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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 Η ΕΤΕ/ΔΕΗ αναγνωρίζει το δίκαιο αγώνα των χιλιάδων συναδέλφων του ΔΕΔΔΗΕ, οι 

οποίοι κάτω από αντίξοες συνθήκες εργασίας, συμμετείχαν μαζικά στα απεργιακά μέτρα, δίνοντας 

τον πιο δύσκολο αγώνα ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις  

αυξανόμενες απαιτήσεις του Δικτύου Διανομής. 

Αν και ταλαιπωρημένοι από την καταπόνηση στην εργασία, με προβλήματα υγείας, χωρίς τα 

αναγκαία μέτρα προστασίας και την έλλειψη υλικών, έδωσαν έναν άνισο και μεγάλο αγώνα, έναν 

αγώνα που δεν αφορούσε συντεχνιακά τους συμφέροντα, αλλά το σύνολο των εργαζομένων στο 

ΔΕΔΔΗΕ. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να δικαιωθούν. 

Αποτέλεσμα αυτών των αγώνων ήταν, σε συνάρτηση με τις επαφές και τις πιέσεις του Σωματείου 

μας προς τις Διοικήσεις και την πολιτική ηγεσία, να δεσμευθούν με σαφήνεια ότι θα προχωρήσουν 

στην επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων της πρώτης γραμμής και στην άρση των 

αδικιών που υφίστανται το προσωπικό της Εταιρείας. 

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ έχοντας πάντα πνεύμα ευθύνης και συνεργασίας και με βάση τα ανωτέρω, 

αποφάσισε  την αναστολή των απεργιακών μας μέτρων. 

Δεν εφησυχάζουμε και προειδοποιούμε τους Διοικούντες και τους πολιτικούς τους προϊστάμενους, 

ότι δεν θα ανεχθούμε να εκμεταλλευτούν για μια ακόμη φορά το φιλότιμο των σκληρά 

εργαζομένων συναδέλφων μας. 

Κυβέρνηση, Βουλευτές και διορισμένοι Διοικητές πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος της εργασίας 

είναι καζάνι που βράζει και είναι έτοιμο να εκραγεί δίχως βαλβίδα εκτόνωσης.  

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε προσλήψεις τεχνικών, οδηγών και γενικά προσωπικού που είναι 

απαραίτητο για τη λειτουργία του Ομίλου ΔΕΗ, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Την αδυναμία των πολιτικών να καθορίσουν προτεραιότητες και «κόκκινες γραμμές» δεν θα 

επιτρέψουμε να την πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια, οι εργαζόμενοι. 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, 

Τονίζουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι, κανένας δεν θέτει σε κίνδυνο την σωματική του 

ακεραιότητα όπως και όλων των συναδέλφων, καθώς και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. 

Δεν εργαζόμαστε χωρίς τα κατάλληλα ΜΑΠ και ΜΟΠ. 

Οι ΤΔΕ οφείλουν να παρεμβαίνουν καθημερινά στους τεχνικούς ασφαλείας και να απαιτούν αυτά 

που προβλέπει ο νόμος. 
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