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Συνάδελφοι,

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. θέλει να ευχαριστήσει 
τους αντιπροσώπους, που συμμετείχαν στο 41ο 
Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 24 έως τις 27 
Απριλίου 2012 και με την ψήφο τους εξέφρασαν 
την εμπιστοσύνη τους στην παράταξή μας και 
ανανέωσαν τη θητεία της για μία ακόμη τριετία.

Το 41ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας δι-
εξήχθη σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για το 
συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και ολόκληρη την 
κοινωνία, καθώς οι πολιτικές της κυβέρνησης, της 
συγκυβέρνησης και της τρόικας έχουν οδηγήσει την 
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στο Δη-
μόσιο και Ιδιωτικό Τομέα σε οικονομική εξαθλίωση.

Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η πρόβλε-
ψή μας για το ρόλο και τις προθέσεις τόσο του 
Π.Α.ΜΕ. όσο και της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. στο συνδικα-
λιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Αντί να συζητηθεί ο τρόπος αντι-
μετώπισης των νέων μέτρων, που έχει δεσμευθεί 
να εφαρμόσει η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2012, με 
νέες περικοπές, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις κ.λ.π., 
οι δύο παρατάξεις επέλεξαν να μονοπωλήσουν 
τις εργασίες του Συνεδρίου για τη νομιμοποίη-
ση ή όχι των αντιπροσώπων, που συνειδητά επέ-
λεξαν να καταστρατηγήσουν το καταστατικό της 
Ομοσπονδίας.

Η επιλογή τους ήταν συνειδητή και γνώρι-
ζαν τόσο τις αποφάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και της παράταξής μας, ότι 
όσοι σύλλογοι καταστρατηγούσαν το καταστατι-
κό της Ομοσπονδίας οι σύνεδροί της θα αποκλεί-
ονταν από τις εργασίες του Συνεδρίου. Πρόταση, 

που είχε κατατεθεί πριν το Συνέδριο από τον επικε-
φαλής της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. Γιώργο Χαρίση στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και η οποία έγι-
νε αποδεκτή.

Στην πορεία, η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. άλλαξε τη θέση 
της μετά την απόφαση του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων Δήμου Καισαριανής να ψηφίσουν για την 
εκλογή αντιπροσώπων και οι συμβασιούχοι. Κι 
αυτό όταν σε πολλούς συλλόγους, ακόμα και τα 
στελέχη της μετά από παρέμβαση της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 
υπερασπίζοντο το καταστατικό και τις θέσεις της 
Ομοσπονδίας.

Σύλλογοι που μέσα από αντιδημοκρατι-
κές διαδικασίες και ευκαιριακές πλειοψηφί-
ες Γενικών Συνελεύσεων αλλά και πολιτικού-
συνδικαλιστικού τσαμπουκά επέλεξαν την νόθευ-
ση της αντιπροσωπευτικότητας και της βούλησης 
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αντί να τους καταγγέλλουμε εμείς για προ-
σπάθεια νόθευσης του συνεδρίου, έχουν το θρά-
σος να γίνονται από θύτες δήθεν θύματα.

Πως γίνεται από τους περίπου 200 Συλλό-
γους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που πραγματοποί-
ησαν εκλογές μόνο 17 να μην εφαρμόζουν το κα-
ταστατικό της Ομοσπονδίας και να καταγγέλλο-
νται οι υπόλοιποι για νόθευση της αντιπροσω-
πευτικότητας του συνεδρίου; Από πότε μια μειο-
ψηφία θέλει να επιβάλει τις απόψεις της με κάθε 
τρόπο (τραμπουκισμοί, υφαρπαγή αποφάσεων 
κ.λπ.) και να καταγγέλλει τις υπόλοιπες δυνάμεις 
του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων 
των Ο.Τ.Α. για νοθεία της εκπροσώπησης των εργα-
ζομένων.
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Το θράσος τους δεν έχει όρια. Επίσης για να 
προβάλουν ανυπόστατους ισχυρισμούς απο-
κρύβουν και πραγματικά γεγονότα.

1. Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012  η Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. προσέφυγε στη διαδικασία των ασφαλι-
στικών μέτρων στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την 
εγγραφή και νομιμοποίηση του Συλλόγου Εργα-
ζομένων Δήμων Ικαρίας-Φούρνων στις εκλογές 
του οποίου εκτός των άλλων είχαν παραβιαστεί 
διατάξεις του καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η 
απόφαση του Δικαστηρίου για την έκδοση προ-
σωρινής διαταγής ήταν απορριπτική.

2. Το Σάββατο 21 Απριλίου 2012 η Επιτρο-
πή Πιστοποίησης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνεδρίασή 
της για τον έλεγχο των πρακτικών αρχαιρεσιών 
των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφά-
σισε με συντριπτική πλειοψηφία ότι όσοι αντιπρό-
σωποι έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει εφαρμοσθεί 
το άρθρο 1 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και 
το άρθρο 4 του Καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν 
μπορούν να νομιμοποιηθούν, καθώς θα υπήρ-
χε πρόβλημα συνολικά στη νομιμοποίηση των 
αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στο Συνέδριο 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνεπώς ενδεχόμενη αποδοχή των 
αυθαιρεσιών των 17 Συλλόγων θα είχε σαν άμεσο 
επακόλουθο την αποπομπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από 
το Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

3. Τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 οι 15 Σύλλο-
γοι, που η Επιτροπή Νομιμοποίησης της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. εισηγείτο τη μη νομιμοποίησή τους στο Συ-
νέδριο της Ομοσπονδίας προσέφυγαν στη δια-
δικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτο-
δικείο Αθηνών ζητώντας με δικαστική απόφα-
ση τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο. Η απόφα-
ση του Δικαστηρίου για την έκδοση προσωρι-
νής διαταγής ήταν απορριπτική.
4. Τη μη συμμετοχή των αντιπροσώπων των 17 
συλλόγων στο Συνέδριο την αποφάσισε με με-
γάλη πλειοψηφία το σύνολο των αντιπροσώ-
πων, που εξέφραζαν το 90% και πλέον των νόμι-
μα εκλεγμένων και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καταστατικού. 

Η απόφαση της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. να αποχω-
ρήσει από τις εργασίες του Συνεδρίου και να 
μην συμμετέχει ούτε στις αρχαιρεσίες για την 
εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας και της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήταν προειλημμένη, με την καθοδήγη-
ση του κομματικού της φορέα (Κ.Κ.Ε.) και εντάσ-
σεται στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λά-
βει για την συνολική διάσπαση του συνδικαλιστι-
κού κινήματος στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Η απόφαση της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. να μην συμμε-
τέχει στο προεδρείο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την επό-
μενη θητεία κυρίως κινείται από την ευθυνοφο-
βία της, παρασυρόμενοι από την αδικαιολόγητη 
και διασπαστική στάση τις Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. – Π.Α.ΜΕ. 
– Κ.Κ.Ε. και με στόχο τον εξευγενισμό των επιθέ-
σεών τους.

Η στόχευση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν ξεκάθα-
ρη πολιτική στρατηγική για την απαξίωση της 
πιο δυναμικής και αγωνιστικής Ομοσπονδί-
ας στο Δημόσιο, αλλά και την απογοήτευση και 
αδρανοποίηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων, 
ώστε να καθιερωθούν οι δυνάμεις της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. και του Π.Α.ΜΕ. ως η μόνη δύναμη αντί-
δρασης. Η επιδίωξη αυτή εξυπηρετεί τις κομμα-
τικές εντολές, αδιαφορώντας για τα πραγματικά 
προβλήματα των εργαζομένων, ώστε η νέα επίθε-
ση των κομμάτων των μνημονίων και της τρόικας 
να μας βρουν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση αδύναμους και ανυπεράσπιστους.

Γνωρίζουν πολύ καλά και η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. και 
η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ότι η επόμενη θητεία των οργά-
νων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ταυτίζεται πλήρως με την 
διάρκεια του Μνημονίου (2015), όπου  ο κλάδος 
με κοινή ομολογία όλων των πολιτικών δυνάμεων 
και παρατάξεων θα αντιμετωπίσει την πιο σκληρή, 
απάνθρωπη, εξοντωτική επίθεση.

Αλήθεια ο κλάδος ωφελείται ουσιαστικά 
από αυτήν την εξέλιξη; ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ !!! Αντίθε-
τα, συμβάλλει ουσιαστικά στην αποδυνάμωση του 
κλάδου, ενώ διευκολύνει την επιβολή των μέτρων.

Πως είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που ο πο-
λιτικός φορέας τουλάχιστον της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α., 
εμφανίζεται ως υπεύθυνο κόμμα με δυνατότη-
τα λήψης αποφάσεων, συνθέσεων με στόχο την 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. να κρύβεται και να 
ακολουθεί συρόμενη την τακτική του Π.Α.ΜΕ. 
μένοντας μόνο σε ένα στείρο καταγγελτικό λόγο 
την κρισιμότερη περίοδο για τους εργαζόμενους 
και τον κλάδο;

Στο παιχνίδι των εντυπώσεων, των καταγγε-
λιών και της συνεχής συκοφάντησης και λα-
σπολογίας σε βάρος της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά 
και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν μπορούσαν να λεί-
ψουν οι δυνάμεις της ηγεσίας της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α., 
που συστηματικά όλο το προηγούμενο διάστημα 
υπονόμευσαν την προετοιμασία των διαδικασι-
ών διεξαγωγής του Συνεδρίου και απείχαν από 
κάθε συζήτηση στη διάρκεια του Συνεδρίου για 
τα προβλήματα των εργαζομένων. Προσπάθησαν 
δε με κάθε τρόπο να ακυρώσουν τις εκλογικές δι-
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αδικασίες, εκμεταλλευόμενοι ένα ασήμαντο, όπως 
αποδείχτηκε τελικώς περιστατικό όταν ένα αναπλη-
ρωματικό μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που 
είχε εκλεγεί με την Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. επιχείρησε να 
αφαιρέσει φακέλους από το Β΄ εκλογικό τμήμα με 
άγνωστο στόχο.

Αλλά ας δούμε τα πραγματικά γεγονότα και τι 
επεδίωκαν όσοι προσπάθησαν να προβοκάρουν 
τις εκλογικές διαδικασίες.

1. Στις 2.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 27 
Απριλίου 2012 και ενώ οι κάλπες έκλειναν στις 
3.00 διαπιστώθηκε από τον Δικαστικό Αντιπρό-
σωπο του Β΄ Εκλογικού Τμήματος, ότι το ανα-
πληρωματικό μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής 
αφαίρεσε σφραγισμένους και υπογεγραμμένους 
φακέλους και τους τοποθέτησε στην τσάντα της. Το 
περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από τον Δικαστι-
κό Αντιπρόσωπο, ο οποίος επενέβη επί τόπου και 
ενημερώθηκαν οι παρατάξεις.

2. Τόσο οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι όσο και 
η Εφορευτική Επιτροπή αλλά και οι επικεφα-
λής των παρατάξεων, πλην του εκπροσώπου της 
Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α., αποφάσισαν την ολοκλήρωση των 
εκλογικών διαδικασιών και τον αυστηρό έλεγ-
χο της ψηφοφορίας κατά τη διαδικασία της κα-
ταμέτρησης, δεδομένου, ότι ουδένας λόγος υφί-
στατο προκειμένου να σταματήσει η ψηφοφορία 
αφού κατά κοινή παραδοχή, το εν λόγω άτομο δεν 
είχε επιχειρήσει να ρίξει φακέλους στις κάλπες. 
Αντέδρασε έντονα μόνο ο εκπρόσωπος της Α.Σ.Κ.-
Ο.Τ.Α., επιδιώκοντας να προκαλέσει την εντύπωση 
της νοθείας, διαδίδοντας ψευδώς, ότι υπήρξε πα-
ρέμβαση με την απόθεση στις κάλπες ψηφοδελτί-
ων της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. και ζητώντας επιτακτικά 
την ακύρωση των εκλογικών διαδικασιών. Προσπά-
θεια που έπεσε στο κενό, καθώς όπως κατέγραψαν 
οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και όπως τελικώς απο-
δείχθηκε δεν υπήρξε καμιά παρέμβαση στην εκλο-
γική διαδικασία. 

3. Βλέποντας ο εκπρόσωπος της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. 
ότι δεν μπορούσε να επιτευχθεί ο πολιτικός τους 
στόχος, δηλαδή η ακύρωση των εκλογών, ζήτη-
σε την παρουσία Αστυνομικής δύναμης και Ει-
σαγγελέα. Ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας έδωσε εντο-
λή στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους και την Εφο-
ρευτική Επιτροπή να συνεχίσουν και να ολοκλη-
ρώσουν τις εκλογικές διαδικασίες. Ο εκπρόσωπος 
της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. διαπιστώνοντας, ότι δεν υπήρχε 
κανένα περιθώριο ακύρωσης των εκλογικών δια-
δικασιών υπέβαλλε μήνυση στο Τοπικό Αστυνομικό 
Τμήμα κατά του αναπληρωματικού μέλους της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής.

4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 
εκλογών τόσο οι δικαστικοί αντιπρόσωποι όσο 
και ο επικεφαλής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησαν 
πριν προχωρήσουν στο άνοιγμα των φακέλων να 
υπάρξει έλεγχος, αν οι φάκελοι που βρίσκονταν 
στις κάλπες κάθε εκλογικού τμήματος έφεραν 
την σφραγίδα και τη μονογραφή του Δικαστικού 
αντιπροσώπου, που είχε την ευθύνη του εκλογι-
κού τμήματος και επίσης να ελεγχθεί η ταυτοποί-
ηση του αριθμού των ψηφισάντων από το μητρώο 
μελών με τον αριθμό των φακέλων κάθε κάλ-
πης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε και όπως κα-
ταγράφεται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών όλοι οι φά-
κελοι έφεραν τη μονογραφή του Δικαστικού, που 
είχε την ευθύνη της κάλπης. Στη συνέχεια, πραγ-
ματοποιήθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, 
που είχε λάβει η κάθε παράταξη σύμφωνα με το 
Μητρώο Αντιπροσώπων και την Κατάσταση Ψηφι-
σάντων χωρίς να διαπιστωθεί καμιά διαφοροποί-
ηση μεταξύ ψηφισάντων και φακέλων. Σημειώνε-
ται ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας καταμέ-
τρησης των ψήφων στο Β΄ εκλογικό τμήμα δια-
πιστώθηκε «η απώλεια» της κατάστασης ψηφι-
σάντων,  η οποία βρέθηκε μετά από 20 λεπτά πε-
ταμένη σε παρακείμενη αποθήκη. Το περιστατι-
κό δημιούργησε σαφείς υπόνοιες για προσπάθεια 
αλλοίωσης της κατάστασης ψηφισάντων ή «εξαφά-
νισής» της. Ενέργεια που θα ωφελούσε αποκλει-
στικά και μόνο όσους επιθυμούσαν την ακύρωση 
των εκλογικών διαδικασιών.  

5. Στη διάρκεια της αναμονής έλευσης της 
αστυνομικής δύναμης, το αναπληρωματικό μέ-
λος της Εφορευτικής Επιτροπής σε ιδιαίτερη 
συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-
Ο.Τ.Α., της Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. και 
σε απαίτηση όλων των παρισταμένων, δήλωσε τους 
λόγους, που προέβη στην πράξη αφαίρεσης των 
φακέλων, τους οποίους δεν  δημοσιοποιήσαμε, δε-
δομένου, ότι η υπόθεση αυτή εκκρεμεί ενώπιον της 
Δικαιοσύνης.  Αν, όμως, οι προκλήσεις, οι συκο-
φαντίες και οι λασπολογία της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. συνε-
χιστούν, οι συκοφάντες θα λάβουν την πιο σκληρή 
απάντηση. Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι το αναπλη-
ρωματικό μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μπο-
ρεί να εξελέγη με την Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., αλλά είναι 
συνάδελφος με τον εκπρόσωπο της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α., 
που παραβρέθηκε στη συνάντηση καθώς και οι δύο 
υπηρετούν στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

6. Όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κατα-
μέτρησης των ψηφοδελτίων των παρατάξεων και 



επιβεβαιώθηκε, ότι δεν υπήρξε αλλοίωση των 
αποτελεσμάτων, η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. άλλαξε το «πα-
ραμύθι της» μιλώντας και καταγγέλλοντας προ-
σπάθεια «αλυσίδας». Δηλαδή, χειραγώγησης των 
ψηφοφόρων με την υφαρπαγή σφραγισμένων φα-
κέλων. Τώρα πως γίνεται στις 14.00 το μεσημέρι να 
επιχειρηθεί «αλυσίδα», όταν σε κάθε εκλογικό τμή-
μα είχε ψηφίσει το 98% των νομιμοποιηθέντων αντι-
προσώπων και είχε αποχωρήσει από το χώρο το 
Συνεδρίου, μόνο το αρρωστημένο μυαλό της ηγε-
σίας της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. μπορεί να εξηγήσει.

7. Μπορούν οι επικεφαλής των παρατάξεων 
και ιδιαίτερα της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. να δώσουν απα-
ντήσεις στα ερωτήματά μας;

α. Γιατί δεν κατέθεσαν ψηφοδέλτια για την 
εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, 
κάτι που έκανε μόνο η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ;

β. Γιατί δεν υπήρξε παρουσία σε όλη την εκλο-
γική διαδικασία εκπροσώπων των συνδικαλιστι-
κών παρατάξεων;

Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις 
απαντήσεις της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α., οι οποίες όμως θα 
αφορούν σε πραγματικά στοιχεία και δεν θα σχε-
τίζονται με μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, όπως 
τα λεγόμενα περί «νοθείας» που προφανώς άλλους 
στόχους εξυπηρετούν.

Αυτό που ξεκάθαρα και δια γυμνού οφθαλμού 
γίνεται πλέον αντιληπτό είναι ότι το κομματικό 
κατεστημένο ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ δεν επι-
θυμεί, δεν «ανέχεται» ένα δευτεροβάθμιο συν-
δικαλιστικό όργανο που δεν θα υπακούει σε κομ-
ματικές εντολές και κελεύσματα, δεν θα εντάσσε-
ται και δεν θα ανέχεται μια αυτόνομη Ομοσπονδία 
που θα κινείται και θα αποφασίζει όχι με κριτήριο 
το κομματικό συμφέρον αλλά το συμφέρον των ερ-
γαζομένων που εκφράζει.

Αθήνα, Τετάρτη 16 Μαΐου 2012
H Γραμματεία της Συντονιστικής Eπιτροπής της Π.A.Σ.K.E.-O.T.A.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Π.A.Σ.K.E. - O.T.A.: http://www.poeota.gr/paskeota • e-mail: paskeota@poeota.gr

Συνάδελφοι,
Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν την εκφρά-

ζουν.
Η καταγγελία για νόθευση των αντιπροσώπων από την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και την Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. αλλά και 

η καταγγελία της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. για προσπάθεια «νοθείας» της εκλογικής διαδικασίας έχει μοναδικό 
στόχο την απαξίωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την αποδυνάμωση της παράταξής μας και την συκοφάντηση του 
Γραμματέα της παράταξής μας, καθώς ότι δεν μπορούν να ελέγξουν,  το διαλύουν και το συκοφαντούν.

Κάποιοι είχαν επενδύσει πολιτικά στις εκλογές της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τα σχέδια τους απέτυχαν.
Δηλώνουμε σε όλους τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι όλη η προσπάθεια συ-

κοφάντησης και λασπολογίας από τους επαγγελματίες της κομματικής προπαγάνδας δεν μας αγγίζει. 
Αντίθετα, μας δυναμώνει και μας δίνει μεγαλύτερο κουράγιο για να οργανώσουμε με καλύτερες προϋποθέ-
σεις την αντίστασή μας στα νέα μέτρα που έχουν συμφωνήσει τα κόμματα των μνημονίων και μας οδηγούν 
στην πλήρη οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση.

Γι’ αυτό, δυναμώνουμε με την καθημερινή συμμετοχή μας στους πρωτοβάθμιους συλλόγους και 
δηλώνουμε παρόντες σε κάθε αγωνιστική παρέμβαση και κινητοποίηση με μοναδικό στόχο να υπηρε-
τήσουμε τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε και όχι τα κόμματα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. 

Ξενοδοχείο“GRAND HOTEL PALACE”

Ξενοδοχείο“GRAND HOTEL PALACE”

Δυναμώνουμε την παρουσία μας 
στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους

Ενισχύουμε την αγωνιστική, ενωτική  
δράση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


