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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Με ένα κατάπτυστο Δελτίο Τύπου-Καταγγελία του Σωματείου των 

Εργαζομένων στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α., η μνημονιακή τρόικα της ψευδεπίγραφης 

«Π.Α.Σ.Κ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που επί δύο χρόνια «βάζει πλάτη» στο ξεπούλημα 

της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, στρέφεται εναντίον της 

πλειοψηφίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και του Προέδρου της, καταθέτοντας για μία ακόμη 

φορά τα διαπιστευτήριά τους στις επιταγές της άθλιας τρικομματικής συγκυβέρνησης. 

Η εν λόγω απόφαση της 28ης Μαρτίου 2013, ουδέποτε πήρε την απόλυτη 

πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, δεδομένου ότι  η 

πρόταση της παράταξής τους πήρε μόνο τρείς ψήφους στους επτά (δηλ. μόνο τις δικές 

τους). Ακόμα και το γνωστό δεκανίκι τους (Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.) δεν ψήφισε την 

πρότασή τους. 

Το αναφερόμενο Δελτίο Τύπου-Καταγγελία μόνο ως ανακοίνωση της 

παράταξής τους ή και ακόμα του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (άλλωστε την 

ίδια φρασεολογία χρησιμοποιούν) θα πρέπει να εκληφθεί και όχι ως απόφαση του 

Σωματείου μας. 

Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων φέρνουν πάντα την σφραγίδα και τις 

υπογραφές του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα του. Τέτοια απόφαση ουδέποτε 

υπεγράφη. Ο δε τίτλος του Σωματείου των Εργαζομένων παρανόμως χρησιμοποιήθηκε 

στο εν λόγω Δελτίο Τύπου-Καταγγελία. 

Τα δύο τελευταία χρόνια που η γνωστή παρέα της ψευδεπίγραφης 

«Π.Α.Σ.Κ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που πήρε την σχετική πλειοψηφία ως παράταξη, 

χρησιμοποίησε το Σωματείο σαν λάφυρο και επέβαλε στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. την 

τρομοκρατία και τις διώξεις συναδέλφων που δεν ανήκουν στην παράταξή τους. 

Αρκεί μόνο μία ματιά στο ψηφοδέλτιό τους για να διαπιστώσει κανείς ότι 

κανένας δεν έμεινε παραπονεμένος, αφού καταργήθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας και 

αξιοκρατίας. Οι ημέτεροι κατέλαβαν θέσεις ευθύνης, πολλαπλά καθήκοντα 

παραβιάζοντας κάθε νομοθετική διάταξη στα δύο χρόνια. 

Οι δε δυσμενείς  μεταθέσεις των συναδέλφων ξεπέρασαν ακόμη και αυτές που 

έγιναν από συστάσεως του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

Οι εργαζόμενοι στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. τα τελευταία χρόνια ζούμε το «θέατρο του 

παραλόγου», ενώ γκρεμίζονται οι εργασιακές σχέσεις,  ενώ απολύονται χιλιάδες 

εργαζόμενοι και η ανεργία καλπάζει στο 30%, ενώ κόβονται μισθοί και συντάξεις 
και καταργείται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η Παιδεία και το Κοινωνικό κράτος, 

το Σωματείο μας με ευθύνη του Προέδρου του  και  αυτών που τον στηρίζουν δεν  

συνεδρίασε και δεν συμμετείχε σε καμιά κινητοποίηση ποτέ, παρότι τους ζητήθηκε από 

τις παρατάξεις. 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής δεν έκλεισε ούτε μία ώρα όταν χιλιάδες εργαζόμενοι 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί δύο μήνες βρίσκονταν στους δρόμους 

υπερασπιζόμενοι τη δουλειά τους, δεν έκλεισε ούτε ακόμα όταν η άθλια τρικομματική 

συγκυβέρνηση προωθούσε νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του δικαιώματος 



προσφυγής στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που αν περνούσε θα οδηγούσε 

δεκάδες εργαζόμενους-συμβασιούχους στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σε απόλυση. 

Επειδή λοιπόν οι «αγωνιστές» της ψευδεπίγραφης «Π.Α.Σ.Κ.Ε.-

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» διερωτώνται για το τι κέρδισε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από τις 

κινητοποιήσεις της μία είναι η απάντηση: Αυτά που εμείς χάσαμε ως εργαζόμενοι στον 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την πολιτικής της δικής τους υποταγής. 

 

 Την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής (δηλ. την 

δουλειά μας) σε ιδιώτες για τα επόμενα 30 χρόνια!!! 

 Την εκχώρηση της μεταφόρτωσης των απορριμμάτων στο Δήμο της Αθήνας με 

προίκα τόσο το οικόπεδο του ΕΛΑΙΩΝΑ που ανήκει στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. όσο και την 

χρηματοδότηση κατασκευής του από το Ε.Σ.Π.Α. 

 Την πραξικοπηματική έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Ν.Α. χωρίς κανένας άλλος 

εργαζόμενος να γνωρίζει τίποτε για την διάρθρωση των υπηρεσιών πλην της 

γνωστής «τρόικας» που υπερθεμάτιζε για την ψήφισή του. 

 Την πλήρη διάλυση όλων των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας για τους 

εργαζόμενους που δουλεύουν χωρίς Γιατρό Εργασίας, χωρίς Τεχνικό 

ασφαλείας, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, χωρίς ιατρικές εξετάσεις, χωρίς 

κανένα εμβολιασμό για τους συναδέλφους που καθημερινά βρίσκονται στους 

πλέον επικίνδυνους και ανθυγιεινούς χώρους δουλειάς. 

 

Τα τελευταία τρία χρόνια της σκληρής μνημονιακής πολιτικής τα 

προβλήματα οξύνθηκαν και διογκώθηκαν. Είμαστε ακόμα στην αρχή!!! 

Εργαζόμενοι απολύονται, η μονιμότητα καταργείται, η Διαχείριση των 

απορριμμάτων ιδιωτικοποιείται. Κάποιοι επιλέγουν να αγωνιστούν, ενώ κάποιοι 

ευελπιστούν πως θα σώσουν το σαρκίο τους εξυπηρετώντας Διοικήσεις και 

συμφέροντα. Η μόνη ελπίδα αντιμετώπισης αυτής της πολιτικής είναι ο μαζικός 

ενωτικός αγώνας, η συνένωση δυνάμεων και όχι η «ατομική διάσωση» δια της 

προσκολλήσεως στις Διοικήσεις. 

 

Καλούμε τους εργαζόμενους να συνειδητοποιήσουν πως οι «επιλογές» που 

σήμερα γίνονται υποθηκεύουν το μέλλον του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και ιδιαίτερα των 

εργαζομένων για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια. Επιλογές μη αναστρέψιμες που 

κύριο στοιχείο θα έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα εκτός των άλλων και μαζικές 

απολύσεις εργαζομένων. 

 

Αθήνα, Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ. Εργαζομένων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 
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