
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

  
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η 

επικοινωνιακή προσπάθεια της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. να οικειοποιηθεί την δράση της 
Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. μέσω… Δελτίων Τύπου!!!  

Αφού δεν κατάφερε με τη δημιουργία «παράλληλων κομματικοπαραταξιακών 
Συνδικάτων» και την διάσπαση της αγωνιστικής δράσης των εργαζομένων, να 
υποβαθμίσει την παρέμβαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προσπαθεί τώρα εκ των έσω να την 
υπονομεύσει. 

Μετά την συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση, 
έσπευσε να εκδώσει Δελτίο Τύπου εμφανίζοντας ως… «τοποθέτηση της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α.» το πλαίσιο διεκδικήσεων που κατέθεσε συνολικά η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Υπουργό Εσωτερικών. Κάτι που καμιά παράταξη στο παρελθόν 
δεν έχει επιχειρήσει. Κάτι που κάνει η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. επανειλημμένα το τελευταίο 
διάστημα. 

Η αλήθεια είναι πως οι εκπρόσωποι της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. δεν πρόσθεσαν τίποτα 
νέο στην συνάντηση, πέρα από το να συνηγορήσουν στο πλαίσιο που τέθηκε από 
όλους στον Υπουργό Εσωτερικών.  

Μήπως έστω πρότεινε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δράσεις για την 
επίλυση προβλημάτων; Κάθε άλλο!!! Διαφώνησε ακόμη και με την 
πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για το θέμα της περικοπής του 
Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας προτείνοντας… Στάση Εργασίας!!! 
Και ας δηλώνουν την ίδια στιγμή πως θα είναι ιστορικές οι ευθύνες εάν κοπεί ή μειωθεί 
έστω το εν λόγω επίδομα.  

Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα!!! Μήπως ίδια δεν ήταν η στάση της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. όταν το 2008 θεσμοθετήθηκαν τα Β.Α.Ε. στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.; 
Εφιάλτες του κλάδου και δοσίλογοι για όσα ψηφίστηκαν τότε οι άλλες παρατάξεις, «θα 
σας κόψουμε τα χέρια» τώρα, εάν όσα ψηφίστηκαν το 2008, καταργηθούν σήμερα!!! 

Είναι ξεκάθαρο πως η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. έχει τις δικές της και μόνο 
προτεραιότητες. Και στις προτεραιότητες της δεν είναι να λυθούν τα προβλήματα 
των εργαζομένων με τον φόβο μήπως οι εργαζόμενοι μείνουν «ικανοποιημένοι», είτε 
από την συνδικαλιστική δράση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., είτε ακόμη και από την κυβέρνηση 
(που ελάχιστα μας αφορά). 



Είναι εξαιρετικά αμφίβολο τελικά εάν πραγματικά επιθυμούν την καθολική 
εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. που συνυπέγραψαν στις αρχές του Αυγούστου 2018, ή 
ενδόμυχα εύχονται την μη εφαρμογή της, προκειμένου να «επενδύουν» στην 
δυσαρέσκεια των εργαζομένων πολιτικά, κομματικά και συνδικαλιστικά.  

Ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» έχουμε ως μόνο στόχο 
την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων, χωρίς παραταξιακές και 
κομματικές σκοπιμότητες και τακτικές. Έχουμε πειστεί πως το όποιο παραταξιακό 
όφελος θα επέλθει μόνο από την ειλικρινή αγωνιστική διεκδίκηση, χωρίς 
μεγαλοστομίες και θεατρινισμούς. 

Καλούμε την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., που θεσμικά κατέχει την θέση του Γενικού 
Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., να συνεισφέρει σε 
αυτή την προσπάθεια χωρίς προσχώματα και παραταξιακές σκοπιμότητες. Η θέση 
του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνει θεσμικές υποχρεώσεις και όχι 
μόνο δικαιώματα. 

Μήπως μπερδευτήκατε; Τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατέχετε, όχι του Κόμματος…!!!  

 
 

Αθήνα, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.: https://www.poeota.gr/sindanatropi • e-mail: sindanatropi@poeota.gr 

  https://www.facebook.com/syndanota/         https://synanatropi.wordpress.com/          https://syndikalistikianatropi.tumblr.com/ 

                                                                                                   @Synanatropi 
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