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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Μετά  την  περάτωση  των  διαδικασιών  των  Απολογισμών  του  ΠΣΕΕΠ  και  του  

ΤΑΑΤ  και  της  εκλογής  των  δύο  εκπροσώπων  μας  στο  Δ.Σ.  της  ΕΛΠΕ  ΔΕΠΠΠ Α.Ε.,  θα  

θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  τους  συναδέλφους  για  τη  μεγάλη  συμμετοχή  στις  διαδικασίες,  

καθώς  και  για  την  μεγάλη  πλειοψηφία  που  έδωσαν  στο  ψηφοδέλτιο  της  ΔΥΝΑΜΗΣ  

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  Σ.Κ.  ΕΛΠΕ  για  την  εκλογή  των  εκπροσώπων.  Αυτό  δείχνει  και  τη  μεγάλη  

εμπιστοσύνη  που  δείχνουν  οι  συνάδελφοι  στο  σημερινό  Προεδρείο  το  οποίο  με  τη  

δουλειά  του  το  τελευταίο  εξάμηνο  παρουσίασε  τεράστιο  έργο,  το  οποίο  αντιστοιχεί  σε  

απολογισμό  3ετίας. 

Στο  έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  που  πραγματοποιήθηκε  στις  24/02/22,  μεταξύ  άλλων  

θεμάτων,  τέθηκε  από  τους  συναδέλφους  της  ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ  το  θέμα  καταψήφισης  του  

Οικονομικού  Απολογισμού  2021  και  Προϋπολογισμού  2022 του  ΠΣΕΕΠ  και  η  καταψήφιση  

της  δυνατότητας  ίδρυσης  ΤΕΑ. 

Για  το  θέμα  του  Οικονομικού  Απολογισμού  η  θέση  μας  είναι  ξεκάθαρη.  Αυτό  που  

προκύπτει  από  την  Έκθεση  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  (με  διαπαραταξιακή  σύνθεση)  

και  από  τον  έλεγχο  δια  εκπροσώπου  της  ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ  είναι  πως  δεν  βρέθηκε  καμία  

παρατυπία  ή  κακοδιαχείριση  στα  οικονομικά  του  Σωματείου  μας.  Ως  εκ  τούτου  δεν  

καταλαβαίνουμε  για  ποιο  λόγο  οι  συνάδελφοι  της  ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ  προσπαθούν  να  

δηλητηριάσουν  και  να  παραπλανήσουν  σε  μια  λογική  πως  κάτι  συμβαίνει  με  τα  

οικονομικά  του  Σωματείου. 

Εμείς,  όπως  κάναμε  στο  Δ.Σ.  του  Σωματείου  στις  24/02/22,  έτσι  και  τώρα,  τους  

καλούμε  για  τελευταία  φορά  να  σταματήσουν  τα  ψέματα,  την  παραπληροφόρηση  και  τα  

κομματικά  παιχνίδια  γύρω  από  το  θεσμό  του  Σωματείου  και  ιδίως  για  τα  οικονομικά.  

Εάν  πράγματι  για  αυτά  που  λένε  έχουν  στοιχεία,  να  τα  προσκομίσουν  τώρα  στον  

εισαγγελέα,  αλλιώς  είναι  κοινοί  ψεύτες  και  συκοφάντες.  Διαφορετικά,  εφόσον  συνεχίσουν  

αυτά  τα  ψέματα  θα  μας  αναγκάσουν  να  προσφύγουμε  στη  Δικαιοσύνη  όπου  θα  κληθούν  

να  αποδείξουν  όσα  επικαλούνται. 

Επειδή  όμως  εμείς  πιστεύουμε  ότι  το  θέμα  τους  δεν  είναι  τα  οικονομικά,  αλλά  η  

αποσταθεροποίηση  του  Σωματείου  και  αυτό  φαίνεται  καθαρά  από  την  πρότασή  τους  

που  κατέθεσαν  στο  Δ.Σ.  και  με  την  τελευταία  τους  ανακοίνωση  02/03/22,  οι  μάσκες  

έπεσαν!!!  Ζητάνε  Διαπαραταξιακό,  Αναλογικό  Προεδρείο  «υπηρεσιακό»  μέχρι  την  

υπογραφή  της  νέας  ΕΣΣΕ  και  Εσωτερικού  Κανονισμού  και  μετά  εκλογές.  Δηλαδή,  να  

υπογράψει  τη  νέα  ΕΣΣΕ  και  τον  Εσωτερικό  Κανονισμό  ο  συν.  Οφθαλμίδης  και  μετά  

πάλι  να  βάλουμε  το  Σωματείο  σε  περιδίνηση  και  ανακατωσούρες.  Δηλαδή  συνάδελφοι  

της  ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ  μέχρι  τότε  δεν  υπάρχει  θέμα  στα  οικονομικά  και  θέλετε  να  συνυπάρχετε  



με  το  σημερινό  Προεδρείο;  Τότε,  δεν  υπάρχει  οικονομικό  θέμα;  Ο  στόχος  σας  είναι  

ξεκάθαρος…,  να  πάρετε  καρέκλες!!!  

Από  το  Προεδρείο  προτάθηκε  η  διαμόρφωση  Κανονισμού  Λειτουργίας  του  Ταμείου  

με  διαπαραταξιακή  επιτροπή.  Προς  λύπη  μας  σας  ενημερώνουμε  ότι  ακόμη  περιμένουμε  

τον  εκπρόσωπο  που  θα  ορίσει  η  ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ,  έτσι  ώστε  να  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες  

και  να  τακτοποιηθούν  οι  εκκρεμότητες  που  φαινομενικά  τόσο  πολύ  θέλουν,  αλλά  πρακτικά  

δεν  κάνουν  τίποτα  για  αυτό. 

Εάν  το  θέμα  λοιπόν  είναι  πολιτικό  και  συνδικαλιστικό,  τότε  δεν  έχετε  παρά  να  

ενεργοποιήσετε  το  άρθρο  του  Καταστατικού  που  δίνει  τη  δυνατότητα  μέσω  συλλογής  

υπογραφών  να  κάνετε  μομφή  στο  Προεδρείο  και  να  είστε  σίγουροι  πως  εμείς  θα  

σεβαστούμε  την  καταστατική  μας  υποχρέωση.  Θα  στήσουμε  κάλπες  για  να  αποφασίσουν  

οι  συνάδελφοι  και  όχι  αυτό  που  κάνατε  εσείς  κατά  το  μακρινό  και  πρόσφατο  παρελθόν,  

που  γράψατε  στα  παλαιότερα  των  υποδημάτων  σας  το  καταστατικό  δικαίωμα  των  

συναδέλφων,  αλλά  και  τη  δημοκρατία,  γιατί  ήσασταν  γαντζωμένοι  στις  καρέκλες  σας  

που  δεν  θέλατε  με  τίποτα  να  αποχωριστείτε.   

Η  Δημοκρατία  δεν  έχει  αδιέξοδα. 

 

Συναδέλφισσες,  -φοι 

Με  αυτή  την  ανακοίνωσή  μας  κλείνουμε οριστικά  τα  παραπάνω  θέματα,  διότι  

είμαστε  βέβαιοι  πως  όλοι  οι  συνάδελφοι  έχουν  κουραστεί  από  τον  βομβαρδισμό  

ανακοινώσεων. 

Το  Σωματείο  έχει  να  ασχοληθεί  με  πολλά  και  σοβαρά  θέματα.  Ήρθε  η  ώρα  να  

ξεκινήσουμε  την  κωδικοποίηση  όλων  των  ΕΣΣΕ,  Εσωτερικών  Κανονισμών  και  όλων  των  

Πρακτικών  Συμφωνίας  που  έχουν  υπογραφεί  μέχρι  σήμερα  και  απαιτούνται  να  γίνουν  

λόγω  του  νέου  εργασιακού  νόμου.  Επίσης,  ξεκινάμε  τη  συλλογή  αιτημάτων  για  το  νέο  

Διεκδικητικό  Πλαίσιο. 

Δεν  θα  επιτρέψουμε  σε  κανέναν  να  βλάψει  τα  συμφέροντα  των  εργαζομένων  

παίζοντας  κομματικά  παιχνίδια  και  δημιουργώντας  ομιχλώδες  κλίμα,  μπερδεύοντας  τους  

συναδέλφους.   Εν  μέσω  ενός  κρίσιμου  Shutdown  στις  ΒΕΕ,  οι  συνάδελφοι  της  

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ  θέλουν  να  δημιουργήσουν  αναταραχή  στο  Σωματείο  και  επειδή  μας  αρέσουν  

οι  ιστορικές  αναδρομές  να  σας  θυμίσουμε  την  αναταραχή  που  προκάλεσαν  οι  

συγκεκριμένοι  συνάδελφοι  το  Σεπτέμβρη  του  2020  στο  ξεκίνημα  του  Shutdown  στις  

ΒΕΑ. 

Άραγε,  μήπως  οι  συνάδελφοι  της  ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ  θέλουν  να  παίξουν  για  άλλη  μια  

φορά  το  παιχνίδι  της  εργοδοσίας,  όπως  το  έπαιξαν  το  2011; 

Ευτυχώς  οι  συνάδελφοι  τους  πήρανε  χαμπάρι. 

 

  
 

 

ΔΥΝΑΜΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  Σ.Κ.  ΕΛΠΕ 

 


