
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΜΕ.Τ.Α.–Ο.Τ.Α.: «… ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΧΤΙΖΩ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΓΕΙΑ!!!» 

 
Εδώ και πολλά χρόνια η διεκδίκηση της διατήρησης του Δημόσιου και 

Κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων ενάντια στα μεγάλα 

επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα αποτελεί κομβικό ζήτημα διεκδίκησης της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και του κλάδου συνολικά. 

Οι διαχρονικές πάγιες θέσεις της Ομοσπονδίας, τις οποίες ως 

«Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» στηρίξαμε και συνεχίζουμε παρά τις 

κυβερνητικές εναλλαγές να υποστηρίζουμε με σθένος, συνδιαμορφώθηκαν με τις 

λοιπές παρατάξεις που εκπροσωπούνται στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Αντιλαμβανόμαστε και διαπιστώνουμε δυστυχώς σήμερα πως οι… 

κυβερνητικές αυτές εναλλαγές δεν άφησαν ανεπηρέαστη την συνδικαλιστική 

παράταξη του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. που προσπαθεί πλέον να ισορροπήσει μεταξύ 

αντιμνημονιακού λόγου (όχι έργων) και σημερινών κυβερνητικών επιλογών που δικά 

τους πολιτικά στελέχη, στηρίζουν. 

Έχουν συνηθίσει να ασκούν συνδικαλισμό μέσα από τα κομματικά γραφεία 

και τα γραφεία Υπουργών και τώρα που έχασαν τις προσβάσεις τους αισθάνονται 

ίσως έξω από τα νερά τους. Ίσως γι’ αυτό από τον συνδικαλισμό των αγώνων, 

πέρασαν στον συνδικαλισμό των δήθεν «σκληρών» ανακοινώσεων, προσπαθώντας 

ταυτόχρονα και με την αρνητική τους ψήφο σήμερα για τα ζητήματα που 

αγωνιζόμασταν στο παρελθόν να «κοιμίσουν» και την Ομοσπονδία.   

Φυσικά και η εκχώρηση της αρμοδιότητας… δεν είναι «η σταγόνα που 

ξεχείλισε το ποτήρι», μιας και όπως οι ίδιοι ομολογούν, και η σημερινή Διοίκηση του 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με τον… «ίδιο και εντονότερο ίσως βηματισμό» περπατά στον δρόμο που 

χάραξαν οι προκάτοχοι τους. 

Είναι όμως μια κρίσιμη στιγμή που εάν δεν ενημερώσουμε τους 

εργαζόμενους, δεν ενεργοποιήσουμε τον κλάδο, δεν παρέμβουμε δυναμικά όπως και 

στο παρελθόν για την ανατροπή και των σημερινών επιλογών στην Διαχείριση των 

Απορριμμάτων, θα είναι αργά και τίποτα δεν θα αλλάξει, ενώ θα παραμείνουμε με 

ανακοινώσεις να… διεκδικούμε το Δημόσιο συμφέρον του πολίτη. 

Και σε αυτή την προσπάθεια, η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» με 

συνέπεια θα είναι στην πρώτη γραμμή. Κόντρα στα εργολαβικά και επιχειρηματικά 

συμφέροντα και σε όσους τους προωθούν.  



Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. κρατά παθητική στάση για 

ζητήματα που έχουμε προπολλού συναποφασίσει στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Αποτελεί οπισθοδρόμηση το ότι και με την ψήφο του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. όταν 

έπρεπε ως Ομοσπονδία να καταθέσουμε τις απόψεις μας στο προσχέδιο Νόμου του 

Υπουργείου Εσωτερικών για τους Φο.Δ.Σ.Α. η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν εξέφρασε ούτε 

την πάγια θέση της μεταξύ άλλων για υποχρεωτική μετατροπή τους σε Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Και είναι η δεύτερη φορά τώρα που με την αρνητική ψήφο τους διασπούν το 

αρραγές μέτωπο στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας χρησιμοποιώντας άλλοθι και 

δικαιολογίες υπονομεύοντας την κινηματική της δράση… 

Είναι εύκολο πίσω από ένα χαρτί να φωτογραφίζεις ως εκπρόσωπο τύπου 

της Περιφερειάρχη Αττικής κας Ρένας Δούρου τον πρώην «ομογάλακτο» Θωμά 

Μπιζά και την ίδια στιγμή να μην λες κουβέντα (πολλά καταλαβαίνουμε, λίγα ακόμη 

λέμε) για τους συντρόφους στην ΛΑ.Ε. και στο ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α., που είναι πολιτικοί 

συνεργάτες (Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι) της κας Ρένας Δούρου 

και στηρίζουν με την ψήφο τους απόλυτα τις επιλογές της!!! 

Ας μας πει λοιπόν το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. ποιος τελικά υπερασπίζεται τα 

εργολαβικά και επιχειρηματικά συμφέροντα και ποιος υπερασπίζεται το Δημόσιο 

συμφέρον; …ΤΟ ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ ΤΕΛΟΣ!!!  

 

Αθήνα, Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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