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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

 Πραγματοποιήθηκε  σήμερα 16/09/20  έκτακτο  Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ  όπως  ορίζει  το  

Καταστατικό,  με  θέμα  συζήτησης  την  πρόκληση  Γενικής  Συνέλευσης  για  υπερψήφιση  

ή  όχι,  της  πρότασης  Μομφής  εναντίον  του  συνόλου  του  Δ.Σ. του  ΠΣΕΕΠ,  όπως  

κατατέθηκε  από  τέσσερα  μέλη  του  Σωματείου,  συνοδευόμενη  από  660  υπογραφές  

συναδέλφων.   

 Ενημερώθηκε  το  Δ.Σ. για  το  περιεχόμενο  του  κειμένου  της  πρότασης  και  στη  

συνέχεια  τοποθετήθηκαν  τα  μέλη  του  Δ.Σ.     

 Από  την  ημέρα  παραλαβής  των  υπογραφών,  απόλυτα  συνεπείς  στο  ρόλο  μας,  

απευθυνθήκαμε  με  έγγραφό  μας  στον  Γεν. Γραμματέα  του  Υπουργείου   Δημόσιας  

Υγείας  καθώς  και  στους  νομικούς  συμβούλους  του Σωματείου,  για  την  δυνατότητα    

σύγκλησης  της  Γενικής  Συνέλευσης    και  με  ποιους  όρους, λόγω  της  πανδημίας.  Όπως  

προκύπτει  τόσο  από  την  απάντηση  του  Γεν. Γραμματέα  του  Υπουργείου,  όπου  αναφέρει 

ρητά ότι  συνεχίζει  το  μέτρο των  50 ατόμων  και  για  τη  διεξαγωγή  των  Γενικών  

Συνελεύσεων  καθώς  και  το  γνωμοδοτικό  σημείωμα  των  νομικών  συμβούλων,  όπου  

γνωμοδοτεί  ότι  δεν  είναι  δυνατή  η  σύγκληση  Γενικών Συνελεύσεων  στις  οποίες  

συμμετέχουν  περισσότερα  από  50  μέλη.  Άλλωστε  για  τον  ίδιο  λόγο  αναβλήθηκαν  η  

Γενική  Συνέλευση  της  ΠΕΠΕΚΟ  καθώς  και  η  εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση  της  

ΑΣΠΡΟΦΟΣ.   

 Με  την  ολοκλήρωση  της  συνεδρίασης  κατατέθηκαν  οι  παρακάτω  δύο  προτάσεις  

στο  Δ.Σ.  

 Από  πλευράς  Προεδρείου  η πρόταση  ήταν η εξής:  Με την  άρση  των  

περιοριστικών  μέτρων  που  έχει  αποφασίσει η Πολιτεία  λόγω  Covid,  να  συγκληθεί  άμεσα  

Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  με  το  θέμα  αυτό  (Γενική Συνέλευση).   Η  πρόταση  της  Δύναμης Ανατροπής  

ήταν  η  εξής: Να  τηρηθεί  κατά  γράμμα  το  Καταστατικό, άμεσα να κινηθούν  οι  διαδικασίες  

που  προβλέπονται  από  το  Καταστατικό  μας. 

 Η  πρόταση  του  Προεδρείου  ψηφίστηκε  με  12  ψήφους  ΥΠΕΡ, η  πρόταση  της  

Δύναμης  Ανατροπής  πήρε  8 ψήφους  και  το  Αγωνιστικό  Μέτωπο  απείχε. 
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Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Παρά  τις  σοβαρές ενστάσεις  και  καταγγελίες  που  έφτασαν  στο  Σωματείο,  για  

τον  τρόπο που  συγκεντρώθηκαν  οι  υπογραφές  (πιέσεις,  παραπληροφόρηση, υπογραφές  

σε κενές  σελίδες,  «τριπλές»,  «διπλές» υπογραφές  από  τα  ίδια  πρόσωπα,  υπογραφές 

συναδέλφων  οι  οποίοι  δεν  είναι  μέλη  του  Σωματείου  μας),  η  πλειοψηφία των μελών  

του  Δ.Σ.  έμειναν  στην  ουσία  της  διαδικασίας  δηλώνοντας  την  πρόθεσή  τους  να  

συγκληθεί   η  Γενική  Συνέλευση  για  να  ενημερωθεί  ο κόσμος  για  τα  πραγματικά  

γεγονότα  για  ένα  τόσο  σοβαρό  ζήτημα  και  όχι  όσα  ανεύθυνα  λέγονται  εν  είδει  

κουτσομπολιού,  παραπλανώντας  τους  συναδέλφους  και  εκθέτοντας  το  Σωματείο  σε  

περίοδο  Γενικού  Shutdown  στις  ΒΕΑ  και  εν  μέσω  πανδημίας.   

 Δεν  θα   βάλουμε  όμως  σε  κίνδυνο  την  υγεία  των  συναδέλφων  μας  σε  αυτές  

τις  κρίσιμες  ώρες,  υπονομεύοντας  τη  θέση  και  τη  δυνατότητα  του  Σωματείου  μας  να  

ελέγχει  την  εργοδοσία,   εξασφαλίζοντας  την τήρηση  της  νομοθεσίας  και   των   

διαδικασιών  ασφαλείας  που  προβλέπονται.  

 Το  Προεδρείο  του  Σωματείου  αναγνωρίζει  και  σέβεται απόλυτα  το  Καταστατικό  

μας  και όσα  προβλέπονται  σε  αυτό.   Εν  τούτοις  τόσο  η  απάντηση  του  Υπουργείου, 

όσο  και  η  απάντηση  των νομικών,  δεν  αφήνει  περιθώριο  παρερμηνειών.  Έχοντας  την  

ευθύνη  της  Διοίκησης  του  Σωματείου,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  ακολουθούμε τους  

υγειονομικούς  κανόνες  που  ορίζει  η  Πολιτεία,  να   προστατεύουμε  την  Υγεία  και  την  

Ασφάλεια  των  συναδέλφων  αλλά  και  την  αξιοπιστία  του  θεσμού  που  οι  εργαζόμενοι  

μας  επέλεξαν  να  υπηρετούμε.   

 

 
ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.  
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