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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ – ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΜΕΣ’  

ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

 

Τεο πξσηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ 

Διπλωμαηούσων Μησανικών Ομίλος ΔΕΗ», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο 

Σηνπξλάξα αξηζ. 73 (Πιαηεία Βάζεο), όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

 

ΠΡΟ  

Τελ Αλώλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε.», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Φαιθνθνλδύιε αξηζ. 

30, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

 

Κοινοποίηζη ππορ 

Τνλ θ. Τποςπγό Πεπιβάλλονηορ και Ενέπγειαρ, πνπ θαηνηθνεδξεύεη ζηελ 

Αζήλα, επί ηεο Λεσθόξνπ Μεζνγείσλ αξηζ. 119. 

………………. 

 

Ωο γλσξίδεηε ηπγράλνπκε πξσηνβάζκην ζσκαηείν παλειιήληαο εθηάζεσο, κε 

κέιε καο Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο (Μεραλνιόγνπο, Ηιεθηξνιόγνπο, 

Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο, Αξρηηέθηνλεο, Τνπνγξάθνπο, Φεκηθνύο Μεραληθνύο, 

Μεηαιιεηνιόγνπο Μεραληθνύο, θιπ) ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ή 

άιινπ ηζόηηκνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, κέιε 

ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, πνπ ζπλδένληαη κε ζύκβαζε ή 

ζρέζε εξγαζίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζαο, ηνπ 
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ΑΓΜΗΔ ΑΔ θαη ηνπ ΛΑΓΗΔ ΑΔ. Σύκθσλα, δε, κε ηνπο θαηαζηαηηθνύο καο 

ζθνπνύο, απνβιέπνπκε κε ηε δξάζε καο ζηε ζπιινγηθή νξγάλσζε, πξνάζπηζε 

θαη πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθώλ, επηζηεκνληθώλ, θνηλσληθώλ θαη εζηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ καο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηνρύξσζε θαη 

εμέιημε, ηε βειηίσζε ησλ όξσλ ακνηβήο θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ηνπο, ηε 

αζθαιηζηηθή ηνπο πξνζηαζία, ζηε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλώζεσο θαη απνδόζεσο ηνπ ΟΜΙΛΟΥ ΓΔΗ γηα ηελ 

θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, όπσο θαη ηελ ππεξάζπηζε, 

δηαθύιαμε θαη ελίζρπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ θαη ηεο ελόηεηαο 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο.  

Σηηο 19 Απξηιίνπ 2018, ήηνη πξηλ από 4 εκέξεο θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο, ρσξίο λα ηεζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ην 

λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ηίηιν 

«Δηαξζξσηηθά κέηξα γηα ηελ πξφζβαζε ζην ιηγλίηε θαη  

ην πεξαηηέξσ άλνηγκα ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο ειεθηξηζκνχ». Με ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνύ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία δύν λέσλ από 

απόςεσο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ, παζεηηθνύ θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, 

αλώλπκσλ εηαηξηώλ, µε αξρηθό κνλαδηθό κέηνρν ηελ εηαηξία ζαο (ΓΔΗ Α.Δ.) 

θαη θύξην ζθνπό ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο µε ρξήζε ιηγλίηε πξνο ην 

ζθνπό ηεο απνεπέλδπζεο ζρεηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο ζαο. 

Επειδή κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ πνπ αθνξά ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ θιάδσλ πνπ πξόθεηηαη λ’ 

απνζρηζηνύλ από ηελ εηαηξεία ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη όηη «1. Όια ηα 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΔΕΗ Α.Ε. 

πνπ απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε ή ζρέζε εξγαζίαο ζηνπο θιάδνπο πνπ 

απνζρίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, κεηαβηβάδνληαη, 

όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία απόζρηζεο, 

ζηελ αληίζηνηρε λέα αλώλπκε εηαηξεία, ζηελ νπνία εηζθέξεηαη ν θάζε 

θιάδνο. Σν πξνζσπηθφ απηφ θαη κεηά ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ηεο 
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εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο εμαθνινπζεί λα αζθαιίδεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

ζηνπο ίδηνπο θιάδνπο ηνπ Ε.Φ.Κ.Α., ΕΣΕΑΕΠ θαη ΕΟΠΤΤ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ 

αζθαιηζκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζεο.      2. Μεηά ηε κεηαβίβαζε 

ησλ κεηνρώλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, θάζε λέαο εηαηξείαο, ην 

εξγαζηαθό θαζεζηώο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ζα δηέπεηαη από ηελ εξγαηηθή 

λνκνζεζία θαη ηνλ θαλνληζκό εξγαζίαο πνπ ζα θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Οη λέεο εηαηξείεο δελ δχλαληαη λα πξνβνχλ γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο ή νξγαλψζεσο ζε απνιχζεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ΔΕΗ Α.Ε. εμαηηίαο ησλ απνζρίζεσλ γηα ρξνληθή πεξίνδν έμη 

(6) εηώλ από ηελ νινθιήξσζε απηώλ.   3. Η ΔΕΗ Α.Ε. νθείιεη λα απέρεη απφ 

θάζε ελέξγεηα πξνζέιθπζεο κε ζθνπφ ηελ εθ λένπ πξφζιεςε κε νπνηαδήπνηε 

ηδηφηεηα ή εηδηθφηεηα ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

δχν (2) λέεο εηαηξείεο ηα πξψηα δχν (2) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 πξνθεηκέλνπ λα 

κελ δηαθπβεπζεί ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα απηψλ θαηά 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 4. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΕΗ Α.Ε. πνπ 

απαζρνιείηαη ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ ηίζεληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη 

ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ απηήο ζηε Μεγαιφπνιε θαη ζηε 

Μειίηε Φιψξηλαο, ην νπνίν δελ εηζθέξεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία απφζρηζεο ζηηο 

λέεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, δχλαηαη (α) λα κεηαηεζεί κε 

απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΕΗ Α.Ε. γηα ηελ θάιπςε 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ άιισλ Μνλάδσλ ηεο ΔΕΗ Α.Ε. ή (β) λα κεηαθηλεζεί ζε 

άιιεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο ΔΕΗ Α.Ε., θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 

απνθάζεσλ ησλ Δηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηεο ΔΕΗ Α.Ε. θαη ηεο αληίζηνηρεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, ζηηο νπνίεο απνθάζεηο ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο κεηαθίλεζεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ ή (γ) λα εληαρζεί ζε πξφγξακκα εζεινπζίαο εμφδνπ, νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ νπνίνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΕΗ Α.Ε.». 
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Επειδή θαζίζηαηαη πξνθαλέο όηη ην λνκνζρέδην απηό εθόζνλ ςεθηζζεί θαη 

απνηειέζεη λόκν ηνπ θξάηνπο ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην εξγαζηαθό 

θαζεζηώο κίαο κεγάιεο κεξίδαο ζπλαδέιθσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηνπο ππό 

απόζρηζε θιάδνπο θαη κέρξη ζήκεξα δηέπνληαη από ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο νηθείαο ΣΣΔ θαη ηνλ Καλνληζκό Πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξίαο ζαο. Δηδηθόηεξα, 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ λόκνπ ζίγνληαη επί ηα ρείξσ θαη 

αλαηξέπνληαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ πθηζηάκελσλ 

ζήκεξα ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ηεο εηαηξείαο ζαο ζηε Μεγαιόπνιε θαη ζηε 

Μειίηε Φιώξηλαο, αθνύ ξεηά νξίδεηαη όηη κεηά ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ 

ησλ εηαηξηώλ πνπ πξόθεηηαη λα ζπζηαζνύλ κε ηε απόζρηζε, ην εξγαζηαθό 

θαζεζηώο θαηά παξέθθιηζε από ηα επί ζεηξά πνιιώλ εηώλ γηα όιν ην 

πξνζσπηθό ηνπ Οκίινπ ΓΔΗ ζα ξπζκίδεηαη από ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ηεο 

Δξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Πξνζσπηθνύ πνπ ζα θαηαξηηζζεί, 

ρσξίο θακία πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη απηώλ 

θαζαπηώλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Επειδή ζύκθσλα ην πδ. 240/2006 «πεξί ζεζπίζεσο γεληθνχ πιαηζίνπ 

ελεκεξψζεσο θαη δηαβνπιεχζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2002/14/ΕΚ ηεο 11.3.2002 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» 

ζεζπίδεηαη έλα πιέγκα δηαηάμεσλ κε ζηόρν  ηελ θαζηέξσζε ελόο γεληθνύ 

πιαηζίνπ πνπ λα θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα 

γηα ελεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ή 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Με ηε δηάηαμε ηνπ άπθπος 4 δε 

απηνύ, νξίδεηαη όηη «Η ελεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε θαιύπηνπλ:  α) ηελ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξόζθαηε θαη ηελ πηζαλή εμέιημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο 

εγθαηάζηαζεο. β) ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνύιεπζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε, ηε δηάξζξσζε θαη ηελ πηζαλή εμέιημε ηεο απαζρόιεζεο κέζα 

ζηελ επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζε, θαζώο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο πνπ 

ελδερνκέλσο πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε ηδίσο πνπ ε απαζρόιεζε 

απεηιείηαη. γ) ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνύιεπζε ζρεηηθά κε απνθάζεηο πνπ 
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κπνξνύλ λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

ή ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όζσλ θαιύπηνληαη από 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1387/1983 "Έιεγρνο νκαδηθψλ απνιχζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΕΚ 110 Α΄) θαη ηνπ π.δ. 178/2002 "Μέηξα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο 

επηρεηξήζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ή ηκεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ ή επηρεηξήζεσλ, 

ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 98/50/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ" (ΦΕΚ 162 

Α΄)». 

Επειδή, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ην πξνηεηλόκελν λνκνζρέδην πξνβιέπεη 

ηελ κεηαβίβαζε – απόζρηζε θιάδσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο, θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν 

πινπνίεζεο απηήο, ηελ ηύρε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη εληέιεη επηθέξεη 

νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο πθηζηάκελεο 

ζήκεξα ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

Επειδή ζπληξέρνπλ όιεο νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 

ελεκέξσζεο θαη δηαβνύιεπζεο ηνπ πδ 240/2006 θαη δε ρξήδεη επηηαθηηθήο θαη 

άκεζεο αλάγθεο αθνύ ην λνκνζρέδην αλακέλεηαη λα εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε 

ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ηελ Τξίηε 24-4-2018. 

Επειδή ε εηαηξία ζαο θαηά παξάβαζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζή ηεο γηα 

ελεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, έρεη 

ήδε δώζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηεο γηα ην αλσηέξσ λνκνζέηεκα. 

Επειδή ε εηαηξία ζαο, ζε θάζε πεξίπησζε, άκα ηελ ελεκέξσζή ηεο γηα ην 

λνκνζρέδην απηό όθεηιε λα καο θαιέζεη ζε ελεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε πξνο 

ην ζθνπό ηελ εμεύξεζε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο ζπκθσλίαο γηα ηε δηαηύπσζε 

θνηλώλ απόςεσλ πξνο ηα αξκόδηα θξαηηθά θαη λνκνζεηηθά όξγαλα, κε ζηόρν 

ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηόζν ηεο επηρείξεζήο ζαο όζν θαη ησλ κειώλ 

καο – εξγαδόκελσλ. 
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ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, με ηη πηηή επιθύλαξη πανηόρ νομίμος 

δικαιώμαηόρ μαρ, ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΕ ΕΝΣΟΝΑ γηα ηελ παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά ζαο, ήηνη ηελ παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο θαη 

δηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ην ζρέδην λόκνπ «Δηαξζξσηηθά κέηξα γηα ηελ 

πξφζβαζε ζην ιηγλίηε θαη ην πεξαηηέξσ άλνηγκα ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο 

ειεθηξηζκνχ» πνπ πξνηείλεη ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο και 

ζαρ ΚΑΛΟΤΜΕ α) ζε ενημέπωζη και διαβούλεςζη κε αληηθείκελν ηελ 

πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ ινηπώλ δηθαησκάησλ 

ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ηεο εηαηξείαο ζαο ζηε 

Μεγαιόπνιε θαη ζηε Μειίηε Φιώξηλαο πνπ πξόθεηηαη λα κεηαβηβαζζνύλ ζε 

λέεο εηαηξίεο ιόγσ απόζρηζεο, ηην Σπίηη 24-4-2018 και ώπα 14.30, ζηα 

γπαθεία ηος ςλλόγος μαρ, θαη β) ζε ηπιμεπή ζςμθιλιωηική διαδικαζία 

ηος άπθπος 13 ν. 1876/1990, ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, ηελ εκέξα θαη ώξα 

πνπ ζα νξηζζεί από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ. 

 

Αξκφδηνο Δηθαζηηθφο Επηκειεηήο εληέιιεηαη λα επηδψζεη λφκηκα ηελ παξνχζα 

πξνο 1) ηελ Αλψλπκε Εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Υαιθνθνλδχιε αξηζ. 30, 

φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαη 2) ηνλ θ. Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη 

Ελέξγεηαο, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο Λεσθφξνπ Μεζνγείσλ αξηζ. 

119, γηα λα ιάβνπλ γλψζε θαη γηα ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο, αθνχ ηελ αληηγξάςεη 

νιφθιεξε ζηελ έθζεζε επίδνζήο ηνπ. 

 

Αζήλα, 23 Απξηιίνπ 2018 

Ο Πιεξεμνύζηνο Γηθεγόξνο 

 

 

 


