
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.  

για τους «ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ» ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

Έντονο φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον κάποιων για την ενότητα και την 

ομοψυχία των μελών της παράταξής μας με αφορμή το θέμα των «επίορκων» 

υπαλλήλων. Εν μέσω κινητοποιήσεων κάποιοι βλέπουν ή θέλουν να βλέπουν 

«σύννεφα» και εσωτερική διαφωνία για τη θέση που πήρε η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

αναφορικά με την αποστολή ή όχι των επίμαχων στοιχείων. Τους πληροφορούμε 

λοιπόν πως η απόφασή μας ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ. Παρά την έντονη διαφωνία μας 

σχετικά με τις νέες τροποποιήσεις στο πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων 

Υπαλλήλων, όπου ουσιαστικά καταργείται το «τεκμήριο της αθωότητας», για 

μας είναι αδιανόητο ο αγώνας και οι κινητοποιήσεις του κλάδου προκειμένου να μην 

αποσταλούν στοιχεία και πράξεις διαθεσιμότητας σε εργαζόμενους που με συνεπεία 

και ήθος προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να συνδεθεί με την κάλυψη ή με την 

μη αποστολή στοιχείων «επίορκων» υπαλλήλων.  
 

Η διαθεσιμότητα «επίορκων» εργαζομένων προβλεπόταν ούτως ή άλλως από τις 

διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο 

αγώνας που οι εργαζόμενοι για είκοσι πέντε (25) και πλέον μέρες δίνουν στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι και έντιμος και δίκαιος. Διεκδικούν το δικαίωμα 

στην εργασία, το δικαίωμα στη ζωή. Και αυτό δεν συμψηφίζεται με τίποτε άλλο !!! 

 

Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά η παράταξη της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. 

αδυνατεί με σαφήνεια να διατυπώσει ξεκάθαρη θέση. Αν και στην αρχή 

συμφώνησε με την αποστολή των στοιχείων για τους «επίορκους» εργαζόμενους, 

«υπαναχώρησε», χωρίς όμως με σαφήνεια να διατυπώσει την άποψή της. Τους 

καλούμε ΑΜΕΣΑ να τοποθετηθούν. 

 

Ή δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν !!! Τα Διοικητικά 

Συμβούλια των Συλλόγων δεν επιλέγουν ποιοι είναι «επίορκοι» και ποιοι όχι. Το 

μόνο που αυστηρά επιτηρούν είναι το «άνοιγμα» των Γραφείων Προσωπικού 
προκειμένου να μην αποσταλούν στοιχεία και διαπιστωτικές πράξεις στο πλαίσιο της 

προσπάθειας της κυβέρνησης να θέσει σε διαθεσιμότητα τους Δ.Ε. Διοικητικούς 

Υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου. 



 

Μισόλογα, ασάφειες, «εμπιστευτικά» e-mail και μασημένα λόγια το μόνο που 

κάνουν είναι να δίνουν «τροφή» σε όλα εκείνα τα «συμφέροντα» που εναγωνίως 

πασχίζουν να συκοφαντήσουν τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Και αυτό δεν το 

επιτρέπουν πρώτα και κύρια, οι 2.000 εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

που σε πρώτη φάση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απόλυσης, αλλά και το 

σύνολο του κλάδου. 

 

Αθήνα, Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.: http://www.poeota.gr/paskeota • e-mail: paskeota@poeota.gr 
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