
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ME.T.A.: Ο ΠΝΙΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΕΤΑΙ!!! 

Την μαζική και συμμετοχική συγκέντρωση των εργαζομένων του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» επέλεξε ο Γραμματέας του ΜΕ.Τ.Α. 
Γιώργος Χαρίσης, προκειμένου για ακόμη μία φορά να προβεί σε 
μικροκομματικούς-παραταξιακούς τακτικισμούς, να παραπληροφορήσει και να 
παραπλανήσει τους εργαζόμενους. 

Συγκεκριμένα, αφού πρώτα έλαβε το λόγο ως Μέλος της Διοίκησης της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη συνέχεια φόρεσε τον κομματικό μανδύα του ΜΕ.Τ.Α. και 
επιδόθηκε σε ένα διχαστικό και σκοπίμως παραπλανητικό λόγο καταγγέλλοντας 
δήθεν την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α και την ηγεσία της γιατί οι εργαζόμενοι του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι»  δεν ψηφίζουν για τα όργανα της Ομοσπονδίας. 

Ακατάλληλος ο χώρος και ο χρόνος για μικροπολιτική Γιώργο Χαρίση 
αλλά ως γνωστό, «ο λύκος μόνο τρίχωμα αλλάζει…!!!». 

Η αλήθεια φυσικά είναι άλλη, αφού η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
στους Ο.Τ.Α.» που έχει και την ευθύνη λειτουργίας της Ομοσπονδίας 
εισηγήθηκε στο 44ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της 
Ομοσπονδίας (Δεκέμβριος 2016) όλοι οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία άνω των δυο 
(2) οκταμήνων στους Ο.Τ.Α. να έχουν το δικαίωμα ψήφου στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Δυστυχώς ο λαϊκισμός και η ψηφοθηρία χρόνια τώρα συμψηφίζουν 
δικαιώματα εργαζομένων είτε δουλεύουν δεκαπέντε (15) χρόνια είτε δουλεύουν 
δυο (2) μήνες. Αυτός ήταν και ο λόγος που το 44ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ευθύνη συγκεκριμένων 
παρατάξεων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να ληφθεί 
απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού υπερψηφίζοντας την πρότασή μας, που 
τότε συμφωνούσαν και αυτοί…!!! 

Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που δουλεύουν 
10, 12 και 15 έτη συναπτά  «θυσιάζονται» από τις δήθεν αριστερές παρατάξεις 
στο βωμό του «όλα ή τίποτα», στο βωμό του «μονιμοποίηση όλων χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις». Εμείς τους απαντάμε: 

Οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» πληρούν και τους 
όρους και τις προϋποθέσεις!!! Τόσο η προσφορά τους χρόνια τώρα στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση όσο και το αναφαίρετο τους δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή 
εργασία μετά από δεκαπέντε (15) χρόνια απασχόλησης δεν μπαίνει σε παραταξιακά 
καλούπια και συμψηφισμούς. 



Τέλος, επειδή ο Γραμματέας του ΜΕ.Τ.Α. Γιώργος Χαρίσης αναζητά και 
αναδρομικά ευθύνες, ας θυμηθεί πως αποτελούσε λίγο καιρό πριν το 
συνδικαλιστικό μακρύ χέρι της σημερινής κυβέρνησης στα Συνδικάτα, όταν 
ασκούσε τα καθήκοντα του ως αποσπασμένος σε Βουλευτικό γραφείο της 
κυβερνητικής παράταξης. 

Και για μας, όσοι εσκεμμένα παραπληροφορούν και παραπλανούν ή ακόμη 
λένε την μισή αλήθεια είναι, είτε λαϊκιστές, είτε  μικρόψυχοι πολιτικάντηδες, είτε 
ψεύτες. 

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι εργαζόμενοι συνειδητά τους 
γυρίζουν την πλάτη… 
 

Αθήνα, Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 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/ 
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