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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαβάσαμε την επισυναπτόμενη, στη τελευταία ανακοίνωση του 

προεδρείου, γνωμοδότηση από τους νομικούς του Σωματείου μας, όπου ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις 

θέσεις και τις απόψεις που η Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία έχει εκφράσει καθ’ όλη τη 

χρονική διάρκεια από την καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού – προϋπολογισμού του ΠΣΕΕΠ 

μέχρι και σήμερα. 

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται “ Η καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού – 

προϋπολογισμού από τη Γενική Συνέλευση έχει τη συνέπεια να μην έχουν απαλλαγεί τα μέλη του 

Δ.Σ. από την ευθύνη τους για τη διαχείριση της χρονικής περιόδου για την οποία συντάχθηκε ο 

οικονομικός απολογισμός, ενώ σχετικά με τον προϋπολογισμό η συνέπεια είναι ότι οι 

προϋπολογισμένες δαπάνες δεν μπορούν να εκτελεστούν χωρίς να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ., καθώς 

η έγκριση του προϋπολογισμού, ειδικά για τα πάγια έξοδα του Σωματείου τα οποία αναφέρονται 

αναλυτικά σε αυτόν (μισθοδοσία προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια κλπ) συνιστά 

προέγκριση τους χωρίς να απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ. για την πραγματοποίηση των δαπανών 

αυτών”!!! 

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Από όλα τα παραπάνω, αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα πως το προεδρείο οφείλει να 

προχωρήσει στη μόνη καθαρή λύση, στη μόνη διέξοδο από τη περιδίνηση που με απόλυτη και 

ακέραια ευθύνη του, έχει μπει και να συγκαλέσει Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο με μόνο θέμα τον 

ορισμό των διαδικασιών που βάσει καταστατικού απαιτούνται για ανάδειξη νέων οργάνων του 

ΠΣΕΕΠ, δηλαδή εκλογές τώρα! Τότε, λίγη σημασία θα έχει το γεγονός πως η ημερομηνία της 

γνωμοδότησης είναι 31 Μαρτίου 2022 ενώ εμείς τη μάθαμε στις 8 του Απρίλη !!! καθώς και το 

ότι αυτή αποτέλεσε αίτημα της Συνδικαλιστικής Ενωτικής Συμμαχίας που το προεδρείο 

καταψήφισε! στο έκτακτο Δ.Σ. που καλέσαμε στις 26 Μαρτίου. 

 

Αυτό που πραγματικά θα έχει σημασία είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους μας να 

επιλέξουν μεταξύ ενός προεδρείου που το μόνο που κάνει είναι να στέλνει επιστολές που καταλήγουν 

στον κάδο των απορριμμάτων της διοίκησης της εταιρείας ή ενός Σωματείου που θα αγωνίζεται για 

τα δικαιώματα των εργαζομένων καθαρά, έντιμα και δυναμικά. Χωρίς δεύτερες σκέψεις και 

απαλλαγμένο από “υποχρεώσεις” και κάθε λογής δεσμεύσεις. Ένα τέτοιο Σωματείο 

ονειρευόμαστε και αυτό μόνο με εκλογές θα γίνει πράξη! 

 

Όσο για τις ανακοινώσεις της Δύναμης Ανατροπής, εύκολα καταλαβαίνουμε πως είναι σίγουροι για 

την “υποστήριξη” των συναδέλφων μας καθώς και για τη δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού των 

εδρών τους σε επερχόμενες εκλογές.  Ιδού λοιπόν η ευκαιρία τους να ανατρέψουν την οριακή 

πλειοψηφία τους και να μπορέσουν να υποστηρίξουν ευκολότερα τις διαπραγματεύσεις τους για τη 

νέα Συλλογική μας Σύμβαση σε 8 μήνες από τώρα.  Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα! 
 

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 


