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Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του ηθικού, πολιτικού και 
συνδικαλιστικού εξευτελισμού που διέπραξε η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. (με όχημα τον Β. 
Γκιτάκο) είναι χρήσιμο να γνωρίζει: 

Στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τον Μάιο του 2018, οι 
εργαζόμενοι έδωσαν στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δυο (2) έδρες στο 
ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. και δυο (2) έδρες στην Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. Το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. και η 
Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. θα διεκδικούσαν μια (1) έδρα στην Εκτελεστική Επιτροπή μέσω 
κλήρωσης αλλά τελικά, οι Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις ψηφίζοντας τον 
επικεφαλής τότε του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. Β. Γκιτάκο τον εξέλεξαν στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Μετά από πολύμηνο μυστικό «συνδικαλιστικό αρραβώνα», ο Β. Γκιτάκος 
προσχώρησε στη Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Κατέθεσε την παραίτησή του από την 
Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μόνο!!! Όχι όμως και από το Γενικό 
Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αφού ένας εκ των όρων του «αρραβώνα» με την 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. ήταν να «κλέψει» την 2η έδρα του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στο Γενικό 
Συμβούλιο και να την δώσει «προίκα» στην Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνεδρίασε μετά την παραίτηση του Β. Γκιτάκου και αποφάσισε 
το Γενικό Συμβούλιο στην 1η Τακτική Συνεδρίασή του να εκλέξει τον αντικαταστάτη 
του. 

Η συνδικαλιστική ηθική και δεοντολογία επιβάλει ο Β. Γκιτάκος να 
παραιτηθεί και από το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ώστε σύμφωνα με 
την εκλογική βούληση του Συνεδρίου, το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. να συνεχίσει να έχει δυο 
(2) έδρες στο Γενικό Συμβούλιο. 

Τίποτα όμως δεν προμήνυε τον ηθικό, πολιτικό και συνδικαλιστικό 
εξευτελισμό τόσο του Β. Γκιτάκου όσο και της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. στη συνεδρίαση του 
Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020. 

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. κάλεσε τον 
Β. Γκιτάκο να παραδώσει την έδρα του στην παράταξη που τον εξέλεξε εάν 
σέβεται έστω και για τους τύπους την βούληση των εργαζομένων. 

Οι Αγωνιστικές Κινήσεις-Συσπειρώσεις καταγγέλλοντας την πρακτική 
Γκιτάκου «ανακάλεσαν» την εμπιστοσύνη που του είχαν δώσει με την θετική τους 
ψήφο κατά την εκλογή των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

  Μετά και από αυτή την εξέλιξη στο πλαίσιο, της συνδικαλιστικής ηθικής 
και δεοντολογίας που με παχιά αλλά κούφια λόγια επικαλείται, είχε ως μόνη 
επιλογή να παραδώσει ως είχε χρέος την έδρα στο ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να 
συνεχιστούν οι διαδικασίες. 



Όμως οι εκπλήξεις δεν είχαν τελειώσει!!! Όλοι οι παρευρισκόμενοι έμειναν 
εμβρόντητοι όταν ο Β. Γκιτάκος, καθ΄ υπόδειξη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. δήλωσε 
πως… ανακαλεί την παραίτησή του από Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
ανοίγοντας νέους ορίζοντες ηθικού, πολιτικού και συνδικαλιστικού εξευτελισμού!!! 

Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. αφού με νόθο τρόπο και όχι με την ψήφο των εργαζομένων 
έκλεψε την έδρα του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στο Γενικό Συμβούλιο, έπεσε ακόμη πιο 
χαμηλά διεκδικώντας τελικά με κωμικό τρόπο την έδρα στην Εκτελεστική Επιτροπή 
και πάντα με όχημα τον «διαθέσιμο» Β. Γκιτάκο. 

Το αποτέλεσμα ήταν τελικά με τις κωμικοτραγικές παλινωδίες της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. και του Β. Γκιτάκου, το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. να κατέχει μια (1) έδρα στο 
Γενικό Συμβούλιο και η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. δύο (2) με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα 
του Συνεδρίου. Με βάση την αναλογικότητα με την οποία εκλέγεται από το Γενικό 
Συμβούλιο η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και μετά από μυστική 
ψηφοφορία, την έδρα κατέλαβε τελικά η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. Στην ψηφοφορία 
συμμετείχαν όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της Ομοσπονδίας πλην της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. 

Η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. όχι μόνο με σχέδιο έκλεψε μία (1) έδρα νοθεύοντας το 
αποτέλεσμα του 46ου Τακτικού Εκλογικού Συνεδρίου, αλλά σε ανακοίνωσή της 
τόλμησε να παραλληλίσει την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την Γ.Σ.Ε.Ε. 

Η πολιτική της καταδικάστηκε σχεδόν με γέλωτα από όλο το φάσμα των 
συνδικαλιστικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδία, αφού οι 
πρακτικές που ακολούθησε προσομοιάζουν και ξεπερνούν τα όσα δήθεν καταγγέλλει 
στο όνομα της γνήσιας έκφρασης των εργαζομένων από τα κάτω. 

Ως «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» επιβεβαιωθήκαμε όταν 
το 2011 αποκαλέσαμε τον Β. Γκιτάκο συνδικαλιστικό γυρολόγο και καιροσκόπο. 
Επιβεβαιωθήκαμε πως η «μεταγραφή» Γκιτάκου ήταν μια ποδοσφαιρικού 
τύπου μεταγραφή, αφού το αντίτιμο της συμφωνίας είναι στις επόμενες εκλογές 
να τον εκλέξουν στα όργανα της Ομοσπονδίας. Η ιστορία θα το δείξει… 
Επιβεβαιωθήκαμε όταν είχαμε προειδοποιήσει πως ο «αρραβώνας» Γκιτάκου και 
Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. είχε γίνει μήνες πριν και ας μας αποκάλεσε τότε το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. 
«γκεμπελίσκους». Σήμερα μας επιβεβαίωσαν πανηγυρικά οι εξελίξεις.  

Τέλος, κρατάμε «αρχείο» με τις δεκάδες καταγγελίες του πρώην Μέλους της 
Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., του πρώην Μέλους της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α., του πρώην Μέλους του 
ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α., και νυν ανερχόμενου και πολλά υποσχόμενου Μέλους της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. Βασίλη Γκιτάκου, για το διασπαστικό ρόλο του Π.Α.ΜΕ., της Δ.Α.Σ.-
Ο.Τ.Α. και του Συνδικάτου Ο.Τ.Α. στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ελπίζοντας πως θα είναι το τελευταίο επεισόδιο 
ηθικής, πολιτικής και συνδικαλιστικής κατρακύλας και εξευτελισμού!!! Εκτός 
εάν...  

 
Αθήνα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 

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