ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγία Παρασκευή 14/2/2020

Συνάδελφοι , συναδέλφισσες

Στην πρόσφατη έκτακτη γενική μας συνέλευση της 7/2/2020 όσο κι αν προσπάθησαν ο
απελθών πρόεδρος Κασιμάτης και συνοδεία του από το πρώην Δ.Σ να πυροδοτήσουν το
κλίμα πρίν ακόμα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων, τελικά
ακούστηκαν τα επιχειρήματα και οι απόψεις των μελών του προσωρινού Δ.Σ του
ΠΑΣΥΜΗΤΕ και εκείνων που έμαθαν να κρίνουν βλέποντας την αλήθεια απευθείας κι όχι
μέσα από τους παραμορφωτικούς καθρέφτες των κάθε λογής γυρολόγων του
παλαιοσυνδικαλισμού.

Έγινε ξεκάθαρο από την αρχή ποιός πραγματικά σέβεται την ελευθερία της φωνής και της
θέλησης των μελών του ΠΑΣΥΜΗΤΕ και
ποιος
προσπαθεί να την χειραγωγήσει με κραυγές και συνθήματα.
Ποιός
αντέχει να ακούσει την άλλη άποψη
και ποιος
θέλει να την φιμώσει,
ποιος
ενδιαφέρεται να ακούσει τι λέει το καταστατικό
και ποιος
το ερμηνεύει διαστέλλοντας ή συστέλλοντας κατά το δοκούν την ουσία των άρθρων του.
Ποιός τελικά σέβεται το κατασταστικό και το αναγνωρίζει ως τον μοναδικό «οδοδείκτη»
που δείχνει το πώς πρέπει να πορευόμαστε και να λειτουργούμε είτε ως εκλεγμένοι , είτε
ως διορισμένοι, είτε ως «Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών (που) είναι το ανώτερο και
κυρίαρχο όργανο του Σωματείου».

Ακόμα λοιπόν και η Γενική Συνέλευση δηλαδή το «ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του
Σωματείου» μας, δεν μπορεί να αυτονομηθεί θέτοντας νέα όρια στην «κυριαρχία» του πιο
πάνω ακόμα και από το καταστατικό μας, παίρνοντας μάλιστα αποφάσεις που είναι
αντίθετες με αυτό.
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Δυστυχώς για τους τύπου « βουλευτή Καλοχαιρέτα» ή τους τύπου «Γκρούεζα»
συνδικαλιστές, η αλήθεια είναι μία και αποτυπώνεται στους σαφέστατους ορισμούς των
άρθρων του καταστατικού μας, το οποίο εμείς του προσωρινού Δ.Σ σεβόμαστε απόλυτα και
τηρούμε κατά γράμμα.

Ο εκπρόσωπος λοιπόν του παλαιοσυνδικαλισμού Κασιμάτης γνωρίζει πολύ καλά το
καταστατικό και όταν το παραχαράσσει το κάνει απολύτως συνειδητά με πλήρη γνώση
όπως συνειδητά παραπλανεί με ψέματα και κολακείες μέλη που δεν έχουν πλήρη εικόνα
του καταστατικού και όλων όσων έχουν γίνει στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο.
Σκόπιμα παραχάραξε απευθυνόμενος στο σώμα της συνέλευσης όχι μόνο περιεχόμενο των
σχετικών άρθρων του κατασταστικού μας αλλά ακόμα και την απόφαση του δικαστηρίου
λέγοντας ότι «η μόνη αρμοδιότητα που έχει δοθεί από το δικαστήριο στο προσωρινό Δ.Σ
είναι η σύγκληση έκτακτης εκλογοαπολογιστικής γεν. συνέλευσης στις 17/2/20» (βλ.
πρακτικό προεδρείου Γ.Σ) ενώ ξέρει πως η απόφαση περιγράφοντας τα καθήκοντα του
προσωρινού Δ.Σ αναφέρει επι λέξει : «…με καθήκοντα να διαχειρίζονται τις
κατ΄επείγουσες και μη δεκτικές αναβολής υποθέσεις του καθ΄ου…».
Τον προκαλούμε να στείλει στα
emails
σας ολόκληρη την απόφαση του δικαστηρίου ώστε ελέυθερα και ανεπηρέαστα να κρίνετε
ποιος λέει την αλήθεια και ποιος είναι στην πραγματικότητα ο ψεύτης.

Παραχαράσσει και αποκρύπτει σκόπιμα, στην κατά τα άλλα παραληρηματική του
«αφήγηση», άρθρα του καταστατικού μας, που ορίζουν ακριβώς τις αρμοδιότητες το πότε
και το πώς γίνονται οι συνελεύσεις και οι εκλογές στο σωματείο μας όπως π.χ :

στο άρθρο 7 παρ 2 : « Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται κάθε Μάρτη…»

στο άρθρο 7 παρ. 4: «Η Γ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Δ.Σ. προς τα μέλη, όπου
αναγράφονται ο τόπος, η μέρα, η ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν .
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη 10 τουλάχιστον μέρες νωρίτερα αν πρόκειται για την
πρώτη τακτική Γ.Σ. και 3 τουλάχιστο μέρες νωρίτερα σ' οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
»
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στο άρθρο 9 παρ 1: «Στην τακτική Γ.Σ. κάθε τρίτου χρόνου, εκλέγεται πενταμελής
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), που αφού συμπληρωθεί με Δικαστικό ως Πρόεδρο,
έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών
,
καθώς και τριμελείς Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.), σε εκλογικά τμήματα που
συστήνονται
με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου»

στο άρθρο 10 παρ 1: «Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει μέσα σε δύο μέρες από την εκλογή της και
διενεργεί μέσα σε 30 μέρες από την προκήρυξη τους, εκλογές
, για
την ανάδειξη των Συλλογικών Οργάνων του Σωματείου και των Αντιπροσώπων του στις
ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανήκει»

Στο άρθρο 14 παρ. 1: «Τη διοίκηση του Σωματείου ασκεί δεκαπενταμελές Δ.Σ., που
εκλέγεται με καθολική μυστική ψηφοφορία τον Απρίλιο κάθε τρίτου χρόνου
.»

Είναι απόλυτα σαφές συνάδελφοι και συναδέλφισσες τι ορίζει το καταστατικό μας για τις
συνελεύσεις, το πώς και το πότε γίνονται οι εκλογές, που εξαρχής εμείς επιθυμούσαμε να
γίνουν.

Αυτοί λοιπόν που σέβονται μόνο στα λόγια αλλά δυστυχώς όχι στην πράξη το καταστατικό
μας, σας κρύβουν επιμελώς ότι η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού μας (το οποίο
όπως αναφέραμε περιγράφει και τα όρια της κυριαρχίας του ανώτερου οργάνου που είναι η
γενική συνέλευση) μπορεί να γίνει όχι από οποιαδήποτε γενική συνέλευση αλλά όπως
ορίζεται στο άρθρο 8 : «
Για την τροποποίηση του
Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον
μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων
» και κατόπιν να επικυρωθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Όλοι όμως γνωρίζουμε , ότι η
έκτακτη γενική μας συνέλευση της 7/2/2020 δεν ήταν και δεν μπορούσε να είναι
καταστατική, συνεπώς το καταστατικό μας ισχύει και οφείλουμε όλοι, πρώτοι εμείς του
προσωρινού Δ.Σ, να το τηρήσουμε.

Από την αρχή που δεχτήκαμε τον διορισμό μας ως προσωρινό Δ.Σ ξεκαθαρίσαμε δημόσια
και με ανακοινώσεις ότι ο σκοπός μας είναι να διεξαχθούν οι εκλογές του σωματείου μας
όπως ορίζει και τότε που ορίζει το καταστατικό μας. Ανακοινώσαμε επίσης έγκαιρα ότι οι
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προβλεπόμενες αρχαιρεσιακές συνελεύσεις θα γίνουν όπως εκείνο ορίζει τον ερχόμενο
Μάρτιο , όπου εκεί θα ορισθεί και η ακριβής ημερομηνία των εκλογών.

Όταν ο απελθών πρόεδρος Κασιμάτης και η συνοδεία του αποφασίσουν να εκπληρώσουν
τις κατασταστικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή να παραδώσουν όπως πρέπει το ταμείο και
τα πρακτικά, τότε το προσωρινό Δ.Σ θα έχει τη δυνατότητα να πάρει απόφαση και να
ορίσει την ακριβή ημερομηνία τον τόπο και την ώρα που θα γίνει η πρώτη αρχαιρεσιακή
συνέλευση (εκλογοαπολογιστική) τον ερχόμενο Μάρτιο.

Συνάδελφοι , συναδέλφισσες.

Για τον κ. Κασιμάτη ήταν «φιλολογική συζήτηση» η διαρκής αναφορά μας σε όσα ορίζει το
καταστατικό , ήταν «φιλολογική συζήτηση» οι αποκαλύψεις που έγιναν από το βήμα της
προαναφερθείσας έκτακτης Γ.Σ σε ότι αφορά στην αναποτελεσματικότητα της λεγόμενης
«σύμπραξης» (για ένα εξάμηνο διαπραγματεύονταν και διέδιδαν ψευδώς ότι τα πράγματα
πάνε καλά ακόμα και σε μισθολογικά θέματα μέχρι που τους διέψευσε ό ίδιος ο Δ.
Σύμβουλος και στελέχη της διοίκησης) αλλά και στις ψευδείς διαβεβαιώσεις που μοίραζε
δεξιά και αριστερά ο Κ. Κασιμάτης για το πόσα θα πάρει από την «εθελουσία» ο εκάστοτε
ακροατής του ( αυτή που όπως μας δήλωσε ο κ. Γαμπρίτσος «ναυάγησε») προκειμένου να
του υποκλέψει μια υπογραφή σε ένα ψήφισμα. Ήταν θέμα «φιλολογικής συζήτησης» η
καταγγελία μας για το πώς αυτό το ιστορικό και ισχυρό σωματείο κατάντησε να είναι η
ουρά της ΕΕΡΤ ή αργότερα του ΠΣΥΠΕΡΤ σε ότι αφορά στη διαπραγμάτευση της ΣΣΕ.

Συνάδελφοι οι εκλογές δεν μπλοκάρονται από κανέναν και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν με
ωμή παραβίαση του καταστατικού μας , όπως επιθυμούν και σχεδιάζουν εκείνοι που χθές
ζητούσαν από το δικαστήριο να δώσει εξάμηνη παράταση στη πρώην διοίκηση του
ΠΑΣΥΜΗΤΕ χωρίς καν να ορίζουν ημερομηνία εκλογών (στοιχεία από το δικόγραφο).

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος - Γ. Βωβός
Ο Γενικός Γραμματέας - Δ. Κούνης
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