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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΟΕ-ΟΤΑ 

 

Με αφορμή χτεσινό Δελτίο Τύπου της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την όντως θετική εξέλιξη που 

αφορά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για στήριξη των 

συμβασιούχων «covid», ο Σύλλογος εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 

Ομοσπονδία επιχαίρει για την παραπάνω απόφαση. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται 

επιχαίρει αποκλειστικά για το σκέλος της απόφασης που αφορά τους εργαζόμενους στον 

τομέα της καθαριότητας και μόνο για αυτούς. 

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη απόφαση λήφθηκε και για τους εργαζόμενους στις 

Κοινωνικές, Τεχνικές και Διοικητικές υπηρεσίες, στο Πράσινο και σε άλλες υπηρεσίες 

του Δήμου Αθηναίων. Αυτούς τους εργαζόμενους όμως φαίνεται να τους λησμονεί η 

Ομοσπονδία στο σχετικό Δελτίο Τύπου, ή αυτοί οι εργαζόμενοι απλά δεν την 

ενδιαφέρουν. Εάν η παράλειψη ήταν εξαιτίας άγνοιας ή ελλιπούς πληροφόρησης, 

προσβλέπουμε σε ορθή επανάληψη. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο η αναφορά αποκλειστικά 

στους συνάδελφους της καθαριότητας, με τους οποίους είμαστε αλληλέγγυοι και δίνουμε 

τη μάχη από κοινού, γεννά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα και τον διαχωρισμό 

ανάμεσα στους εργαζόμενους από την πλευρά της ηγεσίας της Ομοσπονδίας.  

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις του ΣΕΔΑ είναι από την πρώτη στιγμή καίριες, 

αποτελεσματικές, συνεχείς και συνεπείς, αλλά με σεμνότητα και χωρίς θριαμβολογίες ή 

πανηγυρισμούς. Αφορούν δε, όλους τους συμβασιούχους ανεξάρτητα από την ειδικότητα 

και τον χώρο εργασίας τους.   

Επαναλαμβάνουμε ότι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου είναι 

σημαντική και ουσιαστική, δεν προσφέρεται όμως ούτε για πανηγυρισμούς ούτε για 

ευχολόγια στα ΜΜΕ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση των συναδέλφων έχει 

μακρύ δρόμο ακόμη, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μόνο με την οριστική παραμονή τους 

στην εργασία, ενώ απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 

Μετά την επιτυχή έκβαση δύναται ο καθένας βέβαια να ευλογήσει τα γένια του όσο 

θέλει και να αναλωθεί σε ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και μικροπαραταξιακές εξάρσεις, με 

ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου. Είναι άλλωστε κάτι στο οποίο είμαστε συνηθισμένοι εδώ 

και πολλά χρόνια και θα μας προκαλούσε έκπληξη αν δεν επαναλαμβάνονταν αυτή η 

απαξιωμένη μικροσυνδικαλιστική τακτική ακόμη μια φορά.  

Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι, αποτελεσματικοί και παρεμβατικοί 

όπως κάνουμε μέχρι τώρα, οι άλλοι ας εκδίδουν Δελτία Τύπου. Έως τότε όμως ας 

επικρατήσει η ταπεινότητα και η προσήλωση στον -υποθέτουμε- κοινό στόχο (αν είναι αυτός 

της παραμονής όλων των συναδέλφων ανεξαιρέτως στην εργασία).  
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