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Προς : ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ

Κοινοποίηση :Διοίκηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ Σ.Σ.Ε. ΑΔΜΗΕ

Σε συνέχεια των βασικών διεκδικήσεων εν΄ όψει των συζητήσεων για την υπογραφή
της νέας Σ.Σ.Ε. και κατόπιν αποφάσεων των Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , επιχειρησιακών σωματείων
ΑΔΜΗΕ, την 13η Νοεμβρίου 2017 παραθέτουμε επιπλέον τις δικές μας προτάσεις –
αιτήματα.

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΑΣ Σ.Σ.Ε.: Προτείνεται η σύναψη νέας ΣΣΕ ορισμένου χρόνου,
τριετούς (3) διάρκειας (άρ. 2 ΠΥΣ 6/12).
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2. Ρητή αναφορά-μεταφορά και στη νέα ΣΣΕ των νομοθετικών δεσμεύσεων (αρ. 102-104

Ν.4001/2011, αρ. 149 Ν. 4389/2016 κλπ) που κατοχυρώνουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά

δικαιώματα των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ  και συγκεκριμένα αναφορά ότι:

«Διατηρούνται σε ισχύ όλα τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά

δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον

Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές

ρυθμίσεις και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία και κάθε άλλο εργασιακό

δικαίωμα που έχει αναγνωριστεί –καθ΄οιονδήποτε τρόπο- από την εταιρία ή/και δικαιοπάροχο

αυτής, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν

επιτρέπεται η  για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία (ενδεικτικά: μετασχηματισμός της εταιρίας,

συγχώνευση κ.ο.κ.) βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων.

Ο καθ΄οιονδήποτε τρόπο ή αιτία εταιρικός μετασχηματισμός της εταιρίας ή/και συγχώνευση ή

απορρόφηση αυτής από/με άλλη εταιρία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας των συμβάσεων

εργασίας αυτής με το πάσης φύσεως προσωπικό της και δεν επηρεάζει τα εργασιακά και

ασφαλιστικά δικαιώματα αυτού. ».

3) Δέσμευση της εταιρίας με ρητό όρο της νέας ΕΣΣΕ για την συνέχιση της χορήγησης της
παροχής ιδιωτικής ασφαλίσεως του προσωπικού, η οποία διεκόπη αιφνιδίως τον
7ο/2017, παρά τις ρητές δεσμεύσεις της εταιρίας για την μόνιμη και επ΄αόριστον
χορήγηση της σχετικής παροχής.

4) Διατήρηση-επαναδιατύπωση της ρητής δεσμεύσεως που περιέχεται στην από 27.02.2015

ΕΣΣΕ και συγκεκριμένα στο Κεφ. Β΄ αρ. 4: «Με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών

αναγκών της Επιχείρησης, τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας, καθώς και την

αύξηση της παραγωγικότητας, συνεχίζεται η χορήγηση  στο προσωπικό της Επιχείρησης του

τροφείου στο χώρο και κατά τον χρόνο εργασίας ή διατακτικών σίτισης του ποσού των έξι (6)
ευρώ για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας στην εταιρία (φυσική παρουσία).».

Όσον αφορά τα μη καταβληθέντα σχετικά ποσά προς το προσωπικό που αφορούν το

διάστημα Μαίου έως και Αυγούστου 2015 να γίνει μνεία περί χορηγήσεώς τους προς  ευπαθείς

κοινωνικές ομάδες.

5) Εισαγωγή όρου για την ορθολογική ερμηνευτική προσέγγιση των μισθολογικών
ορίων που θεσπίστηκαν με τον Ν. 4024/2011.
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Είναι προφανές ότι τα όρια που τέθηκαν με την ως άνω διάταξη δεν θα μπορούσαν

ποτέ να αφορούν καταρχήν τα επιπλέον ετήσια μισθολογικά κόστη για την ικανοποίηση των

πρόσθετων και εκτάκτων αναγκών που εκ της φύσεως και του αντικειμένου της καλείται να

καλύψει η εταιρία. Δεν μπορεί δηλαδή να αφορά δαπάνες για πρόσθετες αμοιβές που

καταβάλλονται σε περιπτώσεις π.χ. επιδιόρθωσης καταστροφών του δικτύου λόγω ακραίων

καιρικών φαινομένων, σεισμών κλπ, πράγμα δυστυχώς σύνηθες στη χώρα μας, που λόγω της

φύσεως της εταιρίας και του κοινωνικού αγαθού (ηλεκτρικής ενέργειας), το οποίο δεσμεύεται

να παρέχει προς το κοινωνικό σύνολο ως μία κατεξοχήν κοινωφελής εταιρία, δεν μπορεί να

οδηγεί σε μισθολογική επιβάρυνση του προσωπικού που εργάζεται για το σκοπό αυτό.

Επίσης, τα εν λόγω όρια δεν μπορεί να αφορούν την σύμφωνα με τον ΚΚΠ-ΔΕΗ

μισθολογική ωρίμανση του προσωπικού. Άλλως οδηγούμαστε στο παράλογο οι όποιες

προβλεπόμενες από ένα νόμο αυξήσεις να ακυρώνονται ταυτόχρονα από άλλο νόμο, τούτο δε

να γίνεται με μειώσεις που κατευθύνονται στο σύνολο του προσωπικού.

6) Ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος του σωματείου μας για χορήγηση επιδόματος
επικινδύνου εργασίας προς τους συναδέλφους εναερίτες ηλεκτροτεχνίτες κατηγορίας
Τ4.

Η χορήγηση του επιδόματος επικινδύνου εργασίας στην κατηγορία του προσωπικού της

εταιρίας μας που αποδεδειγμένα και πέραν πάσης αμφιβολίας απασχολείται υπό ιδιαίτερα

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας (εναερίτες ηλεκτροτεχνίτες κατηγορίας Τ4/Α, Β, Γ), αποτελεί

πάγιο και δίκαιο αίτημα των εργαζομένων του σωματείου μας, το οποίο έχουμε υποβάλλει και

εγγράφως προς τη Διοίκηση της εταιρίας με το υπ΄αριθμ :  224 / 08 Νοεμβρίου 2016

πρωτοκόλλου έγγραφο του Σωματείου μας (με κοινοποίηση προς τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ).

Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται πλέον στους συναδέλφους μας του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά όχι

στους συναδέλφους της ανωτέρω ειδικότητας που ως γνωστόν εργάζονται καθημερινά κάτω

από συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας.

Σημειώνουμε εδώ ότι, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας έχει θεσπιστεί και χορηγείται
στους ηλεκτροτεχνίτες που εργάζονται υπό ανάλογες συνθήκες με πλείστες Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. σε
όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: α) Τις σχετικές

προβλέψεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα (βλ. κωδικοποίηση ΣΣΕ και Δ.Α. μεταξύ

Ελληνικού Δημοσίου και Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος), όπου ορίσθηκε ότι  το επίδομα
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επικινδύνου εργασίας ορίζεται σε ποσοστό 20%, υπολογίζεται δε στο σύνολο των αποδοχών που

λαμβάνει ο δικαιούχος εργαζόμενος, β) Την πρόβλεψη από τις οικείες ΣΣΕ και ΔΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

(μεταξύ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και την Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών

Ελλάδας (Ο.Η.Ε), όπου ορίζεται ότι, «Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες (γ-στ) οι οποίοι εργάζονται σε

εναέρια δίκτυα, ή σε δίκτυο υπό τάση, χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 20%

υπολογισμένο επί του συνόλου των αποδοχών τους. Το σύνολο των αποδοχών πάνω στις οποίες

πρέπει να υπολογίζεται το επίδομα επικινδύνου εργασίας αποτελείται αποκλειστικά από: α) το βασικό ή

από το βασικό ημερομίσθιο, β) το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (τριετιών), γ) το επίδομα γάμου

(συζύγου), δ) το επίδομα τέκνων και ε) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (ανθυγιεινό ή ειδικών

συνθηκών) όταν αυτό παρέχεται και στο λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με την παράγραφο 3 (ΣΣΕ

31.5.1996)», και τέλος γ) Την αντίστοιχη πρόβλεψη στις ΣΣΕ & ΔΑ Ηλεκτροτεχνιτών Καταστημάτων,

«Σ' όλους τους Βοηθούς, Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς, Πτυχιούχους Επίβλεψης,

Συντηρητές ή Εγκαταστάτες και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες που αναφέρεται ο Ν. 6422/34,

χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 20%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται πάνω στο

σύνολο των αποδοχών …».

Σημειωτέον ότι, με τις εν λόγω ρυθμίσεις η χορήγηση του επιδόματος επικινδύνου εργασίας
γίνεται ανεξάρτητα και παράλληλα με τη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας,
υπολογιζόμενο ως ποσοστό και επί του τελευταίου (υπολογισμός επί του συνόλου των
αποδοχών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθυγιεινού - βλ. ανωτέρω ρυθμίσεις).

Η χορήγηση του επιδόματος επικινδύνου εργασίας στον ΑΔΜΗΕ είναι απολύτως εφικτή

από οικονομοτεχνικής απόψεως καθόσον: α) αφορά μικρό μόλις αριθμό εργαζομένων, β)

περιορίζεται σε όσους έχουν αποκλειστικά αντικείμενο την παροχή επικίνδυνης εργασίας, γ)

δεν θα οδηγήσει σε παραβίαση των οικονομικών δεσμεύσεων που επιβάλλουν οι όροι του

Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής προσαρμογής και των συναφών διατάξεων (ιδίως

περιορισμοί του Ν. 4024/2011 κλπ), λόγω του σημαντικού περιθωρίου που υφίσταται  στα

οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης.

Η χορήγηση του επιδόματος επικινδύνου εργασίας είναι όμως – και πάνω απ΄όλα-

ηθικά επιβεβλημένη, αφού θα αποκαταστήσει μία μεγάλη αδικία σε βάρος εργαζομένων που

πραγματικά στηρίζουν με την εργασία τους την λειτουργία της επιχείρησης, διακινδυνεύοντας

καθημερινά γι΄αυτήν την ίδια τους τη ζωή.
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7) Για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων που απασχολούνται συνεχώς  μπροστά
σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό ,
πλην των εργαζομένων στην ΔΠΛΤ .

8) Δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας εργοδηγών στάθμης σπουδών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με διεύρυνση ενός μισθολογικού κλιμακίου , λόγω αύξησης του χρόνου
υπηρεσίας .

9) Προσλήψεις ΑΜΕΣΑ προσωπικού όλων των κατηγοριών.

Ευελπιστούμε στην υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων μέσω μιας καλής
συνεργασίας.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

Οι ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Γ.  ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Σ. ΓΛΑΡΟΥ

Οι  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Α. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ Θ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ


