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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                                             

Στις 24.02.2022 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δ.Σ. του Σωματείου μας μετά από επιστολή των 9 μελών 

της Συνδικαλιστικής Ενωτικής Συμμαχίας όπου είχαμε ορίσει ως μοναδικό θέμα τη «Συζήτηση για την 

καταψήφιση του Οικονομικού Απολογισμού και Προϋπολογισμού ΠΣΕΕΠ 2022 και την καταψήφιση της 

ίδρυσης του Επαγγελματικού Ταμείου- Αποφάσεις». 

Παρά την προφανώς αντικαταστατική μεθόδευση του προεδρείου να εντάξει επιπλέον θέματα στη 

συζήτηση, η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στο τι μέλλει γενέσθαι μετά την πρωτοφανή καταψήφιση στην 

ιστορία του ΠΣΕΕΠ του Οικονομικού Απολογισμού-Προϋπολογισμού 2022 αλλά και την συντριπτική 

καταψήφιση της μοναδικής ουσιαστικά διοικητικής απόπειρας του σημερινού προεδρείου, αυτή της ίδρυσης 

Επαγγελματικού Ταμείου. 

Η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε και πολλά πράγματα από τη πλευρά τους. Η στάση τους κινήθηκε 

στα  επίπεδα της ανακοίνωσής τους στις 21.02.2022 η οποία στην ουσία αποτέλεσε μια ακόμη προσβολή 

της νοημοσύνης των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. και ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία και 

αξιοπρέπεια του θεσμού του Σωματείου μας, αφού αναλώθηκαν σε φθηνές δικαιολογίες για τις τεράστιες 

υπερβάσεις στα οικονομικά του ΠΣΕΕΠ. Όλα όσα αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, τα είχαν πει στους 

εργαζομένους, κρίθηκαν για αυτά και καταψηφίστηκαν. Θυμίζουμε εδώ την απάντηση που έδωσε ο 

πρόεδρος στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο στις 04/02/22 για τις υπερβάσεις στα οικονομικά όταν 

ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι όποιες υπερβάσεις έχουν γίνει στο Ταμείο θα τις επικυρώσουν οι 

εργαζόμενοι με την ψήφο τους». Δυστυχώς για αυτούς και τον σχεδιασμό τους, οι εργαζόμενοι τούς 

γύρισαν την πλάτη. Τόσο απλά. 

Είναι τραγικό να προσβάλλουν τους εργαζόμενους γράφοντας ότι παραπλανήθηκαν και τους 

καταψήφισαν. Οι εργαζόμενοι δεν είναι άβουλοι, ούτε πρόβατα, ούτε ανόητοι για να πέφτουν θύματα 

παραπλάνησης από τον οποιονδήποτε. Να σας θυμίσουμε εδώ ότι αυτοί περηφανεύονταν ότι ενημέρωσαν 

πλήρως τους συναδέλφους για το Επαγγελματικό Ταμείο και πάλι εκείνοι το καταψήφισαν. Αλήθεια, στο 

θέμα του Επαγγελματικού Ταμείου δεν παραπλανήθηκαν οι συνάδελφοι???Άλλοι συνάδελφοι ψήφισαν 

εκεί???Πριν 8 μήνες είχαμε εκλογές, εκεί οι εργαζόμενοι δεν παραπλανήθηκαν???Γιατί, επειδή σας 

ψήφισαν???Σήμερα τρελάθηκαν ξαφνικά και έγιναν θύματα… 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Έχουμε μπροστά μας να διαχειριστούμε την μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του ΠΣΕΕΠ στην 

οποία αποκλειστική είναι η ευθύνη του σημερινού προεδρείου. Με την καταψήφιση της ίδρυσης του 

Επαγγελματικού Ταμείου, οι εργαζόμενοι  κατήργησαν την εισήγησή του προεδρείου και την ψήφιση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, κατήργησαν και την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. Κατάφεραν λοιπόν με τις 

μεθοδεύσεις τους, οι εργαζόμενοι να ακυρώσουν στην πράξη δύο θεσμικά Όργανα του Σωματείου. Επίσης, 

με την καταψήφιση του Οικονομικού Απολογισμού και του Προϋπολογισμού του Ταμείου για το 2022 δεν 

καταψηφίστηκε μόνο η διαχείριση των οικονομικών αλλά ουσιαστικά δεν μας επιτρέπεται να 

λειτουργήσουμε ούτε το Ταμείο του Σωματείου διότι δεν γνωρίζουμε πόσα έξοδα μπορούμε να 

προϋπολογίσουμε. 



Και επειδή τους αρέσουν οι ιστορικές αναδρομές δεν υπάρχει στην ιστορία Σωματείο που να 

καταψηφίστηκε από τους εργαζόμενους και να παρέμεινε γαντζωμένο στις καρέκλες του. Και αυτό να 

το θυμούνται. 

Εμείς, αυτή την εκτροπή δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε, οφείλουμε να ακολουθήσουμε όλα τα 

συνδικαλιστικά  μέσα που έχουμε για να προασπίσουμε τη δημοκρατία και την ελεύθερη, καταγεγραμμένη 

βούληση των εργαζομένων  στο Συνδικάτο μας. Πόσο δε, αν όλα όσα διαδραματίζονται σήμερα στο Σωματείο 

μας, συμβαίνουν σε μια χρονική στιγμή που κρίνονται τόσο σημαντικά και κρίσιμα θέματα όπως οι 

απαραίτητες και ιδιαίτερα καθυστερημένες προσλήψεις, τα ασφαλιστικά μας προγράμματα αλλά 

ακόμα και η ίδια η Συλλογική μας Σύμβαση που λήγει αυτό το χρόνο.  

Σε αυτή την κατεύθυνση και με πλήρη αντίληψη του τί διακυβεύεται το αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα, καταθέτουμε και στη κρίση σας την παρακάτω ολοκληρωμένη πρόταση: 

'' Συγκρότηση υπηρεσιακού διαπαραταξιακού αναλογικού προεδρείου με τους εξής συγκεκριμένους 

στόχους δράσης ''  

● Ασφαλιστικό Πρόγραμμα: Να σταλεί επιστολή στην εταιρεία για τη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού 

για τριετές συμβόλαιο από όπου θα προκύψει η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία θα υπογράψουμε το νέο 

συμβόλαιο σύμφωνα με τις διαδικασίες. 

● Πλήρης έλεγχος των οικονομικών του Ταμείου από 01/01/22  έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα του 

πραγματικού ποσού που υπάρχει ως υπόλοιπο στο Ταμείο. Στη συνέχεια, να προχωρήσουμε σε συμφωνία για 

ένα νέο, ρεαλιστικό προϋπολογισμό για το 2022 και να ζητήσουμε την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των 

εργαζομένων για να μπορέσει να λειτουργήσει το Ταμείο και κατ΄ επέκταση το Σωματείο μας.  

●Προσλήψεις: απαίτηση από τη διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο συνδικαλιστικό 

μέσο για επιτάχυνση των διαδικασιών και νέα επικυρωμένη συμφωνία με ακριβή ημερομηνία όπου οι 

συνάδελφοι θα βρίσκονται στα πόστα τους. 

●Νέα ΕΣΣΕ: Συμφωνία διεκδικητικού πλαισίου με τη συμμετοχή των εργαζομένων και συνολική 

προσπάθεια για την υπογραφή μιας αξιοπρεπούς και δίκαιης ΕΣΣΕ για το σύνολο των εργαζομένων.  

●Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή και της νέας ΕΣΣΕ,  προκήρυξη εκλογών 

για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΣΕΕΠ. 

Δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο προεδρείο του Σωματείου να αναθεωρήσει τη στάση του 

και να επαναπροσδιορίσει τη θέση του σε σχέση με την πρότασή μας. Σε αντίθετη περίπτωση  που το σημερινό 

προεδρείο επιμείνει στη θέση που διατύπωσε στο τελευταίο Δ.Σ. του Σωματείου μας είμαστε υποχρεωμένοι 

από την εκφρασμένη βούληση των εργαζομένων να προχωρήσουμε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται 

ώστε να επαναφέρουμε την δημοκρατία, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο Σωματείο 

μας.  

Την τελευταία λέξη πρέπει να την έχουν οι εργαζόμενοι και μόνο και οφείλουμε να τους ακούμε.  
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