
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

     Ο ΦΑΡΙΣΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ  
ΣΤΗΝ Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΟ Π.Α.ΜΕ.!!! 

 
Εν όψει των Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων που 

πραγματοποιούνται σε πολλούς Συλλόγους αλλά και του 46ου Τακτικού 
Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου 
2018, η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και το Π.Α.ΜΕ. προσπαθούν με τακτικές 
«μαυρογιαλούρου» και συνδικαλιστικές κουτοπονηριές να αποποιηθούν των 
τεραστίων ευθυνών που τους βαραίνουν για την μη τροποποίηση του 
Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και την ένταξη μεγάλων κατηγοριών 
εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα δέκα 
(10) Σύλλογοι (Βριλησσίων, Ηλιούπολης, Αμαρουσίου, Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Κορυδαλλού, Καισαριανής, Περάματος, 
Πετρούπολης και Χαϊδαρίου) που «ελέγχονται» από την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και το 
Π.Α.ΜΕ. κατέθεσαν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπόμνημα με το οποίο αιτούνται να 
ψηφίσουν στους Συλλόγους, στις Αρχαιρεσίες για την εκλογή Αντιπροσώπων, 
εκείνες οι κατηγορίες εργαζομένων (Παρατασιούχοι, Βοήθεια στο Σπίτι, 
Προσωρινοί Πίνακες, Προγράμματα στις Κοινωνικές Δομές, κ.λπ.) τους οποίους η 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και το Π.Α.ΜΕ. αρνήθηκαν να εντάξουν στο τελευταίο Καταστατικό 
Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. 

Αυτοί που καταψήφισαν με «χέρια και με πόδια» την πρόταση που 
κατέθεσε η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» στο 44ο Καταστατικό-
Οργανωτικό Συνέδριο που είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο για την 
τροποποίηση του Καταστατικού, να ενταχθούν οι παρατασιούχοι της 
Καθαριότητας, οι εργαζόμενοι που με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις γίνονται 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι εργαζόμενοι με προσωρινούς 
πίνακες, οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές (Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Η.Φ.Η., 
Κ.Δ.Η.Φ., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. κ.λπ.) των Δήμων και οι εργαζόμενοι 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που εργάζονταν στα προγράμματα 
Ε.Σ.Π.Α. συνεχώς πάνω από δυο (2) έτη, σήμερα με επικοινωνιακά τερτίπια 
προσπαθούν για μια ακόμη φορά να ρίξουν «στάχτη στα μάτια» των εργαζομένων,  
να ψηφοθηρήσουν στην πλάτη τους, ενόψει των εκλογών των Αντιπροσώπων και 
του Συνεδρίου. 



Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και το Π.Α.ΜΕ. παρά τις μεγαλοστομίες και τους 
επαναστατικούς βερμπαλισμούς έχει αποδειχθεί πως παραμένουν 
εγκλωβισμένοι στις μικροπαραταξιακές και μικροκομματικές τους 
σκοπιμότητες, ποντάροντας στην δυσαρέσκεια και στην μη λύση των 
προβλημάτων. Όταν με την ψήφο τους κληθούν να συνεργήσουν προκειμένου να 
βρεθούν λύσεις για το συμφέρον των  εργαζομένων ακολουθούν την προβλέψιμη 
πλέον τακτική του «ΟΛΑ ή ΤΙΠΟΤΑ». 

Γιατί ο «ταξικός αγώνας της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και του Π.Α.ΜΕ.» θέλει τους 
εργαζόμενους διχασμένους, θέλει τους εργαζόμενους απογοητευμένους, θέλει 
τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας στους Δήμους ποντάροντας στην 
εξαθλίωση της ανεργίας και στην ελπίδα για εργασία. 

Η εκβιαστική λογική του «ΟΛΑ ή ΤΙΠΟΤΑ» δεν αποτελεί πλέον παρά μία 
φαιδρή δικαιολογία. Πόσο δε μάλλον οι προεκλογικές-επικοινωνιακές αστειότητες 
με τις οποίες προσπαθούν να μετατοπίσουν τις ιστορικές ευθύνες της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 
και του Π.Α.ΜΕ. για την μη τροποποίηση του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το 
Δεκέμβριο του 2016. 

Το Καταστατικό της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που εξασφαλίζει ενιαίους κανόνες 
ισότιμης συμμετοχής (τους οποίους θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο) για όλους 
τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας  αλλάζει με υπεύθυνη στάση και από το 
αρμόδιο όργανο, το Συνέδριο. Όχι με… φανφάρες και πυροτεχνήματα!!! 

Το δικαίωμα στην  μόνιμη και σταθερή εργασία στηρίζεται με πράξεις 
και όχι με λόγια. Και στον «ταξικό» Δήμο Πετρούπολης σύμφωνα με όσα 
καταγγέλλουν Μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου (φυσικά όχι της 
πλειοψηφίας που στηρίζει και στηρίζεται από την Δημοτική Αρχή) ακόμη και 
όταν δόθηκε η δυνατότητα μετά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, η Δημοτική Αρχή ζήτησε 
μόνο  έναν (1)  εργαζόμενο και μάλιστα Τεχνίτη Συνεργείου. Η Ανακοίνωση της 
«Αγωνιστικής Παρέμβασης Εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης» και η μαζική 
αντίδραση των συμβασιούχων και μόνο ανάγκασε την «ταξική» Δημοτική Αρχή με 
νέα απόφαση να αιτηθεί ο Δήμος επιπλέον δώδεκα (12) εργαζόμενους. Μάλλον ο 
«ταξικός» Δήμος Πετρούπολης (και φυσικά το ομογάλακτο Προεδρείο του 
Σωματείου) δεν έχει ανάγκη από μόνιμο προσωπικό. 

Είναι προτιμότερο να καλύπτουν τις ανάγκες τους με... «ωφελούμενους» - 
ανέργους του Ο.Α.Ε.Δ. με την ελπίδα της… «μονιμοποίησης όλων χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις». 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πλέον έχουν γνώση, κρίνουν και 
κατακρίνουν εκείνους που παίζουν με το μέλλον τους.    

 

Αθήνα, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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