
                      ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε 
        ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣ ΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ Δ Ε Η  

       Κ Λ Α Δ Ο Υ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  
                     ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 Αθήνα, Τ.Κ.104-32   ΤΗΛ. 210-5215.700       FAX: 210-5235.996 

                    http://www.genop.gr    Email main@genop.gr 

 
Αρ.Πρωτ.  Φ11/2440   
 Αθήνα     30/7/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
Θέμα: Συμβολή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ στην αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης 
 
 

          κα. Υπουργέ, 

 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ χαιρετίζει την ψήφιση του Νομοσχεδίου 

«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης» και στέκεται αλληλέγγυα στην  προσπάθεια  

του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης προκειμένου το Νομοσχέδιο να υλοποιηθεί στο έπακρο, τόσο 

επί της ουσίας όσο και επί της φιλοσοφίας του. 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ από ιδρύσεώς της κατέβαλε μία προσπάθεια να 

¨συγχρονίσει¨ το συνδικαλιστικό της έργο με ένα κοινωνικό έργο το 

οποίο τελικώς, σήμερα, διαπιστώνεται ότι διαχρονικά είχε ένα θετικό 

πρόσημο.   

Συνεπώς τα μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω νομοσχέδιο,  μέτρα 

για την ηλεκτροδότηση, σίτιση και στέγαση πολιτών και νοικοκυριών 

που διαβιούν σε καθεστώς ακραίας φτώχειας, προκειμένου να επέλθει 

αποσυμφόρηση χιλιάδων συμπολιτών μας, δε μπορεί παρά να μας βρίσκει 

θετικούς και διαθέσιμους για συμβολή στην εφαρμογή του. 

Εξάλλου, εκτίμηση της ΓΕΝΟΠ είναι ότι σε μία χώρα όπου το  ποσοστό 

ανεργίας είναι της  τάξης του 26,4% και άνω (ήτοι 1.280.101 άνεργοι και 

πλέον) και ειδικά για νέους ηλικίας 15-24 στο 52% αλλά και όπου η φτώχεια 

αφορά στο 23,1% του πληθυσμού (με την παιδική φτώχεια να φτάνει το 

28,8%), τέτοιου είδους προσπάθειες θα πρέπει να στηρίζονται από 

κάθε έναν φορέα, σε τέτοιου είδους προσπάθειες δεν περισσεύει 

κανένας 

 Προς: Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας &     
 Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώς   Φωτίου 
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Στη λογική αυτή, η Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ, έχει ήδη 

κάνει γνωστό και έχει ήδη δεσμευτεί  ότι ένα μέρος των αναδρομικών που 

της οφείλονται από την ΕΣΣΕ που υπεγράφη το 2105 και σε 

συνεννόηση και συνεργασία με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη, θα προσφερθεί προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια 

της κυβέρνησης, ώστε να αποσυμφορηθούν οι οικογένειες εκείνες που 

αυτή τη στιγμή δεν έχουν –κυριολεκτικά- μοίρα στον ήλιο.  

 

κα. Υπουργέ, 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκτιμά ότι σε μία άμεση συνάντηση μαζί σας θα 

καταφέρουμε να βάλουμε το ακριβές πλαίσιο προκειμένου να προβούμε στην 

εφαρμογή των όσων σας έχουμε εκθέσει παραπάνω, έτσι ώστε η πρόθεσή μας 

για συνδρομή και συμβολή στην καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης, να 

έχει το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.  

 

 
 

Για τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε. 
Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 

                       Γ. Αδαμίδης                                Α. Καρράς 
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 Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο 
 Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κατρούγκαλο  
 Υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη 
 Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα 
 Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε κ. Μανώλη 

Παναγιωτάκη 
 


