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Κύριοι,
Σας ενημερώνου
υμε ότι το ΔΣ/ΝΕΑ
Δ
ΑΛΑΙ Α κοινοποίη
ησε την επισττολή του θέ ματος στα Μέλη
Μ
του Συλλόγου. Υπήρξαν
Υ
έντο
ονες αντιδρά
άσεις από το σκεπτικό τη
ης απάντηση ς του ΥΦΕΘΑ
Α.
Όπω
ως έχει περιγγραφεί στην από 21/1/20013 επιστολλή του Συλλόγου μας, το περιεχόμενο
ο και
η θέέση μας δεν αποκρύπτει σε καμία πεερίπτωση πρ
ροσπάθεια παρέμβασης στην λειτουρ
ργία,
οργά
άνωση και λήψη αποφάσεων του ΟΣΣΜΑΕΣ.
Η κο
οινή λογική επιτάσσει
ε
όττι οι επιτυχίεες πραγματοποιούνται με συλλογική προσπάθεια
α και
όχι με μονομερείς αποκλεισμούς, ιδίίως σήμερα
α που βιώννουμε σαν χώρα δύσκκολες
π
όλοι μας να είμμαστε ιδιαιτέέρως
κοιννωνικές και οικονομικέςς καταστάσεεις και θα πρέπει
ευαισθητοποιημ
μένοι.
Παρρακαλούμε ως
ω εκ τούτου
υ όπως επαννεξετάσετε το
ο αίτημά μα
ας για την συυμμετοχή μέλους
του ΔΣ/ΝΕΑ ΑΛΑ
ΑΙΑ στις συννεδριάσεις τοου ΔΣ/ΟΣΜΑ
ΑΕΣ χωρίς διικαίωμα ψήφ
φου αλλά γιια να
θούν οι προττάσεις μας για
γ τα θέματτα που αφορρούν την περ
ριοχή
υποβληθούν και να συζητηθ
μας και μόνο τα
α οποία βιώνουμε καθημ
μερινά και ωςς εκ τούτου είμαστε
ε
γνώ
ώστες.
Εξ’ άλλου ο Σύλλογος ΝΕ
ΕΑ ΑΛΑΙΑ έέχει αποδείξει έμπρακττα την συμμβολή του στην
επισ
σήμανση τω
ων προβλημ
μάτων της π
περιοχής ΟΣΣΜΑΕΣ Μαλ
λεσίνας καιι έχει υποβ
βάλει
αξιό
όλογες προτά
άσεις για τηνν επίλυση αυ
υτών.
Κατό
όπιν αυτών παρακαλούμ
π
με για την επ
πανεξέταση του
τ αιτήματός μας.
Για το Δ
Διοικητικό Συ
υμβούλιο
Ο Πρόεδ
δρος

ας
Ο Γενικόςς Γραμματέα

Γεράσιμος Ια
ατρέλλης
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