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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με τη συμφωνία πλαίσιο που έχει στείλει ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. στους Αιρετούς
προς υπογραφή, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με
τον φωτισμό Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων χώρων των Δήμων με χρήση
του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναδεικνύονται πέραν των
άλλων και οι τραγικές ελλείψεις στις υπηρεσίες Ηλεκτροφωτισμού όλης της χώρας.
Ελλείψεις σε προσωπικό εξειδικευμένο, όπως είναι οι Εναερίτες. Οι εναέριες
εργασίες στο δίκτυο του Δημοτικού Φωτισμού πρέπει επιτέλους να στελεχωθούν από
μόνιμο προσωπικό ώστε να προστατευθεί η Δημοτική Περιουσία.
Με το ιδιωτικό συμφωνητικό των Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε.,
καταπατούνται κατάφωρα τα εργατικά δικαιώματα των συνάδελφων
ηλεκτρολόγων στους Δήμους και μεθοδεύεται μέσω της δήθεν «καινοτομίας» των
LED η ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, η εκχώρηση της συντήρησης
των φωτιστικών σε ιδιώτες με την δέσμευση των Δημοτικών Τελών για δώδεκα (12)
έτη.
Τώρα μάλιστα ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε πετάει το μπαλάκι και τις ευθύνες του
στους Δήμους, σε ότι αφορά το δίκτυο του και ειδικά τον 5ο και ουδέτερο αγωγό.
Καλούμε τους εργαζόμενους να μην κάνουν καμία εργασία στο δίκτυο του
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. Τονίζουμε σε όλους τους τόνους ότι, δεν είναι αρμοδιότητα μας
και δεν πρέπει να γίνεται καμία παρέμβαση στους Δέκτες Ακουστικής Συχνότητας
ή Τηλεδιαχείρισης από τους Ηλεκτρολόγους των Δήμων. Όπως καμία παρέμβαση
δεν πρέπει να γίνεται σε αποκατάσταση βλαβών του δικτύου Φ.Ο.Π. και του 5ου και
ουδέτερου αγωγού που είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
Εφιστούμε την προσοχή στους Δημάρχους που προχωρούν σε υπογραφή
τέτοιων συμφωνιών με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και
τα προβλήματα που θα προκύψουν από... ασάφειες, όπως και σε τι περιπέτεια θα
βάλουν τους Δημότες και τους Εργαζομένους. Αυτό που έπρεπε και επιβάλλεται να
γίνει είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες των Δήμων με το απαραίτητο μόνιμο
προσωπικό.
Τέλος, καλούμε την Κ.Ε.Δ.Ε. και τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. στο τραπέζι του
διαλόγου για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που υπάρχουν ήδη σε
ολόκληρη τη χώρα.
Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος

