
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΥΔΗ της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.  

ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗΝ COCA COLA… ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΜΕ ΟΛΑ…!!! 

 

Στη Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. γελιούνται εάν νομίζουν ότι τα ψέματα που ξεστομίζουν 

καθημερινά θα μένουν αναπάντητα!!! 

Κατά την προσφιλή της τακτική με ψέματα και συκοφαντίες προσπαθεί  να 

«πολώσει» το κλίμα για να συσπειρώσει τις δυνάμεις της. Ο εχθρός παραδοσιακά 

είναι η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» και στο τελευταίο 

λιβελλογράφημα που εξέδωσαν το «θύμα» των ψεμάτων και της συκοφαντίας της 

Δ.Α.Σ.-.Ο.Τ.Α. έγινε το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Μεταμόρφωσης.  

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι, η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., που εμφανίστηκε 

αρχικά ως Συνδικάτο Ο.Τ.Α. στο Δήμο Μεταμόρφωσης και στην πορεία ως 

αντιπροσωπεία Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.,  επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης για να 

«καταγγείλει» την υπηρεσιακή μετακίνηση του μόνου εκλεγμένου στο Δ.Σ. του 

τοπικού Συλλόγου Εργαζομένων με το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 

Στην Ανακοίνωση που εξέδωσε η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. αναφέρεται στον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του Συλλόγου, σε στέλεχος της «Συνδικαλιστικής Ανατροπής στους 

Ο.Τ.Α.» και Μέλος του Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής 

σύνδεση με την εν λόγω μετακίνηση. Αλλά όπως η Coca Cola πάει με όλα... έτσι 

και για την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. οι μικροπολιτικοί της στόχοι την κάνουν να χάνει κάθε 

δίκιο, αφού το μόνο που κάνει είναι να ευτελίζει το ρόλο της στο συνδικαλιστικό 

κίνημα, προσπαθώντας εναγωνίως με ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον των 

στελεχών μας, όταν αυτή έχει στις τάξεις της «συναδέλφους» που ούτε καλημέρα δεν 

τους λέει η πλειοψηφία των συναδέλφων, να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη. 

Συνάδελφοι, αποτελεί ντροπή για τον συνδικαλιστικό κίνημα, το  «ταξικό» 

παρακλάδι του Περισσού να αφήνει στην άκρη τα σοβαρά προβλήματα των 

εργαζομένων και να τροφοδοτεί τις εμμονές και τις εμπάθειες μεμονωμένων 

αντιδραστικών και αντισυναδελφικών υπαλλήλων που ήταν «γαντζωμένοι στην 

καρέκλα» του Προϊσταμένου, κατέχοντας στοιχειώδη τυπικά προσόντα και οι 

οποίοι, επί σειρά ετών, είχαν στοχοποιήσει ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων 

όπως συμβασιούχους, παρατασιούχους, εργαζόμενους στην καθαριότητα, 

υπαλλήλους Δ.Ε. Διοικητικού με μεγάλη εμπειρία κ.λπ. και παρίσταναν με περίσσιο 

κομπασμό τις «Μαρκησίες» στα Δημαρχιακά σαλόνια των Βορείων Προαστίων. 

Καλούμε τις Εργαζόμενες και τους Εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. όλης της 

Ελλάδας, να συγκρατήσουν στη μνήμη τους, ότι, η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. προσφέρεται 



να «ξεπλύνει» υπηρεσιακούς που υπηρετήσαν τις πολιτικές των περικοπών και 

των μνημονίων των τελευταίων ετών. Ξέρει δε και να διεκδικεί την μείωση της 

υπερωριακής εργασίας, την μη έγκριση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου, να 

υποστηρίζει τους αντιδραστικούς νέους «φίλους» που έχουν σύρει με πειθαρχικές 

διώξεις συναδέλφους την τελευταία δεκαετία, αλλά και να μαζεύει στις τάξεις της 

οποιονδήποτε είναι αποδεδειγμένα αντίπαλος των Εργαζομένων, με μια μόνο 

προϋπόθεση: Να σπιλώσει την μόνη ακομμάτιστη και αυτόνομη Παράταξη στους 

Ο.Τ.Α., την «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.».       

Αληθεύει κύριοι της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. και λοιποί 

γυρολόγοι κ.α., ότι πριν λίγους μήνες «εξοστρακίστηκε» στην ουσία από την 

ολομέλεια των εργαζομένων της Διεύθυνσης που υπηρετούσε  νυν εκπρόσωπος 

σας, λόγω υπηρεσιακής και αντεργατικής στάσης στο Δήμο Μεταμόρφωσης; 

Αληθεύει ότι την ίδια ημέρα μετέβη στον Δήμαρχο με προσωπικά δεδομένα ανά 

χείρας με σκοπό να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι Εργαζόμενοι της Διεύθυνσης; 

«Σύντροφοι»… ο κόσμος το΄ χει τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι. Λίγη 

Ντροπή δεν βλάπτει!!!  

Οι εργαζόμενοι καθημερινά κρίνουν και βγάζουν συμπεράσματα. Και η δική 

τους κρίση είναι η μόνη που μας αφορά… Και αυτή λαμβάνουμε πάντα υπόψιν 

μας!!! 

Αθήνα, Παρασκευή 5 Αυγούστου 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 


