
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΟ ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ «VERTIGO»!!! 

 
Αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. (8-5-2018), που 

αφορά στην δικαστική διένεξη μεταξύ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της γνωστής πλέον 
ιστοσελίδας «aftodioikisi.gr» που επιτίθεται στην Ομοσπονδία, υπονομεύει το έργο 
της, παραπληροφορεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συστηματικά και 
συκοφαντεί τα Μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας που δεν είναι αρεστοί και 
«υποτακτικοί» σε αυτή. Ακόμη και σε εμάς που γνωρίζουμε πλέον τις υπόγειες 
διαδρομές μεταξύ της παράταξης του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. και της συγκεκριμένης 
ιστοσελίδας.   

Το γεγονός δε ότι το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. εξέδωσε Ανακοίνωση για να 
υποστηρίξει την ιστοσελίδα, αναφέροντας ότι ασκεί κριτική, ενώ εξαπολύει 
προσωπικές επιθέσεις, λάσπη και ύβρεις, μιλάει από μόνο του. Σε ένα μάλιστα 
σημείο της Ανακοίνωσης της η παράταξη αναφέρει πώς οι διαφορές από την άσκηση 
κριτικής δεν πρέπει να επιλύονται με δικαστικές διενέξεις, αλλά... «συνδικαλιστικά». 
Μάλλον έχουν μπερδευτεί εκεί στο ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. και βλέπουν το «aftodioikisi.gr» 
ως «κομματικό μέσο ενημέρωσης». Αν είναι έτσι, να μας το πουν να το ξέρουμε.   

Επικαλείται επίσης το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. τις αρχές του…. συνδικαλιστικού 
κινήματος. Αλήθεια ποια συνδικαλιστική αρχή καλεί ιστοσελίδες να υπαγορεύουν 
σε παρατάξεις και Ομοσπονδίες «Ανακοινώσεις-συμπαράστασης»; Πότε υπήρξε 
«αριστερή» - κινηματική συνδικαλιστική παράταξη να συντάσσεται με δημοσιογραφικά 
συμφέροντα, ειδικά όταν βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διένεξη με την Ομοσπονδία, 
ανεξάρτητα με το εάν συμφωνούν ή όχι; Γιατί άραγε ψεύδονται ισχυριζόμενοι πως 
ενημερώνονται για την αγωγή μέσω του Διαδικτύου; 

Η παράταξη του ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α 
που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 ψήφισε την αποστολή εξώδικου 
προς την ιστοσελίδα «aftodioikisi.gr» αλλά και την εξουσιοδότηση στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ομοσπονδίας για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης μετά το εξώδικο. 

Ψεύδεται προκλητικά το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. γιατί γνώριζε για την αγωγή 
προτού καν αυτή ασκηθεί. Στην Εκτελεστική Επιτροπή που αποφάσισε την 
κατάθεση της αγωγής όλες οι παρατάξεις ήταν ενήμερες για το σχέδιο της αγωγής. 
Το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. διαφώνησε και δεν ψήφισε την αγωγή, αλλά ήταν πλήρως 



ενημερωμένο και ας προσφέρει τώρα «πολύτιμες υπηρεσίες» προφασιζόμενο δήθεν 
άγνοια.  

Τους καλούμε τουλάχιστον να… «διαβάζουν» τις Ανακοινώσεις που 
εκδίδουν, γιατί από ότι φαίνεται ούτε οι ίδιοι δεν τις διαβάζουν. Στην Ανακοίνωση 
που εξέδωσε το ίδιο το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στις 20 Δεκεμβρίου 2017 (μία ημέρα πριν 
την Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 21-12-2017 που αποφάσισε κατά 
πλειοψηφία την υποβολή της αγωγής και έχοντας γνώση αυτής), στην προσπάθειά 
τους να δικαιολογήσουν την στήριξή τους στην ιστοσελίδα αναφέρουν πως «… η 
αντιπαράθεση του συνδικαλιστικού κινήματος ακόμα και με τα συστημικά ΜΜΕ… 
δεν μπορεί να λύνονται με εξώδικά και ποινικές διώξεις μέσω της αστικής 
δικαιοσύνης». Ηλίου φαεινότερο λοιπόν πως γνώριζαν τόσο για αποστολή εξωδίκου 
όσο και για άσκηση κάθε ένδικου μέσου σε περίπτωση μή συμμόρφωσης.  

Φαίνεται πως το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. και ο επικεφαλής του μετά και τα 
αποτελέσματα του 46ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α πάσχει από 
συνδικαλιστικό «VERTIGO». Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους πως οι εργαζόμενοι δεν 
τρώνε κουτόχορτο και δεν καθοδηγούνται ως πρόβατα από δημοσιογραφικά site που 
δείχνουν με κάθε ευκαιρία την εμπάθειά τους στην ηγεσία της Ομοσπονδίας που 
μάχεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μπορεί να προσφέρουν πρόσκαιρη, 
προνομιακή επικοινωνιακή μεταχείριση που όμως δεν είναι ευτυχώς επαρκής για να 
αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους. 

Άλλωστε, οι εργαζόμενοι με την ψήφο τους εμπιστεύτηκαν μαζικά για ακόμη 
μία φορά την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» να έχει την κύρια 
ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου. Ας ασχοληθεί το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. με 
την επίλυση των προβλημάτων του «aftodioikisi.gr». Επιλογή τους… Αλλά να μην 
μπλέκουν τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 
 

Αθήνα, Τρίτη 22 Μαΐου 2018 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 

 

 

 

 

 
 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.: http://www.poeota.gr/sindanatropi • e-mail: sindanatropi@poeota.gr 


