
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ… ΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΦΩΣ!!! 

 

Αίσιο τέλος, τουλάχιστον για την συντριπτική πλειονότητα των 

συμβασιούχων, είχε το ζήτημα της παράτασης των συμβάσεών τους μέχρι το 

τέλος του 2017. Τις ημέρες αυτές ωστόσο που καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία, 

χρήσιμο είναι να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι 

και όχι μόνο την πραγματική αλήθεια. 

Από την πρώτη ημέρα που τέθηκε το ζήτημα της παράτασης των 

συμβάσεων, προτού γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση συνδικαλιστική ήταν δεδομένη η 

παράταση των 8μηνιτών του 2015 και 2016 μέχρι το τέλος του 2017. 

Η  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή παρενέβη προκειμένου η παράταση 

να είναι «αυτοδίκαια», γεγονός που τελικά έγινε αποδεκτό. Με γνωστό λοιπόν το 

αποτέλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις αλλά και στο «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ 

Ο.Τ.Α.» πραγματοποίησε κινητοποίηση «παίζοντας» όπως πάντα με την ανασφάλειά 

τους. 

Στη συνέχεια εμβρόντητοι είδαν όλοι οι Συμβασιούχοι, την ημέρα της 

ψήφισης της τροπολογίας στην Βουλή το Κ.Κ.Ε. να ψηφίζει ΠΑΡΩΝ !!! Μήπως 

τρελάθηκαν; Και όλοι αναρωτήθηκαν είναι δυνατόν το Κ.Κ.Ε. να βρίσκεται σε 

αναντιστοιχία με τα συνδικαλιστικά τους παρακλάδια (Π.Α.ΜΕ., Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α.);;; Σε καμία περίπτωση… 

Στην συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την 

Κ.Ε.Δ.Ε. παρουσία του Προέδρου κ. Γ. Πατούλη και Μελών του Δ.Σ. που 

πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, ο επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

Βασ. Πετρόπουλος δήλωσε πως η παράταξή τους είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ με την 

παράταση των συμβάσεων!!! Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

τάχθηκε υπέρ της ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ παράτασης των συμβάσεων. 

Στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016, τέθηκε το ζήτημα της «διαφοροποίησης» της Δ.Α.Σ.-

Ο.Τ.Α. από την απόφαση της Ομοσπονδίας στην συνάντησή της με την Κ.Ε.Δ.Ε. 

Και ενώ η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ήταν αντίθετη στην… παράταση των 8μήνων, ξαφνικά 

θυμήθηκαν πως στην διάταξη έπρεπε να ενταχθούν και τα δίμηνα!!! 



Η παράταξή μας στα χρόνια της παρουσία της στο συνδικαλιστικό κίνημα 

των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. ουδέποτε διανοήθηκε να εξαπατήσει αλλά και να 

εκμεταλλευτεί τον πόνο των εργαζομένων που βρίσκονται σε διαρκή ομηρεία, 

διεκδικώντας το δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειες τους. Γι΄ αυτό 

αναγκαζόμαστε να αποκαλύψουμε τις κομματικές επιδιώξεις των συνδικαλιστών του 

Κ.Κ.Ε. που άλλα υποστηρίζουν μπροστά στους εργαζόμενους και άλλα μπροστά 

στους… εργοδότες. 

Για μία ακόμη φορά ποντάρουν στον λαϊκισμό και παίζουν στις πλάτες 

απελπισμένων ανθρώπων μόνο για ψηφοθηρικούς και κομματικούς λόγους. 

 

ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ… ΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΦΩΣ!!! 

 

 

Αθήνα, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 
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