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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν υποστεί και
συνεχίζουν να υφίστανται, τεράστια οικονομική βλάβη, πέραν αυτής
που προκαλείται εις αυτά επί ετών από τα υπερβολικά ποσά που
καλούνται να καταβάλλουν σε Δήμους για φόρο 2% και 5%, για
ανταποδοτικά τέλη, πρόστιμα και δικαιώματα στην ΑΕΠΙ κλπ. Μέσα
σε όλα αυτά προστίθενται και οι συνεχείς διακοπές του ρεύματος
ένεκα της απεργίας της Δ.Ε.Η.. Η βλάβη αυτή, εκτός από την
απώλεια πελατείας, κατά τις χρονικές περιόδους της διακοπής του
ρεύματος στα ανωτέρω καταστήματα, συνίσταται επιπλέον σε βλάβες
ή και παντελής καταστροφή βασικών και μη μηχανημάτων
λειτουργίας των καταστημάτων και σε καταστροφή και αχρήστευση
ευπαθών προϊόντων (τροφίμων και ποτών).
Οι ανωτέρω απώλειες μένουν αναποζημίωτες εις βάρος των
καταστηματαρχών, καθόσον δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα για
προστασία των συμφερόντων τους και αποκατάσταση της ανωτέρω
βλάβης.
Για το λόγο δε αυτό, ενόψει και της μεγάλης και συνεχούς διάρκειας
των διακοπών του ρεύματος, μόνος δρόμος διασφάλισης των
συμφερόντων των ανωτέρω αποτελεί η δικαστική οδός. Προς τούτο
προτιθέμεθα όπως προβούμε σε κατάθεση αγωγών, μηνύσεων,
προσφυγών και παντός ενδίκου μέσου και βοηθήματος, εναντίον
παντός υπευθύνου, ενώπιον των αρμοδίων εκάστοτε δικαστηρίων,
με την πεποίθηση ότι ο αγώνας μας θα δικαιωθεί και θα απαλυνθούν
οι δυσμενείς συνέπειες, από την προπεριγραφείσα κατάσταση.

Παρακαλούνται
οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα να έλθουν σε επικοινωνία άμεσα
μαζί μας, προκειμένου να τους καθοδηγήσουμε και να τους
οδηγήσουμε στον σωστό νομικό τρόπο διεκδίκησης
αποζημιώσεων. Φτάνει πια ο εμπαιγμός!! Ως πότε εμείς θα έχουμε
μόνο υποχρεώσεις; Ως πότε μόνο θα μας τα παίρνουν; Ως πότε θα
παριστάνουμε τον αποδιοπομπαίο τράγο; Και μην σκεφτεί κανείς το
‘’έλα μωρέ σιγά μην τους τα πάρουμε’’, γιατί έτσι σκεφτόμαστε πάντα
και όλοι φορτώνονται στην καμπούρα μας και με το έτσι θέλω μας τα
παίρνουν από την τσέπη μας. Σκέψου μόνο με πόσο κόπο κάθε φορά

μαζεύεις Ευρώ Ευρώ για να συμπληρώσεις τον υπέρογκο λογαριασμό
της ΔΕΗ και πόσες φορές δεν παρακάλεσες για να μην σου κόψουν
το ρεύμα, επειδή καθυστέρησες μια εβδομάδα να τον πληρώσεις.
ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΛΥΠΗΘΕΙΣ;

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. Η Δύναμη στα χέρια σου!!!!!!
Για το Δ.Σ.
Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος

