
 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
Αθήνα 26/4/2013 

  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της ΕΔΟΠ για τη ΣΩΤΗΡΙΑ της ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

Έχει καταγραφεί η αντίδρασή μας στο κοινοπρακτικό σχήμα Silcio συμφερόντων 

Κοπελούζου και ΔΕΗ, με ποσοστά 51% και 49%  αντίστοιχα για φωτοβολταϊκά στις 

στέγες.  

 Η αντίδρασή μας τότε ωφέλησε τη ΔΕΗ, γιατί όχι μόνο δεν υπήρχε υποδομή για 

την κατασκευή των φωτοβολταϊκών, αλλά και γιατί δεν υπάρχει πλέον 

ενδιαφέρον για αυτή την επένδυση λόγω της μείωσης των τιμών στα 

φωτοβολταϊκά. Και ενώ πιστεύαμε όλοι ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει, ξαφνικά η 

Διοίκηση της ΔΕΗ, έφερε προς ψήφιση στο Δ.Σ. της ΔΕΗ πρόταση για νέο 

κοινοπρακτικό σχήμα με την δημιουργία καταστημάτων Franchise Ομίλου 

Κοπελούζου-ΔΕΗ, προκειμένου να πωλούν ενεργειακά προϊόντα!!! Άραγε ποια 

ενεργειακά προϊόντα θα πουλάμε και τι προσφέρει η άλλη πλευρά;  

 Θα είμαστε, δηλαδή εταίροι και στο φυσικό αέριο που προμηθεύεται ο Όμιλος 

Κοπελούζου ή λόγω του κλεισίματος πολλών καταστημάτων της εμπορίας και 

της έλλειψης προσωπικού θα γίνει άρον-άρον,  όλη η μετάβαση της εμπορίας και 

των καταναλωτών στα καταστήματα αυτά που αφεντικό θα είναι ο Κοπελούζος, 

ενώ τα δικά μας αναγκαστικά θα βάλουν λουκέτο; 

Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ με παρέμβαση της, λίγο πριν ξεκινήσει το Δ.Σ. της ΔΕΗ, ζήτησε από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, να μην συζητηθεί το θέμα αυτό μέχρι να 

εκλεγούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να δούμε 

την σύμβαση συνεργασίας αλλά και να ενημερωθεί επισήμως το Συνδικάτο.  

Ο κύριος Ζερβός έκανε δεκτό το αίτημα για αναβολή του θέματος, ενώ η ΕΔΟΠ 

εξέφρασε την δυσφορία της για την εν κρυπτώ και παραβύστω λειτουργία των 

διοικούντων, αλλά έκανε σαφή την αντίθεσή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο 

συνεργασίας, αφού όφελος θα έχει μόνο ο όμιλος Κοπελούζου.  

Μια τέτοια εξέλιξη θα μας βρει απέναντι, ενώ θα προκαλέσει μεγάλες τριβές σε μία 

εποχή που η ΔΕΗ  βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Το τελευταίο ας το προσέξουν 

καλά οι αρμόδιοι. Τέλος η ΓΕΝΟΠ έχει ενημερωθεί για το μείζον αυτό θέμα και ποια 

είναι η θέση της;  

Υ.Γ. Μας βρίσκει αντίθετους η απόφαση της Διοίκησης, την ημέρα της 

Πρωτομαγιάς να λειτουργήσουν ταμεία & εξυπηρέτηση καταναλωτών.  

Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ 

 ΕΝΩΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΔΟΠ / ΔΕΗ 
ΜΕΛΟΣ   ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ 

Αριθ.Εγγρ.Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 3361/Ειδ. 878/79 
Στουρνάρη 73 -75 –  ΑΘΗΝΑ 104 32  – Τηλ. 210 52 30 997 – 210 52 401 68  

FAX  210 52 40 383   e-mail:  edop.dei@gmail.com 
  

 
 
 
 
 

 


