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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΚΕ-ΟΤΑ
Στην τελευταία (15/9/2022) συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, οι εκπρόσωποι της
ΔΑΚΕ έθεσαν μετ' επιτάσεως ως πρωταρχικά αιτήματα τις αυξήσεις των μισθών μας και τις
προσλήψεις επιστημονικού, επαγγελματικού και εξειδικευμένου προσωπικού στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι τα δύο καίρια αιτήματα που πρέπει να αποτελέσουν τη βάση των
διεκδικήσεων του κλάδου, ενόψει των επικείμενων κινητοποιήσεων.
Επιπλέον οι ομιλητές της ΔΑΚΕ εισήγαγαν στην Ομοσπονδία το ζήτημα των ενεργειακών
υπευθύνων των Δήμων και των δυσανάλογων αρμοδιοτήτων που οι συνάδελφοι επιφορτίζονται, χωρίς
να απαλλάσσονται, αλλά έχοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του φυσικού τους
αντικειμένου. Αναφέρθηκαν δε, στη σωρεία των φαινομένων επίθεσης από Αιρετούς και Διοικητικούς
παράγοντες σε συναδέλφους, ζητώντας από την Ομοσπονδία μια πιο καίρια και ευρεία παρέμβαση σε
κεντρικό επίπεδο. Τέθηκε το ζήτημα της «παραχώρησης των led» σε ιδιώτες πανελλαδικά, ως άρμα των
πλαγίων ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και ως κόστος που αυτές επιφέρουν στους δημότες, ιδιαίτερα από τη στιγμή
που οι υπηρεσίες των Δήμων αποδεδειγμένα δύνανται να επιτελέσουν το συγκεκριμένο έργο. Επιπλέον έγινε
εκτενής αναφορά στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης από τα οποία απουσιάζουν εντελώς οι
εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ειδικότερα.
Ανάμεσα σε άλλα ζητήματα, αναφέρθηκε βέβαια και η προβληματική λειτουργία της Ομοσπονδίας
σε επίπεδο ενότητας και μαζικότητας στις κινητοποιήσεις, αλλά και ειδικότερα όσον αφορά τις
επιμέρους δράσεις της και τις, υποτίθεται, από κοινού διεκδικήσεις μας, στηλιτεύοντας την τακτική
συναντήσεων και δράσεων της πλειοψηφίας της Εκτελεστικής Επιτροπής «εν κρυτπώ».
Αφορμή προς τούτο στάθηκε η αναιμική παρουσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο
της ΔΕΘ, πόσο μάλλον από τη στιγμή που τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους
Δήμους του Νομού είναι σημαντικά. Το να πληροφορούμαστε δε το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας
(ή καλύτερα να πούμε το «αυτοτελές πρόγραμμα επισκέψεων» του Προέδρου της Ε.Ε.) από ομάδες μελών
του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαράδεκτο από μόνο του. Ιδιαίτερα
δε, όταν οι «δυναμικές παρεμβάσεις» που εξαγγέλλονταν εγκαταλείφθηκαν γρήγορα, καθότι από ό,τι
φάνηκε αποτελούσαν πιθανώς μέτρο πίεσης για να βγάλει ο Πρόεδρος της Ε.Ε. φωτογραφία με τον
Δήμαρχο. Προς επίρρωση των όσων αναφέρθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο και μόλις μια μέρα μετά ήρθε και
η «αιφνιδιαστική ατομική επίσκεψη» του Προέδρου στον Πειραιά και φυσικά η φωτογράφιση με τον Δήμαρχο
Πειραιά. Είχε προηγηθεί ως γνωστόν και η φωτογράφιση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, ενώ κοινό
χαρακτηριστικό στις τρεις περιπτώσεις αποτελούν τα πολύ καλά λόγια και για τους τρεις Δημάρχους και η
φαινομενική ταύτιση. Δεν γνωρίζουμε αν θα ακολουθήσει ο Δήμαρχος Πατρέων στο φωτογραφικό άλμπουμ
του Προέδρου, είμαστε βέβαιοι όμως ότι στην πρώτη ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί να μιλήσει μπροστά
σε πλήθος εργαζομένων, θα είναι πύρινος και θα ενημερώσει ότι έτριξε σε όλους τα δόντια…
Βέβαια όμως, πως να υπάρχει δυναμική παρέμβαση εκ μέρους της Ομοσπονδίας για οτιδήποτε, όταν
τα σημαντικά στελέχη της Συνδικαλιστικής Ανατροπής έχουν πρώτιστο μέλημα -εκτός κάθε δεοντολογίαςνα επισκέπτονται επιλεγμένους εργασιακούς χώρους χωρίς καν να ενημερώνουν τα τοπικά Σωματεία
των οποίων τα ΔΣ δεν ανήκουν στους κόλπους της παράταξης, αναρωτώμενοι υποκριτικά αν υπάρχει

Πρόεδρος και Σύλλογος στην πόλη…Το δε θέμα του οικονομικού απολογισμού της παρουσίας της
Ομοσπονδίας στη ΔΕΘ, δεν θα το θίξουμε εδώ, αλλά θα τεθεί αρμοδίως στην επικείμενη συνεδρίαση της Ε.Ε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δυστυχώς, η τελευταία αναφορά μας πιθανώς ξύπνησε αντανακλαστικά άμυνας στον Πρόεδρο της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Έτσι, για ακόμη μια φορά, αντί απαντήσεων επί της ουσίας, συζήτησης και
εξαγωγής συμπερασμάτων, γίναμε μάρτυρες μιας ανοίκειας και σχεδόν παραληρηματικής φύσεως
δευτερολογίας του Προέδρου, στην οποία αντί να αναφερθεί στα θέματα που είχαν τεθεί και στα κρίσιμα
ζητήματα των αυξήσεων και των προσλήψεων που διεκδικούμε, ασχολήθηκε με το (ίσως) αγαπημένο
του σπορ, αυτό της δημιουργίας εντυπώσεων.
Σε αυτήν τη δευτερολογία λοιπόν, αρχικά ανακάλυψε ότι στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στη
Θεσσαλονίκη δεν ήμασταν εμείς, αλλά προφανώς κάποιοι που μας έμοιαζαν ή ίσως να ήταν οι σκιές μας.
Προφανώς ήταν επηρεασμένος από τη συνήθεια να εμφανίζεται για τις φωτογραφήσεις και μετά από 10-15
λεπτά να αποχωρεί για το αεροδρόμιο, νομίζοντας ότι όλοι κάνουν κάτι ανάλογο… Το γεγονός ότι με καλούς
συνάδελφους και μέλη του Γ.Σ. χαιρετιόμασταν στο Άγαλμα Βενιζέλου δεν το σκέφτηκε βέβαια ο Πρόεδρος,
ας του το πουν όμως για να μην εκτεθεί ξανά...
Ήταν τέτοιο δε το μέγεθος της απώλειας της ψυχραιμίας του και της σύγχυσης, που έφτασε μέχρι και
στο μακρινό 2011 και την Κατάληψη του Δημαρχείου της Αθήνας για τη μονιμοποίηση των τότε
συμβασιούχων, στην οποία πρωτοστάτησε η ΔΑΚΕ και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Αθηναίων και τότε επικεφαλής της Παράταξης μας στην Ε.Ε. και η οποία άνοιξε τον δρόμο της
δικαίωσης χιλιάδων συναδέλφων μας ανά την Ελλάδα. Τόλμησε λοιπόν να προσπαθήσει να
διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που κατέληξε μέσα στην αμετροέπειά του
να φτάσει στο σημείο να επαίρεται ότι αυτός μαζί με ένα σωματείο που τότε αποτελούσε τη βάση της
ΠΟΠ-ΟΤΑ(!!!) ήταν που έσωσαν τον αγώνα…
Ίσως ο Πρόεδρος της Ε.Ε. εξωτερίκευσε έτσι και τις τύψεις του για την ελλειμματική του
παρουσία τότε. Λεπτομέρεια όμως που του «ξέφυγε» είναι ότι εκείνη την περίοδο, η τότε ΠΑΣΚΕ και νυν
Συνδικαλιστική Ανατροπή (αλλά και η ΑΣΚ για να είμαστε δίκαιοι) ήταν αντίθετη με την Κατάληψη και στη
συνέχεια, βλέποντας την απήχηση της προσπάθειας, αναγκαστικά σύρθηκε πίσω από την ΔΑΚΕ (μαζί και η
ΑΣΚ), όχι βέβαια για την επιτυχία των συμβασιούχων, αλλά για να κρατάνε τα πανό τους μπροστά-μπροστά
ώστε να φαίνονται. Από τη στιγμή όμως που δεν είχε και καμιά ουσιαστική συμμετοχή στα γεγονότα μιας
από τις σημαντικότερες στιγμές του συνδικαλιστικού κινήματος, καλό θα ήταν κάποιος από τους
σημερινούς συμμάχους του να τον προστατεύσει, ώστε να μην εκτίθεται και να μην εκθέτει και την
Ομοσπονδία, με τα όσα λέει όταν χάνει την ψυχραιμία του…
Ανάμεσα στα υπόλοιπα ακαταλαβίστικα και ασυνάρτητα, αν καταλάβαμε καλά, μας χρέωσε και τη
διορισμένη -όπως είπε- διοίκηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πάλι καλά δεν μας
χρέωσε και τις ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο. «Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα» δηλαδή.. Η
αλήθεια είναι ότι κάπου εκεί μας εγκατέλειψαν οι δυνάμεις μας και αρχίσαμε να το διασκεδάζουμε
πλέον, αλλά καταφέραμε να διακρίνουμε μια φράση… «αυτοί ασκούν διοίκηση και μάλιστα διορισμένοι
με μόλις 12,5%» όπως συνεχώς επαναλάμβανε. Σε ποιους αναφερόταν δεν μπορούμε να το πούμε με
σιγουριά.
Ευτυχώς, όπως συνήθως σε κάθε ανάλογη περίπτωση, τα προσχήματα της σοβαρότητας -όσο
ήταν δυνατόν- για την ίδια την Ομοσπονδία αλλά και την παράταξη της πλειοψηφίας, έσωσε ο Γενικός
Γραμματέας της Ε.Ε. καλύπτοντας την διαχρονική ανεπάρκεια του επικεφαλής του, με την κατάθεση
συνοπτικής πρότασης στη βάση της συζήτησης και των προτάσεων που είχε προηγηθεί από όλους τους άλλους
ομιλητές και τις παρατάξεις.
Κλείνουμε επαναλαμβάνοντας όσα είχαμε από μικροφώνου δηλώσει στο Γενικό Συμβούλιο του
Ιουνίου με αφορμή ένα άλλο μύθευμα σε ανακοίνωση συνδεδεμένου με τη Συνδικαλιστική Ανατροπή
Σωματείου, το οποίο και άμεσα ανακάλεσαν: Σε κάθε ψέμα και σε κάθε συκοφαντία θα απαντάμε ανάλογα.
Εμείς δεν έχουμε ούτε να κρύψουμε οτιδήποτε, ούτε να ντραπούμε για κάτι, εξ’ ου και τοποθετούμαστε
άφοβα και με ειλικρίνεια, με μοναδικό γνώμονα το πραγματικό συμφέρον των εργαζομένων και τη
διαφύλαξη του κύρους της Ομοσπονδίας που τους εκπροσωπεί. Όσοι επιλέγουν τον δρόμο του ψέματος,
του έντεχνου διχασμού, της τεχνητής πόλωσης και της «μυθοπλασίας» ας είναι από εδώ και πέρα πιο
προσεκτικοί, διότι για κάθε χίλια ψέματά τους, θα απαντούμε με χίλιες και μια αλήθειες. Η μια αυτή
επιπλέον αλήθεια δε, ίσως να είναι και αυτή που θα τους στοιχίσει περισσότερο…
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