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«ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΦΟΥΝ» 
 

   

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

   Σαο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε όινη ζηελ δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα ηεο ΑΑΔΕ 

ζηηο 14/10/2021. 

Η παξάηαμε ηεο ΔΑΚΕ Εθνξηαθώλ δελ πξόθεηηαη: 

 Να δώζεη «ιεπθή» επηηαγή ζηελ Δηνίθεζε, ώζηε ζηα Υπεξεζηαθά 
Σπκβνύιηα λα θξίλεη όπωο επηζπκεί ζέκαηα ηεο εξγαζηαθήο 

θαζεκεξηλόηεηαο ηωλ ζπλαδέιθωλ (κεηαζέζεηο, κεηαθηλήζεηο, απνζπάζεηο, 
άδεηεο, αλαγλώξηζε πηπρίσλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θ.α.) 

 
 Να αθήζεη ζηελ ηύρε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ παξαπέκπνληαη ζηα 

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. 
 

 Να είλαη απνύζα από ηελ εμέηαζε ηωλ ελζηάζεωλ ηωλ 
ζπλαδέιθωλ από ηελ Εηδηθή Επηηξνπή Ελζηάζεωλ, θαηά πξάμεσλ 

θαηάηαμεο ζε ζπγθεθξηκέλε Θέζε Εξγαζίαο (όπνπ ζα πξέπεη λα δηνξζσζνύλ 
ιάζε ησλ Πξντζηακέλσλ θαη ηεο Δηνίθεζεο). 
 

Η ΔΑΚΕ ήηαλ ε κόλε παξάηαμε πνπ από ηελ πξώηε ζηηγκή ππνζηήξημε ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο εθινγήο αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα 
θαη κάιηζηα ε ζπλέπεηα ηεο απηή αλαγλσξίζηεθε θαη από άιιεο παξαηάμεηο. 

 
Αληίζεηα, ε παξάηαμε ΣΑΣ ελώ αξρηθά δήισζε απνρή από ηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία, ηειηθά κε κηα πξσηνθαλή θσινηνύκπα, άιιαμε ηελ ζέζε ηεο θαη 
ζην παξά πέληε απνθάζηζε ηελ ζπκκεηνρή ηεο. 

  
Η ζπγθεθξηκέλε παξάηαμε άιισζηε, είλαη γλσζηό ζε όινπο όηη δελ έρεη 

μεθάζαξεο ζέζεηο γηα ηίπνηα! (γηα ην κηζζνιόγην ηεο ΑΑΔΕ αθόκε δελ έρεη 
απνζαθελίζεη αλ είλαη ππέξ ή θαηά). 



 

 

Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

Η απόθαζε καο γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο 

ιήθζεθε κε γλώκνλα απνθιεηζηηθά ην ζπκθέξνλ  ησλ ππαιιήισλ, θξίλνληαο 

όηη δελ έπξεπε λα επαλαιεθζεί ην ίδην ιάζνο κε ην 2014, όπνπ ηα ππεξεζηαθά 

ζπκβνύιηα ιεηηνπξγνύζαλ θαλνληθά ρσξίο αηξεηνύο θαη νη εξγαδόκελνη δελ 

είραλ "θσλή". 

 

Σηηο 14/10 ζπκκεηέρνπκε καδηθά ζηηο 

εθινγέο ηωλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίωλ 

ηεο ΑΑΔΕ θαη δίλνπκε "θωλή" ζηνπο 

εξγαδόκελνπο 

 

 

 

 

 


