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Δελτίο Τύπού
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Χαιρετίζουμε τη στάση των συναδέλφων εκπαιδευτικών της Β´ Αθήνας που
με την καθολική αποχή τους γύρισαν τη πλάτη στις μεθόδους που απεργάστηκε το
ΥΠΑΙΘ με σκοπό να διεξάγει ηλεκτρονικές εκλογές ένα μέσω πανδημίας χωρίς να
λάβει υπόψη τις ενστάσεις του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος των
εκπαιδευτικών.
Τα τελικά ποσοστά συμμετοχής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας στις εκλογές
για την ανάδειξη αιρετών αντιπροσώπων της 7 - 11 – 2020, είναι τα εξής:
Εγγεγραμμένοι: 4.129
Ψήφισαν: ΠΥΣΠΕ: 268 - 6,49%
ΑΠΥΣΠΕ: 248 - 6%
ΚΥΣΠΕ: 280 - 6,78%

Σ’ αυτές τις ιστορικές για τον κλάδο στιγμές, απέναντι στην επίθεση της
κυβέρνησης στο εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα που ξεκινάει από τον
θεσμό του αιρετού, ο οποίος αποτελεί κατάκτηση του κλάδου και στοχεύει τις
συλλογικές διαδικασίες και τη λειτουργία των σωματείων, στην αδιαλλαξία και
στην

άρνησή

της

για

διάλογο,

απαντάμε

ενωτικά

και

αποφασιστικά

προασπίζοντας τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις συλλογικές διαδικασίες. Δεν

θα συναινέσουμε ποτέ στον ευτελισμό του θεσμού του αιρετού και τη λειτουργία
των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Β΄ Αθήνας καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. η
οποία διαρκώς “λησμονεί” ότι προτείνουμε οι εκλογές να γίνονται σε εργάσιμη
ημέρα δίχως άδεια και ψεύδεται συνεχώς υποστηρίζοντας ότι η αντίδρασή μας
οφείλεται στην απώλεια της αργίας.

Καλούμε την Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει σε διενέργεια “κανονικών”
εκλογών ανάδειξης των αιρετών όταν θα υπάρξουν οι ευμενείς υγειονομικές
συνθήκες που θα καταστήσουν τη διενέργειά τους ασφαλή, με τη δια ζώσης
παρουσία των συναδέλφων, σε εργάσιμη ημέρα χωρίς άδεια και έως τότε να
παρατείνει τη θητεία των νυν αιρετών. Ταυτόχρονα, να καταργήσει την
τροπολογία του Π.Δ. 1/2003 που ψηφίστηκε με το νόμο 4728/20 και την
εφαρμοστική Υ.Α. (Φ.350/52/139940) όπου ορίζεται η διεξαγωγή των εκλογών για
την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με ηλεκτρονική ψηφοφορία και
να καλέσει τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες σε ουσιαστικό διάλογο δίχως
προειλημμένες αποφάσεις.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ

