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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Δημοκρατία ή Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες

Η Δημοκρατία είναι σε Κατάστασης Πολιορκίας.

Η Δημοκρατία είναι σε μία ιδιότυπη κατάσταση lockdown και ο «ιός» του Ελλείμματος
Δημοκρατίας κάνει ανενόχλητος την διασπορά του, με νόμους που περιορίζουν τις
ελευθερίες του πολίτη και όχι μόνο.
Μεταλλάξεις του «ιού» που προσβάλλουν τη δημοκρατία είναι:
1) Tο αστυνομικό κράτος.
2) H απαγόρευση συναθροίσεων- διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων.
3) Ποινικοποίηση συλλογικών δράσεων.
4) Τηλεργασία και κατάργηση του 8ωρου.
5) Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες από καναπέ.
Η τελευταία «μετάλλαξη του ιού» , ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ξεκινά με την ΚΥΑ των Υπουργών
Εσωτερικών και Επικρατείας (ΦΕΚ-ΤΕΥΧΟΣ Β- ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 944/10-3-2021) «Εκλογή αιρετών
εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ με την διαδικασία της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας» με
την οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων.
Ας δούμε πώς θα γίνει η αποκαθήλωση των δημοκρατικών διαδικασιών για την εκλογή
των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά-Πειθαρχικά Συμβούλια και όχι μόνο.
https://www.karagilanis.gr/files/kya_didad_f37_21_1296_oik3731_2021.pdf
1) Εφόσον ο φορέας επιλέξει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των
αιρετών εκπροσώπων, τότε η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Ανώνυμη
Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας Α.Ε.»(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) και η οποία δίνει την άδεια και παρέχει τις ηλεκτρονικές
διαδικασίες.
2) Η ηλεκτρονική ψηφοφορία γίνεται ασχέτως της ύπαρξης των υγειονομικών συνθηκών και
της διασποράς του Covid-19.

3) Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία υλοποιείται μέσω του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της εταιρείας
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.
4) Υπάρχει «διαβεβαίωση» ότι το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» με το οποίο θα
πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία, διασφαλίζει το αδιάβλητο και το απόρρητο
της εκλογικής ψηφοφορίας.

5) Η ψηφοφορία διαρκεί μία (1) ημέρα από τις οκτώ (08.00) το πρωί έως και τις (7:00) το
απόγευμα της ίδιας μέρας.
6) Στο άρθρο 6 αναφέρει ότι ο/η ψηφοφόρος δύναται να ψηφίσει περισσότερες
από μία φορές, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ψήφος.!!!!!!!!

Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ έχει τοποθετηθεί για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ως καθολικό
τρόπο ψηφοφορίας, ότι πλήττεται ευθέως η αμεσότητα, η δημοκρατία και η διαφάνεια
των διαδικασιών.
Ο στόχος της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος των δημοκρατικών διαδικασιών, με αρνητικές
επιπτώσεις στην διαφάνεια.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε όλες τις διαδικασίες εκλογής
οργάνων, είναι μέρος ενός γενικότερου σχεδίου, στόχος του οποίου είναι η απομόνωση
και ο έλεγχος του εργαζομένων με ένα ιδιότυπο lockdown.








Αυτό που συνθέτει αυτή την εικόνα είναι:
Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες παντού από την κατοικία.
Τηλεργασία από την κατοικία.
Επικοινωνία μέσω κωδικών για εργασιακά θέματα.
Απομόνωση από την κοινωνική και εργασιακή ζωή.
Διατάραξη 8ωρου μέσω απλήρωτων υπερωριών.
Κατάργηση ουσιαστικά της κατάκτησης των εργαζομένων, με πολλούς
νεκρούς, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο.

Αν τα αποδεχθούμε αυτά η Δουλειά, θα γίνει Δουλεία στο σπίτι.
ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ, ΜΗΝ ΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ
ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ είναι αντίθετη στην οποία μορφής ηλεκτρονική ψηφοφορία τόσο στις εκλογικές
διαδικασίες για τα υπηρεσιακά συμβούλια όσο και στις συνδικαλιστικές.
Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 02-04-2021 αποφάσισε:
1 Kαλεί τους εργαζόμενους να μη συμμετάσχουν σε καμία ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα
Υπηρεσιακά- Πειθαρχικά Συμβούλια.
2 Να παραταθεί η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων στα υπηρεσιακά
συμβούλια, μέχρι οι εκλογές να γίνουν με την δια ζώσης διαδικασία.
3 Αν επιμείνουν οι φορείς στην Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ είναι ριζικά αντίθετη
και ζητά να αποσυρθούν τα ψηφοδέλτια από την εκλογική διαδικασία.
4 Κανένας συνδικαλιστής να μη συμμετάσχει στις διαδικασίες που οδηγούν στην
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία.

Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ δηλώνει ότι η κυβέρνηση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και όσοι
συμμετάσχουν σε αυτή, χτυπούν τόσο το θεσμό των αιρετών εκπροσώπων των
εργαζομένων με την αμφίβολη- αδιαφανή διαδικασία εκλογής, όσο και τα εργασιακά
δικαιώματα των εργαζομένων τώρα και στο μέλλον.


ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ



ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

ΤΟ Δ.Σ.

