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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αποχή από τις εκλογές – παρωδία! 

Το ΥΠΑΙΘ και οι Διευθύνσεις να ανακαλέσουν τώρα τις ανακηρύξεις των υποψηφιοτήτων! 

Στηρίζουμε και καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους συναδέλφους που αρνούνται να 

συμμετάσχουν στις εφορευτικές επιτροπές 

 

 

 

Βρισκόμαστε μόλις μια εβδομάδα πριν το Σάββατο 7 Νοέμβρη, ημέρα που το ΥΠΑΙΘ 

εγκαινιάζει τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στις εκλογές – παρωδία για τα Υ/Σ. Η πολιτική ηγεσία του 

ΥΠΑΙΘ καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα (ΔΔΕ και ΠΔΕ) επιμένουν σε μια 

πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευτικά – τουλάχιστον – χρονικά ενέργεια, άκρως αντιδημοκρατική, 

αυταρχική που αγγίζει τα όρια ενός ιδιότυπου πραξικοπήματος. 

Και ενώ σχεδόν σύσσωμες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και οι συνδυασμοί τους σε κεντρικό 

επίπεδο (ΚΥΣΔΕ) αλλά και σε τοπικό – περιφερειακό (ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ) έχουν αποσύρει τα 

ψηφοδέλτιά τους με επίσημες δηλώσεις στις ΔΔΕ – ΠΔΕ καθώς και στο ΥΠΑΙΘ, η πολιτική ηγεσία 

αρνείται πεισματικά να δεχθεί τις αποσύρσεις και να ανακαλέσει τις προηγούμενες αποφάσεις 

ανακήρυξης των συνδυασμών. 

Πρόκειται για μια ακραία αυταρχική ενέργεια που δεν έχει προηγούμενο. Η πολιτική ηγεσία 

του ΥΠΑΙΘ κάνει κουρελόχαρτο ακόμα και τους ίδιους τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και το 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι με ελεύθερη βούληση, υποχρεώνοντας όλους τους 

συνδυασμούς και τους υποψηφίους να κατέλθουν στις ηλεκτρονικές εκλογές – παρωδία με το ζόρι! 

Σε συνέχεια αυτής της πολιτικής η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ψήφισε εσπευσμένα, νύχτα και σε 

άσχετο νομοσχέδιο – ως συνήθως – παραμονές τις εθνικής επετείου μια κατάπτυστη και απαράδεκτη 

σε όλα τα επίπεδα τροπολογία, που δίνει το δικαίωμα στον/ην Υπουργό Παιδείας να ενεργεί κατά 

βούληση, αυθαίρετα και ως “απόλυτος άρχοντας” που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν κατά 

παρέκκλιση – μάλιστα – όλων των διατάξεων του ΠΔ1/2003 που αφορά στην ανάδειξη των 

αιρετών. Η συγκεκριμένη εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Υπουργό Παιδείας είναι πρωτόγνωρη στα 

κοινοβουλευτικά χρονικά. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν την καθολική άρνηση των ΕΛΜΕ να ορίσουν 

εκπροσώπους στις εφορευτικές επιτροπές, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προχωρά σε μια ακραία αυταρχική 

κίνηση, ορίζοντας με το ζόρι ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών, συναδέλφους παρά τη βούλησή 

τους, ενεργοποιώντας την πρόσφατη και αντιδημοκρατική νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε. 

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις το ΔΣ της ΟΛΜΕ κρίνει ότι οι πολιτικές πράξεις της ηγεσίας 

του ΥΠΑΙΘ αποτελούν ύψιστη αντιδημοκρατική εκτροπή και προσβολή προς τους δημοκρατικούς 

θεσμούς.  

Ως ΔΣ της ΟΛΜΕ δηλώνουμε ξεκάθαρα πως κανένας υποψήφιος και κανένας συνδυασμός 

δεν μπορεί να κατέλθει σε εκλογική διαδικασία δίχως την πολιτική του βούληση. 

Απαιτούμε  

- Το ΥΠΑΙΘ να κάνει άμεσα δεκτές τις αποσύρσεις των ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών 

που ανακάλεσαν τις υποψηφιότητές τους από τις εκλογές για το ΚΥΣΔΕ 

- Οι ΔΔΕ και οι ΠΔΕ να πράξουν το ίδιο άμεσα για όλους τους συνδυασμούς και υποψηφίους 

που απέσυραν τις υποψηφιότητές τους από τα ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΔΕ 
 

mailto:olme@otenet.gr


Οι ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα να προχωρήσουν μέχρι την Πέμπτη 5 Νοέμβρη σε μαζικές 

παραστάσεις διαμαρτυρίας σε όλες τις ΔΔΕ και ΠΔΕ απαιτώντας από τους υπευθύνους την 

ανάκληση όλων των αποσυρμένων ψηφοδελτίων και με την κατάθεση συγκεκριμένου κειμένου. 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλύπτει συνδικαλιστικά όλους τους συναδέλφους που ορίστηκαν ως 

μέλη στις εφορευτικές επιτροπές παρά τη θέλησή τους ώστε να μην συμμετάσχουν. 

 

 

 

ΑΠΟΧΗ από τις εκλογές – παρωδία! 

 

 

 

 

 


