
ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το Δ.Σ.  της  ΕΛΜΕ Ημαθίας,  σε  προηγούμενη ανακοίνωσή του (Αρ.Π.666/  9-11-2020),
ζήτησε  δημόσια  αλλά  και  εγγράφως  με  επιστολή  του  (Αρ.Π.664/  9-11-2020)  από  την
Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια
τα πρακτικά των εκλογών και τις καταστάσεις ψηφισάντων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Φ.350/51/139940/Ε3 με ΦΕΚ 4537/Β’/14-
10-2020. 
Πριν λίγες ημέρες ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας απάντησε επίσης με
επιστολή του, πως τα  αποτελέσματα των εκλογών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Διεύθυνσης. Για τα υπόλοιπα παρέπεμψε το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας στη σχετική εγκύκλιο
της Γ. Γραμματέα του Υπουργείου που μας απαγορεύει την πρόσβαση.

Με τη σειρά μας δεν μπορούμε παρά να μην προβούμε σε μερικές διαπιστώσεις. 
 Το Υπουργείο Παιδείας μετά την καταγεγραμμένη αποχή της τάξης του 92% στη

Β΄θμια,  που  αποτέλεσε  τεράστιο  πλήγμα  στις  επιδιώξεις  του,  επέλεξε  να  δώσει
συνέχεια στις πρακτικές του και ισχυρίστηκε πως οι εκλογές ήταν άρτιες ως προς την
τεχνολογική τους εφαρμογή και αδιάβλητες.

 Μπορεί να ισχυρίζεται τα παραπάνω το υπουργείο δε σημαίνει ότι κάτι τέτοιο γίνεται
και  πιστευτό.  Για  να  αποδείξει  τον  ισχυρισμό  του  αρκεί  να  δημοσιοποιήσει  τα
πρακτικά και τις καταστάσεις, ώστε οι άμεσα επηρεαζόμενοι από αυτές τις εκλογές,
οι εκπαιδευτικοί δηλαδή να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο. Τι φοβάται αλήθεια; 

 Η  επίκληση  των  προσωπικών  δεδομένων  για  τη  μη  απόδοση  πρακτικού  και
καταστάσεων στην ΕΛΜΕ σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί. Και δεν ευσταθεί γιατί:
α)  Ζητούμε  να  μάθουμε  ποιοι  ψήφισαν  για  έλεγχο  της  διαδικασίας  και  όχι  τι
ψήφισαν. 
β)  Τα προσωπικά δεδομένα τόσα χρόνια  δεν παραβιάστηκαν σε  τόσες  και  τόσες
εκλογικές διαδικασίες με τις καταστάσεις να είναι προς έλεγχο από τις ΕΛΜΕ.
γ) Αν η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές εμπίπτει στην προστασία των προσωπικών
δεδομένων,  ο  πρώτος  που δεν θα έπρεπε να έχει  γνώση της  είναι  το Υπουργείο
Παιδείας,  ως  εκπρόσωπος  της  κυβέρνησης  και  της  εργοδοτικής  αρχής  των
εκπαιδευτικών,  καθώς μια  τέτοια  γνώση  θα  μπορούσε  να  έχει  επιπτώσεις  στην
συμπεριφορά των φορέων διοίκησης προς τους εργαζόμενους. Ο μόνος που μπορεί
να προστατέψει τους εργαζόμενους από πιθανές τέτοιες συμπεριφορές της διοίκησης
είναι το εργατικό τους σωματείο.

Μετά από όλα αυτά επανερχόμαστε και απαιτούμε:
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α)  Να μας δοθούν τα πρακτικά για τον έλεγχο της διαδικασίας αλλά και για την προστασία
των συναδέλφων μας.

β) Να παραταθεί η θητεία των σημερινών αιρετών, μέχρι να εκλείψουν οι κίνδυνοι από την
πανδημία ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι εκλογές δια ζώσης. Πρόκειται για λύση που ήδη
έχει  υιοθετηθεί  για  τις  εκλογές  των  Υ.Σ.  των  άλλων  υπουργείων  και  ακόμα  για  τα
Διοικητικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων παρότι είναι αυτοδιοικούμενες.

γ) Καμία ηλεκτρονική ψηφοφορία στα σωματεία.


