιά οικονομική μελέτη βιωσιμότητας της κοινοπραξίας αυτής 
και η συμφωνία πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος που 
οδηγεί, εκτός των άλλων, σε έρευνα αγοράς.  Για όσους γνωρίζουν θυμίζει την 
«σκοτεινή περίπτωση», με τις ανεμογεννήτριες του Καραγκουλέ, όπου παρά την 
απόφαση του Δ.Σ.  η αγορά δεν πραγματοποιήθηκε μετά από αντιδράσεις…

 Μήπως γι’αυτό τον λόγο στην εμπορία υπάρχει  «δουλεμπόριο» με διοικητικό 
προσωπικό, ενώ οι συμβάσεις των εργολάβων κοστίζουν από 1.400 ευρώ έως 
1.870 ευρώ για κάθε ενοικιαζόμενο εργαζόμενο;

 Μήπως σε αυτό συμβάλλει και η παράταση της σύμβασης για ένα ακόμη χρόνο 
που αφορά το τηλεφωνικό κέντρο (10500) στην Mediatel, η οποία αποπληρώνεται  
πάνω από 50 χιλιάδες ευρώ το μήνα;

Συμπερασματικά αν ισχύουν τα παραπάνω, τι θα απογίνει το μόνιμο Διοικητικό 
προσωπικό; Μήπως γι’αυτό δεν διαψεύδει η Διοίκηση, ότι δεν υπάρχει περισσευούμενο 
Διοικητικό προσωπικό;   
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