
 

 

 

 

18.01.2019 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Τη Δευτερά και τη Τρίτη, 21 και 22 Ιανουαρίου καλούμαστε να εγκρίνουμε τους Διοικητικούς και 
Οικονομικούς απολογισμούς ΠΣΕΕΠ και ΤΑΑΤ για τη χρονιά που μας πέρασε. Μιας χρονιάς γεμάτης 
με πολλά και σπουδαία θέματα, με κυρίαρχο φυσικά αυτό του αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης των 
ΕΛΠΕ αλλά και αρκετά αλλά, μεγάλης ή μικρότερης σημασίας. 
Στους απολογισμούς της προηγούμενης χρονιάς, είχαν αναδειχτεί θέματα όπως οι ΑΜΑ, οι άδειες 
ορίου ηλικίας και τα χτυπήματα καρτών, τα οποία παραμένουν και τα οποία παράλληλα με μια 
ρητορική πως το τότε Προεδρείο δεν κάνει τίποτα για το θέμα της ιδιωτικοποίησης που τρεις μήνες 
πριν είχε προκύψει, οδήγησαν σε καταψήφιση και κατ’ επέκταση σε εκλογές. 
Μακάρι όμως φέτος τα μόνα προβλήματα στο Σωματείο να ήταν μόνο αυτά, δυστυχώς τα πράγματα 
είναι πλέον πολύ σοβαρά. Και εξηγούμαστε... 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: 
Η φθίνουσα πορεία του αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, δυστυχώς συνεχίζεται. Η 
πλήρης εγκατάλειψη κάθε άλλου σκέλους αγώνα (συνδικαλιστικού, πολιτικού) και η τουλάχιστον 
περίεργη μονοδιάστατη προσήλωση στο νομικό σκέλος της, έχει προκαλέσει μια άνευ 
προηγουμένου ηττοπάθεια η οποία σε συνδυασμό με την πρωτοφανή στα χρονικά του ΠΣΕΕΠ βίαιη 
διάρρηξη του αρραγούς μετώπου συνδικάτων που το Σωματείο μας επί δεκαετίες έχτιζε, οδηγεί με 
μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση και στην ήττα. Απεργίες χωρίς παρουσία και ουσία, σχεδόν 
πλήρης άγνοια των δεδομένων από τους εργαζομένους, απαξίωση της λειτουργείας των οργάνων 
του σωματείου μας, είναι μερικά μόνο από όσα δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνουν διαρκώς γύρω 
μας και τα οποία βαίνουν συνεχώς διογκούμενα. Κανένα τραπέζωμα σε «ενεργειακούς» 
δημοσιογράφους, καμμιά χλιδάτη συνέντευξη τύπου και τύπων, κανένα «ενεργειακό» site και τζάκι 
δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ενημερωμένο, ενεργοποιημένο και πεπεισμένο για το δίκιο του 
εργαζόμενο, που βλέπει τη δουλειά του παιχνίδι στα χέρια των απρόσωπων μεγαλοεπενδυτών. Ο 
κόσμος αντιλαμβάνεται πλέον τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης, ως ένα μέσο προβολής 
συγκεκριμένων συνδικαλιστών με ιδιοτελή και ταπεινά ελατήρια. Η λειτουργία του σωματείου μας ως 
ηγέτιδα δύναμη στο πλαίσιο της διασωματειακής επιτροπής του ομίλου ΕΛΠΕ πλέον απλά δεν 
υφίσταται. Και πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού καταφέραμε να έλθουμε σε σύγκρουση 
με σωματεία γιατί σκέφτονται μόνα τους, με συνδικαλιστές γιατί δεν κάνουν ότι τους λέμε και με αυτή 
ακόμα την Ομοσπονδία μας γιατί... δεν μας δίνει λεφτά!!! Κι αλλά λεφτά. Πάντα λεφτά. 
 Αυτά και άλλα πολλά από ένα Σωματείο που περιμένει από το δικηγόρο του να σχεδιάσει, να 
καθοδηγήσει, να μας δώσει αυτός το σύνθημα να αγωνιστούμε, όταν και όποτε μας πει... Οι 
υπόλοιποι εκλεγμένοι απλά να υπάρχουμε  να σιωπούμε, να μην μιλάμε και φυσικά να μην 
προτείνουμε, γιατί οι Βούδες του συνδικαλισμού στα ΕΛΠΕ τα ξέρουν καλύτερα. Αφού βέβαια πρώτα 
ρωτήσουν καλού κακού και το δικηγόρο τους. Μένουμε λοιπόν στη διαπίστωση του εν λόγω νομικού 
συμβούλου όπως ειπώθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της 15 Δεκέμβριου πως «Αν σταματήσει ξαφνικά 
η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, αυτό θα οφείλεται και μόνο σε πολιτικούς ή επιχειρηματικούς 
λόγους» γιατί προφανώς ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα, καθώς και στο μυθικό μοίρασμα 100.000 
φυλλαδίων που μετά γίνανε 200.000, με αναφορές κατά της ιδιωτικοποίησης και της 
εργολαβοποίησης που έγινε από εργολαβικούς. Πρωτοπόροι και εκεί ! 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: 
Η φθίνουσα πορεία στην αξιοπιστία του Συνδικάτου μας συνεχίζεται με την περιβόητη πια συμφωνία 
των κοινωνικών εταίρων (ποιων;) για μείωση των ορίων συνταξιοδότησης όλων των εργαζομένων 
σε εταιρείες διύλισης και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Σε ένα αμιγώς νομικό κείμενο υπό μορφή 
εξώδικου, συνταγμένο από ποιον άλλον, το δικηγόρο μας, περιγράφεται η ανάγκη μείωσης των 
ορίων συνταξιοδότησης όλων (;) όσων παλεύουν με τα σίδερα και τη φωτιά και που ακόμα δεν έχουν 
καν αναγνωρισμένο επάγγελμα. Αλλά φυσικά αυτό είναι λεπτομέρεια αφού τα ΕΛΠΕ υπέγραψαν, το 
Προεδρείο υπέγραψε και αν γίνει φέρτε δάφνες να στεφανώσουμε, αν δεν γίνει, οι κακές κυβερνήσεις 
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θα φταίνε όπως πάντα, γιατί το Προεδρείο το χρέος του το έκανε, όπως και ο δικηγόρος μας με το 
αζημίωτο φυσικά. WIN-WIN λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη της Γηραιάς Αλβιόνας. ΝΤΡΟΠΗ να 
παίζεται με την αγωνία και το μόχθο του κόσμου, ΝΤΡΟΠΗ να το χρησιμοποιείτε για πρόσκαιρα 
ψηφοθηρικά οφέλη παρουσιάζοντας το 10 μέρες πριν τις ψηφοφορίες των απολογισμών, 
υπογράφοντας το ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ χωρίς το ΔΣ να το ξέρει...Ούτε αυτό... Γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, 
γιατί υπάρχουν και συνδικαλιστές που το παίρνουν στα σοβαρά, είμαστε υποχρεωμένοι να 
επανέλθουμε.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 
    Η φθίνουσα πορεία στα ταμεία του συνδικάτου μας συνεχίζεται με την παρουσίαση των 
οικονομικών απολογισμών ΠΣΕΕΠ και ΤΑΑΤ. Η πρώτη ανάγνωση των εν λόγω απολογισμών λίγη 
ώρα πριν ξεκινήσει το ΔΣ κατέδειξε το μέγεθος της αναξιοπιστίας, της αλαζονείας και της 
αυτοκρατορικής αντίληψης που διέπει το Προεδρείο από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του. 
Η καταγραφή πόσου 6.200 ευρώ από το ταμείο του ΤΑΑΤ το Σεπτέμβριο αλλά και 3.800 ευρώ το 
Δεκέμβριο, πριν καν από την αλλαγή του καταστατικού του ταμείου στις 15 του ίδιου μήνα, ειλικρινά 
μας εξέπληξε. Στην απόλυτα δικαιολογημένη ερώτηση μας για το αν υπήρχε απόφαση ΔΣ ΤΑΑΤ για 
αυτή τη κίνηση ο δε ταμίας μας είπε πως αρχικά πάρθηκαν από το ταμείο του ΠΣΕΕΠ και μετά την 
αλλαγή καταστατικού τα πήραν από το ΤΑΑΤ, ο μεν πρόεδρος μας είπε πως στις 8 Ιανουάριου πήρε 
απόφαση το Απεργιακό Ταμείο... Φυσικά ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο και αυτό αποδείχθηκε από 
τον εν τάχει έλεγχο που κάναμε στα ταμεία όπου αποδείχθηκε πως κάποιοι αντιλαμβάνονται τα λεφτά 
των εργαζομένων ως δικά τους. Αυτό συν το γεγονός πως αρνούνται πεισματικά να καλύψουν 
οφειλόμενες συνδρομές προς την Ομοσπονδία μας, καταδεικνύει την κατρακυλά που έχουν πάρει 
όντας μην σεβόμενοι ούτε καν τις αυτονόητες και στοιχειώδεις υποχρεώσεις και καταστατικές 
λειτουργείες που ΟΦΕΙΛΟΥΝ να έχουν. Για δυο δε ταξίδια προέδρου και α' αντιπροέδρου στα Χανιά 
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στα Χανιά και στο ερώτημα μας για ποιο λόγο το σωματείο πλήρωσε 
ταξίδια εκεί, ο πρόεδρος στη ΠΕΣΥΝ των ΒΕΕ μας απείλησε με μηνύσεις ο δε α' αντιπρόεδρος μας 
είπε πως θα κάνουν άλλα 200 ταξίδια!!! Όπως τότε με την ΠΑΣΚΕ TOURS !!! 

Καλά ταξίδια να έχετε αλλά γιατί να τα πληρώνουμε εμείς; 
    Με λίγα λόγια και με απλά μαθηματικά... από όσα παρουσιάζει το ταμείο του ΠΣΕΕΠ αφαιρούμε 
33.000 οφειλόμενα στην Ομοσπονδία, 10.000 ευρώ προς δικηγόρο που πάρθηκαν από το ΤΑΑΤ 
χωρίς αποφάσεις, 5.000 ευρώ οφειλόμενα προς την Off Shore (!!!) εταιρεία που επέλεξαν να 
διαχειριστεί τα προσωπικά δεδομένα των συνάδελφων μας, και 7.000 ευρώ (πρόβλεψη) για ατζέντες 
του 2018 και βρίσκουμε τι μένει από το κάποτε ισχυρό ταμείο μας. Όλα αυτά σε μόλις 8 μήνες και 
χωρίς να υπολογίσουμε τις 35.000 ευρώ πρόβλεψη που υπάρχει για πληρωμή του δικηγόρου μας 
για το συνταξιοδοτικό...Από το ΤΑΑΤ φυσικά και αυτό πραγματικά μας θλίβει καθώς οφείλαμε να 
διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα και την αξιοπιστία του συγκεκριμένου θεσμού, εκεί που του έπρεπε. 
Δυστυχώς δεν το επιτύχαμε και για αυτό κάποιοι θα λογοδοτήσουν. 
Συναδέλφισσα συνάδελφε 
Τις ημέρες της ψηφοφορίας των απολογισμών, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι θα επιλέξουμε. 
Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά, τι σωματείο θέλουμε και πως θέλουμε να λειτουργεί. Δεν 
πρέπει να αρκεστούμε σε πυροτεχνήματα που σκάνε 10 μέρες πριν τους απολογισμούς, ούτε 
σε υποσχέσεις που αναμένονται μετά από αυτούς (μισθό Bonus, Προσλήψεις, Συνταξιοδοτικό). 
Πρέπει με την ψήφο μας να επιβάλουμε τη χαμένη ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και το σεβασμό σε ΘΕΣΜΟΥΣ και ΑΞΙΕΣ. Να επιβάλλουμε την χαμένη μας 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ στη μάχη που δίνουμε ή οφείλουμε να δώσουμε κατά του ξεπουλήματος της 
δουλείας μας.  
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