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Οι Ήρωες τεχνίτες έχουν ονοματεπώνυμο 
 

Με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό, με  αυτοθυσία και επιμονή, οι λιγοστοί πλέον  τεχνίτες μας, για πολλοστή φορά, 

είναι αυτοί που καλούνται να σηκώσουν ανάστημα, απέναντι στη μανία της φύσης και σε κάθε «ΙΑΝΟ», που είχε τον 

τραγικό απολογισμό να θρηνήσουμε  τρεις νεκρούς συμπολίτες μας. 

 

● Είναι αυτοί που καλούνται κάθε φορά να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο και  το ανθρωπίνως δυνατό, για την ταχύτερη 

ηλεκτροδότηση των καταναλωτών, εκφράζοντας έμπρακτη συμπαράσταση στους πληγέντες   και να κρατήσουν 

ψηλά το κύρος  του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ. 
● Είναι όλοι αυτοί που έχουν υποστεί ζημίες αλλά προσηλωμένοι στην υπηρεσία εκτελούν αγόγγυστα τα καθήκοντά́ 

τους. 
● Είναι τα ρετιρέ των 800€ που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. 
● Είναι όλοι αυτοί που τους στερήσατε το 17% από́ την ΣΣΕ (Κλιμάκια). 
● Είναι αυτοί που ενώ καθημερινά τους χρησιμοποιείτε εξαντλητικά, τους κόβετε τα κλιμάκια λόγω αδειών, ενώ 

συνεχίζουν να εκτελούν τις ίδιες εργασίες με τους κατέχοντες ανώτερες άδειες.  
● Είναι όλοι αυτοί που πρέπει να πάνε δικαστικά για να βρουν κάθε φορά το δίκιο τους. 
● Είναι αυτοί που σε κάθε θεομηνία σας προσδίδουν κύρος, χωρίς όμως να έχουν το σεβασμό και τη συμπαράσταση 

που τους αρμόζει. 
● Είναι όλοι αυτοί που επιβάλλεται επιτέλους να αναγνωρίσετε ουσιαστικά και να επιβραβεύσετε έμπρακτα και όχι 

με υποσχέσεις.   
 

Αμοιβές ανάλογες και αντίστοιχες με τις δικές σας, για όλο το προσωπικό με εναρμόνιση των ειδικών επιδομάτων από 

αυτούς  που το στερείτε. 

 

Άμεσες αναγκαίες προσλήψεις ΤΩΡΑ όλων των κατηγοριών. 

 

Οι υποσχέσεις για προσλήψεις δεν αποκαθιστούν τις βλάβες των δικτύων!!! 
  

Ούτε δίνουν εχέγγυα για το μέλλον του Ομίλου. 

 

Μπορούμε και αυτό το γνωρίζετε. 

Όχι άλλα κροκοδείλια δάκρυα, ως πρόσχημα, για να μην αλλάξει τίποτα. 

Εργαζόμενοι και καταναλωτές δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό των κυβερνητικών επιλογών.  

Σας καλούμε την ύστατη αυτή στιγμή, να δείτε την αγωνία και να στηρίξετε τον αγώνα των εργαζομένων, να κρατήσουμε 

όρθιο τον ενεργειακό κολοσσό́ (Όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ), όπου  έχει απαξιωθεί από το πολιτικό σύστημα όλα αυτά τα 

χρόνια προς τέρψη των συμφερόντων που εξυπηρετεί́. 

Η περεταίρω ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ μόνο προβλήματα θα φέρουν. Πολιτική Προστασία και κέρδος 
δεν συμβαδίζουν. Εκτός εάν έχουν βρει Εθνικούς Ευεργέτες που θα στηρίξουν την χώρα μας. Η παγκόσμια ιστορία 

διαφορετικά αφηγήματα έχει δείξει.  

ΔΥΝΑΜΙΚΑ – ΕΝΩΤΙΚΑ – ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ 
Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας. Αρκεί να μας το επιτρέψετε. 
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