ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΝΟΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!
Συνεδρίασε την Τετάρτη 11-5-2022 η εφορευτική επιτροπή του 48ου συνεδρίου της ΠΟΕ
– ΟΤΑ, χωρίς την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου, που είναι και πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής. Οι παρατάξεις της ΠΟΕ – ΟΤΑ, Συνδικαλιστική Ανατροπή, ΔΑΚΕ
και ΑΣΚ-ΟΤΑ προχωρήσαν σε μερική τροποποίηση του πρακτικού παρότι όπως
γνωρίζουν όλοι το έργο της εφορευτικής επιτροπής λήγει με την υπογραφή των
πρακτικών την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων ΣΥΝ.ΑΝ, ΔΑΚΕ και ΑΣΚ μπορούσαν να
«διορθώσουν» το πρακτικό για δεν είχε ακόμα κατατεθεί!!. Όμως είναι απορίας άξιο
γιατί το πρακτικό δεν κατατέθηκε στο πρωτοδικείο Πολύγυρου Χαλκιδικής από το πρωί
της Δευτέρας 9-5-2022 όπως διαβεβαίωσαν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι όλες τις
παρατάξεις μετά την λήξη των διαδικασιών των εκλογών. Ποιος είχε δικαίωμα να δώσει
εντολή στους δικαστικούς αντιπρόσωπους να μην καταθέσουν το πρακτικό και ποιος
τους το πήρε από την κατοχή τους, για να βρεθεί στην Αθήνα ανεπικύρωτο;
Το εκλεγμένο μέλος της εφορευτικής επιτροπής Δημήτρης Κουτζής από την ΔΑΣ – ΟΤΑ
διαφώνησε με τις ενέργειες των υπολοίπων μελών και αρνήθηκε να υπογράψει το
Διορθωτικό Πρακτικό Αρχαιρεσιών που προσκόμισε η νομική σύμβουλος της
Ομοσπονδίας κ.Τσίπρα ενώ ζήτησε να καταγραφεί η διαφωνία του και να ενσωματωθεί
στο πρακτικό αυτό.
Η δήλωση που προσκόμισε εγγράφως είναι η ακόλουθη: «Διαφωνώ να υπάρξει μερική
διόρθωση του πρακτικού των εκλογών του 48ου Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ από τη στιγμή
που σε αυτό δεν λύνονται όλες οι εκκρεμότητες – λάθη, όπως προκύπτει και με την
αλλοίωση της βούλησης συνέδρου που επέλεξε το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ-ΟΤΑ το οποίο
σκίστηκε κατά το άνοιγμά του και η πλειοψηφία της εφορευτικής επιτροπής το έκρινε
άκυρο σε αντίθεση με την ομόφωνη γνώμη των 5 δικηγόρων – δικαστικών
αντιπροσώπων της διαδικασίας των εκλογών που το έκριναν έγκυρο και μαλιστα με
νομική αιτιολόγηση. Τα παραπάνω έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο πρακτικό των
αρχαιρεσιών έπειτα από την ένσταση της ΔΑΣ-ΟΤΑ.»
Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής αρνήθηκαν και στην προσπάθεια να
καταγραφεί η δήλωση του Δημήτρη Κουτζή στο πρακτικό ή έστω να πρωτοκολληθεί στο

πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας ο απερχόμενος πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
έφτασε στο σημείο να διώξει τους υπαλλήλους από τα γραφεία της Ομοσπονδίας για να
μην παραλάβουν την δήλωση την οποία και άφησε ο Δημήτρης Κουτζής στο
πρωτόκολλο.
Η νομική σύμβουλος κ Τσίπρα έδειξε ιδιαίτερη αγωνία να διορθωθεί το πρακτικό
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η παράταξη της Συνδικαλιστικής Ανατροπής και της ΔΑΚΕ
ήταν όμως εντελώς αμέτοχη στο περιστατικό του ΄΄σκισμένου΄΄ κατά το άνοιγμα του
φακέλου ψηφοδελτίου της ΔΑΣ-ΟΤΑ παρότι οι 5 συνάδελφοι της εκδώσαν ομόφωνη
απόφαση εγκυρότητας του ψηφοδελτίου. Θα πρέπει να γνωρίζει η νομική σύμβουλος
ότι πληρώνεται από την Ομοσπονδία και όχι από την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ή
οποιαδήποτε άλλη παράταξη. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ότι δουλειά της είναι να
λύνει προβλήματα και όχι να δημιουργεί.
Αν πραγματικά ήθελαν να διορθώσουν λάθη και αδικίες του πρακτικού των
αρχαιρεσιών θα έπρεπε να ξεκινήσουν από την μεγαλύτερη αδικία, αυτή της
εγκυρότητας του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ-ΟΤΑ και την υφαρπαγή της έδρας στο Γενικό
Συμβούλιο.
Οι συνάδελφοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια τέτοια πλειοψηφία. Τους
καταλαβαίνουμε βέβαια, γιατί είμαστε καρφί στο μάτι τους. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια
τους δυσκολεύουμε τη ζωή, γιατί για εμάς, τις δυνάμεις της ΔΑΣ ΟΤΑ, νόμος είναι η
υπεράσπιση των συμφερόντων όλων των εργαζομένων χωρίς διαχωρισμούς.
Για όλους αυτούς, σκοπός τους είναι η υπεράσπιση της καρέκλας τους και των
συμφερόντων των δημάρχων και των κυβερνήσεων. Αυτές τις πολιτικές υπηρετούσαν,
αυτή την πολιτική υπηρετούν ακόμα και σήμερα.
Καλούμε τα σωματεία του κλάδου να ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους για τη
στάση της πλειοψηφίας και με ανακοινώσεις και δελτία τύπου να καταδικάσουν τις
συγκεκριμένες δυνάμεις και τις συγκεκριμένες πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές
και πάνε πίσω το συνδικαλιστικό κίνημα.
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