
 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤΕ-ΔΕΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 

 

Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ 

ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ; 

ΤΟΣΟ ΑΣΗΜΑΝΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΣ; 

 

 

κ. Υπουργέ, 

αναγκάζομαι σήμερα να απευθυνθώ δημόσια σε εσάς ως πολιτικό προϊστάμενο του Ομίλου ΔΕΗ γιατί και η 

υπομονή έχει τα όρια της και εσείς δυστυχώς με την αδιαφορία σας τα ξεπεράσατε. 

Πείτε μας λοιπόν τόσο ασήμαντοι τόσοι αδιάφοροι είμαστε για εσάς και την κυβέρνηση που ένα 

τόσο απλό και δίκαιο αίτημά μας τρεις μήνες τώρα δεν μπορεί να λυθεί; 

Γιατί αυτός ο εμπαιγμός; 

Γιατί αυτή η αδιαφορία; 

Μήπως δεν έχουμε δίκιο; 

Μήπως έχετε την εντύπωση ότι σε εμάς περισσεύουν; 

Μήπως νομίζετε ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ δεν έκλεψαν και τους δικούς μας 

μισθούς; 

 

Όχι κ. Υπουργέ δεν μας περισσεύει σεντ και θα περιμέναμε από εσάς να δείξετε μεγαλύτερη ευαισθησία. 

Δυστυχώς όμως από ότι φαίνεται ή δεν διαθέτετε ή δεν βρήκατε ούτε ένα λεπτό να ασχοληθείτε 

με τους 7.500 εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ των οποίων προΐσταστε.  

κ. Υπουργέ, με βάση την αδιαφορία και την απαράδεκτη στάση σας επιτρέψτε μου να σας θυμίσω τη λαϊκή 

παροιμία που λέει: ότι σπείρεις, θα θερίσεις. 

Εμείς πάντως να ξέρετε δεν ανήκουμε σε αυτούς που παραιτούνται εύκολα.  

Το δίκιο μας θα το βρούμε. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανήκω σε αυτούς που από την πρώτη στιγμή άσκησα σκληρή κριτική στη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ 

για την άδικη απόφασή της να περικόψει το τροφείο πιεζόμενη από το μνημονιακό νόμο 4024 του 2011.  

Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, αναγνωρίζω ότι μετά τις συζητήσεις που κάναμε, προσπαθεί να δώσει λύση, πλην 

όμως όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.  

Και η Διοίκηση και εμείς και η Κυβέρνηση.  

 

Μανιάτης Κωνσταντίνος 

       Πρόεδρος ΕΤΕ/ΔΕΗ 
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