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Συναδέλφισσες  Συνάδελφοι 

 
Καλούμαστε σε λίγες μέρες να αναδείξουμε στις εκλογές του συλλόγου τα νέα  

Όργανα: Διοικητικό συμβούλιο, Εξελεγκτική επιτροπή και αντιπροσώπους για το συνέδριο 

της ΓΕΝΟΠ. Η διαδικασία των εκλογών καθυστέρησε λόγω της πανδημίας.  

Η συμμετοχή, όλων μας, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι πράξη ευθύνης 

και συμβολής στο συνδικαλιστικό κίνημα, για εκλογή περισσότερων αντιπροσώπων από 

τον Σύλλογο στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ. 

Στα 3 χρόνια που πέρασαν από τις προηγούμενες εκλογές έχουν αλλάξει πάρα 

πολλά στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Κατ’ αρχή, η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε σε: 

 Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε fund.  

 Πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων και των λιγνιτωρυχείων χωρίς κανένα 

προγραμματισμό για το μέλλον.  

 Ψαλιδίστηκε το μειωμένο τιμολόγιο των εργαζομένων και συνταξιούχων. 

 Αύξησε την τιμή της κιλοβατώρας,  

 Αυξάνει τις διευθύνσεις με προσλήψεις διευθυντών με υπερβολικούς μισθούς. 

 Προχωρά  σε συνεχείς εθελούσιες εξόδους, ενώ προσλαμβάνουν ενοικιαζόμενους 

εργαζόμενους και με μπλοκάκι. 

Οι νέες προσλήψεις θα είναι με νέο καθεστώς, εκτός του  ΚΚΠ της ΔΕΗ. Θα έχουμε 

λοιπόν εργαζομένους 3 ταχυτήτων. Και επιπλέον στην συλλογική σύμβαση υπογράφηκε 

να εξεταστεί νέο μισθολόγιο, θέμα για το οποίο επιφυλαχθήκαμε ως παράταξη για το τι 

μέλλει γένεσθε μετά την ιδιωτικοποίηση. 

Στον ΑΔΜΗΕ άλλαξε ο ΚΚΠ και το Προεδρείο του Συλλόγου δεν κατέθεσε προτάσεις, δεν 

έλαβε θέση για τον νέο τρόπο επιλογής Διευθυντικών στελεχών και δεν έλαβε θέση για 

τις διώξεις έμπειρων και καταξιωμένων συναδέλφων. 

 

 Επιπλέον ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση της ΝΔ, η Ιδιωτικοποίηση της 

Επικουρικής ασφάλισης στους νέους ασφαλισμένους από το 2022. H χρηματοδότηση των 

επικουρικών συντάξεων για τους σημερινούς εργαζόμενους, καθίσταται αβέβαιη και 

επισφαλής καθώς δημιουργείται μεγάλο χρηματοδοτικό κενό. 
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Τα παραπάνω δεν αποτρέπονται, χωρίς αγωνιστική προοπτική και με λίγες 

ανακοινώσεις.  

Ωστόσο η ηλεκτρική ενέργεια είναι τεράστιας σημασίας κοινωνικό αγαθό για να 

αφεθεί εξ ολοκλήρου στην κερδοσκοπία. Για την πλειονότητα των Ελλήνων το θέμα είναι 

όχι μόνο οικονομικό, αλλά και εθνικό και κυρίως θέμα επιβίωσης. 

 
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Ομίλου της ΔΕΗ, αναπόσπαστο και πολύτιμο 

κομμάτι του επιστημονικού δυναμικού της, δίνουν καθημερινά τη μάχη της Διοικητικής 

και Επιστημονικής ευθύνης με αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια, γνωρίζοντας πως το 

συμφέρον τους όπως και όλων των εργαζομένων στον Όμιλο είναι άρρηκτα δεμένο με μια 

ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ στην υπηρεσία του λαού και του τόπου. 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ με την παρουσία της στο διοικητικό συμβούλιο  του 

Συλλόγου θα συμβάλλει και θα προωθήσει τη διεκδίκηση και την επίλυση κάθε μικρού και 

μεγάλου προβλήματος των μελών του Συλλόγου. 

Πρέπει επιτέλους να δοθούν λύσεις στα κλαδικά μας αιτήματα που μένουν χρόνια 

στάσιμα εντείνοντας την απογοήτευση και την έλλειψη προοπτικής και το προεδρείο δεν 

έδρασε αποφασιστικά για αν τα λύσει. 

Αναγνωρίζουμε την ανισότητα στο μισθολόγιο συναδέλφων που προλήφθηκαν το 

2010 και μετά, καθώς λόγω των μνημονιακών περιορισμών δεν πρόλαβαν να δουν 
αυξημένες αποδοχές, (παγωμένο χρονοεπίδομα και επιδόματα δώρων), το καταληκτικό 

κλιμάκιο, θέματα που πρέπει να είναι σε πρώτη προτεραιότητα. 
Γνωρίζουμε επίσης, ότι αρκετοί από αυτούς έχουν πέρα του βασικού τους πτυχίου 

μάστερ ή και διδακτορικό, απαραίτητα προσόντα για το διορισμό τους. Αυξάνοντας το 

κύρος και συνεισφέροντας ακόμα περισσότερο με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στην 
κατηγορία των Πτυχιούχων ΤΕ.    

Οι βασικότερες διεκδικήσεις και στόχοι για το εργασιακό μας περιβάλλον και 

μέλλον είναι: 

 Η διασφάλιση της ασφαλιστικής μας περιουσίας, που είναι ενσωματωμένη στην 

περιουσία της ΔΕΗ, εγγύηση για το ασφαλιστικό μας μέλλον. 

 Ο επαναπροσδιορισμός των αμοιβών και των κινήτρων για την ανάληψη ευθύνης 

κάθε είδους (όχι μόνο της διοικητικής) μέσα από το νέο μισθολόγιο.   

 Η εμπέδωση της αξιοκρατίας,  η κατοχύρωση της δουλειάς, της λειτουργίας και της 

επαγγελματικής μας εξέλιξης, θωρακισμένων έναντι οποιωνδήποτε εξωϋπηρεσιακών 

παρεμβάσεων. 

 Η δημιουργία επιτέλους ολοκληρωμένης πολιτικής στελεχών, με διαρκή εκπαίδευση 
και ανάπτυξη. 

 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Κάλυψη των πάγιων αναγκών. Επαναπροσδιορισμός της 
νομοθεσίας περί προσλήψεων. 

 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Άμεση αποκατάσταση των εκκρεμών υποθέσεων. 
 ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Δυνατότητα εξέλιξης σε όλες τις βαθμίδες μέσω της 

ιεραρχικής δομής της Επιχείρησης. 
 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ: Ενίσχυση του ταμείου αλληλοβοήθειας και της 

κοινωνικής προσφοράς του. 

 Σ.Σ.Ε. - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ: Επανακαθορισμός των συμβάσεων εργασίας 

και απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων.  
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Συνάδελφοι όπως πολύ καλά γνωρίζεται τα επόμενα χρόνια το περιβάλλον 

εργασίας στις εταιρίες που εργαζόμαστε θα αλλάξει δραματικά. 
Εμείς στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗ έχουμε την θέληση και την δυνατότητα 

να διαχειριστούμε καλυτέρα τις προκλήσεις που εμφανίζονται καθημερινά μπροστά 

μας. 

Σας καλούμε στις εκλογές που θα γίνουν την Tέταρτη 15 Δεκεμβρίου 

να υποστηρίξετε το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. 

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2021 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠ.ΜΟΝΑΔΑ 

1 ΔΕΥΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη ΔΝΕΜ ΑΔΜΗΕ 

2 ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων/νου ΔΝΕΜ ΑΔΜΗΕ 

3 ΚΑΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Δημητρίου. ΠΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕΔΔΗΕ 

4 ΚΑΤΣΑΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθα. ΔΕΕΔ ΔΕΔΔΗΕ 

5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του Θωμά  ΔΠΜΘ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚΤΥΟΥ 

6 ΚΟΥΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου ΔΚΚ (ΚΔΕΠ) ΔΕΗ 

7 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ιωάννη ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΑΝ.& ΛΕΙΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ  

8 ΚΡΙΑΤΣΕΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ. ΠΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕΔΔΗΕ 

9 ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδώρου ΔΜΚΥ/ΤΣΜΥΣ 

10 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ. Απόστολου ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΑΝ.& ΛΕΙΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ 

11 ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργ. ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ 

12 ΡΕΪΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευαγγέλου. ΠΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΕΔΔΗΕ 

13 ΤΣΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου ΔΕΕΔ ΔΕΔΔΗΕ 

14 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Λαζάρου. ΠΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ 

15 ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αλεξάνδρου ΔΠΜΘ/ΠΚΘ ΔΕΔΔΗΕ 

16 ΦΡΑΚΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου ΔΚΚ (ΚΔΕΠ) ΔΕΗ 
 


