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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

"Απειλές κατά ζωής και φαινόμενα βίας δεν είναι δυνατόν να μην καταδικάζονται και να μένουν ατιμώρητα" 

Για πολλοστή φορά γινόμαστε μάρτυρες ενός έργου στο οποίο, οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται απροστάτευτοι και δέχονται 

εγκληματικές επιθέσεις σε σημείο να κινδυνεύουν να χαθούν ανθρώπινες ζωές! 

Μέσα στις  δύσκολες συνθήκες εργασίας που βιώνουν εκατοντάδες συνάδελφοι που είναι εκτεθειμένοι στην πανδημία του κορωνοϊού, 

συνεχίζουν με εργασιακή αυταπάρνηση να διορθώνουν βλάβες κα ζημιές κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες (στη Βόρειο Ελλάδα 

με χιονόπτωση). Παράλληλα, όμως, εκτελούν τα εργασιακά τους καθήκοντα με επαγγελματισμό και κοινωνική ευαισθησία. 

Το πρόσφατο παραλίγο τραγικό γεγονός στο Νομό Λαρίσης,  όπου  δύο τεχνικοί υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ Φαρσάλων πήγαν να 

εκτελέσουν διακοπή ρεύματος κατά εντολή ιδιώτη προμηθευτή είχε ως αποτέλεσμα να γρονθοκοπηθούν άγρια οι συνάδελφοί μας από 

δύο «συμπολίτες μας». Παράλληλα, άφησαν ελεύθερα και δύο σκυλιά πιτμπουλ για να εκφοβίσουν αλλά και συνάμα 

να  κατασπαράξουν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ σε σημείο να κινδυνεύουν ακόμα και οι ζωές τους! 

Ευτυχώς, οι συνάδελφοι πρόλαβαν την τελευταία στιγμή τα χειρότερα αλλά ο ένας από αυτούς δέχτηκε και τα περισσότερα χτυπήματα, 

με αποτέλεσμα να μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

Μπροστά σε ένα ακόμη απαράδεκτο γεγονός καλούμε την διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ ως οφείλει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 

των συναδέλφων από αναίτιες και εγκληματικές επιθέσεις μερίδα πολιτών και να λάβει άμεσα αποφάσεις που θα περιφρουρούν 

αποτελεσματικά  την εργασιακή ευσυνειδησία  των τεχνιτών. Οι συνάδελφοι του Ομίλου ΔΕΗ, εν μέσω πανδημίας είναι παρόντες 

βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τις οικογένειες τους. Οι τεχνίτες που δίνουν καθημερινή μάχη κάτω από αντίξοες 

συνθήκες και κατορθώνουν με επιμονή και αυτοθυσία να κρατούν το δίκτυο ενεργό, αντιμετωπίζονται με το χειρότερο τρόπο. Απειλές 

κατά ζωής και φαινόμενα βίας δεν είναι δυνατόν να μην καταδικάζονται και να μένουν ατιμώρητα. 

Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι για την Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ,  οι στρατηγικοί κακοπληρωτές αποτελούν το πιο αρνητικό 

παράδειγμα συμπολιτών μας, οι οποίοι πάντα θα προσπαθούν να εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε κρίση (οικονομική, πανδημία) και να 

λειτουργούν με αήθη τρόπο σε βάρος των υπολοίπων. Απέναντί τους βρίσκονται οι ταλαιπωρημένοι συνάνθρωποι μας  που αδυνατούν 

για πραγματικούς λόγους (μακροχρόνια άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι) να πληρώσουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που 

είναι το απόλυτο κοινωνικό αγαθό. Σε αυτούς η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ είναι πάντα δίπλα τους και θα τους στηρίζει με κάθε τρόπο 

και κάθε μέσο που διαθέτει. 
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