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   Σε συνέχεια των αποφάσεων του Δ.Σ εκτός από το εξώδικο που έχει κοινοποιηθεί 
αρμοδίως, σας ενημερώνουμε ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία μέλη της, προχωρούν  
στα παρακάτω απεργιακά μέτρα : 

 Κάθε πρωί μία (1) ώρα στάση εργασίας ανά ειδικότητα. 
 Πιστή τήρηση του πενθημέρου, δεν εργαζόμαστε  Σάββατα, Κυριακές και αργίες, 

(Σαββατοκύριακα εργάζονται μόνο οι βάρδιες), πλην των επιφυλακών για αντιμετώπιση 
έκτακτων βλαβών. 

 Απαρέγκλιτη τήρηση του οκταώρου, δεν εργαζόμαστε υπερωριακά, καμία εκτός έδρας 
εργασία. (εξαίρεση γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης πχ βλάβες)  
και εφόσον υπάρχει  έγκριση της Απεργιακής Επιτροπής      

 Οι συνάδελφοι σε φυλακές (βάρδιες) τηρούν αυστηρά το οκτάωρο καθώς και την 
ανάπαυση μεταξύ των βαρδιών.   

 Η φύλαξη των Σταθμών και Ορυχείων γίνεται αυστηρά από το αναγκαίο προσωπικό 
φύλαξης.  

 Δεν συμμετέχουμε σε συνεργεία που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια στην εργασία, 
(συγκεκριμένα δεν  επανδρώνονται από επικεφαλής αρχιτεχνίτη, εργοδηγό). 

 Δεν οδηγούμε και δεν επιβιβαζόμαστε σε υπηρεσιακά οχήματα εφόσον δεν οδηγούνται 
από οδηγό, (κάτοχο επαγγελματικής άδειας οδήγησης). 

 Κανένας χειρισμός μηχανήματος χωρίς την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια. 
 Δεν εργάζεται ποτέ Τεχνίτης μόνος του σε υπό τάση στοιχεία. Αφορά συνεργεία Μέσης και 

χαμηλής τάσης στη Διανομή. Απαιτείται ένας εργοδηγός ή αρχιτεχνίτης και δύο τεχνίτες 
(Ν158/78). 

 Δεν εκτελεί χειρισμό Τεχνίτης μόνος του είτε σε δίκτυο χαμηλής τάσης είτε σε δίκτυο 
Μέσης τάσης . Η αντικατάσταση ασφαλειών σε Πίλλαρ – Μετρικές Διατάξεις θεωρούνται 
χειρισμοί υπό τάση.  

 Δεν απομονώνουμε σημειώματα για εργασία από συνεργεία εργολάβου αν δεν τηρούνται 
οι κανόνες που  έχουν θεσπιστεί και περιγράφονται στη σύμβαση Δικτύου Διανομής 171. 

 Μέτρα ασφαλείας:  
    α) Λειτουργία αντλιοστασίων. 

         β) Λειτουργία ιατρείων. 
 
 

 Προς:    

- ΔΕΗ ΑΕ 

- ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

- ΑΔΜΗΕ  ΑΕ 
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Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι: η πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλούς 
εργασίας δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση κάθε εργαζόμενου, είναι υποχρέωση  του εργοδότη 
γιατί επισείει ποινικές ευθύνες στην ίδια την επιχείρηση, τα διοικητικά της στελέχη και σαφώς τους 
τεχνικούς ασφάλειας. 
 
Διευκρινίζεται δε ότι την κύρια ευθύνη για την πιστή τήρηση, τον συντονισμό καθώς και την κατά 
περίπτωση προσαρμογή των απεργιακών μέτρων, έχει αποκλειστικά η Κεντρική Απεργιακή 
Επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ. 
 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, τυχόν αποσαφήνιση, ή τροποποίηση των απεργιακών μέτρων 
καλούνται τα μέλη των Τοπικών Απεργιακών Επιτροπών να επικοινωνούν άμεσα με την Κεντρική 
Απεργιακή Επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ. 

 

 

Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή   ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ     

            (Τηλ: 210-5215700,701,712,704,718,727) 

 Γιώργος Αδαμίδης 

 Αντώνης Καρράς 

 Ηλίας Μαστρολέων 

 Λευτέρης Αδάμ 

 Σταμάτης Ρέλιας 
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