
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ένα μήνα μετά το πέρας του 41
ου

 Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

δεν έχει καταστεί δυνατή η συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής με 

αποτέλεσμα ουσιαστικά  να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην 

καθημερινή λειτουργία της Ομοσπονδίας, αλλά και να υπάρχει ελλιπής 

εκπροσώπηση των εργαζομένων σε μια κρίσιμη περίοδο. Οι παρατάξεις 

Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. και Αριστερές Κινήσεις-Συσπειρώσεις που είδαν 

μετά το Συνέδριο να αυξάνονται τα ποσοστά τους και κατά αντιστοιχία οι έδρες που 

καταλαμβάνουν, αντί να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, δηλώνουν 

διακαώς πως επιθυμούν ΜΟΝΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ συγκρότηση προεδρείου από 

την Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. Με διάφορες προφάσεις και υπεκφυγές και αφού με 

περίσσια χαρά κατέλαβαν τις έδρες που οι εργαζόμενοι τους εμπιστεύτηκαν 

αρνούνται να σηκώσουν το βάρος που τους αναλογεί στην Διοίκηση της 

Ομοσπονδίας. 

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ως υπεύθυνη παράταξη, γνωρίζοντας από την πείρα 

της λειτουργίας της Ομοσπονδίας την τελευταία τριετία και αναλογιζόμενη τα 

δύσκολα ζητήματα που θα χρειαστεί σε αυτή τη θητεία να αντιμετωπισθούν 
(απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

και πολλά άλλα….) επέμεινε στην πάγια αρχή της για συγκρότηση 

αντιπροσωπευτικού αναλογικού Προεδρείου, στοχεύοντας στην μεγαλύτερη 

δυνατή σύνθεση δυνάμεων και συσπείρωση των εργαζομένων που είναι απολύτως 

αναγκαία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των εργαζομένων.  

Δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή, πως στόχος της παράταξής μας δεν 

ήταν η αυτοδυναμία που μας «χάρισε» η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. με την αποχώρησή της 

από το 41
ο
 Τακτικό Συνέδριο. Δηλώσαμε υπεύθυνα πως δεν θέλουμε αλλά και 

δεν μπορούμε μόνοι μας να σηκώσουμε το βάρος των αποφάσεων που 

απαιτείται να ληφθούν. Η μονοπαραταξιακή συγκρότηση του Προεδρείου από 

οποιαδήποτε παράταξη αυτή την περίοδο, θα ήταν καταστροφική για το συμφέρον 

των εργαζομένων και του κλάδου. Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. συμφώνησε και στη 

συγκρότηση Προγραμματικού Προεδρείου, ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή 

της, στη βάση ενός κοινού προγράμματος και θέσεων χωρίς να αποσκοπεί σε 

θέσεις και «καρέκλες». 

Η οργανωτική και λειτουργική διάλυση της Ομοσπονδίας το επόμενο 

χρονικό διάστημα αποτελεί κεντρική παραταξιακή τακτική της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

(Π.Α.ΜΕ.). Στο πλαίσιο αυτό το «Σωματείο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και 



Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης» σύρει για μια ακόμη φορά 

την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στα «αστικά δικαστήρια» ζητώντας την ακύρωση των 

αρχαιρεσιών του 41
ου

 Τακτικού Συνεδρίου. Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα 28 

Μαΐου 2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

συνεδρίασε για να αποφασίσει για την προσφυγή το βράδυ της Δευτέρας και όταν 

αυτή είχε κατατεθεί με την συμμετοχή μόνο των 9 από τα 17 μελών του. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. που λεκτικά καταγγέλλει τις 

προσφυγές στα «αστικά δικαστήρια» και εκπροσωπείται με 3 μέλη στο Δ.Σ. 

απείχαν σύσσωμοι από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. δίνοντας το δικαίωμα στη 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. να επικυρώσει την προσφυγή. Είναι σαφές πως κανείς δεν μπορεί 

να κρυφτεί τηρώντας στάση «Πόντιου Πιλάτου» όταν διακυβεύεται η λειτουργία 

της Ομοσπονδίας και η εκπροσώπηση των εργαζομένων. Η συντονισμένη αποχή 

των μελών της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. στο Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελεί πολιτική-

παραταξιακή στάση ενθάρρυνσης της απόφασης άσκησης αγωγής ενάντια στην 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Την κρίσιμη αυτή περίοδο απαιτείται ενεργή και υπεύθυνη στάση 

όλων μας. Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις άλλων !!! Η 

λειτουργία της Ομοσπονδίας το επόμενο χρονικό διάστημα και η προάσπιση 

των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. 

Κοιτώντας τους εργαζόμενους στα μάτια, χωρίς μικροπαραταξιακούς 

τακτικισμούς, θα επιμείνουμε στη θέση μας, γιατί αυτό προστάζει το συμφέρον 

των εργαζομένων αλλά και η κοινή λογική !!! Άλλωστε η θέση ότι διαλύω ότι δεν 

ελέγχω είναι ο πυρήνας αυτών των τακτικών και σε καμία περίπτωση οι 

εργαζόμενοι δεν μπορούν να υποταχθούν. Η θέση που εκφράζουν οι παρατάξεις 

της Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. και οι Αριστερές Κινήσεις-Συσπειρώσεις, 

έχουν ως μόνο στόχο πρόσκαιρα μικροπαραταξιακά οφέλη, παραγνωρίζοντας 

πως οι εργαζόμενοι λίγο ενδιαφέρονται για τους σχεδιασμούς των παρατάξεων 

ενώ ελπίζουν στην συγκρότηση ενός ισχυρού μετώπου αντιμετώπισης των 

προβλημάτων. Οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν από κανέναν «κολπάκια και 

κορδελάκια» στη πλάτη τους, την στιγμή μάλιστα που η πολιτική ανατροπή, είναι 

αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της δράσης και του αγώνα που έδωσαν τα δύο 

προηγούμενα χρόνια. 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

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