
 

      
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ… ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 

Οι διατάξεις που ψηφίστηκαν με το μεσοπρόθεσμο (δήθεν για να αντιμετωπίσουν τα 

φαινόμενα διαφθοράς) όχι μόνο δεν διορθώνουν τα ‘’κακώς κείμενα’’ της Δημόσιας 

Διοίκησης, αλλά αντίθετα οξύνουν τα υπάρχοντα προβλήματα. Αποτελούν τη βάση, πάνω 

στην οποία έντιμοι υπάλληλοι θα εκβιάζονται και θα γίνονται έρμαιο επιχειρηματικών 

συμφερόντων. Η αυτόματη αργία και απόλυση για όσους υπάρχει καταγγελία, χωρίς να 

τους δίνεται καν το δικαίωμα της απολογίας,  θα οδηγήσει στην πλήρη διάλυση των 

ελεγκτικών μηχανισμών και τον έλεγχό τους από όσους έχουν τη δύναμη.  
 

Η επίκληση των φαινομένων διαφθοράς και της αναποτελεσματικότητας του 

Δημοσίου, δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι το νέο πειθαρχικό, θα αποτελέσει το 

όχημα για την έξοδο από το δημόσιο χιλιάδων υπαλλήλων. Θα αποτελέσει το όχημα για 

την πλήρη κομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, την αύξηση των φαινομένων 

διαφθοράς, αλλά ταυτόχρονα την κατάργηση και ποινικοποίηση δικαιωμάτων όπως αυτό 

της συνδικαλιστικής δράσης. 
 

Η έναρξη ΕΔΕ από το Υπουργείο Οικονομικών για συνδικαλιστές και εργαζόμενους του 

χώρου (λόγω της συμμετοχής τους σε κινητοποίηση της ομοσπονδίας τους) είναι 

χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το γεγονός ότι η ΕΔΕ ακολουθεί, αμετάκλητη αθωωτική 

δικαστική απόφαση για τα συγκεκριμένα γεγονότα, αποδεικνύει ότι η βούληση της 

πολιτικής ηγεσίας, υπερβαίνει πλέον τους νόμους και το Σύνταγμα. 
 

Ακολουθεί απόφαση της Ομοσπονδίας Εφοριακών:  
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Το Γενικό Συµβούλιο της ΠΟΕ ∆ΟY, στη συνεδρίασή του στις  4.12.12 και µε αφορµή 

την έναρξη της διενέργειας  Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε) σε βάρος του 

συναδέλφου Τρύφωνα Αλεξιάδη Αντιπροέδρου της οµοσπονδίας, για τα γεγονότα της 

18.2.12 αποφάσισε: 
 

1. Να καλέσει την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου να σταµατήσει 

κάθε σχετική πειθαρχική διαδικασία, τη στιγµή µάλιστα που για το θέµα αυτό έχει 

αποφανθεί αµετάκλητα η δικαιοσύνη  

2. Να αντιδράσει δυναµικά σε κάθε απόπειρα εκφοβισµού και τροµοκρατίας 

συναδέλφων, για συνδικαλιστική δράση. 

3. Να συµπαρασταθεί µε κάθε τρόπο στον συγκεκριµένο συνάδελφο για τα γεγονότα 

της 18.2.12, αλλά και σε κάθε άλλο συνάδελφο, επιχειρήσουν να εµπλέξουν σε 

πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για το θέµα αυτό.  

6.12.2012 


