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ΘΕΜΑ: Αίηημα άμεζης ζσνάνηηζης 

 

Κε Τθππνπξγέ, 

 

Η ΠΟΤΠ, κεηά ηηο θαηαγγειίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ γηα ηηο πξάμεηο θαη 

ηηο πξαθηηθέο ηεο Γηεπζύλνπζαο πκβνύινπ θαο Διέλεο Γηαλλαθνπνύινπ,  δήηεζε εγγξάθσο 

ζπλάληεζε καδί ζαο, από ηηο 31/07/2017 θαη πξνθνξηθώο άιιεο 2 θνξέο,  γηα  λα ζαο  

εθθξάζνπκε ηηο απόςεηο καο θαη λα αθνύζνπκε ηηο δηθέο ζαο, δηόηη ζηνλ Οξγαληζκό πνπ 

επνπηεύεηε, θαηαζηξαηεγνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο  θαηαγγειίεο, βαζηθά εξγαζηαθά, 

ππαιιειηθά θαη δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα θαη αζθείηαη έλαο ηδηόηππνο ηξόπνο δηνίθεζεο, πνπ 

κάιινλ παξαπέκπεη ζε άιιεο επνρέο. 

Γπζηπρώο κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεηε αληαπνθξηζεί. 

 

ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε, εθδόζεθε λένο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Οξγαληζκνύ, εξήκελ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαγγείιεη ηόζν ν ύιινγνο ησλ 

ππαιιήισλ, όζν θαη νη εθπξόζσπνη ησλ θνηλσληθώλ θνξέσλ ζην Γ.. ηνπ ΔΟΠΠΔΠ. 

Δπίζεο ζηηο 29/01/2018 ν ύιινγνο ησλ Δξγαδνκέλσλ κε δειηίν ηύπνπ επηθαηξνπνηεί  όιεο 

ηηο θαηαγγειίεο θαη  απνδνθηκάδεη ηο ζσνετή δημόζιο διαζσρμό ηων εργαζομένων αλλά και 

ηοσ Οργανιζμού από ηην ηωρινή Διοίκηζη, γεγονός ποσ θέηει ζε κίνδσνο ηην εργαζία 

ηοσς και ηο μέλλον ηοσ ΕΟΠΠΕΠ. 
 

Σέινο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ απνθάζηζε λα 

ζπδεηεζνύλ  όια ηα αλσηέξσ ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε Γεληθή πλέιεπζή ηνπο ζηηο 

6/02/2018, θαη λα εηζεγεζεί ζην ζώκα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πεξαηηέξσ θηλεηνπνηήζεηο, 

ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ζζελαξά ηα ζνβαξά δεηήκαηα πνπ πιήηηνπλ εδώ θαη θαηξό ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνύ κε επζύλε ηεο Γηνίθεζεο. 

  

Κε Τθππνπξγέ, 

 

  Η ΠΟΤΠ θαη ν ύιινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ,  δεηάκε άκεζε ζπλάληεζε καδί ζαο θαη 

πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ώζηε λα θαζνξίζνπκε ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο καο, ζύκθσλα θαη 

κε ηηο δηθέο ζαο απαληήζεηο. 

ε θάζε πεξίπησζε ζαο γλσξίδνπκε όηη ε ΠΟΤΠ ζα ζηαζεί δίπια ζηνπο 

εξγαδόκελνπο, ζηα δίθαηα αηηήκαηά ηνπο θαη απέλαληη ζε θάζε απζαηξεζία  θαη απηαξρηζκό 

ηεο δηνίθεζεο. 
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