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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει ως ανάρμοστη και απαράδεκτη την συμπεριφορά του 
Προέδρου του Σωματείου Οδηγών Αυτοκινήτων Δήμου Πάτρας «Άγιος 
Χριστόφορος», την οποία και καταδικάζει απερίφραστα, καθώς όχι μόνο δεν 
υπερασπίστηκε ως όφειλε τον συνάδελφο και Mέλος του Συλλόγου Φώτη Παπαδάτο, 
αλλά συνέβαλε με την στάση του στην παραπομπή του εν λόγω υπαλλήλου στο 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Αυτοκινήτων Δήμου Πάτρας «Αγιος 
Χριστόφορος» Β. Παπανδριανός επέδειξε μάλιστα, ως φαίνεται, και εκδικητική 
συμπεριφορά, γιατί τόλμησε ο Φώτης Παπαδάτος να εκθέσει το πρόβλημα του στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Για την πράξη του 
αυτή κλήθηκε σε απολογία ο κ. Παπαδάτος, όπως καταγγέλλει ο ίδιος, ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την κατηγορία ότι… εξέθεσε το Σωματείο. 

Η γνωστοποίηση του προβλήματος και της περιπέτειας του στο Γενικό 
Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν το δεύτερο… έγκλημα κατά τον Πρόεδρο του 
Σωματείου Οδηγών Αυτοκινήτων Δήμου Πάτρας στο οποίο υπέπεσε ο Φώτης 
Παπαδάτος. Το πρώτο ήταν να ανεβάσει τον εγγονό του στο σάρωθρο για να το δει. Αυτή 
ήταν και η αιτία που βρίσκεται υπόλογος και αντιμέτωπος με το Δευτεροβάθμιο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Κάποιοι επιχείρησαν να εξομοιώσουν το αίτημα της υπηρεσίας του κ. 
Παπαδάτου, ως Οδηγός και Χειριστής να μεταφέρει με το σάρωθρο προσωπικό, κάτι 
που ασφαλώς αρνήθηκε ως μη προβλεπόμενο και παράνομο, με το γεγονός ότι ενέβασε 
στο σταματημένο σάρωθρο τον εγγονό του, και βρήκαν την ευκαιρία να τον στείλουν στο 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Κι αυτό με την συναίνεση του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων που αδιαφορεί εδώ και καιρό στην περιπέτεια του 
υπαλλήλου.  

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταδικάζει τέτοιου είδους συμπεριφορές, όπως αυτή του Β. 
Παπανδριανού και εκφράζει τη στήριξη και αλληλεγγύη της στον συνάδελφο Φώτη 
Παπαδάτο. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός των Συλλόγων. Να προασπίζονται τα 
συμφέροντα των εργαζομένων και να τους στηρίζουν εκεί που πρέπει και όταν πρέπει 
και όχι να ταυτίζονται με τις Δημοτικές Αρχές που απειλούν υπαλλήλους και θέλουν να 
επιβάλουν όρους εργασιακής «ζούγκλας» στις υπηρεσίες του Δήμου τους.   

 

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


