
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 1129 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. που κατ’ εντολή των «θεσμών» και του 
κεφαλαίου διέλυσε τον συνδικαλιστικό Νόμο και ανέτρεψε το δικαίωμα στην 
απεργία, συνεχίζει το έργο που έχει αναλάβει για την διάσπαση του συνδικαλιστικού 
κινήματος και την απαξίωση των νόμιμα εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων. 

Ένα μήνα μετά την Ανακοίνωση-Καταγγελία της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (αριθμ. πρωτ.: 1032/1-10-2018) για την Εγκύκλιο (αριθμ.: 
28/2018) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ουσιαστικά ζητούσε από τους 
εργαζόμενους στα Ληξιαρχεία και στα Δημοτολόγια των Δήμων να κάνουν 
επανέλεγχο και να καταχωρήσουν όλες τις ληξιαρχικές πράξεις από το 1933 έως το 
2013, δηλαδή, να διορθώσουν τα λάθη και να καλύψουν τις παραλείψεις και την 
ανεπάρκεια των ιδιωτών οι οποίοι είχαν εισπράξει 5.000.000 ευρώ για το «Μητρώο 
Πολιτών», αφήνοντας μάλιστα απλήρωτους εκατοντάδες εργαζόμενους που 
εργάστηκαν στο έργο, η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη κάλεσε σε 
συνάντηση τους εργαζόμενους στα Ληξιαρχεία μεγάλων Δήμων της χώρας, 
παρακάμπτοντας την Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση, την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., 
που τους εκπροσωπεί. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει 
Πανελλαδική Αποχή για τους εργαζόμενους στα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια όλων 
των Ο.Τ.Α., κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, 

Ο διασπαστικός χαρακτήρας της συνάντησης είναι ξεκάθαρος, όπως ξεκάθαροι 
είναι και οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης. 

Παρακάμπτοντας και απαξιώνοντας η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. τους 
νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων και έχοντας κατά νου την 
αποδυνάμωση και αποσυσπείρωση των εργατικών αγώνων, καλεί σε συναντήσεις 
ομάδες εργαζομένων προκειμένου μέσω «εξυπηρετήσεων» και εκδούλευσης να 
δημιουργήσει πελατειακές σχέσεις, εν' όψει και της παρατεταμένης προεκλογικής 
περιόδου που διανύουμε. 

Η Εκτελεστική Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διαμηνύει στην συγκυβέρνηση 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. αλλά και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ότι 
κάθε προσπάθεια απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινήματος θα πέσει στο κενό. Οι 
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουν καλά ότι οι λύσεις στα 
προβλήματά τους μπορούν να βρεθούν μόνο μέσα από τους ενιαίους και μαζικούς 
αγώνες του εργατικού κινήματος, μέσω των συνδικάτων τους, και όχι μέσα από τα 
πελατειακά και ψηφοθηρικά παιχνίδια της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. 

 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
 Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Νίκος Τράκας                                   Βασίλης Πετρόπουλος 


