
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.: «Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις». 
 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκτός από τα σοβαρά 

οικονομικά και εργασιακά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, 

βρίσκονται αντιμέτωποι και με τον διχαστικό κομματικό συνδικαλισμό που 

εκπροσωπεί επάξια χρόνια τώρα η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.!!! 

Λίγες ημέρες πριν την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την 

οργάνωση της παρέμβασης της Ομοσπονδίας στους χώρους εργασίας, με 

Ανακοίνωσή της καταγγέλλει τον Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής της 

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» και Πρόεδρο της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. γιατί συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη 

Μώραλη. 

Είναι οι ίδιοι που σέρνουν στα Αστικά Δικαστήρια την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την 

πιο κρίσιμη ώρα της μάχης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων 

αποσκοπώντας στο να μην λειτουργήσει η Ομοσπονδία (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), 

αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι αποτελούν το χρήσιμο δεκανίκι της 

κυβέρνησης!!!  

Με απύθμενο θράσος διεκδικούν και μάχονται δικαστικά να «παραλύσει» 

λειτουργικά και οργανωτικά η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το πιο σοβαρό συνδικαλιστικό, 

μαζικό και αγωνιστικό όργανο του Δημοσίου, που εκπροσωπεί 80.000 

εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την υπονομεύουν και επιχειρούν να την 

απαξιώσουν για να ικανοποιήσουν τα αρρωστημένα μικροπαραταξιακά και 

κομματικά σχέδια τους. 

Μας κουνούν το δάκτυλο οι κομματικοί συνδικαλιστές όταν λάμπουν δια 

της απουσίας τους από όλους του χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα όπου έχουν την 

πλειοψηφία, εγκαταλείποντας τους εργαζόμενους στο έλεος της εργοδοτικής και 

κυβερνητικής αυθαιρεσίας... 

Μας μέμφονται μόνο και μόνο γιατί ενοχλούνται όταν «οργώνουμε» 

ΟΛΟΥΣ τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους Δήμους, παρεμβαίνοντας άμεσα 

όπου χρειάζεται στις Δημοτικές Αρχές, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα 

καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων. 

Στο πλαίσιο αυτό και με αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας 

πραγματοποιήθηκαν  συναντήσεις και επαφές με τα κοινοβουλευτικά κόμματα 



και με τους Δημάρχους των τριών μεγάλων Δήμων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και 

Πειραιά. 

Έγιναν συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα στην Βουλή (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ., 

Κ.Κ.Ε. και ΜεΡΑ25) στις οποίες συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις με τους 

επικεφαλής τους, μεταξύ αυτών και ο Σπύρος Κωνσταντάς εκπροσωπώντας την 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση και με τον Δήμαρχο Αθηναίων 

κ. Κώστα Μπακογιάννη στην οποία επίσης παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος της Δ.Α.Σ.-

Ο.Τ.Α. 

Προς τι λοιπόν η επίθεση στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.; Αντί να μας «ζητούν τα ρέστα» ας απαντήσουν στους 

εργαζόμενους «οι διασπαστές του κλάδου» ποιοι ήταν οι λόγοι της πρόσκλησης 

στα εγκαίνια του Συνδικάτου Ο.Τ.Α., των πρώην Δημοτικών Αρχών 

Ηλιούπολης, Πετρούπολης και της νυν Δημοτικής Αρχής Αγίου Δημητρίου; Ας 

μας απαντήσουν γιατί ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Ο.Τ.Α. και Μέλος του Γενικού 

Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ευχαρίστησε τις 

Δημοτικές Αρχές πρώην και νυν; Μήπως γιατί τους παραχώρησαν κτίριο για να 

εγκαταστήσουν τα γραφεία τους; Εάν άλλη συνδικαλιστική παράταξη έκανε κάτι 

παρόμοιο θα μιλούσαν ή όχι για εργοδοτική-συνδικαλιστική διαπλοκή; 

Ας απαντήσουν… Η επίσκεψη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. στην Δημοτική Αρχή 

Αγίων Αναργύρων-Καματερού ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε;  

Τι ζήτησαν από τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης οι συνδικαλιστές της Δ.Α.Σ.-

Ο.Τ.Α. κατά την επίσκεψη τους, χωρίς μάλιστα την παρουσία του Σωματείου των 

Εργαζομένων (δεν είχαν καν ενημερώσει) του Δήμου; 

Γιατί ζήτησαν οι συγκεκριμένοι κομματικοί «εργατοπατέρες» συνάντηση με 

τον Δήμαρχο Αργυρούπολης-Ελληνικού χωρίς την παρουσία του Σωματείου; 

Στις Δημοτικές Αρχές που ανήκουν στο δυναμικό του Κ.Κ.Ε. και για όσο 

αυτές διοικούν ο συνδικαλιστικός αγώνας γίνεται σε… «συνεννόηση με τους 

Δημάρχους». Ούτε μία Ανακοίνωση για τα προβλήματα των εργαζομένων. 

Τρανταχτό παράδειγμα στο Δήμο Πάτρας, όπου τι και εάν δεν έχουν πληρωθεί 

υπερωρίες; Τι και εάν τα προβλήματα των εργαζομένων συσσωρεύονται; Τι και εάν 

γίνονται αναίτιες μετακινήσεις συναδέλφων; Ο εργοδοτικός, κομματικός 

συνδικαλισμός «κουκουλώνει» και δεν μάχεται για το παραμικρό!!! 

«Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις». 

 

Συνάδελφοι, 

Ο ρόλος του κομματικού συνδικαλισμού κυρίαρχα αποσκοπεί στην 

συντονισμένη απαξίωση των συνδικάτων που «δεν ελέγχουν», αδιαφορώντας 

πλήρως για τις συνέπειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποπροσανατολίζουν τους 

εργαζόμενους από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος ρίχνοντας 

λάσπη στον ανεμιστήρα… 



Την ώρα που ξεκινάμε την  προετοιμασία του κλάδου μας για την 24ΩΡΗ 

Γενική Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της 9ης Νοεμβρίου 2022, οι 

κομματικοί «εργατοπατέρες» της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα 

από όλους… Να διχάζουν και να αποπροσανατολίζουν!!! 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» καλεί ΟΛΟΥΣ τους 

εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να απομονώσουν τους «κομματικούς 

επαγγελματίες» που χρόνια τώρα αποτελούν τους καλύτερους συνεργάτες των 

Δημοτικών Αρχών και των κυβερνήσεων… 

Η ΔΥΝΑΜΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ του ΚΛΑΔΟΥ και 

ΜΟΝΟ!!! 

Και η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» μέσω της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. με τους αγώνες της έχει αποδείξει ότι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή και 

παλεύει καθημερινά για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων με 

υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς παραταξιακές σκοπιμότητες και κομματικές 

αγκυλώσεις και αυτό θα συνεχίσει να κάνει με συνέπεια, άλλωστε για αυτό την 

εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι.  

 

Αθήνα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 

 

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/oldsite/sindanatropi • e-mail: sindanatropi@poeota.gr 


