
 

 

 

 

 

 

 
 

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ   

 
Το νέο ΔΣ του Συλλόγου, που προέκυψε από τις εκλογές της 10ης Δεκέμβρη (3  

ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ,  2 Α.Ρ.ΠΑ,  2 Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ), συνεδρίασε για πρώτη φορά τη Δευτέρα, 15 Δεκέμβρη 

με θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα. 

           Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση καταθέσαμε πρόταση για συγκρότηση του ΔΣ σε 

προγραμματική βάση, σε συνεργασία με την Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ. 
 

           Η πρότασή μας στηρίχτηκε: 
 

 Στην αναγκαιότητα της απεμπλοκής της λειτουργίας του ΔΣ από τον  

προσωποκεντρικό  - γραφειοκρατικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό της αδράνειας, της 

υποταγής και της εναντίωσης στις συλλογικές διαδικασίες.  

 Στη δυνατότητα συνεργασίας σε προγραμματική βάση με την Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ και   

συμπόρευσής μας σε πολλά ζητήματα (αξιολόγηση, λειτουργία Συλλόγου, στάση 

απέναντι σε στελέχη με αυταρχικές συμπεριφορές κ.ά) 
 

 Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των εκλογών (2η  

θέση Α.Ρ.ΠΑ, 3η θέση Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ) θέσαμε υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου, 

προτείνοντας ταυτόχρονα συνεργασία σε άλλες θέσεις του ΔΣ με την Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ. 

 Η πρόταση της Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ ήταν η συγκρότηση του ΔΣ να γίνει με αντιπροσωπευτικό –  

αναλογικό τρόπο, με προϋπόθεση τη συμμετοχή όλων. (πρόεδρος: ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ, αντιπρόεδρος: 

Α.Ρ.ΠΑ, γραμματέας: Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ και αναλογική συμμετοχή στις υπόλοιπες θέσεις) 

 Με εκφρασμένες τις παραπάνω θέσεις ξεκίνησε η ψηφοφορία για τη θέση του  

προέδρου. Οι υποψηφιότητες ήταν από την ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ και από την Α.Ρ.ΠΑ. Η υποψηφιότητα 

της ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ πήρε 3 ψήφους, η υποψηφιότητα της Α.Ρ.ΠΑ πήρε 2 ψήφους και 

υπήρξαν και δύο λευκές ψήφοι (Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ). Με βάση το καταστατικό ο πρόεδρος στην 

πρώτη ψηφοφορία πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία 4 στους 7.  Άρα δεν εξελέγη  πρόεδρος 

και πήγαμε σε επόμενη συνεδρίαση στις 22 Δεκέμβρη. 

 Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, 22 Δεκέμβρη επαναλάβαμε τη θέση μας για συγκρότηση 

του ΔΣ σε προγραμματική βάση με την Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ. Οι άλλες δύο παρατάξεις (ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ και 

Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ) δεν άλλαξαν επίσης στάση. Το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας ήταν 

ίδιο με της πρώτης (ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ: 3 ψήφοι,  Α.Ρ.ΠΑ: 2 ψήφοι και 2 λευκές ψήφοι 

(Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ). Δεν εξελέγη πάλι πρόεδρος γιατί χρειαζόταν ξανά απόλυτη πλειοψηφία. 

 Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη τρίτη προσπάθεια συγκρότησης, στην οποία απαιτούνταν 

σχετική πλειοψηφία (όποιος έπαιρνε τις περισσότερες ψήφους). 

 Στην τοποθέτησή μας, εκτιμώντας το σημαντικό ρόλο που έχει η θέση του προέδρου για 

τη λειτουργία του ΔΣ και του Συλλόγου γενικότερα, καταθέσαμε πρόταση προς την 

Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ για εναλλαγή στη θέση του προέδρου ανά εξάμηνο (6 μήνες Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ, 

6 μήνες Α.Ρ.ΠΑ). 
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 Δυστυχώς η Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ τοποθετήθηκε αρνητικά και σε αυτή τη νέα πρόταση 

από πλευράς μας. 

 Μετά από αυτό εμείς δηλώσαμε ότι δε θα συμμετέχουμε σε ένα προεδρείο που θα 

εκφράζει τον προσωποκεντρικό – γραφειοκρατικό – κυβερνητικό  συνδικαλισμό της 

αδράνειας και της υποταγής και που δε θα διστάζει ακόμα και να παραβιάζει αποφάσεις 

του ΔΣ του Συλλόγου με διάφορα προσχήματα. 

 Η Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ έχει τεράστια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του ΔΣ και του 

Συλλόγου για τη συνδικαλιστική χρονιά 2014 – 2015, επιλέγοντας ουσιαστικά τη λογική των 

ίσων αποστάσεων από τις παρατάξεις ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ και Α.Ρ.ΠΑ. Με τη στάση της σε όλη τη 

διαδικασία για τη  συγκρότηση του ΔΣ απέδειξε περίτρανα ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου η 

συνεργασία των αριστερών δυνάμεων, τουλάχιστον σε επίπεδο ΔΣ πρωτοβάθμιων 

σωματείων, δεν την ενδιαφέρει καθόλου η ουσιαστική λειτουργία του ΔΣ και του 

Συλλόγου, δεν την ενδιαφέρει να αποκτήσει αγωνιστικό προσανατολισμό ο Σύλλογος, 

αλλά πρωταρχικός στόχος της είναι η υπεράσπιση της κομματικής γραμμής.  

  

 

 Τελικά το νέο ΔΣ του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

 

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής (ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ) -  3 υπέρ,  2 κατά (Α.Ρ.ΠΑ),  2 λευκά (Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ) 

Αντιπρόεδρος: (η θέση παρέμεινε κενή) 

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη (ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ) -  3 υπέρ,  2 κατά (Α.Ρ.ΠΑ),  2 λευκά 

(Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ) 

Ταμίας: Μπάμπης Σακαλίδης (ΔΗ.ΣΥ/ΠΑΣΚ) -  3 υπέρ,  2 κατά (Α.Ρ.ΠΑ),  2 λευκά (Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ) 

Ειδικός Γραμματέας: (η θέση παρέμεινε κενή) 

Μέλη:  Γιώργος Γεωργιόπουλος 

            Κώστας Τουρλούπης 

            Κώστας Κόλλιας 

            Μίνα Ακτύπη 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Χρόνια πολλά! 
 

 

Καλή Χρονιά! 
 

Ευχές για υγεία και δύναμη σε όλους και 

όλες! 


