
                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η  ΠΑ.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρετίζει όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  που σαν μια γροθιά έδωσαν έναν μαζικό, δυναμικό και ενωτικό 

αγώνα ενόψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου της Κυβέρνησης που σαρώνει 

εργασιακά δικαιώματα δεκαετιών με πρωτοφανή σκληρότητα και 

βαρβαρότητα. Για 21 ημέρες οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. πέρα από 

παραταξιακούς διαχωρισμούς έδωσαν έναν ενωτικό αγώνα, συμμετέχοντας ο 

καθένας με τις δικές του δυνάμεις και κάτω από έναν κοινό στόχο, την μη ψήφιση 

του πολυνομοσχεδίου. 

Το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε στη Βουλή, καταψηφίστηκε στην 

συνείδηση των εργαζομένων και της κοινωνίας. Οι εξελίξεις όμως είναι 

μπροστά και επιβάλλουν την συνέχεια των αγώνων. Oι εργαζόμενοι όμως στους 

Ο.Τ.Α. αντιμέτωποι με Μ.Α.Τ., Εισαγγελείς, Δικαστικές προσφυγές, απειλές, 

κατευθυνόμενα δημοσιεύματα και δημοσιογράφους-φερέφωνα, ακόμη και με το 

έσχατο μέσο τρομοκράτησης και καταστολής αυτό της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ…ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ, ΔΕΝ ΚΑΜΦΘΗΚΑΝ, ΔΕΝ 

ΗΤΤΗΘΗΚΑΝ!!! 

Η απεργιακή αυτή κινητοποίηση των 21 ημερών δεν ανήκει σε κανέναν 

και κανείς δεν μπορεί να την καπηλευτεί ή να την χρησιμοποιήσει. Δεν ανήκει 

ούτε στη Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., ούτε στην Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., ούτε στην Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., 

ούτε στην Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. Ανήκει στους εργαζόμενους που απέδειξαν σε ΟΛΟΥΣ 

πως ο μόνος τρόπος αντίστασης είναι ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ και ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. 

Κάθε απεργιακή κινητοποίηση έχει ΑΡΧΗ το ΤΕΛΟΣ είναι ΝΕΑ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ. Στην κινητοποίηση αυτή ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ  όλοι μαζί, 

ελπίζουμε στη ΝΕΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ να είμαστε όλοι μαζί. Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

σύρθηκε στις κινητοποιήσεις μόνο όταν διαπίστωσε τον δυναμισμό και την 

συσπείρωση των εργαζομένων, ενώ στο τέλος επέλεξε τον ρόλο του «Πόντιου 

Πιλάτου» με μόνη πρόταση-στόχο την άνοδο του Κ.Κ.Ε. στην εξουσία 
εκμεταλλευόμενη τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων απέναντι στην βάρβαρη 

πολιτική της κυβέρνησης και όχι συγκροτώντας μέτωπο ουσιαστικής ανατροπής της 

προωθούμενης πολιτικής, κρυπτόμενη πίσω από την ανυπακοή, ακόμη και στο 

μέτρο της Πολιτικής Επιστράτευσης, γνωρίζοντας πως η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ως 

υπεύθυνη παράταξη ουδέποτε θα μεταβίβαζε την ευθύνη στις πλάτες των 

εργαζομένων. 

Η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. επιχείρησε πριν ακόμη κλείσει η απεργία να διασπείρει 

με ύπουλες κινήσεις (παραταξιακή «σύσκεψη» Δ.Σ.) και ανακοινώσεις τον 

διχασμό, την απογοήτευση στους εργαζόμενους που «μάτωναν» στα γκαράζ των 

Δήμων και προσπάθησε για μια ακόμη φορά να διασπάσει το ενιαίο μέτωπο των 

εργαζομένων, επιδιδόμενη σε ανούσια «επανάσταση της πένας». 



Και βέβαια, η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. δεν κατέθεσε καμιά ουσιαστική πρόταση για 

την συνέχιση των κινητοποιήσεων στην λογική του «ανέφικτου και φανταστικού» 

που οραματίζεται. Περιορίσθηκε να προτείνει να κλείσουν οι μαθητές των 

σχολείων τα Δημοτικά Γκαράζ, προκειμένου να μην βγουν για δουλειά οι 

επιστρατευμένοι συνάδελφοι των Υπηρεσιών Καθαριότητας. Δυστυχώς για μια 

ακόμη φορά υπερίσχυσε η ανάγκη κάποιων να παίξουν τα ψηφοθηρικά, 

μικροπαραταξιακά παιχνίδια τους, έχοντας στον ορίζοντα την συλλογή ψήφων 

ενόψει του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας και όχι το συμφέρον των εργαζομένων 

και της συσπείρωσής τους που με την τελευταία κινητοποίηση επιτεύχθηκε. 

Δώσαμε ένα αγώνα δυναμικό, ενωτικό και αποφασιστικό με κυρίαρχα 

στοιχεία αυτά της μαζικότητας και της συμμετοχής σε κάθε απεργιακή 

εκδήλωση της Ομοσπονδίας. 

Ήταν ένας αγώνας ΕΝΤΙΜΟΣ, ΗΘΙΚΟΣ και ΔΙΚΑΙΟΣ που για 21 ημέρες 

τον δώσαμε ΜΟΝΟΙ μας απέναντι σε ένα πολυνομοσχέδιο που σαρώνει το 

σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Η 

συγκρότηση του «ενιαίου μετώπου» με την συμμετοχή και άλλων κλάδων ή 

κοινωνικών φορέων και κινημάτων, αποδείχθηκε τελικά ευσεβής πόθος !!! 

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζοντας τις διαθέσεις του συνόλου των 

εργαζομένων όπως καταγράφηκαν στις Γενικές Συνελεύσεις της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας και κατατέθηκαν στην 

σύσκεψη στην Αθήνα ή στάλθηκαν εγγράφως, πήρε την απόφαση για τερματισμό 

προσωρινά του πολυήμερου αγώνα. Απόφαση που ελήφθη το βράδυ της 21
ης

 

Οκτωβρίου 2011 με ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ και ΛΟΓΙΚΗ, χωρίς συναισθηματισμούς 

αλλά με τους εργαζόμενους να κρατούν ΨΗΛΑ το ΚΕΦΑΛΙ και να έχουν 

αναπτερωμένο το ηθικό τους. 

Εντύπωση προκαλεί σε όλους τους εργαζόμενους η προσπάθεια απαξίωσης 

από τις παρατάξεις της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. μιας διαδικασίας 

πρωτόγνωρης, διάφανης, δημοκρατικής και συμμετοχικής για τη συνέχιση ή τη 

λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων, μέσα από την έκφραση της θέλησης του 

συνόλου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όταν το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα οι ίδιοι επέμεναν για την εφαρμογή της. Σήμερα προσπαθούν 

εσκεμμένα να την υποβαθμίσουν και να την απαξιώσουν, παραπληροφορώντας 

τους συναδέλφους για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, Συγκεντρώσεων 

και Διοικητικών Συμβουλίων για τις πραγματικές διαθέσεις των εργαζομένων, 

βάσει των οποίων πάρθηκε η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Η άρση της πολιτικής επιστράτευσης του πιο δυναμικού τμήματος του 

κλάδου και η ανασύνταξη των δυνάμεων μας είναι η μόνη εγγύηση στο μέλλον 

για να αποτρέψουμε στην πράξη κάθε προσπάθεια απόλυσης μέσω της 

«εργασιακής εφεδρείας» ή την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας. 

Και σε αυτή τη μάχη οι δυνάμεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. θα βρίσκονται στην 

πρωτοπορία με μοναδικό κριτήριο τα δικαιώματα των εργαζομένων και όχι τα 

μικροπαραταξιακά οφέλη που κάποιοι άλλοι, ακόμα και σήμερα, έχουν σαν 

πρώτη προτεραιότητα.  

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

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 

 

http://www.poeota.gr/paskeota

