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ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος 

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

Στουρνάρη αριθ. 73 - 75, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

Σε συνέχεια της από 31.05.2018 συμφιλιωτικής σύσκεψης ενώπιον του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

προς επίρρωση των όσων προφορικώς αναπτύξαμε σχετικά με τις επερχόμενες 

αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στην ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας των 

διατάξεων του Ν. 4533/2018, συμπληρώνουμε τα ακόλουθα: 

Ήδη με σειρά έγγραφων οχλήσεών μας, τόσο προς τη Διοίκηση της ΔΕΗ 

Α.Ε. όσο και προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γνωστοποιήσαμε την αντίθεσή μας με το 

περιεχόμενο των διατάξεων του Ν. 4533/2018 και το έκνομο των έως σήμερα 

ενεργειών του ομίλου.   

Όπως και προφορικώς αναπτύχθηκε ενώπιών σας, εκ των ανωτέρω 

νομοθετικών διατάξεων, οι οποίες πλαισιώνουν τις διαδικασίες απόσχισης και 

εισφοράς δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. και από την μέχρι σήμερα 

τηρούμενη διαδικασία, διαλαμβάνεται εναργώς η μεθόδευση από μέρους τόσο 

της διοίκησης του οργανισμού όσο και της πολιτικής ηγεσίας, της ανατροπής των 

υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων στον Όμιλο της ΔΕΗ Α.Ε, θέτοντας τους 
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εργαζόμενους της σε δυσμενέστερη  θέση, καθιστώντας αβέβαιη τη διαφύλαξη 

των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. 

Πέραν του περιεχομένου των διατάξεων του εν θέματι νομοθετικού 

πλαισίου, όπως απεδείχθη κατά την συμφιλιωτική διαδικασία ενώπιών σας, η 

διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. ουδέποτε προέβη, ως ήταν υποχρεωμένη, στη διενέργεια 

διαβουλεύσεων ως ορίζεται εκ των διατάξεων του π.δ. 240/2006 «περί θεσπίσεως 

γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με 

την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου».  

Αντιθέτως, η διοίκηση της εργοδότριας εταιρίας, αντιμετώπισε το εν 

θέματι ζήτημα όλως τυπικά, διατυπώνοντας ότι κάλεσε απλώς τους 

εργαζόμενους σε συνάντηση μη έχοντας σκοπό να διαβουλευτεί, αλλά απλά να 

αποτυπώσει τις όποιες θέσεις της.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προφορικώς διατυπώθηκαν από την 

διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ανωτέρω τις 31.05.2018 συμφιλιωτική διαδικασία 

και κατά συνέπεια ομολόγησε ενώπιών σας, η εργοδότρια εταιρία ουδέποτε 

προέβη, ως το π.δ. (άρθρο 4) ορίζει, σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων, επικαλούμενη το Διευθυντικό της δικαίωμα.  

Είναι δε άξιο αναφοράς, ότι ρητώς διατυπώθηκε κατά την ανωτέρω 

συζήτηση ότι δεν προσκόμισε (αν και ζητήθηκαν) οικονομικά στοιχεία από 

μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. γεγονός το οποίο από μόνο του συνηγορεί στην μη τήρησή 

της διαδικασίας των διαβουλεύσεων, όπως αυτή νομοθετικά ισχύει.  Αρκεί να 

υπομνησθεί ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 4 του π.δ. 240/2006 

ορίζεται ότι κατά την διαδικασία των διαβουλεύσεων οι εργαζόμενοι πρέπει να 

ενημερώνονται από τον εργοδότη α) σχετικά με την πρόσφατη και την 

πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης ή της εγκατάστασης, β) σχετικά με την κατάσταση, τη 

διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση 

ή εγκατάσταση, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως 

προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται και γ) 

σχετικά με αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές 

στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων όσων καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις του 

π.δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων, ή 
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τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

98/50/ΕΚ του Συμβουλίου" (ΦΕΚ 162 Α΄)». 

Η ανωτέρω έκνομη και κακόπιστη στάση της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. 

ενδυναμώνεται και απ’ το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα οπουδήποτε απήντησε 

στις πολυάριθμες επιστολές μας, με τις οποίες εκθέταμε μείζονος σημασίας, για 

το μέλλον των εν θέματι εργασιακών σχέσεων, ερωτήματα.  

Μετά λύπης μας ωστόσο έχουμε βρεθεί, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, 

ενώπιον μίας άκαμπτης στάσης, η οποία με την επίκληση της δήθεν 

νομιμότητας του Ν. 4355/2018 μεθοδεύει τις διαδικασίες ανατροπής των 

εργασιακών σχέσεων του ομίλου, πλήττοντας καίρια δικαιώματα των 

εργαζομένων.       

Ειδικότερα,  στο άρθρο  4 του Ν. 4533/2018 περιγράφεται η μετατροπή του 

status των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. μετά την 

μεταβίβαση των μετοχών κάθε εταιρείας, με απώτερο αποτέλεσμα την 

κατάλυση όλων των υφιστάμενων εργασιακών δικαιωμάτων τα οποία 

θεμελιώνονται σε κανονισμό ή συλλογική ρύθμιση.  

 Η ως άνω μεθόδευση διαλαμβάνεται και από το ότι η διοίκηση με 

διαδικασίες εκτός της προβλεπόμενης πρακτικής (προκήρυξης θέσεων βάσει 

κανονισμού – τήρηση ανοιχτής διαδικασίας) προωθεί την κάλυψη θέσεων με 

μετακίνηση προσωπικού θέτοντας σε κίνδυνο τις λοιπές οργανωτικές μονάδες 

της ΔΕΗ Α.Ε. και την υπό σύσταση θυγατρική εταιρεία του ν. 4533/18. 

Αποδεικτικό της εκτροπής από τη προβλεπόμενη διαδικασία αποτελεί η 

εξαγγελθείσα από τη Διοίκηση μετακίνηση, προς τη μονάδα ΜΕΓ 5 περίπου του 

½ των απασχολούμενων της μονάδας ΜΕΓ 4, η οποία θα προκαλέσει σημαντική 

δυσλειτουργία στη μονάδα. Για το πως θα καλυφθούν τα κενά που θα 

προκύψουν στη ΜΕΓ 4, από την προαναφερόμενη εξαγγελθείσα μετακίνηση, 

χωρίς να  προκληθεί δυσλειτουργία σε άλλη οργανική μονάδα, δεν υπάρχει 

καμία επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση της Διοίκησης μέχρι σήμερα.  

Όλως ενδεικτική της μέχρι σήμερα στάσης της διοίκησης, είναι και η 

άρνηση χορήγησης του σχετικού οργανογράμματος των οργανικών μονάδων 

των υπό σύσταση θυγατρικών εταιρειών που προτίθεται η ΔΕΗ Α.Ε. να προτείνει 

στις νέες Διοικήσεις των δύο θυγατρικών εταιρειών.    

Επιπροσθέτως, το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4533/2018, ορίζει ότι το 

προσωπικό το οποίο απασχολείται σε υπηρεσιακές μονάδες που τίθενται εκτός 
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λειτουργίας καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων της 

Μεγαλόπολης και Μελίτη Φλώρινας που δεν εισφέρεται δύναται : 

α) να μετατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. 

για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ή  

β) να μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν 

αίτησης του εργαζόμενου και αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ 

Α.Ε. και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας, στις οποίες αποφάσεις θα 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός 

του μετακινούμενου προσωπικού ή  

γ) να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε, 

 γεγονός το οποίο καθιερώνει έναν πρωτοφανή εργασιακό περιορισμό, 

για τους εναπομείναντες στις αποσχισθείσες μονάδες δημιουργώντας έτσι  

αίσθημα πλήρους εργασιακής ανασφάλειας και αποκλεισμού. Ταυτόχρονα δε, η 

ανωτέρω διάταξη πλήττει  κατάφορα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα 

εργασίας. 

Η ανωτέρω αναφορά μας, περί μεθόδευσης της εν θέματι διαδικασίας 

απόσχισης, ενδυναμώνεται από την ίδια την στάση της διοίκησης, η οποία με την 

από 07.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβην όλως 

παρανόμως, στον ορισμό της 31.3.2018 (ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών 

καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕΗ των κλάδων λιγνιτικής 

ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης και την εισφορά τους στις νέες 

εταιρείες που θα ιδρυθούν σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018) ως δήθεν 

ημερομηνίας απόσχισης. Γεγονός από το οποίο συνάγεται ευθέως η πρόθεση 

εγκλωβισμού του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς τάσσοντας ως ημερομηνία 

απόσχισης, όχι την πραγματική ημερομηνία αναγκαστικής μετακίνησης του 

προσωπικού αλλά την ημερομηνία  σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για 

την απόσχιση, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες των διατάξεων του 

άρθρου 4 παρ. 4 του  Ν. 4533/2018.   

Στον εν λόγω Νόμο (άρθρο 4, παρ. 3) υπάρχει η δέσμευση για δύο χρόνια 

να μη μπορεί η ΔΕΗ να προσλάβει προσωπικό που έχει εισφερθεί στις νέες 

εταιρείες. Η ΔΕΗ παρ΄ όλα αυτά δεν προέβη σε καμία ενέργεια μετά τη ψήφιση 

του νόμου προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε όποιον από το 

προσωπικό  το επιθυμεί, με απλή αίτηση, μετά από τα δύο χρόνια να επιστρέψει 
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στη ΔΕΗ, παρότι εκπαίδευσε το προσωπικό αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις 

αφορά προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ, της τελευταίας 

διετίας.  

Για αδιευκρίνιστους λόγους δεν έχουν εξετασθεί και δεν έχουν 

διεκπεραιωθεί τεκμηριωμένα αιτήματα μεταθέσεων συναδέλφων που πρόκειται 

να εισφερθούν στις προς απόσχιση εταιρείες και τα οποία υποβλήθηκαν 

εγγράφως  πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Τι θα γίνει με τα αιτήματα αυτά; 

Θα εξεταστούν για υλοποίηση και πότε; 

Επιπροσθέτως είναι ουσιώδες να διευκρινιστεί τι πρόκειται να ισχύσει για 

τις αποζημιώσεις - απαλλοτριώσεις των Ορυχείων της περιοχής Φλώρινας από 

πλευράς ΔΕΗ, εφόσον βρεθεί αγοραστής της θυγατρικής εταιρίας, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης τα επόμενα χρόνια. 

Εφόσον βρεθεί αγοραστής της θυγατρικής εταιρίας και συντάξει 

καινούριο καταστατικό και κανονισμό προσωπικού η ισχύουσα συλλογική 

σύμβαση εργασίας θα έχει ισχύ ή όχι; Τι θα  ισχύσει για τις νομοθετικές  

δεσμεύσεις περί 6ετίας (ν 4533/18, άρθρο 4, παρ. 2); Θα υπάρξουν συγκεκριμένες 

ρυθμίσεις και δεσμεύσεις στις συμβάσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει η 

δυνατότητα ολοκληρωτικής αλλαγής των όσων ισχύουν σήμερα στη ΔΕΗ και 

ποιες θα είναι αυτές; 

Τι πρόβλεψη έχει γίνει από τη Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ, για τους 

Διπλωματούχους  Μηχανικούς που θα εισφερθούν στις θυγατρικές εταιρίες από 

τη μητρική εταιρία, σχετικά με τις εκκρεμούσες εισφορές που διεκδικεί δικαστικά 

το πρώην  ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ από τη ΔΕΗ. Αν θα υπάρχει χρέος προς τον ΕΦΚΑ 

(πρώην ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ) πως θα διαμορφωθεί το νέο ασφαλιστικό προφίλ για 

αυτούς τους συναδέλφους;  

Θα καταβληθούν από τη ΔΕΗ οι διεκδικούμενες εργοδοτικές οφειλές  

προς το ΤΣΜΕΔΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς οι οποίοι είχαν διπλή 

ασφάλιση μέχρι 31.12.2016, πριν μεταφερθούν στις νέες εταιρείες ώστε να μην 

υπάρχουν εκκρεμότητες;  

Δεν έχει διευκρινιστεί για την περίπτωση που ο επενδυτής προχωρήσει σε 

οποιαδήποτε απόλυση προσωπικού εάν για τον υπολογισμό της αποζημίωσης 

θα μετρήσουν και τα χρόνια προϋπηρεσίας στη ΔΕΗ. 

Παραμένει αδιευκρίνιστη η στάση της Διοίκησης για την πρόθεση 

αξιοποίησης του εξειδικευμένου προσωπικού που θα εισφερθεί, 

 α. για την  περίπτωση χρεοκοπίας του αγοραστή της θυγατρικής εταιρίας 

όπως και  
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β. για την περίπτωση που ο αγοραστής κινούμενος επενδυτικά για την 

εξασφάλιση εμπορικού κέρδους δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω της 

λειτουργίας των σταθμών (πχ λόγω αυξημένων τιμών δικαιωμάτων εκπομπής 

CO2) αλλά μέσω της άδειας παραγωγού συνεχίσει να εμπορεύεται ηλεκτρική 

ενέργεια μέσω του διασυνδεδεμένου συστήματος. 

Για τους συναδέλφους μηχανικούς κάτω της 10ετίας έχει γίνει 

αξιολόγησή τους μέσω συνέντευξης. Για τους υπόλοιπους τι θα ισχύσει και γιατί 

δεν έχει γίνει έως τώρα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία;  

Θα ολοκληρωθεί η ένταξη στη ΔΕΗ των συναδέλφων οι οποίοι 

προσελήφθησαν τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν ενταχθεί ακόμη; 

Στο Άρθρο 3 παράγραφος 10 του νόμου 4533/18, τίθεται υποχρεωτικός 

περιορισμός ως προς την αποδιδόμενη ισχύ της μονάδας ΦΑ Μεγαλόπολη 5 της 

ΔΕΗ Α.Ε στα 500MW, έναντι των 811 MW της εγκεκριμένης από τη ΡΑΕ Άδειας 

παραγωγής (ΑΔ 01218 ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/750/7280 -4.7.2008) 

Η ρύθμιση αυτή εν γνώσει της Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ, αποτελεί βίαιη 

παρέμβαση της Πολιτείας στην Αγορά η οποία λειτουργεί βάσει ρυθμίσεων της 

ΡΑΕ (Κώδικας Συναλλαγών Η/Ε και Κώδικας Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Η/Ε) και προφανώς οδηγεί στην πριμοδότηση των υπό πώληση 

λιγνιτικών Μονάδων 3 & 4 αλλά και των υπόλοιπων ιδιωτών παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί αδικαιολόγητη οικονομική 

ζημία της Επιχείρησης από την αδυναμία πλήρους εκμετάλλευσης της υπόψη 

Μονάδας. Τι προτίθεται να πράξει η ΔΕΗ ΑΕ για την εξασφάλιση των 

οικονομικών συμφερόντων της; 

Στο μεσοπρόθεσμο συμπληρωματικό πρόγραμμα (Supplemental 

memorandum of understanding, 3rd review of the ESM Programme, Greece, draft 

18.1.2018) που επέβαλλε τη ψήφιση του ν4533/18 προβλεπόταν ταυτόχρονα και η 

αποκλιμάκωση των ποσοτήτων ΝΟΜΕ (p. 32) τις οποίες η ΔΕΗ παρέχει. Επειδή 

στο Ν. 4533/18 δεν υπήρξε σχετική νομοθετική ρύθμιση παρά μόνο επιβλήθηκε 

βεβιασμένα η πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ με προδιαγεγραμμένη την 

περαιτέρω οικονομική ζημία της Εταιρείας, ερωτάται η Διοίκηση τι προτίθεται να 

πράξει για την εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Εταιρείας; 

Ως εκ των ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενων και σε συνέχεια των 

όσων προφορικώς εκτέθηκαν ενώπιον σας, ζητούμε από την διοίκηση της ΔΕΗ 

Α.Ε. –(όπως άλλωστε νομοθετικά και συμβατικά δεσμεύεται):  

Να προβεί άμεσα και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης 

στην προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 με 
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δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων χωρίς 

κανένα αποκλεισμό και τυχόν μεθοδεύσεις.  

Να δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους ανεξαιρέτως τους 

εργαζομένους των υπό σύσταση νέων θυγατρικών του ομίλου - και πριν την 

πώληση αυτών (6 μήνες) - σε όλες τις διαδικασίες, κάλυψης οργανικών θέσεων 

μέσω προκήρυξης, μετατάξεων και μεταθέσεων εντός της ΔΕΗ Α.Ε. και των 

θυγατρικών εταιρειών της 

Να προβεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου πριν την οριστική απόσχιση 

των προς πώληση λιγνιτικών μονάδων, τη μετακίνηση και την εισφορά του 

προσωπικού και όχι μετά με σαφείς όρους και προϋποθέσεις. 

Να λάβει υπόψη, όλους τους κανόνες για την ασφαλή και εύρυθμη 

λειτουργία όλων των μονάδων του ενεργειακού κέντρου χωρίς να προκληθεί 

βλάβη με τις ενέργειές της σε αυτές όπως αυτό ορίζεται και στις διατάξεις του Ν. 

4533/2018. 

Να απαντήσει εγγράφως στα ερωτήματα που τέθηκαν, με τις από 

27.2.2018, 8.5.2018, 10.5.2018 και 22.5.2018 Επιστολές του Συλλόγου μας, 

προφορικά από, τον Πρόεδρο, μέλος του ΔΣ και τους νομικούς εκπροσώπους του 

Συλλόγου στη συμφιλιωτική σύσκεψη στις 31.5.2018 στο Υπουργείο Εργασίας και 

με το παρόν συμπληρωματικό υπόμνημα. 

Να παράσχει όλα τα οικονομικά και άλλα στοιχεία σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του π.δ. 240/2006. 

Ομόφωνα το ΔΣ 

 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

       ΓΡ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ                                 ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

                                                                                                                            αα 

                                                                                         Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                                                                Κ. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ 

 


