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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΡΑΛΕΥΤΕΡΗ (Νο 99) 

(ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΔΕΗ ΑΕ, 8.6.2018) 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για ορισμό νομίμων 

εκπροσώπων υπό ίδρυση εταιρειών. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΉΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων. 

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου  για τον ορισμό των 

νομίμων εκπροσώπων, που θα ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 7δ του Κ.Ν. 2190/1920 και 

κατά το προϊδρυτικό στάδιο, για λογαριασμό του ιδρυτή ΔΕΗ Α.Ε., στο όνομα των 

συσταθησομένων θυγατρικών εταιρειών με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 

οποίες, σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018, θα εισφερθούν οι δύο (2) Κλάδοι λιγνιτικής 

παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.. 

ΘΕΜΑ 5 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Διαδικασία μετάθεσης προσωπικού από τους υπό απόσχιση κλάδους λιγνιτικής 

ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης.  

- Ρύθμιση θεμάτων απασχολούμενου προσωπικού της ΔΥΑΕ και της ΔΕΚΠ, στο 
ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΉΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων. 

1.  Την έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάθεση 

εργαζομένων (κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεώς τους), απευθυνόμενη προς: 

        α) Το προσωπικό των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ1 (Πτυχιούχοι 

Διοικητικοοικονομικοί ΠΕ), ΔΟ3 (Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί ΤΕ), ΔΟ2/Α 

(Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί ΔΕ) και Τ4/Κ (Τεχνικοί Επιμελητές ΔΕ) του 

κλάδου λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης 

(στον οποίο εισφέρεται η Μονάδα 3 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, η Μονάδα 4 

του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ και η ΔΛΚΜ), για κάλυψη μέχρι είκοσι (20) θέσεων 

εργασίας σε Καταστήματα της Πελοποννήσου και του Νομού Αττικής, της 

Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας.  

 Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας θα καθορίσει τα συγκεκριμένα Καταστήματα 

της Πελοποννήσου και του Νομού Αττικής, τον αριθμό των θέσεων 

απασχόλησης σε έκαστο εξ αυτών, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά ή/και 

πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.  
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β)  Το προσωπικό των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ3/Η (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 

Σταθμών Παραγωγής Σχολών Εμπορικού Ναυτικού) ή/και Τ4/Δ 

(Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων), Τ4/ΣΤ (Μηχανοτεχνικοί 

Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού), καθώς και Τ4/Ω (Τεχνικοί Λοιπών 

Ειδικοτήτων), των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας 

ΑΗΣ Μεγαλόπολης (στον οποίο εισφέρεται η Μονάδα 3 του ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης Α’, η Μονάδα 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’  και η ΔΛΚΜ) και 

ΑΗΣ Μελίτης, για κάλυψη μέχρι πέντε (5) θέσεων εργασίας του Τομέα 

Κεντρικής Συντήρησης ΘΗΣ Νότιας Ελλάδας της ΔΕΘ, της Γενικής 

Διεύθυνσης Παραγωγής, και  

γ)  Το προσωπικό των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ3/Η (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 

Σταθμών Παραγωγής Σχολών Εμπορικού Ναυτικού) ή/και Τ4/Δ 

(Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων), καθώς και Τ4/ΣΤ 

(Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού) των κλάδων λιγνιτικής 

ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης (στον οποίο 

εισφέρεται η Μονάδα 3 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και η Μονάδα 4 του ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης Β’, καθώς  και η ΔΛΚΜ) και ΑΗΣ Μελίτης, για κάλυψη μέχρι 

πέντε (5) θέσεων εργασίας του Τομέα Κεντρικής Συντήρησης ΘΗΣ Βόρειας 

Ελλάδας της ΔΕΘ, της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής.  

 Η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής θα καθορίσει για τις ως άνω περιπτώσεις β) 

και γ) τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης σε έκαστο των Τομέων 

Συντήρησης, τις τυχόν απαιτούμενες απασχολήσεις ανά 

κατηγορία/ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά ή/και πρόσθετα 

προσόντα των υποψηφίων. 

Στην ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής οι απασχολούμενοι μισθωτοί στον νεοσυσταθέντα, με την υπ’ αριθ. 

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης υπ’ αριθ. 5, όπως 

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Γενικών Διευθυντών Παραγωγής και 

Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης.  

2. Την έγκριση όπως, σε περίπτωση που για την κάλυψη μίας (1) θέσης, υποβληθούν 

περισσότερες αιτήσεις εργαζομένων που διαθέτουν τα απαιτούμενα για τη θέση 

προσόντα, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, θα εφαρμοστούν τα κριτήρια που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου και συγκεκριμένα: 

 Προτάσσεται το προσωπικό που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 
το έτος 2027 και μετέπειτα, με προτεραιότητα των εργαζομένων που έχουν 
προσληφθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. πιο πρόσφατα.  

 

 Ακολουθεί το προσωπικό που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά 
σειρά το 2026, 2025, 2024 κ.ο.κ. τηρουμένης κατ’ έτος της σειράς 
προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία πρόσληψης (προηγούνται οι 
προσληφθέντες πιο πρόσφατα στη ΔΕΗ Α.Ε.).  
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3.  Την έγκριση όπως, στους υπό μετάθεση εργαζόμενους εφαρμοστούν τα οριζόμενα 

στις παραγράφους Γ.5 και Γ.6 του Κανονισμού Μεταθετότητας, όπως ισχύει. 

 

4. Την έγκριση όπως, πέραν των αιτημάτων μετάθεσης που θα υποβληθούν σε 

εφαρμογή της διαδικασίας που ορίζεται στις ως άνω παραγράφους 1 και 2 της 

παρούσας, ουδέν άλλο αίτημα μετάθεσης ικανοποιείται που έχει υποβληθεί ή θα 

υποβληθεί από εργαζόμενους που υπηρετούν στους κλάδους λιγνιτικής 

ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης. 

 

5.   Την έγκριση των εξής: 

5.1. Την ένταξη στον υπό απόσχιση κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής 

δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης του νοσηλευτικού προσωπικού (έξι 

εργαζόμενοι) της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) 

που ήδη απασχολείται στο ιατρείο της ΔΛΚΜ, δεδομένου ότι, βάσει των 

οριζομένων στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

(ΚΜΛΕ, ΥΑ 2223.14.06.11, άρθρο 9), το εν λόγω προσωπικό είναι αναγκαίο 

για τη σύννομη λειτουργία του ορυχείου.  

5.2. Τη μετακίνηση των δύο (2) νοσηλευτών της ΔΥΑΕ που απασχολούνται στα 

ιατρεία Α΄ Βοηθειών των Κλάδων ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄και Β΄, στον Κλάδο 

ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5. 

5.3. Τη δυνατότητα, στους δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς και της 

Διοικητικοοικονομικής Υπαλλήλου της ΔΥΑΕ που απασχολούνται στο 

ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης, με υποβολή σχετικής αίτησής τους, είτε 

να ενταχθούν στον υπό απόσχιση κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής 

δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης, είτε να μετατεθούν στα κεντρικά 

γραφεία της ΔΥΑΕ στην Αθήνα, είτε να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας 

άλλων κατηγοριών/ειδικοτήτων (εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα) σε 

διάφορες υπηρεσιακές Μονάδες της Επιχείρησης.  

6. Την αναστολή λειτουργίας της ΣΤΕ Μεγαλόπολης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

(ΔΕΚΠ) και τη δυνατότητα στους τέσσερις (4) εργαζόμενους που υπηρετούν σε 

αυτήν, με υποβολή σχετικής αίτησής τους, είτε να ενταχθούν στον υπό απόσχιση 

κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης, είτε να 

μετατεθούν σε άλλες υπηρεσίες της ΔΕΚΠ, είτε να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας 

σε διάφορες υπηρεσιακές Μονάδες της Επιχείρησης, όπου υφίστανται ανάγκες.  

7. Την εξουσιοδότηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ όπως υλοποιήσει τη διαδικασία μεταθέσεων που 

ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας Απόφασης. 


