
ΑΓΩΝΘΣΘΚΕ ΚΘΝΗΕΘ ΤΠΕΘΡΩΕΘ στους ΟΣΑ 
 

ΠΡΟΣΑΗ ΣΟ 39ν  ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΠΟΔ – ΟΣΑ 

 

Ζ αλάγθε αιιαγώλ ζηελ Γνκή & Λεηηνπξγία ηνπ 
πλδηθαιηζηηθνύ Κηλήκαηνο ζηνπο ΟΣΑ. 

 
Η ζπλερηδόκελε θξίζε θαη ε όμπλζε ηεο, ηα αδηέμνδα ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, ν 

πνιπθεξκαηηζκόο θαη ε δηάζπαζε, νη λέεο αξκνδηόηεηεο πνπ εθρσξήζεθαλ θαη  ν 

Καιιηθξάηεο  έρνπλ πξνζδώζεη  ζηνλ εξγαζηαθό καο ρώξν λέα ραξαθηεξηζηηθά. Οη λέεο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο έρνπλ γηα ηα θαιά «δηαβξώζεη» ηνλ θιάδν  θαζώο ην πιήζνο ηνπο θαη νη 

δηαθνξεηηθνί ηξόπνη ακνηβήο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ησλ  όξσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ απηή 

παξέρεηαη, έρνπλ δηακνξθώζεη κηα λέα θαηάζηαζε. 

Ο μακρύς και δύσκολος δρόμος των αγώνων που επιβάλετε να ξεκινήσουν τη 

νέα περίοδο  πρέπει να είναι αποτελεσματικός και  νικηφόρος, είναι  όρος 

επιβίωσης για όλους .  

 Η αλάγθε  γηα ξηδηθν επαλαπξνζδηνξηζκό ζηελ πνιηηηθή  θαηεύζπλζε ηνπ εξγαηηθνύ 

ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, αιιά θαη ζηνπο ζηόρνπο θαη ηα 

αηηήκαηα ηνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.  

Ταπηόρξνλα  ε δνκή ηνπ- νη κνξθέο νξγαλώζεηο, είλαη επίζεο πξνηεύνλ δήηεκα ζήκεξα. 

Απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα κηα πξαγκαηηθή αληίζηαζε θαη  ηελ αλαηξνπή ηεο αληεξγαηηθήο 

θαηαηγίδαο πνπ ζαξώλεη θαηαρηήζεηο θαη δηθαηώκαηα αηώλσλ.  

Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε δπν είλαη ηα θνξπθαία δεηήκαηα. 

 

Α.  ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ Σης  ΕΝΟΣΗΣΑ – ΕΝΘΑΘΑ ΔΟΜΗ και  ΕΚΦΡΑΗ 

      Η νξγαλσηηθή ελόηεηα ηνπ θιάδν, είλαη ην θύξην θαη  ην ζνβαξόηεξν δήηεκα, είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε ε θνηλή ζπλδηθαιηζηηθή έθθξαζε όισλ ησλ εξγαδόκελσλ, αλεμαξηεησο 

ζρέζεο εξγαζίαο, ζηελ Τνπηθή –Πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη ηα λνκηθά ηεο πξόζσπα.  

 

 Γηα ηνλ ιόγν απηό απαηηείηαη:  

1 Ζ πιήξεο ζπλδηθαιηζηηθή έληαμε ζε όια ηα επίπεδα όισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν, είδνο 

ζύκβαζεο, ζρέζεο εξγαζίαο αιιά θαη ε δηαζθάιηζε εληαίσλ 

κηζζνινγηθώλ, εξγαζηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ. 

2 Ζ ελνπνίεζε όισλ ησλ νκνζπνλδηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο. 

Με ηελ παξαπάλσ πξόηαζε δηαζθαιίδεηαη ε εληαία έθθξαζε, ε καδηθόηεηα θαη ε ελόηεηα 

όισλ ησλ εξγαδόκελσλ, θαζώο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δξάζε. 

 



Β.  ΕΖΣΖΜΑΣΑ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ- ΑΤΜΒΗΒΑΣΟΤ θ.ι.π.   

 Σν δήηεκα ηεο δηεύξπλζεο ηεο δεκνθξαηίαο είλαη έλα  θνκβηθό ζεκείν ηεο ζεκεξηλήο 

θαηάζηαζεο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζην ρώξν, θαη απαηηείηαη λα πξνρσξήζνπκε ζε  

αιιαγέο. 

ΟΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζ ΣΟ ΓΗΔΚΓΗΚΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ, θαζώο θαη γηα ηελ 

έλαξμε - θιείζηκν ησλ θηλεηνπνηήζεσλ  παίξλνληαη από έλα επξύηεξν ζώκα πνπ ζα 

νλνκάδεηαη  πκβνύιην Αληηπξνζώπωλ, θαη απνηειείηαη από ην  Γεληθό πκβνύιην 

ηεο ΠΟΔ - ΟΣΑ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ πξωηνβάζκηωλ ζωκαηείωλ πνπ 

κεηαθέξνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ γεληθώλ ηνπο ζπλειεύζεσλ, κε γλήζηα αλαινγηθόηεηα βάζεη 

ησλ κειώλ ηνπο. Σν λέν απηό όξγαλν - ζώκα, ζα ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ην 

ρξόλν, ζα ςεθίδεη θαη ζα απνθαζίδεη. 

 ΜΔΗΩΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ  ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΖ ΣΟ 31:  Σηα Σπλέδξηα είλαη αλάγθε λα 

εθπξνζωπνύληαη πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη. Η ζεκεξηλή εθπξνζώπεζε  ζπξξηθλώλεη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθόηεηα θαη αιινηώλεη  θαηά πνιύ ηε ζύλζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ. H Μείσζε ηνπ 

κέηξνπ επηηξέπεη ηελ θαιύηεξε εθπξνζώπεζε θάζε ζσκαηείνπ αιιά θαη θάζε άπνςεο. 

 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΠΛΖ ΑΝΟΘΔΤΣΖ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ζε όια ηα όξγαλα.  

 ΔΚΛΟΓΖ  ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ:  Οη αληηπξόζσπνη γηα ην Σπλέδξην εθιέγνληαη ζε  εηδηθέο  

γεληθέο ζπλειεύζεηο,  ζην  ρξνληθό δηάζηεκα (3-4 κελώλ ) πξηλ ην Σπλέδξην. Τν Δ.Σ. ηεο 

Οκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσκέλν λα  ζηέιλεη   άμνλεο απνινγηζκνύ θαη πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζπδεηνύληαη ζηηο εηδηθέο  απηέο γεληθέο ζπλειεύζεηο ζε όια ηα ζσκαηεία. 

  ΑΤΜΒΗΒΑΣΟ-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ: 

 α) Καζηεξώλεηαη ην αζπκβίβαζην ζπκκεηνρήο ζηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα όιεο ηεο 

βαζκίδαο γηα όζνπο θαηέρνπλ ζέζεηο γεληθώλ δηεπζύλζεσλ θαη δηεπζύλζεσλ. 

 Β) Καζηεξώλεηαη ην αζπκβίβαζην ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο ΠΟΕ-ΟΤΑ κε ζέζε ζε 

νπνηνδήπνηε θξαηηθό θπβεξλεηηθό πόζην ή ζέζε ζε νξγαληζκνύο έκκηζζε ή άκηζζε. 

 γ)  Καζηεξώλεηαη ν πεξηνξηζκόο ζηε ζπλερή ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γ.. Καλείο δε κπνξεί 

λα είλαη πάλσ από ηξεηο ζπλερόκελεο ζεηείεο . 

δ)  Θεζπίδεηαη ε αλαθιεηόηεηα όισλ ησλ εθιεγκέλσλ ζην ελδηάκεζν από ηα ηαθηηθά 

ζπλέδξηα δηάζηεκα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ- ΔΙΠΡΑΞΗ ΤΝΓΡΟΜΩΝ: Κακηά  νηθνλνκηθή ζηήξημε από 

θξαηηθνύο, θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο ή όξγαλα ησλ ΟΤΑ. Ζ ζπλδξνκή απνδίδεηαη από ηα 

πξσηνβάζκηα ζσκαηεία θαη όρη κέζα από ην ζύζηεκα  παξέκβαζεο ηνπ εξγνδόηε.  
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