
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΥΔΗ!!! 

 
Γελιούνται τόσο η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. όσο και το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. εάν νομίζουν ότι 

τα ψέματα που ξεστομίζουν καθημερινά θα μένουν αναπάντητα!!! 
Σε ότι αφορά την Ημερίδα για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων και 

τα ψεύδη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. πως δήθεν μεταφέρθηκε η ευθύνη στους εργαζόμενους 
για τα Εργατικά Ατυχήματα, θεωρούμε πως είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύει 
έστω και ένας εργαζόμενος πως συνέβη κάτι τέτοιο. Αδιάψευστοι μάρτυρες οι 
εκατοντάδες εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα που κατέκλυσαν την αίθουσα και 
παρακολούθησαν μια άρτια και τεκμηριωμένη Ημερίδα. Είδαν και γνωρίζουν πως η 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. απουσιάζοντας όχι μόνο δεν στήριξε, αλλά προσπάθησε να υπονομεύσει 
και να απαξιώσει την Ημερίδα εντάσσοντάς την στην μικροπαραταξιακή της οπτική. 

Η αναφορά και η επισήμανση από ομιλητές πρώτα και κύρια της 
απρόσκοπτης παροχής όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) που θα φορούν υποχρεωτικά όλοι οι εργαζόμενοι, δεν μπορεί να 
παραφράζεται από την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Κανείς δεν περίμενε πως η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. θα 
έκανε «φθηνό συνδικαλισμό» όταν σαράντα έξη (46) συνάδελφοι έχουν χάσει την ζωή 
τους!!! Υπάρχουν και όρια… τα οποία τα έχουν ξεπεράσει εδώ και πολύ καιρό. 

Σε δύσκολη όμως θέση βρέθηκαν τόσο η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. όσο και το ΜΕ.Τ.Α.-
Ο.Τ.Α. για το γεγονός πως στο Γενικό Συμβούλιο της 18ης Ιανουαρίου 2019 
«ξέχασαν» την αρχική κοινή τους πρόταση και συνταυτίστηκαν με την θέση της 
Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. Παρά την κοινή αρχική τους πρόταση, η κινητοποίηση της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθεί 
στο Υπουργείο Εσωτερικών με ταυτόχρονο κάλεσμα στους παρατασιούχους που δεν 
συμπεριελήφθησαν στους «προσωρινούς πίνακες», πραγματοποιώντας αλήθεια είναι 
εντυπωσιακή «κυβίστηση» (κοινώς κωλοτούμπα) ταυτίστηκαν με την θέση τελικά της 
Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. η κινητοποίηση να αφορά μόνο τους επιτυχόντες της Προκήρυξης 
3Κ/2018 και να γίνει έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κοινή πρόταση Δ.Α.Κ.Ε.-
Ο.Τ.Α.-Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.-ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. που φυσικά δεν πέρασε. 

Εκείνοι που μέχρι χθες κατηγορούσαν την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
στους Ο.Τ.Α.» για «γαλαζο-πράσινη» συμμαχία δεν δίστασαν χωρίς δεύτερη 
σκέψη, με έκπτωση αρχών και θέσεων, να συνάψουν «γαλαζο-κόκκινη» συμμαχία 
συμφωνώντας με την πρόταση της Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., με την οποία διαφωνούσαν, με 
στόχο ευκαιριακές πλειοψηφίες. 



Εκείνοι που μέχρι χθες έχυναν μελάνι γεμίζοντας σελίδες και σελίδες 
Ανακοινώσεων γιατί η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α. και η 
Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ψηφίζουν από κοινού δράσεις της Ομοσπονδίας ταυτιζόμενοι τώρα 
με την Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. μας κατηγορούν ως εργοδοτικούς-κυβερνητικούς γιατί την 
πρότασή μας την ψήφισε η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. Ας αποφασίσουν τι είμαστε… γιατί έχουν 
μπερδέψει και εμάς. 

Η αλήθεια είναι πως η πολιτική της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
στους Ο.Τ.Α.» δεν καθορίζεται ούτε από κόμματα ούτε από κομματικούς 
καθοδηγητές. Ψηφίζει και προχωρά με μόνο κριτήριο το συμφέρον των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και εάν το συμφέρον αυτό επιβάλλει να 
ψηφίσουμε δράσεις (όπως έχει γίνει πολλές φορές) είτε με την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., είτε με 
το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α., είτε με την Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α., είτε με την Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν θα 
διστάσουμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε κομματικές παρωπίδες και δεσμεύσεις. Θα 
συγκρουστούμε σκληρά εάν χρειαστεί αλλά και θα συμπορευτούμε εάν το συμφέρον 
των εργαζομένων το επιβάλλει. 

Αν έστω λίγη από την ενέργεια και τον χρόνο που αφιερώνουν τα 
συνδικαλιστικά μεγαλοστελέχη τόσο της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. όσο και του ΜΕ.Τ.Α.-
Ο.Τ.Α. για να κατηγορήσουν και να διαβάλουν τόσο την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και 
την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.», τα αφιέρωναν για το κοινό 
καλό των συναδέλφων μας και την καλύτερη λειτουργία της Ομοσπονδίας, τότε τα 
οφέλη γι' αυτούς θα ήταν σίγουρα περισσότερα. 

Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. όμως ασχολείται μόνο με το πώς θα στηρίξει το 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. υπονομεύοντας την λειτουργία της Ομοσπονδίας και το 
ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. πως θα καταφέρει να επιβιώσει συνδικαλιστικά στην σκιά, πάντα της 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

Οι εργαζόμενοι καθημερινά κρίνουν και βγάζουν συμπεράσματα. Και η δική 
τους κρίση είναι η μόνη που μας αφορά… Και αυτή λαμβάνουμε πάντα υπόψιν 
μας!!! 

  
Αθήνα, Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 

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 
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