
 
Αθήνα, Απρίλης 2012 

  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  

μμεε  ααφφοορρμμήή  υυπποοψψηηφφιιόόττηηττεεςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  σσττιιςς  ββοουυλλεευυττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς  22001122  
 

 Με αφορμή υποψηφιότητες συνδικαλιστικών στελεχών στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μάη 2012, 

επισημαίνουμε τα εξής : 

 

1. Η παράταξή μας και το Δημοσιοϋπαλληλικό  κίνημα έχουν δώσει στο παρελθόν αγώνες για πλήρη 

πολιτικά δικαιώματα στους Δημοσίους Υπαλλήλους , κάτι που κατοχυρώθηκε, σε μεγάλο βαθμό , κατά 

την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος .Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι μπορούν να είναι υποψήφιοι 

βουλευτές, και εφόσον δεν εκλεγούν επανέρχονται στην υπηρεσία τους, μετά από ένα μήνα. Φυσικά , 

πριν ανακηρυχθούν υποψήφιοι παραιτούνται υποχρεωτικά. 

2. Ορισμένοι συγχέουν τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα με τη συνδικαλιστική δεοντολογία. Η 

στοιχειώδης συνδικαλιστική δεοντολογία λέει πως όποιος είναι υποψήφιος βουλευτής, με 

οποιοδήποτε κόμμα, δεν μπορεί να εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων και οφείλει να 

παραιτείται άμεσα από τη συνδικαλιστική του θέση. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν ισχυρίζεται πως 

ανήκει σε "ανεξάρτητες κινήσεις" . 

3. Η παράταξη της ΠΑΣΚ , παρά το γεγονός ότι εδώ και 12 χρόνια κανένα συνδικαλιστικό της στέλεχος 

δεν έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής (παρά τα όσα σκόπιμα διέδιδαν για μικροπαραταξιακούς 

λόγους διάφοροι εκπρόσωποι "ανεξάρτητων" κινήσεων που τώρα είναι υποψήφιοι βουλευτές), έχει 

θεσπίσει εδώ και χρόνια ειδική διάταξη στον κανονισμό λειτουργίας της,  σύμφωνα με την οποία : "... 

όποιος θέτει υποψηφιότητα για  βουλευτής, παραιτείται αμέσως μετά την ανακοίνωση της 

υποψηφιότητάς του από τη συνδικαλιστική θέση που κατέχει και αντικαθίσταται από το επόμενο 

μέλος...". Αυτό τηρήθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2000 , όπου το συνδικαλιστικό μας στέλεχος 

που έθεσε υποψηφιότητα, παραιτήθηκε αμέσως από το συνδικαλιστικό όργανο που συμμετείχε. 

4. Η τήρηση της στοιχειώδους αυτής δεοντολογίας είναι θέμα του κάθε υποψηφίου , της παράταξής του, 

αλλά και του κλάδου. Φυσικά και δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα επιβάλλουμε τους κανόνες 

δεοντολογίας σε κανέναν .Δεν μπορούμε όμως να μη στηλιτεύσουμε το φαρισαϊσμό και την υποκρισία 

εκείνων που καταγγέλλουν τους άλλους για κομματισμό,  ενώ οι ίδιοι είναι υποψήφιοι βουλευτές!!! 

Είναι πράγματι λυπηρό κάποιοι  που φιλοδοξούν να γίνουν βουλευτές, θέτοντας  υποψηφιότητα  

με συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, να εμφανίζονται στους συναδέλφους ως ανεξάρτητοι και να 

προσαρμόζουν κάθε φορά την πολιτική και συνδικαλιστική  δεοντολογία ανάλογα με τις  

προσωπικές, παραταξιακές και  κομματικές τους επιδιώξεις. 

 

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

 

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΙΙΚΚΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  

 


