
Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος

Οικονομολόγοι
Μετά από καταγγελία συναδέλφων ότι οι κομματικές παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ

(ΠΑΣΚΟ) και της Ν.Δ (ΔΗΚΙΟ) ενέγραψαν μέλη στο Ο.Ε.Ε χωρίς να τηρηθεί η 
οφειλόμενη διαδικασία την τελευταία μέρα 08/11/2013 όπως ορίζει η νομοθεσία  

Κατά τον έλεγχο που προβήκαμε στο μητρώο, μετά από έγκριση της 
διευθύντριας του Ο.Ε.Ε. και της σύμφωνης γνώμης του προεδρείου διαπιστώσαμε ότι
συγκεκριμένα μέλη της Κ.Δ από τις κομματικές παρατάξεις ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΟ) και 
της Ν.Δ (ΔΗΚΙΟ) έγραψαν  την 8/11/13 πλέον των πεντακόσιων μελλών όχι με 
εξουσιοδότηση ως ορίζει η νομοθεσία – όταν  δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη υποβολή 
αίτησης εγγραφής μέλους -άλλα με μια σφραγίδα που είχε κατασκευαστεί και  
χρησιμοποιούσαν από κοινού Ν.Δ (ΔΗΚΙΟ)  και ΠΑΣΟΚ ( ΠΑΣΚΟ) χωρίς να 
υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής, όπως επίσης και  πολλά πτυχία δεν ήταν 
επικυρωμένα , ή, η  αίτηση εγγραφής είχε μεταγενέστερη ημερομηνία από την 
εγγραφή της 08/11/2013 ,ή , είχαν επικυρωθεί φωτοτυπίες πτυχίων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο των κομματικών παρατάξεων που ήταν και ο εξουσιοδοτημένος ( με την 
σφραγίδα) , η,......... 

Μετά από ενέργειές μας παραπέμφθηκε το θέμα στην πρώτη συνεδρίαση της 
εφορευτικής επιτροπής στην οποία προεδρεύει ο αρμόδιος εφέτης για τις εκλογές στο 
Ο.Ε.Ε. Η εισήγηση του αρμοδίου εφέτη ήταν ότι σύμφωνα με την υπάρχουσα 
νομοθεσία, η επιτροπή είναι αναρμόδια να κρίνει τον αποκλεισμό όλων αυτών που 
εγράφησαν παρανόμως. 

Οικονομολόγοι 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ: 

1. Ως μείζον θέμα για την λειτουργία του θεσμού του Ο.Ε.Ε. και την
εκπροσώπησή των μελών του μέσα στα πλαίσια του Δημοκρατικού

πολιτεύματος, τούς μηχανισμούς και τις μή νόμιμες τακτικές των κομματικών
παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΟ) και της Ν.Δ(ΔΗΚΙΟ) που σκοπό έχουν

την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.

 2. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μαζικών μη νόμιμων
εγγραφών αναφέρεται σε νέους συνάδελφους οικονομολόγους ,που οι κομματικοί

μηχανισμοί του ΠΑΣΟΚ και της  Ν.Δ ενέπλεξαν σε αυτή την αθλιότητα , 

ΚΑΛΟΥΜΕ Το σύνολο των παρατάξεων που λαμβάνουν μέρος  στις εκλογές
του Ο.Ε.Ε να ερευνήσουν και να τοποθετηθούν στην παραπάνω καταγγελία   

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  Τους νέους συνάδελφους Οικονομολόγους να 
αποστασιοποιηθούν από τέτοιες τακτικές και να μην εκχωρήσουν το δικαίωμα της
ψήφου τους σε μηχανισμούς που βασίζονται στο ψέμα και την εξαπάτηση. Την 
θέση μας στην αγορά εργασίας  θα την κερδίσουμε με τον προσωπικό μας αγώνα. 
Μην επιτρέψετε να σας φοβίζουν για να σας πουλούν μετά προστασία.   

 Με εκτίμηση
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