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Κορυδαλλός, 4 Οκτώβρη 2021
Αριθ. Πρωτ.: 116
Προς: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: «Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο»
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Όπως γνωρίζετε, την περασμένη Τετάρτη 29/9/2021 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη
αιρετών εκπροσώπων στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης.
Η όλη εκλογική διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά
στα Καταστήματα Κράτησης και από τις πρώτες φορές συνολικά στην Δημόσια Διοίκηση παρουσίασε
πολλαπλά και αρκετά προβλήματα, τόσο για το εκλογικό σώμα, όσο και για την ίδια την διοίκηση.
Ενδεικτικό είναι ότι 520 συνάδελφοι στις Φυλακές δεν ψήφισαν είτε γιατί απείχαν συνειδητά,
είτε γιατί δεν κατέστη δυνατό να ψηφίσουν (ποσοστό αποχής 23,3%), ενώ συνολικά 240 περίπου
συνάδελφοι δεν δήλωσαν το email τους για να μετέχουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Τα προβλήματα αυτά και άλλα τόσα που προέκυψαν εάν δεν διορθωθούν και εάν δεν
ξεπεραστούν είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα θέσουν σε σοβαρή αμφισβήτηση τη διεξαγωγή
ανάλογων ηλεκτρονικών διαδικασιών, ιδίως στα συνδικαλιστικά Σωματεία.
Η Ομοσπονδία μας θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα με παρατηρήσεις και αναφορές επί
συγκεκριμένων συμβάντων (προ και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα
Καταστήματα Κράτησης) στα συναρμόδια Υπουργεία.
Αναφορικά με το αποτέλεσμα των εκλογών:
Συνολικά οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν: 2.226
Ψήφισαν: 1706
Λευκά: 79
Έλαβαν πανελλαδικά και κατά σειρά ψήφων:
➢ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΔΑΚΕ): (971) ψήφους
➢ ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (ΕΝΤΑΣΣΥ): (543) ψήφους
➢ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: (94) ψήφους

➢ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: (19) ψήφους
Οι δύο έδρες στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατανέμονται ως εξής:
ΔΑΚΕ ΣΥ: μία (1) έδρα
ΕΝΤΑΣΣΥ: μία (1) έδρα
Εκλέγονται ως Τακτικά Μέλη οι:
Βαρσάμης Κων/νος και Αραβαντινός Αντώνιος
Εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη οι:
Μπίλιος Πολύκαρπος και Καρακίτσος Σπυρίδων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες που μετείχαν σε αυτή την πρωτόγνωρη ηλεκτρονική διαδικασία και εύχεται στα
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη Καλή Επιτυχία στο έργο τους, με διαφάνεια, αξιοκρατία και
αλληλεγγύη!

