
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Πολιτικά ακάλυπτος και έκθετος απέναντι στους εργαζόμενους ο επικεφαλής 

της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. κ. Βασίλης Πετρόπουλος για το ζήτημα της «παράτασης των 

συμβασιούχων». Υποχρεώθηκε μάλιστα σε «προσωπική δήλωση» προκειμένου να 

μαζέψει τα ασυμμάζευτα. 

Στην «πολιτική» δήλωσή του επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. κ. Βασίλη 

Πετρόπουλου πουθενά δεν αρνείται πως στην συνάντηση με Μέλη του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.Δ.Ε. ενώπιων του κ. Γιώργου Πατούλη και άλλων πήρε θέση ενάντια στην 

παράταση των συμβάσεων, παρά μόνο επικαλείται τον «…μπάρμπα του τον ψεύτη»!!! 

Βαρύγδουπη  πράγματι πολιτική δήλωση… 

Και φυσικά στην μομφή που δέχθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την θέση του ενάντια στην παράταση των συμβάσεων ενώπιον 

της Κ.Ε.Δ.Ε. που πράγματι ήταν αντίθετη στο να ανανεωθούν οι συμβάσεις 

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ, ουδέποτε αποποιήθηκε την θέση του αυτή!!! 

Τα ψέματα τελείωσαν όμως κ. Βασίλη Πετρόπουλε… Η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συναντήθηκε με τα Μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. 

προκειμένου να μεταβιβάσει το διεκδικητικό πλαίσιο της απόφασης του τελευταίου 

Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οποίο με σαφήνεια περιλαμβάνει το πάγιο 

αίτημά της για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 

Η παράταση των συμβάσεων κ. Βασίλη Πετρόπουλε ουδέποτε υπήρξε αίτημα 

της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Ιδιαίτερα δε για τα δίμηνα που σύμφωνα με τις δικές σας 

τοποθετήσεις είναι εκτός Α.Σ.Ε.Π. και «ρουσφέτια των Δημάρχων»!!! Ξεχνάτε κ. 

Βασίλη Πετρόπουλε; 

Η παράταση αποτέλεσε πολιτική επιλογή της κυβέρνησης την συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Δεν θα κοροϊδεύουμε όμως κανέναν!!! Η παράταση των 8μήνων 

είχε κλειδώσει και το γνωρίζουν οι πάντες (Υπουργείο Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε., 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.). Σημείο τριβής και μη συμφωνίας ήταν το εάν η παράταση θα είναι 

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ και εάν θα συμπεριληφθούν τα δίμηνα. Η παρέμβαση της 

Ομοσπονδίας (και όχι μόνο της «Συνδικαλιστικής Ανατροπής στους Ο.Τ.Α.») την 

κρίσιμη στιγμή και με στοιχειοθετημένη πρόταση ήταν η παράταση να είναι 

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ και σε περίπτωση που Δήμος δεν θα ανανέωνε τις συμβάσεις  μέχρι 

το τέλος του 2017, ο Δήμος αυτός να μην είχε δικαίωμα πρόσληψης ούτε 8μήνου, 

ούτε διμήνου μέχρι τότε. Θέση που συνέβαλε καταληκτικά προς αυτή την 

κατεύθυνση. Και με τον κίνδυνο… η κυβέρνηση να «πλασαριστεί» λαϊκότερη της 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων επινοήθηκε ως «λύση» 

τελευταίας στιγμής να… διαφωνήσουμε γιατί δεν εντάχθηκαν και τα δίμηνα 

προκειμένου να έχουμε πάντα ένα σημείο διαφοροποίησης. Τακτική διάσπασης και 

κατακερματισμού του ενιαίου μετώπου που είχε και έχει ανάγκη το συνδικαλιστικό 

κίνημα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αντιμετωπίσει την λαίλαπα 

μέτρων που επιβάλλουν τα Μνημόνια. Ακόμη και για αυτό το ζήτημα. 



Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε ποτέ αντικομουνιστές!!! Σεβόμαστε και την 

ιστορία και τη δράση του… Της κριτικής όμως, ιδιαίτερα όταν με υποκρισία και 

διγλωσσία κατηγορούνται ως «απεργοσπάστες» άνθρωποι και παρατάξεις που τα 

τελευταία χρόνια έδωσαν με την Ομοσπονδία μάχες και αγώνες, δεν θα ξεφύγει κανείς. 

Η διγλωσσία λοιπόν και η υποκρισία που επέδειξε στο θέμα της παράτασης 

των συμβάσεων ο επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. κ. Βασίλης Πετρόπουλος 

εδράζεται στην διαχρονική τακτική-ανάγκη διαφοροποίησης και διάσπασης του 

συνδικαλιστικού κινήματος που έχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Οι κυβερνώντες να 

χαίρονται και να εκμεταλλεύονται τον «εσωτερικό πόλεμο» εντός του εργατικού 

κινήματος, περνώντας το ένα μέτρο εξαθλίωσης μετά το άλλο ενώ οι 

αυτοαποκαλούμενες «ταξικές δυνάμεις» να σπεκουλάρουν στην εξαθλίωση για 

προσωρινά-κομματικά οφέλη!!! Αυτή είναι και η μόνη πολιτικοσυνδικαλιστική επιλογή 

της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. την οποία με συνέπεια υπηρετούν. 

Η κυβέρνηση επέλεξε για τους δικούς της λόγους να δημιουργήσει μια νέα 

γενιά πολιτικά «ομήρων» εργαζόμενων. Στηρίξαμε την επιλογή της παράτασης 

προκειμένου να ανασταλεί  το κύμα ιδιωτικοποιήσεων των Υπηρεσιών Καθαριότητας 

που βρίσκεται σε εξέλιξη και για να στηρίξουμε το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία 

αυτών των ανθρώπων. 

Έχουμε όμως και το σθένος να διατυπώσουμε την πάγια θέση μας πως η λύση 

για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η 

άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των όποιων κενών, με 

ξεκάθαρη πρόνοια για όσους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες… 

Αλλά και εδώ γνωρίζουμε κ. Βασίλη Πετρόπουλε πως θα επικρατήσει η 

γραμμή της διαφοροποίησης και το σύνθημα θα είναι μονιμοποίηση των πάντων 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις… 

Ψαρεύετε σε θολά νερά κ. Βασίλη Πετρόπουλε και οι εργαζόμενοι το ξέρουν. 
Σας ενημερώνουμε πάντως αυτή την παρτίδα «ομήρων» - συμβασιούχων την χάσατε!!! 

Η κυβέρνηση σας έπιασε στον ύπνο!!! 

Τέλος, μιας και ο κ. Βασίλης Πετρόπουλος επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. είχε 

και το βήμα και την διάθεση να απαντήσει στα όσα η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» δημοσιοποίησε, γιατί δεν μας εξήγησε γιατί ως Δ.Α.Σ.-

Ο.Τ.Α. στηρίζουν τις καταλήψεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για την μη 

απόλυση εργαζόμενης με προσωρινούς πίνακες ενώ στην Πετρούπολη για το ίδιο 

ζήτημα ΔΕΝ ανοίγει ρουθούνι; Ή μήπως εκεί δεν απολύθηκε μητέρα τεσσάρων (4) 

παιδιών για το ίδιο ζήτημα; Γνωρίζει ή όχι ότι Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 

Εργαζομένων του Δήμου Πετρούπολης που φυσικά δεν ανήκει στην Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

διώκεται για «άσκηση κριτικής δημοσίως…»; 

Ας το πάρουν λοιπόν χαμπάρι… Δεν λογοδοτούμε σε κανέναν παρά μόνο στους 

εργαζόμενους. 

 

Αθήνα, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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