
 

Για όλα φταίει η ΔΑΣ – ΟΤΑ!!! 

 

Είναι γνωστό, ότι το 2018 είχε ανακηρυχτεί έτος για την υγιεινή και ασφάλεια και η 

πλειοψηφία της ΠΟΕ – ΟΤΑ το πέρασε στα ψιλά γράμματα. Όταν το Συνδικάτο 

ΟΤΑ Αττικής ανακοίνωσε ημερίδα για την “Υγιεινή κι Ασφάλεια και τα εργατικά 

ατυχήματα” ξαφνικά ως δια μαγείας συνεδρίασε εκτάκτως η ΕΕ της ΠΟΕ – ΟΤΑ 

και αποφάσισε ημερίδα την ίδια μέρα. Η ΔΑΣ – ΟΤΑ δεν έβαλε ούτε μια στιγμή σε 

αντιπαράθεση τις δύο ημερίδες. 

Σεβασμός στην μνήμη των συναδέλφων σημαίνει αγώνας για να αλλάξουν οι 

συνθήκες που προκαλούν τα ατυχήματα. Κι ας μην ξεχνάμε – και αυτό πρέπει να 

μας ενώνει – ότι κάθε τέσσερις μέρες έχουμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα 

και κάθε πέντε ώρες έναν σακατεμένο συνάδελφο. Και όλα αυτά μόνο στην κλάδο 

μας! Δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροπρέπειες, μικροπαραταξιακές αντεγκλήσεις 

κι ανούσιο χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων. 

Κάποια προβλήματα, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίζει η Συνδικαλιστική Ανατροπή. 

Δεν μπορούμε αλλιώς να εξηγήσουμε το γεγονός, ότι γράφουν κάθε τρεις και λίγο 

ανακοινώσεις κατά της ΔΑΣ – ΟΤΑ, εξαπολύοντας ψέματα και ανακρίβειες. Αν 

παρακολουθεί κάποιος τις ανακοινώσεις που βγαίνουν είτε ως Συνδικαλιστική 

Ανατροπή είτε ως δελτία τύπου της ΠΟΕ – ΟΤΑ μαζί με την ΔΑΚΕ θα πιστέψει ότι 

ο εχθρός δεν είναι η κυβέρνηση και η εργοδοσία αλλά η ΔΑΣ – ΟΤΑ!!! Σε λίγο 

θα μας  χρεώσουν ακόμα και τα εργατικά ατυχήματα, την έλλειψη προσωπικού, τις 

απώλειες μισθών και όλα τα δεινά!!!!!  

Την ημέρα της ημερίδας της ΠΟΕ – ΟΤΑ η ΑΔΕΔΥ είχε ομόφωνα αποφασίσει 

24ωρη απεργία. Από που κι ως που αποτελεί υπονόμευση της ημερίδας το γεγονός, 

ότι συμμετείχαμε στην απεργιακή συγκέντρωση; 

Προφανώς, ενόχλησε τη Συνδικαλιστική Ανατροπή η κριτική που άσκησε η ΔΑΣ – 

ΟΤΑ, ότι η ημερίδα της ΠΟΕ – ΟΤΑ   ουσιαστικά αντί να ανοίγει μέτωπο στις 

κυβερνητικές ευθύνες, έδινε βήμα σε ψεύτικες προεκλογικές κυβερνητικές 

υποσχέσεις. Άλλωστε η  ανακοίνωση της Συνδικαλιστικής Ανατροπής κατά της 

ΔΑΣ είναι ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης της κυβερνητικής παράταξης  

ΑΣΚ-ΟΤΑ. 
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