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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στις 18.2.16 πραγµατοποιήθηκε ∆.Σ. όπου συζητήθηκε ο ∆ιοικητικός & Οικονοµικός Απολογισµός, 
καθώς και ο ορισµός των ηµεροµηνιών ψήφισης της απόφασης για την άρση των πολυήµερων 
κινητοποιήσεων.  
 
Κατ΄ αρχήν θέλουµε να σηµειώσουµε ότι στο κορυφαίο για το θεσµό του Σωµατείου ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Απολογισµού, δεν ήταν παρόντες όλοι οι συνάδελφοι στην αίθουσα, αλλά έγινε µε 
τηλεδιάσκεψη από οθόνη υπολογιστή µε την Θεσσαλονίκη. Και όταν θέσαµε σαν απαράδεκτο αυτό το 
γεγονός ο Πρόεδρος απάντησε " Ε! Και; Υπάρχει κανένα πρόβληµα; Αν θέλετε ο δικός σας να έρχεται, οι 
δικοί µου δεν θα έρχονται" !!! Τα συµπεράσµατα ως προς το γεγονός δικά σας. 
 
∆ιοικητικός  Απολογισµός 

Σε αυτό το θέµα συναδέλφισσες, -οι  δεν πρόκειται να κουράσουµε, άλλωστε οι ανακοινώσεις µας όλο τον 
προηγούµενο χρόνο για όλα τα ζητήµατα ήταν σαφείς σε ότι είχαµε να πούµε. Για εµάς όπως και για 
όλους τους εργαζόµενους του Οµίλου ο Απολογισµός του 2015 σταµάτησε στο πρωινό της 8ης Μαΐου µε 
το τραγικό δυστύχηµα που στοίχησε την ζωή σε τέσσερις συναδέλφους µας και στιγµάτισε όλους εµάς 
για πάντα. 

Ένα τραγικό δυστύχηµα που οφείλεται καθαρά στις πολιτικές που εφάρµοζε η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 
θυσιάζοντας τα πάντα στο βωµό του κέρδους και βλέποντας στο πρόσωπο των εργαζοµένων µόνο 
νούµερα. 

Σε αυτές τις πολιτικές της Εταιρείας, το Προεδρείο του Σωµατείου δυστυχώς δεν στάθηκε στο ύψος του. 
Αντί να σηκώσει το ανάστηµα του, στηριζόµενο στην δύναµη των εργαζοµένων, προτίµησε να "βάλει 
πλάτη" άλλοτε συναινώντας, άλλοτε αδιαφορώντας και άλλοτε, πολύ χειρότερα, συµµετέχοντας στο 
σχεδιασµό και στην εφαρµογή  αυτών των αντεργατικών πολιτικών µε την θλιβερή κατάληξη που όλοι 
γνωρίζουµε. 

Από το πρώτο ∆.Σ. λίγα εικοσιτετράωρα µετά το τραγικό συµβάν, όταν το Προεδρείο ψέλλιζε κάτι για 
αυτοκριτική στο ...µέλλον, εµείς καταθέσαµε την ξεκάθαρη θέση µας να παραιτηθούµε ΟΛΑ τα µέλη 
του ∆.Σ., αναλαµβάνοντας ΟΛΟΙ το µερίδιο ευθύνης που µας αναλογούσε και να κάνουµε ΟΛΟΙ µαζί 
µια επανεκκίνηση του Συνδικάτου για να δώσουµε Όραµα και Ελπίδα στους εργαζόµενους. Η πρόταση 
µας έπεσε θύµα της γλυκύτητας της καρέκλας. 

Για όλα τα παραπάνω καλέσαµε το σώµα του ∆.Σ. να καταψηφίσει τον ∆ιοικητικό Απολογισµό. Άλλωστε 
για ποιον ∆ιοικητικό Απολογισµό να µιλήσουµε όταν υπάρχουν τέσσερις νεκροί συναδελφοί µας. 

∆υστυχώς, 13 άτοµα του Προεδρείου ακόµα και σήµερα παραµένουν αµετανόητοι δηλώνοντας "σαν 
εργαζόµενοι πρέπει να είµαστε υπερήφανοι για µια ακόµα φορά για όσα καταφέραµε" και να θεωρούν 
επίτευγµα ότι εκείνοι επέλεξαν να συνδέσουν τον µισθό µας µε το EBITDA. 



 

Οικονοµικός Απολογισµός 

Στον Οικονοµικό Απολογισµό, πήραµε στα χέρια µας τα στοιχεία µε την έναρξη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και σεβόµενοι τον θεσµό απείχαµε της διαδικασίας ψήφισης στο ∆.Σ. δεσµευόµενοι ότι θα 
εξετάζαµε τα οικονοµικά στοιχεία και θα τοποθετούµασταν σε νεότερο χρόνο. Μετά από έλεγχο στα 
οικονοµικά στοιχεία, διαπιστώσαµε για ακόµη µια φορά ότι τα έξοδα του Συνδικάτου είναι περισσότερα 
από τα έσοδα. Οι απαντήσεις που πήραµε στα ερωτήµατα που θέσαµε, σχετικά µε την µη αναφορά στα 
οικονοµικά των χορών του Σωµατείου, την λειτουργία του ΤΑΑΤ, καθώς και τον "περίπου" 
προϋπολογισµό µεταφοράς χρήσης για το 2016, δεν µας έπεισαν πλήρως και θα ψηφίσουµε Λευκό στον 
Οικονοµικό Απολογισµό.   

Άρση των πολυήµερων κινητοποιήσεων 

Μετά από την κοινή ∆ήλωση Εταιρείας & Προέδρου – Γραµµατέα ΠΣΕΕΠ η οποία εξειδικεύει και 
ενισχύει τα Οργανογράµµατα µε 39 επιπλέον προσλήψεις και µε την επικύρωσή της από το ∆.Σ. του 
ΠΣΕΕΠ, έπρεπε να αποφασιστούν οι ηµεροµηνίες που οι εργαζόµενοι θα επικύρωναν ή θα απέρριπταν την 
Συµφωνία ώστε να συνεχιζόταν η διεκδίκηση. 

Στο Γενικό Συµβούλιο που πάρθηκαν οι αποφάσεις για τις απεργίες αλλά και στα ∆.Σ. που ακολούθησαν, 
είχαµε επισηµάνει ότι ο σχεδιασµός και ο χρόνος που επέλεξε το Προεδρείο να εξελίξει την όλη 
διαδικασία είχε σαν στόχο τον αποπροσανατολισµό των εργαζοµένων από τον ∆ιοικητικό και 
Οικονοµικό Απολογισµό. 

Παρόλα αυτά, στηρίξαµε µε όλες τις δυνάµεις µας και µερικές φορές έως και σε βαθµό ...παρεξηγήσεως 
όλη την εξέλιξη αλλά ήρθε για µια ακόµη φορά το Προεδρείο να µας δικαιώσει ορίζοντας την 
ψηφοφορία στις ίδιες µέρες που θα ψηφίσουµε τον ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Απολογισµό! 

Καταθέσαµε πρόταση για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την άρση των κινητοποιήσεων τις δυο 
αµέσως επόµενες µέρες µετά την ψηφοφορία του ∆ιοικητικού & Οικονοµικού Απολογισµό και η πρόταση 
µας πήρε έξι ψήφους… 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Σας καλούµε να ψηφίσετε ΟΧΙ στον ∆ιοικητικό Απολογισµό γιατί εµείς αντίθετα από το 
Προεδρείο, δεν νιώθουµε υπερήφανοι για όσα ∆ΕΝ καταφέραµε σαν Συνδικάτο. 

 

 

ΣΚΕΕΠ 


