
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΠΣΕΕΠ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-℡  210-5533812-13  

Ε-mail : pseep@helpe.gr 

    

                       PANHELLENIC UNION OF EMPLOYEES IN  HELLENIC PETROLEUM 
                               ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

www.pseep.gr                              Αρ.   Απόφ.   17002/60    - Αρ.Τροπ.    90/13    - ΕΙΔ.  2168 

 

 

Αρ. Πρωτ :   …89...                                                                       Ασπρόπυργος   21/02/2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

  

 Στις  14  και  15  Φλεβάρη  περατώθηκαν  οι ψηφοφορίες  για  τους  Απολογισμούς  
του  ΠΣΕΕΠ  και  του  ΤΑΑΤ,  οι  εκλογές  των  Εκπροσώπων  μας  στο  ΔΣ  της  ΕΛΠΕ  
ΔΕΠΠΠ  και  η  δυνατότητα  ίδρυσης  ΤΕΑ.   

Απολογισμός  ΠΣΕΕΠ &  ΤΑΑΤ 

 Υπερψηφίστηκε  η  δράση  του  Σωματείου,  παρά  τις  δύσκολες  συνθήκες  λόγω  
της  πανδημίας  και  θέλουμε  να  σας  ευχαριστήσουμε  για  τη  μεγάλη  συμμετοχή  και  
υπευθυνότητα  που  δείξατε  στέλνοντας  μηνύματα  προς  πάσα  κατεύθυνση.   

Όπως  είδατε  στα  αποτελέσματα  που  ανακοινώθηκαν  από  την  ΚΕΦΕΠ, 
υπερψηφίστηκε  ο  Διοικητικός  Απολογισμός  του  ΠΣΕΕΠ  και  του  ΤΑΑΤ,  υπερψηφίστηκε  
ο  Οικονομικός  Απολογισμός  του  ΤΑΑΤ, ενώ  καταψηφίστηκε  ο  Οικονομικός  
Απολογισμός  του  ΠΣΕΕΠ.  Σε  αυτό  το  σημείο  θα  σταθούμε  και  θα  σας  αναφέρουμε  
κάποια  στοιχεία  από  την  οικονομική  διαχείριση  του  Ταμείου  μας  από τη  στιγμή  που  
αναλάβαμε  ως  Διοίκηση.   

 Λόγω  της  πανδημίας,  τα  προηγούμενα  δύο  χρόνια  είχαν  ακυρωθεί  πολλές  
δράσεις  του  Σωματείου  με  αποτέλεσμα,  αφού  δεν  υπήρχαν  δράσεις  δεν  υπήρχαν  και  
επιπλέον  έξοδα.  Δειγματοληπτικά  σας  αναφέρουμε μερικές  δράσεις  που  ακυρώθηκαν  
το  προηγούμενο  διάστημα  όπως  οι  εκδηλώσεις  Ζωγραφικής,  τραπέζια  βάρδιας,  
εκδηλώσεις  ΔΕΘ,  μετακινήσεις  μελών  Δ.Σ.  κ.α.  σε  σχέση  με  την  τελευταία  χρήση,  
όπου  έγιναν  και  Εκδηλώσεις  Ζωγραφικής  και  κινητοποιήσεις  στη  ΔΕΘ.  Το  διάστημα  
επίσης  αυτό,  έγινε  Συνέντευξη  Τύπου  για  το  θέμα  της  Holding  και  τραπέζι  στους  
ενεργειακούς  δημοσιογράφους,  Ημερίδα  για  την  Αιμοδοσία  και  τη  δωρεά   Μυελού  των  
Οστών  και  τα  οφέλη  της  στο  Κοινωνικό  Σύνολο,  Γενικό  Συμβούλιο,  πληρωμή  
Δικηγόρων  για  το  θέμα  της  Holding  αλλά  και  την  εναρμόνιση  με  το  νέο  Εργασιακό  
Νόμο  Χατζηδάκη,  πρόσληψη  επαγγελματία  GDPR (προσωπικά δεδομένα),  ανανέωση  
της φωτεινής επιγραφής  του  Σωματείου,  αγορά  και  τοποθέτηση  επίπλων  για  τη  
διαμόρφωση  της  αίθουσας  του  Δ.Σ.,  αγορά  μεγαφωνικών  και  τηλεοπτικών  
εγκαταστάσεων  για  τα  τρία  γραφεία  του  Σωματείου  κ.α.  Για  όλα  τα  παραπάνω  
υπάρχουν  αποφάσεις  Διοικητικού  Συμβουλίου,  για  το  καθένα  ξεχωριστά  και  κάποια  
από  αυτά  υπερψηφίστηκαν  ομόφωνα  πλην  του  Αγωνιστικού  Μετώπου.    

 Είναι  λογικό λοιπόν  όταν  υπάρχουν δράσεις,  να  προκύπτουν  και  έξοδα.  Καμία  
δαπάνη  δεν  έγινε  άσκοπα,  όλες  είναι  αιτιολογημένες  και  αυτό  προκύπτει  και  από  την  
Έκθεση  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής,  η  οποία  όπως  γνωρίζετε  έχει  διαπαραταξιακή  
σύνθεση.   Θα  θέλαμε  λοιπόν  να  σας  ενημερώσουμε ότι  πέραν  των  ελέγχων  αυτών,  
ζητήθηκε  από  την  παράταξη  της  ΣΥΝΔΕΣΥ  να  γίνει  έλεγχος  των  οικονομικών  από  
μέλος  της  παράταξής  τους,  κάτι  το  οποίο  έγινε  από  τον  συν.  Κοσμά  Κοσμέτο,  ο  
οποίος  έλεγξε  όλους  τους  φακέλους  για  το  παραπάνω  διάστημα  και  ο  οποίος  όπως  
δήλωσε,   δεν  διαπίστωσε  καμία  απολύτως παρατυπία.   
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 Συνεπώς  συνάδελφοι,   εκείνο  το  οποίο  συνάγεται,  είναι  ότι  υπήρξε  από  
πλευράς  μελών  της  αντιπολίτευσης  παραπλάνηση  των  συναδέλφων  λόγω  των  
αυξημένων  δαπανών  λόγω  των  δράσεων  του  Σωματείου  μας, με  αποτέλεσμα  να  
μπερδέψουν  τους  συναδέλφους  ότι  κάτι  συμβαίνει  στο  Ταμείο  του  Σωματείου.   

 Καλούμε λοιπόν  τους  συναδέλφους  της  αντιπολίτευσης  εάν  έχουν στοιχεία  που  
να  αποδεικνύουν  κακοδιαχείριση  ή  οτιδήποτε  άλλο,  να  τα  προσκομίσουν  στον  
Εισαγγελέα.   Διαφορετικά  θα  είναι  κοινοί  ψεύτες  και  συκοφάντες  και  τους  
προειδοποιούμε  ότι   θα  βάλουν  το  Σωματείο  σε  μία  περιδίνηση,  ενόψει  μάλιστα  και  
της  διαπραγμάτευσης  της  ΕΣΣΕ  και  του  Εσωτερικού  Κανονισμού.   

Εκλογές Εκπροσώπων  Εργαζομένων  στο  ΔΣ ΕΛΠΕ  ΔΕΠΠΠ 

 Ολοκληρώθηκε  με  επιτυχία  η  διαδικασία  Εκλογής  των  δύο  Εκπροσώπων  στο  
ΔΣ  ΕΛΠΕ  ΔΕΠΠΠ.  Πρώτη  παράταξη  με  804  ψήφους  αναδείχθηκε  η  Δύναμη  
Ανατροπής  Σ.Κ.  ΕΛΠΕ  εκλέγοντας  τον  συν.  Καρυοφύλλη  Μάριο.  Δεύτερη  παράταξη  
με  576  ψήφους  αναδείχθηκε  η  ΣΥΝΔΕΣΥ  εκλέγοντας  τον  συν.  Ντελέζο  Σπύρο.  Το  
Αγωνιστικό  Μέτωπο  έλαβε  116  ψήφους  και  δεν  εκλέγει  συνάδελφο.  

 Ευχόμαστε  στους  δύο  συναδέλφους  καλή  δύναμη  και  επιτυχία  στα  νέα  τους  
καθήκοντα. 

ΤΕΑ (Ταμείο  Επαγγελματικής  Ασφάλισης) 

 Η  ίδρυση  του  ΤΕΑ  που  προτείναμε ως  εναλλακτική λύση,  ως  άλλη  μία 
δυνατότητα  διασφάλισης  ιδιωτικού  Αποταμιευτικού - Συνταξιοδοτικού,   καταψηφίστηκε  
από  την  πλειοψηφία  των  συναδέλφων.   

 Συνεπώς  στην  παρούσα  φάση  θα  ζητηθεί  από  την  Εταιρεία  να  προβεί  σε  
διεθνή  διαγωνισμό  για  τρία  χρόνια  για  το  Αποταμιευτικό – Συνταξιοδοτικό  Πρόγραμμά  
μας.   
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