
  

 Προς: 

 Τα Μέλη και τους Φίλους 

 της «ΣΥΝΔΙΚΑΣΙΤΙΚΗΣ  

 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 

 

Συνάδελφοι, 

 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, βρισκόμαστε περίπου ενάμιση μήνα πριν την 

πραγματοποίηση του 43ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28, 29, και 30 

Απριλίου 2015 στην Αθήνα  με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Διοικητικός - Οικονομικός Απολογισμός. 

2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. 

3. Πρόγραμμα Δράσης - Προϋπολογισμός. 

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 

5. Ψηφοφορία για την εκλογή των  οργάνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Αντιπροσώπων 

στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εκπροσώπων στα Ταμεία. 

 

Το 43ο Τακτικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL 

ATHENES» (Μ. Βόδα 2 – 6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700). Με νεότερη ανακοίνωση 

της παράταξης θα σας ενημερώσουμε και για το αναλυτικό πρόγραμμα του 

Συνεδρίου. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας άρθρο 48: Μεταβατική 

διάταξη προβλέπεται στην παρ.2 ότι: 

 

«Η εκλογή των Αντιπροσώπων-Συνέδρων της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται την 

χρονική περίοδο από το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της διεξαγωγής του 

Τακτικού Συνεδρίου μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του 

Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.». 

 

Μετά την γνωστοποίηση της προκήρυξης του 43ου Τακτικού Συνεδρίου της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τις ημερομηνίες που καθορίστηκαν για την πραγματοποίησή του 

(27, 28, 29 και 30 Απριλίου 2015), οι ημέρες έναρξης διεξαγωγής των αρχαιρεσιών 

για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία είναι αυτή της 1ης Δεκεμβρίου 

2014 και καταληκτική η ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. 



Σύμφωνα με τα πιο πάνω καμία εκλογή Αντιπροσώπων δεν μπορεί να 

νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. 

Συνημμένα σας στέλνουμε τα αναγκαία έγγραφα της Ομοσπονδίας όπου 

καταγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Αντιπροσώπων 

στο 43ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ομοσπονδίας. 

 

Απαραίτητες για τη ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των Αντιπροσώπων του Συλλόγου 

σας, είναι οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 

1. Η εφαρμογή του άρθρου 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας για 

το ποιοι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες για την εκλογή 

Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. 

2. Η χρησιμοποίηση των οδηγιών και των εντύπων που εστάλησαν στους 

Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας με το με αριθμ. πρωτ.: 2/5-1-2015 και που 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (http://www.poeota.gr) και η 

αποστολή των αναγκαίων δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

Καταστατικού. 

3. Η οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας. 

 Ο Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή των συνδρομών για τα εγγεγραμμένα 

μέλη του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την 

εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. 

 Η μηνιαία συνδρομή κατά φυσικό μέλος (0,60 ευρώ) που περιλαμβάνει και 

την συνδρομή στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο στην 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο λογαριασμό με αριθμό 

5118071303640. 

 Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ισχύοντος 

Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ο Σύλλογος-Μέλος που δεν οφείλει στην 

Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνδρομές παραπάνω από δύο (2) 

συμπληρωμένους μήνες, δηλαδή να έχει καταβάλλει τις εισφορές που οφείλει 

μέχρι τις 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015. 

 

Συνάδελφοι, 

 Το Συνδικαλιστικό κίνημα το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να 

προχωρήσει στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του, της ανανέωσης, της 

επαναδιαπραγμάτευσης και επαναπροσδιορισμού των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

του. 

 Αποτελεί κοινωνική ευθύνη και χρέος απέναντι στους εαυτούς μας, στους 

εργαζόμενους και στους νέους ανθρώπους να αλλάξουμε πορεία. Να 

καταδικάσουμε τη διαφθορά, την πολιτική της συνθηκολόγησης, την ιδεολογία της 

ανοχής στη βία και στη βαρβαρότητα του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. 

http://www.poeota.gr/


 Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία το απαιτεί. Οι δύσκολες εποχές που 

διανύουμε το προστάζουν. Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» 

έρχεται να αφυπνίσει τις υγιείς δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

 Σήμερα που βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη και κρίσιμη πολιτική 

κατάσταση είναι αναγκαία η δυναμική και ενισχυμένη παρουσία της παράταξής 

μας στη λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ώστε μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 

 

 Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώνα για την αποκατάσταση, 

προστασία και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και 

εργασιακών δικαιωμάτων μας. 

 Να αγωνιστούμε για την πραγματική ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων 

που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η τρόικα. 

 Να παλέψουμε για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων, των 

Δημοσίων αγαθών, του Κοινωνικού κράτους. 

 Να δημιουργήσουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημόσιο και 

Κοινωνικό χαρακτήρα. 

 

Συνάδελφοι, 

Γι’ αυτό η παρουσία όλων των Μελών και Φίλων της παράταξης στις 

εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή Αντιπροσώπων στο 43ο Τακτικό Συνέδριο της 

Ομοσπονδίας, είναι υποχρέωσή μας. 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εμπιστεύονται πλέον μόνο την 

παράταξή μας για την μέχρι σήμερα παρουσία της στη λειτουργία της 

Ομοσπονδίας αλλά και στην καθημερινή μάχη που δώσαμε για την ανατροπή της 

ακραίας, βάρβαρης, νεοφιλελεύθερης πολιτικής που οδήγησε το σύνολο των 

εργαζομένων και της κοινωνίας στην φτώχεια και στην εξαθλίωση. 

Η υπευθυνότητα, η μαχητικότητα και η καθημερινή παρουσία μας σε κάθε 

μάχη των εργαζομένων είναι η ελπίδα στους εργαζόμενους για τη συνέχιση του 

αγώνα προς όφελος και μόνο των συμφερόντων των εργαζομένων. 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη και ουσιαστική παρουσία της 

παράταξής μας στο 43ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας είναι η κινητοποίηση 

και η συστράτευση όλων των Μελών και Φίλων για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα 

και να υπάρξει συνέχιση της αγωνιστικής και κινηματικής μας παρουσίας. 

Για να διαμορφώσουμε τρόπους μαζικής και ουσιαστικής συμμετοχής στη 

δράση και στη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικών στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Και σε αυτή την προσπάθεια η παράταξή μας με τα αξιόπιστα 

συνδικαλιστικά της στελέχη που αγωνίζονται για τα ταξικά συμφέροντα εκείνων 

που εκπροσωπούν, που θα ενώνουν και δεν θα διαιρούν, θα έχει και το επόμενο 

χρονικό διάστημα πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. 



Συνάδελφοι, 

 Στο επερχόμενο 43ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας  μοναδικός στόχος 

και επιδίωξή μας είναι η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για τα οξυμμένα 

προβλήματα των εργαζομένων και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Γι΄ αυτό, η αυστηρή τήρηση του Καταστατικού για την εκλογή 

Αντιπροσώπων, η συμμετοχή μας στα ψηφοδέλτια της παράταξης, η μαζική 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων στις εκλογικές διαδικασίες είναι η μόνη 

απάντηση σε αυτούς που θέλουν να μας αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά 

και οξυμμένα προβλήματα των εργαζομένων. 

 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της  

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.: http://www.poeota.gr/sindanatropi • e-mail: sindanatropi@poeota.gr 

 


