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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου πέφτει ο ίδιος μέσα. 

Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας με χιλιάδες  εργαζόμενους στο δυναμικό της, οι 

οποίοι εκπροσωπούνται μέσα από τα σωματεία τους  στις συναντήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τη 

Διοίκηση της εταιρείας για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ταυτόχρονα απαιτούν και τον ανάλογο 

σεβασμό της Διοίκησης προς το σωματείο τους, πόσο δε μάλλον όταν αυτό τυγχάνει να είναι και το 

μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο στον Όμιλο ΔΕΗ όπως είναι η ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ. 

Τακτικές απαξίωσης, ασέβειας, υπεροψίας και φαινόμενα βοναπαρτισμού εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή 

Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ, προς την ΕΤΕ/ΔΕΗ και τον πολύπαθο κλάδο των πιο αδικημένων και σκληρά 

εργαζομένων Τεχνικών υπαλλήλων της επιχείρησης, δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτά και δεν θα περάσουν. 

Αρκετά τους τιμωρήσατε με τις επαγγελματικές άδειες των ηλεκτρολόγων και την μισθολογική τους εξέλιξη. 

Αναρωτιόμαστε κ. Γενικέ, ήταν πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο να απαντήσετε σε ένα χρόνιο αίτημα των 

εργαζομένων, όσον αφορά τον κωδικό 402, που σας είχαμε επισημάνει εδώ και τρείς μήνες; 

Την ίδια στιγμή δεν χάνεται την ευκαιρία να βρίσκεστε σε συνεχή διάλογο με το δικό σας σωματείο, αν και 

πολύ μικρότερο αλλά προφανώς πολύ φιλικό σε εσάς και στη Διοίκηση της εταιρείας. 

 

Για ποιο λόγο υιοθετείτε αυτή την διχαστική και αντεργατική συμπεριφορά; 

Γιατί λειτουργείτε συντεχνιακά; 

Γιατί η ΕΤΕ/ΔΕΗ δεν είναι εργοδοτικό και κατ΄ επέκταση φιλικό σε εσάς και τη Διοίκηση σωματείο; 

Ή βρίσκεστε σε διατεταγμένη υπηρεσία και από ποιους; 

 

Όποιος και να είναι ο λόγος, η συμπεριφορά σας, και των άνωθεν προϊσταμένων σας που πιθανόν 

λειτουργούν κρυπτόμενοι, έχοντάς σας ως σάκο του μποξ, το μόνο που καταφέρνει είναι να σας εκθέτουν στα 

μάτια των εργαζομένων και να απαξιώνεται το έργο σας. 

 

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ δεν πτοείται, δεν συμβιβάζεται και δεν υποκλίνεται σε κολαούζους του κάθε φεουδάρχη και των 

«αρεστών» που θέλει να δημιουργήσει, γιατί απλά σέβεται και εργάζεται για τα συμφέροντα των απλών 

εργαζομένων που βγάζουν ασπροπρόσωπη την επιχείρηση.   
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