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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ιστοσελίδα «aftodioikisi.gr» και ο διαχειριστής της... ξαναχτύπησαν! 
Φαίνεται πώς έχουν πάρει εργολαβία τις επιθέσεις και την εκτόξευση λάσπης 
εναντίον της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά και τη συκοφάντηση του Προέδρου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Νίκου Τράκα. Τα συμφέροντα που εξυπηρετούν δεν 
κρύβονται. Προδίδονται από τις αναρτήσεις τους... 

 Σήμερα, η εν λόγω ιστοσελίδα, επέλεξε να επιτεθεί στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και 
τον Πρόεδρο της, γιατί, όπως ισχυρίζεται, δεν παρέστησαν στη συζήτηση του 
Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών στη Βουλή «παρότι στο νομοσχέδιο 
περιλαμβάνονται πλήθος διατάξεων για τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση, παρότι 
ήδη υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις (όχι όμως από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, 
ΣΥΝΑΝ-ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ) για διάταξη που αφορά του εργαζόμενους της 3Κ». 

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει εκφράσει επανειλημμένως τις θέσεις, τις ενστάσεις 
και τις αντιρρήσεις της στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών πριν φτάσει το 
εν λόγω Νομοσχέδιο στη Βουλή. Σήμερα έστειλε υπόμνημα στην αρμόδια Επιτροπή 
της Βουλής, όπου συζητείται το Νομοσχέδιο, όπως προβλέπει άλλωστε ο 
Κανονισμός, εκφράζοντας και πάλι τις απόψεις της. Απορρίπτουμε τις 
τελεσιγραφικές προσκλήσεις και επιδιώκουμε ουσιαστικό διάλογο και λύσεις στα 
προβλήματα. 

 Όσον αφορά στους εργαζόμενους της 3Κ, χρειάζεται αμετροέπεια και πολύ 
ισχυρές δόσεις θράσους για να κατηγορήσει κανείς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Μετά από 
αγώνες και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που 
προκήρυξε η Ομοσπονδία, πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, ενώ η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
βρέθηκε σε πολλά δικαστήρια για να δικαιωθούν οι εργαζόμενοι της 3Κ.  

  Γι' αυτό άλλωστε ζητάμε και την απόσυρση του άρθρου 76 του 
Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο τίθεται η δυσμενής ειδική 
διάταξη ορισμού επτά (7) ετών, από τον διορισμό ή την πρόσληψη, για μετάταξη, 
απόσπαση ή μετακίνηση των υπαλλήλων της 3Κ.  

 Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τους στήριξε και θα τους στηρίζει μέχρι τέλους, όπως και 
το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα παράσιτα της 
«δημοσιογραφίας» καλά θα κάνουν λοιπόν να σταματήσουν την 
παραπληροφόρηση και τις αναρτήσεις για λόγους σκοπιμοτήτων και εκδούλευσης. 
Και ο νοών νοείτω.   

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


