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Σσνάδελθοι, 

Η εγεζία ηεο Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ζηελ πην δύζθνιε ρξνληθή πεξίνδν γηα ην 

ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ 

θαζεκεξηλά δίλεη ηε κάρε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πην αθξαίαο θαη αδηέμνδεο 

λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηξόηθαο πνπ επηβάιιεη 

δξακαηηθέο πεξηθνπέο ζην εηζόδεκά καο, ηα λέα θνξνινγηθά ραξάηζηα, νη καδηθέο 

απνιύζεηο ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην κε ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζηαθήο 

εθεδξείαο, ην λέν «κηζζνιόγην-θησρνιόγην», ην μεπνύιεκα ηεο Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

θαη ηελ ηζνπέδσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ, επηιέγεη γηα άιιε κηα θνξά 

ην κνλαρηθό δξόκν ππεξάζπηζεο ησλ θνκκαηηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ. 

Με αλαθνίλσζή ηεο γηα ηε κε εγγξαθή ηνπ «Σωματείοσ Εργατοϋπαλλήλων 

Δήμων Βόρειας Εύβοιας» ρξεζηκνπνηώληαο ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία, γηα άιιε 

κηα θνξά πξνζπαζεί λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηνπο εξγαδόκελνπο από ηα 

πξαγκαηηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ππεξεηώληαο ζηαζεξά ηα κηθξνθνκκαηηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα. 

Οη εξγαδόκελνη ζηνπο Ο.Τ.Α. ζα πεξίκελαλ από ηνπο απεξγνζπάζηεο ηεο 

εγεζίαο ηεο Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., Π.Α.ΜΕ. θ.ι.π., κηα θαη κόλν αλαθνίλσζε όπνπ ζα  

θαινύζαλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο (πγθέληξσζε 

Δηακαξηπξίαο ζηελ Πιαηεία Κιαπζκώλνο 20-9-2011, 4ώξε Παλειιαδηθή ηάζε 

Εξγαζίαο 22-9-2011), θηλεηνπνηήζεηο πνπ όρη κόλν έιακςαλ κε ηελ απνπζία ηνπο 

αιιά θαη ππνλόκεπζαλ, ιεηηνπξγώληαο ζαλ ΑΠΕΡΓΟΠΑΣΙΚΟ κεραληζκόο ηεο 

ηξόηθαο θαη ηεο θπβέξλεζεο. 

Όζν γηα ηε κε εγγξαθή ζηε δύλακε ηεο Οκνζπνλδίαο ηνπ «Σωματείοσ 

Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Βόρειας Εύβοιας» απηό έγηλε γηαηί ην θαηαζηαηηθό ηνπ 

πιιόγνπ ζην δήηεκα ηεο εθινγήο ησλ αληηπξνζώπσλ ζηελ Π.Ο.Ε.-Ο.Σ.Α. δελ είλαη 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη όρη γηαηί παξεκβαίλνπκε ζηα εζσηεξηθά ηνπ 

πιιόγνπ όπσο ςεπδώο ε αλαθνίλσζε ηεο Δ.Α..-Ο.Σ.Α. αλαθέξεη. 

Όηαλ ελαξκνληζηεί ε εγγξαθή ζα γίλεη ΑΜΕΣΑ. Τν πνηνη δελ εγγξάθνπλ, σο 

κέιε εξγαδόκελνπο αο ξσηήζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο (Μνλίκνπο θαη Ανξίζηνπ) 

ζηνπο Ο.Σ.Α. ηνπ Ννκνύ Λάξηζαο πνπ δεηνύζαλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σύιινγν 

πνπ ήιεγρε ε Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. θαη αλ δελ ππήξρε δηθαζηηθή παξέκβαζε αθόκα 

ππνςήθηα κέιε ζα παξέκεηλαλ. 

Γι΄ ασηό οι απεργοζπάζηες ζσνδικαλιζηές ηης ηγεζίας ηης Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ηο 

καλύηερο ποσ έτοσν να κάνοσν εθόζον δεν θέλοσν να ζσνδράμοσν, είναι να 

ζιωπούν… 

Αθήνα, 23 Σεπηεμβρίοσ 2011 

Με αγωνιζηικούς ταιρεηιζμούς 

Η Γξακκαηεία ηης Σσνηονιζηικής Επιηροπής ηης Π.ΑΣ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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