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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΙΣΗΣ 
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Αρ. Πρωτ.: 27066/1791 

ΠΡΟΣ 

1) ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΜΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΙΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ••ΣΥΑΑΟΓΟΣ ΔΙΠλΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ ΠΗΝ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑ!ΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ» 

ΕΡΓΑΙΙΑ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥ λλΟΓΙΚΩΝ ΡΥθΜΙΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 

Ταχ. Κώδικας.: 10110 -Αθήνα 

Πληροφορίες: Ρ. Παρασκευόπουλου 

Τηλέφωνο: 2131516285-291 

E ·mail: rparaskevopouLou@ypakp.gr 

E-maiι: sgkoudroLoLos@ypakp.gr 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση σύσκεψης. 

Διά του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτής κ. 

Παλαιολόγου 

Ε -maH: paLaio®paιaioιogosLawνers. com 

2) ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ «Δ.Ε.Η. Α.Ε.•• 

E-maiL: info@dei.com.gr 

a. antoniadou@dei.com.gr 

g. damaskos@dei.com.gr 

ΚΟΙΝ.: 

Γρ. Υπουργού 

Γρ. Γεν.Γραμματέα 

Σχετ.: Το από 26·4·2018 αίτημα της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης 

(επισυνάπτεται). 

Σάς καλούμε σε συμφιλιωτική σύσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3Α του Ν. 

3996/2011, όπως ισχύει και 13 του Ν. 1876/90, που θα γίνει την Πέμπτη 24/ 5/2018 και 

ώρα 14.00 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, στον Ίο όροφο, γραφείο Γενικού Γραμματέα, με αντικείμενο 

συζήτησης: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΒΟΥΑΕΥΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ». 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
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"' ... ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΣΑΣ 
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ΑΙΤΗΜΑ 

Αρ.Γεν.Πρωτοκόλλου: 
ΊΑ ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ειδικό Πρωτ. Δ/νσης: Δ8 

ΑΠΕ: 

-·------ - -- --------

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος 

Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Στουρνάρα αριθ. 73 (Πλατεία Βάθης), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Τυγχάνουμε πρωτοβάθμιο ομοιοεπαγγελματικό σωματείο πανελλήνιας εκτάσεως, 

με μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς (Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, 

Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους, Χημικούς Μηχανικούς, 

.Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, κλπ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή 

άλλου ισότιμου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μέλη του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που συνδέονται με σύμβαση ή σχέση 

εργασίας οποιασδήποτε μορφής με τις εταιρείες του ομίλου ΔΕΗ και του ΛΑΓΗΕ 

ΑΕ. 

Επειδή στις 18-4-2018 κατατέθηκε στη Βουλή, με τη διαδικασία του επείγοντος, 

χωρίς να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο <<Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση 

στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού». 

Το νομοσχέδιο αυτό, που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίστηκε 

στις 25-4-2018, ρυθμίζει μία σειρά εργασιακών ζητημάτων στον Όμιλο της ΔΕΗ, 

επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων -

μελών του Συλλόγου μας που απασχολούνται στους κλάδους που αποσχίζονται 

από τη ΔΕΗ και θα μεταβιβασθούν σε τρίτους ιδιώτες. 

Επειδή αποστείλαμε στις 23-4-2018 εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία πρόσκληση 
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μετ' επιφύλαξης δικαιωμάτων προς τη Διοίκηση της- ΔΕΗ, ζητώντας όπως / 

πραγματοποιηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με το Σύλλογο μας στο πλαίσιο 

του π.δ. 240/2006, πλην όμαις η τελευταία ούτε ιχπάντησε ούτε πολύ περισσότερο 

εισήλθε σε διάλογο και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της. 

Επειδή με τη διάταξη του άρθρου l3 του ν. 1876/1990 ορίζεται ότι <<Για 

οποιοδ'ήποτε θέμα που προκW..εί διένεξη με αφορμι7 τη σχέση εργασίας.· και αν 

ακόμη δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής σύμβασης, μπορεί να ζητηθεί για 

τη διευθέτησή του, από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις ή και από τον 

εργοδότη ατομικά, η παρέμβαση συμφιλιωτή. Ο συμφιλιωτής προσπαθεί να επιτύχει 

την προσέγγιση των απόψεων των μερών το συντομότερο δυνατό για τον 

τερματισμό της διένεξης. Στο τέλος της συμφιλιωτικής διαδικασίας συντάσσεται 

πρωτόκολλο που υπογράφεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και το συμφιλιωτή, 

στο οποίο βεβαιώνεται η συμφωνία ή η διαφωνία των μερών». 

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, με τις διατάξεις του ψηφισθέντος πλέον 

σχεδίου νόμου θίγονται επί τα χείρω και ανατρέπονται οι εργασιακές σχέσεις του 

προσωπικού των υφιστάμενων σήμερα υπηρεσιακών μονάδων της ΔΕΗ στη 

Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, αφού ρητά ορίζεται ότι μετά τη 

μεταβίβαση των μετοχών των εταιριών που πρόκειται να συσταθούν με τη 

απόσχιση, το εργασιακό καθεστώς κατά παρέκκλιση από τα επί σειρά πολλών 

ετών για όλο το προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ θα ρυθμίζεται από τις κοινές 

διατάξεις της Εργατικής νομοθεσίας και τον Κανονισμό Προσωπικού που θα 

καταρτισθεί, χωρίς καμία περαιτέρω διασφάλιση των συνθηκών εργασίας και 

αυτών καθαυτών των θέσεων εργασίας. 

Επειδή κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η προσφυγή στη συμφιλιωτική 

διαδικασία, καθώς καθίσταται μείζον εργασιακό για τα μέλη του Συλλόγου μας, 

που απασχολούνται μέχρι σήμερα στις υπηρεσιακές μονάδες της ΔΕΗ στη 

Μεγαλόπολη και τη Φλώρινα που πρόκειται ν' αποσχιστούν, το ζήτημα της τύχης 

και των συνθηκών εργασίας τους μετά την μεταβίβαση των νέων εταιριών που θα 

προκύψουν από την απόσχιση σε τρίτους ιδιώτες. 
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' • ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

ΑΠΟΥΜΑΣΤΕ 

Να ορισθεί η ταχύτερη δυνατή ημερομηνία για την πραγματοποίηση τριμερούς 

συνάντησης/σύσκεψης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του Συλλόγου μας και 
. . . 

της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΑ.Ε.». 
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