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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στις 28.06.16 πραγµατοποιήθηκε σε µια µαραθώνια συνεδρίαση το τακτικό ∆.Σ. του ΠΣΕΕΠ µε
αρκετά θέµατα. Πάγια θέση του ΣΚΕΕΠ είναι να τοποθετείται στα ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης
µε σοβαρότητα και χωρίς ίχνος αντιπολιτευτικής τακτικής.
Έτσι σε όλα τα ζητήµατα που συµφωνούµε µε τους χειρισµούς του Προεδρείου δόθηκε η θετική µας
ψήφος και ιδιαίτερα θέλουµε να συνυπογράψουµε τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΣΕΕΠ στο
θέµα των εργασιακών – ασφαλιστικών και φορολογικών ζητηµάτων, όσο και για το ζήτηµα που
αφορά τους συναδέλφους που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα εξαιτίας του τραγικού δυστυχήµατος της
8ης Μαΐου.
∆εν µπορούµε όµως να µην αναφερθούµε σε δύο ζητήµατα εξίσου σοβαρά.
Πριν ένα χρόνο βρεθήκαµε µπροστά σε ένα αδιέξοδο που δηµιούργησε η έλλειψη προσωπικού µε
ευθύνη της Εταιρείας σε συνεργασία µε το Προεδρείο του Σωµατείου, όπου µετά από συζητήσεις µε
τους εργαζοµένους πήραµε την απόφαση να υπερψηφίσουµε το τότε Πρακτικό Συµφωνίας για την
απασχόληση των αποχωρησάντων συναδέλφων ξεκαθαρίζοντας ότι το κάνουµε για πρώτη και
τελευταία φορά µόνο και µόνο για την Ασφάλεια των εργαζοµένων και το ασφαλές ξεκίνηµα των
Εγκαταστάσεων.
Θεωρούµε λάθος από πλευράς του Προεδρείου να αποδεχτούν την παράταση της παραµονής τριών
πρώην συναδέλφων ως εργολαβικούς οι οποίοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
ευαίσθητες Οργανικές θέσεις της βάρδιας και ζητάµε εδώ και τώρα την άµεση αποµάκρυνσή τους
ώστε να βρεθεί η λύση εκ της υπάρχουσας κατάστασης από τους καθ’ όλα άξιους και ικανούς
συναδέλφους µας.
Το δεύτερο και αρκετά σοβαρό θέµα ήταν το Πόρισµα της Επιτροπής της Εταιρείας που συστάθηκε
για να διερευνήσει τις κατηγορίες εναντίον του συνάδελφου συντονιστή από τις ΒΕΘ που
κατηγορήθηκε από το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ για "εργασιακό bullying" µε εξώδικο που έστειλε το ίδιο
το Προεδρείο εναντίον του στην διοίκηση της Εταιρείας.
Το Πόρισµα της Επιτροπής αναφέρει ότι: "Η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι τα παράπονα που
εκφράστηκαν από µέρους των εργαζοµένων του ΤΑ∆-ΒΕΘ δεν συνιστούν εργασιακό bullying εκ
µέρους του Συντονιστή’’.
Άλλη µια σκευωρία από πλευράς Προεδρείου κατέπεσε. Το πόρισµα κόλαφος εναντίον του
συναδέλφου που µας είχαν προαναγγείλει οι του Προεδρείου όχι µόνο ξεµπρόστιασε την πλεκτάνη που
έστησαν αλλά αποκάλυψε και τις πρακτικές που ακολουθούν τουλάχιστον στις ΒΕΘ (από ότι φαίνεται
και αλλού) µιας και σε παράγραφο της Έκθεσης ∆ιερεύνησης της Εταιρείας αναγράφονται και τα
εξής: "θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, από µεγάλη µερίδα των λοιπών Συντονιστών των ΒΕΘ
διατυπώθηκαν παράπονα για συνεχείς εξωθεσµικές παρεµβάσεις εκ µέρους εκπροσώπων του
Επιχειρησιακού Σωµατείου ΠΣΕΕΠ κατά την άσκηση των συνήθων διοικητικών καθηκόντων
τους, χαρακτηρίζοντάς τις αυτές ως εργασιακή παρενόχληση".

Τα συµπεράσµατα δικά σας…...
Μετά από όλα αυτά και αφού το Προεδρείο παρουσίασε το νέο µέλος του ∆.Σ. το συν. Σεϊτάνη (ο
οποίος ως απλό µέλος µερικούς µήνες πριν είχε ζητήσει την αφαίρεση αντικειµένου εργασίας
συναδέλφου και παρότι καλέστηκε για εξηγήσεις καλυπτόµενος ποτέ δεν τις έδωσε) αφιέρωσε δυο
(2) ώρες στην συνεδρίαση της 28.06.16 για να παρουσιάσει το άσπρο µαύρο και στο τέλος να ζητήσει
να εγκρίνει το ∆.Σ. την αντιµετώπιση της µηνυτήριας αναφοράς στα δικαστήρια όπου προσέφυγε ο
συνάδελφος που βίωσε όλα τα παραπάνω.
Το ΣΚΕΕΠ καταψήφισε την πρόταση διότι δεν θέλουµε να συµβάλουµε στην διαίρεση των δυνάµεων
του Συνδικάτου και ζητάµε άµεσα από το Προεδρείο να χαµηλώσει τους τόνους, να κάνει ό,τι
απαιτείται ώστε να κλείσει αυτή η µαύρη τρύπα στο Σωµατείο µας, αλλιώς εµείς µε την σειρά µας τους
καθιστούµε υπεύθυνους για τις όποιες διαλυτικές και διαιρετικές συµπεριφορές προκαλέσει αυτή η
κατάσταση.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ας κοιτάξουµε να βρούµε τι είναι αυτό που κάνει όλο και περισσότερους συναδέλφους να
διαγράφονται από το Σωµατείο µας, ας ξυπνήσουµε επιτέλους και να ενώσουµε τις φωνές και τις
δυνάµεις µας εναντίον αυτών που σχεδιάζουν την πλήρη φτωχοποίηση και εξαθλίωση µας αντί να
αναλωνόµαστε σε στηµένες κατηγορίες και ανούσια παιχνίδια της καρέκλας.
Είναι µονόδροµος πια, τα συνδικάτα πρώτα από όλα να ενώσουν τις δυνάµεις τους, ώστε να χτίσουν
ένα αρραγές και δυνατό µέτωπο προκειµένου να αντιµετωπίσει όλες αυτές τις πολιτικές που θέλουν
διαλυµένα συνδικάτα και φοβισµένους εργαζόµενους, οι οποίοι θα αποδέχονται ό,τι επιβάλλει το
συµφέρον των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που κυβερνά σήµερα την Ελλάδα αλλά και την
Ευρώπη.
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