
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014, το 1

ο
 

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της νέας συνδικαλιστικής παράταξης στους Ο.Τ.Α. Α’ 

Βαθμού με την επωνυμία «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.». 

Σε μια δύσκολη εποχή, όπου το συνδικαλιστικό κίνημα αμφισβητείται πολλές 

φορές δίκαια και άλλες άδικα και υπονομευτικά, η νέα συνδικαλιστική παράταξη 

φιλοδοξεί να εκφράσει τις υγιείς, αγωνιστικές, ακομμάτιστες αλλά βαθιά 

πολιτικοποιημένες δυνάμεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Απορρίπτοντας και καταγγέλλοντας κάθε προσπάθεια κομματικού και συντεχνιακού 

συνδικαλισμού επιδιώκει να ενσωματώσει τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και συμμαχιών 

ώστε με ευελιξία και μαχητικότητα να αγωνιστούμε για την ανατροπή της 

νεοφιλελεύθερης λαίλαπας που τέσσερα (4) χρόνια τώρα ροκανίζει τα εργασιακά 

δικαιώματα και το Κοινωνικό κράτος. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» απευθύνει κάλεσμα 

ενότητας όλων των εργαζομένων για τη συγκρότηση ενός συνδικαλιστικού 

κινήματος που δεν θα απαξιώνει τον ίδιο του τον εαυτό, δεν θα διστάζει να 

αναλάβει βάρη και ευθύνες αλλά  που θα αγωνιστεί για να δοθούν λύσεις στα μικρά 

και μεγάλα προβλήματα του κλάδου, που θα κλιμακώσει και θα διευρύνει τον διαρκή 

αγώνα με στόχο την πλήρη αποδέσμευση από τις επιταγές των μνημονίων και της 

τρόικα!!! 

Σήμερα, στην πιο δύσκολη και κρίσιμη πολιτική κατάσταση, που μπαίνει σε 

αμφισβήτηση καθημερινά ακόμα και το δικαίωμα στην εργασία, που η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αλλά συνολικά η Δημόσια Διοίκηση βρίσκεται μπροστά στην 

οικονομική, λειτουργική και θεσμική κατάρρευση το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να 

οργανώσει τη νέα παρέμβασή του για νέους μαζικούς, ενωτικούς και 

αποτελεσματικούς αγώνες. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» μπαίνει μπροστά σε αυτή 

την προσπάθεια με επιδίωξη την συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου με όλες τις 

κοινωνικές ομάδες που θα αντιπαλέψουν τη λαίλαπα των μέτρων του μνημονίου, θα 

αναχαιτίσουν την επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων μας και θα υπερασπιστούν 

τις κοινωνικές κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

 

Αθήνα, Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

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

 


