ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ».
Αγία Παρασκευή 29/11/2021

Στην 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ την Τετάρτη
22/11/2021, στην οποία υπήρξε απαρτία, συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης και η από 18/10/2021 αίτηση της πρωτοβάθμιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ» (Ε.Ε.ΕΡΤ)
με την οποία η τελευταία αιτείται την ένταξή της στην ΠΟΣΠΕΡΤ.
Η Ε.Ε.ΕΡΤ κατέθεσε επίσης το Καταστατικό της και το Πρακτικό των τελευταίων
αρχαιρεσιών της, χωρίς τις απαιτούμενες επικαιροποιήσεις.
Μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος της αίτησης και αφού εξακριβώθηκε
ότι, η Ε.Ε.ΕΡΤ δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να
προχωρήσουν οι ενέργειες έγκρισης, το ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ αποφάσισε ομόφωνα να
ακολουθήσει η Ε.Ε.ΕΡΤ τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες όπως αυτές
προβλέπονται αφ’ ενός από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 και του άρθρου 10
παρ. 1β του Ν. 1264/1982 και αφ’ ετέρου από την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του
Καταστατικού της ΠΟΣΠΕΡΤ.
Προς διευκόλυνση της Ε.Ε.ΕΡΤ ενημερώνουμε περαιτέρω ότι:
1. Από τις παραπάνω προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 1264/1982 προκύπτει
ότι:
Κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο μπορεί να είναι μέλος αποκλειστικά και μόνο
μίας ομοσπονδίας και ότι η εκλογή των αντιπροσώπων θα αφορά την
συγκεκριμένη ομοσπονδία, της οποίας το σωματείο φέρει την ιδιότητα του
μέλους.

2. Με βάση το Καταστατικό της ΠΟΣΠΕΡΤ προβλέπεται ότι:
«2. Για να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, το ενδιαφερόμενο σωματείο πρέπει να
υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιό της:
α) Αίτηση εγγραφής.
β) Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του με την απόφαση
για την εγγραφή στην ΠΟΣΠΕΡΤ και την αποδοχή του Καταστατικού της.
γ) Κυρωμένα αντίγραφα του ισχύοντος Καταστατικού του και των δικαστικών
αποφάσεων αναγνώρισης και έγκρισης τυχόν τροποποιήσεών του.
δ) Αντίγραφο πρακτικού των τελευταίων αρχαιρεσιών του και απόσπασμα πρακτικού
συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα.
ε) Αντίγραφο του Μητρώου των μελών του και απόσπασμα πρακτικών Γ.Σ. που
περιέχει την απόφαση για την αντιπροσώπευση στη ΓΣΕΕ μέσω της ΠΟΣΠΕΡΤ ή μέσω
του οικείου Εργατικού Κέντρου.
στ) Υπεύθυνη δήλωση της Διοίκησής του ότι το Σωματείο δεν ανήκει σε άλλη
Ομοσπονδία.»
Περιμένουμε όπως μεριμνήσετε για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

