
 

 

 
 

 

 

 Προς: 

 Τα μέλη και τους φίλους 

 της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.  

 

Συνάδελφοι, 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, το 42
ο
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 

2 και την ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» 

(Μιχ. Βόδα 2-6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700). 

 

Ήδη, βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του 42
ου

 Ενδιάμεσου 

Συνεδρίου της Ομοσπονδίας. 

 

Συνημμένα σας στέλνουμε τα αναγκαία έγγραφα της Ομοσπονδίας όπου 

καταγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των αντιπροσώπων 

καθώς και το σχέδιο του προγράμματος εργασιών. 

 

Ο κάθε σύνεδρος θα πρέπει να μεριμνήσει από μόνος του για την διαμονή του 

στην Αθήνα, ενώ τα έξοδα συνολικά της συμμετοχής του στο Συνέδριο καλύπτονται 

από τον Σύλλογο, μιας και η Ομοσπονδία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. 

 

Η προσέλευση των Συνέδρων, μελών και φίλων της παράταξης, θα πρέπει να 

προγραμματισθεί από την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 καθώς το απόγευμα 

έχει προγραμματισθεί η πραγματοποίηση του 3
ου

 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της 

Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. όπως αναλυτικά σας ενημερώνουμε με άλλο έγγραφό μας. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυναμική παρουσία της παράταξής μας είναι 

η έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή ΟΛΩΝ των αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί 

και ανήκουν στη δύναμη της παράταξής μας στις εργασίες του Συνεδρίου. 

 

Προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων είναι και η εξόφληση των 

συνδρομών των Συλλόγων-Μελών, βάση των εγγεγραμμένων μελών τους, όπως 



αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων 

στην Ομοσπονδία. 

 

Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος που έχει εξοφλήσει τις 

οικονομικές  υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία για το διάστημα μέχρι 30 

Σεπτεμβρίου 2013. 

 

Συνάδελφοι, 

     

Τα τρία (3) τελευταία χρόνια η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ως πρώτη συνδικαλιστική 

δύναμη που έχει και την κύρια ευθύνη στην καθημερινή λειτουργία της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α. είχε ρόλο πρωταγωνιστικό και καθοριστικό. Ήδη από το 2010 κομματικά 

ανένταχτοι χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και καθοδήγηση αλλά ιδεολογικά απολύτως 

προσηλωμένοι στον κόσμο της εργασίας και της προάσπισης αλλά και ανάπτυξης των 

δικαιωμάτων τους, δίνουμε ένα τιτάνιο αγώνα κόντρα στις μνημονιακές πολιτικές. 

 

Αυτή τη δύσκολη περίοδο η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ως ένα αξιακό, κινηματικό 

συνδικαλιστικό ρεύμα που «ΕΣΠΑΣΕ» τις κομματικές γραμμές έχει μεγαλύτερη 

ευθύνη. 

 

Μέσα από ένα δημιουργικό, ουσιαστικό διάλογο στο 3
ο
 Τακτικό Συνέδριο της 

παράταξής μας, η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. πρέπει άμεσα να επανασχεδιάσει την 

στρατηγική της, να οργανώσει τους αγώνες της για την ανατροπή των πολιτικών των 

μνημονίων. Διεκδικώντας και απαιτώντας Τοπική Αυτοδιοίκηση με Δημόσιο και 

Κοινωνικό χαρακτήρα στην υπηρεσία των πολιτών. 

 
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

 

 

Π.Α.Σ.Κ.Ε.–Ο.Τ.Α.: http://www.poeota.gr/paskeota • e-mail: paskeota@poeota.gr 
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