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Αθήνα 29/5/2013 

    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

  ΕΜΠΟΡΙΑ 

   ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΕΦΤΕΙ ΑΠΟ ΜΕΣΑ 

 

 Σήμερα που απειλείται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και το 30% της εμπορίας 

σχεδιάζεται να μεταβεί στην μικρή ΔΕΗ. 

 Σήμερα που τα καταστήματα της εμπορίας έμειναν χωρίς προσωπικό και η λύση 

των οκταμήνων τίθεται σε επισφαλή θέση, αφού δεν υπάρχει ακόμη φως για 

έγκριση από τους αρμόδιους υπουργούς.  

 Σήμερα που βάζουν λουκέτο στις εισπράξεις και στην εξυπηρέτηση πελατών, σε 

πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 

Δυστυχώς οι αρμόδιοι της ΔΕΗ, επιμένουν να δώσουν χέρι βοήθειας σε ανταγωνιστή 

της ΔΕΗ, δηλαδή στον Όμιλο Κοπελούζου κάνοντας κοινοπρακτικό σχήμα, 

δημιουργώντας καταστήματα franchise και ποσοστό 51% DAMKO, 49% ΔΕΗ!!! 

καταβάλλοντας επίσης η ΔΕΗ, το ποσό των 980.000 € ως μετοχικό κεφάλαιο στην 

προοπτική να πωλούν ενεργειακά προϊόντα, (μελέτες για οικιακά φωτοβολταϊκά, 

ενεργειακά πιστοποιητικά, εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ, κ.α.).  Τελικά τι είδους 

franchise είναι αυτό;  

Άραγε θα πωλούν Φυσικό Αέριο; Όχι βέβαια, γιατί αυτό το έχει ο Όμιλος 

Κοπελούζου, αλλά θα μπορούν να πωλούν ρεύμα και να υπογράφουν συμβόλαια με 

καταναλωτές που έχει η ΔΕΗ, οι οποίοι θα κατευθύνονται μέσω του call center 

(αρ.κλήσης 11770), αφού θα επιτρέπεται η εξυπηρέτηση τους, από τα καταστήματα 

αυτά.  

Δηλαδή, φτιάχνουμε μία αλυσίδα καταστημάτων δίνοντας το όνομα ΔΕΗ στα 

καταστήματα franchise, προκειμένου να ανταγωνιστεί τα δικά μας καταστήματα και 

αυτό πρόκειται για επιθετική πολιτική έναντι των ανταγωνιστών. Ποιος κοροϊδεύει, 

ποιον;  

Αντί να δώσουν λύση και να οπλίσουν, να περιφρουρήσουν τα δικά μας 

καταστήματα, έχοντας επάρκεια προσωπικού νοιάζονται για τα επιχειρηματικά 

σχέδια του ανταγωνιστή της ΔΕΗ.  
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Άραγε πως προέκυψε μία τέτοια συνεργασία; Έγινε πλειοδοτικός διαγωνισμός; Ή 

όποιος περνά έξω από την Χ-30 μπαίνει μέσα και πραγματοποιεί και μία συμφωνία;  

Ισχύει μπάτε σκύλοι αλέστε………;  

Δυστυχώς εκτελείται ένα διαχρονικό έγκλημα σε βάρος των καταστημάτων της 

εμπορίας, απαξιώνονται διαχρονικά, με την έλλειψη προσωπικού με το κλείσιμο των 

καταστημάτων τόσο από την διοίκηση Αθανασόπουλου, όσο και από αυτές τις 

ενέργειες των Διοικούντων σήμερα. 

Φαίνεται δεν διδαχτήκανε τίποτα από το «Deal» του Καραγκιουλέ που πήγε στις 

Καλένδες. 

Σε εμάς, όμως η νέα συνεργασία θυμίζει την ίδια οσμή, γι’αυτό θα την 

αντιπαλέψουμε με κάθε τρόπο, προσφεύγοντας σε κάθε νόμιμο μέσο. 

Καλούμε τους εκπροσώπους μας - που συμπίπτει να είναι η πρώτη παρουσία τους 

μετά τις εκλογές  στο Δ.Σ. της ΔΕΗ - να μην ψηφίσουν αυτό το κοινοπρακτικό σχήμα 

σεβόμενοι την απόφαση του συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ, που λέει ότι «Δεν 

συμμετέχουμε σε κοινοπρακτικά σχήματα που η ΔΕΗ θα κατέχει μειοψηφικό 

ποσοστό».    

 

 

 

Γραφείο Τύπου  

ΕΔΟΠ-ΔΕΗ 


