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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΡΑ των ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ για την ΕΚΛΟΓΗ των 

ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στα ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ του Δημοσίου – ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ΘΗΤΕΙΑΣ τους. 

 
Με αφορμή τις εξελίξεις που αφορούν στις εκλογές των Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων των εργαζομένων στο Δημόσιο (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Περιφέρειες κ.λπ.) 
αποδεικνύεται τελικά στην πράξη ότι η κυβέρνηση και οι Υπουργοί της, αγνοώντας 
επιδεικτικά τις συνθήκες της υγειονομικής κρίσης, αξιοποιούν την πανδημία 
προκειμένου να υλοποιήσουν τα αντεργατικά σχέδια τους.  

Θέλοντας να βάλουν σε εφαρμογή την ηλεκτρονική ψευδοψηφοφορία, η οποία 
αποτελεί μέρος του αντισυνδικαλιστικού Νόμου που ετοιμάζεται να φέρει για 
ψήφιση, επιμένει σε πρωτόγνωρες συνθήκες λοκντάουν και με υπηρεσίες να 
υπολειτουργούν, με τηλεργασία, με άδειες ειδικού σκοπού (που το ίδιο το Υπουργείο 
έχει αποφασίσει) να προχωρήσει στη διαδικασία των Αρχαιρεσιών της εκλογής των 
Αιρετών Εκπροσώπων των Εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, με τη διαχρονικά 
προκλητική του στάση, «ζήλεψε» τη στάση της συναδέλφου του κ. Νίκης Κεραμέως 
και επιμένει στη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δίνοντας με ρύθμιση την αναβολή τους μόνο, για… επτά (7) ημέρες!!! 
απαξιώνοντας ακόμη μια φορά, θεσμικές διαδικασίες και εργαζόμενους. 

Δεν έλαβε υπ όψιν του τις προτάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., και πλήθους 
Ομοσπονδιών του Δημοσίου που έγκαιρα κατατέθηκαν, σε πρόσφατη συνάντηση 
μαζί του, για την αναβολή των αρχαιρεσιών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την 
αυτονόητη και επιβεβλημένη παράταση της θητείας τους. 

Δεν έλαβε υπ όψιν του ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις και με την πανδημία να  
εξελίσσεται, δόθηκε παράταση της θητείας των Διοικήσεων των Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων, εργοδοτικών οργανώσεων, Αθλητικών Σωματείων κ.λπ. μέχρι 30 Ιουνίου 
2021. 

Ούτε διδάχθηκε από την πρόσφατη «αποστομωτική απάντηση» που έλαβε η 
συνάδελφός του κ. Νίκη Κεραμέως από τους εργαζόμενους στις Εκπαιδευτικές 
Ομοσπονδίες, που κατήργησαν στην πράξη τις εκλογές-παρωδία, που επιχειρήθηκαν.  
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω: 
 

•  Ζητά, έστω και τώρα, την αναβολή των εκλογών των Αιρετών Εκπροσώπων 
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου, με ταυτόχρονη παράταση της θητείας 
τους ώστε να διασφαλισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους.  

• Δηλώνει ότι η επιχείρηση να μπει από την «πίσω πόρτα» η ηλεκτρονική 
ψηφοφορία δεν θα περάσει. 

• Καλεί τους Συλλόγους-Μέλη σε όλη τη χώρα να υπερασπιστούν τις συλλογικές 
διαδικασίες και να αναλάβουν οι ίδιοι μαχητικά, την αναβολή των εκλογών για τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια, σε περίπτωση μη επίσημης αναβολής τους.  

Η προσπάθεια υπονόμευσης των κάθε είδους μαζικών και συλλογικών 
διαδικασιών των εργαζομένων είτε μέσα από τα «τερτίπια» του Υπουργού 
Εσωτερικών είτε μέσα από την πρόθεση συνολικά της κυβέρνησης για την ψήφιση 
του αντισυνδικαλιστικού Νόμου θα βρει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση απέναντί τους. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


	Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020

