Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
Με απολύτως ξεκάθαρη θέση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
επεσήμανε, από την πρώτη κιόλας στιγμή, τα προβλήματα και τις
ευθύνες, που ανέκυψαν με αφορμή το χειρισμό των αποθεματικών
και των οικονομικών του ΕΔΟΕΑΠ αμέσως μόλις έγινε γνωστό το
θέμα, αλλά και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και σε
ανακοίνωσή του απαιτούσε και απαιτεί την άμεση και πλήρη
εκκαθάριση της υπόθεσης.
Συγκεκριμένα κατήγγειλε ότι η διοίκηση του Οργανισμού είναι
υπόλογη για τους δικούς της χειρισμούς και όφειλε να εφαρμόσει
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 23 ης Ιουνίου 2012.
Ζητούσε ακόμη:
1. Να κινήσει, παράλληλα με την εν εξελίξει εισαγγελική
έρευνα, τις διαδικασίες για την άμεση πραγματοποίηση
διαχειριστικού ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
με όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ώστε να έρθουν όλα
στο φως,
2. Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχωνμελών του ΕΔΟΕΑΠ για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων
τους, καθώς και
3. Την άμεση ανάκληση όλων των αποφάσεων της Διοίκησης του
ΕΔΟΕΑΠ, επειδή, εκτός των άλλων, είναι αυθαίρετες,
άδικες και πλήρως αντικαταστατικές.
Καλούσε δε τα μέλη της ΕΣΗΕΑ που συμμετέχουν στη διοίκηση του
ΕΔΟΕΑΠ, από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά τη
Γενική Συνέλευση, να αναλάβουν χωρίς καμία άλλη χρονοτριβή τις
ευθύνες τους απέναντι στις εξελίξεις, τις πράξεις ή τις
παραλείψεις τους και να παραιτηθούν, όπως η ίδια η συνέλευση
ζήτησε.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ έχει καταγγείλει την προσπάθεια της Προέδρου

του Οργανισμού, η οποία με δηλώσεις, συνεντεύξεις και
αναληθείς ισχυρισμούς όλο αυτόν τον καιρό στοχοποιούσε μέλη
του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για να αποποιηθεί τις ευθύνες της για όσα
οι ασφαλισμένοι της καταμαρτυρούν. Τα επικοινωνιακά παιχνίδια
της διοίκησης, με τις επιλεκτικές συναντήσεις της Προέδρου με
ομάδες εργαζομένων και την αποστολή χιλιάδων sms , με
αποκορύφωμα το προχθεσινό μήνυμα, με το οποίο επιρρίπτει
αναφανδόν στην ΕΣΗΕΑ την ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί στον
ΕΔΟΕΑΠ, προσπαθώντας να αποσείσει τις δικές της βαρύτατες
ευθύνες διαχείρισης, δεν ξεγελούν κανέναν.
Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ προσποιείται ότι δεν αντιλαμβάνεται σε
ποιές επικίνδυνες ατραπούς έχει οδηγήσει η ίδια το Ταμείο και
αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις των μετόχων-μελών και όσα
περιλαμβάνονται στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.
Αναρωτιόμαστε δε, εφόσον το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ είχε αποφασίσει
και είχε και τη σύμφωνη γνώμη των τριών άλλων Ενώσεων του
Οργανισμού, γιατί δεν προχώρησε σε διαχειριστικό έλεγχο, καθώς
η εκπεφρασμένη θέση της ΕΣΗΕΑ από την πρώτη στιγμή ήταν η
διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου με δικαστικές εγγυήσεις.
’λλωστε στην ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ στις 28 Ιουνίου
2012 ρητά αναφερόταν ότι: «Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του
ελεγκτικού πορίσματος, και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου, με την παράδοση του πορίσματος, το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ δεσμεύεται ότι θα δρομολογήσει τις
διαδικασίες, που θα οδηγήσουν άμεσα σε εκλογές για την
ανάδειξη νέας Διοίκησης. Επιθυμία όλων των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ είναι οι εκλογές να
διεξαχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2012».
Η υποβολή παραίτησης των μελών μετά από τόσους μήνες, παρά τις
πιέσεις του κλάδου και τη δεδηλωμένη εξαγγελία παραιτήσεως από
μέλη του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ και την ίδια την Πρόεδρο του
Οργανισμού προκαλεί απορία. Τα επιχειρήματα της παραίτησης δεν
πείθουν κανέναν. Τι συνέβη, λοιπόν, και δεν είχαμε εκλογές τον
Σεπτέμβριο του 2012, όπως το ίδιο το Δ.Σ. είχε προαναγγείλλει;

Τα παραιτηθέντα μέλη από τη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ επιθυμούν τώρα
την προσφυγή στην κάλπη με περιορισμένο εκλογικό σώμα, καθώς
δεν θα υπάρχει η ίδια προσέλευση, που θα υπήρχε στις κοινές
αρχαιρεσίες για την ταυτόχρονη εκλογή νέων διοικήσεων σε ΕΣΗΕΑ
και ΕΔΟΕΑΠ την άνοιξη.
Στόχος της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ είναι να μην αντιμετωπίσει τον
κλάδο σε Γενική Συνέλευση και να αποφύγει την κριτική και την
κατακραυγή για τις τεράστιες ευθύνες, που έχει επωμισθεί. Αυτό
φοβάται και αυτό τρέμει και προσπαθεί να το αποφύγει με
υπεκφυγές και πρακτικές δημοσίων σχέσεων.
Τέλος, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει προς όλες τις
κατευθύνσεις ότι δεν θα πάψει να υπερασπίζεται τα κεκτημένα,
το αυτοδιαχείριστο του Ταμείου μας και να αγωνίζεται με κάθε
νόμιμο μέσο για τον καταλογισμό των ευθυνών, εκεί που πράγματι
ανήκουν.
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