
  

 Προς: 

 Τα Μέλη και τους Φίλους 

 της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  

 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 

 

Συνάδελφοι, 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, βρισκόμαστε περίπου ένα (1) μήνα πριν την 

πραγματοποίηση του 48ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4, 5, και 6 Μαΐου 

2022 στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής 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. (Γενικό 

Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή) και Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

 

Το 48ο Τακτικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο «PORTO CARRAS» 

(Τηλ.: 23750 77000). Ήδη, με Ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σας έχει ενημερώσει 

για το οριστικό Πρόγραμμα των Εργασιών του Συνεδρίου. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, άρθρο 48, Μεταβατική 

διάταξη προβλέπει 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 48ου Τακτικού Συνεδρίου της 

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

(3, 4, 5 και 6 Μαΐου 2022), οι ημέρες έναρξης διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών για 

την εκλογή Αντιπροσώπων-Συνέδρων στην Ομοσπονδία είναι αυτή της 1ης 

Δεκεμβρίου 2021 και καταληκτική η ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, καμία εκλογή Αντιπροσώπων-Συνέδρων δεν 

μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 

1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022. 

 

 



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 με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 419/22-11-2021 έγγραφό της 

Ομοσπονδίας και που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

(https://www.poeota.gr), όπως 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 IBAN: 

GR10 0172 1180 0051 1807 1303 640. 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 2022. 
 

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.  

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

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

απευθύνεται στις υγιείς, ανεξάρτητες, ακομμάτιστες, μη καθοδηγούμενες αλλά 

πολιτικοποιημένες δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

Σήμερα που η οικονομική και η πολιτική πορεία της χώρας εξακολουθεί να 

χαράσσεται από νεοφιλελεύθερες πολιτικές, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 

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. 

https://www.poeota.gr/


• Αγωνιστούμε για την πραγματική ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών 

των μνημονίων που συνεχίζουν να επιβάλλουν οι κυβερνήσεις. 

• Παλέψουμε για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων, των Δημοσίων 

αγαθών, του Κοινωνικού κράτους. 

• Δημιουργήσουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημόσιο και 

Κοινωνικό χαρακτήρα, με άμεση κατάργηση κάθε αντισυνταγματικής 

διάταξης που αλλοίωσε την σύνθεση των συλλογικών οργάνων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (μεταφορά αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην 

Οικονομική Επιτροπής και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 

 

Συνάδελφοι, 

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 δίνουμε για την ανατροπή της πιο 

ακραίας, βάρβαρης, νεοφιλελεύθερης πολιτικής που οδήγησε το σύνολο των 

εργαζομένων και την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση. 

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

αγώνα των εργαζομένων είναι η ελπίδα για τη συνέχιση αυτού του αγώνα προς 

όφελος και μόνο των εργαζομένων. 

Για να υπάρξει συνέχιση της ισχυρής αγωνιστικής και κινηματικής μας 

πορείας, βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχημένη, ουσιαστική και νικηφόρα 

παρουσία της παράταξής μας στο 48ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Και γι' 

αυτό απαιτείται η κινητοποίηση και η συστράτευση όλων των Μελών και Φίλων να 

έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

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 και έμπειρα 

συνδικαλιστικά της στελέχη που αγωνίζονται για τα 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 48ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας  μοναδικός στόχος 

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

προβλήματα των εργαζομένων και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Είναι ανάγκη των καιρών να θέσουμε ξεκάθαρους στόχους και να 

αποφασίσουμε το Πρόγραμμα Δράσης που θα ξαναφέρει την ελπίδα 

κινητοποιώντας ενωτικά και μαζικά τους εργαζόμενους για ένα καλύτερο μέλλον. 

Στη βάση της πάγιας θέσης για ένα ακομμάτιστο και ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό 

κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα θέτει σε προτεραιότητα τον κοινό μας 

αγώνα για την προάσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής 



Αυτοδιοίκησης, που θα είναι η μόνη απάντηση σε αυτούς που θέλουν να μας 

αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά και οξυμένα προβλήματα των 

εργαζομένων.  

 

Αθήνα, Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

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 

 


