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ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 

 Από τις αρχές Νοεμβρίου βρισκόμαστε και πάλι σε καραντίνα, η οποία ήδη 
παρατάθηκε έως τις 7 Ιανουαρίου 2021… και βλέπουμε ελέω της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Η κοινωνική, οικονομική και εργασιακή μας ζωή έχει μπει «στον 
πάγο» ως συνέπεια του υγειονομικού αποκλεισμού που αποφασίστηκε για την 
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19). Απαγορεύεται κάθε άσκοπη 
μετακίνηση και κάθε συνάθροιση άνω των επτά (7) ατόμων, ως αναγκαίο και 
επιβεβλημένο μέτρο πρόληψης διασποράς του φονικού ιού. Έκτακτα μέτρα ισχύουν για 
την εργασιακή μας καθημερινότητα, όπως τηλεργασία και εκ περιτροπής εργασία, 
άδειες ειδικού σκοπού γονέων αλλά και ευπαθών ομάδων. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της θητείας των αιρετών οργάνων Συλλογικών 
Οργανώσεων και των Διοικήσεων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μέχρι την 
ομαλοποίηση των υγειονομικών έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα. 
 Παρόλα αυτά η κυβέρνηση εμμένει με απαγόρευση μετακινήσεων, με 
υπηρεσίες να υπολειτουργούν, με απαγόρευση συναθροίσεων, Συγκεντρώσεων και 
Γενικών Συνελεύσεων για την αναγκαία ενημέρωση των εργαζομένων, στην 
πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των 
εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. 
 Στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει σταλεί σειρά εγγράφων και αιτημάτων 
τόσο από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητώντας την αναβολή 
των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια έως ότου οι συνθήκες επιτρέψουν την 
ομαλή διεξαγωγή τους. Από την πλευρά μάλιστα του Υπουργείου Εσωτερικών δεν 
υπήρξε καμία απάντηση, επιδεικνύοντας η πολιτική ηγεσία για ακόμη μία φορά 
απαξιωτική στάση, επενδύοντας προφανώς και στη σημερινή αδυναμία κινητοποιήσεων 
και δυναμικών παρεμβάσεων. 
 Αποδεικνύεται στην πράξη ότι, η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία του 
κορωνοϊού (COVID-19) θέλοντας να επιβάλλει έστω και επικουρικά στην αρχή, 
την ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία αποτελεί μέρος του αντισυνδικαλιστικού 
Νόμου που ετοιμάζεται να φέρει για ψήφιση για τις Γενικές Συνελεύσεις, για την 
απεργία και για τις εκλογές στα Σωματεία. Κεντρικός στόχος είναι η αποδυνάμωση 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των Σωματείων, με επιβολή απρόσωπων και 
απομακρυσμένων διαδικασιών, η απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών που είναι 



ζωτικής σημασίας για την συνοχή, την ενότητα και την συντονισμένη δράση και 
παρέμβαση των εργαζομένων. 
 Ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» διεκδικούμε την 
αναβολή κάθε εκλογικής διαδικασίας για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης των αιρετών 
εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και την παράταση της 
θητείας των αιρετών Μελών μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής 
τους. 
 Καλούμε τα Μέλη και τους Φίλους της παράταξης, αλλά και κάθε 
εργαζόμενο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να απέχουν από κάθε εκλογική διαδικασία, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις όλων των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργάνων που έχουν ληφθεί. Καλούμε επίσης τα Μέλη των 
Εφορευτικών Επιτροπών να απέχουν από κάθε εκλογική διαδικασία, προφυλάσσοντας 
κυρίως και πρώτα από όλα την δική τους υγεία, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας, αφού μόνο με ανοιχτές 
διαδικασίες διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων διασφαλίζεται η μαζική συμμετοχή 
των εργαζομένων.  

Ανάλογες πρωτοβουλίες (Ανακοινώσεις, Καταγγελίες, παρεμβάσεις στις 
Εφορευτικές Επιτροπές κ.λπ.) θα πρέπει να παρθούν και από όλους τους 
Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ώστε κάθε προσπάθεια ή ενέργεια της 
κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών να πέσει στο κενό. 
 Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» δεν θα συμμετάσχει σε 
καμιά εκλογική διαδικασία που η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών θα 
επιχειρήσει να επιβάλλει με ηλεκτρονική ψηφοφορία και θα αποσύρει τα 
ψηφοδέλτιά της ή τα ψηφοδέλτια στα οποία Μέλη της συμμετέχουν σε όλη την χώρα.  
 Υπ’ αυτές τις συνθήκες οι εκλογές ούτε μπορούν να γίνουν, ούτε πρόκειται να 
γίνουν.!!! Οι απειλές της κυβέρνησης, με αφορμή τις αποτυχημένες εκλογές των 
εκπαιδευτικών, για αποκλεισμό των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων από την 
συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων δεν μας φοβίζουν. Αντίθετα, βοηθούν 
στην συντονισμένη αντίδραση των εργαζομένων απέναντι στις αντιδημοκρατικές 
διαθέσεις της κυβέρνησης. 
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Αθήνα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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