
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α.: Προβάρουν το κουστούμι… της απεργοσπασίας!!! 

 

Δεν είναι πράγματι η πρώτη φορά που η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. λαμβάνει απόφαση 

Απεργίας-Αποχής από κάθε εργασία που αφορά στην εκλογική διαδικασία 

διεκδικώντας να σταματήσει η απαξιωτική συμπεριφορά της κυβέρνησης 

απέναντι στους Δημοτικούς Υπαλλήλους σχετικά με την εκλογική αποζημίωση. 

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά το παρελθόν η απόφαση λαμβάνονταν 

ΟΜΟΦΩΝΑ και τα αιτήματα αφορούσαν στην αύξηση των εργαζομένων που θα 

απασχοληθούν αλλά και της εκλογικής αποζημίωσης καθεαυτής. Τα προβλήματα 

όμως σήμερα είναι ακόμη πιο σοβαρά μιας και η εκλογική αποζημίωση από τις 

προηγούμενες εκλογές δεν έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν 

στην πλειοψηφία των Δήμων και αυτό λόγω του συμψηφισμού χρεών των Δήμων με 

την επιχορήγηση των οφειλομένων ποσών στους εργαζομένους. 

Μη επίλυση δε του προβλήματος αυτού άμεσα σημαίνει πως και η όποια 

εκλογική αποζημίωση οριστεί για τις εκλογές της 25
ης

 Ιανουαρίου 2015 δεν 

πρόκειται να καταβληθεί στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν 

τουλάχιστον στους ίδιους Δήμους. Η κυβέρνηση δε, αποδείχθηκε πως παρά τις 

επανειλημμένες οχλήσεις, παρεμβάσεις και συναντήσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για 

επίλυση του προβλήματος αδιαφόρησε. 

Η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α./ΜΕ.Τ.Α. όμως αυτή τη φορά διαφοροποίησε την θέση της 

προτείνοντας πράγματι κάτι «ριζοσπαστικά ανατρεπτικό». Να καταγγείλουμε το 

γεγονός αλλά να μην ληφθεί απόφαση Απεργίας-Αποχής από την εκλογική 

διαδικασία!!! Το κομματικό συμφέρον, αυτή τη φορά, αποδεικνύεται υπεράνω 

του συμφέροντος των εργαζομένων. Η προσμονή της εξουσίας μετέτρεψε σε 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα την κινηματική συνδικαλιστική δράση σε 

καταγγελτικό λόγο!!! Τι και αν η πλειοψηφία των εργαζομένων δεν έλαβαν την 

εκλογική αποζημίωση ακόμη και των εκλογών του 2012 για τους ίδιους λόγους. 

Είναι υποχρεωμένοι να ξαναδουλέψουν και ας μην ξαναπληρωθούν γιατί τώρα τα 

πράγματα είναι διαφορετικά... τώρα «βλέπουμε κυβέρνηση»!!! Αδυνατούν να 

κρατήσουν έστω και τα προσχήματα. 



Αντί να σεβαστούν έστω την απόφαση της Ομοσπονδίας έσπευσαν να 

ανακοινώσουν στην εφημερίδα «Αυγή», πως διαφώνησαν με την απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαρακτηρίζοντας την Απεργία-

Αποχή... αναποτελεσματική, υπονομεύοντάς την πριν ακόμη ανακοινωθεί. 

Χαρακτηριστικά πρώιμα συμπτώματα «νέου κυβερνητικού-κομματικού 

συνδικαλισμού» και μάλιστα «έρπουσας μορφής». Και δεν είναι τα πρώτα. 

Βέβαια παλιότερα για τους ίδιους και το να αποσπάται συνδικαλιστικό 

στέλεχος σε βουλευτικό γραφείο αποτελούσε βαρύ συνδικαλιστικό και ηθικό 

ατόπημα. Σήμερα το ότι ο επικεφαλής του ΜΕ.Τ.Α. Ιδιωτικού και Δημοσίου 

Τομέα είναι αποσπασμένος σε βουλευτικό γραφείο είναι φυσιολογικό και αποδεκτό, 

το ίδιο και επώνυμα συνδικαλιστικά στελέχη τους στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Μαγνησία, 

Έβρος, Χανιά, Καστοριά, Πέλλα κ.λπ.). Και είναι μόνο η αρχή… 

Με μιας τα τσιτάτα τύπου «χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δόθηκε» 

αντικαταστάθηκε από την άποψη πως «εφόσον δεν έχουμε εξασφαλίσει εγγυημένα 

αποτελέσματα... που να τρέχουμε;». 

Τουλάχιστον αν δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ας 

προσπαθούν να κρατούν τα προσχήματα. Θα είμαστε εδώ να καταγράφουμε τα 

συμπτώματα της συνδικαλιστικής τους κωλοτούμπας… και είναι πράγματι μόνο η 

αρχή!!! 

 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 
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