
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με δύο πανομοιότυπες ανακοινώσεις, η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και το ΜΕ.Τ.Α.-

Ο.Τ.Α., τοποθετούνται όσον αφορά στην συνάντηση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη στην 

οποία ανταποκριθήκαμε μετά την πρόσκλησή του. Συνάντηση, στην οποία 

συμμετείχαν και εκπρόσωποι των δύο «διαμαρτυρόμενων» παρατάξεων.  

Ίσως οι προσδοκίες τους από την συνάντηση να ήταν διαφορετικές. 

Πράγματι ο Δήμαρχος της Αθήνας, δεν δήλωσε πως εφεξής σε κάθε 

κινητοποίηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα κλείνει και ο Δήμος της Αθήνας σε ένδειξη 

αγωνιστικής συμπαράστασης!!! Δεν ζήτησε την κατάργηση όλων των 

Μνημονιακών Νόμων και την επιστροφή όλων των μισθολογικών απωλειών που 

υπέστησαν οι εργαζόμενοι!!! Δεν ζήτησε άμεσα την έξοδο της χώρας από το Ευρώ, 

την θέσπιση του 35ωρου, την μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης!!! Τους 

καλούμε επιτέλους να σοβαρευτούν.  

Οι θέσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι σταθερές και πάγιες. Οι διαφορές μας 

με τους αιρετούς είναι γνωστές και οι σχέσεις μας οριοθετημένες. Εάν όμως 

επιθυμείς να λύνεις τα προβλήματα των εργαζομένων οφείλεις να συμμετέχεις 

στον αναγκαίο θεσμικό διάλογο. Όσοι έχουν επιλέξει τον καθοδηγούμενο, 

εξαρτημένο και κατευθυνόμενο κομματικό συνδικαλισμό, όσοι θέτουν ως απώτερο 

στόχο την «άγρα ψήφων σε λιμνάζοντα νερά» στη βάση της μη επίλυσης κανενός 

προβλήματος και την δημιουργία προσχωμάτων στην βάση μιας «κακιασμένης» 

αντιπαράθεσης, ας τραβήξουν το μοναχικό τους δρόμο.  

Θα αντιληφθούν κάποια στιγμή πως δεν λογοδοτούμε σε κανένα 

κομματικό φέουδο, σε κανένα «καθοδηγητή» παρά μόνο στους εργαζόμενους και 

βέβαια δεν χρησιμοποιούμε για την προβολή των θέσεων μας τακτικές 

επικοινωνιακής «χαβούζας» και συστηματικής απαξίωσης της Ομοσπονδίας. 

Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» δεν έχει κομματικό κηδεμόνα, 

δεν ποδηγετείτε και δεν εξυπηρετεί μικροπολιτικά και μικροπαραταξιακά 

συμφέροντα. Στον μόνο που λογοδοτεί είναι οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. και για τα 

συμφέροντα αυτών μάχεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Μην κρίνουν λοιπόν η 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. εξ ιδίων τα αλλότρια.   

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης εξέφρασε ενώπιον του 

συνόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής την πολιτική θέση υπεράσπισης του 

Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.ΤΑ, ενημέρωσε πως 



σε αυτή την κατεύθυνση προχωρά στην πρόσληψη 400 περίπου εργαζομένων στην 

Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ δεσμεύτηκε για την επίλυση των όποιων προβλημάτων 

οδήγησαν σε κινητοποιήσεις τους εργαζόμενους στη βάση συμφωνημένου 

χρονοδιαγράμματος σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.  

Ως Ομοσπονδία εκφράσαμε την αυτονόητη δεοντολογικά θέση (που 

απορούμε πως αθέτησαν οι δήθεν ταξικοί ψευτοαγωνιστές) πως τα όποια 

προβλήματα όντως υπάρχουν στο Δήμο της Αθήνας δεν μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Διοίκησης του Δήμου και Ομοσπονδίας 

απουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δήμο της Αθήνας. Ζητήσαμε 

την αρχή ενός διαλόγου στη βάση θεσμικής παρέμβασης, σε κεντρικό επίπεδο, σε 

ζητήματα που υπάρχει ταύτιση απόψεων και θέσεων για την επίλυση προβλημάτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων σε αυτή.  

Η συνεχιζόμενη περικοπή πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η μη 

άσκηση των ένδικων μέσων για την μετατροπή συμβάσεων σε Αορίστου 

Χρόνου, η επίλυση του προβλήματος της μη καταβολής της υπερβάλλουσας 

μείωσης στους εργαζόμενους που την δικαιούνται παρά τις αντίθετες αποφάσεις 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η νομοθετική επίλυση του προβλήματος, η 

στήριξη της θέσης της Ομοσπονδίας για χορήγηση «στολών εργασίας» στο 

εργατοτεχνικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η επίλυση των 

γραφειοκρατικών προβλημάτων που πολλές φορές είναι ο λόγος μη έγκαιρης 

απόδοσης των Μ.Α.Π. και του γάλακτος, η απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων 

που προέβλεπε ο Ν.3660/2008 για τα Β.Α.Ε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και που ποτέ 

δεν αποδόθηκαν ήταν λίγα μόνο από τα ζητήματα που τέθηκαν και τα οποία ο 

μεγαλύτερος Δήμος της χώρας θεσμικά θα μπορούσε να στηρίξει.  

Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. αδυνατεί να ξεπεράσει τα κομματικά δεσμά της όπως 

ακριβώς έκανε το 2008 όταν η Ομοσπονδία διεκδίκησε και κέρδισε την 

θεσμοθέτηση των Β.Α.Ε. στους Ο.Τ.Α. Κρίσιμη εκείνη την εποχή ήταν η 

διαμεσολάβηση του τότε Δημάρχου της Αθήνας κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Η 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. χωρίς ίχνος αυτοκριτικής υπερασπίζεται σήμερα αυτό που με πύρειες 

ανακοινώσεις πολεμούσε το 2008. Ζημιώνοντας τότε όσους αδαείς τους πίστεψαν 

και δεν εντάχθηκαν στην ρύθμιση. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. 

Το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. από την πλευρά του δεν κάνει τίποτε άλλο από το να 

προσπαθεί να περιχαρακώσει τις όποιες δυνάμεις κατάφερε να διατηρήσει μετά 

την εσωτερική του διάσπαση. Αρκεί κάποιος να παρατηρήσει τα αποτελέσματα για 

την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια.  

Τα εσωτερικά τους προβλήματα δεν αφορούν τους εργαζόμενους. Σε κάθε 

θεσμική συνάντηση το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπαθούν να στήσουν 

«σκυλοκαβγά» προκειμένου κανένα πρόβλημα να μην βρει την λύση του.  

Όσοι «δαιμονοποιούν» τον διάλογο με τον Δήμαρχο Αθηναίων ως απώτερο 

στόχο έχουν την διοικητική και λειτουργική «διάσωση» της Π.Ο.Π.-Ο.ΤΑ. Είναι 



εκείνοι που θεωρούν πως μέσα από την πολυδιάσπαση θα «κλέψουν» κάποιο 

συνδικαλιστικό ξεροκόμματο. Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. ήταν οι 

παρατάξεις που καταψήφισαν την εγγραφή του μεγαλύτερου Σωματείου της 

Καθαριότητας του Δήμου της Αθήνας στην δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

(προερχόμενο από την Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.). Είναι εκείνοι που δεν ψήφισαν και 

απέκλεισαν από την ένταξη στην δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. των Μουσικών του 

Δήμου της Αθήνας και οι οποίοι παραμένουν στην Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. Για 

μικροπαραταξιακά οφέλη συντηρούν την διχόνοια και στηρίζουν την Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. 

μέσα από την Διοίκηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Ο Δήμος της Αθήνας ήταν και είναι στρατηγικής σημασίας ως ο 

μεγαλύτερος Δήμος της χώρας και ότι συμβαίνει σε αυτόν είναι «οδηγός» για το 

σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Η πάγια θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για μία δευτεροβάθμια συνδικαλιστική 

οργάνωση στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «περνά» από τον Δήμο 

Αθηναίων. «Δούρειους ίππους» στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας δεν θα 

ανεχτούμε. Ούτε εμείς ούτε το σύνολο των εργαζομένων που αγωνιά για την 

επίλυση των προβλημάτων τους και αδιαφορούν για τις τακτικές των κομματικών 

υπασπιστών. 

 

Αθήνα, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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