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«Αλαθνίλσζε γηα ηηο εθινγέο αλάδεημεο αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηα Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα ηεο ΑΑΔΕ θαη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» 

 
   

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

     Η ρώξα καο θαη νιόθιεξνο ν πιαλήηεο ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη ηελ ρεηξόηεξε 

πγεηνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ 100 εηώλ. Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο ήηαλ 

ε αλαβνιή όισλ ησλ ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνλ ηειεπηαίν 1,5 ρξόλν, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ήηαλ θαη νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα ηεο ΑΑΔΕ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, 

νη νπνίεο έρνπλ αλαβιεζεί ήδε ηξείο θνξέο κέρξη ζήκεξα. 

   Η παξάηαμε καο, εμαξρήο, δηαηύπσζε μεθάζαξα ηελ άπνςε ηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα: 

 Επηζπκνύκε ηελ δηελέξγεηα δηα δώζεο ςεθνθνξίαο θαη ην απνδείμακε κε 

πξνζσπηθέο παξεκβάζεηο ζην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ, επηηπγράλνληαο ηηο 

πξνεγνύκελεο αλαβνιέο. 

 Οη εθινγέο δηελεξγνύληαη κε επζύλε ηεο Υπεξεζίαο θαη ν ρξόλνο θαη ηξόπνο 

δηεμαγσγήο ηνπο θαζνξίδεηαη από απηήλ.  

 Θα παξέκβνπκε θαη ζα δεηήζνπκε εθ λένπ αλαβνιή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο 

αιιά αλ απηό δελ θαηαζηεί δπλαηό, ε ΔΑΚΕ Εθνξηαθώλ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εθινγηθή δηαδηθαζία κε όπνην ηξόπν απνθαζίζεη ε Δηνίθεζε λα γίλνπλ απηέο. 

 Η απόθαζε καο απηή απνξξέεη από ηελ αλάγθε εθπξνζώπεζεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ: 

 Σηα Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα όπνπ θξίλνληαη ππνζέζεηο ηεο εξγαζηαθήο 

θαζεκεξηλόηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ (κεηαζέζεηο, κεηαθηλήζεηο, απνζπάζεηο, 

άδεηεο, αλαγλώξηζε πηπρίσλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θ.α.)   

 Σηα Πεηζαξρηθά Σπκβνύιηα όπνπ ε παξνπζία ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, δηαζθαιίδεη ηελ νξζή εθπξνζώπεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζε 

πεηζαξρηθέο δηώμεηο πνπ θξίλνληαη από δηθαζηηθνύο θαη δεκόζηνπο ππαιιήινπο 



πνπ δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ Υπεξεζηώλ καο. Είλαη δεθάδεο 

ηα παξαδείγκαηα όπνπ ε παξνπζία ησλ εθπξνζώπσλ καο, είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ησλ πνηλώλ ή ηελ πιήξε αζώσζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 Σηελ Εηδηθή Επηηξνπή Ελζηάζεσλ θαηά πξάμεσλ θαηάηαμεο ζε 

ζπγθεθξηκέλε Θέζε Εξγαζίαο (ΠΘΕ), όπνπ ζα θξίλνληαη νη ελζηάζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη ζα δηνξζώλνληαη ιάζε ησλ Πξντζηακέλσλ θαη ηεο Δηνίθεζεο 

ζηελ θαηάηαμε ηνπο.  

 

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

Τν 2014 απείρακε από ηηο εθινγέο ησλ Υπεξεζηαθώλ θαη Πεηζαξρηθώλ Σπκβνπιίσλ ηεο 

ηόηε  ΓΓΔΕ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ιόγσ ηνπ δηαρσξηζκνύ ηνπο. Η απόθαζε 

καο απηή είρε σο απνηέιεζκα ε Δηνίθεζε λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά ηα Σπκβνύιηα 

ρσξίο ησλ ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθήλνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ρσξίο «θσλή» ζηελ εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπο. 

Τν ιάζνο απηό δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ην επαλαιάβνπκε! 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε ΔΑΚΕ εθθξάδεη ηελ δηαθσλία ηεο κε ηελ απόθαζε 

ηεο πιεηνςεθίαο πνπ δηακνξθώζεθε ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή γηα απνρή από ηηο 

εθινγέο.  

Καηαγγέιινπκε θαη θαηαδηθάδνπκε ηελ ζηάζε ησλ άιισλ παξαηάμεσλ πνπ κπξνζηά ζε 

κηθξνπαξαηαμηαθά ζπκθέξνληα θαη επηθαινύκελνη απόθαζε ηεο ΑΔΕΔΥ (!!!!) ζπζηάδνπλ 

ην ζπκθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη αθήλνπλ ηνπο ππαιιήινπο ζην έιενο ηεο 

Δηνίθεζεο!!!!  

Εηδηθά γηα ηα πεηζαξρηθά ζπκβνύιηα, εληύπσζε πξνθαιεί όηη δελ δείρλνπλ ηελ 

παξακηθξή επαηζζεζία νύηε ζπγθηλνύληαη από ην γεγνλόο όηη νη ζπλάδειθνί καο ζα 

βξίζθνληαη αλππεξάζπηζηνη ελώπηνλ ησλ δηθαζηώλ!!!!  

Η ΔΑΚΕ σο ζνβαξή θαη ππεύζπλε παξάηαμε πξνηάζζεη ην ζπκθέξνλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, από ηα ςεθνζεξηθά παηρλίδηα θάπνησλ, θαη γηα απηό δελ 

είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα απνζύξνπκε ην ςεθνδέιηην καο θαη εθόζνλ ε 

εθινγηθή δηαδηθαζία πξνρσξήζεη ζα ζπκκεηέρνπκε θαλνληθά. 

 


