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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ - ΚΗΕ με αίσθημα ευθύνης ακολουθώντας το πνεύμα 
αλληλεγγύης και συνεργασίας, για την ουσιαστικότερη προστασία του κορονοϊού 
στους χώρους εργασίας, μαζί με τα αρμόδια Υπουργεία ενημερώνει όλους τους 
συναδέλφους, τα κάτωθι: 
 

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει ότι, στο πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων, έχουν 

ήδη απαγορευθεί οι μετακινήσεις υπαλλήλων και οι συγκεντρώσεις πολλών ατόμων 

στον ίδιο χώρο και πραγματοποιούνται συνεχείς απολυμάνσεις στις εγκαταστάσεις 

(γραφεία, καταστήματα, μονάδες), ενώ δίνεται κατά περίπτωση η δυνατότητα 

εργασίας από το σπίτι. 

Η είσοδος και η έξοδος από τις εγκαταστάσεις παραγωγής είναι απολύτως 

ελεγχόμενη, ενώ λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία κρίσιμων ειδικοτήτων 

εργαζομένων, απαραίτητων για την αδιάλειπτη λειτουργία των μονάδων. Παράλληλα 

οφείλουν οι εργαζόμενοι να τηρούν αυστηρά τα μέτρα υγείας και ασφάλειας σύμφωνα 

με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας  για την καλύτερη αντιμετώπιση, της μη 

εξάπλωσης του κορονοϊού τηρώντας την συνεργασία εξ αποστάσεως, την 

επιλεκτική αποκατάσταση βλαβών και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει ώστε να μην 

γίνουμε άθελα μας φορείς του φονικού ιού. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  

Οι διοικήσεις του Ομίλου ΔΕΗ, των θυγατρικών της και ο ΑΔΜΗΕ οφείλουν να 

προμηθεύουν συνεχώς τους εργαζόμενους σε μονάδες παραγωγής, ορυχεία, στα 

καταστήματα και γενικότερα σε όλους τους χώρους εργασίας αφενός  με ειδικές 

μάσκες, γάντια, αντισηπτικά φιαλίδια και αντισηπτικά υγρά και αφετέρου πρέπει να 

καταγράφονται όλοι οι πελάτες που εισέρχονται στα καταστήματα, ώστε να είναι 

δυνατή η ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων. Επιπλέον πρέπει να καλύπτονται 
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οικονομικά όσοι συνάδελφοι έχουν προμηθευτεί τα παραπάνω προστατευτικά υλικά 

όταν υπάρχουν ελλείψεις στους χώρους εργασίας τους. Επιπρόσθετα η διοίκηση του 

Ομίλου οφείλει να παγώσει όλες τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού 

ρεύματος σε περίπτωση που δεν συντρέχει σοβαρός λόγος  διεκπεραίωσης τους, 

καθώς να σταματήσουν και οι διακοπές ρεύματος σε σπίτια και καταστήματα αφού σε 

μία περίοδο παγκόσμιας κρίσης και πανδημίας το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί ένα 

πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. 

ΕΠΙΣΗΣ 

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, 

διευκολύνονται με ειδικές άδειες, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις της 

Πολιτείας. 

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι ουρές στα καταστήματα και κυρίως 

να προστατευθεί η υγεία των πελατών της η ΔΕΗ συνιστά στους καταναλωτές να 

χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης και συγκεκριμένα: 

-Το τηλεφωνικό κέντρο 11770, 

- Την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, όπου μπορούν να επιλέξουν το σύνδεσμο:  

Επικοινωνία με τη ΔΕΗ → https://bit.ly/39L33F3 και να στείλουν μήνυμα στις 

υπηρεσίες της ΔΕΗ για το θέμα που τους αφορά. 

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενθαρρύνει την ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών μέσω 

της ιστοσελίδας της και χωρίς καμία προμήθεια στο σύνδεσμο: Ηλεκτρονική πληρωμή 

λογαριασμού → https://bit.ly/38DMbi8 ή την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω τραπεζών. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

Τέλος ύστερα από παρέμβαση του σωματείου μας, η διοίκηση του Ομίλου μας 

ενημέρωσε πως θα υπάρξει στο άμεσο χρονικό διάστημα, εξειδίκευση των μέτρων 

προστασίας για το πως πρέπει να λειτουργήσει η Εταιρία με ασφάλεια και 

υπευθυνότητα. 

Η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ - ΚΗΕ δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της και την 

ευγνωμοσύνη της στο υγειονομικό προσωπικό της πατρίδας μας (Ιατροί, νοσηλευτές, 

μικροβιολογικά εργαστήρια, ΕΚΑΒ) για τις ηρωικές προσπάθειες που καταβάλει προς 

προστασία και όφελος όλων μας. 

ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ 
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