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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
48ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «PORTO CARRAS» - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Από ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

Με αφορμή τις εργασίες του 48ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

που ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 3 Μαΐου 2022, στο Ξενοδοχείο «PORTO 

CARRAS», στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής και θα διαρκέσουν έως την 

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας 

παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου (12:00 το μεσημέρι) κάνοντας τον Απολογισμό 

Δράσης της 4ετίας που πέρασε με δυναμικές, μαζικές και ενωτικές κινητοποιήσεις, 

παρεμβάσεις και αγώνες, κόντρα στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που 

εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια ισοπεδώνοντας κάθε 

εναπομείναν δικαίωμα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα θέσει ταυτόχρονα το 

πλαίσιο δράσης πάνω στο οποίο θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για να 

βάλει ένα τέλος στις νεοφιλελεύθερες, αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές και 

να τις ανατρέψει, με στόχο την επαναφορά των δικαιωμάτων των εργαζομένων που 

καταργήθηκαν με βίαιο τρόπο τα προηγούμενα χρόνια και την υπεράσπιση-

διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων, των Δημοσίων Αγαθών και του 

Κοινωνικού κράτους που συνεχίζει να στοχοποιεί η κυβέρνηση.   

Σήμερα δε, σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο διεθνώς, λόγω και του 

πολέμου στην Ουκρανία, η  κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι απλά δεν 

λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την στήριξη του κόσμου της εργασίας και της 

Ελληνικής Κοινωνίας γενικότερα, αλλά εργαλειοποιεί την κρίση για να 

νομιμοποιήσει την ασυδοσία του κεφαλαίου και να επιβάλει ακόμη πιο σκληρά 

μέτρα σε βάρος των εργαζομένων δίδοντας τη χαριστική βολή στα εισοδήματα 

και τα δικαιώματα τους. Όταν η ακρίβεια στην ενέργεια και τα βασικά κοινωνικά 

αγαθά και οι δυσθεώρητοι φόροι «καταπίνουν» εν ριπή οφθαλμού τα πενιχρά 

εισοδήματα των Ελλήνων, η κυβέρνηση προσφεύγει σε ανακοινώσεις 

επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό 

τομέα.  



Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. θα παλέψουν και θα αγωνιστούν για τη 

διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αποτελεί ανάχωμα στην προστασία των κοινωνικών 

δικαιωμάτων, είναι βασικός πυλώνας στήριξης της Ελληνικής Κοινωνίας και 

παράλληλα η βάση για την οικοδόμηση μίας προοπτικής ανάπτυξης της χώρας. 

Βρίσκεται όμως στο στόχαστρο ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί τα 

πολιτικά-οικονομικά συμφέροντα θέλουν να κάνουν «μπίζνες» στις πλάτες των 

εργαζομένων και της κοινωνίας, αυξάνοντας τα μηδενικά στους τραπεζικούς τους 

λογαριασμούς. 

Είναι ένας αγώνας διαρκείας που δίνουν χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους υπαλλήλους στο Δημόσιο και συνολικά την 

Ελληνική Κοινωνία, για να αντισταθούν και να ανατρέψουν τα βάρβαρα μέτρα 

της νεοφιλελεύθερης-μνημονιακής πολιτικής. Μίας πολιτικής που έχει οδηγήσει 

σε πλήρη διάλυση το κοινωνικό κράτος, έχει ισοπεδώσει τα εργασιακά δικαιώματα 

και οδήγησαν την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Φτάνει και μόνο να 

αναλογιστεί κανείς τα δεινά που φέρνει ο Νόμος-έκτρωμα Χατζηδάκη. Και 

δυστυχώς, οι Νόμοι και οι διατάξεις που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια, με 

αφορμή και την πανδημία του κορωνοϊού, είναι τόσοι και τόσες πολλές που 

καταδικάζουν την κοινωνία να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ωστόσο διεκδικούν και θα 

συνεχίσουν μέχρι τέλους να αγωνίζονται μέχρι να πάρουν τις ζωές μας πίσω. 

Είναι ταγμένοι στην ανατροπή της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που 

εφαρμόζεται. Κι αυτό φαίνεται από τη διατήρηση της μεγάλης συμμετοχής των 

εργαζομένων στις τοπικές εκλογές των Σωματείων και των Συλλόγων ανά την 

Ελλάδα. Στις διαδικασίες για το 48ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

συμμετείχαν με την ψήφο τους 43.718 εργαζόμενοι εκλέγοντας συνολικά 635 

Αντιπροσώπους. Στο προηγούμενο Συνέδριο (46ο Τακτικό) είχαν ψηφίσει 44.432 

εργαζόμενοι και συμμετείχαν 645 Σύνεδροι. 

Η αυξημένη αυτή συμμετοχή, καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη των 

εργαζομένων για μαχητική στάση απέναντι στην εφαρμοζόμενη νεοφιλελεύθερη 

πολιτική και την ανατροπή της προς όφελος των ιδίων, των οικογενειών τους και της 

κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλουν και θα επιδιώξουν να 

διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους. 

Επιβεβαιώνει και δικαιώνει ταυτόχρονα τη στάση που κράτησε η ηγεσία 

της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τα τελευταία χρόνια, τασσόμενη σταθερά και αταλάντευτα 

στη γραμμή της ανατροπής της πολιτικής που οδήγησε στην εξαΰλωση των 

εισοδημάτων, εκτόξευσε την ανεργία σε πρωτοφανή ύψη, δημιούργησε απίστευτα 

μεγάλο πληθωρισμό με συνέπειες υψηλό ποσοστό της κοινωνίας να μην έχει τη 

δυνατότητα απόκτησης βασικών αγαθών, υποθήκευσε τη Δημόσια περιουσία. Μία 

πολιτική που εντείνεται από την κυβέρνηση και έχει βάλει στο στόχαστρο τις 



υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να τις 

κάνει δώρο στα επιχειρηματικά συμφέροντα.   

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., μέσα από τις εργασίες του 48ου Τακτικού Συνεδρίου 

αναμένεται να θέσει τους στόχους και τις προτεραιότητες των εργαζομένων στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μεταξύ αυτών θα είναι, 

η απελευθέρωση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και τις 

δομές των Ο.Τ.Α. με ταυτόχρονη κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας, η 

υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με την αποτροπή κάθε προσπάθειας εκχώρησης σε ιδιωτικά 

συμφέροντα που επιχειρείται μέσω και των δήθεν «Αναπτυξιακών Οργανισμών», η 

προστασία των Β.Α.Ε. η δημιουργία οικονομικά αυτοδύναμων Ο.Τ.Α., η αυστηρή 

τήρηση της νομοθεσίας για την Υγεία και την Ασφάλεια.  

Η πρόσφατη υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) 

για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και της νέας Ειδικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου ήταν μία 

θετική εξέλιξη, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σημαντικές για 

να ανατραπεί το σε βάρος των εργαζομένων τοπίο. Γι' αυτό, προτεραιότητες της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., μεταξύ άλλων είναι, η τακτοποίηση των συμβασιούχων που 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η μονιμοποίηση των Αορίστου Χρόνου, οι 

ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις με επαναφορά του 13ου και 

14ου μισθού, η υπεράσπιση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.  

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

που εκπροσωπεί, αντιστάθηκαν στις αντιλαϊκές πολιτικές και είναι διατεθειμένοι 

να συνεχίσουν τον αγώνα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, όχι 

μόνο για να τερματιστεί η νεοφιλελεύθερη, αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική, 

αλλά για να αποκατασταθούν, να προστατευθούν και να διευρυνθούν τα 

μισθολογικά, θεσμικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματά 

τους.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

 

 
   


