
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΒΙΑ ΚΑΙ ΝΟΘΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 

Πολιτικές και συνδικαλιστικές θέσεις της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. έγιναν με μιας 

«κουρελόχαρτο» μπροστά στον κίνδυνο να εκφραστεί ελεύθερα και μαζικά η βούληση 

των εργαζομένων στις επικείμενες σωματειακές εκλογές! 

Στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αγίων Ανάργυρων-

Καματερού, που πραγματοποιήθηκε με «ασφαλίτικες» μεθόδους, απαγορεύτηκε η 

είσοδος και παρουσία της Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Και εκείνοι που υπερασπίζονται 

δήθεν την ενότητα του κλάδου χωρίς διακρίσεις, έβαλαν ως παιδιά ενός κατώτερου θεού 

συμβασιούχους να παρακολουθήσουν μόνο την Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα 

ψήφου… από τον εξώστη!  

Είναι γνωστό πως η προσφιλής μέθοδος της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. είναι ο αποκλεισμός 

κάθε διαφορετικής τοποθέτησης ή άποψης. Δεν μπορεί όμως να γίνεται τόσο 

απροκάλυπτα. 

Στο κάλαθο των αχρήστων πέταξαν με μιας διαχρονικές τους θέσεις τους 

προκειμένου να διατηρήσουν τους συσχετισμούς κατά πώς τους βολεύει. Είναι 

εντυπωσιακό πως λίγο πριν την εκλογική διαδικασία «διαπίστωσαν» πως 218 

εργαζόμενοι του Δήμου Τακτικοί Υπάλληλοι αλλά και Συμβασιούχοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ!!! Και φυσικά δεν τους δίνουν το δικαίωμα να 

εγγραφούν και να ψηφίσουν! Ακόμη και σαράντα (40) εργαζόμενες Σχολικές Καθαρίστριες 

που πληρώνουν συνδρομή για το Σύλλογο αυθαίρετα και αναίτια δεν αναγνωρίζονται ως 

Μέλη του Συλλόγου μόνο και μόνο για να μην ψηφίσουν! 

Έξω από το Σύλλογο οι Σχολικές Καθαρίστριες του Δήμου! 

Έξω από το Σύλλογο οι εργαζόμενοι μόνιμοι της Προκήρυξης 3Κ! 

Έξω από το Σύλλογο οι εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(Ι.Δ.Ο.Χ.) του προσυνταξιοδοτικού προγράμματος 1+1! 

Άνθρακας ο θησαυρός συνάδελφοι της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Μεγαλοστομίες και 

φανφάρες μόνο όταν είναι να τις εφαρμόσουν άλλοι! Όταν όμως έχετε την ευθύνη να 

εφαρμόσετε έστω και στο ελάχιστο όσα υποστηρίζετε ξεχνάτε αρχές και δικαιώματα!  

Συσπείρωση στα Σωματεία… μας λέγατε!!! 258 τουλάχιστον εργαζόμενοι στο 

Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού στερούνται το δικαίωμα να εκφράσουν την θέση 

τους με την ψήφο τους γιατί δεν χωρούν στο «συνδικαλιστικό βρακί» της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.!!!  

ΒΙΑ ΚΑΙ ΝΟΘΕΙΑ για να  διατηρηθούν τα συνδικαλιστικά οφίτσια προβεβλημένων 

στελεχών της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ Ο.Τ.Α. στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-

Καματερού. Που τρέμουν στην ιδέα και μόνο πως θα κριθούν από εκείνους που δήθεν 

υπερασπίζονται! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!! 

 

Αθήνα, Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της  

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 


