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Αξιότιμοι, 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω εγγράφων σας ενημερώνω ότι δεν έχει υπάρξει 

καμία βελτίωση σχετικά με την στελέχωση στο τεχνικό προσωπικό του 

ΔΕΔΔΗΕ στην Πάρο και την Αντίπαρο. Η σημερινή κατάσταση είναι τραγική 

και απαράδεκτα επικίνδυνη τόσο για τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής 

ενέργειας όσο και για τους εργαζόμενους στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ.  

Δυστυχώς ο πρόσφατος διαγωνισμός της ΔΕΔΔΗΕ για εναερίτες που 

προέβλεπε δύο θέσεις για την Πάρο εκτιμάται ότι δεν θα έχει θετικά 

αποτελέσματα διότι ζητήθηκαν για πρώτη φορά τυπικά προσόντα που 

ελάχιστοι τα διέθεταν. 

Στο έγγραφο του ΤΔΕ Πάρου αναφέρεται ότι : <<... Με μόνιμους κατοίκους 

περίπου 18.000 που το καλοκαίρι φθάνουν τους 180.000 τουλάχιστον σε 

φουλ σεζόν καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε οι 3 μόνιμοι εναερίτες του 

πρακτορείου Πάρου-Αντιπάρου...Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ως 

αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συνεχώς προβλήματα στο δίκτυο της 

ηλεκτροδότησης, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε 24 

ώρες κάτω από καύσωνες, βροχές, δυνατούς ανέμους και με τον κίνδυνο των 

κεραυνών πάνω από τα κεφάλια μας... 



Η τελευταία πρόσληψη μάχιμου προσωπικού (τεχνικούς εναερίτες ) στο Π/Κ 

ΠΑΡΟΥ έγινε το 2016 και από τότε έχουν συνταξιοδοτηθεί 5 συνάδελφοι με 

αποτέλεσμα να απομείνουμε ο εργοδηγός, 3 μάχιμοι τεχνίτες και ένας 

συμβασιούχος 8μηνίτης ... >>. 

Σας παρακαλώ να εξετάσετε τα αιτήματα των εργαζομένων του ΤΔΕ Πάρου - 
Αντιπάρου καθώς και τις καταγγελίες των πολιτών και να προβείτε στις 
δέουσες ενέργειες για την επίλυση τους. 
 
 
 

Με εκτίμηση, 

 

Ο  Έπαρχος Π.Ε. Πάρου 

 

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς 
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