
 

 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ, 2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΓΙΑΣΙ ΑΠΕΧΟΤΜΕ ΑΠΟ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΣΙ 14/10/2021 

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 

Ο νόμοσ για τθν θλεκτρονικι ψθφοφορία ςτθν ανάδειξθ αιρετϊν των Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων, αποφαςίςτθκε 

χωρίσ προθγοφμενθ διαβοφλευςθ με τισ Ομοςπονδίεσ, ϊςτε να τεκεί το πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ των 

δθμοκρατικϊν και ςυνδικαλιςτικϊν μασ δικαιωμάτων και να αςκθκεί ανεμπόδιςτα το δικαίωμα του «ςυνζρχεςκε». 

Είναι αποτζλεςμα επιβολισ εκ μζρουσ τθσ κυβζρνθςθσ, με ςτόχο τθν υπονόμευςθ τθσ ηωντανισ δράςθσ του 

ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ με αντιδθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. 

Με πρόςχθμα τθν πανδθμία, ενϊ ζχει δϊςει παράταςθ ςτισ κθτείεσ των Δ.Σ. και των Υ.Σ. και κα μποροφςε να 

ξαναδϊςει ζωσ ότου κα μποροφςαν να διεξαχκοφν κανονικά, με φυςικι παρουςία και κατόπιν ενθμζρωςθσ δια 

ηϊςθσ των ςυναδζλφων. 

Η τακτικι του «εντζλλεςκε», θ άρνθςθ οποιαδιποτε διαλόγου, ςυνιςτοφν ευκεία βολι κατά τθσ δθμοκρατικισ 

εκλογισ των αιρετϊν, κατά του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ γενικότερα. Απαξιϊνουν τον κεςμό των Υ.Σ. και γυρνάμε 

ςε ςκοτεινζσ εποχζσ. 

Από τθν άλλθ θ διεξαγωγι των εκλογϊν ςε ςυνκικεσ υγειονομικά δφςκολεσ, κζτει ςοβαρά εμπόδια ςτο δικαίωμα 

του ςυνζρχεςκε, κακϊσ είναι δφςκολθ θ πραγματοποίθςθ ςυγκεντρϊςεων για απολογιςμό του ζργου των αιρετϊν 

και κακίςταται εξαιρετικά δφςκολθ θ διαδικαςία των ενθμερϊςεων από τουσ υποψθφίουσ, προχποκζςεισ 

απαραίτθτεσ για ηφμωςθ και ανταλλαγι απόψεων. Τίκεται λοιπόν ςοβαρό ηιτθμα δθμοκρατίασ.  

Επίςθσ δεν διαςφαλίηονται όλα όςα ζχουν αναφερκεί από  όλεσ τισ παρατάξεισ κακϊσ και τουσ τεχνικοφσ 

ςυναδζλφουσ  μασ όςον αφορά τθν διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ κακϊσ και μια ςειρά από ευαίςκθτα 

προςωπικά δεδομζνα. 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ το Ζκτακτο Γενικό υμβοφλιο τθσ ΠΟΕ-ΔΟΤ, ςτισ 8/6/2021 αποφάςιςε  με τθν 

πλειοψθφία των παρατάξεων ΔΗΤΕ, ΑΚΙ, ΔΑ, ΑΚΕ, Α να απζχουμε από τθν θλεκτρονικι ψθφοφορία και να 

αποςφρουμε τισ υποψθφιότθτεσ μασ, ευκυγραμμιηόμενοι και με τισ αποφάςεισ τθσ Ε.Ε. τθσ ΑΔΕΔΤ. 

Καταγγζλλουμε τισ παρατάξεισ τθσ ΔΑΚΕ και τθσ ΣΑΣ  που δεν ςυμμορφϊκθκαν με τισ αποφάςεισ του Γενικοφ 

Συμβουλίου και δεν απζςυραν τισ υποψθφιότθτεσ τουσ.  

Δεν είναι κζμα ευαιςκθςίασ για τθν εκπροςϊπθςθ των ςυναδζλφων, όπωσ λζει θ ΔΑΚΕ, αλλά καιροςκοπιςμόσ, 

υφαρπαγι ψιφων, άκρατοσ κυβερνθτικόσ ςυνδικαλιςμόσ. 

φμφωνα με τα αποτελζςματα που ανακοινϊκθκαν  από τισ διεξαχκείςεσ εκλογζσ για το Εϋ Υπθρεςιακό Συμβοφλιο, 

επί 1012 ψιφιςαν οι 399, οι 66 ψιφιςαν λευκό, 84 μια μεμονωμζνθ υποψθφιότθτα από τουσ μθχανικοφσ, ενϊ 249 

τθν μοναδικι παράταξθ που ςυμμετείχε ςτισ εκλογζσ τθν ΔΑΚΕ.  

Aντλϊντασ εμπειρία και από τα αποτελζςματα του Εϋ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου, όπου οι ςυνάδελφοι δεν 

φοβικθκαν παρόλο που πιραν πρϊτοι τθν ςκυτάλθ και δεν ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ ςε ποςοςτό που αγγίηει 

περίπου τα 2/3 του ςϊματοσ, ςυνάδελφοι 

ασ καλοφμε ςτισ εκλογζσ τθσ 14/10/2021 για τα Τ.. Ε ΑΠΟΧΗ. 

Δεν κα νομιμοποιιςουμε οφτε με τθν ψιφο μασ, οφτε με τθν υποψθφιότθτα μασ τον αυταρχιςμό. 

Για μασ είναι ηιτθμα δθμοκρατίασ. 

ΑΠΕΧΟΤΜΕ ΑΠΟ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ. 


