
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Βρισκόμαστε παραμονές της 6ης κατά σειρά εκλογικής αναμέτρησης τα 

τελευταία 2 χρόνια. Κατ΄ επανάληψη έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Εσωτερικών 

την άνιση, εξευτελιστική, αναξιοπρεπή μεταχείριση των εργαζομένων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που αφορά στην πληρωμή αλλά και το ποσό της εκλογικής 

αποζημίωσης σε σχέση και με άλλους κλάδους εργαζομένων που λαμβάνουν 

δυσανάλογα ποσά τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. φέρουν την βασική 

ευθύνη για την διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, σε πολλούς 

Δήμους της χώρας (έχουμε γνώση τουλάχιστον 60), δεν έχει καταβληθεί η εκλογική 

αποζημίωση των τελευταίων πέντε (5) εκλογικών αναμετρήσεων, χωρίς να γίνεται η 

παραμικρή προσπάθεια από τους αρμοδίους επίλυσης του προβλήματος. 

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με τον υπηρεσιακό Υπουργό 

Εσωτερικών κ. Μανιτάκη, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

κ. Πουλάκη που χειρίστηκε το ζήτημα στην τελευταία συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.–

ΑΝ.ΕΛ. Παρότι θέσαμε το ζήτημα της μη καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης σε 

πολλούς Δήμους της χώρας με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου και αφού αποδείξαμε 

με στοιχεία πως κλάδοι εργαζομένων έλαβαν ως εκλογική αποζημίωση τα τελευταία 

δυο (2) χρόνια παραπάνω από το ½ των ετήσιων αποδοχών ενός εργαζόμενου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γίναμε αποδέκτες μιας επιδεικτικά αδιάφορης και απαξιωτικής 

συμπεριφοράς στα ζητήματα που τέθηκαν.  

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός πως κατ΄ επανάληψη και ο Υπουργός και ο 

Γενικός Γραμματέας «αναγνώρισαν» την αδικία σε βάρος των εργαζομένων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απάντησαν πως σε σχέση με την μη καταβολή της 

εκλογικής αποζημίωσης σε πολλούς Δήμους της χώρας, υπεύθυνοι και υπόχρεοι 

είναι οι Δήμοι και όχι το Υπουργείο, πράγμα αναληθές. Οι εργαζόμενοι λοιπόν θα 

παραμείνουν απλήρωτοι με την βεβαιότητα πως δεν θα πληρωθούν ούτε για την 

επικείμενη εκλογική διαδικασία. Επίσης, σε σχέση με το αίτημα της Ομοσπονδίας για 

δίκαιη και ισομερή κατανομή της δαπάνης για εκλογική αποζημίωση στους 

εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η απάντηση ήταν πως θα υπάρξει νέα 

μείωση, περίπου 25% της αποζημίωσης που θα λάβουν οι Δημοτικοί Υπάλληλοι σε 

σχέση με την τελευταία εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου 2015. 



 

 

Ως «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» πιστεύοντας πως πρέπει να 

μπει ένα τέλος στην απαξιωτική συμπεριφορά των αρμοδίων απέναντι σε 

εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι, προκειμένου να καλυφθούν χιλιάδες 

εργαζόμενοι που αρνούνται να συμμετέχουν «εθελοντικά» παρέχοντας ουσιαστικά 

απλήρωτη εργασία και διεκδικώντας ίση και δίκαιη μεταχείριση στην κατανομή 

της εκλογικής αποζημίωσης, πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

την προκήρυξη 48ωρης απεργίας το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου 

2015 αντίστοιχα και αποχή από κάθε εργασία πέρα από το αντικείμενο εργασίας και το 

σύνηθες ωράριο που έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία.  

Αναμένουμε την δημόσια τοποθέτηση και των υπόλοιπων συνδικαλιστικών 

παρατάξεων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α., Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.), στην πρότασή μας 

για την προκήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων, αφήνοντας στην άκρη τις 

κομματικές τους εξαρτήσεις και αγκυλώσεις για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας 

και των δικαιωμάτων των εργαζομένων που εκπροσωπούν. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να 

δώσουμε τη δική μας απάντηση στην αδιαφορία και στην απαξίωση του κλάδου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, τα όσα κατά καιρούς λένε και πράττουν είναι μόνο για την 

εξαπάτηση των εργαζομένων. 

Η ψήφιση και του 3ου Μνημονίου δεν θα πρέπει να μας βρει με σκυμμένο το 

κεφάλι, υποταγμένους και υποχωρητικούς αλλά δυναμικούς και διεκδικητικούς. Σε 

διαφορετική περίπτωση, ο ακραίος νεοφιλελεύθερος αρμαγεδώνας που φέρει την 

υπογραφή πλέον και της τελευταίας συγκυβέρνησης δεν θα αφήσει κανένα εργασιακό 

δικαίωμα όρθιο, ανατρέποντας ακόμη και το αυτονόητο δικαίωμα του εργαζομένου 

να πληρώνεται για την εργασία που παρέχει!!! 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

   Αθήνα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής  
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