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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο κρότος της σιωπής 

 
Η ψυχρή επέλαση του Ηφαιστίωνα, όπως και προηγούμενες κακοκαιρίες, δημιούργησε προβλήματα ηλεκτροδότησης 

που παρουσιάστηκαν τόσο στην Εύβοια όσο και σε άλλες περιοχές και νησιά της χώρας. Τα προβλήματα  αυτά, ως 

συνέπεια της έλλειψης προσωπικού, καθώς και της ανάγκης αναβάθμισης τμημάτων του δικτύου  που  έχουν 

επανειλημμένα επισημανθεί και έχουν μείνει στο στάδιο των νομοθετημάτων και των υποσχέσεων χωρίς κανένα απτό 

αποτέλεσμα, αντιμετωπίστηκαν χάρη στον άψογο επαγγελματισμό, αλλά και στο φιλότιμο των τεχνικών, που έδωσαν 

τον καλύτερό τους εαυτό.  

 

Η μεγαλύτερη όμως έλλειψη, η οποία αναδείχθηκε αυτές τις δύσκολες μέρες, είναι η απουσία της εκπροσώπησης του 

ΔΕΔΔΗΕ στα Μ.Μ.Ε., καθώς τα δελτία τύπου δεν μπορούσαν να καλύψουν την πραγματική εικόνα, δημιουργώντας 

έτσι ένα κενό το οποίο η Ε.ΤΕ. αναγκάστηκε  να καλύψει με την απαιτούμενη από τις περιστάσεις, παρουσία, δίνοντας 

απαντήσεις στους δημοσιογράφους για τις ενέργειες που γίνονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων 

ηλεκτροδότησης. Η πρωτοφανής αποσιώπηση του τεράστιου έργου που παρήχθη από τον μηχανισμό του ΔΕΔΔΗΕ, 

περίπου 10.000 βλάβες με αυξημένο βαθμό δυσκολίας λόγω συνθηκών, παραβιάζοντας ακόμα και τους κανόνες της 

εργασιακής ασφάλειας υπό την πίεση ακραίων καταστάσεων (αποκλεισμένα χωριά, άνθρωποι με προβλήματα υγείας 

που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης κλπ.) δημιουργεί ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων.   

 

Γιατί δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες προσλήψεις προκειμένου να στελεχωθούν τα τμήματα με νέο προσωπικό ώστε 

μεσολαβούντος και του χρόνου συνταξιοδοτήσεως των παλαιοτέρων να έχει αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία για την 

εργασία στα δίκτυα; 

 

Πως θα αντιμετωπισθεί  η περαιτέρω υποστελέχωση των τεχνικών τμημάτων με δεδομένες και τις αποχωρήσεις 

έμπειρων συνάδελφων σε μια μελλοντική ανάλογη κατάσταση;  

 

Η κερδοφορία του ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να υποστηρίξει την σταδιακή αναβάθμιση των δικτύων του όπου αυτό 

χρειάζεται; 

 

Εκτός και αν η κατάρρευση, προκειμένου να δικαιολογήσει την μετοχοποίηση, είναι το ζητούμενο!! 

 

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή, συγχαίρει όλους τους τεχνικούς που με 

αυτοθυσία έδωσαν για μια ακόμη φορά τον καλύτερο τους εαυτό και επισημαίνει ότι δεν θα συναινέσει στο έγκλημα 

απαξίωσης έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν και άλλο ιδιωτικά συμφέροντα. Τονίζουμε ξανά με στεντόρεια φωνή ότι το 

ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και η διάθεσή του εντάσσεται στην πολιτική προστασία της χώρας μας και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια εις βάρος του Ελληνικού Λαού. 
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