
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Φοβού τους Δαναούς και «κομματικά» δώρα φέροντες…!!! 

 

Τα τελευταία χρόνια της μνημονιακής λαίλαπας ο λαός και οι εργαζόμενοι 

στάθηκαν αντιμέτωποι με ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επέβαλλαν 

συμφέροντα εγχώρια και ξένα, δίνοντας ένα διαρκή, δύσκολο και επίπονο 

αγώνα. Παρά τις όποιες ιδεολογικοπολιτικές διαφορές το συνδικαλιστικό κίνημα 

στους Ο.Τ.Α. για το καλό των εργαζομένων κατάφερε στην συντριπτική πλειοψηφία 

των περιπτώσεων να λαμβάνονται κατά κανόνα ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις για 

απεργιακές κινητοποιήσεις και μάλιστα μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις των 

Συλλόγων-Μελών.  

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα δίνοντας άνισες μάχες υπερασπιζόμενοι το 

σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Έδωσαν αγώνες ενάντια στο «Νέο 

Μισθολόγιο» που κατακρεούργησε τους μισθούς στο Δημόσιο, ενάντια στις 

διαθεσιμότητες-απολύσεις το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2012 αλλά και τον Ιούλιο 

του 2013 και ενάντια στην συγκριτική «αξιολόγηση» και τον προσχηματικό 

επανέλεγχο μετατροπής των Συμβάσεων που μόνο στόχο είχαν απολύσεις χιλιάδων 

εργαζομένων. 

Οι κομματικές γραμμές και καθοδηγήσεις (για όσους είχαν) έσπασαν κάτω 

από την ανάγκη υπεράσπισης δικαιωμάτων των εργαζομένων που μπήκαν σε 

αμφισβήτηση. Αναδείχθηκε έτσι πως το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να ενωθεί 

όταν είναι και ακομμάτιστο. 

Λίγο καιρό πριν σύσσωμες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στην 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένης και της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. (ΜΕ.Τ.Α.) 

«εξυμνούσαν» (πριν τις βουλευτικές εκλογές) τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Π.Ο.Ε.–

Ο.Τ.Α. στην ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών. 

Λίγες όμως ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές και παραμονές των 

εκλογών για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης της Ομοσπονδίας ο απροκάλυπτος 

κομματισμός επανέρχεται δριμύτερος. 

Με ανακοίνωση μάλιστα του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. ο πάλαι άλλοτε δήθεν 

ενωτικός λόγος μετατρέπεται σε διχαστικό πολιτικό εμφυλιοπολεμικό 

παραλήρημα. Ξαφνικά… «η πιο αγωνιστική Ομοσπονδία στο Δημόσιο και όχι μόνο» 

όπως οι ίδιοι σε πολλά Γενικά Συμβούλια ανέφεραν (όποιος το αμφισβητεί μπορεί 



απλά να μας προκαλέσει) ξαφνικά για χάρη της παράταξης και του κόμματος 

μετατρέπεται σε «τσιφλίκι» κάποιων που δήθεν λειτουργούσαν διασπαστικά. Είναι 

εκείνοι που παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας ουδέποτε δέχθηκαν να μπουν στο 

«προεδρείο» και να ασχοληθούν με την σκληρή καθημερινότητα της λειτουργίας της 

Ομοσπονδίας ασκώντας πολλές φορές κριτική και μόνο εκ του ασφαλούς!!! 

Βγαίνουν δήθεν από τα ρούχα τους ζητώντας την καταδίκη του 

«εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού» με το οποίο φυσικά 

συμφωνούμε αλλά αναρωτιόμαστε. Πόσο αξιόπιστο αυτό μπορεί να είναι όταν ο 

επικεφαλής του ΜΕ.Τ.Α. δεν έχει εκλέγει σε κανένα συνδικαλιστικό όργανο και 

καθοδηγεί την παράταξή τους μέσα από το βουλευτικό γραφείο όπου έχει 

αποσπαστεί. Είναι μάλιστα αυτός που την συγκεκριμένη περίοδο συλλέγει αιτήσεις 

και βιογραφικά κομματικών στελεχών που θα επιλεγούν για τους διορισμούς σε 

θέσεις Προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων, Ταμείων και 

Οργανισμών. Μήπως αλήθεια αυτός είναι ο ορισμός του εργοδοτικού-κυβερνητικού 

συνδικαλιστή; 

Συμφωνούμε απόλυτα μαζί τους όταν ζητούν συνδικαλισμό μακριά από τον 

παραγοντισμό και το βόλεμα. 

Αλήθεια πόσο αξιόπιστοι είναι όταν εκτός από τον επικεφαλής του ΜΕ.Τ.Α. 

και οι δύο εκπρόσωποι του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στην Εκτελεστική Επιτροπή της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ο μεν επικεφαλής λίγο πριν το 41ο Τακτικό Συνέδριο (2012) 

απεχώρησε από την πρώην Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. την οποία δεν έπεισε προκειμένου 

να αναδειχθεί στα όργανα της Ομοσπονδίας προσχωρώντας στην τότε Α.Σ.Κ.-

Ο.Τ.Α. η οποία και αναγνώρισε άμεσα τις ικανότητές του, ενώ το 2010 είχε κατέβει 

και ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος σε ψηφοδέλτιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όσο για τον 

δεύτερο συμμετείχε ως υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος με ψηφοδέλτιο 

υποστηριζόμενο από την Ν.Δ. Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και όλα τα επώνυμα 

συνδικαλιστικά στελέχη του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. που είχαν αποσπαστεί στα πολιτικά 

Γραφεία των Βουλευτών (Έβρος, Καστοριά, Χανιά, Μαγνησία, Πέλλα κ.λπ.). 

Όλοι καταδικάζουμε τον παραγοντισμό και το βόλεμα. Το ζήτημα είναι πως 

το υποστηρίζουμε και ποιοι θα μας πιστέψουν!!! 

Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» θεωρεί ως κυρίαρχη 

προϋπόθεση για ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα την πλήρη απεξάρτησή του 

από τα κόμματα. 

 

Αθήνα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
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