
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1) Του πρωτοβάθμιου επαγγελματικού σωματείου, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός
Δυρραχίου 89 & Κηφισού), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2) Του πρωτοβάθμιου επαγγελματικού σωματείου (κλαδικού) με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ ΔΕΗ-ΚΗΕ
(ΠΑΣΕΒ/ΔΕΗ-ΚΗΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στρουρνάρη αρ. 73-75
και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Την εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Δυρραχίου αρ. 89, νομίμως εκπροσωπουμένης.

Κοινοποιούμενη και προς:

Την εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – Δ.Ε.Η.», η
οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30, νομίμως
εκπροσωπουμένης.

Όπως καλώς γνωρίζετε, το πρώτο από εμάς σωματείο λειτουργεί ως
πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο των εργαζομένων της εταιρίας ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. με σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό του, την προστασία και
προαγωγή, με κάθε νόμιμο μέσο, των οικονομικών, ασφαλιστικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ.



Το δε δεύτερο σωματείο αποτελεί κλαδικό επαγγελματικό σωματείο με σκοπό
την υπεράσπιση των σχετικών δικαιωμάτων των εργαζομένων βάρδιας του
ομίλου ΔΕΗ.

Σας είναι επίσης γνωστό ότι το σωματείο μας έχει προσφύγει μαζί με άλλα
σωματεία εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση του διαγωνισμού πώλησης του ΑΔΜΗΕ
από τη ΔΕΗ σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη
κυβέρνηση (Ν. 4237/2014), όπως και ότι ταυτόχρονα είχαμε καταθέσει στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τις παράνομες
ενέργειες των διοικήσεων του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ σε σχέση με την αρπαγή
της ασφαλιστικής περιουσίας των εργαζομένων της εταιρίας, μέσω της
προωθούμενης πωλήσεως, μήνυση η οποία ήδη βρίσκεται εν πλήρη εξελίξει
για την απόδοση των σχετικών ευθυνών.

Ήδη με το νόμο 4389/2016 προωθείται εκ νέου η πώληση τμήματος του
μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, με πρώτη απόπειρα πώλησης τέτοιου
ποσοστού να έχει οριστεί για την 30-06-2016.  Αν και η σχετική απόφαση της
Ολομελείας του ΣτΕ επί της ως άνω αιτήσεώς μας ακυρώσεως δεν έχει ακόμη
εκδοθεί, εντούτοις αποτελεί εντελώς παράδοξο και πάντως μη θεμιτό, να
αγνοείται πλήρως η ετυμηγορία του ανωτάτου Δικαστηρίου επί του κρίσιμου
αυτού θέματος που αφορά άμεσα τη νομιμότητα ή μη της προωθούμενης –
έστω και τμηματικής – πώλησης του ΑΔΜΗΕ.

Είναι δε απολύτως σαφές ότι με την προωθούμενη πώληση
παραβιάζονται καταφανώς κατοχυρωμένα νόμιμα δικαιώματα των
εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ, πράγμα που αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας,
αλλά και του ίδιου του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ιδιοκτησία και τα
ασφαλιστικά δικαιώματα των πολιτών.

Πράγματι, όπως σας είναι πλήρως γνωστό, από το άρθρο 34 του ν.
2773/1999, σε συνδυασμό με διατάξεις του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 196
παρ. 16 του Ν. 4001/2011, ρητώς προβλέπεται ότι στην περιουσία της –
πρώην ενιαίας- ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, δηλαδή και στην περιουσία
του ΑΔΜΗΕ, είναι ενσωματωμένη η ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων,
δηλαδή και των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με σχετική εκτίμηση, η
αξία της ασφαλιστικής αυτής περιουσίας ανερχόταν την 31-12-2007 στα 12
δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 5 του Ν. 2773/1999 ποσοστό από
το τίμημα πώλησης του ΑΔΜΗΕ (της τάξης του 20% για το πρώτο 25% του
μετοχικού κεφαλαίου και της τάξης του 15% για το υπόλοιπο) αποτελεί και
αυτό - κατοχυρωμένο νομοθετικά – τμήμα της  ασφαλιστικής περιουσίας των
εργαζομένων της επιχείρησης.



Επειδή, με την προωθούμενη πώληση παραβλέπονται και παραβιάζονται
πλήρως τα ανωτέρω δικαιώματά μας.

Επειδή, συνεπώς, όπως σαφώς προκύπτει από τα ανωτέρω, για οποιαδήποτε
πώληση έστω και του ελάχιστου τμήματος του ΑΔΜΗΕ και των περιουσιακών
του στοιχείων απαιτείται ρητά από το νόμο η συμμετοχή και η ρητή
συναίνεση των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ.

Επειδή, πάνω απ΄όλα, σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε επωφελή για τη
χώρα, τους καταναλωτές και τους εργαζομένους του ΑΔΜΗΕ την πώληση του
ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη επενδυτή.

Επειδή, συνεπώς, ενόψει όλων των ανωτέρω

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως αναστείλετε άμεσα κάθε σχετική ενέργειά σας με σκοπό την πώληση
του ΑΔΜΗΕ, καθιστώντας σας υπεύθυνους κατά το νόμο για κάθε έκνομη
σχετική ενέργεια που παραβιάζει καταφανώς τα ασφαλιστικά και περιουσιακά
δικαιώματα των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ, με τη ρητή επιφύλαξη άσκησης σε
αντίθετη περίπτωση εκ μέρους μας παντός νομίμου δικαιώματός μας,
συμπεριλαμβανομένων σε αυτά ιδίως της άσκησης του δικαιώματός μας της
απεργίας και της δικαστικής διεκδίκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την
παρούσα προς εκείνους στους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για
τις νόμιμες συνέπειες.-

Αθήνα, 29-06-2016
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