
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Είναι συνήθης πλέον τακτική της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. να κρατά διαφορετική 

στάση ακόμη και για το ίδιο ακριβώς θέμα ανάλογα με τους συσχετισμούς 

δυνάμεων που αναπτύσσονται στα Σωματεία και φυσικά εάν η Διοίκηση του 

Δήμου είναι κομματικά ελεγχόμενη από αυτούς. 

      Λίγες ημέρες πριν τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Γιάννης Τσούνης και Βασίλης Πετρόπουλος παραβρέθηκαν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω προκειμένου να απαιτήσουν από τη Δημοτική 

Αρχή να αρθούν τα ένδικα μέσα σε δύο (2) Συμβασιούχους που είχαν δικαιωθεί με 

πρωτόδικη απόφαση. 

Η Διοίκηση του Δήμου Αιγάλεω με απαράδεκτα επιχειρήματα αρνήθηκε 

να αναιρέσει τα ένδικα μέσα στην μία εξ’ αυτών, κρίνοντας ουσιαστικά «ως 

ανώτατος δικαστής» την ουσία της πρωτόδικης απόφασης που η συνάδελφος 

κέρδισε. 

Δεν είναι δυνατόν όμως ο επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Βασίλης 

Πετρόπουλος να «αγνοεί» τα όσα συμβαίνουν σε γειτονικό Δήμο, αυτόν της 

Πετρούπολης, όπου η φίλα προσκείμενη Δημοτική Αρχή με την συνδρομή και 

συμπαράσταση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 

Μέλος του οποίου είναι το εκλεγμένο Μέλος της  Εκτελεστικής  Επιτροπής της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στέλεχος της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Χρύσανθος Κυριαζής σέρνει στα 

ανώτερα δικαστήρια της χώρας, τους εργαζόμενους χρησιμοποιώντας τα «όπλα» 

της «Αστικής Δημοκρατίας» αναλόγως πως βολεύει κάθε φορά.  

Γιατί είναι τουλάχιστον διπρόσωπο να παρεμβαίνεις σε Δήμους που 

κομματικά δεν ελέγχεις και σε Συλλόγους που η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. αποτελεί ισχνή 

μειοψηφία και να σιωπάς σε Δήμους που η Δ.Α.Σ.- Ο.Τ.Α. κατέχει την πλειοψηφία 

στο Προεδρείο του Συλλόγου και με ομογάλακτη «κομματικά-ταξικά» Διοίκηση.  

Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. λειτουργεί a la cart 

και απροκάλυπτα εργοδοτικά, ανάλογα με την κομματική τοποθέτηση της 

Διοίκησης.  

Το ίδιο ακριβώς είχε πράξει ξανά στο Δήμο Πετρούπολης, στο θέμα της 

απόλυσης εργαζομένων με προσωρινούς πίνακες, πρωτοστατώντας στις 

κινητοποιήσεις-καταλήψεις στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, ενώ στο Δήμο 

Πετρούπολης με συνοπτικές διαδικασίες είχαν ήδη απολύσει τους εργαζόμενους με 

προσωρινούς πίνακες.  



Στο Δήμο Πετρούπολης, όπως καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η 

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

υπό την συνδικαλιστική προστασία του ταξικού Προεδρείου του Σωματείου 

Εργαζομένων Δήμου Πετρούπολης, η Διοίκηση του Δήμου άσκησε τα ένδικα 

μέσα απέναντι σε 11 συναδέλφους που πρωτόδικα κέρδισαν την αγωγή για την 

διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, στέλνοντάς τους στο Εφετείο, ενώ έστειλε 

στον... Άρειο Πάγο εργαζόμενους που δικαιώθηκαν για οικονομικές διεκδικήσεις 

έναντι του Δήμου.  

Είναι ανάγκη να διεκδικήσουμε μαχητικά και όχι με «κυριλέ 

τοποθετήσεις» την μη άσκηση των ένδικων μέσων από τους υπερασπιστές της 

Εγκυκλίου Μιχελάκη (για υποχρεωτική άσκηση των ένδικων μέσων) τόσο στο 

Δήμο Πετρούπολης όσο και στο Δήμο Αιγάλεω.  

Αναμένουμε από τον επικεφαλής της Δ.Α.Σ.- Ο.Τ.Α. Βασίλη Πετρόπουλο, 

όπως στο Αιγάλεω που παραβρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μη 

άσκηση των ένδικων μέσων, να παραβρεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Πετρούπολης, διεκδικώντας... την αναίρεση των ένδικων μέσων που η 

Διοίκηση του Δήμου κακώς άσκησε και την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού 

και των λοιπών οικονομικών διεκδικήσεων στους δικαιούχους εργαζόμενους. 

 Αναμένουμε ως Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δε, να καλέσει και την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας σε 

υποστήριξη των συναδέλφων στο Δήμο Πετρούπολης.  

Οι εργαζόμενοι τόσο στους Δήμους Αιγάλεω και Πετρούπολης όσο και 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βγάζουν τα συμπεράσματά τους αρκεί... να 

ενημερώνονται σωστά και χωρίς αποκλεισμούς απόψεων.  

Είναι πλέον κανόνας πως για την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., το Συνδικάτο Ο.Τ.Α., το 

Π.Α.ΜΕ. ή όπως αλλιώς κάθε φορά αναφέρεται η αντίδραση και η διαμαρτυρία 

εξαντλείται στην λογική της «μη λύσης» προκειμένου στο πλαίσιο του 

κομματικού προσηλυτισμού να αλιεύουν ψήφους. 

Και ο συνεργαζόμενος «ταξικός» Σύλλογος με την Διοίκηση στο Δήμο 

Πετρούπολης δεν είναι το μόνο παράδειγμα. 

Η δική μας αγωνιστική παρέμβαση θα έχει πάντα ως γνώμονα την επίλυση 

των προβλημάτων των εργαζομένων, μακριά από κομματικούς καθοδηγητές και 

μικροπολιτικές σκοπιμότητες!!! 

 

Αθήνα, Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 
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