
 

Ανακοίνωση 35/1.7.21 

Το ενδιαφέρον τους εξαντλείται στην παράταση της θητείας τους  ! 

Στο τελευταίο Δ.Σ.( 30.6.21 ) μπροστά μας είχαμε το άρθρο 133 του νόμου  4808/21   που ένας απλός 

υπάλληλος της ΤτΕ (ήδη συνταξιούχος ) δεν θα δυσκολεύονταν να κατανοήσει, ότι    :                                                                                                                                           

1.<<  Παρατείνει  την θητεία των Δ.Σ.  μέχρι 31.10.21 >>, όμως,   <<στο μεταξύ>> προβλέπει την 

πραγματοποίηση εκλογών:                                                                                                                                
<< εφόσον  στο μεταξύ  δεν διενεργηθούν  αρχαιρεσίες  για την ανάδειξη  νέων  καταστατικών οργάνων >> .                                                                                                                                            

Επί πλέον προβλέπει και τον τρόπο που μπορεί να γίνουν εκλογές με απόφαση του Δ.Σ.  :                                                                                                                                                                                

2 . << οι αρχαιρεσίες διενεργούνται,  μετά από απόφαση  των αρμόδιων οργάνων  διοίκησής τους και ηλεκτρονικά  

εξ αποστάσεως  ανεξαρτήτως  των καταστατικών  προβλέψεων >>.   

Άλλωστε, η  βούληση του νομοθέτη  για διενέργεια εκλογών είναι ξεκάθαρη και πριν τον ν. ν.4808 /21,με την  

τροπολογία  ( άρθρο 90 )  του ν. 4790/21 <<  η θητεία των οργάνων  του ν. 1264/81, εφόσον στο μεταξύ  δεν έχουν 

διενεργηθεί  ή δεν διενεργηθούν  αρχαιρεσίες ,παρατείνεται  από την ημερομηνία λήξης  έως 30/9/21>>.  

Εφόσον το γράμμα και το πνεύμα του νόμου με σαφήνεια προβλέπει   την διενέργεια εκλογών και το 

καταστατικό του Συλλόγου μας  προβλέπει την επιστολική ψήφο  που εξασφαλίζει   το << εξ’ αποστάσεως >> 

,ζητήσαμε να προγραμματιστούν εκλογές σύμφωνα με την πρόβλεψη του καταστατικού.                           

 Κανένας δεν ζήτησε να<< διεξαχθούν  άμεσα εκλογές,  ηλεκτρονικά >> όπως ψευδέστατα, γράφουν στην 

ανακοίνωσή τους (επάγγελμά τους η διαστροφή και το απροκάλυπτο ψεύδος ).                                                                                                                

Η πρότασή μας ήταν  Οι εκλογές  να προγραμματιστούν Σεπτέμβρη – Οκτώβρη, όχι ηλεκτρονικά  ( άβολο για 

συνταξιούχους ), αλλά ακριβώς με επιστολική ψήφο .                                                                                                                                               

Αναφορικά με την πραγματοποίηση Γ.Σ. η εξουσιοδότηση του νόμου  είναι σαφής  (<< ανεξαρτήτως  των 

καταστατικών προβλέψεων >>,δηλαδή αρκούσε απόφαση του Δ.Σ. .Άλλωστε, η απουσία  Γ.Σ. θεραπεύεται από 

την   σίγουρη συμμετοχή των συναδέλφων  στην ψηφοφορία  ( σχετική γνωμοδότηση ).                                                                                

Δυστυχώς, στο Δ.Σ. , δεν μπορέσαμε καν να διατυπώσουμε την πρότασή μας, γιατί,  οι τρεις κορυφαίοι της 

πλειοψηφίας, ,γνωρίζοντας την  δημοσιοποιημένη πρότασή μας,   παρεμπόδισαν, με κάθε τρόπο τον  

πρόεδρο της κίνησής μας να την αναπτύξει.  Είχαν τους λόγους τους!.                                                                                                      

Είναι φανερό ότι  απολαμβάνουν τον << παλληκαρά >> πρόεδρό τους που   μετέτρεψε την αίθουσα του Δ.Σ. 

σε χαμαιτυπείο σε βάρος μας  με ύφος, εκφράσεις και αδιανόητους χαρακτηρισμούς που θα ωχριούσαν  και  

οι πιο ακραίοι ποινικοί!!!.                                 

Το δυστύχημα είναι ότι στο χαμαιτυπείο παρασύρθηκε, αμυνόμενος και ο πρόεδρός μας.                                                                                                                                                             

Ερμηνεύσιμη  θεωρείται η έκρηξή τους γιατί εκλογές με επιστολική ψήφο σημαίνουν:                                                                                                                                             

Α. Εξοικονόμηση πόρων  120.000- 130.000 ευρώ  που μπορούν να διατεθούν, όχι υπέρ των 

συνδικαλιστών(,εισιτήρια ,αεροπλάνα, πλοία,  αεροδρόμια, ταξί, αποζημιώσεις....) αλλά για  άλλες 

συλλογικές ανάγκες.                                                                    

Β. Χτύπημα του εξαχρειωτικού φαινόμενου της  ψηφοθηρίας ( χαρτούρα- τηλεφωνικές οχλήσεις - 

σταυρωμένα ψηφοδέλτια -  εξαργύρωση εξυπηρετήσεων, -  κομματισμός.)                                                                                                                                            

Γ. Αντιλαμβάνονται ότι , αν οι συνάδελφοι ψηφίσουν ανεπηρέαστοι , με βάση ένα φάκελο που θα λάβουν 

από τον Σύλλογό τους  με πέντε ψηφοδέλτια και επιλέξουν ένα, κατά την δική τους  κρίση ,το εσωκλείσουν 

σε φάκελο που θα έχουν παραλάβει από το Σύλλογό τους και το αποστείλουν στην τυπωμένη στον φάκελο 

εφορευτική επιτροπή, θα κινδυνεύσει η μονιμότητά τους !!!  

 Η Συντονιστική Γραμματεία          


