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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι  

 

 

Σε μια εποχή όπου οι πάντες είναι και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις τους, σε μια 

εποχή που πληρωμένοι κονδυλοφόροι αναδεικνύουν το εγώ του καθενός και περιμένουν στην γωνία 

για να ρίξουν βορρά στην κοινή γνώμη οτιδήποτε, στο Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ της 18.05.17, ο Πρόεδρος 

διεκδίκησε (γιατί άραγε !!!) να εμπλέξει το Συνδικάτο στις επιτροπές Προμηθειών του Ομίλου, τις 

οποίες ταυτόχρονα κατήγγειλε ότι χρησιμοποιούν μεθόδους ...καμαρίλας.  

 

Θεωρούμε ότι αντί να επιζητούμε την εμπλοκή του Σωματείου μας στην συμμετοχή αυτών των 

επιτροπών Προμηθειών, ας λειτουργήσουν επιτέλους οι επιτροπές του Σωματείου και η Υγιεινή & 

Ασφάλεια ως ελεγκτικοί μηχανισμοί. Άλλωστε τοποθετηθήκαμε με παραδείγματα σε όσα 

καταγγέλθηκαν από τον Πρόεδρο. Οποιαδήποτε εμπλοκή που μπορεί να αφήσει το παραμικρό στίγμα 

στο Σωματείο μας, μας βρίσκει αντίθετους. Έτσι κι αλλιώς μένουμε στη δήλωση του Πρόεδρου ότι 

ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρείας αλλά και ως πρόσωπο, ότι θα 

καταθέσει στον Εισαγγελέα και στην Βουλή όλες τις καταγγελίες που του έγιναν.  
Έτσι πιστεύουμε ότι θα καθαρίσει η όποια καμαρίλα υπάρχει και όχι να γίνουμε μέρος της. 

 

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ καθώς και στα δυο Γενικά Συμβούλια ήταν :  

  

ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ GROUPAMA 

 

Μετά από την αρνητική Απόφαση του Εφετείου που έβαλε τέλος στην προσδοκία των συναδέλφων για 

την δικαίωση τους στο πρόγραμμα της ALICO, ο Πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ έφερε πρόταση στο Δ.Σ. για 

την ένταξη τους στο ασφαλιστικό πρόγραμμα της Groupama υποδεικνύοντας την αναδρομικότητα που 

θα έπρεπε να υπήρχε.  

 

Η υποκριτή διαφάνεια που τόσο ευαγγελίζονται κάποιοι δεν άργησε να φανεί αφού αυτό που γνώριζε ο 

Πρόεδρος και έλεγε με μισόλογα στο Δ.Σ. φάνηκε στο Γενικό Συμβούλιο μιας και ήρθε επίσημο χαρτί 

της Εταιρείας ότι μονομερώς δεν τηρεί την συμβατική της υποχρέωση παραβιάζοντας τους όρους του 

ασφαλιστικού συμβολαίου και δεν καταβάλλει τα τελευταία δυο χρόνια τις εισφορές αυτών των 

συναδέλφων στις μερίδες των υπολοίπων όπως ορίζει το συμβόλαιο χωρίς να το έχουμε εγκρίνει εμείς 

οι εργαζόμενοι.  

 

Διαχρονικά για εμάς ήταν πάγια διεκδίκηση τα χρήματα από το μοίρασμα των εισφορών των 

συναδέλφων που ανήκαν στο πρόγραμμα της ALICO να μην έρχονται στα μερίδια των υπολοίπων 

εργαζομένων. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετο το γεγονός να επιτρέπουμε στην Εταιρεία να αγγίζει 

μονομερώς το συμβόλαιο όποτε αυτή το κρίνει. Έτσι στο Γενικό Συμβούλιο υπερψηφίσαμε την 

πρόταση του Προεδρείου ζητώντας ταυτόχρονα την αποστολή εξωδίκου προς την Εταιρεία 

καταγγέλλοντας την για μονομερή παραβίαση των όρων του συμβολαίου της Groupama εδώ και 

τρία χρόνια.  

 



 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Εκπτώσεις στην Υγιεινή & Ασφάλεια μας δεν επιτρέπουμε σε κανέναν, γι΄ αυτό υπερψηφίσαμε την 

πρόταση για την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. στη λήψη αποφάσεων για πολυήμερες απεργιακές 

κινητοποιήσεις. Είναι υποχρέωση μας στους αδικοχαμένους συναδέλφους μας να είμαστε σε 

εγρήγορση ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε καταγγελία έρχεται από τους εργαζόμενους.  

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Στο Δ.Σ. έγιναν πολλές σοβαρές καταγγελίες που φανταζόμαστε ότι υπάρχουν στοιχεία γι΄ αυτές και 

θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη. Γι΄ αυτό το λόγο ζητήσαμε και επίσημα τα πρακτικά του Δ.Σ. του 

ΠΣΕΕΠ και θα επανέλθουμε. 

 

 

 

ΣΚΕΕΠ 
 

 

 


