
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Νέα ήθη στις συνεδριάσεις του Δ' Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Εάν ο πρόεδρος χάσει σε ένα θέμα την 
ψηφοφορία, το επαναφέρει σε επόμενη συνεδρίαση 
όταν θα έχει επαρκείς συσχετισμούς! 
Συγκεκριμένα σε προηγούμενη συνεδρίαση στις 
31/1/19, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κουβέντιασε το 9ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφου 
από  τον ιδιωτικό τομέα. Η εισήγηση της υπηρεσίας ήταν θετική, δηλαδή η εργασία που 
είχε στον ιδιωτικό τομέα ήταν συναφής με τη σημερινή του ειδικότητα και το αντικείμενο 
του και άρα θα έπρεπε να αναγνωριστεί. Η ίδια θέση εκφράστηκε και από την 
πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το θέμα τέθηκε 
σε ψηφοφορία και πέρασε κατά πλειοψηφία (2 ψήφοι υπέρ της εισήγησης - των αιρετών 
- και 1 ψήφος κατά - του προέδρου). 
Όμως ο πρόεδρος αρνείται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα να μην 
στέλνει τα πρακτικά της απόφασης στον Δήμο και επιπλέον ζητάει από τη Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει. Και εδώ γεννιούνται τα εξής ερωτήματα: 
1. Από πότε οι νομικές υπηρεσίες των δήμων αντικαθιστούν τις απόψεις των μελών του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου; 
2. Με ποιες διαδικασίες επαναφέρει ένα θέμα ενός εργαζομένου όταν γι’ αυτό έχει 

αποφασίσει το Σώμα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου;  
Η συγκεκριμένη πράξη του προέδρου είναι πραξικοπηματική! Την καταγγέλλουμε! 
Δεν μας εκπλήσσει. Άλλωστε, ο ίδιος Πρόεδρος του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το 
προηγούμενο διάστημα έστειλε «εγκύκλιο» στα γραφεία προσωπικού των Δήμων που 
ανήκουν στο Δ’ Υπηρεσιακό, να του στείλουν τις εκθέσεις αξιολόγησης όλων των 
συναδέλφων προκειμένου να προχωρήσουν οι πίνακες προακτέων, παρότι γνωρίζει ότι 
υπάρχει απεργία για την αξιολόγηση. Μάλιστα σε παρατήρηση που του έγινε από το 
μέλος της παράταξης μας, ότι με αυτό τον τρόπο χωρίζει τους συναδέλφους σε «καλούς» 
αυτούς που δεν απεργούν και σε «κακούς» αυτούς που απεργούν, εφόσον αυτοί 
σύμφωνα με αυτόν δεν μπορούν να προαχθούν, απάντησε ότι εμμένει στην θέση του 
εφόσον αυτή είναι «νόμιμη». 
Συνάδελφοι για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ο αντιδραστικός ρόλος των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που δεν είναι άλλος από το υπονομεύει τα συμφέροντα των 
εργαζομένων προκειμένου να υπηρετήσει τη πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό 
που δεν κατάφερε να περάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να το περάσουν 
οι διορισμένοι! Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα τους αφήσουν οι εργαζόμενοι. 
Καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία των εκλεγμένων της ΔΑΣ ΟΤΑ τους ενοχλεί. Καλούμε όλα 
τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων να ενημερώσουν τους συναδέλφους για τη 
νέα μεθοδολογία που προσπαθούν να εισάγουν οι διορισμένοι του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Από τη μεριά μας οι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ ΟΤΑ θα συνεχίσουμε αυτό που 
κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσουμε να τους αποκαλύπτουμε και την πολίτική 
τους αλλά και τις τακτικές που ακολουθούν. Θα συνεχίσουμε να είμαστε το αφτί και το 
μάτι των συναδέλφων, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των 
συναδέλφων. 
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