
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Μια αναγκαία απάντηση στο Π.Α.ΜΕ.-Ο.Τ.Α. 

 
Είναι ξεκάθαρο και από την τελευταία ανακοίνωση του Π.Α.ΜΕ.-Ο.Τ.Α. σε 

σχέση με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πως κάποιοι έχουν ξεχάσει 

το ρόλο τους!!! 

Επηρεασμένοι από τις κομματικές και μόνο σκοπιμότητες ξεχνούν πως στην 

Ομοσπονδία μας έχουν εκλέξει οι εργαζόμενοι για να τους εκπροσωπούμε για όλα τα 

ζητήματα που τους αφορούν, μεγάλα ή μικρά. 

Αλήθεια είναι πως τέθηκε υπόψη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το προσχέδιο του 

Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο είχαμε δέσμευση του 

αρμόδιου Υφυπουργού κ. Γιάννη Μπαλάφα μετά από τρεις συναντήσεις της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την ηγεσία του Υπουργείου 

Εσωτερικών (κάποιες από αυτές μετά από κινητοποιήσεις των εργαζομένων) πως θα 

συμπεριληφθούν διατάξεις για την επίλυση ζητημάτων που η Ομοσπονδία εδώ και 

καιρό έχει διεκδικήσει, όπως είναι η αναδρομική καταβολή της υπερβάλλουσας 

μείωσης, η μη παρακράτηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, η 

μισθολογική κατάταξη των εργαζομένων Δ.Ε. με εμπειρία κ.α. 

Καταδικάσαμε και καταγγείλαμε  την συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για 

την διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μείωση των συντάξεων και του 

εφάπαξ. Θα μας βρει αντιμέτωπους στο προσεχές μέλλον στις ομαδικές απολύσεις και 

στην ψήφιση του συνδικαλιστικού Νόμου που φιλοδοξεί να «πνίξει» τις όποιες 

αντιδράσεις υπάρχουν απέναντι στην λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού!!! 

Αν όμως πρόκειται να λυθεί ακόμη και ένα ζήτημα από αυτά που πολλές 

φορές και με απώλεια μισθού (απεργίες) έχουμε διεκδικήσει… εμείς θα είμαστε εκεί. 

Γιατί δεν κάνουμε κομματικό συνδικαλισμό… Γιατί, αυτός είναι ο ρόλος μας… 

Γιατί αυτό ζητούν οι εργαζόμενοι… 

Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» αφού μελέτησε διεξοδικά το 

προσχέδιο προσήλθε με συγκεκριμένη πρόταση στη διαπαραταξιακή συνάντηση 

στην οποία συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του Π.Α.ΜΕ.-Ο.Τ.Α. Όχι μόνο δεν 

απείχε, συμμετείχε κάνοντας μόνο παρατηρήσεις-προσθήκες επί της πρότασης της 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ. Δεν προσυπέγραψε το τελικό κείμενο διότι 

αποχώρησε πριν αυτό ολοκληρωθεί για προσωπικούς λόγους, παρότι δεν το απέκλεισε 



και τελικά αφού του δόθηκε «έτοιμη τροφή μασημένη στο πιάτο» εξέδωσε ανακοίνωση 

καταγγέλλοντας την «πλειοψηφία» της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α και χρησιμοποιώντας τα όσα η 

«Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» πρότεινε!!! 

Τα επικοινωνιακά τερτίπια είναι προσφιλής τακτική του Π.Α.ΜΕ.-Ο.Τ.Α.!!! 

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που άλλα λένε και άλλα πράττουν. 

Πρόσφατα, στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α κατακεραύνωσαν 

τον Δήμο Ασπροπύργου που κατέταξε μισθολογικά τους Δ.Ε. με εμπειρία στην Υ.Ε. 

κατηγορία. 

Συμφώνα με καταγγελίες εργαζομένων το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί και στο 

Δήμο Φυλής αλλά και στο Δήμο Καισαριανής. Εκεί οι αυτοαποκαλούμενες «ταξικές 

δυνάμεις» ελέγχουν το Σωματείο. Μήπως εκεί δεν ενημέρωσαν το Π.Α.ΜΕ-Ο.Τ.Α.; 

Ή μήπως όταν ήδη ελέγχουν το Σωματείο ο «ταξικός αγώνας» γίνεται πιο 

«σαλονάτος» και πιο διαλλακτικός προκειμένου να μην «ταράξουμε τα νερά; 

 

 

Αθήνα, Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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