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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στις 22/09/20 επιδόθηκε στα γραφεία του ΠΣΕΕΠ εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία
από τους τέσσερις (4) συναδέλφους που προσυπογράφουν τη συλλογή υπογραφών,
όπου ζητούν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με το ερώτημα μομφής προς ολόκληρο
το Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ.
Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούν τη νομιμότητα (καταστατική, συνδικαλιστική
ή νομική) της αλλαγής του Προεδρείου. Παρόλα αυτά, μας καλούν να σεβαστούμε
τις υπογραφές των συναδέλφων και να ορίσουμε άμεσα τη διαδικασία για Γενική
Συνέλευση, παραγνωρίζοντας σκοπίμως το γεγονός πως οι ειδικές συνθήκες που
επικρατούν στη χώρα, μας απαγορεύουν ρητά οποιαδήποτε τέτοια κίνηση, κάτι που
συζητήθηκε αναλυτικά στο έκτακτο Δ.Σ. της 16/9/20, στο οποίο καλέστηκαν και οι ίδιοι
να παραβρίσκονται και απειλούν με δικαστήριο προς «αναζήτηση πάσης φύσεως
ποινικών ή αστικών ευθυνών»!!
Μας προτρέπουν δηλαδή να παραβιάσουμε σαν Σωματείο, νόμους και
οδηγίες της Πολιτείας και να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων
μας, αλλιώς θα μας κάνουν μηνύσεις !!!!
Ασφαλώς και μπορούν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια νομίζουν,
προκειμένου να υπερασπιστούν δικαιώματα τους που θεωρούν ότι θίγονται. Αλλά
δικαίωμα και υποχρέωση της Διοίκησης του Σωματείου, είναι να διαφυλάξει πρωτίστως
την υγεία των συναδέλφων μας αλλά και την αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία και τη σωστή
θεσμικά και νομικά λειτουργία του Συνδικάτου μας, σεβόμενοι τη νομοθεσία και τις
οδηγίες που μας έχουν αρμοδίως κοινοποιηθεί.
Δεν πρέπει και δεν θα βάλουμε το Σωματείο και τους εργαζόμενους σε
περιπέτειες επειδή κάποιοι θέλουν να παίζουν παιχνίδια στις πλάτες τους.
Ενημερώνουμε λοιπόν ξανά, πως σύμφωνα με όλες τις απαντητικές επιστολές
και ενημερώσεις που έχουμε λάβει τόσο από τον ΕΟΔΥ, όσο και από τη ΓΣΕΕ, την
Ομοσπονδία, Εργατικά Κέντρα και τους Νομικούς μας Συμβούλους, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ρητά οποιαδήποτε σύγκληση και πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης για Σωματεία με
τα δικά μας χαρακτηριστικά και μεγέθη.
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Τέλος, με απαντητική εξώδικη δήλωση του Σωματείου μας, καλούμε τους
τέσσερις συναδέλφους, να σταματήσουν να παίζουν με την Υγεία και την Ασφάλεια
των εργαζομένων, καθώς είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη δυνατότητα
και κυρίως το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να επιστρέφουν καθημερινά υγιείς
στις οικογένειές τους. (Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα).
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