
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«ΑΛΛΟΥ ΛΑΛΟΥΝ ΟΙ ΚΟΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΤΕΣ»   

 

Η προσπάθεια της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. να προκαλέσει ρήγμα στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

και να υπονομεύσει μια Ομοσπονδία που έχει χαρακτηριστεί από τις πλέον 

μαχητικές και αγωνιστικές με μοναδικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τα παραταξιακά συμφέροντα της 

και τις μικροπολιτικές της επιδιώξεις, έπεσε στο κενό.   

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε, όπως είχε 

προγραμματιστεί,  η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αφού 

απορρίφθηκε η Προσωρινή Διαταγή που ζήτησε με την κατάθεση Ασφαλιστικών 

Μέτρων την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. με αίτημα την έκδοση 

Δικαστικής Απόφασης που θα απαγόρευε στο Γενικό Συμβούλιο να συγκληθεί και να 

συνεδριάσει!!! 

Είναι κοινή παραδοχή, πως η Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. μετά τα δυσμενή όπως δήλωσε 

για αυτή αποτελέσματα του 48ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α 

εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία και αφορμή, προκειμένου να πολώσει και να 

προκαλέσει ρήξη στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας. Η πρόσφατη άλλωστε 

κατάπτυστη ανακοίνωση της Δ.Α.Σ-Ο.Τ.Α. με αναφορές σε ξεπουλημένους, 

συμβιβασμένους και εργοδοτικούς, με αναφορές υποτιμητικές και απαξιωτικές περί 

«Γ.Σ.Ε.Ε. και Παναγόπουλους», σε συνδυασμό με την εμμονή τους να «σύρουν» στα 

δικαστήρια την Ομοσπονδία, διεκδικώντας ουσιαστικά να βάλουν «πάγο» στην 

καθημερινή λειτουργία της Ομοσπονδίας δημιούργησαν τετελεσμένα στην συγκρότηση 

του Γενικού Συμβουλίου όσο και της  Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Ήταν 

αδύνατο να εμπιστευτούμε την θέση του  Γενικού Γραμματέα της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στις δυνάμεις της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. την στιγμή που 

δικαστικά διεκδικούν την λειτουργική παράλυση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.!!! 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του Προεδρείου του 

Γενικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους 

Ο.Τ.Α.» τη θέση του Προέδρου, η Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. την θέση του Αντιπροέδρου, η 

Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. τη θέση του Γραμματέα. Η θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα 

κατέλαβε επίσης η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» μετά την δήλωση 

των ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ πως πάγια θέση τους είναι υπέρ 



των προγραμματικών και όχι των αναλογικών Προεδρείων με συνέπεια να μην 

συμμετέχουν σε αυτό. 

Εντύπωση προκάλεσε η δήλωση της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. πως είναι από θέση αρχής 

υπέρμαχοι των αναλογικών-αντιπροσωπευτικών προεδρείων!!! 

Φαίνεται πως εφαρμόζουν κατά το δοκούν τις αρχές τους αφού σε πολλά 

Σωματεία που καταλαμβάνουν είτε μερική είτε απόλυτη πλειοψηφία… δεν θέλουν 

να ακούσουν για αναλογικά-αντιπροσωπευτικά Προεδρεία…!!! Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα Σωματεία της Ρόδου, της Θεσπρωτίας, των Αγίων Αναργύρων-

Καματερού, του Ηρακλείου Αττικής, του Γαλατσίου, Σωματεία του κλάδου που οι… 

«θέσεις αρχής» περί αντιπροσωπευτικού-αναλογικού προεδρείου παρακάμφθηκαν προς 

επίτευξη της παραταξιακής τακτικής. Θέσεις αρχής κατά το δοκούν... δεν υπάρχουν!!! 

Μετά την συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η εκλογή 

των έντεκα (11) Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τις έδρες που η 

κάθε παράταξη έλαβε στις πρόσφατες εκλογές. Αμέσως μετά την λήξη της 

συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η 1η 

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα. 

Στην ίδια λογική και με δεδομένο πως σήμερα εκδικάστηκαν στα δικαστήρια 

της πρώην Σχολής Ευελπίδων τα Ασφαλιστικά Μέτρα που κατέθεσε η Δ.Α.Σ.-

Ο.Τ.Α. προτάθηκε να λάβει την θέση του Προέδρου η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.», του Α΄ Αντιπροέδρου η Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., του Β΄ 

Αντιπροέδρου η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. και τις λοιπές θέσεις Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή 

Γενικού Γραμματέα, Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων και Εφόρου Οργανωτικού η 

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.». 

Η επικεφαλής της Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. παρότι συμμετείχε στην συγκρότηση του 

Προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας το λόγο, ζήτησε να δοθεί η 

θέση του Γενικού Γραμματέα στην Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. διαφορετικά να δοθεί 

ολιγοήμερη αναβολή στη συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής!!! Πρόταση 

που δεν έγινε δεκτή λαμβάνοντας υπόψη την συγκυρία και τις εξελίξεις. Αποτέλεσμα 

ήταν να μείνει τελικά κενή η θέση του Α΄ Αντιπροέδρου που ανήκει δικαιωματικά στην 

Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν όμως χρήσιμα συμπεράσματα λαμβάνοντας 

υπόψη τις εξελίξεις. Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. κινήθηκαν στο ίδιο 

πλαίσιο. Ο «ταξικός συνδικαλισμός» στηρίχθηκε έμπρακτα και ανυποχώρητα από 

εκείνους που κατηγορούν σε κάθε αποστροφή του προφορικού ή του γραπτού τους 

λόγου ως κυβερνητικούς, εργοδοτικούς, αντικομουνιστές, συμβιβασμένους και 

ξεπουλημένους. Τελικά,  «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» και 

Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν επιβεβαιώνουν την πολιτικοσυνδικαλιστική εκτίμηση της Δ.Α.Σ.-

Ο.Τ.Α. όπως αυτή εκφράστηκε στην από 14-5-2022 Ανακοίνωσή της ως 

«συνεταιράκια»!!! 

«ΑΛΛΟΥ ΛΑΛΟΥΝ ΟΙ ΚΟΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΤΕΣ».  Οι 

εργαζόμενοι μπορούν και θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Οι δυνάμεις της 



Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. πολλές φορές αποτέλεσαν τον χρήσιμο πόλο του συστήματος για να 

απαξιωθεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Και η στήριξη αυτή έχει 

εκφραστεί πολλές φορές και από τα πλέον λαλίστατα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια 

που συντηρούν την θεωρία των άκρων!!! 

Η δική μας μέριμνα και αγωνία παραμένει η απρόσκοπτη λειτουργία της 

Ομοσπονδίας σε μια δύσκολη για τους εργαζόμενους συγκυρία και η συσπείρωση 

τους γύρω από την επίλυση των προβλημάτων τους, μακριά από κομματικές και 

παραταξιακές σκοπιμότητες. Και σε αυτή την κατεύθυνση πολλές φορές οι 

«συγκρούσεις» είναι αναγκαίες και επιβεβλημένες!!! 

 

 

Αθήνα, Τρίτη 17 Μαΐου 2022 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της 

«ΣΥΝΔΙΚ ΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.: https://www.poeota.gr/oldsite/sindanatropi • e-mail: sindanatropi@poeota.gr 


