
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 20 Μαρτίου 2017 το 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α., η οποία δημοσιεύτηκε μόνο στην ιστοσελίδα 

«AFTODIOIKISI.GR» (που λαμβάνει πλέον καθαρά κομματικοπαραταξιακά 

χαρακτηριστικά) με την οποία κατηγορεί την πλειοψηφία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πως 

αρνείται να εντάξει τους Συμβασιούχους-Παρατασιούχους στους κόλπους της 

Ομοσπονδίας είναι καλό οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν αλλά και να θυμούνται!!! 

Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 44ο Καταστατικό-

Οργανωτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όπου συζητήθηκε η τροποποίηση του 

Καταστατικού της. 

Η πρόταση της… πλειοψηφίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εκτός των άλλων, ήταν να 

ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι έχουν πάνω από δύο οκτάμηνες συμβάσεις στον ίδιο 

Δήμο. Την πρόταση αυτή που τελικά υποστηρίχθηκε από το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. και 

την Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., αλλά δεν ψήφισαν οι δυνάμεις της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. με 

αποτέλεσμα καμιά τελικά αλλαγή να μην συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία 

και το Καταστατικό να παραμείνει ως είχε. 

Με απόλυτη ευθύνη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και με γνωστή πλέον την τακτική της 

για διαφορετικό πλαίσιο προκειμένου να μην συγκλίνει σε καμία άποψη, 
γνωρίζοντας πως για να γίνει οποιαδήποτε καταστατική τροποποίηση είναι απαραίτητες 

αυξημένες πλειοψηφίες, τώρα χύνει κροκοδείλια δάκρυα… 

Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. είναι η συνδικαλιστική παράταξη που διαχρονικά «επενδύει» 

στην μη λύση των προβλημάτων προκειμένου στην δυσαρέσκεια και στην γκρίνια 

να αποκομίζει κομματικά οφέλη. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε!!! Το ίδιο είχαν 

πράξει και το 2008 όταν αγώνες πολλών ετών των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση απέδωσαν την θεσμοθέτηση των Β.Α.Ε. Διάταξη που κατέκριναν τότε 

σφοδρά ζημιώνοντας όσους τους πίστεψαν. Διάταξη που σήμερα υπερασπίζονται με 

θέρμη. 

Είναι δε η μόνη συνδικαλιστική παράταξη που ενώ μιλά δήθεν για ενότητα 

των εργαζομένων, προχώρησε στη ίδρυση παραταξιακού-κομματικού συνδικάτου 
(ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α.) που εξυπηρετεί και τον κύριο στόχο της που δεν είναι άλλος 

από την πλήρη «κομματικοποίηση» του συνδικαλιστικού κινήματος, την υποβάθμιση 

και την απαξίωση με οποιοδήποτε τρόπο του παρεμβατικού ρόλου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Οι εργαζόμενοι πλέον γνωρίζουν τον ρόλο του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ Ο.Τ.Α. Είναι 

βαθιά διασπαστικός και διχαστικός με μόνο σκοπό το κομματικό και παραταξιακό 

ψηφοθηρικό όφελος. Γι΄ αυτό άλλωστε χρόνια τώρα τους γυρίζουν την πλάτη και 

τους αφήνουν στο μοναχικό και διασπαστικό δρόμο τους. 
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