Συγκρότηση Προεδρείου Ε.Ε της ΠΟΕΔΗΝ: Με αποκλεισμούς Παρατάξεων και «καθεστώς
ιδιοκτησίας» ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ το νέο Προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ.
Σήμερα, Δευτέρα 26/2, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ και η
νέα 11μελής Εκτελεστική Επιτροπή. Μετά από ψηφοφορία, αναδείχτηκε η νέα Ε.Ε που
αποτελείται από 4 μέλη της ΠΑΣΚΕ, 2 μέλη της ΔΑΚΕ, 2 μέλη του ΠΑΜΕ, 2 μέλη του ΑΡΜΑ
και 1 μέλος της παράταξης ΑΑΑ. Από τη Παράταξη μας εκλεχτήκαν ο Παναγιώτης Παντέλης
και ο Θοδωρής Κωνσταντινίδης.
Μετά την συγκρότηση της Ε.Ε, κατατέθηκαν προτάσεις για τη συγκρότηση του Προεδρείου.
Εμείς, σαν Παράταξη, καταθέσαμε πρόταση για τη Δημοκρατική Λειτουργία της Ε.Ε . Με
αφορμή τη πρακτική που επέδειξε η πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ τα προηγούμενα 2 χρόνια,
καταστήσαμε σαφές ότι δεν θα συμμετέχουμε σε ένα Προεδρείο που οι αποφάσεις, θέσεις
και παρεμβάσεις δεν θα αποφασίζονται συλλογικά και δημοκρατικά, σεβόμενοι τις
πλειοψηφίες που θα διαμορφώνονται. Δεν επιδιώκουμε μια θέση στο Προεδρείο για τη
καρέκλα, αλλά για να συμβάλουμε ουσιαστικά στη Δημοκρατική και θεσμική λειτουργία της
Ε.Ε της ΠΟΕΔΗΝ.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιωθήκαμε για τις μεθοδεύσεις και τους αποκλεισμούς
που είχαν αποφασίσει ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ. Για πρώτη φορά-τα τελευταία χρόνια- η εισήγηση της
πλειοψηφίας δεν ήταν αντιπροσωπευτικό-αναλογικό Προεδρείο, αλλά πρότεινε τον
αποκλεισμό της παράταξης ΑΑΑ και τη θέση της να τη πάρει η ΠΑΣΚΕ.
Χωρίς άλλη κουβέντα, ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ ψήφισαν τη πρότασή τους , παίρνοντας τις θέσεις του
Προέδρου, Οργ. Γραμματέα, Ταμία και Γ. Αντιπροέδρου η ΠΑΣΚΕ και Γεν. Γραμματέα,
Αναπλ. Γραμματέα η ΔΑΚΕ. Τέλος για ξεκάρφωμα, άφησαν κενές τις θέσεις του Α.
Αντιπροέδρου ( για το ΠΑΜΕ) και του Β. Αντιπροέδρου( για το ΑΡΜΑ).
Για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια, πλέον το Προεδρείο θα είναι με μέλη της ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ, ενώ ΟΛΕΣ οι άλλες Παρατάξεις δεν θα συμμετέχουν στο Προεδρείο, με αποκλειστική
ευθύνη των Παρατάξεων ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ. Η απόφαση αυτή «δείχνει» ξεκάθαρα πως και το
επόμενο διάστημα θα κυριαρχήσουν πρακτικές και πολιτικές παρεμβάσεις που ζήσαμε το
προηγούμενο διάστημα και πιστεύαμε ότι δεν θα τις ξαναδούμε..

Είναι προφανές ότι ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, θα συνεχίσουν να λειτουργούν το Προεδρείο με την αρχή
«έχουμε τη πλειοψηφία και κάνουμε ότι θέλουμε» όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
Σε ένα τέτοιο Προεδρείο όχι μόνο δεν έχουμε καμιά θέση αλλά και θα σταθούμε απέναντι,
καταγγέλλοντας στους εργαζόμενους τις επιλογές της πλειοψηφίας ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ.
Υ.Γ: Είναι χαρακτηριστικό των «προγραφών» που είχε σχεδιάσει η πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ
η αιτιολόγηση της πρότασης να πάρει η ΠΑΣΚΕ τη θέση του Γ Αντιπροέδρου. Δήλωσε ότι «
θέλουν τη θέση του Γ Αντιπροέδρου για να αντικαθιστά το Πρόεδρο όταν λείπει!!» Δηλαδή
μαθαίνουμε νέα συνδικαλιστικά ήθη.. Δεν αντικαθιστά το Πρόεδρο, όταν λείπει, ο Α
Αντιπρόεδρος, ούτε ο Β Αντιπρόεδρος αλλά ο Γ Αντιπρόεδρος!!. Μάλλον μας κορόιδεψαν
στην ΑΔΕΔΥ, που πήραμε τη θέση του Α Αντιπροέδρου. Θα ζητήσουμε να πάρουμε το Γ
Αντιπρόεδρο. Ευτυχώς που η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) μας άνοιξαν τα μάτια..

