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ΕΝΩπΙΟΙf ΙΙΑι§ΤΟΣ APnfia§OY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΦΥ Kff ΑΡΧΗΣ

§ΕΩΔΙΚ§ Γ$ΩΣΤοΙΙΘΙΗΣΙ{ - ΔΕηΩΕΗ

του πρωτοβÜθμιου Σωματεßου με την δπωνυμßα «ΣυνδικÜτο ΕργαζομÝνΙον ΦΑΣΑ

ri{ιl θυγατρlκþν αυτοý εταlρει(ß}νιι, Γτου εδρεýει στην ΑθÞνα, εΠß τηò οδΟý Ικιßνου,

αρ. 4 και üπωò εκπροσωπεßται νüμιμα.

πΡΦΣ

την εδρeýουσα στον ¶γιο ΙωÜννη ΡÝντη ΑττικÞò (Παρνασσοý 6), ανþνυμη

συγκοlν(ýνιακÞ εταιρεßα με την επωνυμßα «ΦΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚQΙηΤΩΙ{ΙΕΣ ΑΝΩΙψΥΙ¸Η

§ΤΑΙΡ§ΙΑ» και τον διακριτικü τßτλο «Φ.ΣΥ Α.Ε», και üπωò εκπροσωπεßται νüμιμα,

Σε απÜντηση τηò απü 29/ο4/2ο22 ε§þδικηò κλÞσηò-πρüσκλησηò σε

διαπραγμÜτευση, που μαò απευθýνατε, η οποßα και μαò επιδüθηκε την

Ο3/Ο5/2Ο22, σαò τονßφυμε τα ε§Þò:

¼πωò καλÜ γνωρßζετε, απü συσεÜσεωò τηò Ε.ΘΕ.Λ Α.Ε, καθολικÞ διÜδοΧοò τηò

οποßαò εßναι η ο.ΣΥ Α.Ε, λüγω τηò ιδιομορφßαò ßου παρεχομÝνου απü τουò οδηγοýò

Ýργου και λüγω τηò òρýσηò του ßδιου του συγκοινωνιακοý Ýργου εßναι αδýνατο να

διαθÝσουμε προσωπικü ασφαλεßαò κατÜ τη διÜρκεια τυΧüν απεργιακþν

κιγητοποιÞσεων που θα αποφασßσε1 η πρωτοβÜθμιια συνδικαλιστικÞ μαò οργÜνωση.

ολεò οι συγκοινωνιακÝò γραμμÝò καλýπτουν βασικÝò ανÜγκεò του Κοινωνικοý

συνüλου για üλεò τιò þρεò τηò ημÝραò.

Ετσι, η ειαιρεßα καιανοþνια5 απüλυτα τlò ιδιαιτερüτητεò, τιò δυσκολßεò Και τουò

κινδýνουò που εγτ<υμονδß μια ελλιπÝσòατη -σΧeδüν ανýπαρκτη- παροΧÞ

συγκοινωνιακοý Ýργου με ελÜχιστουò εργαζüμενουò ωò προσωπικü ασφαλεßαò,



ουδÝποιε üλα αυιÜ τα χρüνια μαò κÜλεσε να διαθÝσουμε οδηγοýò κατÜ τη διÜρκεια

των απεργιακþν μαò κινητοποιÞσεων.

Οπωò κα-λÜ γνωρßζετε, οι οδηγοß σεην παραμικρÞ καθυσεÝρηση δρομολογßου,

δÝΧονεαι ακüμη και επιθÝσειò απü το δυσαρεστημÝνο επιβατικü κοινü, με επισφαλÞ

την σωματικÞ τουò ακεραιüτητα. ΓεννÜται λοιπüν το ερþτηρτα ποιüò θα αναλÜβει την

ευθýνη, να ε§ασφαλßσει την ασφαλÞ και απρüσκοπτη για τουò εργαζüμενουò σΕCI

τιμüνι, ημτλειτουργßα τηò συγκοινΦνßαò σε καιρü απεργßαò.

ΙνΙε την παροýσα, σαò καλοýμε, αφοý ενημεροθεßτε απü τιò προηγοýμενεò

διοικÞσειò κα1 τουò αρμüδιουò υτßηρεσιακοýò παρÜγονιεò για το ανÝφιι<το του

αιτÞματüò σαò, να ακολουθÞσδτε κα1 σ9ιò την πÜγια και εθιμικÜ πλÝον ισ>òýουσα

τακτικÞ μη αναζητþνταò προσωπικü ασφαλεßαò απü τουò οδηγοýò, διüτι απλοýστατα

εßναι αδýναιο να οργανωθεß και νòι ετ<ιελεòπεß, στοιχειþδεò Ýστω, συγκοινωνιακü

Ýργο.

Επιφυλασσüμενοι των νομßμων δικαιωμÜτων βaS, αρμüδιοò Δικασεικüò

ΕηιμελητÞò παραγγÝλλειαι να επιδüσει νüμιμα την παροýσα προò την εδρεýουσα

στον ¶γιο ΙωÜννη ΡÝντη ΑττικÞò (Παρνασσοý 6), ανþνυμη συγκοlνΦνιακÞ εταιρεßα με
την θπωνυμßα «ΟΔΙΚΕΕ Σ¾ΤΚΦΞ§ΩΙ{ΙΕΣ ΑΙßrΩΙΓtΖlΙηΗ Ε*ΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικü

ιßýο «Φ,ΣΥ Α.§», η οποßα εκπροσωπεßται νüμψα, προò γντßιση τηò, και για τιò
νüμιμεò συνÝπειεò, αντιγρÜφονòÜò την ολüκληρη στην Ýκθεση επιδüσεωò του.
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