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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 
Φαίνεται ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) δεν μπορεί να 
απαλλαχτεί από τα σκάνδαλα και τη ρεμούλα. Αυτό είναι στοιχείο του τρόπου 
που διοικήθηκε από τη συγκρότησή του, αρχή της δεκαετίας του 1950, μέχρι 
σήμερα. 
 

Με διάφορους τρόπους οι διοικούντες διοχέτευαν και διοχετεύουν τα λεφτά 
από τις εισφορές των εργαζομένων στις τσέπες των κατασκευαστικών 
εταιρειών, στους τραπεζίτες, τους ημέτερους και άλλα όρνια που κράζουν για 
να πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο. 
 

Αυτοί που μόνιμα «πληρώνουν το μάρμαρο» είναι οι εργαζόμενοι, που μάταια 
περιμένουν να αποκτήσουν σπίτι από τα λεφτά, που χρόνια πληρώνουν στον 
Οργανισμό. 
 

Το τελευταίο επεισόδιο στη σειρά των σκανδάλων διαδραματίστηκε, την 
Πέμπτη 17.5.2007, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, όταν άνοιξε η 
συζήτηση επί της εισηγητικής έκθεσης του Ισολογισμού – Απολογισμού 
οικονομικής διαχείρισης 2002. 
Μετά από ερώτηση στον Οικονομικό Διευθυντή για τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού, το Δ.Σ. πληροφορήθηκε ότι δεκάδες 
λογαριασμοί στις Τράπεζες για αρκετά χρόνια ήταν άτοκοι μέχρι και το 2004. 
 

Η πλειοψηφία του Δ.Σ., με την προτροπή του εκτελών χρέη Προέδρου και 
εκπρόσωπου των εργαζομένων από τη μεριά της ΓΣΕΕ, κ. Φώτη Αγαθάκου, 
ψήφισε τον Ισολογισμό – Απολογισμό του 2002, δηλαδή των απάτη σε βάρος 
των δικαιούχων του Οργανισμού. 
 

Υπάρχουν σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν 
από τις υπηρεσίες και το Δ.Σ. του Οργανισμού: 

− Πόσο ήταν το ύψος των άτοκων χρημάτων στις Τράπεζες και για 
πόσο καιρό; 

− Σε ποιες Τράπεζες ήταν κατατεθειμένα; 

− Ποιοι είχαν την ευθύνη των Τραπεζικών λογαριασμών; 

− Ποιες ήταν οι οικονομικές απώλειες του Οργανισμού; 

− Γιατί από το 2004, που αποκαλύφθηκε όπως ειπώθηκε το 
πρόβλημα, δεν έγινε τίποτα, στην ουσία κουκουλώθηκε; 

 

Έχουν σοβαρές ευθύνες, τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή ηγεσία του 
Οργανισμού, όπως και το εποπτεύον υπουργείο για την κακοδιαχείριση, την 
κατασπατάληση των εισφορών των εργαζομένων, τη διοχέτευση ζεστού 
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χρήματος με διάφορους τρόπους στις τσέπες των κατασκευαστικών εταιρειών, 
των Τραπεζών και όλων αυτών που λυμαίνονται μέσα και έξω τον Οργανισμό. 
 

Τα σκάνδαλα θα ευδοκιμούν και θα αναπαράγονται στον Οργανισμό και 
γενικότερα, όσο δεν θα αποδυναμώνονται οι πολιτικές και τα κόμματα που τα 
στηρίζουν και θρέφονται απ΄ αυτά. Όσο ο Οργανισμός θα χρησιμοποιείται 
από την εκάστοτε κυβέρνηση ως κομματικός, ρουσφετολογικός μηχανισμός, 
που θα υπηρετεί κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες και θα αναδιανέμει τα 
λεφτά των εργαζομένων στους διάφορους επιτήδειους για να θησαυρίζουν. 
 

Καλούμε την εργατική τάξη να καταδικάσει αυτές τις πολιτικές και τα κόμματα 
που τις πρεσβεύουν, να παλέψει για μια άλλη πολιτική και οικονομία, που θα 
στηρίζει και θα βάζει στο κέντρο της προσοχής τα δικά της συμφέροντα. 
 

Απαιτούμε, από τον υπουργό Απασχόλησης, κ. Μαγγίνα, τον Πρόεδρο 
και το Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, να προχωρήσουν σε 
βάθος έρευνα για την αποκάλυψη του νέου σκανδάλου που 
εμφανίστηκε στον Οργανισμό, να επιστραφούν όλοι οι τόκοι, να 
τιμωρηθούν όσοι έχουν ευθύνες, να παρθούν μέτρα για τη σωστή 
αξιοποίηση των χρημάτων του Οργανισμού και της ακίνητης 
περιουσίας του. 

 
 
 
 

Για τη Διοίκηση 
 
Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
Γιάννης Πάσουλας                                                     Κώστας Χαντζιάρας 


