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ΘΕΜΑ: Εκλογές Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων έχει αποστασιοποιηθεί σε σημαντικό 

βαθμό από τη συμμετοχή του στις δράσεις και στις διεργασίες των συνδικαλιστικών τους οργάνων.  

Η δυσφήμηση του συνδικαλιστικού κινήματος, ειδικά στο δημόσιο τομέα, είναι ανάγκη να αναστραφεί 

και το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενδυνάμωση της φωνής των αιρετών εκπροσώπων 

των εργαζομένων. 

Η ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος εκκινεί από τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής 

των εργαζομένων στις συλλογικές διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι ώστε η φωνή των 

εργαζομένων να εκπροσωπείται ενιαία στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μας έως τώρα λαμβάνει 

χώρα ημέρα Σάββατο, με αποτέλεσμα την αποδεδειγμένα μικρή συμμετοχή των εργαζομένων στην 

κορυφαία εκδήλωση του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Η μεταφορά διεξαγωγής των εκλογών σε ημέρα εργάσιμη, όπως π.χ. η Παρασκευή, θα αποτελέσει 

καταλύτη για πανυπαλληλική συμμετοχή στις άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς η μαζική 

συμμετοχή θωρακίζει την αντιπροσωπευτικότητα και διευρύνει τη νομιμοποίηση του συνδικαλιστικού 

κινήματος, καθιστώντας κάθε εργαζόμενο κοινωνό κρίσιμων συλλογικών διαδικασιών. 

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή εκλογών σε εργάσιμη ημέρα μπορεί να διαρκέσει από νωρίς το πρωί έως τη 

δύση του ηλίου ή τις 19.00΄, όπως στις εθνικές εκλογές, δίχως να παρακωλύει ουδόλως τη λειτουργία 

των υπηρεσιών τόσο στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου όσο και στις λοιπές υπηρεσίες αυτού. 

Υπενθυμίζεται ότι οι αντίστοιχες διαδικασίες ανάδειξης των αιρετών των εκπαιδευτικών τον προσεχή 

Νοέμβριο διεξάγονται σε ημέρα καθημερινή. 

Παρακαλούμε όπως για τη φετινή χρονιά που οι εκλογές είναι προγραμματισμένες το Σάββατο 17-12-

2016 , όπως μας δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουν οι κάλπες από την Παρασκευή 16-12-2016 από 12.00 – 

17.00 και να συνεχιστούν οι εκλογές κανονικά το Σάββατο. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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