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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 
 

Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, λόγω της εν εξελίξει πανδημίας του 
κορωνοϊού, που απαιτείται η άμεση επικοινωνία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τους 
Συλλόγους-Μέλη της και τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αυτή 
είναι αδύνατη, με κύρια και αποκλειστική ευθύνη της εταιρίας παρόχου 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με την οποία η Ομοσπονδίας μας  έχει συμβληθεί, 
την COSMOTE A.E.  

 Η επικοινωνία έχει διακοπεί μάλιστα, και αυτό προκαλεί ερωτήματα, τη 
στιγμή που οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα, 
δοκιμάζονται από τις αλλεπάλληλες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και έχουν πλειάδα από ασάφειες. 
Αυτές τις ασάφειες εκμεταλλεύονται σε αρκετούς Δήμους οι αιρετοί, 
καταπατώντας τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν 
λαμβάνονται ούτε καν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της Υγείας και της 
Ασφάλειας των εργαζομένων.  

 Η διάθεση προσφοράς των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην πρωτοφανή υγειονομική κρίση που βιώνουμε είναι δεδομένη. Δεν θα 
επιτρέψουμε σε κανέναν ωστόσο να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τις ζωές των 
ανθρώπων των Ο.Τ.Α. 

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Απριλίου 2020 έχει επιβληθεί 
λοιπόν «σιγή ασυρμάτου», αφού η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν μπορεί πλέον να 
αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ενημερώσεις στους 
Συλλόγους-Μέλη της αλλά και στους χιλιάδες εργαζόμενους, ούτε αντίστοιχα 
μπορεί να λάβει τα ερωτήματα και τις καταγγελίες των εργαζομένων και των 
Σωματείων από όλη τη χώρα. Παρά δε το γεγονός, ότι έχουμε πολλές φορές 
οχλήσει την ως άνω εταιρία, εκθέτοντας το πρόβλημα και λαμβάνοντας την 
διαβεβαίωση ότι θα λυθεί φαίνεται, πως ο εντοπισμός και η επιδιόρθωση της 
βλάβης είναι... τρομερά δύσκολο έργο για την COSMOTE A.E. Με τον τρόπο 
αυτό, ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί, σε μια δύσκολη για τους εργαζόμενους 
συγκυρία, μεγάλα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της Ομοσπονδίας. 



Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο 
φαινόμενο, αφού και στο παρελθόν και μάλιστα εν μέσω κινητοποιήσεων την 
περίοδο 2011-2013 μέσω βλάβης είχε επιβληθεί δεκαήμερο επικοινωνιακό «black 
out» στην Ομοσπονδία.  

Επειδή, ωστόσο, τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια 
μας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μάλιστα στην 
δύσκολη αυτή συγκυρία, καλούμε τους εργαζόμενους και τους Συλλόγους-
Μέλη μας, για την άμεση, πλήρη και έγκυρη ενημέρωσή τους να ενημερώνονται 
από το διαδικτυακό ιστότοπο (site) της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (https://www.poeota.gr) 
αλλά και από την σελίδα της στο FACEBOOK (poeota.gr). 

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στην «επικοινωνιακή φούσκα», που 
καθημερινά μας πλασάρεται, ότι δηλαδή μέσω ιδιωτικών εταιριών, δήθεν με 
αξιοπιστία και συνέπεια, μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι βασικές 
ανάγκες των πολιτών. Είτε μιλάμε για διαχείριση των απορριμμάτων, είτε για 
παροχή υπηρεσιών υγείας, είτε για κατασκευή και συντήρηση δρόμων, είτε για 
παροχή ενέργειας, είτε για ύδρευση και τηλεπικοινωνίες… είτε… είτε... Στην 
πραγματικότητα, ωστόσο, όταν όλες αυτές οι μεγάλες εταιρίες και οι εργολάβοι 
πάρουν το μερίδιο της αγοράς και του κέρδους, που επιδιώκουν, στην πρώτη 
δυσκολία ή αναποδιά, ο πολίτης έρχεται αντιμέτωπος με την αδυναμία 
εξυπηρέτησης των αναγκών του, που αδιαμφισβήτητα, έχουν υποχρέωση να 
καλύπτουν. 
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