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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Στις  24/03/22  λάβαμε  επιστολή  από  την παράταξη  της  ΣΥΝΔΕΣΥ  όπου  ζητούσε  
έκτακτο  Δ.Σ.  με  τα  εξής  θέματα:  

 Ανασύνθεση  του  Δ.Σ.  ως  προς  τα  αξιώματα  του  Προέδρου  και  του  Ταμία 

 Σύγκληση  το  συντομότερο  δυνατό  έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  με  θέμα  την 
προκήρυξη  αρχαιρεσιών 

 Πραγματοποίηση  μέχρι  την  ανάδειξη  νέου  Δ.Σ.  και  την  έγκριση  
προϋπολογισμού,  των  απολύτως  αναγκαίων  (λειτουργικών  δαπανών)  του  
Σωματείου,  υπό  την  αίρεση  της  έγκρισης  αυτών  από  την  Γ.Σ.  αμέσως  μετά  την  
διεξαγωγή  των  αρχαιρεσιών.   

Στις  26/03/22  και  ώρα  10:00  συγκαλέσαμε  όπως  ζητήσανε  έκτακτο  Δ.Σ  για  τα  
παραπάνω  θέματα.  Οφείλουμε  να  παραδεχτούμε  ότι  στα  επικοινωνιακά  παιχνιδάκια  
που  παίζουν  οι  εννέα (9)  συνάδελφοι  της  ΣΥΝΔΕΣΥ,  προκαλώντας  σύγχυση  και  
αναβρασμό  στο  Σωματείο  και  τους  συναδέλφους,  είναι  με  διαφορά  πρώτοι.   Μακάρι  
να  έδειχναν  και  να  ήταν  μαζί  με  το  Σωματείο   σε  όλες  τις  δράσεις  και  τους  στόχους,  
με  τον  ίδιο  ζήλο.   

Τους  θυμίσαμε  για  πολλοστή  φορά,  ότι  όλα  όσα  ζητάνε  τα  έχουμε  συζητήσει  
και  αναλύσει  σε  προηγούμενες  συνεδριάσεις  και  ότι  το  Καταστατικό  του  Σωματείου  
μας,  δίνει  λύσεις  και  απαντήσεις  σε  όλα  όσα  ζητάνε.   

Στο  τέλος  της  συνεδρίασης,  η  πρόταση  που  τέθηκε  από  την  παράταξη  της  
ΣΥΝΔΕΣΥ  προς  ψήφιση,  δεν  είχε  καμία  σχέση  με  τα  θέματα  της  επιστολής  που  
έστειλαν  για  να  συγκληθεί  έκτακτο  Δ.Σ.  Κατέθεσαν  λοιπόν  πρόταση,  να  υπάρξει  
γνωμοδότηση  του  Νομικού  Συμβούλου  του  ΠΣΕΕΠ  για  το  αν  είναι  νόμιμη  η  
λειτουργία  του  Σωματείου  ως  έχει.  Στα  υπόλοιπα  θέματα  που  ήλθαν  για  ψήφιση,  
όπως  η  έγκριση  ποσού  για  το  τραπέζι  της  βάρδιας  στο  Νότο,  οι  συνάδελφοι  από  τη  
ΣΥΝΔΕΣΥ  δήλωσαν  απόντες,   καθώς  και  ο  συνάδελφος  από  το  Αγωνιστικό  Μέτωπο,  
αλλά  ήξεραν  να  παραγγείλουν  γνωμοδότηση,  γνωρίζοντας  ότι  οι  γνωμοδοτήσεις  
κοστίζουν.   Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι  συνάδελφοι  της  ΣΥΝΔΕΣΥ  έκριναν  σκόπιμη  
αυτή  τη  δαπάνη;;;   

 Τα  συμπεράσματα  δικά  σας … 

Το  Σωματείο  λειτουργεί  απολύτως  νόμιμα,  με  γνώμονα  το  Καταστατικό  και 
όποτε  επικουρικά  χρειαζόμαστε   νομική  υποστήριξη  για  σοβαρά  ζητήματα,  την  έχουμε. 

Η  Δημοκρατία  δεν  έχει  αδιέξοδα  και  το  Καταστατικό  μας,  δίνει λύσεις  σε  όλα.   
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Στην  παρούσα  φάση,  Αρχαιρεσίες  γίνονται  με  έναν  τρόπο.  Συλλογή  
υπογραφών,  Γενική  Συνέλευση  και  οι  εργαζόμενοι  θα  αποφασίσουν  αν  θέλουν  
εκλογές,  διότι  το  παρών  Δ.Σ.  θα   τηρήσει  όλες  τις  διαδικασίες  του  Καταστατικού,  σε  
αντίθεση  με  κάποιους  που  δεν  το  σεβάστηκαν.   

Είναι  πολύ  νωπή  η  εντολή  που  μας  έδωσαν  οι  συνάδελφοι  πριν  εννέα  μήνες.  
Αν  κάποιοι  θέλουν  κάθε  τρεις  και  λίγο  εκλογές   για  τις  καρέκλες  και  δεν  τους  
ενδιαφέρει  τίποτε  άλλο,  λυπούμαστε  αλλά  δεν  θα  τους  κάνουμε  το  χατήρι.   Το  
Σωματείο  πρέπει  να  λειτουργήσει. 

Η  Δημοκρατία  και  η  καταστατική  λειτουργία  στο  Σωματείο  μας  έχει  επανέλθει  
από  τον  Ιούνιο  του  2021.   Δεν  θα  επιτρέψουμε  σε  κανέναν,  που  έχει  βαλθεί,  να  την  
ξαναδιαταράξει.   

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

  

 Προτεραιότητά  μας  αυτό  το  διάστημα  είναι  η  κωδικοποίηση  των  προηγούμενων 
ΕΣΣΕ,  Εσωτερικών  Κανονισμών,  Πρακτικών  Συμφωνίας  καθώς  και  το  διεκδικητικό  
πλαίσιο  για  τη  νέα  ΕΣΣΕ  &  Εσωτερικό  Κανονισμό.  Επίσης  υπάρχουν  πολλά  και  
σοβαρά  καθημερινά  θέματα  τα οποία  χρήζουν  άμεσων  λύσεων  και  με όλα  τα  
παραπάνω  ασχολούμαστε  και  θα  συνεχίσουμε  το  επόμενο  χρονικό  διάστημα. 

 Αντί  λοιπόν  συνάδελφοι  της  ΣΥΝΔΕΣΥ  να  ασχολείστε  με  δήθεν  προβλήματα  
λειτουργίας  του  Σωματείου,  καλά  θα  κάνετε  να  μην  αποπροσανατολίζετε  τους  
συναδέλφους  και  να  μην  στέλνετε  λάθος  μηνύματα  προς  την  Εταιρεία,   όπως  κάνατε  
στην  ΕΣΣΕ  του  2011. 

   

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
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