
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟ ΗΘΟΣ, Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ  

ΠΗΓΑΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟ… ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ…!!! 
 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2019 κατατέθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. η παραίτηση του επικεφαλή της συνδικαλιστικής παράταξης ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. 
από Μέλος της.  Όχι όμως και από Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
στο οποίο εκλέχθηκε ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στο 46ο 
Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας το Μάιο του 2018. 

Είναι γνωστός φυσικά και ο λόγος στους «παροικούντες της Ιερουσαλήμ». Και 
ο λόγος είναι η προσχώρηση-μεταγραφή του επικεφαλή του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. Βασίλη 
Γκιτάκου στην Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. (Π.Α.ΜΕ.) Και είναι πρωτόγνωρο τόσο το γεγονός, πως 
επικεφαλής μιας παράταξης προσχωρεί με ατομική «διαπραγμάτευση» σε μια άλλη, όσο 
και το γεγονός πως ένα (1) μήνα μετά την επισημοποίηση του «δεσμού» μετά από 
ολιγόμηνο «φλερτ», ιδιαίτερα το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. αλλά και η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. τηρούν σιγή 
ιχθύος!!! 

Όλοι εκείνοι που χρόνια τώρα μας κουνούν το δάχτυλο για μαζικές 
«διαδικασίες βάσεις», που μας μιλούν για συνδικαλιστική δεοντολογία, ήθος, αρχές 
και αξίες είναι εκείνοι που επιδιώκουν αλλά και ανέχονται ποδοσφαιρικού τύπου 
«μεταγραφές» στην βάση της προσωπικής-ατομικής διαπραγμάτευσης. Το «φλερτ» 
μηνών, που είχε ως αιτία και αφορμή την φθίνουσα πορεία του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. 
επισημοποιήθηκε μετά και την εκλογική συντριβή του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στις πρόσφατες 
εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων στο 37ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
(Δεκέμβριος 2019). 

Και φυσικά δεν είναι σύνηθες και ηθικά αποδεκτό όταν το «καράβι βουλιάζει» 
ο καπετάνιος να το εγκαταλείπει πρώτος, αναζητώντας σίγουρο και ασφαλή λιμάνι. 

Ούτε φυσικά είναι λογικό ακόμη και οι συνάδελφοι του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. να 
σιωπούν ένα μήνα μετά, υποδηλώνοντας αν όχι συναίνεση, αποδοχή ή αδυναμία!!!  

 Ούτε συνάδει με τα όσα κατά καιρούς διακηρύσσει η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 
(Π.Α.ΜΕ.), να εντάσσει στις δυνάμεις της τον επικεφαλή άλλης παράταξης χωρίς 
εκείνος καν να παραιτείται από τις θέσεις τις οποίες κατέλαβε με ψηφοδέλτιο άλλης 
παράταξης!!! Ο Βασίλης Γκιτάκος προφανώς με την καθοδήγηση της νέας του 
συνδικαλιστικής οικογένειας παραιτήθηκε από Μέλος μόνο της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και όχι από Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στο πλαίσιο αυτής της 



καθοδήγησης και ο ρόλος που ανέλαβε να φέρει σε πέρας ο Βασίλη Γκιτάκος στο 
πρόσφατο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίας (Δεκέμβριος 2019) όταν σκοπίμως για 
ακόμη μία φορά δυναμίτισε το κλίμα με ανούσιες προσωπικές αντεγκλήσεις 
δημιουργώντας ένταση και εντυπώσεις, εκπροσωπώντας ουσιαστικά την Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. 
(Π.Α.ΜΕ.) προτού καν ενταχθεί επίσημα στις τάξεις της!!!   

Κανείς τους όμως να μην επικαλεστεί στο μέλλον δήθεν συνδικαλιστικές αξίες, 
αρχές, ήθος και δεοντολογία διαρρηγνύοντας τα ιμάτια του στο όνομα του συμφέροντος 
των εργαζομένων, όταν αποδεικνύουν στην πράξη πως θέτουν υπεράνω όλων την 
προσωπική διαδρομή και το παραταξιακό συμφέρον. Χωρίς μαζικές, συμμετοχικές 
διαδικασίες βάσης αλλά με διαπραγματεύσεις επιτελικών στελεχών δύο, το πολύ τριών 
ατόμων πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες. Προς γνώση και συμμόρφωση!!!  

 
Αθήνα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 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 


