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ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Μέλος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2018

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στην εκλογο-απολογιστική συνέλευση του
σωματείου μας, όπως ορίζεται από το  καταστατικό του, για
να  εκλέξουμε  εφορευτική επιτροπή και να
προγραμματίσουμε την  διενέργεια εκλογών, την Πέμπτη 29
Νοεμβρίου  2018, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., αντιπροσώπων
στη ΓΕΝΟΠ και αντιπρόσωπων στο ΕΚΑ .

Για να ξεκινήσουμε την σημερινή μας Γενική Συνέλευση θα
πρέπει καταρχάς να εκλέξουμε :

Α. Προεδρείο της ΓΣ ,βάση του άρθρου 17 του Καταστατικού,
κατόπιν εκλογής με ανάταση του χεριού, το οποίο θα
διευθύνει την συνεδρίαση , θα δίνει το λόγο σε όποιο μέλος
το επιθυμεί για να εκφράσει την γνώμη του και θα τον
αφαιρεί σε όποιον παρεκτρέπεται και είναι εκτός θέματος
ημερήσιας διάταξης.

Β. Εκλογή της προσωρινής Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω :

1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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4.ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ

5.ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία και το
ενδιαφέρον   που δείχνετε στον σύλλογο μας. Είναι
επιτακτική ανάγκη σε καιρούς χαλεπούς να είμαστε ενωμένοι
και αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση και διαφύλαξη των
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων αλλά και της προσωπικής
μας αξιοπρέπειας.

«Είθε να ζεις σε ενδιαφέροντες καιρούς…» Αυτή η διάσημη
κινέζικη ευχή (για αρκετούς είναι κατάρα) έρχεται στο μυαλό
μου όταν σκέφτομαι τις συνέπειες που είχε, έχει και θα έχει η
οικονομική κρίση στην πατρίδα μας και το λαό της.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια οι Ελληνίδες και οι  Έλληνες
δοκιμάστηκαν όσο κανένας άλλος λαός στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από την οικονομική κρίση. Δυστυχώς, για χιλιάδες
συνανθρώπους μας το τίμημα ήταν τεράστιο. Πίσω από
τους ψυχρούς αριθμούς και τα ποσοστά, υπήρχαν
εργαζόμενοι, άνεργοι, οικογένειες με παιδιά …
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Την ίδια στιγμή ο κόσμος της εργασίας ήρθε αντιμέτωπος με
τη δραματική υποχώρηση των μισθών και είδε να
γκρεμίζονται δικαιώματα δεκαετιών , που κατακτήθηκαν με
αγώνες.

Για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στη μέγγενη της
κρίσης πληρώνοντας ακριβά τις επιλογές των κυβερνήσεων
αλλά και τους λανθασμένους υπολογισμούς και τις συνταγές
των δανειστών.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων κανείς δεν έμεινε
ανεπηρέαστος.

Αυτό ισχύει και για τον Όμιλο ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη
βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Την επιχείρηση που
χαρακτηρίστηκε – και όχι άδικα - «ατμομηχανή της
οικονομίας». Μια εταιρία – εθνικό κεφάλαιο, που συνέβαλε
αποφασιστικά στην εκβιομηχάνιση της χώρας, δημιούργησε
χιλιάδες , άμεσες και έμμεσες , θέσεις εργασίας στη διάρκεια
των έξι δεκαετιών παρουσίας της.

Παρόλα αυτά ή εξαιτίας αυτών, η ΔΕΗ έχει μια ιστορία
ιδιωτικοποιήσεων τουλάχιστον τριάντα (30) χρόνων ή
καλύτερα μια ιστορία κατά την οποία διάφορες
κυβερνήσεις προσπάθησαν να πουλήσουν ολόκληρη τη
ΔΕΗ ή τα κομμάτια της …

Μετά την επιβαλλόμενη, από την Οδηγία 72/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απόσχιση των κλάδων
Μεταφοράς και Διανομής, η δημιουργία του ΑΔΜΗΕ και του
ΔΕΔΔΗΕ, δυο θυγατρικών εταιρειών 100% της ΔΕΗ Α.Ε.,
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αντικατέστησαν δυο βασικούς οργανωτικούς τομείς: Τη
Μεταφορά και τη Διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας .

Για την εταιρία μας , την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αυτό σήμανε την
πλήρη ανάληψη ενός σημαντικού , απαιτητικού και κρίσιμου
ρόλου. Την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης
και συντήρησης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας και των διασυνδέσεών του.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, από το 2011 και μετά , η
εταιρία και το πολυτιμότερο κεφαλαίο της - οι εργαζόμενοι
στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς - απέδειξαν ότι
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και την
ευθύνη λειτουργίας μιας μονοπωλιακής εταιρίας με
εγκαταστάσεις και εκτεταμένες υποδομές σε όλη τη
χώρα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ο ΑΔΜΗΕ λειτουργεί
κάτω από ένα νέο διαφορετικό καθεστώς : Αυτό που
διαμορφώθηκε από την είσοδο του νέου εταίρου και
στρατηγικού επενδυτή , της κινεζικής εταιρίας State Grid.

Η νέα μετοχική σύνθεση είναι επόμενο ότι δημιουργεί νέες
ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και προκλήσεις.
Στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, όπως και στις
περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις, η αναζήτηση
ενός κοινού βηματισμού, αλλά και το πάντρεμα δυο
ξεχωριστών φιλοσοφιών είναι πάντα δύσκολη
υπόθεση.



5

Το Σωματείο μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα
τεκταινόμενα και τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του
ΑΔΜΗΕ με τις ανακατατάξεις στη μετοχική σύνθεση της
εταιρίας, την πώληση μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου σε
ιδιώτη και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να δρομολογηθούν
στο μέλλον στον εργασιακό τομέα. Οι εξελίξεις αυτές είναι
βέβαιο ότι αλλάζουν την όλη εικόνα της εταιρίας σε πλείστους
τομείς και θέτουν νέα δεδομένα που πρέπει πλέον να
λαμβάνουμε όλοι πολύ σοβαρά υπόψη μας, ευρισκόμενοι σε
διαρκή ετοιμότητα και εγρήγορση.

Ο βασικός ρόλος της εταιρίας και ταυτόχρονα η
δέσμευση της ΑΔΜΗΕ είναι ο αδιάλειπτος ενεργειακός
εφοδιασμός της χώρας.

Η εμπλοκή που υπάρχει στο μεγάλο έργο της ηλεκτρικής
διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης , το οποίο είναι τμήμα του
ευρύτερου έργου Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, δείχνει τις
δυσκολίες που υπάρχουν. Παρ όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί
να αμφισβητήσει την ικανότητα του ΑΔΜΗΕ να αναλάβει και
να φέρει εις πέρας μεγάλα έργα όπως αυτό.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει την τεχνογνωσία , την απαιτούμενη εμπειρία
αλλά - κυρίως - το υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό για να το
υλοποιήσει, όπως φάνηκε ξεκάθαρα και στα έργα της
ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων . Παρ όλα αυτά,
λόγω της εμπλοκής που δημιουργήθηκε η Διοίκηση οφείλει
να είναι πολύ προσεκτική στους χειρισμούς της από εδώ και
πέρα ώστε να μην οδηγήσει την εταιρεία σε αδιέξοδα.
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Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία με τη Διοίκηση της
εταιρίας για ζητήματα καλύτερης αξιοποίησης του
προσωπικού είναι επιβεβλημένη καθώς αυτό θα έχει
άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα στη λειτουργία αλλά και
στην αποτελεσματικότητα του ΑΔΜΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά μας ως εργαζομένων -
όπως άλλωστε φάνηκε και κατά τις διαβουλεύσεις για τη νέα
συλλογική σύμβαση εργασίας - έχουμε προτάσεις και
μπορούμε να αναζητούμε λύσεις στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και ευθύνη.

Ταυτόχρονα και πέρα από το βασικό μας σκοπό που είναι η
αποτελεσματική εκπροσώπηση των εργαζομένων στον
ΑΔΜΗΕ, έχουμε και αναπτύσσουμε δράσεις που δίνουν
περιεχόμενο στην συναδελφική αλληλεγγύη, αλλά και σε
συνανθρώπους μας που τη χρειάζονται.

Ας θυμηθούμε μαζί κάποιες από τις δράσεις μας.

Στα πλαίσια της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα
μας, το Δ.Σ. αποφάσισε να διαθέσει χρηματικό ποσό και μαζί
με την συνεισφορά των συναδέλφων συγκεντρώσαμε
τρόφιμα  και είδη  πρώτης ανάγκης, στα γραφεία του
Συλλόγου μας, τα οποία προσφέρθηκαν στην μη κυβερνητική
οργάνωση, ΓΙΑΤΡΟΙ του ΚΟΣΜΟΥ, βοηθώντας τους
συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση.
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Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία στους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη και θέλοντας να
συνεισφέρουμε στην προσπάθεια του οργανισμού ΚΙΒΩΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, αρχικά, το 2015 διαθέσαμε το χρηματικό ποσό
της τάξεως των 500€ έναντι της αγοράς πρωτοχρονιάτικης
πίτας, και ύστερα το 2016, προχωρήσαμε στη δωρεά μιας
μεγάλης ποσότητας πορτοκαλιών, στην οποία αναλάβαμε το
κόστος της συγκομιδής αλλά και της μεταφορά τους. Η ίδια
δωρεά προσφέρθηκε και σε μία ακόμα πολύ σημαντική
οργάνωση, ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Ακόμη μια πράξη έμπρακτης υποστήριξης και αλληλεγγύης
του Συλλόγου μας ήταν η προσφορά του χρηματικού ποσού
της τάξεως των 1500€ στο ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, μετά
την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στο Μάτι
Αττικής.

Από τον Οκτώβριο του 2016 και  κάθε  τέσσερις μήνες
διοργανώνουμε εθελοντική αιμοδοσία , που χάρη σε όλους
εσάς, στέφεται πάντα με επιτυχία. Η προσφορά αίματος είναι
μια ύψιστη πράξη αγάπης, προσφοράς και κοινωνικής
αλληλεγγύης. Οι εθελοντές αιμοδότες με την προσφορά τους
αποδεικνύουν ευαισθησία και ανθρωπιά . Προσφέρουν δώρο
ζωής σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη .

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό  γιατί ο αριθμός φιαλών
που έχουμε στην τράπεζα αίματος είναι αξιοσέβαστός. Η ζωή
ανήκει σε όλους.

Από τον Απρίλιο του 2016 έχουμε ένα νέο εργαλείο
επικοινωνίας και πληροφόρησης με όλους εσάς τους
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εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ. Έχουμε την ιστοσελίδα μας την
www.eeadmie.gr ,η οποία  έχει σαν γνώμονα την άμεση
ενημέρωση για όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας
απασχολούν .

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι μετά από διαπραγματεύσεις
,που διήρκεσαν αρκετό καιρό, την 25η Ιουνίου 2018
υπογράφηκε η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας ( ΕΣΣΕ ) για τους εργαζόμενους στον ΑΔΜΗΕ.
Η νέα ΕΣΣΕ είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και διαβουλεύσεων
με τη διοίκηση της εταιρίας και τους εκπροσώπους των
εργαζομένων που συμμετείχαν ενεργά στην επεξεργασία και
την τελική διαμόρφωση των θέσεων κάτω από το συντονισμό
της Ομοσπονδίας (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) και περιλαμβάνει θετικές
ρυθμίσεις σε χρόνια αιτήματα ενώ επιλύει θέματα που
βρίσκονταν σε εκκρεμότητα για αρκετό διάστημα.
Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε το πάγιο αίτημα του συλλόγου
μας , το επίδομα επικίνδυνης εργασίας , για τους
εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής» , το οποίο
διεκδικούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια , με αρκετές
κινητοποιήσεις και απεργίες.

Επίσης, η  πρόσθετη υγειονομική ασφάλιση είναι μια θετική
εξέλιξη σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν συρρικνωθεί οι
παροχές των ασφαλιστικών ταμείων όπως και η διατήρηση
της ημερήσιας παροχής , το γνωστό τροφείο , το οποίο έμεινε
αμετάβλητο.

Συνάδελφοι:

Το βασικό συμπέρασμα μετά από όλα αυτά είναι ένα:
Καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαία η συσπείρωση και η
επαγρύπνηση όλων μας. Το σωματείο μας βρίσκεται από την
αρχή και καθημερινά στις επάλξεις για την προστασία και
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διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Για την
ενδυνάμωση λοιπόν της δράση μας, σας καλούμε όλους σε
έμπρακτη και ενεργή συμμετοχή γιατί σ’ αυτό τον αγώνα δεν
περισσεύει κανένας μας.

Έχουμε δύναμη και η δύναμή μας είναι μεγαλύτερη
όταν είμαστε ενωμένοι, όταν είμαστε πολλοί , όταν
είμαστε όλοι.

Οφείλουμε να επενδύσουμε στη συλλογικότητα και την
κατανόηση ως εργαζόμενοι γιατί τα προβλήματα είναι κοινά.

Σας ευχαριστώ
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ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Το σωματείο μας έχει σκοπό την προστασία και προαγωγή με
κάθε νόμιμο μέσο των οικονομικών , ασφαλιστικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του –
εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ.

Την προώθηση της συνεργασίας όλων των εργαζομένων για
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του
ΑΔΜΗΕ.

Και τέλος, τη συστράτευση όλων μας σε μία ενωτική και
αγωνιστική συνδικαλιστική εκπροσώπηση στο επιχειρησιακό
σωματείο μας , με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς κομματικές
ταυτότητες .

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι ,

Σας καλώ  και σας παροτρύνω στην ενεργή συνδικαλιστική
σας συμμετοχή στο σωματείο μας , γιατί χρειάζεται νέο αίμα
με έντονη διάθεση αγωνιστικότητας και δυναμικής
διεκδίκησης .

Ο συνδικαλισμός συνυφαίνεται τόσο στενά με τους υλικούς
όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης , ώστε θα ήταν χρήσιμο να
θυμηθούμε « όπως ο αέρας είναι μολυσμένος δεν παύουμε να
αναπνέουμε αλλά προσπαθούμε να τον καθαρίσουμε»  , έτσι
προσπαθούμε και με τον συνδικαλισμό και μπορούμε να
λύσουμε οιοδήποτε πρόβλημα.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ , ΙΣΧΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ,
ΓΙΑΤΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ. ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


