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Η ΠΑΣΚ Εκπ/κών Π.Ε. Τρικάλων, ζήτησε την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας, για τις 
παρατυπίες που έγιναν στις αρχαιρεσίες στις 21 Οκτωβρίου 2009. 

Κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και ηθικής, αλλοίωσε το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚ, το 
οποίο οι εκπρόσωποί της κατέθεσαν στο ∆.Σ. του Συλλόγου, προκειµένου να εκτυπωθεί για τις 
αρχαιρεσίες εκλογής νέου ∆.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής. Και συγκεκριµένα δεν συµπεριέλαβε 
στο ψηφοδέλτιο, τον υποψήφιο Ζάµπρα ∆ηµήτριο του Αθανασίου. Να σηµειωθεί πως έγινε 
ανακήρυξη των υποψηφίων στο ∆.Σ. του Συλλόγου και γράφτηκε στο πρακτικό το όνοµα του 
υποψηφίου µας, όπως στη δηµοσίευση των παρατάξεων και των υποψηφίων στον τοπικό τύπο, 
υπήρχε κανονικά το όνοµα του. 

Η απουσία του ονόµατός του από το ψηφοδέλτιο, έγινε αντιληπτή από την παράταξη µας, 
µισή ώρα περίπου µετά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Αµέσως, ενηµερώθηκε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου και ζητήσαµε σύγκληση του ∆.Σ. να πάρει θέση και να ζητήσει από τους 
∆ικαστικούς Αντιπροσώπους να σταµατήσουν την ψηφοφορία. Για να γινόταν αυτό, έπρεπε να 
υπάρχει σχετική αίτηση από το απερχόµενο ∆.Σ. κι όχι από έναν συνδυασµό. Φυσικά, η πρόταση 
µας πέρασε απαρατήρητη από την παράταξη της ∆ΑΚΕ. 

Τονίζουµε εδώ, ότι την ευθύνη για την παραλαβή των ψηφοδελτίων από τις παρατάξεις, 
τον έλεγχο τους, την αποστολή τους προς το τυπογραφείο για εκτύπωση και τον επανέλεγχό 
τους µετά την εκτύπωση, είχε το προεδρείο του ∆.Σ. του Συλλόγου µας, που ελέγχεται από τη 
∆ΑΚΕ. 

Επίσης, παρόλο που το καταστατικό του Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Τρικάλων 
(άρθρο 18 παράγραφος 2), προβλέπει ρητά, ότι τα ονόµατα των υποψηφίων θα αναγράφονται στο 
ψηφοδέλτιο µε αλφαβητική σειρά, το ψηφοδέλτιο της ∆ΑΚΕ δεν είχε συνταχτεί µε αλφαβητική 
σειρά. Και συγκεκριµένα ο υποψήφιος µε α/α 9 στο ψηφοδέλτιο έπρεπε να έχει α/α 4. 

Περιµέναµε από το απερχόµενο ∆.Σ. του Συλλόγου, µιας και όπως αναφέρθηκε, το 
Προεδρείο ελέγχεται από τη ∆ΑΚΕ, να δείξει την απαιτούµενη ευθιξία και να ζητήσει εκ νέου τη 
διεξαγωγή των εκλογών. 

Για τους λόγους αυτούς η παράταξη της ΠΑΣΚ έχει ηθική υποχρέωση απέναντι στον 
συνάδελφο µας, που του στερήθηκε το δικαίωµα της εκλογής, αλλά και λόγω της τελικής 
αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσµατος, η οποία και στέρησε την πρωτιά στην παράταξη 
µας, να στηρίξει την νοµιµότητα της εκλογικής διαδικασίας. Η µικρή διαφορά των 8 
ψηφοδελτίων (357 ∆ΑΚΕ – 349 ΠΑΣΚ), θα είχε καλυφθεί από τις ψήφους του υποψηφίου µας, 
που δεν ψήφισε για ηθικούς λόγους και από άλλους προσωπικούς του φίλους, που κι αυτοί δεν 
ψήφισαν, διαµαρτυρόµενοι για την παράλειψη που έγινε. 

Για τις ανωτέρω πρωτοφανείς και απαράδεκτες ενέργειες, για τις παραβάσεις των νόµων και 
του καταστατικού που έχουν διαπραχθεί, η παράταξη µας έκανε ένσταση µε ασφαλιστικά µέτρα, 
πιστεύοντας ακράδαντα, στη θετική απάντηση της δικαιοσύνης. Στη συνέχεια µε αίτηση µας θα 
ζητήσουµε τον ορισµό προσωρινής διοίκησης, µέχρι να γίνουν νέες αρχαιρεσίες, που θα 
διασφαλίζουν την νοµιµότητα των εκλογών και του εκλογικού αποτελέσµατος.  


