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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ  ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ. 

 
 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα η προγραμματισμένη από καιρό συνάντηση του 
Προεδρείου της ΕΤΕ/ΔΕΗ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης κ. Μανόλη 
Παναγιωτάκη. 
 
Στη συνάντηση ήταν παρόντες τόσο το Προεδρείο της Ομοσπονδίας όσο και οι εκπρόσωποί 
μας στο ΔΣ της Επιχείρησης. 
 
Τα βασικά θέματα που θέσαμε ήταν το μέλλον των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και ΚΑΡΔΙΑΣ, που 
βρίσκεται η προσπάθεια ώστε οι λιγνίτες να πάρουν επιτέλους ΑΔΙ και το πώς εξελίσσεται ο 
διαγωνισμός (με τον οποίο διαφωνούμε απόλυτα) για την πώληση των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
και ΜΕΛΙΤΗΣ. 
 
Οι απαντήσεις που δόθηκαν όσον αφορά τη συνέχιση λειτουργίας των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και 
ΚΑΡΔΙΑΣ, ήταν πως η Διοίκηση θεωρεί απαραίτητη τη συνέχιση λειτουργίας τους πρώτα και 
πάνω από όλα για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. 
Για δε τη χορήγηση ΑΔΙ στους λιγνίτες, εξέφρασε αισιοδοξία ότι τελικά οι προσπάθειες που 
γίνονται θα καρποφορήσουν και ότι είναι προτιμότερο να πάει πίσω ο διαγωνισμός για την 
πώληση των μονάδων έως ότου ξεκαθαρίσει το θέμα χορήγησης των ΑΔΙ στους Λιγνίτες. 
 
Με βάση τα παραπάνω, ως ΕΤΕ/ΔΕΗ, δηλώνουμε τα εξής: 
 
1. Εκφράζουμε την αγανάκτηση και τον προβληματισμό μας για το ότι για πρώτη φορά συσχε-

τίζεται η επέκταση των ωρών λειτουργίας του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ στις 32.000 ώρες με την 
αναβάθμιση του.  

2. Συμφωνούμε με θέσεις και αποφάσεις που δίνουν προοπτική λειτουργίας του ΑΗΣ ΑΜΥ-
ΝΤΑΙΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι η αναβάθμιση θα γίνει από τη ΔΕΗ και όχι από ιδιώτη. 

Την έμπρακτη αντίσταση αν χρειαστεί για να μην σβήσει η μονάδα και να είναι σίγουροι γι 
αυτό άπαντες, θα την κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι και η τοπική κοινωνία. 
 

 
 
 

3. Όσον αφορά τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, θέση μας είναι η επέκταση λειτουργίας ΟΛΩΝ των μονά-
δων του τουλάχιστον στις 32.000 ώρες.  
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Σκέψεις όπως π.χ. στην ανάγκη «να πάρουν ώρες η ΙΙΙ και η IV» για να είναι σίγουροι ότι 
αυτοί που καραδοκούν να αρπάξουν τη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη, ότι οι μονάδες «τους» 
θα δουλεύουν, δεν περνάνε. 
 

Η μελέτη έδειξε (και τα 21 σενάρια) ότι η χώρα έχει ανάγκη και τις τέσσερις μονάδες. 
Γι αυτό κι εμείς ζητάμε όχι μόνο την επέκταση λειτουργίας στις 32.000 ώρες αλλά τη συνέχιση 
λειτουργίας τους και μετά. 
 
Τέλος, στα πλαίσια της συνάντησής μας θέσαμε ένα ακόμη θέμα που αφορά τις αλλαγές των 
επαγγελματικών αδειών και των προβλημάτων που δημιουργούνται. 
 
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο δυσκολίας απόκτησης των αδειών η διοίκηση μας υποσχέθηκε να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό άμεσα, δίνοντας την δυνατότητα στους συναδέλφους να 
αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. 
 
Επίσης στο Δ.Σ. του ερχόμενου Νοεμβρίου θα εισαχθεί προς ψήφιση το θέμα καταβολής 5% για 
όσους συναδέλφους κατέχουν την κατά πολύ αναβαθμισμένη άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. 
 
Τέλος τέθηκε ξανά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις κατηγορίες Τ4 των ηλεκτρολόγων 
που ενώ οι άδειές τους είναι οι μόνες αναβαθμισμένες με το Π.Δ. 108, η διοίκηση επιμένει να 
τους τιμωρεί καθηλώνοντάς τους στο τερματικό κλιμάκιο 1 Α. 
 
Επιπρόσθετα, υπενθυμίσαμε την προηγούμενη υπόσχεση του Προέδρου, για παρέμβαση στο 
υπουργείο έτσι ώστε να επιλυθούν τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν από μετατάξεις 
συναδέλφων, από αναγκαιότητα της επιχείρησης σε τεχνικό προσωπικό.       
 
Η ΕΤΕ/ΔΕΗ είναι παρόν και θα παρακολουθεί όλα τα παραπάνω θέματα, ώστε να συμβάλει 
από την πλευρά της για την γρήγορη επίλυσή τους. 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ 


