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Παρέμβαση της ΓΣΕΕ προς
τον Πρόεδρο και ΔΝΣ της ΔΕΗ
Α.Ε. κ. Μ. Παναγιωτάκη,
ύστερα από επιστολή του
συλλόγου μας για τα
εργασιακά
δικαιώματα
μητέρων που υιοθετούν
παιδί.

Αριθ. Πρωτ. 134

Αθήνα, 4/4/2018

ΠΡΟΣ: Γεν. Δ/ντή ΑΝΠΟ
κ. Γ. Δαμάσκο
ΘΕΜΑ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Κύριε Γενικέ,
Πάγια και σταθερή θέση του ΣΕΠ είναι η διεκδίκηση για ΣΣΕ να είναι προσανατολισμένη στην κατοχύρωση των
θέσεων εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων και στη διασφάλιση των αμοιβών και παροχών, χωρίς να
γίνεται διάκριση μεταξύ του προσωπικού.
Στην κατεύθυνση αυτή σας καλούμε προχωρήσετε άμεσα στην υπογραφή νέας ΕΣΣΕ επισημαίνοντας τα
ακόλουθα:
- Σχετικά με τη διασφάλιση της υπαγωγής του νεοπροσλαμβανόμενου τακτικού προσωπικού στον ΚΚΠ/ΔΕΗ, που
αποτελεί για το Σύλλογό μας κρίσιμο ζήτημα για τις εργασιακές σχέσεις. Η απάλειψη από το άρθρο 2, παρ. 3
του ΚΚΠ/ΔΕΗ του ορισμού του έκτακτου προσωπικού ως πρόσληψη για κάλυψη έκτακτων ή πρόσκαιρων
αναγκών, δημιουργεί εύλογη ανησυχία για μη ένταξη των νέων προσλήψεων στον ΚΚΠ/ΔΕΗ (όπως
διατυπώνεται στο Κεφ. Α άρθρο 1 του σχεδίου Σύμβασης).
- Σχετικά με την παράγραφο 4 του Κεφ. Γ ζητάμε να προστεθεί στην κατηγορία Υ3 και η κατηγορία Τ2/ΣΤ
(φαρμακοποιοί) ώστε να μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία ΔΟ1, με την ίδια προϋπόθεση δηλ. αφού
αποφοιτήσουν επιτυχώς από εγκεκριμένο από τη Διοίκηση εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης να μπορούν να
υπαχθούν στην Κατηγορία ΔΟ1 και οι μισθωτοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που δεν εμπίπτουν στην
Απόφαση 197/2011 και που το θέμα τους σας έχουμε κοινοποιήσει κατ’ επανάληψη με τα 103/18-6-14, 145/3-914, 163/2-12-15, 212/13-9-17 έγγραφα.
Σχετικά με την παρ. 1 του κεφ. Α (Θεσμικές Ρυθμίσεις) και την αντικατάσταση του άρθρου 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ όσον
αφορά ειδικότερα τα προσόντα των ΔΟ1 – Πτυχιούχοι ΠΕ κρίνουμε απαραίτητο να απαλειφθεί το δεύτερο
εδάφιο που αφορά τους Πτυχιούχους θεωρητικής κατεύθυνσης ή να αναδιατυπωθεί ως εξής: Πτυχίο
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης συναφές προς τις Διοικητικοοικονομικές Επιστήμες ημεδαπής ή ισότιμο
αλλοδαπής. Κάθε άλλο πτυχίο Π.Ε. θεωρητικής κατεύθυνσης, που κρίνεται απαραίτητο για πρόσληψη με
απόφαση της Διοίκησης για απασχόληση σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Σε κάθε περίπτωση οι ήδη υπηρετούντες
πτυχιούχοι θεωρητικής κατεύθυνσης θα πρέπει να εξελίσσονται χωρίς κώλυμα.
Σας καλούμε για μια ακόμα φορά να συμπεριλάβετε στη ΣΣΕ το προσωπικό που έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και
απασχολείται στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μοναδική περίπτωση στην οποία εφαρμόζεται το απαράδεκτο καθεστώς
των ατομικών Συμβάσεων.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
Μετά από 10 χρόνια σταθερής μηνιαίας συνδρομής (το Φεβρουάριο 2008 ήταν και η τελευταία αύξηση) με ομόφωνη
απόφαση το Δ.Σ. αποφάσισε την αύξηση της μηνιαίας συνδρομής από 1-5-2018 κατά 2,60 ευρώ.
Οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν στην απόφαση αυτή είναι:
- η από τον Οκτώβριο του 2012 αύξηση της μηνιαίας συνδρομής προς τη ΓΕΝΟΠ από 0,53 σε 1,62 ευρώ δηλ. κατά 306%, την
οποία απορροφήσαμε για 6 χρόνια χωρίς να την μετακυλήσουμε στα μέλη μας και
- η σταθερή μείωση των μελών λόγω συνταξιοδοτήσεων όλο αυτό το διάστημα.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις στους μισθούς και στα εισοδήματα όλων μας προσπαθήσαμε
να αποφύγουμε με κάθε τρόπο την επιβάρυνση των μελών μας.
Εδώ και πολλά χρόνια τα μέλη του ΔΣ δεν επιβαρύνουν το Σύλλογο με έξοδα κυλικείου ενώ τα εκλεγμένα μέλη από την
περιφέρεια έρχονται εκ περιτροπής με τη συναίνεση όλων των παρατάξεων.
Δεν επιβαρύναμε τα μέλη μας με την έκτακτη εισφορά 72 ευρώ αντίθετα από την πλειοψηφία των Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
Η συνδρομή ακόμα και μετά την αύξηση παραμένει από τις χαμηλότερες στο πλαίσιο των Πρωτοβάθμιων
ομοιοεπαγγελματικών Σωματείων.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Μπροστά στο ορατό πλέον ενδεχόμενο ο Σύλλογός μας να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις βασικές του λειτουργίες λάβαμε
αυτήν τη δύσκολη απόφαση για την οποία ζητάμε την κατανόησή σας.
Το Προεδρείο θα είναι στη διάθεσή σας για λεπτομέρειες επί του θέματος αλλά και για αναλυτική παρουσίαση1 των
οικονομικών μεγεθών μας σε όποιον συνάδελφο, συναδέλφισσα το επιθυμεί.

ΜΗΝΑΣ ΜΑΙΟΣ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΔΕΠ & ΤΗΣ ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
’’SAVENERGY 2018’’
ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
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Οι μονάδες που τίθενται προς πώληση είναι οι 3 και 4 της Μεγαλόπολης και ο ΑΗΣ Φλώρινας (η υφιστάμενη μονάδα και οι
βασικές υποδομές και η άδεια κατασκευής της δεύτερης) μαζί με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων που τις
τροφοδοτούν. Οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στα ορυχεία, καθώς και το
σύνολο της σχετικής αδειοδότησης θα εισφερθούν σε δύο ξεχωριστές θυγατρικές της ΔΕΗ, για τον Βορρά και τον Νότο
αντίστοιχα. Η ιδιοκτησία των εκτάσεων ήδη απαλλοτριωμένων εκτάσεων θα παραμείνει στη ΔΕΗ, αλλά θα παραχωρηθεί η
χρήση τους. Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και
ορυχεία. Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα ενταχθεί σε πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου. Στα προγράμματα κινητικότητας και εθελουσίας θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι μονάδων
που θα κλείσουν. Οι νέες εταιρείες θα μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις μετά από 6 χρόνια. Μπροστά μας βρίσκεται
η εκποίηση των ανταγωνιστικότερων λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό;
Μια πραγματική ιστορία: Η ΔΕΗ υποχρεώνεται να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της χώρας με ακριβότερες μονάδες
και πανάκριβες εισαγωγές, κυρίως από τη Βουλγαρία! Την ίδια στιγμή που οι ιδιώτες «ανταγωνιστές» της ΔΕΗ κερδοσκοπούν
εξάγοντας ρεύμα στην Ιταλία! Κερδοσκοπούν πουλώντας το 30% της παραγωγής της ΔΕΗ που δια νόμου τους το παραδίδει
επί ζημία (ΝΟΜΕ)! Η ιδιωτικοποίηση των Μονάδων σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα, φέρνει τη ΔΕΗ πιο κοντά στη χρεοκοπία
και τη χώρα πιο κοντά στο μπλακ άουτ! Η ηλεκτροδότηση 24 ώρες το 24ωρο δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση πλέον να
θεωρείται δεδομένη, οριστική και αμετάβλητη… Δεν είναι άλλωστε δεδομένη, οριστική και αμετάβλητη ούτε στη Μεγάλη
Βρεττανία! (Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Βρεττανοί ψήφισαν υπέρ του BREXIT).
Οι τοπικές κοινωνίες θα είναι οι πρώτες που θα δεχθούν το ωστικό κύμα αυτών των ιδιωτικοποιήσεων. Απολύσεις,
μειώσεις εισοδημάτων, πτώση τζίρου και λουκέτα… Η κυβέρνηση προσπαθεί από τη μια να χρυσώσει το χάπι και από την
άλλη να σπάσει το μέτωπο εργαζομένων και κοινωνίας, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα δεκαετιών για ειδικά τιμολόγια
στις λιγνιτοπαραγωγές περιοχές. Θεωρούν ότι τα πάντα πουλιούνται και αγοράζονται. Ακόμα και οι ανθρώπινες σχέσεις, η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Θα τους διαψεύσουμε;

Το ΚΔΕΠ και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες από τις
16-18 Μαρτίου 2018 συμμετείχαν στην
14η Έκθεση ’’SAVENERGY 2018’’, που
έλαβε χώρα στην Λευκωσία Κύπρου, με
σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών
τους αλλά και την συνεργασία τους με
εταιρείες και Πανεπιστήμια στην Κύπρο.
Στην Έκθεση παρουσιάστηκαν προϊόντα
νέας τεχνολογίας για την αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
τη μείωση του ενεργειακού κόστους
της κατανάλωσης ενέργειας και γενικά
της
ενεργειακής
αναβάθμισης
εγκαταστάσεων και κτιρίων.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και
ενημερώσεις
με
εταιρείες
και
συνδέσμους
από το χώρο της
Βιομηχανίας , Κατασκευών & Ενέργειας
της Κύπρου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις με Πανεπιστήμια της
Κύπρου με σκοπό τη συνεργασία σε
ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Το
περίπτερο
του
ΚΔΕΠ-ΔΕΗ
Ανανεώσιμες, επισκέφτηκε ο Υπουργός
Ενέργειας, Εμπο-ρίου, Βιομηχανίας και
Τουρι- σμού Κύπρου κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, ο νέος Γενικός Διευθυντής
της ΑΗΚ Παναγιώτης Ολύμπιος και από
την Πρεσβεία της Ελλάδας η σύμβουλος
οικονομικών
και
εμπορικών
υποθέσεων, Γιούλη Μπογιατζόγλου, και
έγκριτοι καθηγητές της Κύπρου όπου και
ενημερώθηκαν για την ερευνητική
δράση του Κέντρου.
Αναλυτικές
πληροφορίες
των
δυνατοτήτων και των προσφερόμενων
υπηρεσιών του ΚΔΕΠ παρουσιάζονται
στην ιστοσελίδα :

www.kdep.gr

Το δημόσιο ταμείο της χώρας δεν ανήκει πια στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά σε ανεξάρτητη από το ελληνικό κράτος
αρχή που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Η δημόσια περιουσία έχει ήδη περάσει στο Υπερταμείο, δηλαδή στα χέρια των
δανειστών. Ανάμεσά τους και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, δηλαδή το νερό
και το ρεύμα!
Το Υπερταμείο δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Δεν εξαντλεί τη δραστηριότητά του στην πώληση της δημόσιας περιουσίας.
Η δουλειά του είναι η κατάργηση των ελάχιστων εγγυήσεων κοινωνικής προστασίας που προσέφερε –όσο προσέφερε- ο
δημόσιος χαρακτήρας των πρώην ΔΕΚΟ. Δηλαδή, δουλειά του είναι η κατάργηση των δημόσιων αγαθών και η μετατροπή
τους σε πηγές κερδοσκοπίας για τους «επενδυτές» που προμοτάρουν οι δανειστές.
Είμαστε υπερβολικοί; Πολύ θα το θέλαμε! Η ΕΕ μέσω των τελευταίων κανονισμών για την ηλεκτρική ενέργεια έπαψε πια να
αναφέρεται έστω και προσχηματικά στην ανάγκη «ασφάλειας εφοδιασμού» με ηλεκτρικό των κρατών-μελών και την
αντικατέστησε με την «επενδυτική ασφάλεια» των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Πώς εκδηλώθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις και η απελευθέρωση της αγοράς η.ε. στην ΕΕ; Από τη μια μεριά: «ανάπτυξη του
ανταγωνισμού και κερδοφορία», δηλαδή από τα εθνικά κρατικά μονοπώλια περάσαμε σε πέντε μεγάλα ιδιωτικά και
υπερεθνικά ολιγοπώλια. Από την άλλη μεριά, με αποεπενδύσεις, τρομακτικές αυξήσεις τιμών και ενεργειακή φτώχεια.
Με στοιχεία της Eurostat: σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ η ενεργειακή φτώχεια, η αδυναμία να πληρώνεις ρεύμα και
θέρμανση, ξεπερνά το 10% του πληθυσμού. Στην Ιταλία είναι 17%, στην Ελλάδα 24% και στη Βουλγαρία 40%. Οι θεσμοί
μάλιστα, μας την παρουσιάζουν ως πρότυπο, όπου πρέπει να μοιάσουμε! Συνολικά στην ΕΕ, πάνω από 50 εκατομμύρια
άνθρωποι βρίσκονται σε καθεστώς ενεργειακής ένδειας.
Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, που μαστίζει τους λαούς της ΕΕ, δεν υπήρχε τη «μακρινή εποχή» των επάρατων
κρατικών μονοπωλίων. Εμφανίστηκε την τελευταία 15ετία, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της αγοράς. Είναι
δημιούργημά της!
Στην Ελλάδα της χρεοκρατίας ο οδικός χάρτης της εξόδου από την κρίση παραδόθηκε από το πολιτικό κατεστημένο στους
«θεσμούς»: ΕΕ, ΕΚΤ, ΕΜΣ και ΔΝΤ. Μαζί με την δημόσια ιδιοκτησία στο σφυρί βγαίνει και η ιδιωτική: Το 2018 και τα επόμενα
χρόνια, οι «θεσμοί» απαιτούν το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και των υποδομών της χώρας μας.
Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις προβλέπεται να βγουν στο σφυρί, κατ΄ απαίτηση των δανειστών,
λόγω χρέους στις τράπεζες ή στο δημόσιο.
Αξίζει να παλέψουμε ενάντια σε αυτή την κατάσταση; Ή να την πάρουμε για δεδομένη, οριστική και αμετάβλητη;
Την παράδοση του ονόματος «Μακεδονία» δεν τη θεωρούμε δεδομένη, οριστική και αμετάβλητη – παρότι το πολιτικό
κατεστημένο κυβέρνησης και αντιπολίτευσης το έχει παραδώσει από χρόνια και διαχειρίζεται την αποδοχή της «λύσης» από
τον ελληνικό λαό. Το ανάλογο γίνεται με την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, ή με το Κυπριακό. Το ίδιο και
την ομηρεία των δύο στρατιωτικών από το δημοκρατικό –κατά την ΕΕ- «σουλτανάτο»! Γιατί λοιπόν να θεωρήσουμε
δεδομένη την παράδοση των σπιτιών μας, των επιχειρήσεών μας, του ορυκτού μας πλούτου, των νερών και των υποδομών
μας στους ευνοούμενους των δανειστών;
Είναι χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στους γονιούς μας, απέναντι στην πατρίδα μας να ανατρέψουμε
όλους αυτούς που προμοτάρουν τον σύγχρονο ραγιαδισμό.
Φλώρα Παπαδέδε – Αν. Γ.Γ. ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Γιώργος Γεωργής – Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μ Η ΝΑ Σ ΜΑ Ι ΟΣ

Ο ΔΕΔΔΗΕ «ακούει»…
Ελπίζουμε να μπορεί, επομένως, να απαντήσει και στις παρακάτω ερωτήσεις:
https://www.snfcc.org/visitorscenter/events/2018/04/snfcc-cosmos-concertseries-stefanos-korkolis-the-contemporarymusic-orchestra-of-ert/?lang=el

Α. Πώς γίνεται μία έρευνα όπου διασφαλίζεται η «ανωνυμία» και η «εμπιστευτικότητα» των
δεδομένων της να ξεκινάει με προσωπικό κωδικό καθενός που καλείται να απαντήσει, ενώ
ολοκληρώνεται με την υποχρεωτική συμπλήρωση των παρακάτω πληροφοριών: ιεραρχική θέση,
ΒΟΚ, φύλλο, έτη υπηρεσίας, ηλικία;

Αρχική > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΚΠΙΣΝ > Σειρά συναυλιών Cosmos | Θάθελα
αυτήν τη μνήμη να την πω
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

Β. Αλήθεια, η PwC υπόσχεται ότι οι απαντήσεις μας είναι απόλυτα ανώνυμες και εμπιστευτικές…
Εμείς έχουμε κανένα λόγο να την πιστέψουμε; Άλλωστε δεν υπογράψαμε εμείς καμιά Σύμβαση
Εμπιστευτικότητας μαζί της! Ο εργοδότης μας ίσως, όχι όμως ο καθένας από εμάς!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σειρά συναυλιών Cosmos | Θάθελα αυτήν τη
μνήμη να την πω
Δευτέρα / 23 Απριλίου / 2018
Ποίηση: Κ.Π. Καβάφης

Γ. Το «έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων» το καταλαβαίνουμε... Αυτό το «δέσμευσης» όμως;
Συνδέεται άραγε με εκείνη την «ενυπόγραφη» ανωνυμία των απαντήσεων; Ή για να το κάνουμε πιο
απλό μπορεί να «δεσμεύσει» κάποιον ένα «ανώνυμο και εμπιστευτικό» έγγραφο το οποίο, παρά
ταύτα παραπέμπει απευθείας στον συντάκτη του;

Μουσική: Στέφανος Κορκολής
Ερμηνεύει η Σοφία Μανουσάκη
Στο πλαίσιο της μουσικής ενότητας Cosmos
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, o Στέφανος Κορκολής συμπράττει με
την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
και παρουσιάζει το νέο μουσικό του έργο με
μελοποιημένα και συμφωνικά ποιήματα του
Κωνσταντίνου Καβάφη.
Εμπνευσμένο από τη ζωή και την ποίηση του
Καβάφη, το μουσικό έργο περιλαμβάνει
μελοποιημένη ποίηση και μελοποιημένα
στιγμιότυπα της ζωής του, κάνοντας το χρόνο
γραφής και σύνθεσης να μοιάζει μηδαμινός
και τη διαχρονικότητα της τέχνης
ανυπέρβλητη. Αφού παρουσιάστηκε τον
περασμένο Οκτώβριο με τεράστια επιτυχία
στην ‘Όπερα του Καΐρου και στη Βιβλιοθήκη
της Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο των
«Καβαφείων 2017», έρχεται τώρα στην
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής για ένα μουσικό-ποιητικό ταξίδι, με την
ερμηνεία της Σοφίας Μανουσάκη.
Συμμετέχουν:
Η χορωδία της ΔΕΗ (Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Κώστας Κωνσταντάρας)
Η παιδική χορωδία Δήμου Παπάγου-Χολαργού
(Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κατερίνα Μάσκα)
Μουσική Διεύθυνση: Ιωακείμ Μπαλτσαβιάς

Δευτέρα 23/ 04 | 20.30
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ
Μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ με το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή στο
SNFCC.org
Η προεγγραφή για τα Μέλη (ορισμένος
αριθμός θέσεων) θα ξεκινήσει στις 16/04 στις
12.00.

Δ. Αφού οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι «ανώνυμες και εμπιστευτικές» και οι μη απαντήσεις, οι
μη συμπληρώσεις, είναι εξίσου ανώνυμες και εμπιστευτικές. Δηλαδή η PwC δεσμεύεται ότι
διατηρείται η ανωνυμία του προσωπικού, είτε απαντήσει, είτε όχι; Ή μήπως όχι…; Πάντως η PwC
δεσμεύεται ότι «θα παρουσιάσει μόνο συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετά τη λήξη της έρευνας και
όχι μεμονωμένες απαντήσεις»! Ίδωμεν…
Ε. Συμφωνούμε ότι η σημερινή Διοίκηση έχει τις αγαθότερες των προθέσεων, ότι η PwC θα
κρατήσει την ανωνυμία των απαντήσεων και οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν για στατιστικούς
λόγους. Η επόμενη Διοίκηση; Η μεθεπόμενη Διοίκηση; Θα μπορούν, ή όχι, να ασκήσουν την πίεσή
τους στην PwC για να τους δώσει τις προσωπικές και επί της ουσίας ενυπόγραφες απαντήσεις μας;
Μα, θα ρωτήσουν κάποιοι; Έχουμε κάτι να κρύψουμε;
…Κι από πότε - θα απαντήσουμε εμείς - το να μην έχω να κρύψω κάτι, καταργεί το δικαίωμα στην
αυτοπεριφρούρηση των προσωπικών μου απόψεων, των προσωπικών μου δεδομένων...
Από πότε οι εργοδότες αναλαμβάνουν να αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες την προστασία των
απόψεων και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων τους; Και… από ποιους ακριβώς,
καλούνται να προστατεύσουν τα παραπάνω;
Το γεγονός ότι σύμφωνα με την PwC:
α) «Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει το 10-15 λεπτά», ενώ β) μας
συστήνει:
« · Να είστε αυθόρμητοι και ειλικρινείς, καθώς οι απαντήσεις σας είναι απόλυτα ανώνυμες και
εμπιστευτικές.
· Να σκέφτεστε τη συνολική εικόνα και όχι μόνο μεμονωμένα ή πρόσφατα περιστατικά.
· Να δείτε τη διαδικασία σαν μια ευκαιρία να αποτυπώσετε την αντικειμενική και
εποικοδομητική σας άποψη ώστε να συνεισφέρετε στη βελτίωση του Οργανισμού»…
Αυτά παραπέμπουν στην αποτύπωση του ψυχολογικού προφίλ ενός εκάστου εξ ημών!
Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει: Ποιος και γιατί θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο;
Ας μην αφήσουμε την παραπάνω ερώτηση, να βράζει μονάχη της στην παιδική της αφέλεια, ας
προσθέσουμε άλλη μία: Είναι δυνατόν οι απαντήσεις, εφόσον αντιστοιχηθούν με τους συντάκτες
τους, ή και τοποθετηθούν ανά ΒΟΚ και ιεραρχική βαθμίδα, να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως και
κατά το δοκούν;

Η προεγγραφή για το κοινό θα ξεκινήσει στις
17/04 στις 12.00.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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Επιμένουμε όμως να είμαστε καλόπιστοι! Τέτοια πράγματα δεν τα κάνει ούτε η PwC, ούτε βέβαια
η εργοδοσία! Παρόλα αυτά, οφείλουμε να προειδοποιήσουμε πως αυτό το «ο ΔΕΔΔΗΕ ακούει»
φέρνει στο νου: Στους μεν παλαιότερους, αλήστου μνήμης εποχές, όπου και οι τοίχοι είχαν αυτιά…
Στους δε νεώτερους, την ταινία « η ζωή των άλλων»…
Οι ΓΔ της ΔΕΗ ΑΕ κάνουν «συνδικαλιστικό αγώνα» κατά των ηγεσιών της ΓΕΝΟΠ σε ότι αφορά τη
«διαφάνεια» και την «φιλεργατικότητα» των δήθεν διαπραγματεύσεων, κι ενώ έχουν ήδη
συμφωνήσει επί της ουσίας! Τα πάντα αρκεί να μείνουν στο απυρόβλητο οι συμφωνίες με τους
δανειστές και να μη στοχοποιηθούν από τις εργατικές διεκδικήσεις οι μνημονιακές νομοθετικές
ρυθμίσεις τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κατοχικών κυβερνήσεων!
Με δυο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής να εκποιούνται άμεσα, έναντι πινακίου φακής, στους
«ημετέρους» των δανειστών… Ενόψει νέου συστήματος αξιολόγησης και πειθαναγκασμού των
εργαζομένων, με πλαφοναρισμένους και μη σε αντιπαράθεση… Με ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, ανεργία, υπερφορολόγηση, …αλλά και με τις ασύδοτες «αγορές» στο
απυρόβλητο!
Με τη σειρά τους, οι ΓΔ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κόπτονται για τις «σημαντικές κατευθύνσεις για την εξέλιξη
και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας» από την «πολύτιμη συμμέτοχή» καθενός εξ’ υμών στην
έρευνα της PwC «ο ΔΕΔΔΗΕ ακούει». Τόσο πολύτιμη που αρκούν κατ’ ελάχιστον 10 απαντήσεις
ανά «δημογραφικό χαρακτηριστικό» για την «εξαγωγή αναφοράς και αποτελέσματος»!
Διαβάζουμε: «Τα δημογραφικά στοιχεία που σας ζητούνται, θα εξυπηρετήσουν στην εξαγωγή
ομαδικών αναφορών αποτελεσμάτων, με βάση συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά,
προκειμένου… να ληφθούν στοχευμένες δράσεις βελτίωσης»! Και συνεχίζει μέσα στον
επικοινωνιακό οίστρο της δημιουργικής ασάφειας του κειμένου: «Σημειώνεται ωστόσο ότι για
οποιαδήποτε στοχευμένη αναφορά, τηρείται πάντα ο κανόνας εμπιστευτικότητας των κατ’
ελάχιστον 10 απαντήσεων, …»!!! Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον ανεκδιήγητο «κανόνα
εμπιστευτικότητας(!) των κατ’ ελάχιστον 10 απαντήσεων», θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί
τουλάχιστον 10(!) απαντήσεις, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αναφοράς και
αποτελέσματος» για κάθε «δημογραφικό χαρακτηριστικό»!
Είτε με θετικό πνεύμα απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο, είτε αντιθέτως, με πνεύμα
δυσαρέσκειας, τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξυπηρετούν το ίδιο καλά την αποδιάρθρωση
των εργασιακών σχέσεων και την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Από την κατά το δοκούν
επιλεκτική αξιολόγηση των «δημογραφικών αναφορών» της έρευνας, μέχρι την καθιέρωση
συστημάτων αξιολόγησης συνδεδεμένων με το μισθό ή την απόλυση. Έτσι δομήθηκαν αυτά τα
ερωτηματολόγια, αυτή την πολιτική εξυπηρετούν…
Κι όλα αυτά ενώ διαλύεται η ΔΕΗ και η χώρα μας βρίσκεται σε πορεία εκποίησης…
Η άρνηση να απαντήσουμε σε στημένες έρευνες του είδους ας είναι μια νέα αρχή!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21/3/2018
Του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (ΣΕΔΕΗΑΝ)
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α. Ε. ανήκει στον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. και είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1998 με
σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Μέχρι το 2015 στελεχωνόταν είτε μέσω προσωπικού της μητρικής εταιρείας υπό διάθεση, είτε μέσω συμβάσεων έργου
(συνολικά περίπου 80 άτομα).
Α) Η έκδοση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2014 (Δεκέμβριος 2014) αποσκοπούσε στην επίλυση της επί δεκαετία εργασιακής
εκκρεμότητας των συμβάσεων έργου και στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εξήντα πέντε (65) συνολικά
θέσεων εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
Από το χρονικό διάστημα εκδόσεως της προκήρυξης 5Κ/2014 και επιπλέον αυτής, έχουν μεσολαβήσει άλλες
τέσσερις (4) προκηρύξεις για τις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (3Κ/2014 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 1Κ/2015 ΔΕΗ ΑΕ, 3Κ/2015 ΔΕΗ
ΑΕ, 12Κ/2017 ΔΕΗ ΑΕ) και μία (1) προκήρυξη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (10Κ/2017), η οποία πλέον είχε αποσχιστεί από τον
Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε.
Σε όλες τις προαναφερόμενες προκηρύξεις του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε, οι προσληπτέοι προβλεπόταν να υπογράψουν
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διεπόμενοι από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Κατάστασης
Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) και εντασσόμενοι σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ). Ακριβώς το ίδιο προβλέπεται
και με τους επιτυχόντες της προκήρυξης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στη μετοχική σύνθεση της οποίας η ΔΕΗ ΑΕ δεν έχει
καθόλου συμμετοχή (!).
Ωστόσο, παρά την χρονική συμπόρευση και παρά το ταυτόσημο ιδιοκτησιακό καθεστώς, μόνο η ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Α.Ε., ως μοναδική εξαίρεση, προχώρησε για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό της στη σύναψη ατομικών
συμβάσεων εργασίας και εκτός του ΚΚΠ/ΔΕΗ, παρά τις περί του αντιθέτου προφορικές διαβεβαιώσεις (υπογραφή
ΣΣΕ και ένταξη στον ΚΚΠ/ΔΕΗ) που ελάμβαναν όλοι οι επιτυχόντες από τους υπηρεσιακούς αρμοδίους της
Εταιρείας, κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών διορισμού τους (Φεβρουάριος 2016).
Με δεδομένη την αθέτηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, ως θελκτικό και παρελκυστικό αντιστάθμισμα, ανακοινώθηκε
από την τότε Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ετησίως 14 μισθούς, ως
εργαζόμενοι σε ιδιωτική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας. Δυστυχώς, 9
ολόκληρους μήνες μετά την υπογραφή των ατομικών συμβάσεων εργασίας, έπαυσε η καταβολή των επιδομάτων
εορτών και αδείας, με την επίκληση, εκ μέρους της Διοίκησης του N. 3845/2010, περί ένταξης της ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ στις εταιρείες του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3429/2005. Από το Δεκέμβριο του 2016, τα μέχρι τότε
επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των εν ενεργεία εργαζομένων, ως
αχρεωστήτως κατεβληθέντα. Ήδη από τις 7/12/2016, με επιστολή των εργαζομένων προς τη Διοίκηση, ζητήθηκε να
αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις της Εταιρείας με εκπροσώπους εργαζομένων, για την αναίρεση των στρεβλώσεων
και την κατάργηση των ατομικών συμβάσεων, και ένταξη του προσωπικού στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και σχετική Συλλογική
Σύμβαση.
Ουσιαστικά, οι επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2014 μισθωτοί εργαζόμενοι της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
απολαμβάνουν ταυτόχρονα τα θλιβερά προνόμια και του δημοσίου (περικοπή δώρων) και του ιδιωτικού τομέα
(ατομικές συμβάσεις).
Ακόμα και σήμερα (Μάρτιος 2018), τρία χρόνια μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων (Απρίλιος 2015)
και εν μέσω της εγχώριας δεινής εργασιακής πραγματικότητας, στην κλήση για πρόσληψη έχουν ανταποκριθεί
μόλις 52 επιτυχόντες. Επίσης, δεν είναι αμελητέο ότι εξαρχής αποδέχτηκαν το διορισμό τους μόνο 38 στους 65
πρώτους επιτυχόντες, με τις υπόλοιπες 14 θέσεις να στελεχώνονται από επιλαχόντες. Τα ανωτέρω δύο στοιχεία
καταδεικνύουν το χαμηλό βαθμό «ελκυστικότητας» της τρέχουσας εργασιακής μας πραγματικότητας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

B)

Η αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψής μας μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού προσέφερε
στην Εταιρεία στελέχη με κεκτημένη εμπειρία και με υψηλή επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση.
Ωστόσο, αυτό δεν αναίρεσε το φαινόμενο, στην Εταιρεία μας να συνυπάρχουν υπάλληλοι με το ίδιο εργασιακό
αντικείμενο, με διαφορετικά προσόντα και με αντιστρόφως ανάλογη εργασιακή αντιμετώπιση.
Επιπλέον, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα (2018-2020), οι ίδιοι εργαζόμενοι καλούμαστε να υλοποιήσουμε τα
18 έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συνολικά 90 MW και 120 εκατομμύρια Ευρώ), για τα οποία υπάρχει
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, καθώς
επίσης να υλοποιήσουμε το επενδυτικό πλάνο της Διοίκησης της μητρικής ΔΕΗ Α.Ε. για εικοσιπλασιασμό της
εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ του Ομίλου.

Γ)

Το καθεστώς των ατομικών συμβάσεων, πέραν του προφανούς και καινοφανούς εργασιακού μεσαίωνα που
οπισθοδρομικά εισάγει (και μάλιστα σε μία εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ, με διοίκηση εποπτευόμενη από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), έχει οδηγήσει σε πλήθος στρεβλώσεων.
Οι μοναδικές μέχρι σήμερα εργοδοτικές παροχές, που αφορούν στα παιδιά των εργαζομένων, ήτοι την φύλαξη σε
παιδικούς σταθμούς και την φιλοξενία σε κατασκηνώσεις οδήγησαν σε υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση (λόγω
θεώρησής τους ως παροχή σε είδος). Παρόμοιο πρόβλημα δημιουργήθηκε για εργαζόμενους οι οποίοι
παρακολούθησαν εξειδικευμένα σεμινάρια, κατόπιν πρότασης της Διοίκησης.
Τέλος, μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί για νέες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν χρήση του εξαμήνου
Προστασίας της Μητρότητας. Ο ΟΑΕΔ δεν κάλυπτε τις εργαζόμενες μητέρες με το επίδομα μητρότητας, δεδομένου
ότι θεωρούσε αυτονόητο ότι σε Δημόσια Επιχείρηση καλύπτονται από τη ΣΣΕ του Ομίλου ΔΕΗ και έπρεπε να
αποδείξουν ότι είμαστε εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις.
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Τα παραπάνω τρία γεγονότα οδήγησαν τους εργαζόμενους της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, μη έχοντας άλλη επιλογή και
ης
δρώντας υπό την πίεση του χρόνου (με δεδομένη την προθεσμία της 20 Μαρτίου για την δήλωση αποδοχών του
η
έτους 2017) να αποδεχθούν την πρόταση της Διοίκησης (η οποία τους παρουσιάστηκε μόλις την 9 Μαρτίου) για
υπογραφή συνοπτικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, έκτασης μιάμιση (1,5) σελίδας, με
αναδρομική και αποκλειστική ισχύ για το διάστημα 1/1/2017-31/1/2018, και σε θέματα που αφορούν τη κάλυψη
των «παροχών» σεμιναρίων, παιδικών σταθμών και κατασκηνώσεων. Είναι η πρώτη «ΣΣΕ» με έκταση τέτοια, στην
οποία δεν αναφέρονται οι αμοιβές, το ωράριο, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων! Οι εργαζόμενοι
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απορρίπτουν τα ψίχουλα περί «αιμοδοτικής άδειας» και «επιδόματος γέννησης
τέκνου» και θεωρούν ότι η Συμφωνία που επέχει μόνο κατά όνομα θέση ΣΣΕ αφορά σε θέματα παροχών.
Με την πράξη μας αυτή, δεν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας, ούτε οδηγούμαστε στην απομόνωση και αποξένωση
από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, αλλά στηρίζουμε εμπράκτ ως τους συναδέλφους
μας, παραμένοντας σταθεροί στη διεκδίκηση ενιαίων εργασιακών σχέσεων εντός του Ομίλου ΔΕΗ.
Δ)

Ωστόσο και κυρίως, υπάρχουν πολλά και σοβαρά εργασιακά θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα και πρέπει να
ρυθμιστούν άμεσα.
Ο μόνος τρόπος είναι μέσω της κατάρτισης και υπογραφής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στο
πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Διοίκησης και σύμφωνα με τη σύσταση του Γ.Γ. του Υπουργείου
Εργασίας, κ. Ανδρέα Νεφελούδη, στις 2-3-2017. Το πρακτικό συμφιλίωσης, το οποίο έγινε αποδεκτό από τους
εκπροσώπους των εργαζομένων και της Εταιρείας, ανέφερε ότι εντός δεκαημέρου θα συμφωνηθεί και υποβληθεί
χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων, κάτι το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ – ΚΗΕ και των Σωματείων Επιστημονικού Προσωπικού της ΔΕΗ – ΚΗΕ (ΣΕΠ) καθώς και του Συλλόγου
Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ – ΚΗΕ (ΣΔΜ), στα οποία είμαστε μέλη και με τη καταλυτική τους παρέμβαση
κινήθηκε η διαδικασία συμφιλίωσης.
Καλούμε λοιπόν τη Διοίκηση της εταιρείας να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
Ωστόσο, μέχρι τώρα η Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ αρνείται να συζητήσει την εφαρμογή της ΣΣΕ και του
ΚΚΠ/ΔΕΗ, διατηρώντας το προσωπικό σε ατομικές συμβάσεις. Στη μία (1) και μοναδική συνάντηση που έγινε
παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων από τους παραπάνω Συλλόγους και την Ομοσπονδία, στις 19 Ιουνίου
2017, προσήλθε χωρίς καμία πρόταση, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά να συζητήσει καν τις προτάσεις των
εργαζομένων για ένταξη στον ΚΚΠ ΔΕΗ, ή στη δημιουργία Κανονισμού Εργασίας και Συλλογικής Σύμβασης, αντίστοιχης
με αυτά που ισχύουν στον Όμιλο.

Ε)

Στον δίκαιο και δύσκολο αγώνα μας, χρειαζόμαστε και προσδοκούμε τη στήριξη όλων των Σωματείων και
Συνδικαλιστικών Φορέων του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Ζητάμε από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία (ΣΔΜ, ΣΕΠ, ΕΔΟΠ) στα οποία είμαστε μέλη, από την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και από το
Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, να σταθούν στο πλευρό μας και εμπράκτως να διεκδικήσουν, μαζί με εμάς και για εμάς,
ότι ισχύει και για τους υπόλοιπους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. Επιπλέον, ζητούμε από την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ να
αποδεχτεί την αίτηση εγγραφής του συλλόγου μας σε αυτήν.
Δεν είναι ανεκτό, ούτε αποδεκτό να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων εντός του Ομίλου ΔΕΗ.
Οι διαφαινόμενες εξελίξεις στο εργασιακό καθεστώς του μισθωτού προσωπικού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ φαίνεται
να αποτελούν «οδηγό» εν όψει εξελίξεων για όλους τους εργαζόμενους του ομίλου. Το θεσμικό εργασιακό μας
καθεστώς αποτελεί το «πείραμα» και η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ και Φορέας
Εποπτευόμενος από το Ελληνικό Κράτος, αποτελεί το «δοκιμαστικό σωλήνα» για μια νέα εργασιακή πραγματικότητα
στον όμιλο ΔΕΗ Α.Ε.

Σε συνέχεια των παραπάνω, αποτελεί πάγιο αίτημά μας και διεκδικούμε την ένταξή μας, όπως και οι νέοι συνάδελφοι
των άλλων προκηρύξεων ΑΣΕΠ τόσο της ΔΕΗ όσο και του ΔΕΔΔΗΕ:
α) στη Συλλογική-Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας του Ομίλου ΔΕΗ
β) στον Κανονισμό Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ).
γ) την εφαρμογή Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλους τους χώρους εργασίας.
δ) την κατάργηση των ατομικών συμβάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
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ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Επιμελείται και παρουσιάζει ο Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ Θεοδ. Κάτσενος.

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1)

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η ευελιξία της απασχόλησης κατά το 2017.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2018 του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ κατά τη διάρκεια του 2017, η κατάσταση στην αγορά εργασίας, όσον
αφορά τόσο τις συλλογικές όσο και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, παραπέμπει σε μια εικόνα γενικευμένης πλέον
καθιέρωσης και παγίωσης του νεοφιλελεύθερου εργασιακού υποδείγματος. Βασικά του χαρακτηριστικά είναι η πλήρης
αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων (και μάλιστα με ‘’μη οργανωμένο’’ τρόπο) καθώς και η γενίκευση της
ευελιξίας στις ατομικές εργασιακές σχέσεις (βλ. ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Η καθιέρωση της ευέλικτης εργασίας σε συνδυασμό με
την υποβάθμιση και την αποδυνάμωση των ΣΣΕ, τους χαμηλούς μισθούς, την υψηλή ανεργία, την αυξημένη αδήλωτη εργασία
(καταγεγραμμένη και μη) εδραιώνουν ένα έντονα απορρυθμισμένο εργασιακό τοπίο. Επίσης, οι πολιτικές των δανειστών
φαίνεται να λειτουργούν αρνητικά και ως προς τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικο ύ της χώρας, ενώ
βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις διακηρυγμένες πολιτικές της ΕΕ για καλύτερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας.
Ευχόμαστε άμεσα οι Διοικήσεις του Ομίλου και το Συνδικάτο να προβούν σε συμφωνία και να υπογράψουν νέα ΕΣΣΕ
προκειμένου να διασφαλισθεί το προσωπικό και να του παρασχεθεί η απαραίτητη εργασιακή ειρήνη.
2)











Πρόσφατες Αναθέσεις Καθηκόντων Μελών μας.
ΔΕΗ Α.Ε.
Ο Αγγελόπουλος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ανέλαβε καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου στον
Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Η Στάθη Αρετή, Υποτομεάρχης της ΔΕΘ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη Βραχυχρόνιων Συμβάσεων της ΔΥΠ.
Ο Αθανασόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος Καταστήματος (στάθμης Υποτομεάρχη) Πωλήσεων της πρ. ΔΠΩΛ, ορίστηκε
να ασκεί καθήκοντα Διευθυντή Καταστήματος Πωλήσεων Κορίνθου (στάθμης Τομεάρχη) της ΔΠΝΕ.
Η Μπονατάκη Νεκταρία, μισθωτός της ΔΠΑ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη Εμπορικής και Λειτουργικής
Υποστήριξης της ΔΠΑ.
Ο Δημόπουλος Δημήτριος, Υποτομεάρχης της ΔΑΥΠ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη Λογιστικής Διαχείρισης της
ΔΠΝΕ.
Η Μαυροειδή Μαρία, μισθωτός της ΔΑΝΠΟ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη Αρχείων και Βιομηχανικής
Κληρονομιάς της ΔΕΣΕ.
Η Νέλλα Μαρία, Υποτομεάρχης της ΔΑΥΠ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη Λειτουργικής Υποστήριξης της ίδιας
Διεύθυνσης.
Η Μελιτσοπούλου Μαρία, μισθωτός της ΔΛΥ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη Αποθηκών – Υλικών – Καυσίμων
της ίδιας Διεύθυνσης.
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η Χριστοπούλου Γεωργία, Αν. Τομεάρχης Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΑΝΠ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα
Τομεάρχη Απασχόλησης Α.Δ. της ίδιας Διεύθυνσης.
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Ο Τσίμπης Κωνσταντίνος, Αν. Διευθυντής του Κλάδου Εφαρμογών & Υποστήριξης της ΔΠΛΤ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα
Διευθυντή του ίδιου Κλάδου και της ίδιας Διεύθυνσης.
 Η Στεφανάκου Ευγενία, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Διευθύντριας Κλάδου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού &
Οργάνωσης της ΔΑΔΥ.
 Ο Ζαχαρόπουλος Χρήστος, Υποτομεάρχης, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Διευθυντή Κλάδου Λογιστικών Υπηρεσιών της
ΔΟΛΥ.
 Η Παπαδέδε Φλώρα, Τομεάρχης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της ΔΑΔΥ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Διευθύντριας
Κλάδου Ηλεκτρονικών Προμηθειών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 Η Γιαννικάκη Ειρήνη, Τομεάρχης Προϋπολογισμού και Εκτίμησης Κόστους Έργων της ΔΟΛΥ, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα
Διευθύντριας Κλάδου Οικονομικής Απόδοσης της ίδιας Διεύθυνσης.
 Η Συγγελάκη Αικατερίνη, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Τομεάρχη Υπηρεσιών & Έργων του Κλάδου Υλικού & Μεταφορών
της Διεύθυνσης Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών.
 Η Πυργέρη- Μαυρομάτη Ανθή, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Υποτομεάρχη Διοικητικού του Τομέα Υποστήριξης της
ΔΣΣΜ.
 Ο Κατσίφας Ευστάθιος, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Υποτομεάρχη Παγίων και Έργων του Τομέα Λογιστικής Παγίων,
Έργων και Αποθεμάτων του Κλάδου Λογιστικών Υπηρεσιών της ΔΟΛΥ.
 Η Καλαμπούκα Κρυστάλλω, ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Υποτομεάρχη Γενικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Τομέα
Κεντρικής Ελλάδος & Δυτικής Μακεδονίας του Κλάδου Περιφέρειας Β. Ελλάδος της ΔΣΣΜ.

Ο Παρασκευάς Μιχαήλ , ορίστηκε να ασκεί καθήκοντα Υποτομεάρχη Δημοπρατήσεων και Συμβάσεων του Τομέα Έργων
& Υπηρεσιών του Κλάδου Ηλεκτρονικών Προμηθειών της ΔΔΠΕΑ.
Μετέχουμε στη χαρά των συναδέλφων και τους ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα νέ α τους καθήκοντα.
3)

Τον Οκτώβριο του 2018 σε λειτουργία το ΙΕΚ/ΔΕΚΠ- ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Τον Οκτώβριο του 2018 αναμένεται να λειτουργήσει το πιστοποιημένο ΙΕΚ της ΔΕΗ ενεργειακού χαρακτήρα στους χώρους
των Σχολών Εκπαίδευσης του ΑΗΣ Καρδιάς και παράρτημα στη Μεγαλόπολη.
Αυτό ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Κώστα Δαβάνη ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της ΔΕΗ και μέλος μας κ.
Δημήτρης Καρέλης. Η ΔΕΗ φιλοδοξεί, όπως είπε ο κ. Καρέλης να καταστεί τα αμέσως επόμενα χρόνια ένας κορυφαίος
εκπαιδευτικός οργανισμός με βάση και την τεράστια τεχνογνωσία που διαθέτει και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των
περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Θα προσφερθούν
εξειδικευμένα προγράμματα εστιασμένα στον τομέα της ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν
στην περιοχή.
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Διευκρίνισε πάντως ο κ. Καρέλης πως η φοίτηση στο ΙΕΚ ΔΕΗ δεν θα συνεπάγεται και απορρόφηση στην επιχείρηση καθώς
κάτι τέτοιο δεν έχει θεσμοθετηθεί καθώς οι προσλήψεις γίνονται σήμερα μέσω ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η
ολοκλήρωση του σχεδιασμού των τελικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εστιάσουν σε όλους στους τομείς ενέργειας.
4)

Εισηγητές μέλη μας σε σεμινάρια του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ.

Mε επιτυχία συμμετείχαν μέλη του συλλόγου μας ως Εισηγητές στην Ειδική (Τ1-Τ3/Α) και Γενική Εκπαίδευση των
Νεοπροσλαμβανομένων συναδέλφων του ΔΕΔΔΗΕ. Συγχαίρουμε τις συναδέλφισσες εκπαιδεύτριες κες Γιαλούρη Μ., Κουκούτση
Ευγ. και Βαρδάκη Μ. Επίσης η κα Βαρδάκη δίδαξε και το Σεμινάριο Οικονομικά για μη Οικονομολόγους.
Επίσης με επιτυχία υλοποιήθηκαν σεμινάρια Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ για την Ειδική Εκπαίδευση Νεοπροσλαμβανόμενου
Προσωπικού Μηχανικοί Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) (Τ4/Ε) Αυτόνομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ -ΤΣΠ),
την Εκπαίδευση Τεχνικού Προσωπικού Σταθμών Παραγωγής στην Προστασία από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες (ΑΤΕΧ), την
Μεθοδολογία Δομημένης Συνέντευξης και την Ψηφιοποίηση Αρχείου Πελατών ΔΕΗ Α.Ε. – Εφαρμογή Ηλέκτρα. Συγχαίρουμε τα
μέλη μας Εισηγητές κ.κ. Χρήστου Αθηνά, Κουφοπούλου Σοφία, Καρέλη Δημήτριο και Κυριακίδου Ελένη.
5)

Δημιουργία Ομάδας Έργου στη ΔΕΗ για τη βέλτιστη αξιοποίηση του Νεοπροσληφθέντος Προσωπικού
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ομάδα Έργου δημιουργήθηκε στη ΔΕΗ από Στελέχη που εφαρμόζοντας τη δομημένη Συνέντευξη αξιολογούν το επιστημονικό
προσωπικό της ΔΕΗ που έχει προσληφθεί από το 2011 και έπειτα. Πρόκειται για περίπου 250 επιστήμονες και μηχανικούς των
οποίων τις δεξιότητες και ικανότητες θα γνωρίσει με πληρότητα η Ομάδα Έργου, ώστε σε συνάρτηση με τις κλίσεις τους και τις
ανάγκες της επιχείρησης να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό.
Συγχαίρουμε τα μέλη μας και Στελέχη της ΔΕΗ που μετέχουν σε αυτή την Ομάδα κ.κ. Αντωνιάδου, Εμπίογλου, Σπυροπούλου,
Σιαμαντζιούρα, Γαβαλά, Λίμουρα, Χρονοπούλου και Καρέλη και ευχόμαστε τη καλύτερη αξιοποίηση των Επιστημόνων
Συναδέλφων για το καλό της Επιχείρησης.
6)

Εκδήλωση της ΔΕΗ αφιερωμένη στην Ημέρα της Γυναίκας

(Βράβευση μελών μας).

Την πολύτιμη συμμετοχή των γυναικών – εργαζομένων της στις ‘’σκληρότερες’’ συνθήκες των λιγνιτωρυχείων, αλλά και στον
τομέα της Εμπορίας που έρχονται καθημερινά σε επαφή με την κοινωνία, τίμησε στις 08.03.2018, Ημέρα της Γυναίκας, η ΔΕΗ σε
μια ειδική εκδήλωση για την πολύπλευρη συνεισφορά τους. Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Επιχείρησης ανέφερε ότι για πρώτη
φορά δύο γυναίκες συμμετέχουν στο Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ εννοώντας τα μέλη μας κες Γιαννοπούλου και Βολουδάκη.
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και το μέλος μας – Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. κυρία Αριάδνη Αντωνιάδου,
η οποία παρουσίασε τη θέση της γυναίκας στη ΔΕΗ και την αυξητική τάση συμμετοχής της σε στελεχικό επίπεδο τα τελευταία
χρόνια. Επίσης έδειξε ουσιώδη στοιχεία της ΔΕΗ με την οπτική του φύλου από τα οποία προκύπτει ουσιαστική πρόοδος.
Άλλωστε και η βράβευση που έγινε των εργαζομένων γυναικών στα Ορυχεία και στην Εμπορία αναδεικνύει ότι στη ΔΕΗ ως
Εταιρία σπάει η γενική κουλτούρα διαχωρισμού των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας. Ολόκληρη την Ομιλία της κας
Αντωνιάδου μπορείτε να τη διαβάσετε σε άλλη σελίδα του περιοδικού μας. Η εκδήλωση ολοκλη ρώθηκε με τη συμβολική
βράβευση Χειρίστριας καδοφόρου εκσκαφέα, Υπαλλήλου Εξυπηρέτησης Κοινού σε Κατάστημα και της Προϊσταμένης
Καταστήματος Αθήνας και μέλους μας, κυρίας Σπυριδούλας Παπανδριανού. Αναμνηστικά δώρα δόθηκαν επίσης σε
εργαζόμενες από τους τομείς των Ορυχείων και της Εμπορίας ανάμεσα σε αυτές ήταν και τα μέλη μας και Προϊσταμένες κες
Μπαρτζώκα, Ντούνη, Αυγερινού και Ράνου.
7)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προσλήψεις σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Το μεγαλύτερο μπαράζ προσλήψεων σε όλη την Ελλάδα, που έχει γίνει ποτέ από επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ετοιμάζει αυτή την περίοδο η ΔΕΗ.
Απομένει μόνο η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για να βγουν στον «αέρα» προκηρύξεις συνολικά 1.000 θέσεων
εποχικού προσωπικού, σύμφωνα με αποκλειστική δήλωση στο workenter της Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης
(ΔΑΝΠΟ) της ΔΕΗ, και μέλους μας κας Αριάδνης Αντωνιάδου.
Όπως ανέφερε η κα Αντωνιάδου, με τις νέες προσλήψεις θα ενισχυθούν «τα ορυχεία, η παραγωγή και η εμπορία». Επίσης, η
πλειοψηφία των θέσεων θα αφορά «τεχνικό προσωπικό ΔΕ». Θα υπάρξουν και Διοικητικές θέσεις Πτυχιούχων ως Υπάλληλοι
Γραφείου. Το μοναδικό προσόν που απαιτείται -πέραν από τον τίτλο σπουδών- είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ. Αυτό το
προσωπικό θα απασχοληθεί, κυρίως, στους διακανονισμούς της ΔΕΗ στην Αττική και την περιφέρεια. Οι προκηρύξεις θα
εκδοθούν σταδιακά από τις Διευθύνσεις της ΔΕΗ και τους Σταθμούς Παραγωγής. Δεν θα υπάρχει μία ενιαία προκήρυξη.
Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Για την επιλογή του προσωπικού θα τηρηθούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο νόμο 2190/94 δηλ. χρόνος ανεργίας,
εμπειρία, κοινωνικές ιδιότητες, αριθμός ανηλίκων τέκνων και βαθμός τίτλου σπουδών.
Επίσης 158 άτομα μόνιμο προσωπικό ετοιμάζεται να προσλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ. Θα υπάρχουν και θέσεις πτυχιούχων Διοικητικών με
βασικά προσόντα τη γνώση ξένων γλωσσών και το χειρισμό Η/Υ.
Τέλος όπως μας ενημερώνει με σχετικό της άρθρο στο περιοδικό του ΑΔΜΗΕ ‘’ενεργών’’ το μέλος μας κ αι Στέλεχος κα Β.
Μπενέτου νέες προσλήψεις τακτικού προσωπικού επιστημονικού και τεχνικού θα γίνουν στον ΑΔΜΗΕ. Οι προσλήψεις αφορούν
76 άτομα σε όλη την Ελλάδα που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ με την προκήρυξη 10Κ/2017. Οι θέσεις των Πτυχιούχων
Διοικητικοοικονομικών ΠΕ είναι 7. Οι νέοι συνάδελφοι θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας το α΄εξάμηνο του
2018.
8)

Δωρεά θρανίων από τη ΔΕΚΠ/ Σχολή Αθήνας της ΔΕΗ σε Σχολεία στα πλαίσια της ΕΚΕ.

Κατόπιν ενεργειών μας και σε συνεργασία με το μέλος μας και Τομεάρχη ΔΕΚΠ κα Σιαμαντζιούρα Χρυσούλα έγινε δωρεά 20
θρανίων από τη Σχολή Αθήνας (Φάληρο) της ΔΕΚΠ στο 21 ο Γυμνάσιο Αθηνών στα πλαίσια της ΕΚΕ και μέσω της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων. Στις αρχές του Χειμώνα προσφέρθηκαν και άλλα θρανία σε
Λύκειο της Πλ. Βάθης των Αθηνών. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και οι Καθηγητές ευχαριστούν τη ΔΕΚΠ/ΔΕΗ για την
ευγενή χορηγία της.
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9)

Διημερίδα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη – Το Νέο Λύκειο και οι
Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018 – Επαγγελματικοί κλάδοι με άμεση αποκατάσταση.

Διημερίδα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό διοργάνωσε τη Δευτέρα 18-12-2017 η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης στην Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης. Το θέμα της ήταν ‘’ Ο Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός, η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η νεανική επιχειρηματικότητα’’. Σύντομες
Εισηγήσεις παρουσίασαν και Στελέχη της ΔΕΗ. Αξιόλογη ήταν η Εισήγηση του Διευθυντή ΔΕΚΠ και μέλους μας κ. Δ.
Καρέλη με θέμα ‘’Η Εκπαίδευση, μοχλός ανάπτυξης των Επιχειρήσεων’’.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018, θα έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτές των δύο
προηγούμενων ετών. Τα Επιστημονικά Πεδία από πέντε έγιναν τέσσερα, καθώς οι Παιδαγωγικές Σχολές, είναι πλέον
κοινά τμήματα όλων των υπολοίπων Επιστημονικών Πεδίων. Άλλη σημαντική εξέλιξη είναι η θεαματική μείωση του
αριθμού των εξεταζομένων μαθημάτων των Απολυτηρίων της Γ’ Λυκείου, από δεκατέσσερα σε τέσσερα. Επίσης μια
εξεταστική καινοτομία η οποία φαίνεται ότι θα επικρατήσει γενικώς είν αι η συνεξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και
της Λογοτεχνίας η οποία θα ισχύσει φέτος για τους μαθητές του ΕΠΑΛ και έχει ήδη καθιερωθεί και στο Γυμνάσιο. Τέλος
οδεύουμε σε ένα Νέο Εξεταστικό με Πανελλαδικές Απολυτήριες προσμετρήσιμες, σε τέσσερα μαθήματα κ αι σε μια
σειρά τριών μαθημάτων, αναλόγως του Προσανατολισμού, εκτός του Λυκείου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ManpowerGroup, οι Επαγγελματικοί κλάδοι που προσφέρουν άμεσα εργασία
είναι: ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, η ύδρευση, η γεωργία, τα χρηματοοικονομικά, τα ακίνητα, η επικοινωνία και το
εμπόριο.
10)

Η ΔΕΗ φέρνει στο φως αρχαίους θησαυρούς στη Β. Ελλάδα.

Κατοικήσεις από τη νεολιθική εποχή, αρχαϊκοί και κλασικοί οικισμοί, έρχονται διαρκώς στο φως στη Βόρεια Ελλάδα χάρη σε
μεγάλα έργα, όπως μας αποκαλύπτει η εφημερίδα ‘’Φιλελεύθερος’’. Στο Αμύνταιο της Φλώρινας, εντός των ορίων ανάπτυξης
του λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ οι ανασκαφές οδήγησαν στη συγκέντρωση πολυάριθμων και εξαιρετικής σπουδαιότητας
πληροφοριών για κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας διαχρονικά, από την αρχαιότερη νεολιθική περίοδο ως τα
βυζαντινά χρόνια. Στον Κλείτο Κοζάνης αποκαλύφθηκαν δύο γειτονικές θέσεις οικιστικής εγκατάστασης, εν μέρει σύγχρονες,
που χρονολογούνται στη νεότερη και την τελική νεολιθική περίοδο. Επίσης πασσαλόπηκτα οικήματα. Στην Εορδαία
ανακαλύφθηκαν αρχαιότητες πολλών θέσεων και στη Μαυροπηγή ειδώλια της αρχαιότερης και μέσης νεολιθικής εποχής.
Τέλος μέσα από την έρευνα αποδεικνύεται πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί ένα σταυροδρόμι μετακινήσεων, επαφ ών και
επικοινωνίας Βορρά – Νότου και Ανατολής – Δύσης.
11)

Μέλος μας επαινέθηκε στον ημερήσιο τύπο για την επαγγελματική εξυπηρέτησή του προς Πελάτη.

Μπορεί να μη βραβεύτηκε από τη ΔΕΗ την Ημέρα της Γυναίκας αλλά παίρνει σε αυτή τη στήλη τη βράβευση και τα
συγχαρητήρια από εμάς. Αναφερόμαστε στο μέλος μας και Προϊσταμένη Καταστήματος Παγκρατίου κα Ιωάννα Σακελλαρίου
η οποία με κατανόηση, υπευθυνότητα και ξεπερνώντας γραφειοκρατικά κατεστημένα εξυπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο
Πελάτη της Επιχείρησης αναγκάζοντάς τον να προβάλει την πράξη αυτή στην εφημερίδα ‘’ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’’ στις 15.02.2018.
Παραθέτουμε στη συνέχεια το δημοσίευμα: ‘’Το καλό πρόσωπο του Δημοσίου’’. Κύριε Διευθυντά, Είθισται να
μεμψιμοιρούμε για τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς κοινής ωφελείας στον τόπο μας. Όμως σε επίσκεψή μου
στη ΔΕΗ Παγκρατίου, στο κατάστημα πωλήσεων (Υμηττού 89) στις 31-1-2018, η τμηματάρχης επέδειξε απέραντη αντιγραφειοκρατική κατανόηση και υπευθυνότητα για τη ρύθμιση οφειλής μου, γεγονός προς μίμησ η, που νιώθω την ανάγκη,
ως αναγνώστης, να προβάλω από τις φιλόξενες στήλες της εφημερίδας σας. Δρ ΑΡΤΕΜΗΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, Αθήνα.

12)

Θέσεις Μαθητείας για σπουδαστές ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ στον ΑΔΜΗΕ.

Όπως μας πληροφορεί το Στέλεχος του ΑΔΜΗΕ και μέλος μας κα Χρ. Τσικογιαννοπούλου στο περιοδικό ‘’ενεργών’’ το τρέχον
σχολικό έτος 2017-2018 ο ΑΔΜΗΕ προσφέρει 30 θέσεις μαθητείας που απευθύνονται σε μαθητευόμενους και σπουδαστές
των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ. Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει από την ίδρυσή του σε προγράμματα απασχόλησης στις εγκαταστάσεις του
πρακτικά ασκούμενων φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., αναγνωρίζοντας ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μαθητεία αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται
μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Οι θέσεις καλύπτουν διάφορες ειδικότητες όπως τεχνικοί ηλεκτρονικών
και υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, στελέχη διοίκησης και οικονομίας, κ.α.
13)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Ηλεκτρική Διασύνδεση των Κυκλάδων.

Στην τελετή για τα εγκαίνια της λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων που έγινε στη Σύρο στις 19.03.2018
σύμφωνα με τον πρ. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κ. Ιω. Γιαρέντη έπρεπε να κληθούν και τα μέλ η
μας και Στελέχη του ΑΔΜΗΕ που δούλεψαν για το έργο κ.κ. Ιω. Κόκκαλης και Ειρ. Γιαννικάκη καθώς και άλλοι συνάδελφοι
διαφόρων Κατηγοριών.

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

14)

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

Τον περασμένο Δεκέμβριο 2017 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ‘’ΠΑΤΑΚΗΣ’’ το νέο βιβλίο του Συναδέλφου Μαθηματικού και
Ιστορικού της ΔΠΛΡ/ΔΕΗ κ. Βλάση Αγτζίδη με τίτλο ‘’ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ’’. Συγχαίρουμε τον άξιο συνάδελφο, ευχόμαστε
καλοτάξιδο το νέο του βιβλίο και παρουσιάζουμε περιληπτικά τα κύρια σημεία του θέματος που μας αναλύει. Η
επανεμφάνιση των θρησκευτικών πολέμων, η ισχυροποίηση του ισλαμικού κόσμου και η εξάπλωση της ισλαμιστικής
τρομοκρατίας κάνουν και πάλι επίκαιρη την αναζήτηση των αιτίων που ωθούν τον σύγχρονο άνθρωπο να αναζητά την
καταφυγή στο μεταφυσικό. Η ανάπτυξη μιας αυτόνομης έρευνας για το φαινόμενο καθ' εαυτό έχει μεγάλη σημασία, εφόσον
οι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί υπήρξαν από τους πρώτους που συναντήθηκαν με το Ισλάμ κατά την έξοδό του από την
Αραβική Χερσόνησο. Επιπλέον, η σύγχρονη Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στο σύνορο των δύο κόσμων, έστω και αν τα όρια
δεν είναι συμπαγή και αδιάβατα. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην πρώτη αραβική περίοδο του Ισλάμ. Παράλληλα
διερευνώνται οι συνθήκες εντός των οποίων αναπτύχθηκε το εξτρεμιστικό Ισλάμ και επανεμφανίστηκε η έννοια του Ιερού
Πολέμου (τζιχάντ). Ορίζεται επίσης το σύστημα αναφοράς, το "εμείς", μέσω του οποίου προσεγγίζεται το ισλαμικό
φαινόμενο. Παρουσιάζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του νέου ελληνισμού, καθώς και η μορφή και
οι τρόποι σύνθεσης της ταυτότητάς του.

ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κυκλοφορία νέου βιβλίου από μέλος μας.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορία του Ισλάμ από την εμφάνισή του στις έρημους της Αραβίας. Παρακολουθείται η
ανάπτυξη της νέας θρησκείας, η σχέση της και οι διαφορές της με τις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Παρατίθενται οι βασικές
της απόψεις, οι μηχανισμοί διάδοσης, η επεκτατική πολιτική των πρώτων χαλιφών, καθώς και η πολύμορφη συνάντηση του
ελληνισμού με τον ισλαμικό κόσμο. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Εμιράτο της Κρήτης, ένα ιδιαίτερο αραβικό κράτος του 9ου 10ου αιώνα μ.Χ. Στο τέλος παρουσιάζεται η μεγάλη σύγκρουση του Ισλάμ με τη Δύση, όπως αποτυπώθηκε με τον
μουσουλμανικό Ιερό Πόλεμο και τις χριστιανικές Σταυροφορίες. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).
15)

Εορτές Παρεκκλησίων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.

 Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Εισόδια της Θεοτόκου στο ομώνυμο Παρεκκλήσι της ΔΣΣΜ (Ρούφ) του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Με λαμπρότητα εορτάστηκαν την Τρίτη 21.11.2017 τα Εισόδια της Θεοτόκου στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο της Διεύθυνσης
Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ) του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο Ρούφ. Τελέσθηκαν οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας
Λειτουργίας μετ’ Αρτοκλασίας από τον Εφημέριο του Αγίου Γεωργίου Χαροκόπου Καλλιθέας π. Μάριο Μαμανέα. Το ψαλτήρι
πλαισίωσαν μελωδικότατα οι Ιεροψάλτες κ.κ. Γεώργιος Πετρέλης και ο γράφων.
Στο τέλος το φιλόξενο προσωπικό της Διεύθυνσης προσέφερε εγκάρδιο κέρασμα προς όλους τους εκκλησιαζομένους στο
Κυλικείο. Βοήθησε πρόθυμα όπως και πέρυσι το μέλος μας κα Ανθή Πυργέρη.
Την Ιεραρχία του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκπροσώπησαν ο Διευθυντής της ΔΣΣΜ κ. Στάμος Παπαστάμος και η Τομεάρχης Διοικητικού και
μέλος μας κα Αγγελική Αλεξοπούλου. Παρευρέθηκαν επίσης όλοι οι συνάδελφοι του Ρούφ και πλήθος κόσμου.

Η γιορτή των λιγνιτωρύχων στο ΛΚΔΜ /ΔΕΗ Α.Ε.
Την προστάτιδά τους Αγία Βαρβάρα γιόρτασαν στις 04.12.2017 οι λιγνιτωρύχοι του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας,
στο ομώνυμο εκκλησάκι στα ορυχεία της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ, όπου τελέστηκε Θεία λειτουργία και αρχιερατικό μνημόσυνο
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τα
στελέχη του ΛΚΔΜ και εκπροσώπους των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ, στο μνημείο των λιγνιτωρύχων που
έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ο εορτασμός των λιγνιτωρύχων της περιοχής επισκιάστηκε ωστόσο
φέτος από τη δρομολόγηση της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ στην Μελίτη Φλώρινας και στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Ο εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των Λιγνιτωρυχείων, στη Μεγαλόπολη ΛΚΜ/ΔΕΗ Α.Ε.
Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του εορτασμού της Προστάτιδας των Λιγνιτωρυχείων «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
πραγματοποιήθηκαν:
Τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.
Ιερεμίου.
Τρισάγιο στη μνήμη Συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Προσφορά άρτου, γλυκισμάτων και καφέ στην Καντίνα του ΑΗΣ.
16)

Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο 2017 συστάθηκε στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Στο
Προεδρείο του μετέχουν και δύο μέλη του Συλλόγου μας. Η Πρόεδρος κα Στανίτσα Χριστίνα και το Μέλος κ. Αντωνιάδης
Απόστολος. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.
17)
Συμφωνία συνεργασίας του ΚΔΕΠ/ΔΕΗ.
Συμφωνία συνεργασίας πάνω σε κοινά θέματα υπέγραψαν το ΚΔΕΠ/ΔΕΗ με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο. Το ΚΔΕΠ
εκπροσώπησαν ο Διευθυντής του κ. Κ. Σταματάκης και ο Τομεάρχης Μάρκετινγκ & Εξυπηρέτησης Πελατών και Μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας κ. Αν. Παπαδόπουλος.
18)

ο

Συμμετοχή μελών μας στον 35 Μαραθώνιο Αθήνας.

Αρκετές ήταν οι συμμετοχές των συναδέλφων και μελών μας του ΑΔΜΗΕ στον 35 ο Μαραθώνιο της Αθήνας στις 12.11.2017.
Ανάμεσά τους ήταν και το μέλος μας και ΓΓ του Επιχειρησιακού Σωματείου του ΑΔΜΗΕ κα Ασπασία Τρομπόυκη η οποία
συμμετείχε στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων μαζί με την οικογένειά της. Πρέπει όμως να γίνει αναφορά και στην ΓΓ του Συλλόγου
μας Ειρ. Γιαννικάκη που δήλωσε συμμετοχή αλλά τελικά δε μπόρεσε να συμμετάσχει λόγω θεμάτων υγείας. Επίσης σημαντική
ήταν η συνεισφορά του μέλους μας συναδέλφισσας Ασπασίας Κουλουμπή η οποία συμμετείχε στο μοίρασμα των Αριθμών
συμμετοχής του Αγώνα αλλά και παρασημοφόρησε τους αθλητές στον τερματισμό. Συγχαίρουμε όλους τους Συναδέλφους.
19)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Χορωδία ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Με τρείς μεγάλες συναυλίες ξεκίνησε το νέο έτος 2018 η θαυμαστή Χορωδία ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα συμμετείχε σε
συναυλία στις 23.02.2018 που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο: ‘’Μίκης Θεοδωράκης με τη φωνή
της Μαρίας Φαραντούρη’’. Ερμήνευσε έργα Μ. Θεοδωράκη σε ποίηση Γ. Σεφέρη και Άγγ. Σικελιανού. Η Χορωδία συνέπραξε με
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη Διεύθυνση του Μο Ανδρέα Πυλαρινού και Σολίστ τη Μαρία Φαραντούρη και τον Τάσο
Αποστόλου. Στη συνέχεια συμμετείχε εκ νέου στο ΜΜΑ στις 12.03.2018 στη συναυλία ‘’Νύχτα Μαγικιά’’ αφιερωμένη πάλι στο
Μίκη Θεοδωράκη. Η Χορωδία ήταν επικεφαλής 12 Χορωδιών που μαζί με τη Συμφωνική Μαντολινάτα Ελλάδας, τους Σολίστ Δ.
Μπάση, Γ. Περρή και Λυρικούς Καλλιτέχνες υπό τη Διεύθυνση του Π. Μπαρμπάτη πρόσφεραν μια καταπληκτική μουσική
βραδιά. Τέλος η συναυλία αυτή με λιγότερους συντελεστές προβλήθηκε από την Τηλεόραση του ‘’ΣΚΑΙ’’ και την εκπομπή του
Σπύρου Παπαδόπουλου ‘’Στην υγειά μας ρε παιδιά’’ στις 31.03.2018. Προσκεκλημένοι της εκπομπής ήταν ο Γ. Λιάνης και ο Μ.
Ανδρουλάκης. Την μουσική προετοιμασία της Χορωδίας για αυτές τις τρείς συναυλίες είχε ο διακεκριμένος Μαέστρος της
Κωστής Κωνσταντάρας. Στη Χορωδία συμμετέχουν από το Σύλλογό μας τέσσερα μέλη του (Γιαλούρη, Σμαραγδή, Μανούσακα
και ο γράφων).
20)

Άρθρα μελών του Συλλόγου μας.

Σε αυτό το τεύχος του περιοδικού μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία ομιλία και ένα άρθρο μελών του Συλλόγου μας.
Συγκεκριμένα την ομιλία της κας Αριάδνης Αντωνιάδου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της ΔΕΗ
Α.Ε. για την ημέρα της Γυναίκας στις 08/03/2018 και το άρθρο του μονίμου συνεργάτη του περιοδικού μας κ. Γ. Σιμόπουλου,
Πολιτικού Επιστήμονα της ΔΕΚΠ/ΔΕΗ, που μας παρουσιάζει το βιβλίο ‘’Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη
σύγχρονη Ελλάδα’’ του Καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου και αφορά το Ασφαλιστικό.
Συγχαίρουμε τους συναδέλφους για την πρόθυμη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας αφενός και για τα κατατοπιστικά επιστημονικά τους ομιλίες- άρθρα αφετέρου και ευχόμαστε και άλλοι συνάδελφοι (όπως επανειλημμένα έχουμε πει και
γράψει) να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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Ομιλία της Διευθύντριας Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης
της ΔΕΗ Α.Ε κας Αντωνιάδου Αριάδνης
για την ημέρα της Γυναίκας στις 8/3/2018

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και Κύριοι, συνάδελφοι,
Η ΔΕΗ ως σταθερός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας, δραστηριοποιείται δυναμικά και στις παρούσες
συνθήκες και συμβάλει με κάθε μέσο στην προσπάθεια επανάκαμψης αυτής, στηρίζοντας τόσο τον
επιχειρηματικό, όσο και τον κοινωνικό ιστό. Την ίδια στιγμή, η διαρκής φροντίδα για τη διατήρηση
ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και αμοιβαίου σεβασμού χωρίς διακρίσεις, αποτελεί
μία στρατηγική προτεραιότητα της Επιχείρησης.
Ο σεβασμός στην ισότητα των δύο φύλων και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες
προκειμένου να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει, δεν είναι μόνο μία καλή ιδέα αλλά μονόδρομος
για κάθε Επιχείρηση.
Η ΔΕΗ παρέχει στους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλου, ίσες ευκαιρίες πρόσληψης, ανάπτυξης
και ανέλιξης στη διοικητική ιεραρχία, βάσει προσόντων και ικανοτήτων.
Ως Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων στη ΔΕΗ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι προσωπικά ουδέποτε
βίωσα τη διάκριση σε κανένα επίπεδο. Αντιθέτως, γυναίκες και άνδρες που διαθέτουν τα τυπικά
κριτήρια κάλυψης των αναγκών μίας θέσης και όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες για αυτήν, τη
διεκδικούν και κρίνονται γι αυτήν επί ίσοις όροις, απολαμβάνουν δε τις ίδιες αμοιβές και παροχές.
Όπως γνωρίζουμε, η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος.
Και ενώ οι Μονάδες των Ορυχείων και της Παραγωγής που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
Επιχείρησης στελεχώνονταν παραδοσιακά κυρίως από άνδρες, λόγω των ιδιαίτερα επίπονων
συνθηκών εργασίας που επικρατούν σε αυτές, σήμερα, οι αριθμοί αποτυπώνουν μία νέα
πραγματικότητα. Σε σύνολο 15.863 εργαζομένων το 2008 (χωρίς τη Διανομή και τη Μεταφορά), 2.836
εργαζόμενοι ήταν γυναίκες, ήτοι 18% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα, σε σύνολο
10.684 εργαζόμενων, το 21% είναι γυναίκες. Ένας αριθμός που μπορεί να φαίνεται μικρός σε
σύγκριση με το σύνολο, ωστόσο αντανακλά και επικοινωνεί μία αλλαγή παραδείγματος για τη δύναμη
της γυναίκας στη ΔΕΗ. Επίσης, στην δεκαετία 2008-2018 χαρακτηριστική είναι και η αύξηση των
γυναικών που απασχολούνται σε θέσεις τεχνιτών ΔΕ και μηχανικών ΤΕ και ΠΕ. Το ποσοστό αυξήθηκε
από 3,8% στο 5,6%.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία θα δώσω στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα στελέχη της
Επιχείρησης. Αναλυτικότερα, σήμερα στο σύνολο των 1.000 στελεχών, 344 είναι γυναίκες, ήτοι
ποσοστό 34,4%. Το αντίστοιχο ποσοστό πριν 5 χρόνια, ήταν 29,4% και πριν δέκα χρόνια 26,5%.
Αναφορικά δε με τα διοικητικά επίπεδα που οι γυναίκες δραστηριοποιούνται, στο επίπεδο του
Υποτομεάχη το 2008 το ποσοστό των γυναικών ήταν 11.9%, σήμερα είναι 41,6%, στο επίπεδο του
Τομεάρχη το 2008 ήταν 21,2%, σήμερα είναι 29,7% και στο επίπεδο των Διευθυντικών Στελεχών, το
2008 ήταν 7,6%, σήμερα είναι 21,5%.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα, σε σύνολο οκτώ (8) Γενικών Διευθύνσεων, της Γενικής
Διεύθυνσης Ορυχείων ηγείται η κα Κουρίδου, η οποία διετέλεσε και Διευθύντρια των Ορυχείων της
Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η κα Κονίδα, η οποία
διετέλεσε Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων & χρηματοδότησης. Στο δε ΔΣ της εταιρείας συμμετέχει η
κα Μ. Φούντη, καθηγήτρια του ΕΜΠ.

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η έμφαση στη θέση της γυναίκας στην εταιρεία μας αποτυπώνεται σε μια σειρά διευκολύνσεων που η
εταιρεία εξασφάλισε, πρωτοποριακά, δεκαετίες πριν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το 1972 η
Επιχείρηση με εργοδοτική ρύθμιση παρείχε μειωμένο ωράριο στις εργαζόμενες μητέρες, όταν για
πρώτη φορά εμφανίζεται μόλις το 1990 εθνική συλλογική σύμβαση που περιλαμβάνει σχετικό όρο.
Όσον αφορά στις σχέσεις των δύο φύλων εντός της εταιρείας και στην εκμηδένιση της αίσθησης της
όποιας διάκρισης μεταξύ τους, χαρακτηριστικές είναι οι παροχές που δίνονται στο πλαίσιο της
διασφάλισης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του ανθρώπινου
δυναμικού στο σύνολό του. Η Επιχείρηση χορηγεί, μεταξύ άλλων, μειωμένο ωράριο εργασίας και
σωρευτική άδεια μητρότητας στους εργαζόμενους γονείς, δωρεάν συμμετοχή των παιδιών τους σε
ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς και συμμετοχή στις δαπάνες σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κυρίες και Κύριοι,
Σε μία από τις κρισιμότερες στιγμές στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, η ελληνική κοινωνία καλείται να
απεμπλακεί από παρελθοντικές νοοτροπίες και να αξιοποιήσει τη γυναικεία δύναμη που είναι και
πολυεπίπεδη και πολυσήμαντη, αναζητώντας εμπράκτως μία νέα ισορροπία ανθρωποκεντρική και
άκρως δημιουργική. Αναμφίβολα, η ΔΕΗ έχει καταφέρει να ενσωματώσει στην κουλτούρα της μία από
τις βασικές αρχές της επιχειρησιακής δημοκρατίας, τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος
ίσων ευκαιριών. Και είναι αυτό! το εργασιακό περιβάλλον, που περιγράφω σήμερα, που έχει
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία της.
Συγκεκριμένα, η ενδυνάμωση των σχέσεων Επιχείρησης και εργαζομένων επιτυγχάνεται μέσα από μία
σειρά θεσμοθετημένων πρακτικών που επιδιώκουν τη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού κλίματος
αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας, όπως:
4.
5.
6.

η προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη προσωπικού και στελεχών, με την προώθηση της
διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου τους, μέσω της δια βίου εκπαίδευσης
η ενίσχυση της αφοσίωσης και των δεσμών των εργαζομένων με την Εταιρεία και
η καλλιέργεια του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, στους θεσμούς και τις
διαδικασίες της Επιχείρησης.

Είναι κατανοητό ότι ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης κάθε Επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της. Το
ερώτημα λοιπόν που τίθεται αλλά και η κύρια πρόκληση είναι πώς η κάθε επιχείρηση θα είναι σε
θέση να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό όλο ανεξαιρέτως το ανθρώπινο δυναμικό της, αντλώντας τη
γνώση που αυτό έχει και μετουσιώνοντάς την σε δημιουργικότητα.
Δομικό στοιχείο της επιχειρηματικής κουλτούρας της ΔΕΗ είναι η διαρκής συνεργασία και η από
κοινού δημιουργία όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών που ενώνουν τις γνώσεις τους και
προχωρούν μαζί, μεθοδικά και αρμονικά.
Κυρίες και Κύριοι,
Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και δη των ταχύτατων και σημαντικών αλλαγών στον
ενεργειακό τομέα, η ΔΕΗ, λειτουργώντας με ευελιξία και προσαρμοστικότητα και με απώτερο σκοπό
την επέκτασή της σε νέες αγορές, στηρίζεται και στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό της. Ένα
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει πλούσια τεχνική και επιστημονική κατάρτιση, πολύπλευρη
τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία. Η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού σε
συνδυασμό με τον εμπλουτισμό του με νέους επιστήμονες και εξειδικευμένους τεχνίτες, θα δώσει
μία περαιτέρω ώθηση στην Επιχείρηση για την ισχυροποίηση και ανάπτυξή της στο νέο περιβάλλον,
όπως αυτό διαμορφώνεται.
Αισιοδοξούμε αλλά και στοχεύουμε στο ότι, οι ήδη αυξημένοι δείκτες που σας παρουσιάσαμε,
συμμετοχής γυναικών σε τεχνικά πόστα εργασίας, καθώς και σε θέσεις στελεχών θα αυξηθούν έτι
περαιτέρω και με γρηγορότερους ρυθμούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, με απόλυτο σεβασμό και με βασικό παρανομαστή την ισότιμη συμμετοχή των δύο
φύλων, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να εφαρμόζει έμπρακτα υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του
ανθρώπινου δυναμικού της, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες προς όλους ανεξαιρέτως.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τη γνώμη των συγγραφέων τους
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Συγγραφέας: Αλέξης Π. Μητρόπουλος
Τίτλος: Εργασιακές Σχέσεις & Κοινωνική Ασφάλιση στη Σύγχρονη Ελλάδα
Εκδόσεις: Α.Α. Λιβάνη
Σελίδες: 510
Χρονολογία Έκδοσης: Οκτώβριος 2017
«Είναι προφανές ότι, υπό την απειλή της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας, ο εργαζόμενος της ανάγκης θα υπογράφει ή θα συμφωνεί
οτιδήποτε προτείνεται από την εργοδοτική πλευρά. Πρόκειται περί εργασίας χωρίς αρχές, χωρίς έλεγχο, χωρίς κανόνες, χωρίς
προστασία, χωρίς κοινωνική νομιμοποίηση. Είναι καθαρή «εργασιακή ειλωτεία» και κλασικό υπόδειγμα εργαζομένου -πένητα
(working poor).» (σελ.351)
Αφετηριακή ιδέα του πονήματος που παρουσιάζουμε αποτελεί, κατά την γνώμη μας, η διαπίστωση ότι η Δημόσια Κοινωνική
Ασφάλιση, η οποία συναρτάται του Συστήματος των Εργασιακών Σχέσεων, των αξιοπρεπών αμοιβών και της πλήρους και
ασφαλισμένης εργασίας, και κατ’ επέκταση το Κοινωνικό Κράτος συνιστούν θεμέλιο της Δημοκρατίας και της παρούσας μελλοντικής πολιτικής κοινωνίας (σελ.384).
Το πρώτο από τα τρία μέρη του βιβλίου διαπραγματεύεται τα Αίτια της Κρίσης, τις Νέες Αρχές και τη Δομή του Ασφαλιστικού
Συστήματος. Αποτελείται από 5 Κεφάλαια. Συγκεκριμένα:
Το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με το Ασφαλιστικό Σύστημα από την περίοδο του καθεστώτος 4 ης Αυγούστου, περνάει στην φάση του
Μαρκεζίνη (Α.Ν. 1611/50) και καταλήγει στην περίοδο των δύο πρώτων Μνημονίων (Ν. 3845/2010 και Ν.4046/12). Ειδικά για
την προμνημονιακή περίοδο αναφέρονται 11 αίτια κακοδαιμονίας του Ασφαλιστικού. Δραματική είναι η διαπίστωση ό τι οι
συνταξιούχοι έχασαν την περίοδο 2010-2016 50 δις ευρώ (εν καιρώ ειρήνης), ενώ τα Ασφαλιστικά Ταμεία στο ίδιο διάστημα
απώλεσαν 80 δις ευρώ. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι αυτής της εξέλιξης.
Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στο τρίτο Μνημόνιο (Ν.4336/14-8-15) και το νέο πλαίσιο που ορίζει για τις συντάξεις (15 ρυθμίσεις)
καθώς και λίγα στοιχεία για την επακόλουθη νομοθεσία επί του προαναφερόμενου ζητήματος και των εργασιακών σχέσεων
(Ν.4472/17, Ν.4475/17, Ν.4488/17). Για το διάστημα από 14-8-15 έως 13-5-16 όπου τέθηκε σε ισχύ ο «Νόμος Κατρούγκαλου»
(Ν.4387/16) αναφέρονται 7 ρυθμίσεις αντισυνταξιοδοτικού χαρακτήρα και περιεχομένου, αναλυτικά και με παραδείγματα (ειδικά
για τις ρυθμίσεις εξ αιτίας των οποίων επίκειται η δημιουργία νέας πολυάριθμης γενιάς συνταξιούχων των 200-300 ευρώ), που
ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει το «Νέο Συνταξιοδοτικό Δόγμα» του «Νόμου Κατρούγκαλου» (Ν.4387/16) για τον οποίο εκτιμάται
ότι αποτελεί επιβολή της συνταξιοδοτικής «ατζέντας» του ΔΝΤ κυρίως, και, επισημαίνεται πως αυτή η πρακτική δεν συνέβη στις
άλλες χώρες που εφαρμόστηκε Μνημόνιο. Υπολογίζονται επίσης, με πηγή τις Εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
απώλειες 24 δις ευρώ σε βάρος των συνταξιούχων μας εντός της περιόδου 2016-2022. Συμπεραίνεται στο τέλος ότι
νομοθετήθηκαν «προληπτικά» (ψηφίστηκαν το 2017 για να εφαρμοστούν το 2019) σημαντικές περικοπές (μέσω του
συμπληρωματικού Μνημονίου- Ν 4472/17) αψηφώντας τις σχετικές ενστάσεις τόσο της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
όσο και της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.
Στο 4ο κεφάλαιο, που είναι το εκτενέστερο του βιβλίου και διαθέτει ειδικό βάρος, απαριθμούνται και αναλύονται οι εξής 15
συντεταγμένες-δομικές αρχές του ισχύοντος κοινωνικό-ασφαλιστικού δικαίου που λαμβάνει υπόψη την παλαιότερη και νεότερη
νομοθεσία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Η αρχή της αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.
Η αρχή της διάσωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με πόρους κυρίως των συνταξιούχων- ασφαλισμένων
(σύστημα “bail-in”).
Η αρχή της διάσπασης της κύριας σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική.
Η αρχή της εγγύησης από το κράτος μόνο της εθνικής σύνταξης. Η αρχή του μηδενικού ελλείμματος.
Η αρχή της ενοποίησης όλων των ταμείων κύριας σύνταξης.
Η αρχή του επανυπολογισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων (προσωπική διαφορά-σελ.155).
Η αρχή της «αποκοινωνικοποίησης» της κοινωνικής ασφάλισης.
Η αρχή της κατάργησης των κατώτατων ορίων στις συντάξεις.
Η αρχή της αύξησης των ορίων ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής του γενικού πληθυσμού.
Η αρχή της αθέτησης των αποφάσεων της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Η αρχή της διάρρηξης της αλληλεγγύης των γενεών.
Η αρχή της ελάχιστης 20ετίας για της θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης.
Η αρχή της αποψίλωσης των αναπηρικών συντάξεων, των συντάξεων χηρείας και των κοινωνικών επιδομάτων.
Η αρχή του αιφνιδιασμού ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Απουσία μεταβατικών διατάξεων. Ενιαίοι κανόνες για
όλους μετά την 1-1-2022.
Η αρχή της φορολογικοποίησης των εισφορών. Εισφορές με βάση το εισόδημα.

Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται εκείνες οι διατάξεις του Νόμου 4488/17 (ΦΕΚ 137 Α’ /13-9-17, άρθρα 1-5 που αφορούν τους
δημόσιους υπάλληλους και στρατιωτικούς και άρθρα 6-30 που αναφέρονται στους φορείς του ΕΦΚΑ (εκτός Δημοσίου)) , οι
οποίες λόγω της ανάγκης να διευκρινιστούν και να διορθωθούν ρυθμίσεις του «Νόμου Κατρούγκαλου» υπέρ των ασφαλισμένων,
τροποποιούν και συμπληρώνουν αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4387/16.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου φέρει τον τίτλο «Κοινωνική Ασφάλιση και Εργασιακές Σχέσεις» ενώ περιέχει 8 κεφάλαια.
Σχηματικά, επισημαίνουμε ότι:
Τα δύο πρώτα κεφάλαια κάνουν μια γενική παρουσίαση της μνημονιακής απορρύθμισης στις εργασιακές σχέσεις και το Εργατικό
Δίκαιο στην Ελλάδα η οποία και εξολόθρευσε την ελληνική αγορά εργασίας. Συγκρατήσαμε την «λεπτομέρεια» ότι το επίδομα
του Πάσχα που αποτελεί το ιστορικότερο επίδομα των Ελλήνων συνταξιούχων και μισθωτών δεν είχε καταργηθεί ούτε επί
Κατοχής (σελ 252-3).
Τα κεφάλαια 3-6 αναφέρονται στη Νεολαία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων σε
ευρωπαϊκό (μεταμοντέρνες εργασιακές σχέσεις) και εθνικό επίπεδο. Η μετανάστευση των νέων θεωρείται άμεση συνέπεια της
γενικευμένης νεανικής ανεργίας. Επιγραμματικά παρουσιάζονται ως μεταμοντέρνες εργασιακές σχέσεις οι εξής: ο διαμοιρασμός
της θέσης εργασίας (job sharing), ο διαμοιρασμός χρόνου εργασίας (hour sharing), η κυκλική εργασία (job rotation), σύμβαση λίγων
ωρών (low hour contracts), λευκές συμβάσεις εργασίας (white contracts), συμβάσεις εργασίας με το τηλέφωνο (on-call contracts).
Παράλληλα, στην Ελλάδα ισχύουν οι εξής ευέλικτες μορφές απασχόλησης: Μερική απασχόληση –Διαλείπουσα εργασία, Εκ
περιτροπής εργασία, Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), Διαθεσιμότητα, Δανεισμός-ενοικίαση εργαζομένων, Εξ αποστάσεως
εργασία/κατ’ οίκον εργασία («τηλεργασία»), Διευθέτηση του χρόνου εργασίας, Ο θεσμός της εφεδρείας, Ομαδικές απολύσεις.
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Υπενθυμίζεται επίσης ότι δεν εφαρμόζεται η κλασική οικονομική θεωρία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ για την
Ανάπτυξη η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει χάσει την επικαιρότητα της.
Το κεφάλαιο 7 πραγματεύεται την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Το πέρασμα από τον προστατευτικό Νόμο
1387/83 στις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3863/10 που προβλέπει ότι κάθε μήνα θα μπορούν να απολύονται 6 εργαζόμενοι
σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν 20-150 εργαζόμενοι και μέχρι 30 (ή ποσοστό 5%) εργαζόμενοι στις
επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 εργαζόμενους είναι πλέον πραγματικότητα. Επίσης, με την έκδοση της απόφασης
972/2016 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της υπόθεσης «ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ» υπ’ αριθμ. C-201/2015/2112-16, έγινε δεκτή η από 9-6-16 εισαγγελική πρόταση του Νιλς Βαλ να θεωρηθεί εκτός Ευρωπαϊκού Δικαίου και αντίθετη στην
Οδηγία 98/59/ΕΚ η υπουργική και διοικητική προέγκριση των ομαδικών απολύσεων που προέβλεπε το άρθρο 5 του Ν.
1387/83. Μάλιστα, με την επακόλουθη θέσπιση του άρθρου 17 του Ν.4472/17, αλλάζει ριζικά η διαδικασία των ομαδικών
απολύσεων, με τον εργοδότη να είναι ελεύθερος να απολύσει μαζικά και στο ποσοστό που επιθυμεί σε 60 ημέρες από την
κοινοποίηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) του Υπουργείου Εργασίας του πρακτικού διαβούλευσης του με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων, ανεξαρτήτως των αποφάσεων του διακοσμητικού πλέον ΑΣΕ.
Τέλος, στο κεφάλαιο 8 , γίνεται μια κριτική αποτίμηση του κειμένου-απόφασης των 27 ηγετών χωρών μελών της ΕΕ στη
Σύνοδο της Μάλτας (3/2/17) για τα 60 χρόνια της. Ο ευρωπαϊστής Ντε Γκωλ που οραματιζόταν την αναγκαιότητα μιας Ένωσης
της Ευρώπης «από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια» δεν επαληθεύθηκε. Αντί αυτού έχουμε μια πορεία απόκλισης που θέσπισε
την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων και κατεδάφισε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο.
Το τρίτο μέρος του βιβλίου αφορά τη θεματική «Κοινωνική Ασφάλιση και το Ζήτημα των Μισθών». Συγκεκριμένα:
Το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με την ρήτρα εσωτερικής υποτίμησης η οποία συνιστά δομική ρήτρα των Μνημονίων, και η οποία
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σταδιακά από τον Μάιο 2010 μέχρι την 1/7/14. Είναι το δεύτερο κυρίως Μνημόνιο (Λουκά
Παπαδήμου- Ν. 4046/12) που προετοίμασε τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα για έναν νέο κύκλο «κατωτατοποίησης»
των μισθών και για ένα κοινό εργασιακό-μισθολογικό σύστημα σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα και ΔΕΚΟ. Αυτή η
«βουλγαροποίηση» των μισθών προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε αναπόφευκτη κατάρρευση των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Το 2ο κεφάλαιο παρουσιάζει τις νομικές εκείνες ρυθμίσεις με τις οποίες έχει τεθεί σε ισχύ το σύστημα του καθαρού «γυμνού»
κατώτατου μισθού (single minimum wage system), καταργήθηκαν όλα τα επιδόματα πλην του επιδόματος προϋπηρεσίαςτριετία (που και αυτό είναι παγωμένο για προϋπηρεσία άνω των 9 ετών) και, τέλος, τέθηκε η προϋπόθεση της μείωσης της
ανεργίας κάτω του 10 % ώστε να υπολογίζεται αυτή η προϋπηρεσία εφεξής της 14/2/12.
Το 3ο κεφάλαιο καταπιάνεται με την απαξίωση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και την υποβάθμιση
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Ειδικότερα, σε ότι αφορά την διαιτησία, ο Νόμος 4304/14 (άρθρο 4), που
ψηφίστηκε από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ναι μεν επαναφέρει το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία,
ουσιαστικά όμως, με τις επισυναπτόμενες ασφαλιστικές δικλείδες του, το δικαίωμα αυτό καθίσταται για την εργατική πλευρά
ανέφικτο, με αποτέλεσμα να γινόμαστε μάρτυρες μιας αναχρονιστικής επιστροφής στον Ν. 3239/55 όπου και διαπιστώνεται
άμεση παρέμβαση του κράτους στους μηχανισμούς διατίμησης της εργατικής δύναμης. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τις ΣΣΕ,
έχουμε αναστολή των αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας τους μέχρι το 2021. Και τούτο, επειδή όπως
διαπιστώνει σε σχετική Έκθεση της η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση υπερισχύει με
το νέο θεσμικό πλαίσιο της κλαδικής σύμβασης σε περίπτωση συρροής ( η οποία υπάρχει όταν η εργασιακή σχέση εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής περισσότερων ΣΣΕ), κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.
Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο κριτικάρεται η αδράνεια του Ελληνικού Συνδικαλιστικού Κινήματος στην προάσπιση της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), στην ενωτική υπεράσπιση του Κοινωνικού Κράτους από την
εργασιακή απορρύθμιση και αποδόμηση της Κοινωνικής Ασφάλισης και στην λήψη πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό του
Ν.1264/82 και την απόκρουση της θέσπισης της ανταπεργίας ή «εργοδοτικού lock-out» και ειδικότερα του «μισθολογικού
lock-out» (άρθρο 20, Ν.4472/17). Προτείνεται το «Σωματείο Βάσης» ως λύση στο τέλμα το οποίο ευρίσκεται το σημερινό
Συνδικαλιστικό Κίνημα, το οποίο «θα περιλαμβάνει όλους τους μισθωτούς (ανεξαρτήτως του φορέα που εργάζονται) , τους
συνταξιούχους, τους νέους, τους ανέργους, ώστε να συγκροτηθεί η αναγκαία πυκνότητα στη βάση των νέων και ευδιάκριτων
ενοποιητικών γραμμών που διάνοιξε η σκληρή νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική» (σελ.372).
Στον Επίλογο αυτής της νομικό-πολιτικής μελέτης παρουσιάζεται μια κριτική αποτίμηση του ιστορικού πειράματος της
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και της σύγχρονης τεχνοκρατίας της, καθώς και των αντιφάσεων της, επιφανέστερος σημερινός
πολιτικός εκπρόσωπος της οποίας θεωρείται ο Εμανουέλ Μακρόν που διετέλεσε σημαίνον τραπεζικό στέλεχος. Επιπλέον
αναλύονται 7 λόγοι για τους οποίους το συμπληρωματικό Μνημόνιο (Ν.4472/17), που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα μείνει στην Ιστορία ως «βρόμικο Μνημόνιο» (“Dirty Memorandum”).
Τέλος, εμπεριέχεται στο βιβλίο και Παράρτημα το οποίο είναι ενημερωμένο με τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εργασίας και
του ΕΦΚΑ, τις ΥΑ και ΚΥΑ (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) που θεσπίστηκαν έως και 25/9/17 και παρουσιάζει παραστατικές
περιπτώσεις του νέου κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου στα ζητήματα Συντάξεων-Παροχών, Εισφορών, Χρόνου ΑσφάλισηςΑπασχόλησης Συνταξιούχων, ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ- Μετοχικών Ταμείων-Φορέων εκτός ΕΦΚΑ, και Ειδικών Θεμάτων Εισφορών.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επιπροσθέτως, υπάρχει κείμενο με 26 ερωτήσεις-απαντήσεις που εκλαϊκεύουν το Νέο Ασφαλιστικό στους άμεσα
ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους καθώς και αναλυτική βιβλιογραφία ελληνόγλωσση, ξενόγλωσση και με αρθρογραφία από
τον ημερήσιο, και περιοδικό νομικό –πολιτικό- οικονομικό Τύπο.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιστημονικά Άρθρα:
Manfred Weiss, Το μέλλον του εργατικού δικαίου, μετάφραση από τα Γερμανικά: Νικόλαος Γαβαλάς, Επιθεώρησις
Εργατικού Δικαίου , Τόμος 76ος, Αριθ.Τεύχ. 1 (1780):1-10, Ιανουάριος 2017.
Wolfgang Streeck, The Sociology of Labor Markets and Trade Unions, In: Smelser Neil J. (Ed.)- Swedberg Richard (Ed): The
Handbook of Economic Sociology, Princeton: Princeton Univ. Press, 2005, pp 254-283. (Ανακτήθηκε από τα Διαδίκτυο στις
26/10/17).
Malcolm Warner, Unions as Complex Organizations: Strategy, Structure and the Need for Administrative Innovation, Relations
industrielles 301 (1975): 43-59. (Ανακτήθηκε από το Διαδίκτυο στις 26/10/17).
Nicolas Colin και Bruno Palier, Το επόμενο δίχτυ ασφαλείας- Κοινωνική πολιτική για την ψηφιακή εποχή, FOREIGN
AFFAIRS 36 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015): 38-45.
Alain Euzeby, Κοινωνική Ασφάλιση: Η Αναντικατάστατη Αλληλεγγύη, μετάφραση από τα Αγγλικά: Γιώργος Σιμόπουλος,
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Συνδικαλιστική Επιθεώρηση, Δεκέμβριος 1997 (Ειδική Έκδοση-2):17-33.
Άρθρα Ημερήσιου- Κυριακάτικου Τύπου:
Νίκος Παπαδάκης, Αντώνης Παπαργύρης, ΤΑ ΝΕΑ Παρασκευή 27 Δεκέμβριου 2013, Χωρίς δουλειά και μέλλον, Neets: τι
σημαίνει ο νέος όρος για τους άνεργους νέους της Ευρώπης, ΓΝΩΜΕΣ.
Κώστας Παπαδής, ΤΟ ΒΗΜΑ 5 Νοεμβρίου 2017, ένθετο ΑΝΑΠΤΥΞΗ, «Κουρεμένες» 8%-10% οι πρώτες συντάξεις ΙΚΑ με
τον νόμο Κατρούγκαλου: Β2-Β3.
Σάββας Ρομπόλης, Βασίλειος Γ. Μπέτσης, ΤΟ ΒΗΜΑ 12 Νοεμβρίου 2017, ένθετο ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Τι φέρνει ο
επανυπολογισμός με τον νόμο Κατρούγκαλου: B6.
Κώστας Παπαδής, ΤΟ ΒΗΜΑ 12 Νοεμβρίου 2017, ένθετο ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Απώλειες ως και 300 ευρώ για όλους τους παλαιούς
συνταξιούχους: Β6-Β7.
Μελέτες – Εκθέσεις:
Γιώργος Οικονομάκης, Γιάννης Ζησιμόπουλος, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης, Η ταξική
διάρθρωση και η θέση της εργατικής τάξης στην ελληνική κοινωνία, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, (ΜΕΛΕΤΕΣ/STUDIES 41), Νοέμβριος
2015, (Ανακτήθηκε από το Διαδίκτυο στις 27/10/17).
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Βαγγέλης Κουμαριανός, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης- Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα
κοινωνικής περίθαλψης, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, (Εκπαιδευτικό υλικό), 2012. (Ανακτήθηκε από το Διαδίκτυο στις 27/10/17).
Η Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση- Ετήσια Έκθεση 2018, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, (20 ΕΚΘΕΣΕΙΣ), Μάρτιος 2018, βλέπε «3.9
Οι ΣΣΕ και η ευελιξία απασχόλησης κατά το 2017»- σελ. 118-124, (Ανακτήθηκε από το Διαδίκτυο στις 23/3/18).
Μαρία Κ. Συράγα, Εταιρική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης: Από τη μακροοικονομική του διανεμητικού και του
κεφαλαιοποιητικού συστήματος στη λογιστική των επενδύσεων τους, Μεταπτυχιακή εργασία υποβληθείσα στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006. (Ανακτήθηκε από το Διαδίκτυο στις 27/10/17).
Daniel Schraad-Tischler, Christof Schiller, Sascha Matthias Heller, Nina Siemer, Social Justice in the EU- Index Report
2017- Social Inclusion Monitor Europe, Bertelsmann Stiftung, November 2017. (Ανακτήθηκε από το Διαδίκτυο στις
18/2/18).
Δελτία:
Alpha Bank, Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 23 Οκτώβριου 2015, Ελληνική Οικονομία (βλέπε στοιχεία για το
Ανθρώπινο Κεφάλαιο).
Τράπεζα της Ελλάδας, Οικονομικό Δελτίο, Τεύχος 43, Ιούλιος 2016, Σοφία Λαζαρέτου, ΦΥΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, σελ. 33-57.
Βιβλία:

Ελληνόγλωσσα
Τάσος Τσακίρογλου, Πρόσωπα της Απομάγευσης-38 Συνεντεύξεις για την Κρίση και το Μέλλον (Πρόλογος: Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς), Εκδόσεις Οκτώ, 2014.
David Held, Για Ένα Παγκόσμιο Κοινωνικό Συμβόλαιο – Η Σοσιαλδημοκρατική Απάντηση στη «Συναίνεση» των Η.Π.Α.,
μετάφραση: Χαρίδημος Κουτρής, Επίκεντρο, 2008.
Κωνσταντίνος Λαναράς, Η Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Φ.Κ.Α., Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2017.
Πλάτων Τήνιος, Συντάξεις,(Μικρές Εισαγωγές), Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2017.
Τάκης Φωτόπουλος, Το Χρονικό της Καταστροφής 2010-2015, Γόρδιος, 2015.
Raffaele Simone, Το Μειλίχιο Τέρας- Γιατί η Δύση δεν πηγαίνει προς τα Αριστερά, μετάφραση: Μιχάλης Μητσός, Εκδόσεις
Πόλις, Μάιος 2011.

Νεοφιλελευθερισμός
David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2005.
Philip Mirowski & Dieter Plehwe (ed.), The Road from Mont Pelerin- The Making of the Neoliberal Thought Collective,
Harvard University Press, 2009.

Νέες Υπερεθνικές Τάξεις
William K. Carroll with Colin Carson, Meindert Fennema, Eelke Heemskerk and J.P.Sapinski, The making of a transnational
capitalist class- Corporate power in the twenty-first century, Zed Books, 2010.
Guy Standing, The Precariat- The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, 2011.

Εργατικό Δίκαιο-Εργασιακές Σχέσεις- Αγορές Εργασίας
John D.R.Craig and S. Michael Lynk (ed), Globalization and the Future of Labour Law, Cambridge University Press, 2006.
Gosta Esping-Andersen and Marino Regini (ed), Why Deregulate Labour Markets?, Oxford University Press, 2000.
Guy Davidov & Brian Langille (ed), The Idea of Labour Law, Oxford University Press, 2011.

Μεταρρύθμιση Κράτους Πρόνοιας στην Ευρώπη
Bruno Palier (ed), A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe, Amsterdam
University Press, 2010.
Bruno Palier and Claude Martin (ed), Reforming the Bismarckian Welfare Systems, Blackwell Publishing, 2008.
Paolo Graziano, Sophie Jacquet and Bruno Palier (ed), The EU and the Domestic Politics of Welfare State Reforms: Europe,
Europae, Palgrave Macmillan, 2011.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Δημογραφικό, Συντάξεις, Κοινωνική Ασφάλιση, Διαγενεακή Δικαιοσύνη
Axel Gossaries and Lukas H. Meyer (ed), Intergenerational Justice, Oxford University Press, 2009.
Joerg Chet Tremmel (ed), Demographic Change and Intergenerational Justice- The Implementation of Long-Term Thinking in
the Political Decision Making Process, Springer, 2008.
Cornelius Torp (ed), Challenges of Aging- Pensions, Retirement and Generational Justice, Palgrave Macmillan, 2015.
Robin Blackburn, Banking on Death- Or, Investing in Life: The history and future of pensions, Verso, 2002.
Vinzenzo Galasso, The Political Future of Social Security in Aging Societies, The MIT Press, 2006.
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Εργατικό Κίνημα, Σωματείο
Gerald Friedman, Reigniting the Labor Movement- Restoring Means to Ends in a Democratic Labor Movement, RoutledgeTaylor & Francis Group, 2008.
Tito Boeri, Agar Brugiavini, Lars Camfors (ed), The Role of Unions in the Twenty-First Century, Oxford University Press,
2003.
Carola Frege and John Kelly (ed), Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy,
Oxford University Press, 2004.

Λεξικά
Paul Blyton & Jean Jenkins, Key Concepts in Work, Sage Publications, 2007.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Βιογραφικό Αλέξη Μητρόπουλου
https://el.wikipedia.org/wiki/Αλέξης_Μητρόπουλος

ΕΝΥΠΕΚΚ/ Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους
enypekk.gr

Social Europe
https://www.socialeurope.eu

Online Library of Liberty
oll.libertyfund.org

European Trade Union Institute (ETUI)
https://www.etui.org

International Labour Organization (ILO)
www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

International Social Security Association (ISSA)
https://www.issa.int/en

Global Labour Journal (McMaster University)
https://escarpmentpress.org/globallabour

Electronic Library (free download)
b-ok.org

Γιώργος Σιμόπουλος
Πολιτικός Επιστήμονας
Μέλος ΣΕΠ-ΔΕΗ
ΔΕΚΠ-ΔΕΗ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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