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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
                                            (Αθήνα    8- 5-2019) 

 
 

Η ΠΟΠ-ΟΤΑ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαπξαγκαηεπηεί (όπσο θαη 

ζε όιεο ηηο Εθινγέο) κε ηνλ θαιύηεξν θαη επσθειέζηεξν ηξόπν γηα 

ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο ΟΤΑ ηελ Εθινγηθή Απνδεκίσζε, απέζηεηιε 

έγθαηξα από ηεο 11 Απξηιίνπ 2019 αίηεκα γηα ζπλάληεζε κε ηνλ 

Υπνπξγό Εζσηεξηθώλ. 

Αθνινύζεζαλ 3 (ηξείο)  ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε 

ζπλεξγάηεο ηνπ θ. Υπνπξγνύ νη νπνίνη δηαβεβαίσλαλ όηη επίθεηηαη ε 

ζπλάληεζε. 

Φζεο ελεκεξσζήθακε από ηα ΜΜΕ όηη ν Υπνπξγόο ζπλαληήζεθε 

κε άιιε Οκνζπνλδία ηνπ Κιάδνπ θαη κάιηζηα ζπκθώλεζαλ γηα ην 

Εθινγηθό Επίδνκα, απνθιείνληαο έηζη κεξίδα εξγαδνκέλσλ από ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε. 

Δελ πξνθαιεί έθπιεμε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Υπνπξγνύ αθνύ 

γλσξίδνπλ νη πάληεο όηη νη απνθιεηζκνί θαη νη ζπκθσλίεο κε 

πκεηέξνπο ήηαλ θαη όπσο θαίλεηαη παξακέλεη ηππηθό ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ πνιηηηθνύ ρώξνπ πνπ πξνέξρεηαη. 

Τν κείδνλ ζέκα όκσο δελ είλαη ν απνθιεηζκόο ηεο Οκνζπνλδίαο 

από ηελ ζπδήηεζε δηόηη ε ΠΟΠ-ΟΤΑ είλαη εδώ από ην 1957 θαη 

πξνθαλώο ζα βξίζθεηαη θαη κεηά ηνλ θ.Φαξίηζε. 

Τν πξόβιεκα βξίζθεηαη ζηελ απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ λα 

κνηξάζεη ςίρνπια ζηνπο εξγαδόκελνπο νη νπνίνη ζα θάλνπλ δηπιάζηα 

δνπιεηά κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ Εθινγηθώλ ηκεκάησλ παξά ηελ 

αζηεία αύμεζε 15% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ, ρσξίο λα ππνινγίδεη 

βέβαηα απηνύο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ εξγαζία όζσλ ζα 

απαζρνιεζνύλ ζηηο Εθινγέο. 
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Τέηνηεο ζπκθσλίεο θάλεη ν Υπνπξγόο κε κεξίδα εξγαδνκέλσλ 

θαη ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη πξνθαλέο όηη δελ θιεζήθακε γηαηί δελ 

ζα ζπκθσλνύζακε πνηέ. 

Η ΠΟΠ-ΟΤΑ ηεξκαηίδεη ηελ όπνηα ηππηθή ζπλεξγαζία ηεο εδώ, 

κε ηνλ Υπνπξγό Εζσηεξηθώλ αθνύ έηζη θαη αιιηώο ν θ.Φαξίηζεο 

αθνινπζεί απηήλ ηελ ηαθηηθή κε ηελ Οκνζπνλδία από ηελ αλάιεςε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κηα ηαθηηθή δεθαεηίαο ηνπ ’80 άθξαηεο 

Κνκκαηηθήο Κπβέξλεζεο. 

Καλέλαο πξνθάηνρνο Υπνπξγόο δελ ζπκπεξηθέξζεθε κε ηέηνηα 

απαμίσζε απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη δελ δηαρώξηζε ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο όζν ν θ. Φαξίηζεο  από 

ηόηε πνπ αλέιαβε. 

Οη εξγαδόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ θαη πηζηεύνπκε όηη ζα ηνλ 

ζπκεζνύλ ζηηο Εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ γηαηί ν θ.Φαξίηζεο εμέιαβε 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα είκαζηε θόζκηνη σο αδπλακία.  

Καλούμε ηοςρ επγαζόμενοςρ ζηιρ ςπηπεζίερ Καθαπιόηηηορ να 

δηλώζοςν κώλςμα και να μην ζςμμεηέσοςν ζηιρ επικείμενερ Εκλογέρ 

και Τέλορ  

Καλούμε ηον Κύπιο Ππωθςποςπγό να ανακαλέζει ζηην ηάξη ηον 

Υποςπγό ηος.  
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