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Αθήνα 5/8/2013 

        ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

ΑΠΟΤΡΕΨΑΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 

  Για μία ακόμη φορά η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, συνεπικουρούμενη με ένα-δύο συναδέλφους από 

άλλους συλλόγους και μία-δύο παρουσίες από την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, αποτρέψαμε σχεδόν την 

τελευταία στιγμή την λήψη απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΗ που αφορούσε το κοινοπρακτικό σχήμα 

ΔΕΗ/SILCIO για την δημιουργία καταστημάτων franchise.  

 Πιο συγκεκριμένα στο τελευταίο έκτακτο συμβούλιο του Δ.Σ. της ΔΕΗ, πριν την 

καλοκαιρινή ραστώνη του Αυγούστου, η διοίκηση της ΔΕΗ επιχείρησε ξανά αυτή τη φορά 

προ ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης, για την δημιουργία 60 καταστημάτων  που 

στόχο έχουν την εξυπηρέτηση των καταναλωτών για την πώληση ενεργειακών προϊόντων 

καθώς και των εισπράξεων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.  

 Είναι γνωστό ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΗ 

βρισκόταν στον προθάλαμο των συνεδριάσεων, φυλάττοντας Θερμοπύλες, περιφρουρώντας 

τις αποφάσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος, δηλαδή του Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ αλλά και 

της τελευταίας απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ (προ 20 ημερών), που έλεγε ότι θα 

σεβαστεί και θα αποκρούσει με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο την λήψη απόφασης από την 

Διοίκηση της ΔΕΗ για την συγκεκριμένη συνεργασία.  

 Δυστυχώς όχι μόνο δεν τηρήθηκε στο ελάχιστο η δέσμευσή της αυτή, αλλά το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η άλλοτε κραταιά ΓΕΝΟΠ  ήταν απούσα,  λες και το 

θέμα αφορούσε μόνο την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ. Μια τέτοια κατάληξη όχι μόνο προβληματίζει, όχι 

μόνο αποκαρδιώνει , όχι μόνο αποσυντονίζει, αλλά αποτελεί προάγγελο κακών ειδήσεων για 

το τι μας περιμένει οσονούπω, ενόψει δηλαδή της τριχοτόμησης της ΔΕΗ.   

Με αίσθημα ευθύνης η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ δηλώνει, ότι όπως έκανε διαχρονικά αλλά και σε αυτή 

την περίπτωση, ακόμη και στα δύσκολα που έρχονται, θα πράξει το αυτονόητο και θα κάνει ξανά 

το χρέος της, ώστε να αποτρέψει την διάλυση της ΔΕΗ.  Ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να διεγείρει 

συνειδήσεις,  να αναδείξει συνδικαλιστικές αξίες, να συνθέσει αλλά και να ανασυγκροτήσει την 

δράση της  με άλλους συλλόγους έχοντας ως στόχο την συμπόρευση και τον κοινό βηματισμό 

προκειμένου να βγούμε από το τέλμα.  
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Τέλος σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα αν η Διοίκηση λάβει την πολυπόθητη για αυτήν 

απόφαση που διακαώς επιθυμεί, τότε ο αγώνας μας θα έχει άλλη μορφή προκειμένου να μην 

πραγματοποιηθεί ποτέ αυτή η συμφωνία όπως έγινε και με την περίπτωση της Χαλυβουργικής. 

Τους θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η πράξη τους είναι παράνομη αφού δεν έγινε πλειοδοτικός 

διαγωνισμός και το σήμα της ΔΕΗ, έγινε δώρο στον ανταγωνιστή της ΔΕΗ.  

 

Γραφείο Τύπου  

 ΕΔΟΠ-ΔΕΗ 


