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Αθήνα 11/12/2012 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

     Η Αλήθεια είναι πικρή 

 

Ο ΠΑΣΥΠ αποφάσισε να μιλήσει μετά το ξεσκέπασμα της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, για την 

απόφασή τους να προβούν σε ιδιωτική ασφάλιση παροτρύνοντας τα μέλη τους και 

διαφημίζοντας μέσω του περιοδικού τους συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία. 

 

 Σε μία εποχή, που η ΓΕΝΟΠ και σωματεία μάχονται για την λύση της 

μισθοδοσίας στο ΤΑΥΤΕΚΩ.  

 Σε μία εποχή, που τα πολυϊατρεία τίθενται σε επισφαλή θέση, ενώ 

καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες προκειμένου απρόσκοπτα να 

λειτουργήσουν και αύριο. 

 Σε μία εποχή, που αντί για αυξήσεις έχουμε μειώσεις.  

 Σε μία εποχή,  που πρέπει να διατηρήσουμε την ιδιαιτερότητα της ασφαλιστικής 

μας σχέσης.  

 

Απτόητοι και αδιαφορώντας για τα ανωτέρω συνεχίζουν για το καλό των συναδέλφων!!  

Λες και οι συνάδελφοι δεν καταλαβαίνουν το υπέρμετρο ενδιαφέρον… Επειδή στην 

συγκεκριμένη ανακοίνωσή τους έχασαν την ψυχραιμία τους – γιατί η αλήθεια πονάει – 

και δυστυχώς μπήκαν και στα εσωτερικά της ΕΔΟΠ με ανοίκειο  τρόπο, καταθέτουμε 

τα εξής: 

 

 Ναι δεν διστάζουμε να αγωνιστούμε για τα συμφέροντά των συναδέλφων μας, 

ακόμη και να συγκρουστούμε  γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Άραγε εσείς γιατί 

ποιήσατε την νήσαν στις μειώσεις; Μήπως γιατί δεν είστε εκπρόσωποι των 

Διοικητικών, αφού έχετε και άλλες κατηγορίες μέλη σας, άρα σας δεσμεύει να 

υποστηρίξετε τον Διοικητικό κόσμο; 

 

 

 ΕΝΩΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΔΟΠ / ΔΕΗ 
ΜΕΛΟΣ   ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ 

Αριθ.Εγγρ.Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 3361/Ειδ. 878/79 
Στουρνάρη 73 -75 –  ΑΘΗΝΑ 104 32  – Τηλ. 210 52 30 997 – 210 52 401 68  

FAX  210 52 40 383   e-mail:  edop.dei@gmail.com 
  

 
 
 
 
 

 



2 
 

 

 Κάνατε συγκέντρωση στο πολυϊατρείο στην Πατησίων παρουσία δικού σας 

δικηγόρου, παροτρύνοντας το προσωπικό να ασκήσουν ομαδικές αγωγές, έναντι 

αμοιβής, σε σχέση με την μισθοδοσία τους. Ναι ή όχι;  

 Άραγε γιατί; Αφού είχαμε συμφωνήσει σε σύσκεψη με την ΓΕΝΟΠ, ότι θα 

ακολουθήσουμε προσφυγή στο ελεγκτικό συνέδριο, ζητώντας πρώτα την 

ανάκληση της απόφασης και στη συνέχεια πίεση στο υπουργείο και ΔΕΗ για την 

επιστροφή του προσωπικού.   

 Επίσης, υποδείξατε στο προσωπικό να μην αποστείλει στη ΓΕΝΟΠ τα προσωπικά 

τους στοιχεία, τα οποία ήταν απαραίτητα για την προσφυγή στο ελεγκτικό 

συνέδριο. Όπου αναγκαστήκαμε να εκδώσουμε Δελτίο Τύπου γιατί οι 

συνάδελφοι βρίσκονταν σε σύγχυση εξ’αιτίας της λαθεμένης τακτικής σας.  

 

Τι απαντάτε τώρα που υπάρχει θετική εισήγηση προς την ολομέλεια, ενώ είναι σε 

εξέλιξη  η ρύθμιση από τη ΔΕΗ. Άραγε φαντάζεστε να έτρεχαν και οι αγωγές που 

συστήσατε και να είχαν αρνητικό αποτέλεσμα… πόσο κακό θα κάνατε στους 

συναδέλφους του ΤΑΥΤΕΚΩ!! Τέτοιες πράξεις  τι υποδηλώνουν σοβαρότητα ή κάτι 

άλλο; 

Επαίρεστε επίσης για τον συνεταιρισμό λες και είστε ιδιοκτήτες…. Αλήθεια έχετε 

να μας πείτε κάτι για την χρεωκοπία του συνεταιρισμού και για τα στελέχη σας, που 

τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση τα τελευταία χρόνια; 

Δικά σας στελέχη επέβαλαν «χαράτσι» 6 ευρώ κάθε μήνα στους συνεταιριζόμενους 

συναδέλφους, προκειμένου να έχει έσοδα ο συνεταιρισμός.  Είναι ή δεν είναι 

παράνομη αυτή η απόφαση και πάνω από όλο ηθικά απαράδεκτη; Γιατί κρατά η 

ΔΕΗ χρήματα από το προσωπικό χωρίς την σύμφωνη γνώμη του; 

Αν ήταν δική σας η επιχείρηση θα πληρώνατε δικηγόρο με χρονοχρέωση …ώστε να 

καταβάλλει ο συνεταιρισμός για το 2011 το αμύθητο ποσό των 300 χιλ.€!!! Ποιος  

τον προσέλαβε και ποιο σκοπό εξυπηρετεί όταν μάλιστα ο συνεταιρισμός για να 

ορθοποδήσει χρειάζεται χρηστή διαχείριση; 

Τελικά ασκείται το συνδικαλιστικό καθήκον, ως λειτούργημα σε όφελος του 

προσωπικού χωρίς  ιδιοτέλεια ή  οι πράξεις σας άλλα καταμαρτυρούν;  

Τέλος, πόσα στελέχη σας γύρισαν την πλάτη εξ’αιτίας αυτής της λειτουργίας και 

πόσοι άλλοι οσονούπω, θα αποχωρίσουν και θα ενταχθούν στην συλλογική 

προσπάθεια που μόνο δημοκρατικά και ταξικά σωματεία μπορούν να την 

εκφράσουν; «Όνειδος».  

 

 

Γραφείο Τύπου  

 ΕΔΟΠ-ΔΕΗ 


