
                                                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη για τα δικαιώματα των εργαζομένων περίοδο, 

που απαιτείται όλοι μαζί ενωμένοι, δυναμικά να δώσουμε τον αγώνα για την 

επιβίωσή μας, κάποιοι επιλέγουν να βάζουν πάνω από όλα ιδιοτελή συμφέροντα. 

Ευτυχώς πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά «συνδικαλιστών» που θα λάβουν 

άμεσα την απάντηση από τους ίδιους τους εργαζόμενους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιάννης Παναγόπουλος, εργαζόμενος του 

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, που εντάχθηκε και εκλέχθηκε ως 

Αντιπρόσωπος στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με το ψηφοδέλτιο της «Συνδικαλιστικής 

Ανατροπής στους Ο.Τ.Α.» στο 43ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και μέχρι το 

καλοκαίρι συμμετείχε κανονικά στις διαδικασίες και στα όργανα της παράταξης. 

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ενόψει της κατάθεσης υποψηφιότητας για 

τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια «απαίτησε» 

από την παράταξη όχι μόνο να είναι υποψήφιος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Υπαλλήλων Ανατολικής Αττικής αλλά και να «πριμοδοτηθεί» προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εκλογή του. 

Η «Συνδικαλιστική  Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» όχι μόνο δεν αποδέχθηκε όπως 

ήταν αυτονόητο το εκβιαστικό αίτημα του «αλτρουιστή συνδικαλιστή» Γιάννη 

Παναγόπουλου αλλά του έδειξε και την πόρτα της εξόδου, ζητώντας του 

παράλληλα να παραδώσει την έδρα στην παράταξη, με την οποία εκλέχθηκε. Μέχρι 

στιγμής η συνδικαλιστική ηθική και δεοντολογία δεν φαίνεται να «απασχολεί» 

τον απαιτητικό «συνδικαλιστή» Γιάννη Παναγόπουλο!!! 

Δεν περιμέναμε όμως οι αρχές αυτές να καταπατούνται και από την Δ.Α.Σ.-

Ο.Τ.Α. (Π.Α.ΜΕ.) η οποία άμεσα, εκμεταλλευόμενη την «δυσαρέσκειά του» που 

δεν πριμοδοτήσαμε την συνδικαλιστική του καριέρα, «άνοιξε» τις φτερούγες της 

και ενσωμάτωσε τον «συνδικαλιστή» ικανοποιώντας προφανώς τις φιλοδοξίες του. 

Καλούμε έστω και τώρα τον Γιάννη Παναγόπουλο να πράξει το αυτονόητο 

αλλά και την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. (Π.Α.ΜΕ.) να σταματήσει να ψαρεύει σε θολά νερά 

αναδεικνύοντας καιροσκόπους, που εκμεταλλεύονται καταστάσεις προς ίδιον 

όφελος, αποδεικνύοντας πως οι αρχές της συνδικαλιστικής ηθικής και 

δεοντολογίας υπερτερούν του παροδικού ούτως ή άλλως ψηφοθηρικού οφέλους!!!  

  

Αθήνα, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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