Οι εργαζόμενοι έχουν το λόγο
Τη Δευτέρα 18/10 ξεκινούν οι εκλογές του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Όλες οι προσπάθειες να δυναμιτιστεί η εκλογική διαδικασία πέφτουν στο κενό
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2021
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στις αρχές καλοκαιριού, ως ΔΗ.ΣΥ.Ε., μαζί με όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, σταθήκαμε απέναντι σε βασικές
διατάξεις του Νόμου Χατζηδάκη και στις διατάξεις για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Αυτή την άποψη είχαν τότε και αυτοί που σήμερα, ξαφνικά, ανακάλυψαν ότι οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες
«βοηθούν» το συνδικαλιστικό κίνημα.
Εμείς ΔΕΝ αλλάζουμε άποψη. ΔΕΝ προσαρμόζουμε καιροσκοπικά τις θέσεις μας ανάλογα με το τι
μας συμφέρει.
Είναι θέμα ΑΡΧΩΝ και ΑΞΙΩΝ.
Θέλουμε εργαζόμενους ΕΝΕΡΓΟΥΣ στους εργασιακούς χώρους και στους αγώνες και όχι πίσω από μια
οθόνη να δέχονται «αμάσητα» αυτά που τους «σερβίρουν» επιτήδειοι συνδικαλιστές.
Δεν υποτιμούμε το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι χρήσιμα για την ενημέρωση. Δεν υπάρχει
όμως συνδικαλισμός μέσω αυτών.
Δεν θα επιτρέψουμε οι εκλογικές διαδικασίες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. να μετατραπούν σε televoting reality show.
Συνδικαλισμός ΔΕΝ γίνεται με likes και dislikes. Ο αγώνας είναι καθημερινός στους χώρους
εργασίας, στους δρόμους όταν απαιτείται, παντού.
Είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι η ΔΗ.ΣΥ.Ε. δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Τόσο στη Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. -με ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως προέβλεπε τότε ο Νόμοςόσο και στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. -ψηφοφορία με φυσική παρουσία- η Παράταξή μας
κυριάρχησε με τη στήριξη των εργαζομένων.
Είναι όμως αυτό το ζητούμενο; Ή μήπως πρέπει να βλέπουμε μπροστά και να μην επιτρέψουμε να
ανοίξουν κερκόπορτες;
Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία:


Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι κάποιος
συνάδελφος δεν θα πιεστεί να ψηφίσει στο PC του γραφείου του ή σπίτι του ή οπουδήποτε, παρουσία
κάποιου τρίτου;






Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ταυτοπροσωπία. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι κάποιος
συνάδελφος δεν θα εξαναγκαστεί να παραδώσει τους κωδικούς του σε κάποιον τρίτο;
Δεν μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι κάποιος τρίτος δεν θα
παρέμβει στο σύστημα ή ότι η ψήφος δεν θα αφήσει «ψηφιακά ίχνη»;
Δεν μπορεί να αποκλειστεί η διπλοψηφία, όταν γίνεται ταυτόχρονα ηλεκτρονική και φυσική
ψηφοφορία.
Δεν γίνεται με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

Με την φυσική παρουσία:




Διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου, η ταυτοπροσωπία και το αδιάβλητο. Η εκλογική
διαδικασία πραγματοποιείται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, ΠΑΝΤΟΥ.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει εξασφαλίσει δεκάδες εκλογικά τμήματα (πάνω από 150) σε όλη
την Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να ψηφίσουν.
Ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα οι εκλογικές διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερες
ημέρες για να διευκολυνθούν οι τηλεργαζόμενοι.

Δεν είναι τυχαίο ότι ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ δεν διεξάγονται Εθνικές Εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την Πέμπτη το βράδυ, εν κρυπτώ, η Παράταξη «Μπροστά» θυροκόλλησε με δικαστικό επιμελητή στα
γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Συλλόγου, με συζήτηση της υπόθεσης την
τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη των εκλογών. Στόχος αυτής της κίνησης ήταν η εκδίκαση της
προσωρινής διαταγής «ερήμην» του Συλλόγου και η αναστολή των εκλογών. Είχαν τρεις (3) ολόκληρες
εβδομάδες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΥΕΤΕ και όμως επέλεξαν να το πράξουν την τελευταία στιγμή. Η
απόπειρα αυτή όμως έπεσε στο κενό καθώς η αίτησή τους για έκδοση προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε.
Παρά τα όσα ψευδώς διαδίδουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος:



Να ανασταλεί η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Να διεξαχθούν παράλληλα οι εκλογές με φυσικό και ηλεκτρονικό τρόπο, βάζοντας σε κίνδυνο την
εγκυρότητα των εκλογών.

Αυτά ΞΕΚΑΘΑΡΑ αναφέρονται στην αίτηση τους και είναι ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΙΤΗΣΙΜΑ.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. όπως
προβλέπεται από το Καταστατικό, είναι το αρμόδιο όργανο που εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

Συμμετέχουμε, δυναμώνουμε τη ΔΗ.ΣΥ.Ε., ισχυροποιούμε το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.!
Στέλνουμε ΠΑΝΤΟΥ μήνυμα συσπείρωσης γύρω από τον ιστορικό μας Σύλλογο!

