
                                                        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   

Η έλλειψη πολιτικής σκέψης και αξιών, ο πολιτικός και συνδικαλιστικός 

καιροσκοπισμός που αγγίζει και ξεπερνά τα όρια της συνδικαλιστικής αλητείας, ο 

απροκάλυπτος συντεχνιακός τακτικισμός, ο οποίος μάλιστα καλύπτεται με το 

μανδύα της δήθεν «αριστερής» ριζοσπαστικής παρέμβασης, είναι ότι χειρότερο, ότι πιο 

διαλυτικό, αντιδημοκρατικό και απολίτικο μπορεί να συναντήσει κάποιος!!! 

Είναι στοιχεία που συγκεντρώνει με μιας ο κομματικός γυρολόγος και 

πρωτοκλασάτο (αυτή τη περίοδο) συνδικαλιστικό στέλεχος του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. 

Μηνάς Μοναστηρίδης. Δεν θα περίμενε κανείς άλλωστε τίποτα καλύτερο από το 

συνδικαλιστικό στέλεχος του... τίποτα.  

Τελευταίο κρούσμα της απαράδεκτης συμπεριφοράς του η έμπνευση-

μεθόδευση και εκτέλεση σχεδίου προκειμένου να «εξαιρεθεί» από συνεδρίαση του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης το αιρετό 

μέλος του Μαρία Κατούδη, λόγω της διαφορετικής της άποψης σε σχέση με τη 

μοριοδότηση συναδέλφισσας στις κρίσεις Προϊσταμένων του Δήμου Παύλου Μελά. 

Επισημαίνουμε πως η συναδέλφισσα Μαρία Κατούδη είναι επίσης εκλεγμένο 

μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Πρόεδρος του Συλλόγου 

Εργαζομένων Δήμου Δέλτα.  

 Συγκεκριμένα η υποψήφια Προϊσταμένη στις κρίσεις του Δήμου Παύλου 

Μελά, στον οποίο μετακινήθηκε μέσω κινητικότητας από το Δήμο Δέλτα, στη 

αίτησή της συμπεριέλαβε μόρια της άσκησης καθηκόντων στο Δήμο Δέλτα όταν 

όμως τα μόρια αυτά της είχαν αφαιρεθεί, αφού μετά από προσφυγές που 

κατατέθηκαν εκδόθηκαν αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης και πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες δεν θεωρήθηκαν ποτέ τα 

χρηματικά εντάλματα για την καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης. 

Στην 1η Συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν προσμετρήθηκαν τα 

μόρια για την άσκηση καθηκόντων με ανάθεση σύμφωνα και με την σχετική πράξη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Επανήλθε ωστόσο η συναδέλφισσα με αίτηση θεραπείας αλλά και αίτηση 

εξαίρεσης από τη συνεδρίαση του αιρετού Μέλους της Μαρίας Κατούδη. Στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο με σύνθεση πέντε (5) ατόμων (3 τακτικών, 2 αιρετών) το 1 

τακτικό Μέλος αποχώρησε λόγω του ότι προερχόταν από το Δήμο Παύλου Μελά. 

Με σύνθεση πλέον τεσσάρων (4) ατόμων, τα 2 τακτικά μέλη αλλά και ο Μηνάς 



Μοναστηρίδης, αιρετό μέλος με την παράταξη του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. ψήφισαν την 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ του 2ου αιρετού Μέλους από την συνεδρίαση. Τέλος, τα δυο (2) ορισμένα 

μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και 

αποφάσισαν την αφαίρεση μορίων, επικαλούμενα τις πράξεις του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

 Το μόνο που έμεινε είναι η κατάπτυστη, αντιδεοντολογική συμπεριφορά του 

εκπροσώπου του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο… Μηνά 

Μοναστηρίδη που για προσωπικό-παραταξιακό συμφέρον έγραψε στα 

«παλαιότερα των υποδημάτων του» πάγιες και βασικές αρχές του συνδικαλιστικού 

κινήματος, όπως το ότι η πλειοψηφία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων θα 

πρέπει να είναι αιρετοί εκπρόσωποι για να λογοδοτούν στους εργαζόμενους. 

Είναι πρωτόγνωρο και πρωτοφανές, αιρετό Μέλος αριστερής φρασεολογίας 

(όχι ιδεολογίας) να ψηφίζει την εξαίρεση άλλου αιρετού εκπροσώπου των 

εργαζομένων με μόνο στόχο να ευνοήσει συντεχνιακά τα δικά του παιδιά!!! 

Με ευθύνη του αιρετού εκπροσώπου του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. Μηνά 

Μοναστηρίδη «εγκαινιάζεται» και μια νέα επικίνδυνη τακτική που σίγουρα θα 

εκμεταλλευτούν όσοι στο μέλλον θα ενοχλούνται από την συνέπεια και τον καθαρό 

λόγο όσων επιλέγουν οι εργαζόμενοι. Όσοι θα προτιμούν να κινούνται στο 

παρασκήνιο, να φιλούν «κατουρημένες ποδιές» προκειμένου να πετύχουν το στόχο 

τους. 

Τελικά, όσοι επικαλούνται το νέο, το καινούργιο, το άφθαρτο είναι ότι πιο 

διεφθαρμένο, πιο νοθευμένο, πιο σκάρτο στα συνδικαλιστικά χρονικά. Ο χρόνος 

αβίαστα θα το αποδείξει!!! 

Καλούμε τα συνδικαλιστικά όργανα τόσο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να τοποθετηθούν στην πρωτοφανή για τα συνδικαλιστικά χρονικά αυτή 

ενέργεια. 

Επισημαίνουμε πως τελικά ακόμη και τα διορισμένα Μέλη του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου τον… άφησαν στην μοναξιά του!!! 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Αθήνα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 
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