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Κύριε Π.Πλιάτσιο,
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καταγγέλλει το «συνάδελφο» Άρη Βατάλη ο οποίος απέδειξε με τη στάση
του μόλις προχθές , επτά (7) μήνες μετά το ΔΙΟΡΙΣΜΟ του στο διοικητικό συμβούλιο της
ΔΕΗ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, πόσο υπάκουος και πειθαρχημένος είναι στις
κυβερνητικές εντολές για την απόσχιση και το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ. Η πρόσφατη
επιστολή του στην ιστοσελίδα σας , με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει τα
αδικαιολόγητα σχετικά με την απαράδεκτη στάση του για το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ ,
προκαλεί τουλάχιστον θυμηδία στους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καταγγέλλει την απαράδεκτη στάση του Αρ.Βατάλη

Ο Α.Βατάλης δεν μπορεί και δεν θέλει να αντιληφθεί τα σενάρια και τα στημένα παιγνίδια
που παίζονται σε βάρος του Ομίλου ΔΕΗ.
Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο συνδυασμός ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ- ΑΔΜΗΕ- ΝΟΜΕ
– ΑΔΙ, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που θα ανατινάξει – καταστρέψει τον Όμιλο ΔΕΗ.
Δεν μπορεί να αντιληφτεί ότι το κράτος , τα κρατικά όργανα , η Βουλή καθώς και τα ΔΣ
των εταιριών είναι απλοί διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες και πως η ΔΕΗ δεν ανήκει στον
εκάστοτε υπουργό , ούτε στα εκαστοτε συγκυριακά διοικητικά συμβούλια.
Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η υποχρεωτική δια νόμου, μείωση εως το 2019 της
παραγωγής της ΔΕΗ κάτω του 50% και η μείωση του πελατολογίου της ΔΕΗ κάτω από το
50% είναι εξίσου καταστροφικές.
Το να εγκαλείς και να κατηγορείς τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ως ανεύθυνη και ανήθικη , απευθύνεσαι
στο σύνολο των εργαζομένων και ενάντια στις ομόφωνες αποφάσεις του 37ου Συνεδρίου –
που ο ίδιος ψήφισες- για τη στήριξη του σημερινού καθεστώτος λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ,
που είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΙΤΟ. Λίγη ΝΤΡΟΠΗ δεν βλάπτει.
Εκείνοι που συμμετέχουν στο μνημονιακό κατήφορο δεν χαρακτηρίζονται απλά
ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ αλλά είναι εξίσου επικίνδυνοι και υπονομεύουν τα συμφέροντα της πρώτης
βιομηχανικής επιχείρησης της χωρας.
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Εάν το μέλλον των εργαζομένων , τα εργασιακά δικαιώματα και οι κατακτήσεις στηρίζονται
στον Α.Βατάλη, τότε έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι «τα κάστρα πέφτουν από μέσα»
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με αίσθημα ευθύνης , υπευθυνότητας και σοβαρότητας θα αντιδράσει
δυναμικά στο ξεπούλημα του Ομίλου ΔΕΗ, όπως η ιστορική της διαδρομή της το επιβάλλει.
Το γεγονός ότι κάτω από την πίεση των αντιδράσεων ανέστειλες Α.Βατάλη , με επιστολή
σου στο διοικητικό συμβούλιο του «Σπάρτακου» - του οποίου είσαι εκλεγμένο μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής – τη θητεία σου, πρέπει να σου υπενθυμίσουμε ότι η
συνδικαλιστική ιδιότητα δεν αναστέλλεται.
Είναι γνωστό ότι επέλεξες να είσαι απών από τις κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και
Σωματείων – μελών της κατά τις εργασίες της Γ.Σ. που πραγματοποιούνταν στο «κάστρο
του υπουργείου Οικονομικών» γιατί θα ήσουν υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τους
εκπροσώπους των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ, Καραλευθέρη και Φωτοπουλο, οι οποίοι
ταυτισμένοι με τις θέσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, αποχώρησαν.
Αναμένουμε από το «Σπάρτακο», ένα σωματείο με συγκριμένη διαδρομή, μαχητικότητα και
ξεκάθαρες θέσεις ότι δεν θα αφήσει να πλανώνται ασχολίαστες για πολύ καιρό οι
αμετροεπείς δηλώσεις του κ. Βατάλη.
Τέλος, «συνάδελφε» Α.Βατάλη επειδή διατείνεσαι ότι δεν ψήφισες κατά τη συνεδρίαση της
ΓΣ των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στο «κάστρο του υπουργείου Οικονομικών», σου θυμίζουμε
ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα χρειαστούν και άλλες ψηφοφορίες του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΗ μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας και
συνεπώς «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα» !

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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