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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η συμμετοχή του ΠΣΕΕΠ στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ…επανέφερε την ΄΄ κανονικότητα΄΄. 

Οι 38!!! εξαιρέσεις για εργασίες, το ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής  στο Προσωπικό Ασφαλείας, ακόμα 

και με την συμμετοχή μέλους του Δ.Σ, η κανονική λειτουργία χωρίς καμία μείωση τροφοδοσίας στις 

Μονάδες Παραγωγής και  η αναιμική παρουσία του προεδρείου στις Πύλες των Εγκαταστάσεων 

ανέδειξαν  την υποκρισία αυτών που κρατούσαν το πανό για να βγάλουν φωτογραφίες  στην 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αντί σε αυτή την απεργία το καταψηφισμένο προεδρείο να στείλει ηχηρό 

μήνυμα στην διοίκηση της εταιρείας με την οποία έχουμε καταλήξει στην Επιτροπή Διαιτησίας για 

να ορίσουμε Προσωπικό Ασφαλείας  δήλωσε με την στάση του την πλήρη υποταγή στα θέλω της 

εργοδοσίας!  

 

Η απαξίωση της διοίκησης της εταιρείας στον καταψηφισμένο πρόεδρο  φάνηκε ξεκάθαρα και στις 

δύο τελευταίες εκδηλώσεις στην Κοζάνη και στη Βαρυμπόμπη όπου δεν μπήκε καν στην διαδικασία 

να τον καλέσει. Μεγάλη εντύπωση όμως μας προκάλεσε το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η 

ΕΛΠΕ φέρεται να δώρισε ένα όχημα minivan πολλαπλών χρήσεων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας στο E.K.A.B. Κοζάνης. Χωρίς να διαφωνούμε με την ενέργεια αυτή, μας ήρθε στο μυαλό 

η πρόταση που είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση του ΠΣΕΕΠ  ώστε με  τα  χρήματα της 

εκδρομής των εργαζομένων που δεν έκαναν χρήση λόγω της πανδημίας, να αγοράζονταν δύο 

ασθενοφόρα ,ένα για τη Θεσσαλονίκη και ένα για την Αθήνα ως προσφορά από τους εργαζόμενους 

στο κοινωνικό σύνολο.  Είναι ξεκάθαρο πια ότι η εταιρεία σε ότι έχει να κάνει με την προβολή του 

κοινωνικού της προσώπου… ξεχνάει συνεχώς τη συμβολή των εργαζομένων στην δημιουργία 

του. 

 

Καλούμε τέλος την διοίκηση της εταιρείας, αντί να επεξεργάζεται σενάρια μείωσης 

οργανογραμμάτων όπως στην Διύλιση των ΒΕΑ, να επιβραβεύσει με ένα μισθό bonus τους 

εργαζόμενους για την αδιαμφισβήτητη συμμετοχή τους στην κερδοφορία του Ομίλου και να 

σταματήσει να κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία και την απαξίωση του καταψηφισμένου προεδρείου.  

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου στο Ταμείου του Σωματείου μας σχεδόν δύο 

μήνες από τότε που το είχαμε ζητήσει, συνεδρίασε στις 6 Απριλίου 2022  η Γραμματεία της 

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ  η οποία αποτελείται από τους Αγαπητός Γ., Αμαξόπουλος Μ.,Βαρβαγκάνης Π., 

Ελευθερίου Α.,Ζόρλου Α., Θωμαϊδης Χ., Κριεκούκης Γ.., Λάβδας Δ., Μαναγλιώτης Ε., Μπούνος Χ., 

Νικολαϊδης Ιακ., Ντελέζος Σ.,  Παναγιωτίδης Ε., Σγουρίδης Α.,  Σμυρναίος Γ., Τζουμπελής Ε., 

Τσίπρας Ν και τα εννιά μέλη μας στο Δ.Σ. του Σωματείου. 

 

Το κυρίαρχο θέμα συζήτησης της Γραμματείας ήταν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν έπειτα από  

την καταψήφιση της μοναδικής  διοικητικής απόπειρας, της ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου  σε 

συνδυασμό με  την καταψήφιση του Οικονομικού Απολογισμού για το 2021 , και του 

Προϋπολογισμού για το 2022, με τα οποία οι εργαζόμενοι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα 

αποδοκιμασίας και απόρριψης των επιλογών του προεδρείου του Σωματείου.  

 



Μετά το πέρας εύλογου χρονικού διαστήματος, ικανού για να επιδείξουν την ελάχιστη ευθιξία και 

να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει να πλήττεται  το κύρος και η 

αξιοπιστία του Σωματείου μας,  οι συνάδελφοι του προεδρείου  συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από 

δήθεν νομικά κενά και αδιευκρίνιστες κατά το δοκούν ερμηνείες του Καταστατικού αγνοώντας  

επιδεικτικά αυτά που ορίζει σαφώς. 

 

Με βάση τόσο το Καταστατικό όσο και τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικά  δύναται να 

προκύψουν ποινικές ευθύνες και για τα 21 μέλη του Δ.Σ. με την καταψήφιση του Οικονομικού 

Απολογισμού, υφίσταται απαγόρευση της λειτουργίας του Ταμείου του Σωματείου με την 

καταψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2022 και τέλος είναι πλήρως αντικαταστατική η 

έγκριση των εξόδων λειτουργίας από το Δ.Σ. του Σωματείου από την στιγμή που υπάρχει η 

καταψήφιση από το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΠΣΕΕΠ, την Γενική Συνέλευση. Επίσης 

ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί στην πράξη η απόφαση των εργαζομένων όπου μετά την 

καταψήφιση του Επαγγελματικού Ταμείου δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες άμεσες ενέργειες για την 

προκήρυξη Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη της ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναλάβει το 

παράλληλο ασφαλιστικό μας πρόγραμμα.  

 

Πέρα από το καθαρά νομικό κομμάτι και όλα εκείνα που προκύπτουν από το Καταστατικό μας, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος  η φθορά και η ζημιά που θα  γίνει στο πυρήνα της δημοκρατικής  λειτουργίας 

του Σωματείου μας να είναι  ανεπανόρθωτη  και αυτό γιατί με την βαθιά αντιδημοκρατική και 

αντικαταστατική στάση που κρατά σήμερα το προεδρείο έχει αρχίσει να δημιουργείται η εντύπωση 

και η πεποίθηση στους εργαζόμενους ότι οι ψηφοφορίες για  τους Απολογισμούς δεν έχουν 

κανένα νόημα μιας και τα αποτελέσματά τους δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα αλλά είναι στην 

κρίση της ευθιξίας  και της δημοκρατικότητας  του εκάστοτε προεδρείου. Δεσμευόμαστε ότι θα 

προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διορθώσουμε το κενό που υπάρχει στο 

Καταστατικό μας και να αποτυπωθεί το αυτονόητο ότι  τα αποτελέσματα των Απολογισμών θα έχουν 

άμεση εφαρμογή. 

 

Μπροστά στον κίνδυνο της πλήρους απαξίωσης του Σωματείου μας από τους ίδιους τους 

εργαζόμενους - οι οποίοι συστήνουν ομάδες και αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους απευθείας 

με την διοίκηση-αλλά και της  καταγεγραμμένης στάσης της διοίκησης της εταιρείας, όπου ξεκάθαρα 

δείχνει ότι δεν υπολογίζει καθόλου το προεδρείο του σωματείου έπειτα από την καταψήφιση του, 

είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες  και να προχωρήσουμε  στις απαιτούμενες 

ενέργειες οι οποίες θα βγάλουν το συνδικάτο μας από το τέλμα στο οποία έχει περιέλθει και θα 

το οδηγήσουν  στη θέση που αρμόζει στο μεγαλύτερο Πρωτοβάθμιο Σωματείο της χώρας.  

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Γραμματεία της ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ αποφάσισε να προχωρήσουμε 

στην συλλογή των απαραίτητων υπογραφών από τους συναδέλφους μας  όπως ορίζει το άρθρο 

11 του Καταστατικού ώστε να συγκληθεί άμεσα Γενική Συνέλευση των εργαζομένων με θέμα 

την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων του ΠΣΕΕΠ.  

 

Το Σωματείο μας δεν είναι κτήμα κανενός, ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους. 
 
                                                                                                                                        ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 


