
Είναι μακριά από τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων 

  

Η ΔΑΣ ΟΤΑ καταγγέλλει σε όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους στους Δήμους 

της Κεφαλονιάς, αλλά και σε όλο το λαό του νησιού μας, ότι ενώ δεν πέρασε ούτε μια 

εβδομάδα από τις εκλογές στο Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, από 
το νέο Διοικητικό συμβούλιο (πενταμελές) παραιτήθηκαν τρία άτομα (τακτικοί και 

αναπληρωματικοί), όλοι από το ψηφοδέλτιο που ονομάζουν «Αγωνιστική Παρέμβαση», που 

στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορεί 

ουσιαστικά να συγκροτηθεί Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν μείνει τέσσερα άτομα και με βάση 

πρόσφατη ανακοίνωση για τη συγκρότηση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος είναι ταυτόχρονα και 

Ταμίας! 

 

 Στις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου, αντί να πάρουν όλα τα μέτρα για να ψηφίσουν 

όλοι οι συνάδελφοι, απαγόρευσαν τη συμμετοχή σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζόμενων 

με αποτέλεσμα τελικά να ψηφίσουν 66 από τους 303! Έλεγαν στους εργαζόμενους να 
πληρώσουν έναντι τις συνδρομές τους γιατί δεν γνώριζαν πόσο χρώσταγε ο καθένας! Οι 

εκλογές έγιναν χωρίς να γίνει διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από την απερχόμενη 

διοίκηση, παρά τις έντονες αντιδράσεις! Επιχείρησαν μάλιστα να βάλουν ως υποψήφιο 

πρόσωπο που ανήκει σε άλλο ΝΠΔΔ, την ΕΔΑΚΙ, για να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους! 
Τώρα παραιτούνται οι τρεις από τους επτά του ψηφοδελτίου τους, σήψη και δυσωδία! 

 

 Οι δυνάμεις αυτές έχουν χρόνια την πλειοψηφία στο ΔΣ του συλλόγου και 

διακρίνονται για το ότι είναι το δεξί χέρι των εκάστοτε κυβερνήσεων αλλά και των δημοτικών 

αρχών. Όλοι θυμόμαστε τις απολύσεις των καθαριστριών από τη Δημοτική Αρχή μέσα στην 
πανδημία και πως τη στιγμή που η ΔΑΣ ΟΤΑ, το Εργατικό Κέντρο και Σωματεία πάλευαν 

για την επαναπρόσληψή τους, η πλειοψηφία του σωματείου ήταν ο καλύτερος σύμμαχος της 

δημοτικής αρχής, βγάζοντας μάλιστα ανακοίνωση μνημείο κυβερνητικού – εργοδοτικού 

συνδικαλισμού.  

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, οι δυνάμεις που εδώ και χρόνια τώρα έχουν την 

πλειοψηφία στο ΔΣ του συλλόγου δημοτικών υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης είναι 

μακριά από τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων. Με τον καλύτερο τρόπο 

υπηρετούν την αντεργατική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών.  

 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να καταδικάσουν όλα αυτά! Μπροστά στην 

απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί  η ΔΑΣ ΟΤΑ θα ζητήσει την πραγματοποίηση 

νέων εκλογών στις οποίες θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εργαζόμενων, η τήρηση 

των διαδικασιών και όλων όσων προβλέπει το καταστατικό του συλλόγου μας, η πλήρης 

διαφάνεια. Είναι στο χέρι όλων των συναδέλφων να παλέψουμε για σωματείο ισχυρό που θα 
μάχεται για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.      
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