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Συναδέλφισσα συνάδελφε 
Τις κρίσιμες ώρες που ως εργαζόμενοι και πολίτες αυτής της χώρας έπρεπε να αγωνιζόμαστε για 
την αποτροπή της πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, το προεδρείο του Σωματείου μας συνεχίζει 
την πορεία προς τον όλεθρο δίχως καμία αναστολή και δισταγμό, λειτουργώντας εξωθεσμικά και 
παραβαίνοντας καθημερινά το καταστατικό λειτουργίας. 
Για το μείζον θέμα της αποχώρησής μας από το ΔΣ και σε συνέχεια της ενημέρωσης σας: 

 Για την άρνηση του Προεδρείου στον έλεγχο των ταμείων ΠΣΕΕΠ και ΤΑΑΤ, επικαλούμαστε τα 
πρακτικά του ΔΣ απέναντι στα ψέματα τους. 

 Όταν μας δόθηκαν οι απολογισμοί, διαπιστώσαμε ότι από το ταμείο του ΤΑΑΤ υπήρχαν δύο 
εκταμιεύσεις τους μήνες Σεπτέμβριο 6200€ και Δεκέμβριο 3800€ για την πληρωμή του δικηγόρου, 
οπότε και ζητήσαμε τις αποφάσεις για αυτές τις κινήσεις, καθώς ο κανονισμός λειτουργίας του ΤΑΑΤ 
δεν επέτρεπε εκταμιεύσεις για αυτόν το σκοπό. Εκεί άρχισε ένα παραλήρημα του Προεδρείου με 
πολλαπλές απαντήσεις αντίθετες μεταξύ τους, όπως: πληρώσαμε από το ΠΣΕΕΠ αλλά πήραμε τα 
χρήματα από το ΤΑΑΤ, δεν έχουμε απόφαση αλλά πήραμε απόφαση στις 8 του μήνα, ποιανού μήνα; 
κτλ  όπου στο τέλος μετά από πίεση ο Προέδρος δήλωσε στις 8 Ιανουαρίου 2019 και φυσικά τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΑΤ  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ το παραμικρό!!! . (βλέπε πρακτικά ΔΣ) 
Όταν ζητήθηκε να μας παρουσιαστεί η εν λόγω απόφαση δεχθήκαμε επίθεση από τον υποψήφιο 
«περιφερειάρχη» και πρόεδρο του ΠΣΕΕΠ λέγοντάς μας ότι αν έχουμε πρόβλημα να πάμε στον 
κόσμο.  

  Εδώ ζητήσαμε τη διακοπή του ΔΣ για τον έλεγχο των παραπάνω. Μετά την άρνηση του ελέγχου 
δεν είχε πλέον κανένα νόημα να παραμείνουμε στη διαδικασία και αποχωρήσαμε, ώστε να 
προετοιμαστούμε και να απευθυνθούμε στους μόνους ιδιοκτήτες του Σωματείου που είναι οι 
εργαζόμενοι μέλη του ΠΣΕΕΠ. 

 Μετά την αποχώρησή μας ακολούθησε η τοποθέτηση και κατόπιν η αποχώρηση και του 
Αγωνιστικού Μετώπου μένοντας το ΔΣ με 10 μέλη και χωρίς την απαιτούμενη απαρτία για την 
συνέχιση της συνεδρίασης και ανάγκασαν τον συν. Κ. Κοσμέτο να έρθει, ο οποίος απουσίαζε λόγω 
ασθενείας, για να συμπληρώσουν την απαρτία και να μπορέσουν να πάρουν απόφαση. 

 Ο έλεγχος μάς «επιτράπηκε» κατά τις 7 το βράδυ υπό την πίεση της ανακοίνωσής μας και της 
επιστολής μας προς το Προεδρείο με αναφορά στο άρθρο 11 του καταστατικού για το δικαίωμα 
όλων των μελών του σωματείου σε έλεγχο στο ταμείου. 

 Κατά τον σύντομο έλεγχο δεν μας δόθηκαν και πάλι οι αποφάσεις για τις εκταμιεύσεις κάτι 
αναμενόμενο αφού δεν υπάρχουν, αλλά παρόλα αυτά τις ζητήσαμε και εγγράφως, για να αποδειχτεί 
το πόσο ψεύτες είναι και το πώς λειτουργούν το ΔΣ και το Σωματείο παραπλανώντας και 
εξαπατώντας τα μέλη του. 
Επίσης Βρέθηκαν: Ένα αεροπορικό εισιτήριο του Προέδρου συν. Οφθαλμίδη τον Ιούλιο με 
προορισμό τα Χανιά Κρήτης  και ένα του Α’ Αντιπροέδρου συν. Κεμανατζή τον Αύγουστο πάλι στα 
Χανιά. Ζητήσαμε και πάλι εγγράφως να μας ενημερώσουν για τον σκοπό αυτών των ταξιδιών και 
αν υπήρχε δράση του Σωματείου στην Κρήτη εκείνη την περίοδο καθώς δεν αναφέρεται κάτι 
αντίστοιχο στο ημερολόγιο Δράσης του Διοικητικού απολογισμού ΠΣΕΕΠ. Δόθηκε εύλογος χρόνος 
3 ημερών για να απαντήσουν στην επιστολή, οπότε ρωτάμε πλέον και δημόσια. 
Στην ανακοίνωσή τους  για το Διοικητικό συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ στις 10.01.2019. 

 Ανακοινώνουν πως αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των Περιφερειακών Συνελεύσεων και 
ψηφοφοριών του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού, κοροϊδεύοντας όχι μόνο τον κόσμο 
αλλά και τους εαυτούς τους, καθώς είχε ήδη ανακοινωθεί από την παράταξη Δύναμη Ανατροπής 6 
μέρες πριν, μετατρέποντας το ΔΣ σε μια παρωδία έπαρσης και ειρωνείας προς τον Θεσμό και το 
Καταστατικό και παντελούς έλλειψης σεβασμού. 
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 Αναρωτιούνται γιατί κάποια μέλη μας τις προηγούμενες μέρες προσπαθούσαν λυσσαλέα να 
αναβάλουν το ΔΣ και δεν σκέφτονται ότι η Θεσσαλονίκη ήταν σε αποκλεισμό από τα χιόνια, το 
Διυλιστήριο στις ΒΕΘ, μετά από τα όσα πέρασε με τα απανωτά SHUTDOWN, τώρα  πάλευε με 
χιόνια πάγους και θερμοκρασίες -7ο C και ενώ όλο το εργοστάσιο ήταν σε επιφυλακή με εφεδρείες 
και άφθονα 12ωρα, αυτοί μας ζητούσαν να παρατήσουμε τις δουλειές μας και τα εργοστάσια, γιατί 
σώνει και καλά έπρεπε να γίνει ΤΟΤΕ το ΔΣ και όχι δυο μέρες μετά.  
Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουν το ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ όταν μας το φιγουράρουν ως σημαία του 
Σωματείου παντού. Και όντως αναρωτιόμαστε γιατί δεν το σκέφτηκαν και τα «Δικά» τους Μέλη στο 
ΔΣ από τις ΒΕΘ;. Το Προεδρείο γνωρίζει από εργοστάσια και δουλειά; 
Και εδώ αντιστρέφουμε το ερώτημα, γιατί το Προεδρείο ήθελε τόσο λυσσαλέα να γίνει άμεσα το ΔΣ; 

 Αναφέρονται σε εμάς ως «λίγοι» αριθμητικά και προσπαθούν να ξεχάσουν ότι έχουμε 9 έδρες στο 
ΔΣ μέσα από μια συνεργασία που σφυρηλατήθηκε εδώ και 10 χρόνια ενόσω είχαμε στα χέρια μας 
το Προεδρείο μέσα από μνημόνια, απειλές εργοδοσίας και πετύχαμε όλα όσα αυτή την στιγμή 
απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, με την πλειοψηφία του σημερινού Προεδρείου και όλο το πολιτικό 
σύστημα απέναντι μας και δίπλα στο πλευρό της εργοδοσίας. Γι’ αυτό προσπαθούν «λυσσαλέα» να 
μας παρουσιάσουν ως «λίγους» και ποσοτικά καθώς είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσουν να 
κοροϊδεύουν τον κόσμο 

  Όσον αφορά την περίφημη «Ιστορική» συμφωνία που έκαναν για την μείωση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων στα διυλιστήρια δεν είναι παρά ένα κείμενο που συνέταξε ο 
περιβόητος πλέον δικηγόρος του Σωματείου χωρίς καμμία διαβούλευση και κανενός είδους 
ενημέρωση προς τους εργαζόμενους. Όταν μια συμφωνία αφορά και άλλους, πρώτα γίνονται οι 
διαβουλεύσεις και εφόσον καταλήξουν, τότε το κείμενο το υπογράφουν όλα τα μέρη. 
Για την ιστορία αξίζει να σημειωθεί ότι στον προϋπολογισμό του ΤΑΑΤ έχουν προβλεφθεί 35000€!!!! 
για ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ του παραπάνω θέματος. Εφόσον η Εταιρεία συμφωνεί και έχει υπογράψει, 
καθώς λένε, γιατί δεν επωμίζεται και τα ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ δεδομένου ότι με την μείωση των ορίων 
ηλικίας θα έχει ΤΕΡΑΣΤΙΟ κέρδος αφού δεν θα χρειάζεται πλέον τις εθελούσιες αποχωρήσεις; Μέλι 
έχουν τα ταμεία του σωματείου και της Εταιρείας καβούρια;  

Συνολικά 65.000€ προϋπολογίζονται για το 2019 σε Νομικά Έξοδα. 
Θεωρούμε ότι αυτή η μάλλον πανάκριβη ενέργεια για το Σωματείο μας εντάσσεται στον σχεδιασμό 
τους για την πλήρη παραπλάνηση και αποπροσανατολισμό από το μείζον θέμα της 
ιδιωτικοποίησης. 
Έχουν κοστολογήσει πολύ φθηνά τη συνείδηση των συναδέλφων, όταν τους καλούν να ψηφίσουν 
κατά κρίση και συνείδηση  με δόλωμα στη φάκα της Ιδιωτικοποίησης έναν μισθό Bonus. 
 
 
 
 
Υ.Γ. κύριοι του Προεδρείου, οι εργαζόμενοι και τα εκλεγμένα μέλη μας δε χρωστάνε χάρες πουθενά, 
δεν χειραγωγούνται, δεν απειλούνται και εννοείται δε σας φοβούνται. Αφήστε λοιπόν τις απειλές κι 
ασχοληθείτε με τη διοίκηση του συνδικάτου. Στην περίπτωση που αποδεχθείτε την ανεπάρκειά σας, 
εδώ είμαστε να σας βοηθήσουμε. Εξάλλου τα όσα εμείς πετύχαμε, όλα αυτά τα μνημωνιακά χρόνια, 
εσείς θεωρούσατε ότι ήταν όνειρο. 
Το τι ακριβώς έγινε κατά τον έλεγχο της εξελεγκτικής θα το εξετάσουμε σε δεύτερο χρόνο. 
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