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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“Ρώσικη ρουλέτα” η αναρρίχηση στους σάπιους ξύλινους στύλους  

Ένα ακόμη εργατικό ατύχημα σημειώθηκε πρόσφατα στην Ηλεία. Ξύλινος στύλος έσπασε αναίτια την ώρα που 

συνάδελφος εναερίτης εκτελούσε εργασίες για ιδιώτη εργολάβο στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι διαμαρτυρίες και οι ανακοινώσεις του σωματείου μας με το χειρότερο τρόπο. 

Διαμαρτυρίες που τόνιζαν τον μεγάλο κίνδυνο το οποίο διατρέχουν από τους σάπιους στύλους, οι τεχνίτες που 

εργάζονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες. 

 

Από θαύμα ο συνάδελφος -εναερίτης στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών του Καϊάφα στη Ζαχάρω δεν έχασε 

την ζωή του. Βρίσκεται όμως, σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική. Κι όλα αυτά διότι οι διοικήσεις των τελευ-

ταίων ετών αρνήθηκαν να λύσουν το πρόβλημα που ονομάζεται "σάπιοι ξύλινοι στύλοι".  Και για να ξεκαθα-

ρίζουμε την θέση μας το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι μία απλή αστοχία υλικού. 

  

Η ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ από το 2015 είχε αποκαλύψει το μέγιστο κίνδυνο που διατρέχουν για τη ζωή τους οι 

εναερίτες  και σε ανακοίνωση μας τονίζαμε τα εξής: 

 

"Ξύλινοι στύλοι που εγκαταστάθηκαν την τελευταία δεκαετία στο δίκτυο οι οποίοι έχουν πρόωρα σαπίσει και 

εγκυμονούν κινδύνους, τόσο για το τεχνικό προσωπικό όσο και για τους πολίτες. Οι συγκεκριμένοι στύλοι, 

προμηθεύτηκαν από την Δ.Ε.Η. και ουσιαστικά δεν ήταν εμποτισμένοι με ειδικό υγρό για τη συντήρηση του 

ξύλου αντιμετώπισης της υγρασίας και των μικροοργανισμών καθιστώντας τους έκτος από ακατάλληλους 

και επικίνδυνους". 

 

Η σημερινή διοίκηση οφείλει να προχωρήσει σε ενέργειες και σε απόδοση ευθυνών όσων εμπλέκονται με την 

κακή ποιότητα των ξύλινων στύλων. Διότι τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσμα-

τικά και άμεσα. 

 

Για την ΕΤΕ/ΔΕΗ και τον τεχνικό κόσμο που εκπροσωπεί, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν είναι ούτε 

μικροπολιτικό ζήτημα ούτε παιχνίδι εντυπώσεων.  Είναι ζήτημα που δεν θέτουμε σε καμιά διαπραγμάτευση. 

 

Καλούμε τα μέλη μας τεχνικούς, όταν διαπιστώνουν τέτοιου είδους ξύλινους στύλους να μην αναρριχώνται και 

ταυτόχρονα να ενημερώνουν την ΤΔΕ, τους υπεύθυνους υγείας και ασφάλειας και τους καθ ’ύλην προϊστάμε-

νους. 

Ευχόμαστε την όσο δυνατόν ταχύτερη ανάρρωση στον συνάδελφό μας. 
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