
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Οι απόντες… ξαναχτύπησαν 

 

Για μία ακόμη φορά η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., στις πιο δύσκολες στιγμές για τους 

εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρακολουθώντας «το έργο από τα 

θεωρεία» επιλέγει τον παραταξιακό απομονωτισμό, χρησιμοποιώντας στεγνό 

κομματικό-διχαστικό λόγο. 

 

Αυτή τη φορά επέλεξαν ως στόχο να καταγγείλουν το Σύλλογο Εργαζομένων 

του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη που προφανώς δεν ελέγχουν. Υποστηρίζουν πως δήθεν 

συναινεί  στον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων των Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου εργαζομένων και προς αυτή τη κατεύθυνση έλαβαν απόφαση να 

συναντηθούν με τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) 

 

Κατ’ αρχήν, προς αποκατάσταση της αλήθειας οφείλουμε να επισημάνουμε τα 

εξής: 

 

1. Ο Σύλλογος με παρέμβασή του απέτρεψε τρεις (3) φορές προγραμματισμένα 

ραντεβού-επισκέψεις του κλιμακίου των Επιθεωρητών-Ελεγκτών. 

 

2. Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου συγκέντρωση όλων 

των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου η οποία και 

αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να παρευρεθεί σε συνάντηση μετά από 

πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)  προκειμένου να καταστήσουν σαφές τους λόγους 

και τα επιχειρήματα των εργαζομένων που τους οδηγούν στη στάση αυτή. 

Επιχειρήματα που συνοψίζονται στην πάγια θέση πως δεν θα συνεργήσουμε και δεν 

θα αποδεχθούμε το «κυνήγι κεφαλών» που έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. 

 

3. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν κρυβόμαστε, δεν οπισθοχωρούμε. Ποτέ δεν 

συνταχθήκαμε με την άποψη πως δεν συζητάμε, δεν επιχειρηματολογούμε. Ο 

στόχος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι δεδομένος και για να 

πετύχει τις επιθυμητές απολύσεις δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και θεσμούς 



όπως ο Α.Σ.Ε.Π. αλλά και τους Ελεγκτές. Από πότε το να συζητάς και να θέτεις τα 

δικά σου επιχειρήματα είναι ενδοτικό ή προδοτικό. 

 

Και εάν οι συνάδελφοι της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., αυτή τη στάση τη θεωρούν ενδοτική 

αλήθεια ας μας πουν: 

 

 Τι συμβαίνει άραγε στο Δήμο Ασπροπύργου όπου το Σωματείο ελέγχεται κατά 

100% από τις δυνάμεις της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.; Εκεί καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει 

ενώ ο έλεγχος διεξάγεται (σύμφωνα και με παραδοχή του κ. Μητσοτάκη) 

ομαλότατα; 

 

 Τι συμβαίνει άραγε στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου όπου σε αντίθεση με την 

συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της χώρας, ο επιμερισμός των 

ποσοστώσεων έχει  γίνει, τα φύλλα αξιολόγησης έχουν μοιραστεί, έχουν 

συμπληρωθεί; Προφανώς εκεί το «ταξικό σωματείο» ελέγχει ως τοποτηρητής το 

ορθόν της διαδικασίας. 

 

Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. Αδιέξοδη η προσπάθεια και 

περίτρανα ατυχής η συγκυρία. Άγονη η αντιπαράθεση!!! 

 

Παραμένουμε με πράξεις και όχι με κούφια λόγια  απέναντι στην κατάπτυστη 

«αξιολόγηση», απέναντι στον δήθεν επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων των 

εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο πλαίσιο των αποφάσεων που 

εμείς ψηφίσαμε. 

 

Δεν συναινούμε σε καμία απόλυση εργαζομένων. Παλεύουμε με όλες μας τις 

δυνάμεις την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που κάποιοι με φανατισμό υπηρετούν 

στην χώρα μας, θυσιάζοντας ανθρώπους, προκειμένου να επιτευχθούν λογιστικές 

δεσμεύσεις, εκλιπαρώντας για ένα «well done» του κ. ΤΟΜΣΕΝ!!! Σας 

περιμένουμε!!! 

 

Αθήνα, Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής  
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