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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η εικονική πραγματικότητα στην οποία επιβεβαιωμένα ζει και κινείται το καταψηφισμένο 

προεδρείο του Σωματείου μας, πέραν του ότι έχει “λύσει” όλα τα προβλήματα των εργαζομένων, 

αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΕΣΥ ΒΕΘ. 

Με περίσσεια έλλειψη ενσυναίσθησης και διαχωρισμένος πλήρως με την σκληρή πραγματικότητα 

ο αν. Γεν. Γραμματέας του ΠΣΕΕΠ εισηγήθηκε την έγκριση ποσού 11.000 ευρώ για την 

αγιογράφηση στο εκκλησάκι των ΒΕΘ. Μια εισήγηση που μετά από τις έντονες αντιδράσεις 

παραπέμφθηκε στις καλένδες. Τι μπορεί όμως να περιμένει κανείς από συνδικαλιστές οι οποίοι 

υπογράφουν επιστολές διαμαρτυρίας τμημάτων που βιώνουν την απαξίωση της εργασίας τους και 

του κόπου τους και μετά οδηγούν τους συναδέλφους σε απευθείας διαπραγματεύσεις με στελέχη 

της διοίκησης, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνο τη θεσμική τους υπόσταση αλλά ακόμα 

και τον ίδιο τον θεσμό του ΠΣΕΕΠ που θα πρέπει να υπερασπίζονται. 

Αλήθεια, έχουν αντιληφθεί ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν δώσει την έγκρισή τους για να γίνεται 

οποιαδήποτε δαπάνη; Έχει κανένας τους καταλάβει ότι έχουν καταψηφιστεί ο Οικονομικός 

Απολογισμός για το 2021 καθώς και ο προϋπολογισμός για το 2022;  Έχουν αντιληφθεί ότι δεν 

μπορούν να ξοδεύουν ούτε ένα ευρώ από το ταμείο διότι δεν έχουν την έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης των εργαζομένων; 

Όμως είναι απολύτως λογικό ένα καταψηφισμένο από τους εργαζόμενους προεδρείο να μην το 

υπολογίζει κανένας. Πόσο μάλλον η διοίκηση της εταιρείας η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται 

μπροστά σε μία πολύ μεγάλη οικονομική πρόκληση λόγω των τελευταίων γεγονότων και της 

αστάθειας της παγκόσμιας οικονομίας. Καλούμε λοιπόν το καταψηφισμένο προεδρείο να 

σταματήσει να ευτελίζει το θεσμό διότι είναι ξεκάθαρο ότι στις συναντήσεις με τη διοίκηση σαν 

κομπάρσος πηγαίνει και σαν κομπάρσος αποχωρεί μιας και κανένα πρόβλημα δεν λύνεται, όσα 

παραμύθια και αν γράφουν στις ανακοινώσεις τους. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το προεδρείο του ΠΣΣΕΠ εδώ και ενάμιση χρόνο προσπαθεί συνεχώς να πολώνει και να διχάζει 

τους εργαζόμενους. Ο χαρακτηρισμός “πραξικοπηματίες” από καραμέλα στα χείλη του 

έκπτωτου καταψηφισμένου προέδρου και των παπαγάλων του βρήκε απόλυτη εφαρμογή στους 

ίδιους, οι οποίοι αδιαφορώντας προκλητικά για την ψήφο των εργαζομένων συνεχίζουν απτόητοι 

το καταστροφικό τους έργο, παραδίδοντας τα κλειδιά του Σωματείου μας στα χέρια του 

εργοδότη. 
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