
 
Αρ. Πρωτ.: Φ01/13977                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  23/11/2018 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Διευκρινήσεις για δικαστικές αποφάσεις και παραπληροφόρηση συναδέλφων, όσον αφορά τη 

διεκδίκηση συγκεκριμένων επιδομάτων και δώρων.  

Η Ένωση Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς όλους τους συναδέλφους και με 

σκοπό την προστασία τους από διάφορες σειρήνες παραπληροφόρησης και σχέδια επιτήδειων, αγνώστου 

προελεύσεως, διευκρινίζει ότι :  

* Προσωπικά έγγραφα που διακινούνται μεταξύ εργαζομένων τα οποία ζητούν την επιστροφή των δώρων 

του Πάσχα και των Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα αδείας όπως αυτά δινόταν ως την 31-12-2012 και 

την αναδρομική επιστροφή από το 2013 και μετά, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΤΑΣΗ για τους εξής 

λόγους :  

1. Με το ν. 4093/12 έγινε περικοπή των παραπάνω δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων (250€ & 500€) και 

επιδόματος αδείας (250€) στους Δημοσίους Υπαλλήλους, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε όλους τους 

Συνταξιούχους και ΟΧΙ στους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ, ως εκ τούτου το θέμα ΔΕΝ 

ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ως προς την διεκδίκηση εκ μέρους μας.  

2. Τα παραπάνω ποσά (συνολικά 1000€) εξακολουθούν και καταβάλλονται σε όλους τους εργαζόμενους 

που λαμβάνουν ακαθάριστες αποδοχές έως 3000€.  

3. Οι Δικαστικές αποφάσεις που διακινούνται μέσω των προσωπικών εγγράφων, δεν αφορούν τους 

εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ.  

Από τα συμφραζόμενα των εγγράφων, οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους εργαζομένους του Ομίλου 

ΔΕΗ να μην πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης και να μην προχωρούν σε άσκοπες κινήσεις, χωρίς 

αποτέλεσμα, γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται την αγωνία τους προς ιδίων όφελος.  

Οτιδήποτε έχει βάσιμο διεκδικητικό πλαίσιο υπέρ των εργαζομένων η ΕΤΕ/ΔΕΗ θα το κάνει πράξη χωρίς 

να εκμεταλλεύεται τη δύσκολη θέση, τον πόνο και την αγωνία των εργαζομένων.  
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