
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ… ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ!!! 
 
 Με τα ψευδεπίγραφα Δελτία Τύπου, η παράταξη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 
αποδεικνύει πως δεν διαφέρει διόλου από τους «στρατευμένους» 
δημοσιογραφίσκους που ψεύδονται, παραπληροφορούν, αποπροσανατολίζουν με 
αυτοσκοπό το ίδιο όφελος. Με ψεύδη και αισχρή προπαγάνδα που ξεπερνά τα όρια 
ταυτίζονται με τακτικές και πρακτικές που δήθεν καταδικάζουν.  
 Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 η αλήθεια είναι πως στην συντριπτική πλειοψηφία των 
θεμάτων που έθεσε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής η παράταξη της 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. δεν διαφοροποιήθηκε στο παραμικρό, ούτε έθεσε κάποιο επιπλέον 
θέμα για λήψη απόφασης ή δράση. Και οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν 
ΟΜΟΦΩΝΕΣ. Και είναι σχεδόν γελοίο να ψηφίζεις τις εισηγήσεις της πλειοψηφίας 
και την ίδια στιγμή να καταγγέλλεις δυο (2) παρατάξεις που διαφώνησαν και δικαίως 
με την παράταξη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. σε θέμα που δεν αφορούσε καν στην συνεδρίαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η πλειοψηφία των αποφάσεων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που 
φυσικά εισηγείται η πλειοψηφία φέρουν την υπογραφή του Προέδρου Νίκου Τράκα 
και του επικεφαλής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Βασίλη Πετρόπουλου. Θα μπορούσε κάποιος, 
υιοθετώντας την «λογική του παραλόγου» της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. να καταγγείλει για 
συνδικαλιστική «κολεγιά» την Συνδικαλιστική Ανατροπή και την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.!!! 
Έλεος !!! 
 Στη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ως πλειοψηφούσα παράταξη 
θέσαμε προς ψήφιση πρόταση-παρέμβαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε Κ.Ε.Δ.Ε. και 
Υπουργείο Εσωτερικών με συγκεκριμένη επίκαιρη θεματολογία: 

 
• Ανάκληση όλων των καταχρηστικών αντεργατικών ρυθμίσεων που μέσω των 

Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) θέσπισε η κυβέρνηση και που 
στόχο έχουν όχι να προφυλάξουν τους πολίτες από τον κορωνοϊό, αλλά να 
ξεχειλώσουν εργασιακά δικαιώματα και να ξεπουλήσουν σε ιδιώτες 
υπηρεσίες-φιλέτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διεύρυνση ωραρίου, ενοικίαση 
απορριμματοφόρων σε εργολάβους, μεταφορά εργατών καθαριότητας στην 
καθαριότητα σχολείων κ.α.). Το ψήφισε η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 



• Επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και σε 
άλλες ειδικότητες εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απέδειξαν 
πως στις δύσκολες ώρες στάθηκαν στην πρώτη γραμμή θέτοντας τους ίδιους και 
τις οικογένειές τους πολλές φορές σε κίνδυνο. Καμιά περικοπή σε όσους ήδη το 
λαμβάνουν. Το ψήφισε η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

• Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση εργαζομένων που 
εργάζονται αποδεδειγμένα για πολλά χρόνια σε κομβικές υπηρεσίες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», υπηρεσίες καθαριότητας 
αλλά και καθαριότητας σχολείων και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής προσφοράς. Το 
ψήφισε η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

• Παρουσίαση στους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στις Επιτροπές 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των Δήμων της Μελέτης «Οδηγίες και 
Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας από τον Κορωνοϊό (SARS-COV-2) στο 
εργασιακό περιβάλλον των Ο.Τ.Α.». Με βαριά καρδιά το ψήφισε η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

• Η υγειονομική κρίση ανέδειξε το  σημαντικό ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Να συγκροτηθούν άμεσα σε όλους του Δήμους υπηρεσίες Δημοτικής 
Αστυνομίας και να προβλεφθεί εκ νέου ο τρόπος πρόσληψης νέου προσωπικού 
(προκηρύξεις, εκπαίδευση, αρμοδιότητες, ιεραρχία κ.λπ.). Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. δεν 
διαφώνησε με το πικρόχολο όμως σχόλιο… ποιος θέλει την Δημοτική 
Αστυνομία; 

• Απόφαση-Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας προς τους Συλλόγους-Μέλη της για 
μηδενική ανοχή τόσο στις ιδιωτικοποιήσεις όσο και στην μεταφορά του 
προσωπικού του Οδοκαθαρισμού στην Καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων. Το 
ψήφισε η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

• Άμεση σύγκληση της Γραμματείας Παιδικών Σταθμών με θέμα τις 
προϋποθέσεις επαναλειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σε σχέση 
με τα μέτρα αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19). Το ψήφισε η 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 
 

 Η θέση της Ομοσπονδίας με αποφάσεις της, για την εκλογή των Επιτροπών 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε κάθε Δήμο είναι ξεκάθαρη. Με ευθύνη 
των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας πριν λήξει η θητεία τους και σε περίπτωση 
που αυτή δεν υφίσταται με ευθύνη του Συλλόγου συγκλείεται η Γενική 
Συνέλευση των εργαζομένων του Δήμου και διενεργούνται οι εκλογές με 
ενημέρωση όλων των εργαζομένων. Είναι αυτονόητο πως όπου υπάρχουν 
περισσότεροι Σύλλογοι σε ένα Δήμο δεν θα εκλέγει ο κάθε Σύλλογος την δική του 
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας. Η Επιτροπή είναι μία και οι Σύλλογοι οφείλουν να 
συνεργαστούν για την εκλογή της. Προφανώς η θέση της Ομοσπονδίας ξεβολεύει ή 
χαλά τους παραταξιακούς διχαστικούς σχεδιασμούς της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., που επιθυμεί 



να κομματικοποιήσει ακόμη και την εκλογή των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας, σε 
βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων.  

Το θέμα της ανασυγκρότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. μετά την «μεταγραφή» του επικεφαλής του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στην Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. ας μην το ξαναθίγουν, αναδύει οσμή!!!. Αρκετά εκτέθηκαν με τις 
πρωτόγνωρες παλινωδίες τους που απέδειξαν πως οι «μετάγραφες με 
συνδικαλιστικές υποσχετικές» καλά κρατούν. Όταν καταγγείλαμε πως είχαν έρθει 
σε… «κολεγιά», όταν ακόμη ο Βασίλης Γκιτάκος ήταν επικεφαλής άλλης 
παράταξης, το διέψευδαν. Και επιβεβαιωθήκαμε!!! Και θα επιβεβαιωθούμε πάλι 
όταν στις προσεχείς εκλογές η… «υποσχετική» για την μεταγραφή θα λάβει σάρκα και 
οστά. Ας το διαψεύσουν. Σε διαφορετική περίπτωση ας παραδεχτούν πως η 
μεταγραφή έγινε με τάξιμο θέσης και όχι πολιτικής-ιδεολογικής ή συνδικαλιστικής 
σύγκλησης. Ο ορισμός της «κολεγιάς» μετά ανταλλαγμάτων!!! 

Φωνάζει ο «κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Η τακτική της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. δεν είναι να επιλύονται προβλήματα αλλά να μένουν άλυτα!!! Επενδύουν 
στην μιζέρια και την δυσαρέσκεια. Εκμεταλλευόμενοι ακόμη και τις 
ιδιωτικοποιήσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και 
στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας του Δήμου Πεντέλης όπου επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το Μέλος της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 
Σπύρος  Κωνσταντάς, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., 
ουδέποτε ενημέρωσε την Ομοσπονδία προκειμένου να παρέμβει και να αποτρέψει 
αυτό που σήμερα είναι δεδομένο. Προφανώς, η αντιπολιτευτική τακτική του «ταξικού 
αγωνιστή» είναι καλύτερα να ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα και να έχω να λέω, παρά 
να αποτραπεί και να αναδειχθεί η παρέμβαση της Ομοσπονδίας. Υπονομεύουν 
συνειδητά και με πράξεις τα συμφέροντα των εργαζομένων και την εσωτερική 
λειτουργία της Ομοσπονδίας. 
 Τέλος, δεσμευόμαστε πως και μετά από αυτή την συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα κάνουμε για ακόμη μία φορά… την 
δουλειά που ως Γενικός Γραμματέας ο Βασίλης Πετρόπουλος δεν κάνει!!! Θα 
μορφοποιήσουμε τις αποφάσεις και θα τους τις πάμε έτοιμες να τις υπογράψει. Δεν 
πειράζει… ο τίτλος μετράει!!! 

 
Αθήνα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 

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 


