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 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ      

.                           ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠOΕO. 

 

 
Κατόπιν του από 14-01-2021 ηλεκτρονικού μηνύματος επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Την 14η -01-2021 μας κοινοποιήσατε αίτημα 15 εκλεκτόρων με αίτημα την σύγκληση 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ως εκ τούτου την 15η ξεκινάει η καταστατική προθεσμίας 
πρόσκλησης των μελών και σύγκλησης της ΓΣ, αν αυτή καταστεί εφικτή. 
  
Το από 03-01-2021 δήθεν αίτημα σας δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν δεδομένου ότι η εν 
λόγω αίτηση σας ήταν ανυπόγραφη, ως εκ τούτου αναπόδεικτη η νομιμότητά της. 
Επιπλέον στους δήθεν υπογράφοντες συμπεριλάβατε δολίως συνάδελφο ο οποίος δεν 
αποτελεί εκλέκτορα με αποτέλεσμα να μην κατέχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των μελών της ΠΟΕΟ.   
 
Επιπλέον δυνάμει του α.8 παρ.1 του καταστατικού μας «Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει 
υποχρέωση να καταβάλλει έγκαιρα τις εισφορές που αντιστοιχούν σε αυτό, όπως ορίζονται 
στον παρόν Καταστατικό. Το Σωματείο μέλος για να συμμετέχει στην Γεν. Συνέλευση, πρέπει να 
έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του, για το προηγούμενο έτος διαφορετικά  
στερείται του δικαιώματος να συμμετέχει στις εργασίες της Γεν. Συνέλευσης». 
 
Δυνάμει του α.8 παρ.2 του καταστατικού μας «Τα Σωματεία μέλη που εκπληρώνουν τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος με 
τους αντιπροσώπους τους στις Γεν. Συνελεύσεις, να εκθέτουν τις απόψεις τους και γενικά να 
συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και διαδικασίες της Ομοσπονδίας.»  
 
Δεδομένων των ανωτέρω, η υπογραφή  4 εκλεκτόρων, εκ των 15 που έχουν συνυπογράψει 
την κοινή αίτηση προς το ΔΣ  μας, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν δεδομένου ότι ανήκουν 
στο σωματείο-μέλος με τον διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Ε.Ο.Α.Δ.Α.» το οποίο δεν είναι οικονομικά 
τακτοποιημένο από το 2017. 
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Επιπλέον οι 4 εκλέκτορες του εν λόγω σωματείου έχουν εκλεγεί από μη νόμιμες εκλογές του 
σωματείου τους, με αποτέλεσμα  να μην μπορούν να ληφθούν υπόψιν έως την εκ νέου εκλογή 
τους κατόπιν νόμιμων εκλογών. Συγκεκριμένα το ανωτέρω σωματείο αποκλείστηκε από την 
συμμετοχή του στις εκλογές της 24ης-25ης Ιουνίου 2018 δεδομένου ότι είχε το υπέρμετρο 
αριθμό των 30 διπλοψηφισάντων με αποτέλεσμα να αλλοιώνει σημαντικά τις αρχαιρεσίες της 
ΠΟΕΟ. Κατά  της απόφασης αποκλεισμού του και των Αρχαιρεσιών της 24ης-25ης Ιουνίου της 
ΠΟΕΟ, το εν λόγω σωματείο κατέθεσε την με ΓΑΚ 78508/2018 ακυρωτική αγωγή, η οποία 
απορρίφθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 13874/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Αφού  η απόφαση κατέστη και αμετάκλητη, η απόφαση της ΠΟΕΟ να αποκλείσει την 
συμμετοχή του σωματείου προς αποφυγή νόθευσης του αποτελέσματος των εκλογών καθώς 
και σεβόμενη την αρχή της ισότητας των μελών μας και της ψήφου, την αρχή της 
αντιπροσωπευτικότητας, της αναλογικότητας, της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων των 
άλλων καθώς και της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, οι αρχαιρεσίες μας είναι καθόλα 
νόμιμες και απρόσβλητες.  
Κατόπιν των ανωτέρω, το εν λόγω σωματείο οφείλει να συγκαλέσει αρχαιρεσίες και κατόπιν 
νόμιμων εκλογών να εκλέξει νόμιμους εκλέκτορες για την Ομοσπονδία οι οποίοι αφού το 
σωματείο θα είναι οικονομικά τακτοποιημένο, θα μπορούν να λάβουν μέρος σε ΓΣ αλλά και να 
κατέχουν όλα τα δικαιώματα μέλους της ΠΟΕΟ. 
  
Επιπλέον δυνάμει του α.8 παρ.3 του καταστατικού «Κάθε μέλος της ομοσπονδίας έχει καθήκον 
και υποχρέωση να γνωστοποιεί άμεσα στο Δ.Σ. οποιαδήποτε μεταβολή του καταστατικού του, 
της διοίκησής του, των αντιπροσώπων του, της δύναμης των μελών του και γενικά κάθε 
μεταβολή που αφορά τη νομική του κατάσταση και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του 
απέναντι στην ομοσπονδία.», καθόσον δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί νέα νομιμοποιητικά 
έγγραφα του σωματείου με τον διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Ε.Ο.Α.Δ.Α.» κρίνουμε ότι δεν έχουν λάβει 
χώρα νέες νόμιμες αρχαιρεσίες ώστε νόμιμα να συμμετέχουν στις ενέργειες της ΓΣ της ΠΟΕΟ. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω κρίνουμε ότι η αίτηση σας είναι απαράδεκτη λόγω ελλείψεως 
ενεργητικής νομιμοποίησης καθότι δεν έχει υπογραφεί από το 1/5 των οικονομικά 
τακτοποιημένων και νόμιμων μελών.  
 
Να σημειωθεί επιπλέον ότι μας στείλατε αίτηση με δήθεν 18 αιτούντες ανυπόγραφη, εν 
συνέχεια ενυπόγραφη με 15 αιτούντες,  εκ των οποίων όμως μόνο 11 έχουν νόμιμο 
δικαίωμα να αίτησης και συμμετοχής στις ενέργειες της ΓΣ. 
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