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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΛΑΔΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΕΤΕΑΠΕΠ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θεωρήσαμε καθήκον μας , να εκφράσουμε – έστω κι αργά- την άποψή μας για το επικουρικό ταμείο της 

Εμπορίας. 

Το ΕΤΕΑΠΕΠ είναι ένα ιστορικό ταμείο από το 1943, και ό,τι είναι «παλιό» έχει καταρχήν τον απόλυτο 

σεβασμό μας, γιατί έχει κατακτηθεί με θυσίες και αγώνες, που έκαναν «άλλοι» ,για να το έχουμε και να το 

απολαμβάνουμε εμείς και όλοι οι συνάδελφοι μας σήμερα. Δυστυχώς, δεν το σεβαστήκαμε ούτε το 

αντιμετωπίσαμε, όπως θα έπρεπε και έχουμε τεράστιες ευθύνες γι αυτό! 

Αποφασίσαμε κάποιοι συνάδελφοι και πρόεδροι πρωτοβάθμιων Σωματείων Εμπορίας (Μαρία Χήρα – 

Ανδρέας Λουδάρος), ως μέλη του ΔΣ της ΠΟΕ , να πάρουμε μέρος ,όταν μας ζητήθηκε, από τον Πρόεδρο 

της ΠΟΕ, στη διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση του ταμείου (αν και ήδη είχαμε εκφράσει τις 

αντιρρήσεις μας και είχαμε διαφοροποιήσει τη θέση μας στην ΠΟΕ), για τους παραπάνω λόγους που 

αναφέραμε και για κανέναν άλλο… Ποτέ δεν αμφισβητήσαμε  τη δομή και τη λειτουργία του, γιατί είχαμε 

και έχουμε την άποψη, ότι όλοι όσοι εργάζονται για το ταμείο, είτε οικειοθελώς, είτε με αμοιβή, πάνω από 

όλα έχουν πάντα στο μυαλό τους, τη βιωσιμότητα του ταμείου και την προστασία των συντάξεων των νυν, 

αλλά και μελλοντικών συνταξιούχων. 

Απογοητευόμαστε  και νιώθουμε έρμαια  εξελίξεων και  καταστάσεων, χωρίς να μπορούμε να 

κατανοήσουμε ούτε την πλευρά της ΠΟΕ ,αλλά ούτε και την πλευρά του ταμείου, πόσο δε μάλλον του 

ΣΕΕΠΕ, ο οποίος συνεχώς δημιουργεί προσχώματα. Προσπαθήσαμε  να στηρίξουμε τον πρώην Πρόεδρο. 

Τρέξαμε να βοηθήσουμε, έστω κι αν ενημερωθήκαμε τελευταία στιγμή , για την κατάργηση του ένα τοις 

χιλίοις. Τρία χρόνια τώρα ζητάμε κινητοποίηση όλου του κλάδου Εμπορίας και το θεωρούν ανέφικτο, ενώ 

στην αρχή η ΠΟΕ το είχε δηλώσει. Τρία χρόνια ζητάμε με άλλους τρόπους να διαμαρτυρηθούμε, αλλά είναι 

ανέφικτο. Κατηγορηθήκαμε  κι εμείς και άλλοι συνάδελφοί μας, ότι δεν δεχθήκαμε την πρόταση του 13,5. 



Τρία χρόνια μας λένε « το ταμείο μην το αντιμετωπίζετε συνδικαλιστικά, είναι μια επιχείρηση» ενώ εμείς 

οι ίδιοι οι συνδικαλιστές είχαμε και έχουμε διττούς ρόλους!! Μας έλεγαν «δεχθείτε το 13,5 και μετά αφού 

κατοχυρώσουμε αυτό το ποσοστό, θα διεκδικήσουμε παραπάνω..». Εδώ να σημειώσουμε ότι και οι 

συνταξιούχοι επέμεναν σε αυτό. Παρακολουθήσαμε  αναλογιστικές μελέτες, τρέξαμε στα υπουργεία, 

διαπραγματευτήκαμε  με το ΣΕΕΠΕ. Μας ζητήθηκε να μπούμε στην επιτροπή για το καταστατικό, και 

δεχθήκαμε. Παρόλα αυτά, ενώ ο ΣΕΕΠΕ είχε συμφωνήσει με την ΠΟΕ μόνο για το κομμάτι της 

χρηματοδότησης , ξαφνικά εμφανίζεται ένα «Μνημόνιο» ,που ζητάει τις υπογραφές και των τριών μερών, 

και ξανά εμπόδια… και ενώ ως επιτροπή είχαμε πάρει μια απόφαση, τώρα την ανατρέπουμε! Και 

αναρωτιόμαστε, ποιο το αποτέλεσμα σε όλα αυτά…;  

Το ταμείο βρίσκεται ανάμεσα σε συμπληγάδες… Από τη μια η Π.Ο.Ε πολύ σωστά δηλώνει ότι είναι 

αρμόδια μόνο για τη χρηματοδότηση, από την άλλη το ΔΣ του ταμείου προσπαθεί να εμπλέξει την ΠΟΕ σε 

ένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης με τον ΣΕΕΠΕ, για την αλλαγή του καταστατικού! 

Συνέπεια… να καθυστερεί ξανά η χρηματοδότηση, γιατί οι εργοδότες δεν θα δώσουν το ποσοστό του 2% 

εφόσον δεν προχωρήσουν οι αλλαγές, που ζητάνε στο καταστατικό…. 

Το αποτέλεσμα είναι να βρισκόμαστε  μπροστά σε μια αλλοπρόσαλλη κατάσταση, στην οποία ξαφνικά 

ακούμε για: 

 Υποκειμενικές αδυναμίες του ΔΣ στην οργάνωση και λειτουργία του ταμείου. Δηλ. μέχρι χθες 

λειτουργούσε άψογα; και ξαφνικά τι έγινε…..; 

 Δηλώσεις ότι τα μέλη του ΔΣ δρουν βάσει προσωπικών τους οφελών και προτεραιοτήτων. Κρυφές 

σκέψεις και στρατηγικές.  

 Για οργανωμένη προσπάθεια παραίτησης του πρώην Προέδρου ως ξένο σώμα, για την οποία 

παραίτηση είναι υπεύθυνος ο Αντιπρόεδρος του ταμείου σε συνεργασία με τον ΣΕΕΠΕ. 

 Ξαφνικά από κει που η ΠΟΕ δεν θα έπρεπε να ανακατεύεται στο ταμείο, τώρα πρέπει να έχει λόγο! 

 Νέες προτάσεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί το ταμείο .Δηλαδή τόσο καιρό τι κάνατε. Τόσο 

καιρό λέγατε ότι σκοτώνεστε στη δουλειά. Οι επενδυτικές επιτροπές, οι αναλογιστές, οι 

προσλήψεις, το μηχανογραφικό σύστημα.. τα πάντα τώρα θέλουν αλλαγή; 

 Και το χειρότερο από όλα: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ!!! Μήπως αυτός ήταν ο 

στόχος από την αρχή;;;; Για να το διαχειρίζεται ΠΟΙΟΣ; 

Πού είναι το ΟΡΑΜΑ συνάδελφοι;  ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 

 Το χάσαμε μέσα στη ματαιοδοξία και τη φιλοδοξία μας για το ποιος θα διοικήσει το ταμείο…….; 

Ρωτάμε για μια ακόμη φορά « Ενδιαφέρεται κανείς πραγματικά γι αυτό το ταμείο;  Ποιο έχει τη 

μεγαλύτερη σημασία για εσάς και απευθυνόμαστε  σε όλους τους φορείς ,συνταξιούχους, στο ΣΕΕΠΕ,στα 

μέλη του ΔΣ του ταμείου και στην ΠΟΕ: Η χρηματοδότηση πρώτα ή ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη 

Διοίκηση; 

Τώρα ακούμε για δημόσιες διαβουλεύσεις και ότι το μπαλάκι θα έρθει στους ενεργούς, για να 

αποφασίσουν για το καταστατικό του ΕΤΕΑΠΕΠ.  

Φτάνουν τα παιχνίδια! 

Να βγείτε να μας ενημερώσετε και ΑΜΕΣΑ μάλιστα! Γιατί αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο! Και πλέον από 

το μυαλό μας περνάνε «άλλες σκέψεις» , που πραγματικά δεν θέλαμε να κάνουμε!!!  



Τέλος οι διττοί ρόλοι.. 

Θέλουμε να γνωρίζουμε το ρόλο της Ομοσπονδίας, το ρόλο των μελών του ΔΣ του ταμείου και τι έχει 

σκοπό επιτέλους να κάνει ο ΣΕΕΠΕ. Το ταμείο δεν είναι παιχνιδάκι κανενός και θα λογοδοτήσουμε ΟΛΟΙ. 

Ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε με το μέλλον των συντάξεων των συναδέλφων μας! 

Κι επειδή αυτή την ενοχή δεν την αντέχουμε άλλο, θα βγούμε στους εργαζόμενους μαζί με όποιους άλλους 

συναδέλφους θελήσουν να ακολουθήσουν, για να ενημερώσουμε, όπως οφείλουμε! 

 

 

 


