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Αριθμ.Πρωτ.233/2010                                                          Αθήνα     15η  Ιουνίου   2010 

 

Προς  

Σωματεία των Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών της Ελλάδος 
      
        Στην προσπάθεια του Σωματείου μας ( ΣΕΚΗΑ)  , να ενημερώσει ,   αντικειμενικά 
τι ακριβώς συμβαίνει με την ΠΟΣΕΗ ,  θα προσπαθήσουμε,  να δώσουμε  πολύ 
περιληπτικά μια διαχρονική εικόνα   των σχέσεων  ΣΕΚΗΑ – ΠΟΣΕΗ .  
      Οι συνδικαλιστές του ΣΕΚΗΑ , διακρίθηκαν , προσέφεραν και προσφέρουν σε όλες 
τις βαθμίδες του συνδικαλιστικού κινήματος.         
      Μαχητικά διεκδικούσαν λύσεις για τον κλάδο γενικότερα , αλλά και για το Σωματείο 
ειδικότερα.  
     Αυτή η μαχητικότητα  δεν μπορούσε πολλές φορές ,να κατανοηθεί από την ηγεσία 
της ΠΟΣΕΗ και  κατέληγε σε σύγκρουση ,πολλές φορές και με έντονο τρόπο ,  
αντιδράσαμε σε αποφάσεις της ΠΟΣΕΗ .  
       Είχαμε διαφορετική προσέγγιση και παρά την προκλητική συμπεριφορά κάποιων 
«βαλτών» από την ηγεσία της Ομοσπονδίας ( αγράμματος ο Πρόεδρος , στρατιωτάκια 
οι νέοι μας και άλλοι χαρακτηρισμοί) , εμείς δεν περιορίσαμε την δράση μας .  
       Διαφωνήσαμε σε όλα τα παρακάτω θέματα:   

-Θεμελιακή γείωση .  
Το 1995 το Σωματείο μας , έκανε το πρώτο σεμινάριο για την θεμελιακή γείωση , 
επισημαίνοντας την καθολική αναγκαιότητα της εφαρμογής της.  
 Η ΠΟΣΕΗ το κατάλαβε μετά από δέκα χρόνια.  

 - Έλεγχος – Επανέλεγχος  
Η ηγεσία της Ομοσπονδίας καθοδηγούμενη από εξωτερικό συνεργάτη είχε επενδύσει  
πολλά στον έλεγχο – επανέλεγχο. ΄Ηταν δε και η αρχή της διένεξης ΠΟΣΕΗ – ΣΕΚΗΑ.  
Τώρα ενημερώνεται από την πολιτική ηγεσία  ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος.  
Είχαμε δώσει μάχη στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Γλυφάδας, για δειγματοληπτικό 
έλεγχο και την εφαρμογή του νόμου  και την διασφάλιση του Πιστοποιητικού ( να μην 
είναι συνημμένο σε άλλο έγγραφο , αλλά  τα άλλα έγγραφα να είναι συνημμένα σε 
αυτό).   
          Σήμερα αλλάζει μορφή η ΥΔΕ,  γίνεται  τετρασέλιδη  και δεν αποκλείεται να 
πλησιάζει το τέλος της και μαζί με αυτή και το τέλος των Σωματείων.  
        Γιατί σε λίγο θα κατακλυστούμε από ηλεκτρολόγους άλλων χωρών της ευρωζώνης 
που δεν θα είναι συνδικαλισμένοι ή θα είναι στις πατρίδες τους. 

      Ψηφίστηκε ο νόμος 3844 /2010 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως  ΦΕΚ 63 - 03 /05/2010. 

       Πολλά άρθρα του νόμου θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνα για τον Κλάδο . 

Υποθέτουμε ότι πριν την ψήφιση  του νόμου 3844/2010 η ΠΟΣΕΗ θα είχε την 

πρόνοια να επισημάνει τις ανησυχίες της , εάν είχε.  

   - ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  
Έχουμε επισημάνει  πόσο χρήσιμο θα ήταν να είχαμε  σχεδιάσει Μητρώο Εργολάβων 
Ηλεκτρολόγων,  γιατί εάν χτιστεί από άλλους το Μητρώο , θα μας πονέσει.  
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     Να προσκομίσουμε στοιχεία από άλλες χώρες της ευρωζώνης , όπου το 
ηλεκτρολογικό υλικό  διατίθεται μόνο σε ηλεκτρολόγους εργολάβους.  
    Το Σωματείο μας το ξεκίνησε ,η ΠΟΣΕΗ  ας βοηθήσει .  
      Στην διάρθρωση των συνεργείων κατασκευής ηλεκτρικών έργων , δηλαδή το 
προσωπικό μας , ανάλογα το έργο που κατασκευάζουμε  να έχει και τις ειδικότητες που 
προβλέπει ο νόμος.  
    Το Σωματείο μας έχει την διαβεβαίωση του Υπουργείο Εργασίας ότι θα 
συμπεριληφθεί σχετική διάταξη στο επόμενο νομοσχέδιο.  
    Αναφερόμαστε στα πιο σημαντικά θέματα που είχαμε και έχουμε διαφορετική 
προσέγγιση με την ΠΟΣΕΗ.  
Οι  εκδρομές και τα πανηγύρια είναι χρήσιμα όταν λυθούν  κάποια προβλήματα της 
καθημερινότητας.  
         Εάν  ένα θέμα που αναφέρουμε  από τα πιο πάνω λυνόταν ,  θα οδηγούσε προς 
την λύση και το θέμα  των λαθρεγκαταστατών και που απασχολεί τον Κλάδο από την 
ίδρυση του.  
Τώρα θα το λύσουμε με « Σερίφηδες;»   
       Το Σωματείο μας  από την ίδρυση της ΠΟΣΕΗ  μέχρι και την διακοπή των σχέσεων 
μας,  ανταποκρίθηκε σε οποιαδήποτε μορφής υποχρέωση .  
       Όσο και να ψάξετε δε , μόνο στο δικό μας Σωματείο θα βρείτε κάποιους 
συναδέλφους που υπηρέτησαν το κλάδο στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕΗ  και δεν δέχτηκαν ούτε  
τα οδοιπορικά , ούτε τις ημεραργίες που δικαιούνταν.   
      Ήρθε η ρήξη . Μπορούσαμε να την αποφύγουμε.  
 Ενθάρρυνση  ή αδυναμία του  Προέδρου της ΠΟΣΕΗ  και  όλης  της πλειοψηφίας,   να 
επιβάλουν  την άποψη τους, στον Αντιπρόεδρο και τον Γ .Γραμματέα , 
      Κατέθεσαν  μήνυση στο Πρόεδρο του ΣΕΚΗΑ για εξύβριση επειδή τους μετέφερε τις 
ανησυχίες του Σωματείου μας.  
      Στο συμβούλιο της ΠΟΣΕΗ , τον Δεκέμβριο του 2007 , μέλη του Σωματείου μας που 
ήταν και μέλη του  Δ.Σ της  ΠΟΣΕΗ , κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια να αποσυρθεί η  
μήνυση εναντίον του Προέδρου του ΣΕΚΗΑ ,  να αποφύγουμε την απερχόμενη 
περιπέτεια.  
       Δεν μας άκουσαν και αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε μήνυση για ψευδή 
καταμήνυση και για εξύβριση από τον τύπο.  
       Όταν αποκόμισαν τα οφέλη που προσδοκούσαν  , αλλά και επειδή διαπίστωσαν ότι 
θα πάνε φυλακή , απέσυραν την μήνυση και αποσύραμε και εμείς την δική μας μήνυση.  
      Αυτή η περιπέτεια στοίχισε το Σωματείο μας # 500 # ευρώ και στην  ΠΟΣΕΗ 
 # 4.500 # ευρώ .   Τα συμπεράσματα δικά σας.  
     Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας , αποφάσισε ομόφωνα την διακοπή των 
σχέσεων με την ΠΟΣΕΗ , όσο θα διαρκέσει η θητεία της  σημερινής Διοίκησης .  
Η επόμενη Συνέλευση θα αποφασίσει εάν θα διακόψει οριστικά, ή προσωρινά ή θα 
επανέλθει.  
       Όμως , για το διάστημα που έχουν διακοπεί οι σχέσεις μεταξύ ΣΕΚΗΑ – ΠΟΣΕΗ 
δεν αναγνωρίζει το Σωματείο μας , καμία υποχρέωση προς την ΠΟΣΕΗ οικονομική ή  
άλλη.   
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       Κάνοντας την αυτοκριτική μας,  δεν διακρίνουμε διαφορετικό δρόμο από αυτόν που 
ακολουθήσαμε.  
Εμείς γνωρίζουμε καλά τι κερδίσαμε από την απουσία μας, επίσης γνωρίζουμε ότι ίσως 
χάσαμε κάποια τιμητική διάκριση, χωρίς αντίκρισμα , που τελευταία μοιράζεται με 
απλοχεριά. 
         Ξέρετε εμείς   «τους στρατηγούς »,  « τους κοντούς »  και τους «γίγαντες » δεν 
τους κοιτάμε από μικρό παραθυράκι αλλά τους κοιτάμε μόνο στον καθαρό ορίζοντα.  
         Ελπίζουμε ότι ρίξαμε λίγο φως , στο σκοτάδι που επιχειρεί να αφήσει στην διένεξη 
μας η ΠΟΣΕΗ .  

 
Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΩΝ. ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ                          ΕΥΑΓ. ΚΛΑΠΑΚΗΣ 

 


