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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με την εγκύκλιο για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα Υπ. 

Συμβούλια 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις 18-09-2020 εγκύκλιο για τη διενέργεια εκλογών για 

την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 

εγκύκλιο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων η Παρασκευή 

25-09-2020, ενώ οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες 

που όλοι μας βιώνουμε αυτή την περίοδο, η κίνηση της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ γεννά ορισμένα 

ερωτήματα. 

1. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφασή της, η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση θητείας όλων 

των ΔΣ των συνδικαλιστικών ενώσεων ως τις 31-12-2020 εξ αιτίας της εξελισσόμενης πανδημίας. 

Πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι η κατηγορηματική αντίθεσή της στην παρέμβαση του κράτους 

στην εσωτερική ζωή και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θέση μας είναι πως τα 

σωματεία έχουν την ωριμότητα και την εμπειρία να κρίνουν, να αποφασίζουν και να υλοποιούν για 

τις συλλογικές τους διαδικασίες με γνώμονα το συμφέρον αλλά και την προφύλαξη των 

εκπαιδευτικών. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση αποφασίζει μονομερώς την παράταση της θητείας των ΔΣ, 

την ίδια στιγμή το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει εγκύκλιο με την οποία αποφασίζει πως οι αρχαιρεσίες για τα 

Υπηρεσιακά Συμβούλια θα διεξαχθούν κανονικά. Προς τί λοιπόν αυτή η στάση του ΥΠΑΙΘ που 

έρχεται σε αντίφαση με την απόφαση της κυβέρνησης; Ισχύουν άλλα δεδομένα στις δύο αυτές 

περιπτώσεις; 

2. Ακόμα παραπέρα ποιά είναι τα μέτρα εκείνα που έχει λάβει η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για την 

ασφαλή διενέργεια των αρχαιρεσιών δίχως να εκθέτει την υγεία των εκπαιδευτικών αλλά και όσων 

εμπλέκονται με τις διαδικασίες αυτές; 

3. Για ποιο λόγο η ηγεσία επιμένει να θέτει τόσο ασφυκτικά χρονικά πλαίσια (μόλις μια 

εβδομάδα) για την υποβολή υποψηφιοτήτων και δεν ενημέρωσε νωρίτερα ώστε να υπάρχει επαρκής 

χρόνος για την έγκαιρη κατάρτιση συνδυασμών; 

Καλούμε την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να δώσει πειστικές απαντήσεις πάνω στα ερωτήματα αυτά.  

Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία δηλώνει ότι θα απαιτήσει να παρθούν ουσιαστικά μέτρα 

που δεν θα εκθέτουν την υγεία των συναδέλφων μας. Επίσης δεν θα αποδεχθεί να αξιοποιηθούν οι 

επικείμενες εκλογές ως “εργαλείο” για νέες και επικίνδυνες ατραπούς για το συνδικαλιστικό κίνημα. 
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