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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Σπλάδειθνη νδεγνί, ε εθινγναπνινγηζηηθή Σπλέιεπζε έγηλε κε απόιπηε
επηηπρία ζηηο 6 Ννεκβξίνπ ζην Μέγαξν ηνπ Ο.Λ.Π. γηα ηελ έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ,
απνινγηζκνύ δξάζεο θαη γηα ηελ εθινγή Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο.
Καηά ηε δηαδηθαζία επί 102 ςεθηζάλησλ ππέξ ηεο Δξάζεο Απνινγηζκνύ θαη
πξνϋπνινγηζκνύ, ςήθηζαλ 84 ππέξ θαη 18 θαηά γηα ηελ εθινγή Εθνξεπηηθήο
Επηηξνπήο ν ζπλδπαζκόο ηεο ΕΣΕΟΦ πνπ είλαη θαη ε πιεηνςεθία ζηε Δηνίθεζε
έιαβε 70 ςήθνπο ελώ ην παξαηαμηαθό ηεο ΕΣΑΚ ΟΔΗΓΩΝ 32. Με αίζζεκα επζύλεο
ε ΕΣΕΟΦ πνπ έρεη θαη ηελ πιεηνςεθία ζηε Δηνίθεζε δελ πξνέβε ζε ελζηάζεηο πεξί
ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, δηόηη ην ςεθνδέιηην ηεο ΕΣΑΚ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΝ έπηαζε ην
κέηξν όπσο νξίδεη ην άξζξν 12 παξ. 5 ηνπ 1264/82 γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζώπνπ
γηα ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. Τν κέηξν ήηαλ 34 ςήθνη θαη ην ςεθνδέιηην ηεο ΕΣΑΚ
ΟΔΗΓΩΝ θαηακέηξεζε 32 έγθπξα ςεθνδέιηηα. Με λνκηθά ηεξηίπηα πάιη δνθίκαζαλ
λα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα ώζηε λα ππάξμνπλ ελζηάζεηο, λα ιήμεη ε Δηνίθεζε θαη
λα μαλαπξνζπαζήζνπλ λα πάλε πάιη ζε πξνζσξηλή δηνίθεζε κε ό,ηη ζπλεπάγεηαη
απηό: θιείζηκν ηνπ Σπλδηθάηνπ γηα θαλα ρξόλν. Ο ζπλδπαζκόο ηεο ΕΣΕΟΦ επί ηεο
νπζίαο ράξηζε ηελ έδξα ζην παξαηαμηαθό ςεθνδέιηην ηεο ΕΣΑΚ ΟΔΗΓΩΝ ηνπ ΠΑΜΕ
ΚΚΕ, ώζηε λα θπιήζνπλ νκαιά νη εθινγέο ηνπ Σπλδηθάηνπ, επηθπιαζζόκελνη λα
δηεπζεηήζνπκε ην πξόβιεκα κε ην άξζξν 12 παξ. 5 ηνπ λ. 1264/82 πεξί εθινγώλ κε
ηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Σπλδηθάηνπ.
Καινύκε όια ηα κέιε ηνπ Σπλδηθάηνπ λα ζηεξίμνπλ γηα κηα άιιε θνξά ηελ
πξνζπάζεηα ηεο ΕΣΕΟΦ γηα ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νδεγνί ζην ρώξν ηεο ρεξζαίαο κεηαθνξάο.
Τν άξζξν 12 παξ. 5 ηνπ λ.1264/82 νξίδεη ηα εμήο: «Οη έδξεο πνπ κέλνπλ
αδηάζεηεο θαη ν αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ δελ θαιύπηεηαη ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, θαηαλέκνληαη από κία ζηνπο
ζπλδπαζκνύο εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κηα έδξα ή έρνπλ
εθιέμεη αληηπξόζσπν θαη νη νπνίνη ζπγθεληξώλνπλ ππόινηπν ςεθνδειηίσλ
κεγαιύηεξν από ην 1/3 ηνπ εθινγηθνύ κέηξνπ θαη πνπ πιεζηάδνπλ
πεξηζζόηεξν ην εθινγηθό κέηξν».
Η ΕΣΑΚ ΟΔΗΓΩΝ δελ έβγαιε θακία έδξα ζηελ πξώηε θαηακέηξεζε άξα δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο ππόινηπεο, δηόηη δελ έπηαζε ην εθινγηθό κέηξν.
Σπλάδειθνη ηα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο γηα ην πνηνη ζέινπλ θιεηζηό ην Σσκαηείν όηαλ
δελ ηνπο βγαίλνπλ ηα θνπθηά. Γηα άιιε κηα θνξά ε ΕΣΑΚ ΟΔΗΓΩΝ δείρλεη ην
θνκκαηηθό ηεο πξόζσπν αδηαθνξώληαο γηα ηε βνύιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη
ηελ απόθαζε ησλ κειώλ ηεο.
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