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Γενική Διεύθυνση 

Περίληψη: Απάντηση σε έγγραφά σας 

ΑΡ./ΗΜ.: ΓΔ/ΑΝΠΟ/1392/6.6.2018 

Προς: Σύλλογο Διπλωματούχων 
Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ 

Στουρνάρη 73-75 
104 32 - Αθήνα 

Σχετικά: α. Το με αριθ. 251/22.5.2018 έγγραφο του ΣΔΜ 
β. Το με αριθ. 242/10.5.2018 έγγραφο του ΣΔΜ 
γ. Το με αριθ. 238/8.5.2018 έγγραφο του ΣΔΜ 
δ. Το με αριθ. 165/27.2.2018 έγγραφο του ΣΔΜ 
ε. Ν.4533/2018 (ΦΕΚ Α' 75/27.04.2018) 
στ. ΓΔ/ΑΝΠΟ/1134/4.5.2018 
ζ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ Φ.1 2591/7.5.2018 
η. ΓΔ/ΑΝΠΟ/1141/7.5.2018 (Πρόσκληση σε Διαβούλευση) 
θ. Παρουσιολόγιο της Α' Συνεδρίασης Διαβούλευσης (8.5.2018, ώρα 

14:00-16:00) 
ι. Πρακτικό της Α' Συνεδρίασης Διαβούλευσης 
ια. Αναλυτική παρουσίαση που έγινε κατά την Α' Συνεδρίαση 

Διαβούλευσης 
ιβ. ΓΔ/ΑΝΠΟ/1163/9.5.2018 (Πρόσκληση σε Διαβούλευση - χορήγηση 

στοιχείων) 
ιγ. Παρουσιολόγιο της Β' Συνεδρίασης Διαβούλευσης (10.5.2018, ώρα 

15:00-17:00) 
ιδ. Πρακτικό της Β' Συνεδρίασης Διαβούλευσης 
ιε. Απόφαση ΔΝΣ υπ' αριθ. 56/2018 
ιστ. ΔΕΘ/5014/17.5.2018 (Οργανόγραμμα ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' -as is-) 
ιζ. Οργανόγραμμα ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 (δομή) 
ιη. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης/ Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων /27066/ 
1791/21.5.2018 (Σύγκλιση σύσκεψης) 

ιθ. Ηλεκτρονικό μήνυμα της 22.5.2018, ώρα 18:09 (Αλληλογραφία 
Συνεδριάσεων Διαβουλεύσεων 1 & 2) 

Σε απάντηση των ζητημάτων που αναφέρονται στα ως άνω α' ως δ' σχετικά έγγραφά 
σας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

1. Το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων που τίθενται στα έγγραφά σας, αναλύθηκαν 
διεξοδικά στις παρουσιάσεις και τις σχετικές συζητήσεις που έγιναν κατά τις 
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 10 ΜαΤου 2018, στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4533/2018, στις οποίες είχε 
κληθεί και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών. 

2. Στο άρθρο 1 παρ. 5 του Ν.4533/2018 ορίζεται ότι: «Το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και σχέσεων 
εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., που απαιτείται για την επικειρησιακή 
συνέκεια και την εύρυθμη λειτουογία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής 
δραστηριότητας, περιγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και τη 
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λογιστική κατάσταση απόσχισης και λογίζεται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος 
της ΔΕΗ Α. Ε. » 

Με βάση τα ως άνω οριζόμενα και σύμφωνα και με τα όσα τέθηκαν υπόψη σας στις 
από 8.5.2018 και 10.5.2018 συναντήσεις διαβούλευσης, στις οποίες συμμετείχαν και 
εκπρόσωποι του σωματείου σας: 

Όλο το προσωπικό του ΑΗΣ Μελίτης εισφέρεται στον κλάδο λιγνιτικής 
ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μελίτης (συμπεριλαμβανομένων και 
των εργαζομένων της ΔΕΛΚΔΜ που απασχολούνται στην αυλή λιγνίτη του εν 
λόγω ΑΗΣ). 

Όλο το προσωπικό του ΛΚΜ (πλην του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών που 
εδρεύει στο Αλιβέρι) και των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α · και ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β · 
εισφέρεται στον κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ 
Μεγαλόπολης, με εξαίρεση μέρος του προσωπικού του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β · που 
θα στελεχώσει το νεοσυσταθέντα. με την 54/2018 Απόφαση ΔΝΣ, Κλάδο της ΔΕΘ 
του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 και ο οποίος θα παραμείνει στη ΔΕΗ Α.Ε. 

3. Η στελέχωση του Κλάδου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 θα γίνει σε εφαρμογή των 
οριζομένων στην 56/2018 απόφαση ΔΝΣ, ως εξής: 

Το αναγκαίο προσωπικό που θα τοποθετηθεί στον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 της 
ΔΕΘ, στο πλαίσιο της εσωτερικής του οργάνωσης και για την εύρυθμη λειτουργία 
αυτού, θα προέλθει από τους εργαζόμενους, οι οποίοι σήμερα απασχολούνται στον 
ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β', δεδομένου ότι μέχρι τούδε η Μονάδα 5 ομού μετά της 
Μονάδας 4 υπάγονταν στον εν λόγω ΑΗΣ. Επιπλέον, οι εν λόγω εργαζόμενοι φέρουν 
την ανάλογη τεχνογνωσία δεδομένου ότι απασχολούνταν με τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και την υποστήριξη της Μονάδας 5 και ειδικότερα το τεχνικό προσωπικό 
του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β · έχει την ανάλογη εμπειρία και εκπαίδευση προς τούτο. 

Ειδικότερα: 

3.1. Στις θέσεις διοικητικής ευθύνης, θα τοποθετηθούν τα στελέχη που υπηρετούν 
σήμερα στις θέσεις αντίστοιχης διοικητικής ευθύνης του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' 
και επιπλέον, ορισμένα στελέχη απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του 
Κλάδου. 

3.2. Στις θέσεις λειτουργίας, θα τοποθετηθεί όλο το προσωπικό το οποίο σήμερα 
εργάζεται στις αντίστοιχες θέσεις της Μονάδας 5 Μεγαλόπολης (π.χ. Επιτηρητές 
- Χειριστές του Τομέα Λειτουργίας της Μονάδας 5)*. 

3.3. Στις λοιπές θέσεις εργασίας (π.χ. ομάδες εργασίας εντός των Τομέων 
Συντήρησης, Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος και Δ/0), θα τοποθετηθεί 
μέρος του προσωπικού που σήμερα απασχολείται σε κοινές Θέσεις εργασίας των 
Μονάδων 4 και 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'. Ειδικότερα, το προσωπικό κάθε 
ομάδας εργασίας μοιράζεται μεταξύ των αντίστοιχων θέσεων του Κλάδου ΑΗΣ 
Μεγαλόπολης 5 και της Μονάδας 4, που εισφέρεται στον υπό απόσχιση Κλάδο 
ΑΗΣ Μεγαλόπολης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις τεχνικές ιδιαιτερότητες 
των δύο Μονάδων του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β · (η Μονάδα 4 είναι Λιγνιτική, ενώ η 
Μονάδα 5 είναι Φυσικού Αερίου) και τα επιπλέον συστήματα που έχει η Λιγνιτική 
Μονάδα 4 (π.χ. συγκροτήματα λιγνίτη, τέφρας και αποθείωσης). 

Καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του ως άνω προσωπικού που θα 
τοποθετηθεί στον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, είναι η προοπτική μεγαλύτερης 
παραμονής στο νεοσύστατο ΑΗΣ, βάσει του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος του προσωπικού. Ειδικότερα, η Μονάδα 5 είναι νέας τεχνολογίας 
και έχει μακροχρόνια προοπτική λειτουργίας, δεδομένου ότι τέθηκε πρόσφατα σε 
λειτουργία (προ 2 ετών). Με το ως άνω κριτήριο διασφαλίζεται, κατά το 
δυνατόν, η μελλοντική λειτουργία του εν λόγω Σταθμού δεδομένης της 
αδυναμίας της Επιχείρησης να προβεί σε νέες προσλήψεις, λόγω των 
περιορισμών που θέτουν οι υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις περί των 
προσλήψεων. 
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Συγκεκριμένα: 

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

β) 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.). 

* Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα ήταν το λιγότερο παράδοξο αν 
όχι μη νόμιμο, να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία από αυτήν της παραμονής των 
εργαζομένων στις οργανικές τους θέσεις απασχόλησης (θέσεις εναλλασσόμενης 
φυλακής) του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, δεδομένου ότι είχαν τοποθετηθεί και 
απασχολούντο σε αυτές από έναρξης λειτουργίας της Μονάδας 5 του ΑΗΣ 
Μεγαλόπολης Β · . 

4. Κατόπιν σχετικής μελέτης από τα αρμόδια στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης 
Παραγωγής προτάθηκε και εγκρίθηκε με τη 48/23.5.2018 Απόφαση του ΔΣ/ΔΕΗ, ο 
συνολικός αριθμός θέσεων που απαιτείται για να στελεχωθεί ο Κλάδος ΑΗΣ 
Μεγαλόπολης 5, ο οποίος ανέρχεται συνολικά (συμπεριλαμβανομένων και των 
θέσεων στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων) σε 114. Επισυνάπτεται το σχετικό 
Οργανόγραμμα που περιλαμβάνει την οργανωτική δομή με αριθμό εργαζομένων ανά 
Τομέα, Υποτομέα, Κλιμάκιο και Ομάδα που θα στελεχώσουν τον εν λόγω Κλάδο. 

Οίκοθεν νοείται ότι ο εν λόγω αριθμός εργαζομένων κρίθηκε ως ο απαραίτητος για τη 
λειτουργία του εν λόγω Σταθμού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι ο παραμένων 
αριθμός εργαζομένων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β · ομού μετά των εργαζομένων στον 
ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α · επαρκούν για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των 

Μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α · και Β ·, αντίστοιχα. 

5. Τα οργανογράμματα των συσταθεισών νέων εταιρειών με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν έχουν ολοκληρωθεί, η δε μελέτη βιωσιμότητας 
αυτών με τα πλήρη οικονομοτεχνικά στοιχεία δεν δύναται να σας χορηγηθεί. Σε κάθε 
περίπτωση στην παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν.4533/2018 ορίζεται ότι « ... το Ελληνικό 
Δημόσιο και η ΔΕΗ ΑΕ οφείλουν να διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητα και 
ανταγωνιστικότητα των εισφερόμενων κλάδων και των νέων εταιρειών σύμφωνα με 
την καλώς νοούμενη επιχειρηματική πρακτική που εύλογα θα επεδείκνυε κάθε 

συνετός επιχειρηματίας του αντίστοιχου κλάδου, ... ». 

6. Στους εργαζόμενους που μεταφέρονται στους υπό απόσχιση κλάδους λιγνιτικής 

ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης και 
ακολούθως στις συσταθείσες ανώνυμες εταιρείες παρέχεται η προστασία που ορίζεται 
στο άρθρο 4 του ν. 4533/2018. 

Σχετικά με τη διευκρίνιση που αιτείστε επί του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του εν 
λόγω άρθρου, όπου αναφέρεται ότι «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα 
νόμο, ... », εικάζουμε ότι εννοεί ότι στη διάταξη του εδαφίου 2 της παρ. 2 του εν λόγω 
άρθρου υφίσταται επωφελέστερη ρύθμιση για τους εργαζόμενους από αυτήν του 
άρθρου 5 του ΠΔ 178/2002, καθόσον στη διάταξη του εδαφίου 2 της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν.4533/2018 ορίζεται ότι «Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προβούν 
για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις ανθρώπινου 
δυναμικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ ΑΕ εξαιτίας των αποσχίσεων για χρονική 
περίοδο έξι (6) ετών από την ολοκλήρωση αυτών.» 

7. Στους εργαζόμενους που θα αποχωρούν από τις νέες θυγατρικές εταιρείες ή τις 
εταιρείες των επενδυτών θα καταβάλλεται, στις οριζόμενες στο νόμο περιπτώσεις 

λύσης σύμβασης εργασίας, η νόμιμη αποζημίωση, με τον περιορισμό της διάταξης της 
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παρ. 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού Ν.173/1967, όπως εκάστοτε ισχύει και 
εφόσον ισχύει γι αυτές τις εταιρείες. 

Με δεδομένη τη διάταξη της υποπαρ. lα. της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4533/2018, 
όπου ορίζεται ότι «Από την ολοκλήρωση της απόσχισης των κλάδων και εισφοράς 
στις δύο νέες εταιρείες, αυτές υποκαθίστανται αυτοδικαίως σε όλα τα εν γένει 
δικαιώματα, τις υποwεώσεις και τις έννοuες σκέσεις της ΔΕΗ ΑΕ που αφορούν στους 
εργαζόuενους στους εισφερόuενους κλάδους με συuΒάσεις ή σκέσεις εργασίας ... », 
αλλά και τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 178/2002, όπου ορίζεται ότι 
«1. Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάuενα 
δικαιώuατα και υποwεώσεις που έκει ο uεταΒιΒάζων από σύμΒαση ή σκέση εργασίας 
uεταΒιΒάζονται στο διάδοκο.», προκύπτει ότι η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου 
με τον εργοδότη ΔΕΗ ΑΕ δεν διακόπτεται με τη μεταφορά του εργαζόμενου στον υπό 
απόσχιση κλάδο και την εισφορά αυτού στη νέα εταιρεία, αλλά συνεχίζει ως ενιαία 
σύμβαση εργασίας, εφόσον αυτή μεταβιβάζεται ως έχει στη διάδοχο εταιρεία. 

8. Εφόσον όλο το προσωπικό που απασχολείται στους προαναφερόμενους υπό απόσχιση 
κλάδους (με τις εξαιρέσεις για τις οποίες γίνεται μνεία ανωτέρω), κρίνεται απαραίτητο 
για την επιχειρησιακή συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής 
ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας αυτών, δεν θα υπάρξει πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου. 

Παρότι η ακολούθως περιγραφόμενη διαδικασία δεν αφορά στα μέλη του Σωματείου 
σας, πληροφορικά θέτουμε υπόψη σας, ότι εξετάζεται και θα ληφθεί σχετική 
Απόφαση ΔΣ/ΔΕΗ, η κάλυψη επιτακτικών αναγκών σε Καταστήματα της Γενικής 
Διεύθυνσης Εμπορίας με μετάθεση Διοικητικοοικονομικού προσωπικού από τον υπό 
απόσχιση κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης 
και στους Τομείς Κεντρικής Συντήρησης της ΔΕΘ της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής 
με μετάθεση Τεχνικού προσωπικού από τους υπό απόσχιση κλάδους λιγνιτικής 
ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης. 

9. Ο οικισμός της ΔΕΗ Μεγαλόπολης δεν εισφέρεται στον υπό απόσχιση κλάδο 
λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Επί του 
παρόντος δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση Διοίκησης για τους εργαζόμενους που 
κατοικούν σε αυτόν και μεταφέρονται στον υπό απόσχιση κλάδο. 

10. Μετά την πάροδο της διετίας από την υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας, κατά 
την οποία η ΔΕΗ ΑΕ οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης με σκοπό την 
εκ νέου πρόσληψη του μεταφερόμενου προσωπικού στις δύο νέες εταιρείες (παρ. 3 
του άρθρου 4 του Ν.4533/2018), εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, το εν λόγω 
προσωπικό δύναται να συμμετάσχει στις διαδικασίες πρόσληψης που τότε θα ισχύουν 
στη ΔΕΗ. 

11. Η απαλλοτρίωση του οικισμού Τριποτάμου του Δήμου Μεγαλόπολης και κτηματικής 
έκτασης γύρω από αυτόν, έχει συντελεστεί με την παρακατάθεση της αποζημίωσης 
(€16.634.571,13) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως ορίστηκε με την 
310/2016 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου. Η ειδοποίηση των 
δικαιούχων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 185/11.08.2017. Οι προσωρινές τιμές 
μονάδας αποζημίωσης που καθόρισε το Μονομελές Εφετείου Ναυπλίου θεωρήθηκαν 
υψηλές από την Επιχείρηση και αυτή προσέφυγε στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου για 
τον προσδιορισμό των οριστικών τιμών. Η δικάσιμος ορίστηκε στις 21.02.2018 και 
δόθηκε αναβολή μετά από αίτημα των δικαιούχων της αποζημίωσης για την 
06.02.2019. 

Σε εφαρμογή της 36/2017 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης για την 
αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης έγινε η lη Συμπληρωματική 
παρακατάθεση για ποσό €19.599,04 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η 
ειδοποίηση των δικαιούχων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 18/05.02.2018. 
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Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης αρνήθηκαν να παραδώσουν ελεύθερες τις ιδιοκτησίες 

τους μετά από εξώδικη πρόσκληση της Επιχείρησης και, σε εφαρμογή του 

Ν.2882/2001, η ΔΕΗ ΑΕ προσέφυγε στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου για τη 

Διοικητική Αποβολή τους από τις ιδιοκτησίες τους. Ορίστηκε δικάσιμος στις 

16.05.2018 και δόθηκε αναβολή μετά από αίτηση των δικαιούχων της αποζημίωσης 
για την 07 .11.2018. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Επιχείρηση έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες 

ενέργειες για την ομαλή εξέλιξη της εκμετάλλευσης στην περιοχή Τριποτάμου. 

Παράλληλα έχει εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να 

εξασφαλισθεί η τροφοδοσία των δυο μονάδων ΑΗΣ Μεγαλόπολης 3 και 4. 

12. Σχετικά με την ένταξη, μετάταξη, προαγωγή και εν τις γένει υπηρεσιακές μεταβολές 
των εργαζομένων που μεταφέρονται στους υπό απόσχιση κλάδους λιγνιτικής 

ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης, αυτές θα 

υλοποιούνται από τα αρμόδια όργανα των νέων θυγατρικών εταιρειών, με την 

υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ, μέσω συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών, όπως εξάλλου ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν.3533/2018. 

13. Τέλος, επί του ζητήματος που θέσατε στη συμφιλιωτική σύσκεψη που διεξήχθη στις 
31.5.2018 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, σχετικά με την απόρριψη από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποψηφιότητας που 

κατετέθη από εργαζόμενο της ΔΕΗ ΑΕ και μέλος του Σωματείου σας σε προκήρυξη 

της εν λόγω εταιρείας για κάλυψη θέσης ευθύνης (Περιοχή Καλαμάτας), θέτουμε 

υπόψη σας ότι η εν λόγω αίτηση ορθώς απορρίφθηκε, καθότι, ως οφείλατε να 

γνωρίζετε, οι προκηρύξεις θέσεων ευθύνης απευθύνονται μόνο στο προσωπικό που 

υπηρετεί στην κάθε εταιρεία (είτε ΔΕΗ ΑΕ, είτε ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ). Εν προκειμένω, ο ως 

άνω εργαζόμενος της ΔΕΗ ΑΕ θα πρέπει πρώτα να μετακινηθεί με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3533/2018 ως απλός 
εργαζόμενος στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και στη συνέχεια να συμμετάσχει, εφόσον έχει τα 

απαιτούμενα προσόντα, σε προκηρύξεις κάλυψης θέσεων ευθύνης. 

14. Μεταξύ άλλων, σας αποστέλλουμε συνημμένα το αρχικό Οργανόγραμμα του ΑΗΣ 
Μεγαλόπολης Β' (ιστ' σχετικό) ως έχει κατά χρονική στιγμή προ της δημιουργίας του 

Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, και επί του οποίου εφαρμόζονται τα κριτήρια της 

Απόφασης ΔΝΣ 56/2018 (επισυνάπτεται), ώστε να στελεχωθεί η Οργανωτική Δομή 
Κλάδου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, όπως λεπτομερώς αποτυπώνεται στο συνημμένο 
Οργανόγραμμα (ιζ' σχετικό). 

15. Επιπροσθέτως διαβιβάζεται και το ηλεκτρονικό μήνυμα της 22.5.2018 ώρα 18:09, με 
το οποίο ο Σύλλογός σας, όπως και η ΓΕΝΟΠ και το σύνολο της Εκπροσώπησης, 

έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, πολύ πριν λάβει χώρα η Τριμερής 

Συμφιλιωτική Συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 31.5.2018 στο Υπουργείο 
Εργασίας, και κατά τούτο ο Σύλλογός σας ήταν πλήρως ενημερωμένος για τον όλο 

σχεδιασμό πριν τη λήψη των σχετικών αποφάσεων που αφορούσαν στην εφαρμογή 
του Ν.4533/2018, αλλά και των έκτοτε ληφθεισών αποφάσεων επί του θέματος 

αυτού. 

Συνημμένα: 
- Τα σχετικά 
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Κοινοποιήσεις: 

- Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Σταδίου 29 
101 10 Αθήνα 
(Αφορά τα α' έως δ' σχετικά έγγραφα του 
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ) 
Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Λ. Μεσογείων 119 
115 26 Αθήνα 
(Αφορά τα α' έως δ' σχετικά έγγραφα του 
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ) 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εργασίας 
Σταδίου 29 
101 10 Αθήνα 
(Αφορά τα α' έως δ' σχετικά έγγραφα του 
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ) 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

- ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

- ΛΑΓΗΕ 

- ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 

- Πρωτοβάθμια Σωματεία 
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