
 

 

 

 

 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Πνηνη θαπειεύνληαη αγώλεο; 
 

Μεγαιώλεη θαζεκεξηλά ν αξηζκόο ηωλ ζπλαδέιθωλ πνπ βιέπνπλ θαη εθηηκνύλ όηη ε 

δξάζε, ε θαζεκεξηλή παξνπζία κειώλ θαη ζηειερώλ ηεο ΔΑ - ΟΣΑ ζηνπο 

ρώξνπο δνπιεηάο αιιά θαη ζηελ νκνζπνλδία, νη ζέζεηο θαη νη πξνηάζεηο ηεο 

παξάηαμήο καο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα δηαθνξεηηθό αγσληζηηθό θιίκα ζηνλ 

θιάδν. Η δξάζε απηή ηεο ΔΑ – ΟΣΑ έπξεπε λα ελνριεί κόλν ηελ θπβέξλεζε, 

ωζηόζν ζνξπβεκέλε από απηά ε εγεζία ηεο πλδηθαιηζηηθήο Αλαηξνπήο έβγαιε 

αλαθνίλωζε «όηη ε ΔΑ ΟΣΑ θαπειεύεηαη ηελ Εηδηθή πιινγηθή ύκβαζε 

Εξγαζίαο θαη όηη ππνλόκεπζε ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά». 
 

Όζνλ αθνξά ην πνηνο θαπειεύεηαη ηνπο αγώλεο θαη ηε δξάζε ηωλ ζπλαδέιθωλ, λα 

ηνπο ελεκεξώζνπκε όηη νη ζπλάδειθνη ηνπο έρνπλ πάξεη ρακπάξη αθνύ ηα ζηειέρε 

ηεο πλδηθαιηζηηθήο Αλαηξνπήο δελ θάλνπλ ηίπνηα αλ δελ είλαη δίπια ηνπο ν 

πξνζσπηθόο ηνπο θσηνγξάθνο λα απαζαλαηίζεη ηε ζηηγκή. Σνπο έρνπλ πάξεη 

ρακπάξη όηη θάζε αλαθνίλωζε ηεο ΠΟΕ - ΟΣΑ ζπλνδεύεηαη από «πξνζωπηθή 

δήιωζε» γηα ΜΜΕ. Σν άγρνο ηνπο λα θαλνύλ πξνζωπηθά δελ θξύβεηαη. 
 

Όζνλ αθνξά ηελ Εηδηθή πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο, ε εγεζία ηεο 

πλδηθαιηζηηθήο Αλαηξνπήο ιέεη όηη εθθξεκνύζε από ην 2009 ε ππνγξαθή, γηαηί 

κεηά ην 2009 ε εγεζία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο αλαηξνπήο είρε ηνλ θαεκό λα βγάιεη 

ην ΤΡΙΖΑ θπβέξλεζε. Όιεο νη δξάζεηο ηεο ήηαλ εληαγκέλεο ζηνλ εθινγηθό 

ζρεδηαζκό ηνπ ΤΡΘΖΑ. Γηα απηό ν Σζίπξαο θαη ε Δνύξνπ ήηαλ ζπλέρεηα ζηα 

γξαθεία ηεο ΠΟΕ ΟΣΑ. Πίζηεπαλ όηη ηα πξνβιήκαηα ζα ηα έιπλε ε θπβέξλεζε 

ΤΡΘΖΑ θαη όρη νη αγώλεο ηωλ εξγαδνκέλωλ. Με δπν ιόγηα γηα ηνλ Γνιγνζά πνπ 

δνπλ  ζήκεξα νη εξγαδόκελνη έβαιε ην ρεξάθη ηεο θαη ε πξηδέΐθε εγεζία ηεο 

πλδηθαιηζηηθήο Αλαηξνπήο  
 

Όζνλ αθνξά ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά ε ζέζε καο ήηαλ θαη παξακέλεη όηη ε ξύζκηζε 

ηνπ 2008 έβαδε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πιεξώλνπλ κόλν απηνί θαη όρη ην θξάηνο ή ν 

εξγνδόηεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη επίζεο όηη θιάδνη πνπ είλαη ζηα βαξέα θαη 

αλζπγηεηλά δελ εληάρζεθαλ. Δελ είπακε ζε θαλέλαλ λα κε κπεη ζην θαζεζηώο. 

Αληίζεηα ζήκεξα καζαίλνπκε όηη ππάξρνπλ δήκνη όπνπ πιεηνςεθεί ε 

πλδηθαιηζηηθή Αλαηξνπή εδώ θαη ρξόληα θαη νη εξγαδόκελνη νύηε θαλ μέξνπλ 

γηα ηε ξύζκηζε. 
 

Σέινο ε εγεζία ηεο πλδηθαιηζηηθήο Αλαηξνπήο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ε 

ΠΟΕ ΟΣΑ δελ είλαη ηδηνθηεζία ηεο, πνιύ πεξηζζόηεξν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη είλαη 

νκνζπνλδία όιωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ. 
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