
                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
  Αθήνα 29/6/2012 

                                                ∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

    ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΤΑΥΤΕΚΩ  

Μείζον ζήτηµα προέκυψε µε τους συναδέλφους µας που εργάζονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ 

(πρώην ΟΑΠ-∆ΕΗ), µε αποτέλεσµα να προκληθεί µεγάλη αναστάτωση στους 

εργασιακούς χώρους.  

Πιο συγκεκριµένα, το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο ελέγχει και εγκρίνει τις δαπάνες του 

δηµοσίου, στην προκειµένη περίπτωση το ΤΑΥΤΕΚΩ, µετά από ερωτήµατα και 

αµφιβολίες της επιτρόπου για το χρηµατικό ένταλµα του Ιανουαρίου 2012, εξέδωσε σε 

συνεδρίαση του παρατηρήσεις, όπου για τους αποσπασµένους από τη ∆ΕΗ στο 

ΤΑΥΤΕΚΩ δεν δύναται να καταβάλλονται ¨αµοιβές υπέρµετρες¨ από τις αναλογούσες 

στον αντίστοιχο εργαζόµενο ο οποίος εργάζεται σε Ν.Π.∆.∆. µετά τον Ν.4024/2011, µε 

αποτέλεσµα να µην εγκρίνει το ένταλµα πληρωµής.  

Μετά από το γεγονός αυτό αποδεικνύεται περίτρανα ότι παρά τις δεσµεύσεις των 

Νόµων, αλλά και των συλλογικών συµβάσεων που έχουµε υπογράψει, το ελεγκτικό 

όργανο έλαβε απόφαση καθαρά δηµοσιονοµική και πολιτική. Γιατί άραγε;  

Πέραν όλων των άλλων η Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ, βρέθηκε στους χώρους δουλειάς 

καθησυχάζοντας τους συναδέλφους, ώστε να µην προκληθεί πανικός που θα οδηγεί σε 

ενέργειες αποσπασµατικές και µεµονωµένες οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν 

µεγαλύτερο κακό. 

Έτσι, λοιπόν, µε συντονιστή την ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η εξής 

στρατηγική:  

� Σε συνεργασία των Νοµικών Συµβούλων ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, ΤΑΥΤΕΚΩ να γίνει 

άµεσα ΑΙΤΗΣΗ Ανάκλησης, κατά της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου. 

� Να πάρει απόφαση το ΤΑΥΤΕΚΩ, προκειµένου οι συνάδελφοι να πληρωθούν 

αυτό τον µήνα.  Όπως πληροφορηθήκαµε σε συνεδρίαση του χθες το ∆.Σ. του 

ΤΑΥΤΕΚΩ, πήρε οµόφωνη απόφαση. 
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� Να γίνει παρέµβαση από την ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ στους αρµόδιους φορείς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - ∆ΕΗ. 

� Να πάρει θέση η ∆ΕΗ για το ζήτηµα, αφού οι συνάδελφοι είναι αποσπασµένοι 

από την ∆ΕΗ στο ΤΑΥΤΕΚΩ. 

� Να προβούµε σε κάθε µορφή δράσης, προκειµένου να αναδείξουµε το όλο 

ζήτηµα. 

 Σε κάθε περίπτωση δηλώνουµε ότι το θέµα δεν αφορά µόνο τους συναδέλφους του 

ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά όλους εµάς και ως Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ, υπάρχει η δέσµευση να είµαστε 

δίπλα τους µέχρι να υπάρξει οριστική λύση.  
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