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29/09/2020 

Ανακοίνωση για τις αλλαγές στο Π.Δ. 1/2003 και τις εκλογές Αιρετών 

Συζητήθηκε και ψηφίστηκε στις 28/09/2020 στη Βουλή σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», 

περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Στο άρθρο 

13 ορίζεται ως ημέρα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκπαιδευτικών για 

την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε., 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου (από Τετάρτη την 

οποία είχε θεσπίσει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας με το Π.Δ. 1/2003) κάθε δεύτερου 

έτους, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής των διαδικασιών 

αυτών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως «με τις εν λόγω διατάξεις 

επιδιώκεται να επιτευχθεί η εκπλήρωση της υπηρεσιακής ανάγκης ανάδειξης 

εκπροσώπων του εκπαιδευτικού προσωπικού στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια 

χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται να αφιερώνεται για την 

άσκηση του εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να διακόπτεται η εκπαιδευτική 

λειτουργία». Γιατί, όμως, το Υπουργείο Παιδείας δεν δείχνει την ίδια σπουδή για τις 

χιλιάδες διδακτικές ώρες που χάνονται κάθε χρόνο από τις καθυστερήσεις στην 

κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό; Εκεί δεν επηρεάζεται, άραγε, ο 
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εκπαιδευτικός χρόνος και η εκπαιδευτική διαδικασία; Αν αυτό δεν αγγίζει τα όρια 

της υποκρισίας…. 

Επιπρόσθετα και εν αναμονή του νέου συνδικαλιστικού νόμου, που έχει 

προαγγελθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα, αποκαλύπτεται πως στις προθέσεις 

της κυβέρνησης είναι η στοχοποίηση και απαξίωση της συνδικαλιστικής δράσης 

των εκπαιδευτικών (και όλων των εργαζομένων γενικότερα) και η παρεμπόδιση σε 

πτυχές έκφρασης και άσκησής της. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να μη 

γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας ότι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί μετακινούνται 

καθημερινά για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σχολικές μονάδες μακριά από 

τον τόπο κατοικίας τους, και τους οποίους «υποχρεώνει» σε μια ακόμη μετακίνηση, 

εκτός πενθημέρου, για να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην εκλογή των 

εκπροσώπων τους στα υπηρεσιακά συμβούλια.  

Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) είμαστε σίγουροι πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

δώσουν και θα δώσουν, με τη μαζική προσέλευσή τους στην εκλογική διαδικασία, 

απάντηση σε όσους προσβλέπουν σε αναιμική συμμετοχή για να εξακολουθούν να 

τροφοδοτούν το ψευδο-αφήγημα του «γυρίσματος της πλάτης» στους 

συνδικαλιστές που κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες μαζί με δημοσιογραφικά 

«παπαγαλάκια» καλλιεργούν και επαναφέρουν στο προσκήνιο από καιρού εις 

καιρόν! 

Επιπλέον, με επίκληση και στην πανδημία εισάγεται άλλη μία καινοτομία. Η 

δυνατότητα διεξαγωγής της εκλογής με ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι γεγονός ότι 

χρειάζεται ένα σύστημα που θα «σηκώσει», χωρίς καθυστερήσεις ή/και προβλήματα 

συνδεσιμότητας την καταχώριση της ψήφου καθενός από τους 185.000 εν δυνάμει 

ψηφοφόρους, για τρία διαφορετικά υπηρεσιακά συμβούλια σε λίγες μόνο ώρες. Όλοι 

γίναμε μάρτυρες της κατάρρευσης του κόμβου του Υπουργείου Παιδείας την ημέρα 

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων όταν λιγότεροι 

υποψήφιοι προσπάθησαν να μπουν στο σύστημα. 



 

 

Κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός αξιόπιστου, 

συστήματος, με απαραίτητα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα που θα διασφαλίζουν 

απόλυτα τη μυστικότητα της ψήφου με την παρουσία εκπροσώπων των 

εργαζομένων σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών, 

εγκατάστασης και λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος. Μέχρι τότε κάθε συζήτηση 

για ηλεκτρονικό σύστημα είναι χωρίς βάση και επί της ουσίας πρακτικά 

ανεφάρμοστη! 

 

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 


