
 

1
ο
 ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 – 11.00 π.μ. 

ΚΑΡΟΛΟΥ 24 • ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ • ΑΘΗΝΑ 

  

Συνάδελφοι, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, το ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, στις 11.00 το πρωί, 

θα πραγματοποιηθεί το 1
ο
 ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της νέας συνδικαλιστικής 

παράταξης στο χώρο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, της 

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.». 

 

Το Ιδρυτικό Συνέδριο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους 

Ο.Τ.Α.» θα αποφασίσει οριστικά: 

 

1. Τον τίτλο και το λογότυπο της νέας συνδικαλιστικής παράταξης των 

εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους 

Ο.Τ.Α.» 

2. Την ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της νέας συνδικαλιστικής παράταξης, μετά τις 

συμπληρώσεις αλλά και προτάσεις των Μελών και Φίλων της παράταξης. 

3. Την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΑΡΧΕΣ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ της νέας συνδικαλιστικής παράταξης, μετά τις 

συμπληρώσεις αλλά και προτάσεις των Μελών και Φίλων της παράταξης. 

 

Χώρος πραγματοποίησης του 1
ου

 Ιδρυτικού Συνεδρίου θα είναι η αίθουσα 

συσκέψεων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Καρόλου 24 - Πλατεία Καραϊσκάκη - Αθήνα – 3
ος 

Όροφος). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο 1
ο
 Ιδρυτικό Συνέδριο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» έχει κάθε εργαζόμενος στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που 

συμφωνεί με την ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ της νέας 

συνδικαλιστικής παράταξης. 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα επιβαρύνουν 

τον καθένα Σύνεδρο ή την κατά τόπο παράταξη. 

 



Απαραίτητη είναι η παρουσία όλων των συναδέλφων διότι δεν είναι δυνατό να 

επαναληφθεί το ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ λόγω έλλειψης απαρτίας. 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του 1
ου

 ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της 

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» είναι: 

 

10.30 – 11.00: Προσέλευση Συνέδρων – Τακτοποίηση. 

11.00 – 11.10: Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου – Εκλογή Προεδρείου. 

11.10 – 11.30: Εισήγηση-Απολογισμός του απερχόμενου Γραμματέα της Σ.Ε. της 

Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

11.30 – 12.00:  Εισήγηση για την ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της νέας 

συνδικαλιστικής παράταξης. 

12.00 – 12.20:  Εισήγηση για την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ της νέας συνδικαλιστικής 

παράταξης. 

12.20 – 15.30:  Τοποθετήσεις των Συνέδρων στα σχέδια των εισηγήσεων. 

15.30 – 16.00:  Δευτερολογία των Εισηγητών των σχεδίων των Εισηγήσεων. 

             16.00:  Ολοκλήρωση των εργασιών του 1
ου

 ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. 

 

Συνάδελφοι, 

 

Είναι πλέον στο χέρι μας το 1
ο
 ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της νέας 

συνδικαλιστικής παράταξης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

αποτελέσει την αφετηρία για την έκφραση και την συσπείρωση του συνόλου των 

υγειών αγωνιστικών δυνάμεων του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας. 

Έχουμε και τη θέληση αλλά και τη διάθεση να το κάνουμε και πάλι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

 

Αθήνα, Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ιδρυτικού Συνεδρίου 

 


