ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πρακτικό Σύσκεψης Υποψηφίων Προέδρων ΔΣ/ΕΑΑΑ
1.
Στην Αθήνα σήμερα τη 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00, συνήλθαν σε σύσκεψη οι υποψήφιοι Πρόεδροι ΔΣ/ΕΑΑΑ και η
ΚΕΦΕ, υπό την προεδρία του Προέδρου Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
στη αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ/ΕΑΑΑ με κύριο θέμα τις εκλογές 2018.
Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ως ακολούθως:
α.

Απτχος (Ι) ε.α. Σταύρος Φλάσκος, Πρόεδρος ΚΕΦΕ

β.

Απτχος (Ι) ε.α. Σπυρίδων Καββούρης, Υποψ. Πρόεδρος

δ.

Απτχος (Μ) ε.α. Γεώρ. Βορρόπουλος, Υποψ. Πρόεδρος

ε.

Υπτχος (Ι) ε.α Μιχαήλ Κωστάκος, Υποψ. Πρόεδρος

στ.

Υπτχος (Ι) ε.α Παναγ. Κρεμμύδας, Μέλος ΚΕΦΕ και

ζ.

Υστγος (Δ) ε.α. Σωτήρ. Στρατογιάννης, Νομ. Σύμβ. ΕΑΑΑ

Στη συνεδρίαση απουσίαζαν για ανειλημμένες υποχρεώσεις:
α.

Απτχος (Ι) ε.α. Μ. Παπαδόπουλος, Υποψ. Πρόεδρος

β.

Υπτχος (ΕΑ) ε.α Θεόδ. Μπούφης, Υποψ. Πρόεδρος,

γ.

Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Γεώργ. Καραδήμας και

δ.

Υπτχος (Ο) ε.α. Γεώργ. Δανιηλίδης.

Παρών στη σύσκεψη ήταν και ο Γραμματέας της ΕΑΑΑ Ασμχος
ε.α. Κων. Αναγνωστάκης για τη τήρηση πρακτικών.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
2.
Το λόγο πήρε ο κος Καββούρης ο οποίος αναφέρθηκε στην
απουσία του κατά τη σύσκεψη των υποψηφίων προέδρων, στις 30-10-2018, η
οποία οφείλετο σε σημαντική σύσκεψη του ΝΙΜΙΤΣ. Επίσης, αναφέρθηκε σε
συκοφαντικές αναρτήσεις του Απτχου (Ι) ε.α. Π. Δημητριάδη, στο διαδίκτυο.
3.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κος Βορρόπουλος ο οποίος
αναφέρθηκε στα ακόλουθα :
α.
Στις 6-11-2018 έλαβε από άγνωστο αποστολέα της ΕΑΑΑ
email με λανθασμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κ.κ. Φλάσκου και
Στρατογιάννη με το οποίο του γνωστοποιήθηκε η σημερινή σύγκλιση
σύσκεψης και του ζητήθηκε κατά ουσία να κάνει γραμματειακή υποστήριξη,
αποστέλλοντάς το στους υπόλοιπους υποψηφίους Προέδρους, καθώς η
ΕΑΑΑ δεν είχε τα email της, το οποίο και έπραξε προς διευκόλυνση της
σύγκλισης της σύσκεψης.
β.
Στις 7-11-2018 ζήτησε να του κοινοποιηθεί η ατζέντα των
προς συζήτηση θεμάτων κατά τη σημερινή σύσκεψη, καθώς και εάν θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ το Πρακτικό της, από 30-10-2018,
σύσκεψης. Επίσης, ζήτησε το email που αναφερόταν ως σχετικό, καθώς και
να διευκρινιστεί εάν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ το Πρακτικό της
σημερινής σύσκεψης. Επί αυτών ουδέποτε έλαβε απάντηση
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γ.
Στις 31-10-2018 με EMAIL του προς την ΕΑΑΑ, έθεσε 4
ερωτήματα που ζητούσε απάντηση και παρά τις συνέχεις οχλήσεις ουδέποτε
έλαβε απάντηση: Τα ερωτήματα αυτά έχουν ως εξής :
(1).
Μερισματούχος του ΜΤΑ που του κρατούνται
εισφορές υπέρ της ΕΑΑΑ σύμφωνα με το ΝΔ 1171/1972 και δεν κατέχει δελτίο
ταυτότητας της ένωσης (δεν έχει κάνει τη τυπική εγγραφή), είναι
εγγεγραμμένος στους γενικούς εκλογικούς καταλόγους; Έχει δικαίωμα να
συμμετάσχει στη ψηφοφορία ανάδειξης του ΔΣ της κεντρικής υπηρεσίας, σε
οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο της επικράτειας;
(2).
Μέχρι πότε συνάδελφος της ανωτέρω περίπτωσης
δύναται να εγγραφεί, κατά το τυπικόν, ώστε να συμμετάσχει και στη
διαδικασία σφυγμομέτρησης παραρτήματος;
(3).

Ποια

ημερομηνία

κλειδώνουν

οι

εκλογικοί

κατάλογοι;
(4).
Σε περίπτωση που συνάδελφος διαπιστωθεί ότι
δεν είναι σε εκλογικούς κατάλογους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ποια
διαδικασία θα ακολουθηθεί;
δ.
Στις 30/102018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ των
5 εκ των 6 υποψηφίων προέδρων προκειμένου συζητηθεί η πρότασή του για
τη διεξαγωγή debate μεταξύ των υποψήφιων προέδρων και συντάθηκε
πρακτικό το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην ΕΑΑΑ, είχε χαρακτηρισθεί ως
Αναρτητέο στο Διαδίκτυο και στην παρ 7 αυτού ζητήθηκε η ανάρτησή του
στην Ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ. Παρά όμως αυτές τις προβλέψεις του Πρακτικού
και πάρα τις οχλήσεις που έγιναν το πρακτικό αυτό ακόμα δεν έχει ακόμα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ
Επίσης, ανέφερε ότι στοιχεία του
πρακτικού αυτού διέρρευσαν σε blog με τον σχολιασμό «υπάρχει διαμαρτυρία
από μέλη και των υποψηφίων Αντιπροέδρων που θέλουν κι αυτοί να πάρουν
μέρος στην συζήτηση» και ρώτησε αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους
γνωρίζει κάτι σχετικό.

Τέλος πρότεινε όπως αναβληθεί η σύσκεψη και συγκληθεί εκ
νέου εντός 48 ωρών προκειμένου παραστεί ο συντάκτης του
αναφερόμενου σχετικού email της 5/11 κος Δημητριάδης για παροχή
διευκρινήσεων.
4.
Ο κος Κωστάκος έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι τις 6-11-2018
ζήτησε να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του σχετικού της σύγκλισης της
σύσκεψης και πρότεινε να συζητηθεί το θέμα της διεξαγωγής του debate
Επίσης ανέφερε ότι τα θέματα που αναφέρονται στα e-mail της 6/11, της 7/11
και της 30/10 ήταν προτάσεις του και ερωτήματά του, τα οποία δεν
απαντήθηκαν ποτέ είτε από την ΚΕΦΕ, είτε από το ΔΣ/ΕΑΑΑ. Τέλος, πρότεινε
με τη σειρά του την αναβολή της σύσκεψης για 48 ώρες προκειμένου κληθεί ο
κος Δημητριάδης για συμμετοχή και παροχή διευκρινίσεων
5.
Ο κος Στρατογιάννης είπε ότι στον κο Δημητριάδη έχει δοθεί
απάντηση από το ΔΣ για ανάρτηση συκοφαντικών δυσφημίσεων στο
διαδίκτυο, με την επισήμανση πως εάν δε συμμορφωθεί θα διαγραφεί από την
ΕΑΑΑ. Όσον αφορά στον κο Βορρόπουλο με τα ερωτήματά του, αναφέρεται
στην εκλογική διαδικασία.
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6.
Ο κος Φλάσκος πήρε το λόγο και είπε πως πρόθεση της ΚΕΦΕ
είναι να κάνει ό,τι λέει ο Νόμος και ότι με αυτά που θα μας πει θα καλύψει
ερωτηματικά των υποψηφίων. Συγκεκριμένα ανέφερε πως ενεπλάκη ως
Πρόεδρος της ΚΕΦΕ, επειδή εκτιμά πως η ΕΑΑΑ, το 251 ΓΝΑ, το ΜΤΑ και τα
ΚΕΔΑ προσφέρουν υπηρεσίες για το καλό των Συναδέλφων. Όποιος εκ των
αξίων παρευρισκομένων εκλεγεί Πρόεδρος θα έχει την υποχρέωση να
ενημερώνει τους συναδέλφους. Σαν απόστρατοι έχουμε δύναμη και μέσω του
Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ μπορούμε να διεκδικήσουμε.
Προς τον κο Βορρόπουλο επισήμανε πως ο Η/Υ του είναι χαλασμένος
και δεν είδε τα ερωτήματά του για να απαντήσει.
Τόνισε πως υπάρχουν κατά τη γνώμη του 3 κατηγορίες επίλυσης
προβλημάτων:
α.

Αυτών που λύνονται άμεσα.

β.
Αυτών που χρειάζονται εισηγήσεις επίλυσης προς το νέο
ΔΣ που θα προκύψει και
γ.
Αυτών που δεν προβλέπονται στους νόμους και στην
ΚΥΑ και πρέπει να επιλυθούν αρμοδίως.
Ενημέρωσε τι έχει κάνει μέχρι τώρα η ΚΕΦΕ:
α.
Απέστειλε η ΚΕΦΕ σε όλα τα παραρτήματα, βάσει ποίου
νόμου και ποιας ΚΥΑ διεξάγονται οι εκλογές.
β.
Απέστειλε το ΜΤΑ καταστάσεις με τα ονόματα όσων
δικαιούνται μέρισμα και αυτή τη στιγμή γίνεται διασταύρωση των
καταστάσεων των του ΜΤΑ και των εκλογικών καταλόγων.
γ.
Υπάρχει πρόγραμμα διασφάλισης διπλοψηφίας με φύλλα
ΕXCELL και έχουν αποσταλεί σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Επεσήμανε ότι ο
τελικός έλεγχος της εκλογικού ελέγχου θα γίνει από την ΚΕΦΕ.
Επίσης, τι έχει να προτείνει προς το νέο ΔΣ:
α.
Όταν προκηρύσσονται εκλογές να παραιτείται το ΔΣ και
να αναλαμβάνει υπηρεσιακό ΔΣ που θα διενεργεί και τη διαδικασία των
εκλογών.
β.
Μία δεύτερη σκέψη είναι να ορίζεται εφορευτική επιτροπή
και να προκηρύσσει και ενεργεί τις εκλογές.
7.
Ο κος Καββούρης συμφώνησε με τον κο Φλάσκο και εισηγήθηκε
να οριστεί ομάδα διαβούλευσης από τις 3 ΕΑΑ και άλλους φορείς.
Ο κος Φλάσκος ρώτησε εάν γνωρίζουν τα μέλη της σύσκεψης τι
εφαρμόζεται από τη ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ για τις εκλογές.
Ο κος Βορρόπουλος είπε πως σε περίπτωση παραίτησης μελών του
ΔΣ λόγω υποψηφιότητάς τους πρέπει να βγει νέα ΥΑ για ορισμό νέων μελών
που το θεωρεί δύσκολο και με αμφιβολίες αν θα βρεθούν αντικαταστάτες,
κατόπιν τούτου θεωρεί ως πλέον ορθό τη συγκρότηση της ΚΕΦΕ σε
κατάλληλο χρόνο ώστε να αναλάβει όλο το έργο της εκλογικής διαδικασίας
από τη προκήρυξη των εκλογών έως την υποβολή των εκλογικών
αποτελεσμάτων.
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Ο κος Κωστάκος είπε ότι μετά την προκήρυξη των εκλογών το ΔΣ της
ΕΑΑΑ πρέπει να εκτελεί μόνο τις λειτουργικές υποχρεώσεις της Ένωσης και
να μην παίρνει καταστατικές αποφάσεις και ότι στην ΚΥΑ θα πρέπει να
υπάρχει περιορισμός για το πόσες φορές κάποιος θα μπορεί να θέτει
υποψηφιότητα.
Οι κ.κ. Βορρόπουλος και Κωστάκος επανέφεραν το θέμα της
δημόσιας συζήτησης (DEBATE) και τον τρόπο με το οποίο θα γίνει
O κος Φλάσκος ανέφερε ότι, η διεξαγωγή του Debate δεν είναι
προβλεπόμενη διαδικασία και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη τρέχουσες
εκλογές με μέριμνα της ΕΑΑΑ.
O κος Κρεμμύδας τέλος, ανέφερε πως στα δύο εκλογικά τμήματα του

Παπάγου θα πρέπει να διαχωριστούν ισάριθμα τα μέλη με αλφαβητική σειρά.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
8.

Να συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από:
α.

Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΑ

β.

Προέδρους ή εκπροσώπους των Παραρτημάτων ΕΑΑΑ

γ.
Προέδρους ή εκπροσώπους Συλλόγων - Συνδέσμων
Παραγωγικών Σχολών Π.Α., η οποία θα εισηγηθεί προς το νέο ΔΣ:
(1)
Τροποποιήσεις-βελτιώσεις της οργάνωσης της
ΕΑΑΑ, του νομοθετικού πλαισίου που θα την διέπει
(2)
Τροποποιήσεις-βελτιώσεις
περιλαμβάνει την εκλογική διαδικασία

της

ΚΥΑ

που

θα

(3)
Τη διαδικασία δημόσιας συζήτησης (DEBATE)
μεταξύ των υποψηφίων Προέδρων
(4)
Τη διαδικασία σφυγμομετρήσεων ή εκλογών ή
διορισμού στα Παραρτήματα
(5)
Την
τμημάτων με την ΚΕΦΕ και
(6)

ON

LINE

διασύνδεση

των

εκλογικών

Ό,τι άλλο θεωρηθεί απαραίτητο.

9.
Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ το πρακτικό της
σύσκεψης υποψηφίων Προέδρων της 30-10-2018, μετά από έκτακτη
συνεδρίαση και απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΑ.
10.
Να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ οδηγίες προς το
εκλογικό σώμα όσον αφορά στην εκλογική διαδικασία (Απάντηση στο
προαναφερθέν EMAIL της 31-10-2018 του κου Βορρόπουλου).
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Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος εταίρου θέματος, ο κ ος Πρόεδρος
έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Φλάσκος
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Απτχος (Ι) ε.α. Σπυρίδων Καββούρης

Απτχος (ΜΗ) ε.α. Γεώρ. Βορρόπουλος

Υπτχος (Ι) ε.α Μιχαήλ Κωστάκος

Υπτχος (Ι) ε.α Παναγ. Κρεμμύδας

Υστγος (Δ) ε.α. Σωτήρ. Στρατογιάννης
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