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Οι μάσκες έπεσαν 

   Η χθεσινή τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας ασχολήθηκε επί τρεισίμισι 

σχεδόν ώρες με το θέμα της συνδρομής στη ΔΟΕ . Με ευθύνη της Υπέρβασης , της 

Εξόδου και της ΕΣΑΚ που δεν έκρυβαν τον διακαή πόθο τους για καρέκλες στην 

ομοσπονδία, τέθηκε εκ νέου και με ένταση το θέμα της συνδικαλιστικής συνδρομής στην 

ομοσπονδία γιατί η χρονιά όπως καταλαβαίνετε είναι εκλογική  ….και καλή η βάση του 

πρωτοβάθμιου σωματείου αλλά ακόμη καλύτερες οι καρέκλες της ομοσπονδίας. 

  Οι κολοτούμπες πολλές και από τους τρεις . Όμως φαίνεται πως ξεπερνούν τα όρια 

θεωρώντας μας αδαείς ιθαγενείς  όταν αποκρύπτουν και προσπαθούν να παραχαράξουν 

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης . Οι προτάσεις που 

κατατέθηκαν από τις παρατάξεις πήραν τις παρακάτω ψήφους που καταμετρήθηκαν 

ενώπιον όλων μας στη Γενική Συνέλευση 

 Πρόταση Υπέρβασης    54 ψήφους 

 Πρόταση Εξόδου          45 ψήφους 

 Πρόταση ΕΣΑΚ            10 ψήφους 

 Πρόταση Δημ. Συσπείρωσης    19 ψήφους 

Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου και της ΔΟΕ καμιά πρόταση δεν περνά  εφόσον 

καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων , δηλαδή το 50% + 

1 ψήφους. Άρα ο Σύλλογος μας μένει στην παλαιά του θέση για επιβολή στη ΔΟΕ 

ντε φάκτο συνδρομής 20 Ευρώ. 

 

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θεώρησε αυθαίρετα ότι περνά η πρόταση της 

Υπέρβασης για 27 Ευρώ συνδρομή και απόφαση  στην επόμενη συνέλευση μας ( χα … χα 

.. καλά ακούσατε ),   αν θα κάνουμε δεκτή την ταπεινωτική και τιμωρητική απαίτηση της 

ομοσπονδίας , που για να μας δώσει δικαίωμα ψήφου ζητά άλλα  είκοσι πέντε χιλιάρικα ( 

επίσης καλά ακούσατε) 

Οι άλλες παρατάξεις βέβαια Έξοδος και Εσακ θεωρούν η μεν πρώτη  ότι πρέπει να 

παζαρέψουμε το ποσό  η άλλη δε ότι να τους το δώσουμε αδιαπραγμάτευτα. Η 

συσπείρωση κατέθεσε την πιο καθαρή πρόταση όπου δε δεχόμαστε κανενός είδους 

διαπραγμάτευση  με ομοσπονδίες που αρνήθηκαν να στηρίξουν με ανακοίνωση μέλη μας, 

που έδρασαν  απεργοσπαστικά στην απεργία των καθηγητών    (ΑΔΕΔΥ) ,που όλοι 

ξέρουμε που έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας με τις τακτικές τους στο παρελθόν 

 

Συνάδελφοι δώστε το μήνυμα και ορθώστε την αξιοπρέπειά σας 

απέναντι στα συνδικαλιστικά τερτίπια που παίζουν μαζί μας  

Ψηφίστε τη Δημοκρατική Συσπείρωση    

 


