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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,  

 

Με την καταψήφιση του Οικονομικού απολογισμού για το 2021 καθώς και του Προϋπολογισμού των εξόδων 

για το 2022 δημιουργήθηκε αυτόματα μία αδιέξοδη κατάσταση για το προεδρείο του Σωματείου μας, το οποίο 

αποτελείται πλέον από 21 καταψηφισμένα μέλη, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του 

ΠΣΕΕΠ. 

 

Έπειτα από την άρνηση της πλειοψηφίας του προεδρείου να αναλάβει τις ευθύνες της και να οδηγήσει το 

Σωματείο στη μόνη καθαρή λύση που ήταν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου προεδρείου, 

απαλλαγμένο από οποιοδήποτε αστερίσκο καταψήφισης, αναλάβαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες με αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στο θεσμό που υπηρετούμε και με απόλυτο σεβασμό στην καταγεγραμμένη βούληση των 

εργαζομένων. 
 

Είναι συνειδητή επιλογή μας όσων υπηρετούμε το θεσμό του ΠΣΕΕΠ και δεν θεωρούμε ότι είναι τσιφλίκι 

μας, να μην το οδηγούσαμε για κανένα λόγο στα δικαστήρια ώστε να μην κηλιδώσουμε την ιστορία του, 

κάτι που με περισσή ευκολία έκαναν στο παρελθόν αυτοί προτάσσοντας το ‘έννομο’ συμφέρον τους. 

Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε ότι ορίζει το Καταστατικό του Σωματείου και να συλλέξουμε δηλαδή ακριβώς 

τις απαιτούμενες υπογραφές ώστε να οδηγηθούμε σε Γενική Συνέλευση στις 5 και 6 Μαΐου.  
 

Στις 5 και 6 Μαΐου δεν έχουμε εκλογές, ψηφίζουμε όμως για εκλογές οι οποίες είναι η μόνη καθαρή λύση για 

να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά πάνω από το προεδρείο του Σωματείου μας. Δεν ψηφίζουμε πρόσωπα, δεν 

ψηφίζουμε παρατάξεις, δεν ψηφίζουμε πολιτικές. Στις 5 και 6 Μαΐου ψηφίζουμε για να έχουμε ξανά 

Σωματείο απαλλαγμένο από οποιοδήποτε βαρίδι καταψήφισης, ισχυρό, σίγουρο και αδιαμφισβήτητο, 

για να προχωρήσει τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας.  

 

Η όλη διαδικασία είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας για να λέγονται και να γράφονται γελοιότητες οι οποίες μόνο 

σκοπό και στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν και να μπερδέψουν τους εργαζόμενους.  

 

Όσο δυσάρεστο κι αν είναι θα απαντήσουμε σε κάποια από τα φαιδρά που ακούμε όλο αυτό τον καιρό 

ξεκινώντας από το απίθανο ότι σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να γίνουν εκλογές, αυτές 

θα γίνουν το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη. Σύμφωνα με το Καταστατικό μας οι αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων είναι αδιαμφισβήτητες και άμεσα εφαρμόσιμες, πράγμα που σημαίνει πως την επομένη 

αμέσως ημέρα της 6ης Μαΐου μπαίνουμε σε διαδικασία εκλογών η οποία δεν χρειάζεται περισσότερο από 

ένα μήνα για να ολοκληρωθεί και να αναδείξει τα νέα όργανα διοίκησης του ΠΣΕΕΠ. Άλλωστε και η 

προηγούμενη εκλογική διαδικασία διεξήχθη στις ίδιες ημερομηνίες, χωρίς φυσικά να λείπουν σε διακοπές 

ούτε οι δικηγόροι ούτε οι δικαστές… 
 

Ακούσαμε επίσης ότι αν πάμε σε εκλογές δεν θα προχωρήσουν οι προσλήψεις (τις οποίες δεν έκανε ο πρόεδρος 

αλλά η ανικανότητα του τις καθυστέρησε κιόλας εννέα μήνες), δεν θα γίνει η καλοκαιρινή εκδρομή (λες 

και την πληρώνει ο πρόεδρος) και δεν θα πάρουμε το Bonus (ενώ δεν τολμούσαν μήνες να το ζητήσουν!!!). 

Τέλος ακούσαμε και τη θαυμαστή επεξήγηση για την υπέρβαση στα οικονομικά, ότι δηλαδή δεν οφείλεται 

στην κακή διαχείριση (τεράστιες υπερβάσεις στα εγκεκριμένα έξοδα, άσκοπες αεροπορικές μετακινήσεις σε 

θερινή περίοδο χωρίς πραγματοποίηση Δ.Σ., πανάκριβες ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μέσος όρος εξόδων μελών 

Δ.Σ. 8000 σε καραντίνα χωρίς συνδικαλιστική δράση κ.α.). … αλλά απλώς στο ότι ο ταμίας μπέρδεψε τους 

κωδικούς και έβαλε τα έξοδα της μεγαφωνικής στα έξοδα… για τα χαρτιά υγείας και έτσι φούσκωσαν τα 

έξοδα!!!! Πόσο μικρός πρέπει να είσαι όμως σαν άνθρωπος, για να δίνεις χαρακτηρισμούς στον εαυτό σου 



και να αυτοαποθεώνεσαι και συγχρόνως να απαξιώνεις τους συντρόφους σου μόνο και μόνο για την δική 

σου προβολή. 

 

Εκεί όμως που ξεπέρασαν την ντροπή και φάνηκε ξεκάθαρα ο χώρος της επιστημονικής φαντασίας όπου 

λειτουργούν ορισμένοι συνδικαλιστές είναι η επιστολή του συναδέλφου Χ. Πέππα που μας ενημερώνει ότι 

ένας από τους λόγους που δεν πρέπει να ψηφίσουμε έτσι ώστε να γίνουν εκλογές είναι το γεγονός ότι ορκωτοί 

λογιστές έλεγξαν το ταμείο του Σωματείου μας μαζί με εκπροσώπους όλων των παρατάξεων και τα βρήκαν 

όλα μία χαρά!!! Πραγματικά, δεν έχουμε το επιστημονικό υπόβαθρο να αντιμετωπίσουμε αυτό το 

ψέμα…. 

 

Όσο για την ιστορία του τι έγινε πραγματικά το 2011 ώστε να σταματήσουν οι πολυλογάδες και ‘αγωνιστές’ 

του συνδικαλιστικού κινήματος να μιλάνε, καλό θα είναι να ρωτήσουν τον πρώην πρόεδρο των ΕΛΠΕ και 

καθηγητή Αναστ. Γιαννίτση αλλά και τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Κωστόπουλο τι πραγματικά 

έγινε τότε και το ποιοί εκμεταλλεύτηκαν τον αγώνα όσων πίστευαν σε αυτόν και στα δίκαια των εργαζομένων, 

για να χτίσουν συνδικαλιστικό και πολιτικό προφίλ στις πλάτες όλων μας. 

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,  

 

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι για να μπορεί να λειτουργεί κάποιος μέσα στο συνδικάτο πρέπει να είναι… 

brand name. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε δυστυχώς το αυτονόητο ενημερώνοντας αυτούς που έχουν 

πνιγεί μέσα στην αδιαλλαξία ότι το μοναδικό brand name που αναγνωρίζουμε και υπηρετούμε είναι αυτό του 

ΠΣΕΕΠ. Αν δεν υπήρχε το ΠΣΕΕΠ δεν θα μας γνώριζε κανείς συνδικαλιστικά. Ας αναλογιστεί αυτός που 

αποκαλεί τον εαυτό του brand name τις μεγάλες αποτυχίες του στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, στη 

Νομαρχία Αθηνών και την πλήρη αποτυχία του σε ότι συνδικαλιστικό προσπάθησε εκτός του ΠΣΕΕΠ.  

 

Επίσης, με έκπληξη ενημερωθήκαμε σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου, ότι ο νυν πρόεδρος του Σωματείου 

έχει βάλει προσωπικό στοίχημα να υπογράψει για όλους εμάς την επόμενη σύμβαση και να φύγει!!! Αλήθεια 

από ποτέ συνάδελφοι η Σύμβαση μας, το εργασιακό μας μέλλον και το μέλλον των οικογενειών μας 

αποτελεί προσωπικό στοίχημα του καθενός; Κι αν αυτός το χάσει το στοίχημα, από ποιον θα 

αναζητήσουμε ευθύνες οι εργαζόμενοι; Πέραν του προφανούς, αναρωτιόμαστε πόσο επικίνδυνος μπορεί να 

είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει μέλλον στην επιχείρηση άρα δεν τον αφορά ουσιαστικά η Σύμβαση που θα 

υπογράψει!  

 

Όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, η κατάσταση έχει ξεφύγει σε επικίνδυνο βαθμό και το διακύβευμα στις 5 και 6 

Μαΐου ξεπερνάει τον κάθε έναν από εμάς, αλλά έχει να κάνει με το τι Σωματείο θέλουμε να έχουμε για τις 

διεκδικήσεις του αύριο. Σας καλούμε να προσέλθετε μαζικά να ψηφίσετε ένα μεγάλο ΝΑΙ για το παρόν και 

για το μέλλον του Σωματείου μας και να το ενισχύσετε αυτή τη στιγμή που πραγματικά μας χρειάζεται. 

 

 

Το Σωματείο δεν είναι κτήμα κανενός, ανήκει σε όλους μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε 

Ψηφίζουμε ΝΑΙ στις εκλογές στο Σωματείο σήμερα, για να υπάρχει αύριο 

 

 

 

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 


