
 

ΤΔΕ Ρεθύμνου ΕΤΕ ΔΕΗ ΚΗΕ. 

Δελτίο τύπου   

 Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή Ρεθύμνου ΕΤΕ ΔΕΗ ΚΗΕ, αισθάνεται την ανάγκη να 

πει δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ,  σε όλους τους συναδέλφους για την  υπερπροσπάθεια 

που έχουν  καταβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικά την  περίοδο των εορτών, 

έτσι ώστε, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, να μην  μείνει κανένας καταναλωτής 

χωρίς  ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Μια χούφτα ανθρώπων (τόσοι έχουμε απομείνει στον ΔΕΔΔΗΕ του Ρεθύμνου) 

υπερέβαλαν εαυτόν, με βασικά εφόδια την γνώση, την εμπειρία, αλλά και το φιλότιμο, 

κατάφεραν να φέρουν  εις πέρας ένα έργο δυσανάλογο  των  δυνατοτήτων  τους, 

αποκαθιστώντας ένα πολύ  μεγάλο αριθμό βλαβών για τα δεδομένα της περιοχής, κάτω 

από αντίξοες  συνθήκες. 

 Όλοι οι συνάδελφοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό· χωρίς να λογαριάσουν 

προσωπικές στιγμές και υποχρεώσεις τάχθηκαν στο καθήκον και έφεραν ένα εξαίρετο 

αποτέλεσμα. 

 Θέλουμε να κάνουμε γνωστό στην κοινωνία ότι έχουμε πλήρη συναίσθηση των  

υποχρεώσεων και των  καθηκόντων που απαιτεί η εργασία μας και βάζουμε σε πρώτη  

προτεραιότητα την  εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, θυσιάζοντας πολλά από την 

προσωπική και οικογενειακή μας ζωή. 

 Γνωρίζουμε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος καθώς αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά αγαθά. Ευελπιστούμε 

όμως να το γνωρίζουν και όλοι όσοι σχετίζονται με την λειτουργία  και την διοίκηση του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Όλοι εμείς λοιπόν, που αποτελούμε την ψυχή και την  καρδιά της επιχείρησης στο 

Ρέθυμνο, ζητούμε την  κατανόηση και την στήριξη των πολιτών, έτσι ώστε να συνεχίσει ο 

ΔΕΔΔΗΕ να προσφέρει στην κοινωνία και ν’ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις 

προκλήσεις των καιρών. 

 Ζητούμε συγγνώμη αν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος από τις πρωτόγνωρες καιρικές 

συνθήκες  που ταλαιπώρησαν τα δίκτυα μας. Όμως, να είστε βέβαιοι πως έγινε ό,τι 

καλύτερο μπορούσε να γίνει από πλευράς των εργαζομένων. 



 Κλείνοντας επιθυμούμε να απευθύνουμε θερμές ευχές σε όλους για μια καλύτερη 

χρονιά με λιγότερα προβλήματα στο δίκτυο. Υποσχόμαστε δε ότι θα είμαστε παρόντες σε 

κάθε πρόκληση και πρόσκληση, κάτω  από οποιαδήποτε καιρικές ή άλλες συνθήκες. Έχουμε  

την γνώση αλλά και τον τρόπο να ανταπεξέλθουμε (όπου και όταν κληθούμε) και ελπίζουμε  

αυτό να έχει γίνει αντιληπτό αλλά και να εκτιμηθεί αναλόγως. 
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