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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Κάθε ένα από τα µέλη του ∆.Σ. του ΠΣΕΕΠ έλαβε µία επιστολή από την Εταιρεία που αναφέρει ότι ο 
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του ΠΣΕΕΠ, αφαίρεσαν από την συνεδρίαση της Επιτροπής των 
Προσλήψεων, τον µη οριστικοποιηµένο πίνακα των υποψηφίων !!!! και ότι η πράξη αυτή θέτει σε 
αµφισβήτηση το αδιάβλητο του διαγωνισµού. Επίσης, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι υπάρχουν 
επώνυµες καταγγελίες για διαρροή στοιχείων σε υποψηφίους µε ευθύνη του Σωµατείου !!!! 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Η κατάσταση πιστεύουµε ότι πλέον έχει ξεφύγει. Η πλειοψηφία που διοικεί το Σωµατείο έπιασε πάτο 
και δυστυχώς αυτό έχει αντίκτυπο παρασέρνοντας όλους µας στο βούρκο µιας και ο Πρόεδρος & ο 
Γενικός Γραµµατέας εκπροσωπούν το ∆.Σ. και βεβαίως όλους τους εργαζόµενους. 
 

Ανέκαθεν το ΣΚΕΕΠ καταδίκαζε και στεκόταν µε όλες του τις δυνάµεις απέναντι στη λογική που 
εγκαινίασε και εφάρµοσε η σηµερινή πλειοψηφία ως προς το ρόλο του Σωµατείου µας στις 
προσλήψεις. 
 

Το Συνδικάτο θα πρέπει να είναι ο θεµατοφύλακας της αξιόπιστης διαδικασίας των προσλήψεων. Ο 
ρόλος του  όφειλε να είναι εποπτικός ως προς το σύστηµα που θα διενεργεί τις προσλήψεις και όχι να 
είναι µέρους του συστήµατος αυτού, διότι όταν όλοι αποτελούν κοµµάτια του ίδιου συστήµατος, ποιος 
θα ελέγχει την τήρηση των κανόνων της διαδικασίας ώστε να έχουν όλοι οι υποψήφιοι την ίδια 
ευκαιρία ;;;;; 
 

Οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας προκειµένου να εξασφαλίσουν πελατολόγιο για τις εκλογές, δεν 
διστάζουν να κρατούν οµήρους στο εµπόριο της ελπίδας και να ταΐζουν την κιµαδοµηχανή του αίσχους 
µε τις προσδοκίες των νέων και των οικογενειών τους στην οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιάζεται για 
µια θέση εργασίας και ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή. 
 

Η αλαζονεία της εξουσίας, η βεβαιότητα της ατιµωρισίας και το απύθµενο θράσος, τους  οδηγούν σε 
ακατανόητες πράξεις που µόνο στόχο έχουν το προσωπικό τους συµφέρον και την διατήρηση µε κάθε 
κόστος της εξουσίας. 
 

Όµως εδώ προκύπτουν εύλογα και οι ακόλουθοι προβληµατισµοί: 
 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας που τόσο καιρό "τροφοδοτούσε το φούρνο µε ξύλα", ικανοποιώντας 
ουσιαστικά ανέξοδα για αυτήν χατίρια που είχαν όµως µεγάλη ζηµία για το σύνολο των εργαζόµενων 
για να διατηρήσει µια δήθεν "εργασιακή ειρήνη" προβληµατίζεται άραγε για την εξέλιξη αυτής της 
στάσης της; 
 
 
 
 



 
Τα πολιτικά κόµµατα της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ µέλη των οποίων δηλώνει η πλειοψηφία 
αυτών που απαρτίζει το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ, συµφωνούν και επικροτούν  αυτές τις πρακτικές;   
Κι αν όχι θα πάρουν δηµόσια θέση; 
 

Για να προλάβουµε όµως τους "εργολάβους λάσπης" που θα αµολήσουν οι του Προεδρείου, τους 
απαντάµε εκ των προτέρων: 
 

Ο συνδικαλιστικός τσαµπουκάς είναι αποδεκτός από εµάς, αρκεί να είναι προς όφελος των 
συµφερόντων των εργαζοµένων και όχι προς όφελος των ατοµικών συµφερόντων µερίδας των 
συνδικαλιστών. 
 

Είναι τοις πάσι γνωστό ότι σε κάθε εκλογική διαδικασία µεγάλο πλήθος νέων συναδέλφων πρώτα 
περνάει από το γραφείο του Προέδρου και του Γραµµατέα του ΠΣΕΕΠ για τις "κατάλληλες 
κατευθύνσεις" και µετά οδηγείται στην κάλπη. Επίσης είναι γνωστό το τι τάζουν στον κάθε 
εργαζόµενο µιας και έχουν ρόλους στις Επιτροπές Προσλήψεων και στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. 
 

∆ηλώνουµε λοιπόν προς κάθε κατεύθυνση ότι "ένοχος ένοχον ου ποιεί". 
 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Ο ωχαδερφισµός και η αδιαφορία για το τι συµβαίνει γύρω µας, ο τυφλός οπαδισµός του "γιατί οι 
άλλοι ήταν καλύτεροι;", η δήθεν υποχρέωση που αισθάνεται ο καθένας, το κλιµάκιο, η προαγωγή, µια 
µετακίνηση, µια θέση εργασίας που του τάζουν για κάποιον δικό του, δεν µπορούν να αποτελούν 
επιλογές για τους εργαζοµένους. Αντίθετα, οι επιλογές µας θα πρέπει να προάγουν το συλλογικό 
συµφέρον, να µας εξασφαλίζουν το εργασιακό µας µέλλον και την αξιοπρέπεια της προσωπικότητας 
µας. Ειδάλλως η συναίνεση στην σήψη και την διαφθορά θα µας φέρουν αντιµέτωπους µε την 
χειρότερη µοίρα µας. 
  
 

 

 

 

ΣΚΕΕΠ 

 

 


