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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Μετά την παρέμβαση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στη σημερινή επαναληπτική συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με
την οποία έκανε σαφή την αντίθεσή της στην διάσπαση του Ομίλου ΔΕΗ, η
Διοίκηση της εταιρίας επέλεξε να συνεχίσει τη διαδικασία στον ασφαλή και
προστατευμένο (από δυνάμεις ασφαλείας) «Γυάλινο κόσμο» του υπουργείου
Οικονομικών.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επέδειξε τη μέγιστη υπευθυνότητα αποφεύγοντας την κλιμάκωση
της κινητοποίησης καθώς συνειδητά επέλεξε τη λογική της μη σύγκρουσης με τις
αστυνομικές δυνάμεις.

Πάντως, το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατά την παρέμβασή του στη Γ.Σ. δήλωσε
πως θα γίνει προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης εξεύρεσης στρατηγικού
εταίρου για τον ΑΔΜΗΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί «έχουμε χρέος να
διαφυλάξουμε την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων και των
συνταξιούχων που έχει αναγνωριστεί και επαναβεβαιωθεί με σωρεία
νομοθετικών ρυθμίσεων από το 1999 έως και σήμερα» ενώ επισήμανε στη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ τη σοβαρότητα του γεγονότος ότι δεν έχει
καταρτιστεί αναλογιστική μελέτη όπως ο νόμος ορίζει .

Αποχωρήσαμε από τη Γενική Συνέλευση, κατά τη συνεδρίαση στο κτίριο του
υπουργείου Οικονομικών, γιατί η επιλογή μας δεν είναι η σύγκρουση με τις
δυνάμεις της αστυνομίας.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ αναλαμβάνουν εξ΄ολοκλήρου την
βαρύτατη ευθύνη εκποίησης μιας επιχείρησης στρατηγικής σημασίας.
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Το μνημόνιο θα τελειώσει σε τρία ή τέσσερα χρόνια. Αν προλάβουν όμως και
«τελειώσουν» τις επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα , η χώρα δεν θα έχει τα
μέσα και τις δυνάμεις να ανακάμψει…

Το χειρότερο όλων είναι ότι οι επιχειρήσεις που θα εκποιηθούν θα
«επανακρατικοποιηθούν» γιατί –όπως φαίνεται – θα καταλήξουν «στα χέρια»
των κρατικών επιχειρήσεων των δανειστών.
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