
 

 

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Συντριπτική αποχή των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της χώρας, στις 

Υπηρεσιακές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020. 

 

Αξιότιμη κα Υπουργέ,  

 

Όπως είναι γνωστό σε όλη την κοινωνία και όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδους, το 

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, έλαβαν χώρα οι Υπηρεσιακές Εκλογές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε πανελλαδικό επίπεδο. Εκλογές, που φέτος είχαν την 

διαφοροποίηση του να διεξαχθούν αφενός, σε μη εργάσιμη μέρα και συγκεκριμένα 

Σάββατο κι αφετέρου, με ηλεκτρονικό τρόπο.  

Εκλογές, που επιπροσθέτως χαρακτηρίστηκαν από δύο ακόμα ιδιαίτερα γεγονότα. Αυτό 

της καθολικής απόσυρσης των ψηφοδελτίων, εκ μέρους όλου του πολιτικού φάσματος των 

παρατάξεων των εκπαιδευτικών και αυτό της αποχής από τη διαδικασία της ψήφου.  

Το Υπουργείο Παιδείας, δεν εισάκουσε την γνώμη των εκπαιδευτικών και προέβη σε 

διαρκείς αντιδημοκρατικές ενέργειες, προκειμένου να επιτελέσει το κυβερνητικό του 

πρόταγμα και το ιδεολογικό του καθήκον. Συγκεκριμένα, η πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας: 

• Αρνήθηκε τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση των εκλογών, σε 

εργάσιμη μέρα και χωρίς άδεια, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. 

• Κάλεσε αρχικά σε υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογές δια ζώσης στην 

προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία και άλλαξε έπειτα με τροπολογία τον τρόπο και 

το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. 

• Αρνήθηκε να κυρώσει την ανάκληση του συνόλου των υποψηφιοτήτων, αφού οι 

όροι είχαν αλλάξει ερήμην των υποψηφίων. 

• Έστειλε εκφοβιστικά τελεσίγραφα και «εντέλλεσθε» στους Διευθυντές 

Εκπαίδευσης, που τηρώντας το νόμο, ανακάλεσαν με πράξη τους τις υποψηφιότητες των 

παραιτηθέντων. 
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• Προσάρμοσε στα μέτρα του Υπουργείου τις εφορευτικές επιτροπές, και με ειδική 

τροπολογία δημιούργησε τους όρους σχετικά με τη σύνθεσή τους αλλά και συνολικά όλες 

τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας. 

 

Οι εκπαιδευτικοί, με την σχεδόν καθολική αποχή τους που κυμάνθηκε από 93% έως 99%, 

και παρά την επιστράτευση κάθε μέσου ώστε να οδηγηθούν στην ηλεκτρονική κάλπη, 

έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα προς το Υπουργό Παιδείας και την κυβέρνηση γενικότερα. 

Επιπροσθέτως, έδωσαν μια συντριπτική απάντηση στην κυβερνητική αδιαλλαξία, 

κρατώντας στάση συλλογικής και δημοκρατικής ευθύνης απέναντι στο μέλλον τους, τόσο 

ως εργαζόμενοι όσο και ως εκπαιδευτικοί ενός δημόσιου σχολείου, που με στρατηγικό 

κυβερνητικό στόχο, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια, στην πλήρη ιδιωτικοποίηση.  

Είπαν ένα μεγάλο «ΟΧΙ» στο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης να αλώσει τις 

συλλογικές τους διαδικασίες και να επιβάλλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία και τις 

τηλεδιαδικασίες απομαζικοποίησης και αποσυλλογικοποίησης. Διατράνωσαν την 

απαίτησή τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις τύχες τους, να έχουν Συλλόγους, Ενώσεις, 

Γενικές Συνελεύσεις, πραγματική δημοκρατία και συλλογική συζήτηση. 

Μετά την συντριπτική αποχή των εκπαιδευτικών, που κυμάνθηκε από 93% έως 99%, και 

λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 Θα προβείτε στην  κατάργηση του άρθρου 22 του νόμου 4728/20 και της 

εφαρμοστικής Υ.Α. (Φ.350/52/139940), που ορίζουν τη διεξαγωγή των 

εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με ηλεκτρονική 

ψηφοφορία; 

 

 Θα προχωρήσετε σε παράταση της θητείας των εν ενεργεία αιρετών, μέχρι να 

υπάρξουν οι υγειονομικές συνθήκες που θα καταστήσουν ασφαλή τη διεξαγωγή 

τους, ώστε να οργανωθεί, δια ζώσης και με ασφάλεια, η εκλογική διαδικασία; 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 

 




