
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αποκαλυπτική η «Απάντηση-Δήλωση» του επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

Βασίλη Πετρόπουλου σε σχέση με την a lla cart «αντίδραση» της παράταξής του 

ανάλογα με τους κομματικούς συσχετισμούς σε Δήμους και Σωματεία. Δεν μας 

είπε...ΤΙΠΟΤΑ!!! Τί είναι λοιπόν αλήθεια και τί ψέμα; 

Στο Δήμο Πετρούπολης υπήρξαν δυο (2) υποθέσεις. Η διεκδίκηση του 13ου 

και 14ου μισθού από έντεκα (11) εργαζόμενους του Δήμου για την οποία ο Δήμος 

άσκησε το καλοκαίρι του 2016 έφεση σε θετική πρωτόδικη απόφαση υπέρ των 

εργαζομένων και η διεκδίκηση μισθολογικών απαιτήσεων εργαζόμενων-μουσικών 

του Δήμου Πετρούπολης που κέρδισαν τελεσίδικη απόφαση στο Εφετείο και ο Δήμος 

τους έστειλε στον… Άρειο Πάγο!!! 

 Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και ο επικεφαλής της Βασίλης Πετρόπουλος επικροτεί και 

συμφωνεί με όσους στο πλαίσιο της εφαρμογής της «εγκυκλίου Μιχελάκη» για 

εξάντληση των ένδικων μέσων συμμορφώθηκαν ακόμη και για την διεκδίκηση 

του 13ου και 14ου μισθού που περικόπηκαν ελέω μνημονίων; Και εάν ΝΑΙ  

κατακρίνει  Δημάρχους ανά τη χώρα που δεν άσκησαν τα ένδικα μέσα ακόμη και στην 

διεκδίκηση των 176,00 ευρώ με αποτέλεσμα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι; 

Σε σχέση με την υπόθεση μισθολογικών διεκδικήσεων των Μουσικών του 

Δήμου Πετρούπολης ακόμη και η μνημονιακή υπόδειξη για εξάντληση των 

ένδικων μέσων ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει την προσφυγή στον... ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ!!! Η 

προσφυγή στον «Άρειο Πάγο» εναντίον της τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου 

αποτέλεσε πολιτική επιλογή της Διοίκησης του Δήμου Πετρούπολης, όπως και του 

Δήμου Αιγάλεω.  

Απαιτεί η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. από κυβερνήσεις και αιρετούς να μην εφαρμόσουν 

τα μνημόνια... Όταν όμως η ευθύνη και η επιλογή πέφτει σε ομοϊδεάτη τους τα 

όπλα του... αστικού κράτους εξαντλούνται σε βάρος των εργαζομένων με τον φόβο 

της «εγκυκλίου Μιχελάκη»!!!  

Τα όσα έγιναν ευρέως γνωστά δεν είναι γιατί κατασκοπεύουμε τον Δήμο 

Πετρούπολης αλλά γιατί καταγγέλθηκαν από εκλεγμένους εκπροσώπους των 

εργαζομένων στο Δ.Σ. των Εργαζομένων και συγκεκριμένα της «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», την οποία και 

επισυνάπτουμε... Ψέμα και αυτό; 

Όσο αφορά στο Δήμο Αιγάλεω, κανείς δεν επέκρινε τον Βασίλη Πετρόπουλο 

που πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 



Είναι αλήθεια πως η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στο Δήμο Αιγάλεω» δεν 

συγκαταλέγεται στους «αρεστούς» της Διοίκησης του Δήμου, αφού ήταν η μόνη 

παράταξη που διαφώνησε και κατήγγειλε τις επιλογές της Διοίκησης όπως η 

ιδιωτικοποίηση του Πρασίνου. Κάτι για το οποίο το εργοδοτικό μονοπαραταξιακό 

προεδρείο το οποίο και τον προσκάλεσε ουδέποτε κατήγγειλε. Ενημερωτικά το 

προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω με την ψήφο του 

εκπροσώπου της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α./ΔΡΑΣΥ ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.!!! 

Είναι όμως επιθυμητό και πρέπον τελικά να μας εξηγήσει εάν συντάσσεται 

με την θέση του εκπροσώπου της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. στο Δήμο Αιγάλεω, που στηρίζει 

την Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. σε μονοπαραταξιακό Προεδρείο ή με την καταγγελία της 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. στο Δήμο Αιγάλεω που καταγγέλλει (την οποία και επισυνάπτουμε) 

την «πολιτική» αυτή συμφωνία. Ή είναι ψέμα και αυτό;  

Η πολιτική συμφωνία Α.Σ.Κ.-ΔΡΑΣΥ/Δ.Α.Σ. στους εργαζόμενους του Δήμου 

Αιγάλεω είναι γνωστή σε όλους. Το θέμα είναι εάν γίνεται με την καθοδήγηση του 

επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Βασίλη Πετρόπουλου… 

Σε κάθε περίπτωση όταν θέλουμε να εξευμενίσουμε και να καλοπιάσουμε τον 

Δήμαρχο Αιγάλεω που τυγχάνει να είναι και επικεφαλής της κυβερνητικής 

παράταξης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα έχουμε υπόψη… τον επικεφαλής της 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

 

 

 Αθήνα, Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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