
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σε μια περίοδο όπου ο Κοινωνικός Διάλογος είναι προσχηματικός και 
αποφασίζουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς, η απόφαση της Β΄ Ομάδας των 
εργαζομένων στην Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) να συμμετάσχει το 
Μέλος της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» Χριστόδουλος 
Ευθυμίου, στην Εκτελεστική Επιτροπή, είναι ένα θετικό βήμα. 

Ένα βήμα που όμως αν δεν συνδυαστεί με άνοιγμα του θεσμού προς όλες τις 
δυνάμεις της κοινωνίας, τους αποκλεισμένους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, 
τους άστεγους, τους ρομά, τους εκπροσώπους από την LGBTQ κοινότητα, αν δεν 
ακουστούν οι φωνές των φυλακισμένων και των ανθρώπων που βιώνουν τον 
αποκλεισμό από Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Περίθαλψη και Προστασία, που το 
κράτος τους έχει ξεχασμένους, τότε δεν μπορεί να γίνει κοινωνικός διάλογος. 

Για εμάς τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που κρατήσαμε την 
κοινωνία όρθια με τα μνημόνια, την φτώχεια, το προσφυγικό αλλά και την 
πανδημία και βιώνουμε από κοντά όσο κανένας άλλος τα προβλήματα της 
κοινωνίας στη βάση, στη γειτονιά η συμμετοχή μας στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) 
της Ο.Κ.Ε. αποσκοπεί στο να αναδείξει τα προβλήματα των εργαζομένων από μια 
τελείως διαφορετική σκοπιά. 

Πέρα και έξω από τα συνήθη στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. 
ΔΕΝ είμαστε το ίδιο και για να γίνει αυτό κατανοητό, συμβολικά την όποια 

αμοιβή από τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) θα την 
καταθέτουμε σε λογαριασμό της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τους εργαζόμενους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, θύματα των Εργατικών Ατυχημάτων. 

Αν λοιπόν θέλετε, αν λοιπόν μπορείτε, αν λοιπόν τολμάτε, ας αποφασίσουμε 
ΟΛΟΙ μαζί ότι σε μία κίνηση συμβολισμού οι αμοιβές της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
Ο.Κ.Ε. και της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) θα πάνε στους 
πυρόπληκτους και στους σεισμόπληκτους για όλη την επόμενη θητεία. 

Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να αλλάξουν και πολλά πράγματα 
από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.). 

Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε και θα παλέψουμε ώστε να ανοιχτεί ο θεσμός 
της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) στην κοινωνία διευρύνοντας την 
συμμετοχή αποκλεισμένων ομάδων και να αναδείξουμε τα προβλήματα των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 



Για να μπορεί ο διάλογος να μετουσιώνεται σε πράξεις και να μην μένει... 
παχιά λόγια. 

Για να νιώθουν εργαζόμενοι και πολίτες ότι μπορεί η φωνή τους να ακούγεται 
και να ακούγεται δυνατά, καθαρά και αποτελεσματικά. 

 
 

Αθήνα, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
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