
  
 
 

 

        

 

Καμία συμμετοχή στις «ηλεκτρονικές εκλογές»! 

Με ΚΥΑ 14/10/20 Αρ. Πρωτ. Φ.350 /51 /139940 /E3 με θέμα «Διαδικασία 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια ….» οι εκλογές έτους 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης διεξάγονται όλες ηλεκτρονικά το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου από 
την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα.  

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είναι τυχαία ούτε έχει να κάνει με τα προβλήματα που 
προκύπτουν από τον κορονοϊό! Άλλωστε η κ. Κεραμέως στη συνάντηση με την ΟΛΜΕ 
δήλωσε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία γίνεται γιατί είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα της 
ΝΔ   άρα όχι λόγω της πανδημίας!  

Εντάσσεται στο συνολικότερο σχέδιο για το χτύπημα της συλλογικής δράσης και 
οργάνωσης των εργαζομένων, για την υπονόμευση της ίδιας της λειτουργίας και δράσης 
των σωματείων. Τη στιγμή που δυναμώνει η αντιλαϊκή επίθεση και φουντώνουν οι εστίες 
αγώνα και αντίστασης απέναντι σε αυτή την πολιτική, η κυβέρνηση επιδιώκει να χτυπήσει 
κάθε συλλογική διαδικασία. Στόχο έχουν την απομόνωση των εργαζομένων, την 
υπονόμευση και ακύρωση κάθε ζωντανής λειτουργίας, συζήτησης και επαφής. Θέλουν να 
είναι ο καθένας μόνος του πίσω από έναν υπολογιστή, κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους 
του σπιτιού του, απομονωμένος από τους συναδέλφους του, ξεκομμένος από τη συλλογική 
συζήτηση, τη ζωντανή διαπάλη, που είναι στοιχείο υγείας για το κίνημα. Με αυτόν τον 
τρόπο επιδιώκουν τη χειραγώγηση, την ενσωμάτωση και τη διάλυση του συνδικαλιστικού 
κινήματος.  

Με τη διαδικασία της «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», στην οποία δεν υπάρχει κάλπη, 
δεν ταυτοποιείται δια ζώσης ο ψηφοφόρος από εφορευτική επιτροπή, δεν ξέρει κανείς 
ποιος ψήφισε πίσω από τον υπολογιστή και επιπλέον ανοίγει ο δρόμος για γενικευμένη 
νοθεία στις εκλογές, για τεράστιας κλίμακας αλλοίωση και χειραγώγηση των 
αποτελεσμάτων.  

Τα καταστατικά των σωματείων καθορίζουν τον τρόπο οργάνωσης και λήψης των 
αποφάσεων, τις διαδικασίες εκλογής των εκπροσώπων σε όλα τα επίπεδα. Δε θα δεχτούμε 
σε καμία περίπτωση, με αφορμή τις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, να «μπει 
χέρι» στη λειτουργία των σωματείων.  

 

Δε θα το αποδεχτούμε – Δε θα περάσει 
 Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που συμμετέχουν στις εκλογές για ΑΠΥΣΠΕ 

ΚΥΣΠΕ να συνταχθούν με την απόφαση της Δ.Ο.Ε. και να δηλώσουν ότι θα αποσύρουν τα 
ψηφοδέλτιά των  παρατάξεών τους.  
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 Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις εκλογές 
αιρετών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Δ/νσης Π. Ε. Δ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής να συνταχθούν 
με την απόφαση της Δ.Ο.Ε. και να δηλώσουν ότι αποσύρουν τα ψηφοδέλτιά των  
παρατάξεών τους. 

 Καλούμε τους άλλους συλλόγους της Δ/νσης Π.Ε. Αν Αττικής και Δ Αθήνας από κοινού να 
καλέσουμε τους εκπρόσωπους των παρατάξεων που συμμετέχουν στις εκλογές ΠΥΣΠΕ  
σε κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στις δύο Δ/νσεις για να καταθέσουμε την αίτηση 
απόσυρσης των ψηφοδελτίων των παρατάξεων από κοινού. Προτείνουμε αυτό να γίνει 
άμεσα, την Τετάρτη 21/10/2020 ώρα 1:30 – (αν είναι αποδεκτή μέρα και  για τους άλλους 
συλλόγους). Να δηλώσουμε ο καθένας χωριστά και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ότι είμαστε 
αποφασισμένοι να καταργήσουμε στην πράξη την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αμέσως 
μετά να ανακοινώσουμε από κοινού την πράξη αυτή και να ενημερώσουμε τη ΔΟΕ ότι 
δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια και δε θα πραγματοποιηθούν  ηλεκτρονικές εκλογές στις 
Δ/νσεις Π.Ε.  Αν. Αττικής και Δ Αθήνας. Λόγω των δύο Διευθύνσεων ΠΕ που ανήκουν τα 
σχολεία του συλλόγου μας, τα μέλη του ΔΣ θα παραστούν αντιπροσωπευτικά και στις 2 
Διευθύνσεις.    

 Καλούμε όλους/ες τους συναδέλφους σε αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία – 
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ! 

 Καλούμε τους εκπαιδευτικούς- μέλη του συλλόγου μας να μη δεχτούν να συμμετέχουν 
ως μέλη  εφορευτικής επιτροπής στη διαδικασία αυτή. Θα καλύψουμε συνδικαλιστικά 
και ζητάμε και από τη ΔΟΕ να καλύψει  τους συναδέλφους που τυχόν δεχτούν πιέσεις 
από τις εκάστοτε Δ/νσεις  για συμμετοχή στη διαδικασία σε μέρα που δεν είναι καν 
εργάσιμη. 

 Προτείνουμε να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες υγειονομικές προϋποθέσεις για την 
ασφαλή διενέργεια των εκλογών «δια ζώσης» (περισσότερα εκλογικά τμήματα, 
υγειονομικό υλικό κλπ). Αν υγειονομικοί λόγοι δεν το επιτρέψουν ζητάμε μαζί με τη ΔΟΕ   
να πραγματοποιηθούν όταν θα υπάρξουν οι ευμενείς υγειονομικές συνθήκες που θα 
καταστήσουν τη διενέργεια των εκλογών ασφαλή, με τη δια ζώσης παρουσία των 
συναδέλφων και όχι με ηλεκτρονικό τρόπο, σε εργάσιμη ημέρα χωρίς άδεια και με 
παράταση, μέχρι τότε, της θητείας των νυν αιρετών. 

 

 
 


