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“ … Η ίδρυση του Ταμείου είναι κάτι το οποίο συζητείτο πάνω από έξι χρόνια. Είχε συμφωνηθεί τότε με τη ΣΚΕΕΠ, 
όταν ήμασταν μαζί προεδρείο σε συνάντηση με την Εταιρεία, να υπάρχει αμφίπλευρη συμμετοχή αφού και οι δύο 
αποταμιεύουν τα χρήματα για την ίδρυση του ΤΕΑ… ” Ανακοίνωση ΠΣΕΕΠ αρ.πρ. 453 17/12/21 
 
“ … Καταρχάς δεν είπαμε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση για να αποφασιστεί η ίδρυση ΤΕΑ με το προηγούμενο  
προεδρείο του Σωματείου με την εταιρεία… ” Ανακοίνωση ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 22/12/21 

Μια φορά ψεύτης, για πάντα ψεύτης. 

Για να πειστεί όμως και ο τελευταίος εργαζόμενος, καλούμε το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ να δώσει τα ηχογραφημένα 
πρακτικά του τελευταίου έκτακτου Δ.Σ. στους συναδέλφους μας, ώστε να αποδειχθεί ξανά πόσο ψεύτες είναι η 
συνδικαλιστική παράταξη της Δύναμης Ανατροπής, αφού ο Πρόεδρος του Σωματείου στην εναρκτήρια τοποθέτησή 
του ενημέρωσε ξεκάθαρα ότι ανατέθηκε στην Groupama το συνταξιοδοτικό μας πρόγραμμα μόνο για ένα χρόνο 
διότι απο το 2023 θα ιδρυθεί Επαγγελματικό Ταμείο. 

Επίσης στα ηχογραφημένα πρακτικά θα ξεκαθαρίσει και το γεγονός ότι όλες αυτές τις διαδικασίες που 
περιγράφουν με στόμφο στην Aνακοίνωση του Σωματείου για το Γενικό Συμβούλιο, τις θυμήθηκαν εκ των υστέρων 
και μετά την σφοδρότατη αντίδραση μας και αποχώρησή μας από το Δ.Σ. Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος δεν 
αναφέρει πουθενά για Καταστατικές διαδικασίες, ενημερώσεις, ψηφοφορίες κ.τλ. Βέβαια όταν οι εργαζόμενοι 
αντιδρούν, η αλαζονεία και η μαγκιά πάνε περίπατο και στη θέση τους επιστρέφουν οι διαδικασίες… 

Έτσι και αλλιώς τα ηχογραφημένα λένε πάντα την αλήθεια και το ξέρουν καλά όλοι μετά την αποκάλυψη που 
κάναμε για το τι έγινε πραγματικά το 2011. Έφτασαν στο σημείο να μιλάνε σήμερα για το κοντινό 2007 (αύριο θα 
γράψουν ότι τα καρφιά στην Σταύρωση του Ιησού έγραφαν ΣΥΝΔ.Ε.ΣΗ.) αλλά  ξέχασαν έντεχνα να αναφέρουν για 
την Πρόσθετη Πράξη που είχε γίνει χωρίς να την γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στο ασφαλιστικό πρόγραμμα της 
Groupama το 2011 και το μόνο που τους ένοιαζε  στο Δ.Σ. στις 31/5/12 ήταν που και πως το βρήκαμε εμείς. Η 
Ιστορία επαναλαμβάνεται !!!  
 
Παρόλα αυτά, κανείς δεν καταλαβαίνει το πώς θα εξελιχθούν όλες αυτές οι διαδικασίες που “επικυρώθηκαν” από 
το Γενικό Συμβούλιο αφού το Προεδρείο του Σωματείου μας ευτέλισε τα όργανά του, όταν σε μυστική υποτίθεται 
ψηφοφορία που έγινε, δεν υπήρξε Εφορευτική Επιτροπή σε τρία από τα τέσσερα σημεία!!! που διεξάγονταν το  
Γενικό Συμβούλιο ενώ υπήρξε και Γενικός Σύμβουλος που ψήφισε όντας μόνος του στο χώρο!!! Ελπίζουμε να μην 
κατάλαβε κανένας τι ψήφισε γιατί η ψήφος είναι μυστική… 
 
Όμως οι Γενικοί Σύμβουλοι που ψήφισαν και έδωσαν την έγκριση για το κλείσιμο του Αποταμιευτικού 
Προγράμματος μας για ένα χρόνο ακόμα και συγχρόνως για την ίδρυση του επαγγελματικού ταμείου φέρουν 
ευθύνη.  Απευθυνόμενοι στους Γενικούς Συμβούλους  που ψήφισαν θετικά, αποφασίζοντας για εμάς χωρίς εμάς… 
τους θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα: 
 

1. Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε, ως είθισται διεθνής διαγωνισμός  για το αποταμιευτικό πρόγραμμά μας; 
 

2.  Πώς νομιμοποιήθηκε  η ανάθεση των 170 εκατ ευρώ χωρίς διαγωνισμό; 
 

3. Γνώριζαν ότι έχει καταθέσει η Groupama πρόταση με τριετή  χρονική διάρκεια και απόδοση 1,4% το 
πρώτο έτος, 1% το δεύτερο και 0,70% το τρίτο για το κεφάλαιο και 0,40% και για τα τρία έτη στις νέες 
εισφορές με διαχειριστικά έξοδα 0,15; Eάν ναι γιατί ψήφισαν την μονοετή ανανέωση του 
αποταμιευτικού προγράμματος; Τα τυχόν διαφυγόντα κέρδη από την ανάθεση ποιος θα τα καλύψει 
στους συναδέλφους;  



 
4. Γιατί αποκρύφτηκε η  τριετής πρόταση της Groupama και δεν έχει έρθει σε γνώση του συνόλου των 

συναδέλφων; Ποιους ενοχλούσε να είχαμε εξασφαλίσει το αποταμιευτικό μας πρόγραμμα  για μια 
τριετία και στη συνέχεια να μελετούσαμε  την ίδρυση ή όχι του επαγγελματικού ταμείου; 

 
5. Εν όψη του 2023 που ως γνωστόν είναι  χρονιά διαπραγμάτευσης της Σύμβασης μας,  ποιον εξυπηρετεί 

να έχουμε ανοιχτά τα αποταμιευτικά προγράμματa μας; 
 

Για αυτά και όχι μόνο συζητάμε με τους συναδέλφους μας για να πάρουμε όλα τα νόμιμα μέτρα που θα χρειαστούν 
για να προστατεύσουμε το κουμπαρά των εργαζόμενων.  
 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 
 
Αφουγκραζόμενοι πλήρως την ανησυχία όλων των εργαζομένων για το μέλλον της εργασίας τους, των εργασιακών 
τους σχέσεων αλλά και της Σύμβασής τους έπειτα από την απάντηση της Εταιρείας στην Ανακοίνωση μας ότι τα 
πάντα ισχύουν μέχρι την λήξη της Σύμβασής μας στο τέλος του 2022, αποστείλαμε από τις 15/11/21 την με αρ. 
πρωτ. 392 Επιστολή όπου καλούμε το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ να συγκροτήσει από τώρα διαπαραταξιακή Επιτροπή η 
οποία θα καταγράψει το σύνολο των Πρακτικών Συμφωνίας μεταξύ Σωματείου και Εταιρείας για να μην υπάρξει 
το παραμικρό λάθος ή παράλειψη στη νέα ΣΣΕ. 

Και πως να μην ανησυχούν οι εργαζόμενοι όταν βλέπουν ότι μοναδικός στόχος του Προεδρείου του Σωματείου 
τους είναι η αυτοπροβολή. Διοργάνωσαν με τα χρήματα των εργαζομένων Ημερίδα για τα οφέλη της Αιμοδοσίας, 
αυτοαποθεώθηκαν με Ανακοινώσεις του Σωματείου!!! και στο YouTube αλλά δυστυχώς τους τελευταίους έξι (6) 
μήνες που έπρεπε το ΠΣΕΕΠ να έχει πραγματοποιήσει δύο (2) Αιμοδοσίες για να ενισχύσει την Τράπεζα αίματος του 
Σωματείου στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, δεν έκανε τίποτα. Βέβαια στις Αιμοδοσίες δεν έρχονται 
βουλευτές, Μητροπολίτες, τοπικοί άρχοντες κ.α. 

Τέλος ζητάμε από τον Γεν. Γραμματέα και τον Γραμματέα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων που είναι υπεύθυνος για την 
έκδοση στο περιοδικό ΠΥΡΣΟΣ να ενημερώσουν επιτέλους τους συναδέλφους σε ποια ευαγή Ιδρύματα πήγαν τα 
λεφτά από την επιτροπή εργασιακών θεμάτων σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

 

 

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 

   


