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Ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
για τη φιλοξενία των παιδιών  
των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 
σε Παιδικές Κατασκηνώσεις 

TO ΘEMA:

Ανακοίνωση για τη δυνατότητα και τις προϋποθέ-
σεις φιλοξενίας των παιδιών ασφαλισμένων του 

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις εξέδωσε η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μετά από ενημέρωση που είχε από υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του Ταμείου. Η ανακοίνωση της 
Ομοσπονδίας αναφέρει:

Όπως μας ενημέρωσαν οι υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. θα υπάρ-
ξει και φέτος η δυνατότητα φιλοξενίας των 
παιδιών των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε 
παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι περίοδοι θα είναι τρεις (3) και η κάθε 
κατασκηνωτική περίοδος θα είναι είκοσι δυο 
(22) ημέρες.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των 
παιδιών των ασφαλισμένων είναι οι ίδιες 
που ισχύουν κάθε χρόνο, δηλαδή:

Η φιλοξενία των παιδιών των ασφαλισμέ-
νων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.  γίνεται με αίτηση του γο-
νέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κα-
τασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλο-
γής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφα-
λίσει την συμμετοχή του σ’ αυτή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παι-

διού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης.

3. Τα βιβλιάρια Υγείας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., για 
το κάθε παιδί και του γονέα.

4. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
Προϋπόθεση για να συμμετέχουν εί-

ναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στον Ο.Π.Α.Δ.-
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία 6-14 ετών. Να 
έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-1998 μέχρι 
31-12-2006.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμ-
βληθεί με το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι η συμπλήρωση 
από τον γονέα ή κηδεμόνα της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑ-
ΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» την οποία υπογράφει και αφού 
ελεγχθεί από το Ταμείο, παραδίδει στην κατα-
σκήνωση.

Ιδιαίτερα για φέτος επειδή έχει υπάρξει 
καθυστέρηση στην πραγματοποίηση του δια-
γωνισμού, η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 19 
Μαΐου 2012 και ο διαγωνισμός θα πραγματο-
ποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2012, επισημαίνεται 
ότι ο Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. θα δέχεται τις αιτή-
σεις των ασφαλισμένων από τη Δευτέρα 11 
Ιουνίου 2012 έως την Παρασκευή 22 Ιου-
νίου 2012.

Τις πρώτες ημέρες θα πρέπει να προσέλ-
θουν οι ασφαλισμένοι των οποίων τα παιδιά 
θα πάνε στην πρώτη κατασκηνωτική περίοδο, 
η οποία θα ξεκινήσει στις 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

Για να μην υπάρξει πρόβλημα θα πρέπει 
οι ασφαλισμένοι του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. να 
επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την κατασκήνω-
ση που επιθυμούν, προκειμένου να δηλώ-
νουν τα παιδιά τους, καθώς έχει παρατηρηθεί 
τα προηγούμενα χρόνια το φαινόμενο να συ-
μπληρώνουν οι κατασκηνώσεις για τις περιό-
δους τον αριθμό των παιδιών που έχουν δη-
λώσει.
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 41ου Τακτικού 
Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη Θεσσαλονίκη

“

MHNIAIA EΦHMEPIΔA για την TOΠΙΚΗ AYTOΔIOIKHΣH

Με την εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής 
Επιτροπής, Αντιπροσώπων στα Ταμεία (Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., 
Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) και στην 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 27 Απριλίου 

2012 οι εργασίες του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουν ως εξής:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.: 

234 Ψήφοι – 18 (18 έδρες) – 51,20% (49,77%)

2. Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.: 

094 ψήφοι – 07 (06 έδρες) – 20,57% (16,13%)

3. Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.: 

078 ψήφοι – 06 (03 έδρες) – 17,07% (08,44%)

4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ: 

033 ψήφοι – 03  (01 έδρα) – 07,22% (04,37%)

5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 

006 ψήφοι – 00 (00 έδρες) – 01,31% (00,00%)

6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

012 ψήφοι – 01 (00 έδρες) – 02,62% (00,00%)
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 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:  576
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 ΕΓΚΥΡΑ:  457

 ΑΚΥΡΑ:  004
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Στην προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας για την 
Τρίτη 1η Μαΐου 2012 προχώρησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μετά το απα-
ράδεκτο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι η ημέρα της 
Πρωτομαγιάς θα είναι εργάσιμη. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπον-
δία ανέφερε:

Με απόφαση του 41ου Τακτικού Συνεδρίου 
της και μετά το  απαράδεκτο έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών ότι η Πρωτομαγιά θα είναι εργάσιμη 
ημέρα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκηρύσσει 24ωρη Πα-
νελλαδική απεργία για την ΤΡΙΤΗ 1Η  ΜΑΗ 2012  
και καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση να απέχουν από κάθε εκλογική διαδικα-
σία και να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που 
θα πραγματοποιήσουν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η Γ.Σ.Ε.Ε., τα  
Εργατικά Κέντρα και τα Νομαρχιακά  Τμήματα της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η 1η ΜΑΗ 2012 βρίσκει όλους τους Έλληνες 
εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανέργους, αντι-
μέτωπους με μία λαίλαπα μέτρων της κυβέρνη-
σης και της τρόικας με στόχο θεμελιώδη οικονομι-

κά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.  Η «επί-
θεση» στα δικαιώματα των μισθωτών και των συντα-
ξιούχων προμηνύεται μετά τις εκλογές της 6ης ΜΑΪ-
ΟΥ 2012 ακόμη πιο σφοδρή, με μισθούς, συντά-
ξεις, εργασιακά και ασφαλιστικά να τίθενται εκ νέου 
στο στόχαστρο αυτών που εδώ και δυόμιση χρόνια 
εφαρμόζουν την ακραία νεοφιλελεύθερη και αδιέ-
ξοδη πολιτική του μνημονίου.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αγω-
νίζονται και θα συνεχίσουν να μάχονται προκειμέ-
νου να ανατρέψουν τη «βάρβαρη» αυτή πολιτική, 
που οδηγεί στην οικονομική εξόντωση των Ελλή-
νων, στη φτώχια, την ανεργία και το ξεπούλημα της 
Δημόσιας περιουσίας.

Την 1η ΜΑΗ 2012 ενώνουν τη φωνή τους με 
τους υπόλοιπους εργαζομένους στο Δημόσιο και 
Ιδιωτικό Τομέα και στέλνουν μήνυμα ενότητας και 
αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους 
και την επιβίωσή τους.”

“

Σε 24ωρη απεργία προχώρησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την ημέρα της 
Πρωτομαγιάς μετά την πρωτοφανή και απαράδεκτη απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών να την θεωρήσει εργάσιμη

✎Συνέχεια στη σελίδα 3



22

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα

Εγκύκλιο που αφορά τη μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού 
εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και απέστειλε σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 

χώρας. Η εγκύκλιος αναφέρει:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (α) σχετική που ρυθμίζει ζητήματα απο-
σπάσεων υπαλλήλων λόγω της ιδιότητάς τους ως αιρετών, σε υπηρεσίες εντός των δι-
οικητικών ορίων του Δήμου ή της Περιφέρειας που έχουν εκλεγεί, βάσει των διατάξε-
ων των άρθρων 93, παρ. 7 και 182, παρ. 8 του Ν.3852/2010, η δαπάνη μισθοδοσίας 
τους, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, βαρύνει το φορέα προέλευσης.

Ωστόσο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ22), κατόπιν σχετικού ερωτήματος της 
υπηρεσίας μας, με τα ανωτέρω (β) σχετικά, φωτοαντίγραφα των οποίων σας αποστέλ-
λουμε, μας γνωστοποίησε ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν θεωρούνται «ειδικές» κατά το 
άρθρο 25 του Ν.4024/2011 και ως εκ τούτου η μισθοδοσία των αποσπασμένων, με 
τις ανωτέρω διατάξεις, υπαλλήλων βαρύνει το φορέα υποδοχής.

Εν όψει των ανωτέρω, να κοινοποιήσετε άμεσα το παρόν στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
μού της χωρικής σας αρμοδιότητας, προκειμένου να λάβουν γνώση και εφαρμόσουν 
αναλόγως.

 
   
■ Τι ισχύει για τη μισθοδοσία των αποσπασμένων 

υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού

“

 
   

Πολιτική η σύλληψη του 
αγωνιστή Νίκου Κατσίφη

 
   Ως πολιτική-τρομοκρατική κατήγγειλε το Γενι-

κό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τη σύλληψη του 
αγωνιστή οικοδόμου Νίκου Κατσίφη έξω από το 
σπίτι του από άνδρες της Ασφάλειας με την κατη-
γορία ότι υπερασπίστηκε μετανάστη σε αντιφασι-
στική συγκέντρωση στην Καλλιθέα. Το σχετικό ψή-
φισμα έχει ως εξής:

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. στην συνεδρίασή του την Τρίτη 
15 Μαΐου 2012 καταγγέλλει την πολι-
τική-τρομοκρατική σύλληψη του αγωνι-
στή οικοδόμου Νίκου Κατσίφη την Κυ-
ριακή 13 Μαΐου 2012 έξω από το σπίτι 
του, από τέσσερις άνδρες της Ασφάλειας, 
με την κατηγορία της συμμετοχής του σε 
επεισόδιο υπεράσπισης μετανάστη, κατά 
τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Καλλι-
θέα ενάντια στις φασιστικές επιθέσεις 
μελών της Χρυσής Αυγής στην περιοχή.

Ο Νίκος Κατσίφης είναι γνωστός 
αγωνιστής στην Καλλιθέα, επί χρόνια 
μέλος του Δ.Σ. του παραρτήματος Καλ-
λιθέας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθή-
νας και με συνεχή παρουσία στους αγώ-
νες του εργατικού κινήματος.

Η αστυνομική αυθαιρεσία ξεπερ-
νάει κάθε όριο. Με μόνη την κατάθε-
ση ενός αστυνομικού, συνέλαβαν τον 
αγωνιστή με τη διαδικασία του αυτόφω-
ρου όχι κατά τη διάρκεια του γεγονότος, 
αλλά την επόμενη μέρα, καταλογίζοντας 
του τέσσερις ανυπόστατες κατηγορίες. 
Η μέρα όπου οποιοσδήποτε μη αρεστός 
στην εξουσία συλλαμβάνεται «επ’ αυτο-
φώρω» με μόνη την ύπαρξη μιας «μαρτυ-
ρίας» οργάνου της, φαίνεται πως έφτασε 
σύμφωνα με τους σχεδιασμούς ορισμέ-
νων. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενο-
δόχο, την αντίδραση της Κοινωνίας και 
του λαϊκού κινήματος.

Τους αγωνιστές που συμμετέχουν 
στο κίνημα, τους σέρνουν στα δικαστή-
ρια με χαλκευμένες κατηγορίες. Τους 
Χρυσαυγίτες που επιτίθενται με αλυσίδες 
και λοστούς δεν τους γνωρίζουν; Η στή-
ριξη της Ελληνικής Αστυνομίας στη Χρυ-
σή Αυγή πρέπει να καταδικαστεί από την 
Κοινωνία.

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των 
κατηγοριών και την απαλλαγή του Νίκου 
Κατσίφη και όλων των αγωνιστών και 
συνδικαλιστών που πάνε να εμπλέξουν.

”
 
   Κάλυψη θέσεων εργασίας 

στο Δήμο Διονύσου

■

    

Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να προ-
βεί στην κάλυψη μίας θέσης προσωπικού 
Κατηγορίας Τ.Ε. κλάδου Τ.Ε. Κοινωνικών 
Λειτουργών, με μετάταξη-μεταφορά της θέ-
σης τακτικού ή με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλου 
από Ο.Τ.Α., Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες 
Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερό-
μενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική 
αίτηση στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διοικητικής Μέριμνας.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  
Αθ. Διάκου 1 & Λ. Μαραθώνος 29  

Αγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Γ. Λεκαράκου

Τηλ.: 213 2030627

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

”

“

XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Π.O.E.-O.T.A.

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

210 5229512 • 210 5247633

A.Δ.E.Δ.Y.

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA

213 1616900  • 210 3246165

Ο.Π.Α.Δ.-T.Y.Δ.K.Y.

HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

210 8215237 - 210 8217892 • 210 8218129

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-T.A.Δ.K.Y.

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34 - 114 73 - AΘHNA

210 5288655 • 210 5243804

Τ.Π.Δ.Υ.-T.A.Δ.K.Y.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 - 105 59- AΘHNA

210 3228892 • 210 5247019

O.Γ.A.

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA

210 3322100 • 210 3841214

EΛ.Γ.A.

MEΣOΓEIΩN 45 - ΤΑΧ. ΘΥΡ. 14103 - 115 10 - AΘHNA

210 7490577 • 210 7488282

A.Σ.E.Π.

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

213 1319100 • 213 1319187

ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN  
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA

210 3496213 - 210 3496308 • 210 3428530

ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH

XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA

210 7289600 • 210 7292129

KENTPIKH ENΩΣH ΔHMΩN  EΛΛAΔAΣ (K.E.Δ.E.)

Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA

213 2147500 • 210 3820807

EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ  

KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ (EΛ.IN.Y.A.E.)

ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

210 8200100 • 210 8200222

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ:  

ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ

ΠEIPAIΩΣ 40 - 101 82 - AΘHNA

210 3214823 • 210 3214294

INΣTITOYTO EPΓAΣIAΣ THΣ Γ.Σ.E.E.-A.Δ.E.Δ.Y.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 24 - 104 34 - AΘHNA

210 8202239 • 210 8202263

MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH 
EΦHMEPIΔA

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA  
KΩΔIKOΣ EΛ.TA.: 013744

THΛ.: 210 5229512

FAX: 210 5247633

http://www.poeota.gr

e-mail: info@poeota.gr

IΔIOKTHTHΣ: 
Π.O.E.-O.T.A.

EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο 
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ 

Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.

ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή

Tα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη  

τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.

Eτήσια συνδρομή (ενίσχυσης):
1. Φυσικών Προσώπων 
και Σωματείων 15.00 €  

2. Δήμων, Περιφερειών 
Nομικών Προσώπων κ.λ.π. 25.00 €  

Nα στέλνεται στο όνομα:
Tράκας Nικόλαος 

για την εφημερίδα:

“BήMA EPΓAZOMENΩN 
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”

στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA

Παραγωγή:

ΠOΣEIΔΩNOΣ 23 - 144 51 - METAMOPΦΩΣH 
Tηλ.: 210 3804460 - Fax: 210 3847447

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Στην εφημερίδα “TO BήMA των 

EPΓAZO ME   NΩN της TOΠIKHΣ 

AYTOΔIOI KHΣHΣ” μπορούν να 

δημοσιεύονται αποφάσεις και 

παρεμβάσεις Σωμα τείων όπως και 

μελέτες -εισηγήσεις φυσικών 

προσώπων, αν συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α. Tα κείμενα να είναι σύντομα. 

β. Nα μην είναι υβριστικά ή χυδαία.

Tα κείμενα θα αποστέλλονται 
γραπτά στη διεύθυνση: 

Π.O.E.-O.T.A.:  
KAPOΛOY 24-104 37-AΘHNA 

με την ένδειξη:  
Για την εφημερίδα  

“BήMA EPΓAZOMENΩN  
της AYTOΔIOI KHΣHΣ” 

ή να στέλνονται στο

FAX: 210 5247633

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν 
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

 
   
■ Αγωνιστική ετοιμότητα για την κατάργηση του 

καταστροφικού μνημονίου

Σ ε αγωνιστική ετοιμότητα ώστε να αποτραπεί η προσπάθεια εφαρμογής του καταστροφικού μνη-
μονίου κάλεσε τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοίνωσή 

της σημειώνει:
Με αφορμή το με αριθμ. πρωτ.: οικ.17005/30-4-2012 έγγραφο του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών που ζητούσε εν μέσω της προεκλογικής περιόδου στοιχεία για 
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με 
το έγγραφο στις διαβουλεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με τους εκπροσώπους 
της τρόικας, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.:
1. Καλεί τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να παρέμβουν σε όσους Δήμους 

δεν έχουν αποστείλει μέχρι σήμερα τα στοιχεία που ζητούνται, ώστε να μην απο-
σταλούν.

2. Καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ το πιο πάνω έγγραφο 
που μόνο στόχο έχει την προετοιμασία των μαζικών απολύσεων στους Ο.Τ.Α. Α’ 
Βαθμού.

3. Θα αγωνιστεί μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση των υπηρεσιών Δημοσίου 
και Κοινωνικού χαρακτήρα (Καθαριότητα, Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ.) που με την πο-
λιτική που ακολουθείται οδηγούνται μαθηματικά σε ιδιωτικοποίηση.

4. Εκφράζει την απόφαση και διάθεσή της να αποτρέψει με κάθε τρόπο κάθε προ-
σπάθεια απόλυσης εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αγωνιστική ετοιμότητα ώστε να αποτρέψουμε κάθε προ-
σπάθεια εφαρμογής των μνημονίων της καταστροφής του κοινωνικού ιστού της 
χώρας, που οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους στην απόλυση, διαλύοντας Κοινωνι-
κές Δομές και Υπηρεσίες απαραίτητες στον πολίτη.”

“

■



Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Συνέχεια από τη σελίδα ✎ 1

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:  576

 ΨΗΦΙΣΑΝ:  464

 ΕΓΚΥΡΑ:  460

 ΑΚΥΡΑ:  002

 ΛΕΥΚΑ:  002

B. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.: 

234 Ψήφοι – 58 (64 αντιπρόσωποι) – 51,09% (50,22%)

Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.: 

096 ψήφοι – 24 (20 αντιπρόσωποι) – 20,96% (16,18%)

Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.: 

075 ψήφοι – 18 (11 αντιπρόσωποι) – 16,37% (08,32%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.: 

037 ψήφοι – 09  (05 αντιπρόσωποι) – 08,08% (03,93%)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 

007 ψήφοι – 01 (00 αντιπρόσωποι) – 01,52% (00,00%)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

011 ψήφοι – 03 (00 αντιπρόσωποι) – 02,40% (00,00%)

ΝΑΙ: 261 – 83,98% ΝΑΙ: 262 – 84,58%

ΟΧΙ: 30 – 09,60% ΟΧΙ: 26 – 08,02%

ΑΚΥΡΑ: 01 – 00,32% ΑΚΥΡΑ: 01 – 00,32%

ΛΕΥΚΑ: 19 – 06,10% ΛΕΥΚΑ: 22 – 07,08%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 568

 ΨΗΦΙΣΑΝ: 311

 ΕΓΚΥΡΑ: 268 

 ΑΚΥΡΑ:     2 

 ΛΕΥΚΑ:    41

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

• Σε παρένθεση είναι οι έδρες και τα ποσοστά που 
είχαν οι παρατάξεις στις αρχαιρεσίες του 2009 στο 
38ο Τακτικό Συνέδριο των Χανίων.

Α’: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 16.496

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ:      236

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ:      231

Β’: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 25.833

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ:      340

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ:      335

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 42.329

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ:      576

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ:      566

33

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.:                                                                 234  ΨΗΦΟΙ                          ΕΔΡΕΣ 3 (3)

2. Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.:                                                                  094  ΨΗΦΟΙ                          ΕΔΡΕΣ 1 (1)

3. Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.:                                                                     078  ΨΗΦΟΙ                         ΕΔΡΕΣ 1 (0)

4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ:                        033  ΨΗΦΟΙ                          ΕΔΡΕΣ 0 (0) 

5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ:                                              006  ΨΗΦΟΙ                          ΕΔΡΕΣ 0 (0)

6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:        012  ΨΗΦΟΙ                         ΕΔΡΕΣ 0 (0)

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΓΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

4. ΜΕΛΟΣ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΜΕΛΟΣ: ΣΥΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ:

Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

1. ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200  ψήφοι

Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

1. ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 202  ψήφοι

Τ.Π.Δ.Υ.-ΤΑ.Δ.Κ.Υ.

1. ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 199  ψήφοι

1. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ                                     Δήμος Ηρακλείου Κρήτης                               204  ψήφοι

2. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                 Δήμος Νέας Προποντίδας                               166  ψήφοι

3. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      Δήμος Ζωγράφου                                            109  ψήφοι               

4. ΜΙΓΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                        Δήμος Αθηναίων                                               052  ψήφοι 

5. ΣΥΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      Δήμος Καλαμαριάς                                           056  ψήφοι

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ:
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Τη συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις του Σω-
ματείου Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νο-
μού Αργολίδας με σκοπό την ανατροπή των σχεδίων 
των αιρετών για ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των 
απορριμμάτων, εξέφρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε ανακοί-
νωσή της αναφέρει:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της  Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. εκφράζει την συμπαράσταση της, 
στις κινητοποιήσεις του Σωματείου Εργα-
ζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νο-
μού Αργολίδας που έχει προκηρύξει 24ΩΡΗ 
ΠΑΝΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 για τους εργαζόμενους 
των Δήμων Άργους-Μυκηνών, Επιδαύρου, 
Ερμιονίδας και Ναυπλίου.

Η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση πραγ-
ματοποιείται προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν οι προσπάθειες των αιρετών για ιδι-
ωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμ-
μάτων αλλά και για την εφαρμογή των διατά-
ξεων που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφά-
λεια των Εργαζομένων, οι οποίες συστηματι-
κά καταστρατηγούνται, με αποτέλεσμα να τί-
θεται σε κίνδυνο η Υγεία και η Ασφάλεια των 
εργαζομένων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση του Νομού Αργολίδας με 
τη δυναμική, αγωνιστική και ενωτική συμ-
μετοχή τους να αποτρέψουν την νέα προ-
σπάθεια ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας 
στο Δήμο Ερμιονίδας και να λάβουν μέρος 
μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Δημαρχείο Κρανιδίου (Μελίνας 
Μερκούρη 11) στις 12.00 το μεσημέρι.

Οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. όλης της  χώ-
ρας είναι αποφασισμένοι να αποτρέψουν με 
κάθε τρόπο οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιω-
τικοποίησης της αποκομιδής των απορριμ-
μάτων και να αγωνιστούν για την επίλυση 
των προβλημάτων που αφορούν την Υγεία 
και την Ασφάλειά τους.

“

           

■
Στο πλευρό των εργαζομένων 
του Νομού Αργολίδας η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατά της 
ιδιωτικοποίησης των 
απορριμμάτων

Έντονη αντίδραση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην αναβολή από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας στην εκδίκαση της προσφυγής κατά της εφεδρείας και της 
προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας

Με νέα απόφασή του χθες, 4 Απριλίου 2012, το 
Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να αναβάλει 
την προσδιορισμένη, για την Παρασκευή, 6 Απριλίου 
2012, ολομέλεια, η οποία θα εκδίκαζε την προσφυ-
γή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά της αντισυνταγματικότητας του 
Νόμου 4024/2011 και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο 
θέμα της εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής δια-
θεσιμότητας.

Επιπλέον, με τον προσδιορισμό της νέας ημερο-
μηνίας εκδίκασης  για τις 5 Οκτωβρίου 2012, η ανα-
βολή της πήρε χρονικές διαστάσεις υπερβολικές έως 
και αδικαιολόγητες.

Θεωρούμε ότι σε μια εποχή που το εισόδημα των 
εργαζομένων μειώνεται τραγικά και γενικότερα ανα-
τρέπονται όλα τα εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά 
δικαιώματα, η καθυστέρηση στην εκδίκαση τέτοιων, 
μείζονος σημασίας υποθέσεων, αποτελεί επιπλέ-
ον πλήγμα εναντίον των εργαζομένων. Με δεδομένο 
ότι με βάση τον Νόμο (Ν.4024/2011) η περίοδος της 
προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, για όσους υπαλ-

λήλους έχουν ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς, ολοκλη-
ρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η καθυστέρη-
ση της εκδίκασης και κατά συνέπεια και της έκδοσης 
της απόφασης καθιστούν την προσφυγή μας άνευ αξί-
ας. Ταυτόχρονα, αποστερούνται οι εργαζόμενοι από 
οποιοδήποτε δικαίωμα ουσιαστικής νομικής προστα-
σίας.

Είναι, δηλαδή, σαφές ότι εάν έχουμε απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας το 2014, θα έχουν, εν 
τω μεταξύ, απολυθεί πάνω από 100.000 εργαζόμενοι, 
με συνέπεια η προστασία της δικαιοσύνης να μετατρέ-
πεται σε … μνημόσυνο. 

Πιστεύουμε ότι ευθύνη της δικαιοσύνης είναι να 
αποφασίζει εγκαίρως και να προλαμβάνει την εφαρ-
μογή αποφάσεων που προκαλούν ανθρώπινα ερείπια. 

Κάνουμε, λοιπόν, έκκληση στον Πρόεδρο του 
Ανώτατου Δικαστηρίου να προσδιορίσει τη νέα ημε-
ρομηνία εκδίκασης κατά το δυνατόν άμεσα και ακο-
λούθως, χωρίς καμιά αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
να δημοσιοποιηθεί η απόφαση. 

Την αντίδραση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προκάλεσε η απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας να αναβάλει την προσδιορισμένη για την 
Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 ολομέλεια, η οποία θα εκδίκαζε την 
προσφυγή της κατά της αντισυνταγματικότητας του Νόμου 

4024/2011 και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο θέμα της εφεδρείας και 
της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας. Σε ανακοίνωσή της η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρει:

”

”

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν οι εργαζόμενοι στους Χ.Υ.Τ.Α. μετά την προώθηση του σχεδίου Νόμου για το καθεστώς λειτουργίας 
των ΦΟ.Δ.Σ.Α., βάσει του οποίου μετατρέπονται ουσιαστικά σε Ανώνυμες Εταιρείες. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ανακοίνωση που εξέδωσε επισή-
μανε:

Με διαδοχικές τροπολογίες στο σχέδιο Νόμου 
«Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγί-
ας 2009/50/ΕΚ» που αφορούν στο Νομικό καθεστώς 
λειτουργίας των ΦΟ.Δ.Σ.Α. γίνεται ολοφάνερη η πρό-
θεση της συγκυβέρνησης να μετατραπούν και να λει-
τουργούν οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. ως Ανώνυμες Εταιρείες. Γεγο-
νός που προαναγγέλλει ουσιαστικά τις απολύσεις ερ-
γαζομένων στους Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας.

Οι «αμαρτωλές τροπολογίες» αποδεικνύεται πως 
εξυπηρετούν την προώθηση των μεγάλων επιχειρη-
ματικών-εργολαβικών συμφερόντων που λυμαίνο-
νται την διαχείριση των απορριμμάτων αποβλέποντας 
σε «τρελά κέρδη» και μάλιστα σε μία περίοδο πρωτο-
φανής οικονομικής κρίσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη συ-
νεδρίασή της, την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012, και  
εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου αποφάσισε:
1. Την αποχή των εργαζομένων στους Χ.Υ.Τ.Α. όλης 

της χώρας το Σάββατο και την Κυριακή 7 και 8 Απρι-
λίου 2012.

2. Την προκήρυξη 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τους εργα-
ζόμενους στους Χ.Υ.Τ.Α. όλης της  χώρας της ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΙΟΥ 2012.

3. Την πραγματοποίηση στάσης εργασίας τις τρεις (3) 
τελευταίες ώρες του ωραρίου της κάθε βάρδιας για 
όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. όλης της 
χώρας την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.

Συνάδελφοι,

Είναι ολοφάνερο ο στόχος της ιδιωτικοποίησης 
συνολικά της Διαχείρισης των Απορριμμάτων και 
μόνο η μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων 
στις κινητοποιήσεις που προκηρύχθηκαν μπορεί να 
φέρει την ανατροπή.

Είναι σαφές πως ο αγώνας δεν τελειώνει με την 
ψήφιση τροπολογιών της τελευταίας στιγμής. Η ανα-
τροπή των «αμαρτωλών τροπολογιών» θα έρθει στην 
πράξη με τη μαζική αγωνιστική κινητοποίηση των ερ-
γαζομένων.

“

Κινητοποιήσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την προσπάθεια 
μετατροπής των ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε Ανώνυμες Εταιρείες

“

”

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγ-
γέλλει την προσπάθεια του Δημάρχου Λέσβου κ. Δη-
μήτρη Βουνάτσου να ακυρώσει την Ετήσια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νο-
μού Λέσβου που είχε συγκληθεί την Τετάρτη 4 Απριλί-
ου 2012 για την εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. και το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Λέσβου αντί να ασχο-
ληθεί με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και 
των εργαζομένων, επεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία 
του Συλλόγου Εργαζομένων.

Τακτική και συμπεριφορά πρωτοφανής μια και αυ-

τός θέλει ένα συνδικαλιστικό κίνημα αδύναμο και αδι-
άφορο ώστε μαζί με την συγκυβέρνηση και την τρόικα να 
επιβάλλουν τις πιο ακραίες, βάρβαρες νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές χωρίς καμιά αντίσταση από τη μεριά των εργα-
ζομένων.

Η καλύτερη απάντηση στην αυθαίρετη και αντιδη-
μοκρατική συμπεριφορά του Δημάρχου Λέσβου ήταν η 
μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες 
του Συλλόγου και η αποφασιστικότητά τους μαζί με τα 
εκλεγμένα συλλογικά όργανά τους θα ανατρέψουν τις 
πολιτικές των μνημονίων της συγκυβέρνησης και της 
τρόικας.

Την προσπάθεια του Δημάρχου Λέσβου να ακυρώσει την 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων 
για την εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και το Νο-

μαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατήγγειλε η Εκτελεστική Επι-
τροπή της Ομοσπονδίας. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

“

”

Την κατάργηση των Νόμων που απορρέουν 
από το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση και την 
καθιέρωση της απλής αναλογικής, ζήτησε από 
όλους τους «αντιμνημονιακούς» βουλευτές το Γε-
νικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ψήφισμά του. 
Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
καλεί τους βουλευτές που εκλέχτηκαν στη 
νέα Βουλή και κυρίως των κομμάτων που 
εκφράστηκαν ενάντια στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ και τις 
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, πριν τη ΔΙΑΛΥΣΗ  
της ΒΟΥΛΗΣ να εκφράσουν έμπρακτα τη λαϊ-
κή βούληση με τη ψήφο τους στο Κοινοβού-
λιο:
1. Να καταργήσουν τα μνημόνια και τις Δα-
νειακές Συμβάσεις και όλους τους Νόμους 
που απορρέουν απ’ αυτή.
2. Να καθιερώσουν την απλή και ανόθευτη 
αναλογική στις εκλογές.
Τέλος, καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
του τόπου να μην παρερμηνεύσουν το απο-
τέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 
«κατά το δοκούν» με βάση μικροκομματι-
κούς σχεδιασμούς. Το μήνυμα ήταν ξεκάθα-
ρο. Καταδίκη των μνημονιακών πολιτικών, 
της ληστρικής μονόπλευρης λιτότητας σε 
βάρος των εργαζομένων και συνταξιούχων. 
Κάθε άλλη ερμηνεία κόντρα στη λαϊκή βού-
ληση θα βρει απέναντι σύσσωμο το εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα.

“

”

Συστράτευση των 
«αντιμνημονιακών» Βουλευτών 
ζήτησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Αντιδημοκρατική η απόφαση του Δημάρχου Λέσβου
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Την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών κατήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για 
απαξιωτική, προκλητική και προσβλητική στάση απέναντι στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης και σχετικά με την ειδική εκλογική αποζημίωση. Μετά από έκτακτη συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε η Ομοσπονδία εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα γραφεία 
της στη 1.00 το μεσημέρι, κατήγγειλε ως απαξιωτική, προκλητική και προσβλη-
τική τη στάση της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών απέναντι στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α., αναφορικά με το θέμα της Ειδι-
κής Εκλογικής Αποζημίωσης.

Στο παραπέντε των εκλογών, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην 
έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που είναι απαραίτητη για τον καθορι-
σμό του αριθμού των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. που θα συμμετάσχουν στην εκλο-
γική διαδικασία και το ακριβές ποσό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης. Επιδίδε-
ται σε πολιτικά «παιχνιδάκια», πότε ανακοινώνοντας ότι θα απασχοληθούν στην 
εκλογική διαδικασία 6.500 εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. με 400,00 ευρώ αποζημί-
ωση και πότε διαρρέοντας ότι σε κάθε εκλογικό τμήμα θα αναλογεί ένας εργαζό-
μενος με αμοιβή 100,00 ευρώ μικτά.

Η κυβέρνηση και τις τελευταίες ώρες της θητείας της συνεχίζει να προκαλεί. 
Για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική Ελλάδα αποφασίζει και διατάσσει τους 
Ο.Τ.Α. να χρησιμοποιήσουν έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων στην εκλογική 
διαδικασία και να αμειφθούν με ψίχουλα, όταν παραμονές εκλογών μοιράζει δι-
σεκατομμύρια στους τραπεζίτες και υψηλές αποζημιώσεις σε άλλες κατηγορίες 
υπαλλήλων. Θέλει φαίνεται να τιμωρήσει με αυτό τον τρόπο τους εργαζόμενους 
της πιο δυναμικής Ομοσπονδίας στο Δημόσιο Τομέα, που καταδίκασε την πολιτική 
του μνημονίου και με τους αγώνες της επιτάχυνε  την προσφυγή στις εκλογές. Επι-
θυμεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στην εκλογική διαδικασία για να έχει 
άλλοθι την επομένη των εκλογών για τη βαριά της ήττα.

Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εφιστούμε την προσοχή σε όλους και προειδοποιούμε πώς 
την αποκλειστική ευθύνη για τα όποια προβλήματα δημιουργηθούν στην εκλο-
γική διαδικασία θα την έχει η κυβέρνηση. Καλούμε επίσης την Κ.Ε.Δ.Ε. και τους 
αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλάβουν τις δικιές τους ευθύνες, 
προτρέποντας και πιέζοντας το Υπουργείο Εσωτερικών έτσι ώστε στην υπό δημο-
σίευση κοινή Υπουργική Απόφαση να προβλεφθεί το επαρκές προσωπικό, με βάση 
και την εμπειρία προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών της προσεχούς Κυριακής.

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποσκοπούμε στο να παρε-
μποδίσουμε την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των πολιτών, ούτε επαι-
τούμε. Απαιτούμε όμως ως κλάδος σεβασμό, όταν είναι αδιαμφισβήτητο ότι το 
κύριο βάρος προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκλογών φέρουν οι εργαζόμε-
νοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  ■
Απαξιωτική, προκλητική και προσβλητική  η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για 
την εκλογική αποζημίωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

“

”

Αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου και αφού εκδόθηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση που κα-
θόριζε τον αριθμό των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία και το ποσό 
το οποίο θα λάβουν ως αποζημίωση η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εξέδωσε και η νέα ανακοίνωση στην οποία 
επισήμανε:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρη-
σε στη 1.00 το μεσημέρι, ενημερώθηκε για την έκδοση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία αναφέρει πόσοι υπάλληλοι θα 
εργασθούν σε κάθε Δήμο και το ποσό που διατίθεται για την εκλογική τους απο-
ζημίωση

Η διαίρεση δείχνει το «υπέρογκο» ποσό των 97,00 ευρώ. Η ειρωνεία δε της 
υποθέσεως είναι ότι, «η αποζημίωση αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 
καθώς και σε φορολογία εισοδήματος» όπως αναφέρεται στην Υπουργική Από-
φαση. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα εργασθούν τρεις ημέρες για περίπου 60,00 
ευρώ.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι, η έκδοση της Υπουργικής 
Απόφασης τρεις ημέρες πριν τις εκλογές συνιστά επικίνδυνη πολιτική μεθόδευ-
ση και για τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν στην εκλογική διαδικασία θα εί-
ναι αποκλειστικά υπεύθυνη. Ευθύνες θα έχουν και οι Αιρετοί, που επέλεξαν το 
ρόλο του «θεατή» στο κυβερνητικό έργο των σκοπιμοτήτων και του παραλόγου με 
την εκλογική αποζημίωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με δεδομένη τη βούληση των υπαλλήλων να εκφράσουν οι πολίτες το εκλο-
γικό τους δικαίωμα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει ότι θα εργασθεί για την εκλογική 
διαδικασία μόνο ο αριθμός των εργαζομένων που προβλέπει η Υπουργική Από-
φαση ανά Δήμο και κανείς άλλος. Δεν πρόκειται να δεχθούμε να απασχοληθούν 
εργαζόμενοι είτε με ρεπό είτε με υπερωρίες και η εκλογική δαπάνη που βαραίνει το 
κράτος να μετακυλιστεί στους ήδη υπερχρεωμένους Δήμους.    

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δε, που έγιναν στόχος μίας πρω-
τοφανούς προκλητικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς εκ μέρους της κυβέρνη-
σης, δηλώνουν ότι θα δώσουν τη δική τους απάντηση όπως καλά αυτοί γνωρί-
ζουν.

Πως αντέδρασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο εξευτελιστικό 
ποσό των 97,00 ευρώ μεικτά ως εκλογική αποζημίωση

“

”

Αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα της εκλογικής αποζημίωσης και τους εργαζόμενους δι-
καιούχους να περιορίζονται στις 6.500 έλαβε το 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

που έγινε από 24 έως 27 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση ελήφθησαν 
οι παρακάτω αποφάσεις:

Το 41ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη από τις 24 έως τις 27 Απριλίου 2012, αποφάσισε σχετικά με 
το ζήτημα της εκλογικής αποζημίωσης και ιδιαίτερα μετά το απαράδεκτο έγ-
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι η 1η Μάη είναι εργάσιμη ημέρα και με 
την υπό έκδοση κοινή Υπουργική Απόφαση όπου οι δικαιούχοι εργαζόμε-
νοι περιορίζονται στους 6.500 σε όλη την Ελλάδα, τα παρακάτω:

1. Να προκηρύξει 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2012 και να 
απέχουν οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. την ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ από κάθε εργασία 
που έχει να κάνει με την προετοιμασία για τη διεξαγωγή των εκλογών.

 Να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσουν η 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε., τα Εργατικά Κέντρα και τα Νομαρχιακά Τμήματα 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε ολόκληρη την Ελλάδα για τον εορτασμό της Εργατικής 
Πρωτομαγιάς, αλλά και να διατρανώσουν τη συνέχιση του αγώνα τους για να 
ανατρέψουν την βάρβαρη πολιτική που μας οδηγεί καθημερινά στην οικονο-
μική εξόντωση.

2. Να καταγγείλει την κυβέρνηση που προσπαθώντας να κερδίσει χρό-
νο και να μας οδηγήσει χωρίς αντίδραση να συμμετέχουμε στις εκλογι-
κές εργασίες, ανακοινώνοντας το ύψος της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίω-
σης (400,00 ευρώ) αλλά και τους δικαιούχους (6.500) εργαζόμενους λίγες 
ημέρες πριν την διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών.

Το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης και ο περιορισμός των δικαιού-
χων εργαζομένων, με αναλογία ένας εργαζόμενος για κάθε 3 εκλογικά 
τμήματα, δείχνει ότι το μόνο που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι ο διαχωρισμός 
των εργαζομένων και η διάσπασή τους.

3. Να καλέσει τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ΑΠΕ-
ΧΟΥΝ από κάθε εργασία που έχει να κάνει με την προετοιμασία, τη διεξαγω-
γή των εκλογών και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων.

4. Να μην εκτελείται καμία εργασία από τις άλλες υπηρεσίες των Δή-
μων, εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, που δεν αναφέρεται στα συνήθη κα-
θήκοντά τους.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνονται εργασίες που σχετίζονται με την πα-
ραλαβή και μεταφορά του εκλογικού υλικού, ψηφοδελτίων, εκλογικών σά-
κων κ.λπ.

5. Να μην λειτουργεί καμία υπηρεσία, που σχετίζεται με τις εκλογές, 
όπως τα Δημοτολόγια, εκτός ωραρίου εργασίας και το Σαββατοκύριακο των 
εκλογών. 

Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π.
Συνάδελφοι,
Η υλοποίηση της απόφασης μας και η συμμετοχή ΟΛΩΝ μας στην ΑΠΟ-

ΧΗ από κάθε εκλογική εργασία είναι η μόνη απάντηση στην κυβέρνηση 
που προσπάθησε και πάλι να μας αιφνιδιάσει αλλά και να μας διασπάσει.

Όταν γνωρίζει μάλιστα, πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. είναι 
οι μόνοι που απασχολούνται πραγματικά με την προετοιμασία, τη διεξα-
γωγή και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων σε κάθε εκλογική διαδικασία.

Οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. έχουν αξιοπρέπεια και δεν επαιτούν, διεκ-
δικούν και αγωνίζονται.

“

”

Οι αποφάσεις του 41ου Τακτικού 
Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για  
το θέμα του εκλογικού επιδόματος
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41ο Τακτικό Συνέδριο Π.O.E. - O.T.A.
41ο Τακτικό Συνέδριο Π.O.E. - O.T.A.

Συνέντευξη Τύπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
για το 41ο Τακτικό Συνέδριο

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την Τρίτη 24 Απριλίου 2012, στο 
ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace» στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη διεξαγωγή του 

41ου Τακτικού Συνεδρίου της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε αναφο-
ρά στα «βάρβαρα» μέτρα που εφαρμόζουν κυβέρνηση και τρόικα, σε αυτά που επίκει-
νται, αλλά κυρίως στην ανάγκη εφαρμογής ενός πλαισίου δράσης των εργαζομένων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να αντιμετωπισθεί και να ανατραπεί η νεοφιλελεύθερη 
και αδιέξοδη πολιτική. Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει:

Με αφορμή τη διεξαγωγή του 
41ου Τακτικού Συνεδρίου, του 
οποίου οι εργασίες ξεκινούν αύ-
ριο, Τρίτη 24 Απριλίου 2012, στο 
ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace» 
της Θεσσαλονίκης, η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πα-
ραχώρησε σήμερα Συνέντευξη Τύ-
που αναφερόμενη στα «βάρβαρα» 
μέτρα που εφαρμόζουν κυβέρνηση 
και τρόικα, σε αυτά που επίκεινται, 
αλλά ιδίως στην ανάγκη εφαρμο-
γής ενός πλαισίου δράσης των ερ-
γαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση για να αντιμετωπισθεί και να 
ανατραπεί η νεοφιλελεύθερη αδιέ-
ξοδη πολιτική.

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, 
οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι 
και οι άνεργοι υφίστανται την πιο 
ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση 
στα οικονομικά, εργασιακά, ασφα-
λιστικά και συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα. Κυβέρνηση και τρόικα, 
με το πρόσχημα «σώζουμε την Ελ-
λάδα», εξοντώνουν τους Έλληνες, 
διαλύουν τον κοινωνικό ιστό, ισο-
πεδώνουν κάθε δικαίωμα και κα-
ταργούν κατακτήσεις δεκαετιών. Η 
πολιτική των μνημονίων έχει οδη-
γήσει σε κατακόρυφη μείωση των 
εισοδημάτων (όσων έχουν εργα-
σία) με συνέπεια χιλιάδες οικο-
γένειες να πέφτουν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας, έχει εκτοξεύ-
σει την ανεργία σε πρωτοφανή πο-
σοστά που υπερβαίνουν ακόμη και 
το 20% με αποτέλεσμα νοικοκυ-
ριά να μην μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν στις βασικές τους ανάγκες, 
έχει υποβαθμίσει και καταστρέφει 
τη Δημόσια Παιδεία και Υγεία.

Η πολιτική των μνημονίων 
στοχεύει στην εξάλειψη της με-
σαίας τάξης και στην ενίσχυση του 
κεφαλαίου. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο λαμβάνονται συνε-
χή και καταιγιστικά μέτρα φορολο-
γικού και εισπρακτικού χαρακτήρα 
σε βάρος των μεσαίων και αδύνα-
μων οικονομικά στρωμάτων, όταν 
την ίδια στιγμή αφήνουν ανενό-
χλητους τους κερδοσκόπους, δεν 
πατάσσουν τη φοροδιαφυγή και 
ξεπουλούν έναντι πινακίου φακής 
τη Δημόσια περιουσία. Κυβέρνηση 
και τρόικα με πρόσχημα την ανάγκη 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και 
την επίτευξη λογιστικών-άπιαστων 
οικονομικών στόχων, υποβάλλουν 
τους Έλληνες εργαζόμενους, συ-
νταξιούχους και ανέργους σε συ-
νεχή βασανιστήρια έως ότου πετύ-
χουν τον τελικό τους στόχο. Να κά-
νουν την Ελλάδα προτεκτοράτο.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση λέμε όχι. Όλοι μαζί, 

ενωτικά θα αγωνιστούμε προκει-
μένου να ανατρέψουμε τα σχέ-
δια της κυβέρνησης και της τρόι-
κας που μας θέλουν Ευρωπαίους 
δούλους. Με αποφασιστικότητα θα 
οργανώσουμε νέες μεγάλες μάχες 
για την απόκρουση και την ανατρο-
πή των νεοφιλελεύθερων πολιτι-
κών που θέλουν 150.000 απο-
λύσεις στο Δημόσιο Τομέα, όταν 
σε πολλούς τομείς, όπως η Υγεία 
και η Παιδεία οι ελλείψεις προσω-
πικού έχουν προκαλέσει ασφυξία. 
Θα παλέψουμε ενάντια στις νέες 
περικοπές μισθών και συντάξεων 
που σχεδιάζουν μετά τις εκλογές 
(η μείωση των κύριων συντάξεων 
άνω των 1.300 ευρώ μεταφέρθη-
κε για μετά την 6η Μαΐου).

Οι εργαζόμενοι στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση θα αγωνιστούμε 
κατά της ιδιωτικοποίησης της δι-
αχείρισης των απορριμμάτων που 
επιδιώκουν τα μεγάλα επιχειρη-
ματικά-οικονομικά συμφέροντα με 
σύμμαχο τους Υπουργούς, Περι-
φερειάρχες και Δημάρχους. Η πε-
ρίπτωση της Αττικής είναι ενδεικτι-
κή των μεθοδεύσεων που έχουν 
ακολουθηθεί και ακολουθούνται με 
στόχο να περάσει η διαχείριση των 
απορριμμάτων στους ιδιώτες. Εξέ-
λιξη που θα σημάνει τεράστια οικο-
νομική επιβάρυνση για τους πολίτες 
(αύξηση Δημοτικών τελών), επιβά-
ρυνση του περιβάλλοντος και απο-
λύσεις στους Ο.Τ.Α. Η απάντηση 
των εργαζομένων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης τόσο στην Αττική όσο 
και σε ορισμένες άλλες περιπτώ-
σεις που αιρετοί θέλησαν να ιδι-
ωτικοποιήσουν την υπηρεσία κα-
θαριότητας ήταν σθεναρή. Το ίδιο 
έντονη θα συνεχίσει να είναι.

Το επόμενο χρονικό διάστημα 
οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης θα βρεθούν αντιμέτωποι 
με την επιβολή νέων μέτρων αφού 
η μέχρι τώρα πολιτική έχει αποτύ-
χει παταγωδώς. Σε αυτή τη διαρ-
κής μάχη το συνδικαλιστικό κίνη-
μα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 
θα πρέπει να βρεθεί και πάλι στην 
πρωτοπορία του αγώνα για την 
ανατροπή αυτής της πολιτικής. 
Μέσα από το 41ο Τακτικό Συνέδριο 
θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα 
σχέδιο δράσης, ώστε με τις καλύ-
τερες προϋποθέσεις να οργανω-
θεί η αντίδραση των εργαζομένων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντί-
δραση σε καθημερινή βάση, με 
κάθε ευκαιρία και κάθε γεγονός, 
σε κάθε εργασιακό και κοινωνικό 
χώρο, με τρόπο συλλογικό, ενωτι-
κό και συντονισμένο.

“
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Ψήφισμα καταδίκης της συμπεριφοράς και της τακτικής της τρομοκρατίας του κόμ-
ματος της Χρυσής Αυγής, εξέδωσε το 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συγκε-
κριμένα αναφέρει:

Η εμφάνιση των εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής που δημαγωγούν και 
ντύνονται με τον μανδύα του σωτήρα του λαού είναι πρόκληση  για τα δημο-
κρατικά αισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους νοσταλγούς του Χίτλερ, του Με-
ταξά και του Παπαδόπουλου να εξαπολύουν τις επιθέσεις τους απέναντι σε 
μετανάστες, σε φοιτητικές και μαθητικές καταλήψεις, σε κάθε αγωνιζόμενο 
κομμάτι της κοινωνίας, σε οποιονδήποτε δεν χωρά στα δικά τους πρότυπα.

Είναι αυτοί που κάνουν επιθέσεις σε όλη τη χώρα, απέναντι σε μετανά-
στες και σε αγωνιστές του εργατικού κινήματος. Επιτέθηκαν στον Πρόεδρο 
και σε απεργούς της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στους απεργούς εργάτες της Χαλυβουρ-
γίας στο Βόλο, δρουν προβοκατόρικα στις διαδηλώσεις με αποκορύφωμα την 
αποκάλυψή τους στη μεγάλη πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση τον περα-
σμένο Ιούνη στην Αθήνα και τη φυγάδευσή τους από την Αστυνομία.

Δεν θα τους αφήσουμε να εκμεταλλευτούν τις δημοκρατικές κατακτή-
σεις που κερδήθηκαν με τους αγώνες και το αίμα του λαού, προκειμένου 
να τις διαλύσουν !!!

Ο εκπρόσωπος  της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκος έδειξε τις προθέσεις 
του χαιρετώντας ναζιστικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και 
αποχωρώντας όταν κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αγωνιστή 
Απόστολου Σάντα, του αγωνιστή της Αντίστασης που μαζί με τον Μανώλη 
Γλέζο κατέβασε τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη !!!

Οι εργαζόμενοι που βιώνουμε την πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά 
και κοινωνικά δικαιώματά μας από την κυβέρνηση και τις πολιτικές των 
μνημονίων, δεν τρομοκρατούμαστε. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους!!! 
Το εργατικό κίνημα είναι δυνατό και δεν θα επιτρέψει το πισωγύρισμα του 
ρολογιού της ιστορίας στη βαρβαρότητα. Μαζί με τον αγώνα ενάντια στα 
βάρβαρα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης και των τραπεζιτών φίλων 
της, θα αντιπαλεύσει και τη φασιστική απειλή που σε περιόδους κρίσης 
ψάχνει ευκαιρία να ξεμυτίσει από το σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας εκμε-
ταλλευόμενη την παντελή έλλειψη κοινωνικής πολιτικής και την εφαρμο-
γή σκληρών και βάρβαρων πολιτικών από την κεντρική εξουσία.

“

Καταδικαστέα η συμπεριφορά και 
η τακτική τρομοκρατίας της 
Χρυσής Αυγής

Τη συμπαράστασή της στο Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Χανίων που 
αγωνίζεται κατά της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων, εξέφρασε η 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ψήφισμα του 41 Τακτικού Συνεδρίου της. Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Το 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει τη συμπαράσταση 
και στήριξή του στο Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Χανίων, που 
αγωνίζεται προκειμένου να ανατρέψει τα σχέδια του Δήμου Χανίων για εκχώρηση 
της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες. 

Για τρίτη φορά, η Δημοτική Αρχή Χανίων επιχειρεί να διεξάγει διεθνή 
διαγωνισμό ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό να πριμοδοτήσει τα 
ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του Δημόσιου και Κοινωνικού 
χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Σύλλογος Εργαζομένων 
Ο.Τ.Α. του Νομού Χανίων, απαντώντας στην τακτική της Δημοτικής Αρχής, η 
οποία κινείται στο πλαίσιο της πολιτικής του βάρβαρου μνημονίου που εφαρμόζουν 
κυβέρνηση και τρόικα, προκηρύσσει για αύριο Παρασκευή 27 Απριλίου 2012, 
3ωρη στάση εργασίας από τις 8.00 έως τις 11.00 το πρωί.

Η δυναμική αντίδραση και η αγωνιστικότητα των εργαζομένων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Νομό Χανίων έχουν αποτρέψει ήδη δύο φορές την εκχώρηση 
της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Χανίων σε ιδιώτες.  Οι εργαζόμενοι είναι 
αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου ανατραπούν οριστικά τα 
σχέδια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Χανίων.

Η διατήρηση του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσιών, 
όπως αυτή της καθαριότητας, που έχουν άμεση σχέση με τον πολίτη είναι 
επιβεβλημένη. Οι εργαζόμενοι λένε «ΟΧΙ» στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης 
των απορριμμάτων που θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση των πολιτών μέσω 
της αύξησης των δημοτικών τελών, απώλεια θέσεων εργασίας και επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος. 

Οι εργαζόμενοι λένε «ΟΧΙ» στη συμπαιγνία κυβέρνησης και ιδιωτικών- 
επιχειρηματικών συμφερόντων.

“

”

Ψήφισμα συμπαράστασης στους 
εργαζόμενους του Νομού Χανίων που 
αγωνίζονται κατά της ιδιωτικοποίησης 
της διαχείρισης των απορριμμάτων



Καταδίκασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την απόφαση Συλλόγων και 
Σωματείων Εργαζομένων να προσφύγουν ενώπιον του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να καταθέσουν ασφα-
λιστικά μέτρα σε βάρος της Ομοσπονδίας για να εκβιάσουν 
τη νομιμοποίηση τους εν όψει της επικείμενης διεξαγωγής 
του 41ου Τακτικού Συνεδρίου. Σε ανακοίνωσή της η Ομο-
σπονδία τόνισε:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α.) καταδικάζει την απόφαση Συλλόγων και 
Σωματείων Εργαζομένων να προσφύγουν ενώ-
πιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
και να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος 
της Ομοσπονδίας, για να εκβιάσουν τη νομιμο-
ποίησή τους εν’ όψει της επικείμενης διεξαγω-
γής του 41ου Τακτικού Συνεδρίου στη Θεσσαλο-
νίκη (24-27 Απριλίου 2012).

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Νομιμοποίη-

σης Αντιπροσώπων (άρθρο 47), η οποία ήλεγ-
ξε όλα τα δικαιολογητικά των αρχαιρεσιών των 
συγκεκριμένων Συλλόγων και Σωματείων για 
την εκλογή αντιπροσώπων, είχε αποφασίσει τη 
μη νομιμοποίησή τους λόγω καταστρατήγησης 
του καταστατικού της Ομοσπονδίας και ειδικότε-
ρα των άρθρων 1 και 15. Οι προϋποθέσεις και 
οι όροι νομιμοποίησης είναι ξεκάθαροι, απορ-
ρέουν από το ψηφισθέν καταστατικό της Ομο-
σπονδίας και ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως 
τους Συλλόγους και τα Σωματεία.

Η μεθοδευμένη και συντονισμένη από τις δυ-
νάμεις του «κομματικού συνδικαλισμού» ενέρ-
γεια των Συλλόγων-Σωματείων, είναι πασιφα-
νές ότι εκδηλώθηκε τη δεδομένη χρονική στιγ-
μή, παραμονές του Συνεδρίου, για να εξυπηρε-
τήσει μικροπολιτικές σκοπιμότητας και κομμα-
τικά-παραταξιακά συμφέροντα. Σκοπός τους εί-
ναι η απαξίωση και η διάσπαση της πιο δυναμικής 

Ομοσπονδίας του Δημοσίου Τομέα, σε μία περίο-
δο που επιχειρείται η πλήρης ισοπέδωση των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων και είναι περισσό-
τερο από ποτέ άλλοτε επιτακτική η ανάγκη μαζι-
κών, ενωτικών και αποφασιστικών αγώνων κατά 
της επιβαλλόμενης πολιτικής από την κυβέρνη-
ση και την τρόικα. Κινούνται δηλαδή στη λογι-
κή «ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε επιχειρού-
με να το απαξιώσουμε, να το διασπάσουμε και 
να το καταστρέψουμε». 

Οι Σύλλογοι και τα Σωματεία που προσέφυ-
γαν σε ασφαλιστικά μέτρα, γνωρίζοντας ότι πα-
ρανόμως αξιώνουν τη νομιμοποίησή τους, είναι 
οι : Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Νομού Πρέβε-
ζας, Σύλλογός Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ιω-
αννίνων, Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Δάφ-
νης, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης, 
Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Περάματος, Σύλλο-
γος Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Ελληνικού, Σύλλο-
γος Υπαλλήλων Δήμου Αγίων Αναργύρων, Σύλ-
λογος Εργαζομένων Δήμου Καισαριανής, Σύλλο-
γος Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Νο-
μού Αττικής, Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Δήμου 
Πετρούπολης-Καματερού και  Σύλλογος Υπαλλή-
λων Δήμου Κορυδαλλού.

Οι ανωτέρω Σύλλογοι-Σωματεία «διεκδι-
κούν» δικαστική λύση στο θέμα της νομιμο-
ποίησής τους με την ενέργεια της προσφυγής 
στη Δικαιοσύνη, παρακάμπτοντας ωστόσο και 
απαξιώνοντας ακόμη και το ανώτερο όργανο 
λήψης αποφάσεων, το Συνέδριο των αντιπρο-
σώπων. Το Συνέδριο, που άλλοτε έχουν παρα-
πέμψει για λύση άλλα ζητήματα τώρα φαίνε-
ται πώς δεν τους εξυπηρετεί. Σημειώνεται δε, 
πώς είναι η δεύτερη προσφυγή στα Ελληνικά 
Δικαστήρια για θέμα νομιμοποίησης. Η πρώτη 
ασκήθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων Δή-
μου Ικαρίας και Φούρνων με έκδηλη την πα-
ρουσία και υποστήριξη του κομματικού μηχα-
νισμού. Οι πιο σκληροί επικριτές του «Αστικού 
Κράτους» προσφεύγουν σε αυτό για να βρουν 
το δίκιο τους…

Καταδίκασε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τις μεθοδεύσεις Συλλόγων και Σωματείων που επιχείρησαν 
να εκβιάσουν τη νομιμοποίησή τους στο 41ο Τακτικό Συνέδριο στρεφόμενοι ακόμη 
και νομικά εναντίον της Ομοσπονδίας

“
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Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε απαντήσει σε έντονο ύφος σε όσους 
επιχείρησαν να υπονομεύσουν την απόφαση αποχής των ερ-
γαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την προετοιμασία 
και διεξαγωγή των εκλογών σε περίπτωση που δεν βρίσκο-
νταν μία λύση στο θέμα της εκλογικής αποζημίωσης. Σε ανα-
κοίνωσή της είχε επισημάνει:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), 
απαντώντας σε όσους επιχειρούν να υπονομεύ-
σουν την απόφαση αποχής των εργαζομένων των 
Ο.Τ.Α. από την προετοιμασία, τη διεξαγωγή των 
εκλογών και τη μεταφορά των εκλογικών αποτελε-
σμάτων επισημαίνει:

1. Οι 6.500 περίπου εργαζόμενοι, αριθμό που 
ανακοίνωσε ως δικαιούχους η κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την Ειδική Εκλογική 
Αποζημίωση (400,00 ευρώ), σε καμία περίπτω-
ση δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές 
ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας. 

2. Η αναλογία ένας εργαζόμενος για κάθε τρία 
εκλογικά τμήματα είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί. 
Κι αυτό γιατί εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο 
για την εύρυθμη και σωστή εκλογική διαδικασία 
όσο και για τους εργαζόμενους που θα απασχολη-
θούν σε αυτή. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει δημοσιευθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση.

3. Αυτοί που ανακοίνωσαν το ύψος του πο-
σού της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και τον 
αριθμό των δικαιούχων, φαίνεται πώς δεν μπή-
καν καν στη διαδικασία να καταγράψουν τις ανά-

γκες των εκλογών και το προσωπικό που απαι-
τείται για την κάλυψή τους. Αναφέρθηκαν σε έναν 
αριθμό εργαζομένων που απλά βόλευε τον οικο-
νομικό τους προγραμματισμό, βάζοντας σε κίνδυ-
νο όλη την εκλογική διαδικασία μεταφέροντας τη 
δική τους πολιτική ευθύνη στους Δήμους και τους 
εργαζόμενους.       

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μάχεται και αγωνίζεται για τα 
αιτήματα του συνόλου των εργαζομένων στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση και σε καμία περίπτωση δεν 
πρόκειται να συνηγορήσει σε μία κυβερνητική 
απόφαση που διαχωρίζει και διασπά το προσωπι-
κό. Καταγγέλλει τέτοιου είδους πρακτικές και «παι-
χνιδάκια» της τελευταίας στιγμής σε βάρος όσων 
πραγματικά απασχολούνται στη διαδικασία των 
εκλογών.

Εμμένει στην απόφαση της για αποχή των ερ-
γαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από κάθε 
εργασία που σχετίζεται με την προετοιμασία, τη δι-
εξαγωγή των εκλογών και τη μεταφορά των απο-
τελεσμάτων, όπως επίσης στο να μην εκτελείται 
καμία εργασία από τις άλλες υπηρεσίες των Δήμων, 
εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας που δεν αναφέρε-
ται στα συνήθη καθήκοντα τους.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
δεν επαιτούν. Διεκδικούν και αγωνίζονται ενω-
τικά για τα δίκαια αιτήματά τους. Όσοι απεργάζο-
νται σχέδια διάσπασης τους και θίγουν την αξιο-
πρέπεια τους, ας αναλάβουν και τις ευθύνες τους.

Σε έντονο ύφος η απάντηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε όσους επιχείρησαν να υπονομεύσουν την 
απόφαση αποχής των εργαζομένων από την εκλογική διαδικασία της 6ης Μαΐου 2011

“

”
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Στην Aθήνα σήμερα Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 και ώρα 1.00 το μεσημέρι 
συνήλθε στα γραφεία της Π.O.E.-O.T.A. (Kαρόλου 24 - Aθήνα) σε συνεδρίαση 
ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου Καραγεώργου Βασιλική, τα μέλη της 
Eλεγκτικής Eπιτροπής για να ελέγξουν την οικονομική διαχείριση της Π.O.E.-
O.T.A. για τη χρονική περίοδο από 1-4-2009 μέχρι 31-3-2012.

Mετά τη διαπίστωση της απαρτίας, και την παρουσία των τριών (3) μελών της 
Eλεγκτικής Eπιτροπής (Καραγεώργου Βασιλική, Κοσκινάς Σώζων και Δαλαμπίρας 
Κώστας) από τα πέντε (5) και μετά από έλεγχο των βιβλίων, και όλων των 
οικονομικών στοιχείων διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

A. To χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή το υπόλοιπο 
την 31-3-2009 ανερχόταν στο ποσό των 293,643,22 ευρώ και βρισκόταν 
κατατεθειμένα στον υπ. αριθμ. 33904665 λογαριασμό της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην 
Εμπορική Τράπεζα.

Β. Σε ότι αφορά τα ΕΣΟΔΑ της Ομοσπονδίας για την περίοδο αυτή, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται και στα προηγούμενα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής 
μας, χρησιμοποιήθηκαν τα Γραμμάτια Είσπραξης από Νο 1476/1-4-2009 έως 
και το Νο 2367/30-3-2012.

Tο σύνολο των EΣΟΔΩΝ της Oμοσπονδίας για το χρονικό διάστημα από 1-4-
2009 έως και 31-3-2012 ανήλθαν στο ποσό των 1.627.377,06 ευρώ.

Aναλυτικά τα παραπάνω έσοδα προήλθαν από τις εξής πηγές:

YΠOΛOIΠO ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31-3-2009 293.643,22

01. ΣYNΔPOMEΣ TΩN ΣΥΛΛΟΓΩΝ-MEΛΩN ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 1.226.870,82

02. EΓΓPAΦEΣ NEΩN ΣYΛΛOΓΩN-MEΛΩN ΣTHN Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 321,60

03. EΠIXOPHΓHΣΗ YΠOYPΓEIOY EΣΩTEPIKΩN-Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 389.437,50

04. TOKOI KATAΘEΣEΩN ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.752,67

05. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 325,00

06. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.554,54

07. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. & Γ.Σ. 114,93

08. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 000,00

09. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣYNOΛO EΣOΔΩN: 1.627.377,06

ΓENIKO ΣYNOΛO ΕΣΟΔΩΝ: 1.921.020,28

Γ. Σε ότι αφορά τα ΕΞΟΔΑ της ίδιας περιόδου χρησιμοποιήθηκαν τα Εντάλματα 
Πληρωμής από Νο 6107/1-4-2009 έως και το Νο 7855/30-3-2012.

Το σύνολο των ΕΞΟΔΩΝ ανήλθε στο ποσό των 1.764.754,01 ευρώ, που 
δαπανήθηκε για τους παρακάτω λόγους:

01. EΞOΔA ΜΕΤΑΚINHΣHΣ TΩN MEΛΩN THΣ Ε.Ε. & TOY Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 164.099,84

02. ΑΠOZHMIΩΣEIΣ TΩN ΜΕΛΩΝ THΣ Ε.Ε. & TOY Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 3.465,00

03. ΕΞΟΔΑ ΔIEΞAΓΩΓHΣ TΩN ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.   283.883,97

04. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 423.883,00

05. ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 6.755,21

06. ΕΞΟΔΑ Δ.Ε.Η. ΚΑΙ Ε.Υ.Δ.Α.Π. 25.782,31

07. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ TΩN ΜΕΛΩΝ THΣ Ε.Ε. THΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 28.984,54

08. ΕΞΟΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ THΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 36.420,23

09. ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 69.573,47

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 237.336,04

11. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64.603,72

12. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) 15.158,24

13. ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠEPIOYΣIAKΩN ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15.416,04

14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 23.107,59

15. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 34.766,44

16. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ-OIKONOMIKA ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.670,00

17. EΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 11.918,92

18. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ THΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ THΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 105.844,74

19. ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΥΨΗΣ AΠEPΓIAKΩN ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 155.458,04

20. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 9.852,35

21. ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 37.724,04

22. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9.050,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 1.764.754,01

Δ. Tο ταμειακό υπόλοιπο της Oμοσπονδίας στις 31-3-2012 διαμορφώνεται ως 
εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 1.921.020,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 1.764.754,01

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 156.266,27

Tα χρήματα αυτά βρίσκονται:
 Στο λογαριασμό της Eμπορικής Tράπεζας με αριθμό 33904665 στις 30-3-
2012 βρίσκεται το ποσό των 151.272,07 ευρώ και η επιπλέον διαφορά (των 
4.994,14 ευρώ) βρίσκεται σε μετρητά στα χέρια του Ταμία.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Aθήνα, Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

 H Πρόεδρος O Αντιπρόεδρος Tο Mέλος
 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΣΩΖΩΝ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ
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To νέο Γενικό 
Συμβούλιο  

της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Το 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-ΟΤ.Α. που διεξήχθη στη 

Θεσσαλονίκη από τις 24 έως τις 27 Απριλίου 2012 προχώρησε στην 
εκλογή νέου ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που αποτελείται από τους πιο 
κάτω:

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ;

Α. ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

1. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ Δήμος Γλυφάδας 228  ψήφοι

2. ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήμος Νίκαιας-Ρέντη 200  ψήφοι

3. ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμος Αιγάλεω 184  ψήφοι

4. ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 180  ψήφοι

5. ΧΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 173  ψήφοι

6. ΝΤΑΝΑΣΗ ΚΕΡΑΣΙΑ Δήμος Θηβαίων 171  ψήφοι

7. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 171  ψήφοι

8. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 163  ψήφοι

9. ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 163  ψήφοι

10. ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 160  ψήφοι

11. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δήμος Κιλκίς 159  ψήφοι

12. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δήμος Μεσσήνης 159  ψήφοι

13. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήμος Αρταίων 158  ψήφοι

14. ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Δήμος Αθηναίων 157  ψήφοι

15. ΤΣΑΠΡΑΣΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ Δήμος Δράμας 157  ψήφοι

16. ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δήμος Λαρισαίων 150  ψήφοι

17. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήμος Καλαμαριάς 116  ψήφοι

18. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Δήμος Καρδίτσας 103  ψήφοι

Β. ΑΠΟ ΤΗ Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

19. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δήμος Αθηναίων 087  ψήφοι

20. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αθηναίων 077  ψήφοι

21. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμος Ξάνθης 066  ψήφοι

22. ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήμος Αμπελόκηπων-Μενεμένης 044  ψήφοι

23. ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ Δήμος Αθηναίων 042  ψήφοι

24. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΣΩΖΩΝ Δήμος Τρίπολης 041  ψήφοι

25. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήμος Χερσονήσου 040  ψήφοι

Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.

26. ΜΠΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 058  ψήφοι

27. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ Δήμος Νεάπολης-Συκεών 058  ψήφοι

28. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δήμος Λαρισαίων 056  ψήφοι

29. ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δήμος Πειραιά 053  ψήφοι

30. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Δήμος Καλλιθέας 050  ψήφοι

31. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμος Χαλκιδέων 047  ψήφοι

Δ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

32. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήμος Νέας Ιωνίας 019  ψήφοι

33. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήμος Βύρωνα 015  ψήφοι

34. ΛΟΙΖΟΣ ΗΛΙΑΣ Δήμος Ηρακλείου Αττικής 013  ψήφοι

Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

35. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 007  ψήφοι

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ


