
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΣ 

Δεν είναι δυνατόν να λάβουμε σήμερα απόφαση για σύγκληση τακτικής 

εκλογοαπολογιστικής ΓΣ και να προσδιορίσουμε τον τόπο και τον χρόνο της 

διεξαγωγής της.  

Σήμερα και ως τα τέλη του μήνα απαγορεύονται λόγω της πανδημίας οι 

εκδηλώσεις των σωματείων, τα συνέδρια και γενικά οι συναθροίσεις. Η 

απαγόρευση αυτή δεν γνωρίζουμε έως πότε θα ισχύσει.  

Σε όλες τις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει συγκέντρωση ομάδων πολιτών, 

επιβάλλεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των 

παρευρισκομένων. Αυτό σημαίνει ότι για τη ΓΣ του ΣΣΙΛΤΕ απαιτείται χώρος 

επαρκής για 1.000 άτομα με τήρηση της ως άνω απόστασης, δηλαδή χώρος 

άνω των 2.000 τ.μ. Σήμερα απαγορεύεται η πραγματοποίηση συνεδρίων και 

εκδηλώσεων στα ξενοδοχεία, τα γήπεδα λειτουργούν χωρίς την παρουσία 

κοινού και γενικά δεν υπάρχει δυνατότητα εύρεσης κατάλληλου χώρου.  

Επομένως είναι αδύνατον σήμερα να λάβουμε συγκεκριμένη απόφαση για την 

σύγκληση της ΓΣ αφού δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι θα επιτρέπει ο νόμος 

από τον Ιούλιο και υπό ποιες προϋποθέσεις.  

Κυρίως όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μεγάλη μερίδα των μελών 

του ΣΣΙΛΤΕ είναι συνάδελφοι με προβλήματα υγείας, που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες και επομένως, ακόμα κι αν επιτραπεί η πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων συνεδρίων και πολυπρόσωπων συνελεύσεων, πάρα πολλά από 

τα μέλη του ΣΣΙΛΤΕ αντικειμενικά, για σοβαρούς λόγους υγείας, δεν θα 

μπορούν να συμμετέχουν. Πολύ περισσότερο, τη στιγμή που η ΓΣ με βάση τις 

προθεσμίες του καταστατικού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος 

Ιουλίου. Η λήψη απόφασης για την σύγκληση εκλογοαπολογιστικής ΓΣ εν μέσω 

καλοκαιριού και ενώ δεν έχουν πλήρως αρθεί οι περιορισμοί και τα μέτρα 

προστασίας κατά του κορωνοϊού ισοδυναμεί με απόφαση αποκλεισμού 

πολλών μελών του ΣΣΙΛΤΕ από το βασικό και κυριαρχικό δικαίωμά τους να 

συμμετέχουν στη ΓΣ.  

Εμείς, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε μία απόφαση που αποκλείει τα μέλη 

του Συλλόγου από τη ΓΣ και τους στερεί τα καταστατικά δικαιώματά τους. Μια 

τέτοια απόφαση είναι βαθιά αντιδημοκρατική και επιπλέον παράνομη, γεγονός 

που μπορεί να εμπλέξει τον Σύλλογο σε μελλοντικές δικαστικές περιπέτειες.  
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