
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ-ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

Τρία χρόνια τώρα η ηγεσία της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α./ΜΕ.Τ.Α. απέχει από κάθε 

θέση ευθύνης Διοίκησης της πιο μαχητικής Ομοσπονδίας στο Δημόσιο, 

ασχολούμενη κυρίως με τα παραταξιακά της ζητήματα και εντάσσοντας τα πάντα 

σε αυτό το πρίσμα. Με μόνο κριτήριο το κομματικό όφελος υποσκάπτει μένοντας 

«έξω από το χορό» την ίδια τη συνοχή μιας Ομοσπονδίας που στάθηκε σθεναρά 

εμπόδιο στις μνημονιακές πολιτικές. Με μόνο κριτήριο πλέον την παραταξιακή τους 

τακτική ενόψει του επερχόμενου εκλογικού συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τον 

Απρίλιο του 2015, υπονομεύουν σκόπιμα και την τήρηση του Καταστατικού της 

προσδοκώντας παραταξιακούς «καρπούς». 

Ήμασταν αυτοί που για το Καταστατικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που ποτέ 

δεν έγινε γιατί οι ίδιοι δεν ήθελαν να γίνει, στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταθέσαμε ξεκάθαρη πρόταση με άνοιγμα του Καταστατικού της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε κατηγορίες εργαζομένων με 

συγκεκριμένους όρους και κανόνες. Προτείναμε να έχουν την δυνατότητα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι εργαζόμενοι με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, 

εργαζόμενοι που βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες επιλογής προσωπικού του 

Α.Σ.Ε.Π., εργαζόμενοι στα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. που εργάζονται σε Κοινωνικές 

Δομές, των Ο.Τ.Α. («Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Δ.Α.Π., Κ.Η.Φ.Η., κ.λπ.), στους άνω των 

δύο (2) οκταμήνων εργαζόμενους, στο πλαίσιο ενός προσυνεδριακού διαλόγου 

προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες συγκλίσεις που θα επικυρωθούν από τις 

αποφάσεις του Καταστατικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που προτείναμε να 

πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα  του Εκλογικού Συνεδρίου του Απριλίου 2015. Με 

σαφήνεια όμως ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα κάνουμε το Καταστατικό της Ομοσπονδίας 

«ξεσκονόπανο» προκειμένου να εξυπηρετηθούν παραταξιακές σκοπιμότητες. 

Καταστήσαμε σαφές πως οι όποιες αλλαγές θα έχουν την έγκριση του Καταστατικού 

Συνεδρίου και θα ισχύουν όπως το καταστατικό προβλέπει από το επόμενο Εκλογικό 

Συνέδριο.  

Αντί αυτού, οι παρατάξεις της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α./ΜΕ.Τ.Α. και των 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ πρότειναν οι επικεφαλής των 

παρατάξεων, τώρα, να αποφασίσουν ποιές αλλαγές θα γίνουν στο Καταστατικό 

Συνέδριο τον Απρίλιο του 2015, προεξοφλώντας με μια απαράδεκτη, συγκεντρωτική, 

αντιδημοκρατική λογική την απόφασή του.  



Οι παραταξιακοί «φωστήρες» δηλαδή θα αποφασίσουν σήμερα τις αλλαγές, 

αυτές θα εφαρμοστούν στις εκλογές των Συλλόγων από τώρα, έχοντας δεδομένο 

πως οι παραταξιακοί «υποτελείς» θα ψηφίσουν σύμφωνα «με τας εντολάς» τον 

Απρίλιο του 2015. Εάν έτσι αντιλαμβάνεται η αυτοαποκαλούμενη «Ριζοσπαστική 

Αριστερά» τις Συλλογικές Διαδικασίες, ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε!!! Αν 

επίσης νομίζουν πως με απειλές υπονόμευσης αλλά και εκβιασμούς θα πετύχουν κάτι 

είναι επίσης γελασμένοι. Άλλωστε έχουμε αποδείξει στην πολύχρονη παρουσία μας 

στο συνδικαλιστικό κίνημα ότι ούτε εκβιαζόμαστε, ούτε τροποποιούμε τις θέσεις και 

τις απόψεις μας ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

παραταξιακές επιθυμίες. Η πολιτική της «κωλοτούμπας» είναι προνόμιο άλλων. Ούτε 

λειτουργούμε με πολιτικές προσωπικής εμπάθειας και στοχοποίησης συναδέλφων, 

αναζητώντας εκδικητικά τη ρεβάνς. Αυτά είναι προνόμια μόνο της ηγεσίας της 

Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α./ΜΕ.Τ.Α. και μαθήματα ήθους και συνδικαλιστικής αξιοπρέπειας τα 

στελέχη της παράταξής μας δεν δέχονται τουλάχιστον από εκείνους που κατά το 

δοκούν αλλάζουν θέσεις!!! 

Θα διαφυλάξουμε μέχρι τελευταία στιγμή την συνοχή της Ομοσπονδίας, θα 

διασφαλίσουμε ενιαίους κανόνες στις εκλογικές διαδικασίες των Συλλόγων, όπως 

επιθυμεί η συντριπτική πλειοψηφία των Συλλόγων και όχι σύμφωνα με όσα επιτάσουν 

τα κοματικά επιτελεία. Και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του.  

Σε ότι αφορά δε στο Καταστατικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., θυμίζουμε στους 

«επαναστάτες» της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α./ΜΕ.Τ.Α. πως η παράταξή τους νομιμοποίησε 

με τη συμμετοχή της την ψηφοφορία για το αν θα γίνει ή όχι το Καταστατικό 

Συνέδριο. Όταν η «Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή», οι «Αγωνιστικές Συσπειρώσεις-

Παρεμβάσεις και το Π.Α.ΜΕ. απείχαν γνωρίζοντας πως μεθοδευόταν απλά η αναβολή 

του, η παράταξή σας έδωσε «φιλί ζωής» στις παρατάξεις που επιδίωκαν την αναβολή 

του Καταστατικού Συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Ας μας απαντήσουν όμως οι συνάδελφοι της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α./ΜΕ.Τ.Α. με 

δεδομένο πως όπως υποστηρίζουν... «με τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, 

οφείλουμε να εντάξουμε στα συνδικάτα τους ελαστικά απασχολούμενους, να δώσουμε 

δικαίωμα συνδικαλιστικής έκφρασης στους «εκτός των τειχών» εργαζόμενους που 

σήμερα είναι έξω από τα συνδικάτα και έχουν πρωτίστως την ανάγκη τους», και με 

δεδομένο πως η μεγαλύτερη ομάδα εργαζομένων που καλύπτουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι οι εργαζόμενοι κοινωφελούς εργασίας, αλήθεια τί θα 

κάνουν; 

Ή μήπως απλά χρησιμοποιούν ανούσιες πολιτικές κορώνες αναζητώντας 

«ψηφαλάκια» σε νέες πηγές εργαζομένων με την ελπίδα της εκλογικής ανατροπής. 

Οι εργαζόμενοι πλέον δεν είναι κομματικά στρατιωτάκια, βλέπουν, κρίνουν και 

επιλέγουν!!! 

Αθήνα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 
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