
 

                

 
 

 

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΕΗ    

Τ ∆ Ε ∆ΟΞΑ 

 

 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ 

 

Μια γιορτή κοπής πίτας διαφορετική από τις άλλες χρονιές κάτω από τη σκιά της πώλησης του Α∆ΜΗΕ 

έγινε σήµερα 19.02.2014, αυτή που Περιφερειακού Τοµέα Βορ. Ελλάδας. 

Συνάδελφοι από όλους τους χώρους ήταν εκεί όχι µόνο για ευχές. Επιθυµία όλων ήταν να ακούσουµε 

αυτά που θα µας έλεγε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αλλά πάνω από όλα να εκφράσουν  τις δικές τους 

ανησυχίες . 

Σ’ αυτόν τον διάλογο που κράτησε 3 ώρες είχαµε αντιπαραθέσεις µε µεγάλη κλίµακα έντασης. 

Οι θέσεις του ∆ιευθύνοντα είναι παράλληλες µε τις δικές µας ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ.             

Έχουµε πολλά παραδείγµατα εξαγγελιών από προκατόχους του που έµειναν στα λόγια. 

Ακούσαµε για :  

- ∆ιασφάλισης της εργασίας µας και σχέδιο για νέες προσλήψεις. 

- Όχι σε εργολάβους. 

- Συµβόλαια συνεργασίας 5ετούς διάρκειας µε ∆ιανοµή και Παραγωγή. 

- ∆ιασφάλιση εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωµάτων και µεταφορά τους στο νέο καθεστώς . 

- Εκπαίδευση προσωπικού – έρευνα και τεχνολογία. 

- Ενδιαφέρον για την ασφάλεια προσωπικού – αντικατάσταση παλιού στόλου αυτοκινήτων. 

 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ∆ΕΙΞΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΠΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ. 

 

Συνυπολογίζοντας τα σηµερινά , µαζί µε όλα τα προηγούµενα κρίνουµε ότι :  

Α. Πρέπει η ΓΕΝΟΠ να δραστηριοποιηθεί ΑΜΕΣΑ γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πρέπει να  

     είµαστε µπροστά και όχι πίσω από τα γεγονότα . 

 

Β. Με βάση τις εξελίξεις να γίνει από την ΕΤΕ ενηµέρωση σ’ όλους τους χώρους του Α∆ΜΗΕ . 

 

Να λειτουργήσει ξανά ο θεσµός (τραπέζι Α∆ΜΗΕ) που εγκαινιάστηκε στο Γενικό συµβούλιο της ΕΤΕ 

στη Μεγαλόπολη µε παρουσία όλων των Τοµέων και να πάρουµε γρήγορα αποφάσεις. 

 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΕΝ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΣ. 

ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ. 

 

Υ.Γ. Ο Συνάδελφος και µέλος της Τ∆Ε ΤΟΛΙΚΑΣ ∆. δεν συµφωνεί µε την ανακοίνωση .     

 

  

           Ο Πρόεδρος          Ο Γραµµατέας  

ΚΩΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

      


