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Αθήνα 30/3/2012
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
Με προηγούµενα δελτία τύπου καταγγείλαµε µε τον πλέον κατηγορηµατικό
τρόπο, ότι η αλλαγή του ωραρίου θα σηµάνει την καταστροφική λειτουργία για τη ∆ΕΗ
και το προσωπικό, αφού η επιβολή του 8-4 προέκυψε εξ’ αιτίας της αδυναµίας της
ιεραρχίας να ελέγξει το προσωπικό στις κεντρικές υπηρεσίες!!! αλλά και εξαιτίας των
εµµονών και των εγωκεντρικών χαρακτηριστικών που διέθετε υψηλόβαθµο στέλεχος
που διαχειριζόταν το ανθρώπινο δυναµικό.
Η εξέλιξη αυτή, πέραν των προβληµάτων που δηµιούργησε στο προσωπικό
«βούλιαξε» και την εµπορία από την προσέλευση του κόσµου και τις ατέλειωτες ουρές
που σχηµατίζονταν, αφού ο καταναλωτής είχε µεγάλη διευκόλυνση µε την προσέλευση
του στα πρακτορεία της εµπορίας, από τις 7 το πρωί και µετά να πάει στη δουλειά του.
Τα ίδια γενικά ζητήµατα δηµιουργήθηκαν σε όλες τις Γενικές ∆ιευθύνσεις, αφού
άλλο ωράριο είχε ο διοικητικός άλλο ο τεχνικός, ενώ καταγράφηκαν περιπτώσεις,
όπου σε µία διεύθυνση υπήρχαν πέντε διαφορετικά ωράρια.
Μετά από τα προβλήµατα αυτά η διοίκηση της ∆ΕΗ µε την υπ’αριθµού 37/2012
απόφαση ∆/ντος Συµβούλου αλλάζει το ωράριο εργασίας επαναφέροντας στο
προηγούµενο δηλαδή 07:00- 15:00 εκτός από τις κεντρικές ∆ιευθύνσεις!!!
 Γιατί άραγε;
 Γιατί υπάρχει εµµονή στο ίδιο λάθος;
 Γιατί να υπάρχουν δύο ταχύτητες στη ∆ΕΗ;
Καλούµε τη ∆ιοίκηση να εφαρµόσει ενιαίο ωράριο σε όλη τη ∆ΕΗ και αν
υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα µε τις κεντρικές υπηρεσίες σε σχέση µε την προσέλευση
και αποχώρηση να εφαρµοστεί κυλιόµενο ωράριο, δηλαδή 07:00- 15:00 για όλους και
κυλιόµενο 08:00 – 16:00 για τα γραφεία που οι συνάδελφοι παραµένουν περισσότερο
στον εργασιακό χώρο.
Επίσης η επιµήκυνση του ωραρίου εξυπηρέτησης των καταναλωτών θα
δυσκολέψει τους συναδέλφους στην διεκπεραίωση βασικών εργασιών που πρέπει να
γίνουν µέσα στο ωράριο στα πρακτορεία πελατών.
Γι’αυτό απαιτείται οι αρµόδιοι να επανεξετάσουν το όλο θέµα γιατί προφανώς
θα µένουν πολλές εργασίες σε εκκρεµότητα για την άλλη µέρα.
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