
 

«Πραξικόπημα» στη συγκρότηση του Προεδρείου της ΟΔΠΤΕ 

‘Όπως είναι ήδη γνωστό η συλλογικότητά μας η «Συμμαχία» κατέλαβε τη πρώτη 

θέση στο τελευταίο Συνέδριο της ΟΔΠΤΕ λαμβάνοντας 55 ψήφους έναντι 51 της 

ΔΑΣ(ΚΚΕ) και 22 της ΑΕΚ(απομεινάρια της ΠΑΣΚ).  Σε ένα κανονικό σωματείο, όπου 

κυριαρχεί η συνδικαλιστική και πολιτική ηθική κι όχι το κυνήγι της «καρέκλας»,  θα 

γινόταν σεβαστή η θέληση  και η ψήφος των εργαζόμενων. Η θέση του Προέδρου 

θα καταλαμβανόταν, από τη πρώτη παράταξη και θα ακολουθούσαν στις υπόλοιπες 

θέσεις ευθύνης οι υπόλοιπες παρατάξεις.  

Όχι όμως στην ΟΔΠΤΕ. Οι εκπρόσωποι των ΔΑΣ και ΑΕΚ αρνήθηκαν τη 

πραγματικότητα, τη πρώτη θέση της Συμμαχίας δηλαδή, με το ευφάνταστο και 

πρωτοφανές για τα συνδικαλιστικά χρονικά, επιχείρημα, ότι οι εργαζόμενοι και οι 

συλλογικότητες που συγκρότησαν της Συμμαχία έπρεπε να τους έχουν ενημερώσει, 

από πριν να έχουν την έγκριση και την άδεια τους δηλαδή.  

Κατά τη ψηφοφορία που ακολούθησε οι εκλεγμένοι των ΔΑΣ και ΑΕΚ ψήφισαν τη 

προταθείσα από τη ΔΑΣ υποψήφια για τη θέση της Προέδρου ώστε αυτή να λάβει 7  

ψήφους(5 από την ΔΑΣ και 2 από την ΑΕΚ) έναντι 6 του υποψηφίου της Συμμαχίας. 

Συνομολόγησαν έτσι την «προγραμματική» τους συμφωνία που δεν αφορά βέβαια 

τα προβλήματα των εργαζομένων αλλά τον διαμοιρασμό θέσεων στο Προεδρείο και 

την εξόντωση της Συμμαχίας, της παράταξης που τιμήθηκε από τους εργαζόμενους 

με τη πρώτη θέση στο Συνέδριο της ΟΔΠΤΕ 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι 6 εκλεγμένοι/ες της Συμμαχίας,  καταγγέλλοντας τη 

πρακτική των ΔΑΣ και ΑΕΚ, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. 

Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως δεν πρόκειται να παρέχουμε 

καμμιά πολιτική νομιμοποίηση και αναγνώριση στο πολιτικό τυχοδιωκτισμό των 

ΔΑΣ και ΑΕΚ. Θα προασπίσουμε από την πολιτική εξαχρείωση και τον ξεπεσμό 

που οδηγούν την Ομοσπονδία αυτές οι πρακτικές. 

Οι παρατάξεις των ΔΑΣ και ΑΕΚ έχουν πλέον  ακέραια την ευθύνη  

Το επόμενο διάστημα, θα εξετάσουμε αν, πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα 

συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΔΠΤΕ, 

κλιμακώνοντας τις ενέργειές μας έως ότου αποκατασταθεί η ψήφος και το 

αποτέλεσμα του Συνεδρίου στη συγκρότηση του Προεδρείου. Μπορούμε όμως να 

παρέχουμε τη διαβεβαίωση πως δεν θα επιτρέψουμε να μεταβληθεί η Ομοσπονδία 

μας σε θερμοκήπιο άνθησης προσωπικών συμφερόντων και κομματικό παραμάγαζο  

Οι συναδέλφισσες/οι που στήριξαν τη Συμμαχία, να είναι βέβαιοι πως από 

οποιαδήποτε θέση και με κάθε τρόπο θα προασπίσουμε τα συμφέροντα των 

εργαζομένων, το Δημόσιο Δωρεάν και Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο απέναντι στις 

επιλογές της Κυβέρνησης της ΝΔ.  

 



 

 

 

                        Οι εκλεγμένοι με τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ  στο ΚΣ της Ο.Δ.Π.Τ.Ε. 

                                

                                             Αποστολάκης Μανόλης 

                                             Βασιλάκης Ανδρέας 

                                             Γρηγοριάδης Νικόλαος 

                                             Παλαιού Αλεξάνδρα 

                                             Πετρόπουλος Γεώργιος 

                                             Χατζηπαύλου Θεόδωρος 


