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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Προς:
 Μ.Μ.Ε.

Αναφορικά με το έγγραφο της ΟΕΝΓΕ προς τον Υπουργό Υγείας της 
18/1/2008, το οποίο παραποιεί τελείως το πνεύμα και το γράμμα της 
απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ (17/1/2008), 
διαμαρτυρόμαστε έντονα και εγκαλούμε τον Πρόεδρο του Γενικού 
Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ Στάθη Τσούκαλο για πραξικοπηματική παραποίηση 
των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου.

Καταγγέλλουμε την ενέργεια αυτή ως ανέντιμη και απαιτούμε την 
άμεση ανάκληση του επαίσχυντου και ψευδούς αυτού εγγράφου και 
την αποστολή νέου εγγράφου στο οποίο θα διατυπώνεται σαφώς η απόφαση 
του  Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ της 17/1/2008.

Η απόφαση του Γ.Σ. της  17/1/2008 ήταν η εξής:

"Η ΟΕΝΓΕ διαπραγματεύεται με το Υπουργείο μόνο στη βάση των αποφάσεων του 
Γενικού Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου"

Είναι φανερό ότι η παραπάνω απόφαση ουδεμία σχέση έχει με τα όσα 
αναφέρει ο κ. Τσούκαλος στην επιστολή του προς το Υπουργείο και η οποία 
επισυνάπτεται όπως επίσης θεωρούμε προφανές ότι η επιστολή αυτή δεν 
αναγνωρίζεται από την Ένωσή μας και δεν μας εκπροσωπεί.

                      
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τερζής Στάθης

Ο Γραμματέας

Γιαννάκενας Κων/νος
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Προς:


· Μ.Μ.Ε.

Αναφορικά με το έγγραφο της ΟΕΝΓΕ προς τον Υπουργό Υγείας της 18/1/2008, το οποίο παραποιεί τελείως το πνεύμα και το γράμμα της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ (17/1/2008), διαμαρτυρόμαστε έντονα και εγκαλούμε τον Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ Στάθη Τσούκαλο για πραξικοπηματική παραποίηση των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου.

Καταγγέλλουμε την ενέργεια αυτή ως ανέντιμη και απαιτούμε την άμεση ανάκληση του επαίσχυντου και ψευδούς αυτού εγγράφου και την αποστολή νέου εγγράφου στο οποίο θα διατυπώνεται σαφώς η απόφαση του  Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ της 17/1/2008.

Η απόφαση του Γ.Σ. της  17/1/2008 ήταν η εξής:


"Η ΟΕΝΓΕ διαπραγματεύεται με το Υπουργείο μόνο στη βάση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου"


Είναι φανερό ότι η παραπάνω απόφαση ουδεμία σχέση έχει με τα όσα αναφέρει ο κ. Τσούκαλος στην επιστολή του προς το Υπουργείο και η οποία επισυνάπτεται όπως επίσης θεωρούμε προφανές ότι η επιστολή αυτή δεν αναγνωρίζεται από την Ένωσή μας και δεν μας εκπροσωπεί.

Για το Δ.Σ.
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Τερζής Στάθης

		

		Ο Γραμματέας




Γιαννάκενας Κων/νος







