
Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους 
Ο.Τ.Α.» από την πρώτη στιγμή και με ξεκάθαρο 
λόγο ζήτησε έναν ανοικτό διάλογο με όλους τους 
εργαζόμενους και τους Συλλόγους-Μέλη της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να υπάρξουν οι απα-
ραίτητες συγκλίσεις και αμοιβαίες υποχωρήσεις 
για να είναι εφικτή μια συμφωνία για την τροπο-
ποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Ήταν η δική μας παράταξη που πρότεινε οι 
Καταστατικές αλλαγές να γίνουν σε τριτοβάθ-
μιο επίπεδο πρώτα (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και στη συνέχεια 
υποχρεωτικά όλες οι Ομοσπονδίες να ενσωμα-
τώσουν στο Καταστατικό τους όλες τις αλλαγές 
που θα συμφωνηθούν. Παρά την προσπάθεια 
αυτή η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τις ψήφους της Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ. 
και της Δ.Α.Κ.Ε.-Δ.Υ. και με τη συμμετοχή του 
ΜΕ.Τ.Α. στην ψηφοφορία, όπου ουσιαστικά νο-
μιμοποίησε την ψηφοφορία, το Γενικό Συμβούλιο 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την αναβολή του Κατα-
στατικού Συνεδρίου. Η «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ» το Π.Α.ΜΕ. και οι «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙ-
ΝΗΣΕΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ» απείχαν από την ψηφο-
φορία προκειμένου να μη νομιμοποιήσουν την 
λήψη απόφασης για την αναβολή του Καταστατι-
κού Συνεδρίου.

Στη συνέχεια η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟ-
ΠΗ στους Ο.Τ.Α.» επιμόνως, όχι όμως και επι-
τυχώς, ζήτησε από όλες τις παρατάξεις στην 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αφού καταθέσει η κάθε μία ανα-
λυτικά τις προτάσεις αυτές, στη συνέχεια με ευ-
θύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής να αποσταλούν 
στους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας ώστε να 
αποτελέσουν τη βάση ενός προσυνεδριακού δια-
λόγου με όλους τους εργαζόμενους και όπου είναι 
δυνατόν η λήψη σχετικής απόφασης από τις Γενι-
κές Συνελεύσεις.

Στόχος μας την πρώτη ημέρα του Τακτικού 
Συνεδρίου να προκηρυχθεί η πραγματοποίηση 
Καταστατικού Συνεδρίου στη βάση μιας μίνιμουμ 
συμφωνίας.

Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις όσο 
και προκλήσεις τόσο στην Εκτελεστική  Επιτρο-
πή αλλά και στο Γενικό Συμβούλιο στις 19 Φε-
βρουαρίου 2015 όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις 
με τη διαρκή σιωπή τους δεν τοποθετούνται προ-
κειμένου σκοπίμως καμία καταστατική αλλαγή να 
μην υλοποιηθεί και στη συνέχεια να μετατοπίσουν 
τις ευθύνες στην παράταξή μας.

Η παράταξή μας παρά την σκόπιμη άρνηση 
των άλλων παρατάξεων καταθέτει στο 43ο Τακτικό 
Συνέδριο της Ομοσπονδίας τη συνολική της πρό-
ταση προς τους εργαζόμενους και θα επιδιώξει 
την λήψη πολιτικής απόφασης ώστε στο επόμενο 
ενδιάμεσο Συνέδριο, αφού οι Σύλλογοι-Μέλη της 
Ομοσπονδίας συζητήσουν, αποφασίσουν αλλά και 
καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, να υλοποιη-
θούν οι αναγκαίες Καταστατικές αλλαγές.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων 

απαιτεί ΤΩΡΑ ενεργούς εργαζόμενους, συμμε-
τοχική διαδικασία, δημοκρατική λειτουργία στο 
εσωτερικό του, συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύν-
θεση στις απόψεις, ενότητα στη δράση, αλληλεγ-
γύη στη διεκδίκηση, για να έχει μαζικούς, ενωτι-
κούς και αποτελεσματικούς αγώνες.

Η παρέμβασή μας στο οργανωτικό επίπε-
δο κατ’ αρχήν πρέπει να απαντήσει στην ανά-
γκη μίας και ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνω-
σης των εργαζομένων στο χώρο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Δήμοι, Ν.Π.Δ.Δ., και Ν.Π.Ι.Δ.) που 
έχουν εργασιακή σχέση διάρκειας, με παράλλη-
λη βέβαια διασφάλιση της εκπροσώπησής μας, 
χωρίς σκοπιμότητες και αλλοιώσεις σε όλα τα 
επίπεδα (Πρωτοβάθμιος Σύλλογος-Ομοσπονδία-
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Δεύτερο, είναι η αναγκαιότητα της λειτουργί-
ας των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ. Κι αυτό 
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γιατί από 1-1-2011 και την εφαρμογή του προ-
γράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι αναγκαία όσο 
ποτέ άλλοτε ο συντονισμός και η δράση του συνδι-
καλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, σε επίπεδο ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ, που για μας αποτελεί πρώτη προτεραι-
ότητα για το επόμενο χρονικό διάστημα προκει-
μένου να υπάρξει ενοποίηση όλων των αγωνιστι-
κών δυνάμεων.

Τρίτο, είναι η έναρξη του διαλόγου και των 
διαδικασιών για την ύπαρξη μιας Ομοσπονδίας 
των Εργαζομένων στον Α’ και Β’ Βαθμό Αυτοδιοί-
κησης. Χρονική έναρξη της υλοποίησης αυτής της 
πρότασης είναι η οριστικοποίηση των θεσμικών 
αλλαγών (μεταφορά προσωπικού-αρμοδιοτήτων) 
με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και πάντοτε με τη συνερ-
γασία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Ομοσπονδίας των ερ-
γαζομένων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Τέταρτο, η μετατροπή του Κοινωνικού Πολύ-
κεντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε Κέντρο Μελετών και 
Τεκμηρίωσης προκειμένου το συνδικαλιστικό κί-
νημα των Δημοσίων Υπαλλήλων να διαμορφώνει 
και να τεκμηριώνει το συνδικαλιστικό του λόγο 
άλλα και δομημένες προτάσεις με βάση τη διε-
θνή εμπειρία και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής 
πραγματικότητας.

Πέμπτο, είναι η οργανωτική ανασυγκρότηση 
των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων μετά την ενοποίη-
ση των Ο.Τ.Α. όλης της χώρας.

Θα πρέπει με γρήγορες και συντονισμένες 
ενέργειες να υπάρξει μέσα από συνεννόηση και 
δημοκρατικές διαδικασίες ενοποίηση όλων των 
δυνάμεων των εργαζομένων σε ένα Σύλλογο, 
καθώς τα προβλήματα θα οξυνθούν και η πολυ-
διάσπαση το μόνο που θα έχει ως αποτέλεσμα θα 
είναι η εσωστρέφεια και όχι η αντιμετώπιση των 
πραγματικών προβλημάτων των εργαζομένων.

Κινήσεις και τακτικές αλαζονικές και ηγε-
μονικές, θα μας επιστρέψουν σε ένα κλίμα εσω-
στρέφειας και μιζέριας που θα είναι αποτρεπτικό 
στην υλοποίηση του στόχου μας.

Υπάρχει αναγκαιότητα να συμφωνήσουμε σε 
ένα πλαίσιο οργανωτικής δομής του συνδικαλι-
στικού κινήματος των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 
Α΄ Βαθμού που για μας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο Πολεο-
δομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κάθε Δή-
μος και ένας Σύλλογος με στόχο τη σύνθεση και 
την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στη 
δράση και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

2. Στους μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Πειραι-
άς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λπ.) θα πρέ-
πει να αντιμετωπισθεί το συνεχιζόμενο κλίμα πο-
λυδιάσπασης και της ίδρυσης νέων Συλλόγων με 
κύριο κριτήριο της ενδοκλαδικές ή προσωπικές 
αντιθέσεις.

3. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (Νο-
μοί) θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση 
με την ύπαρξη ενός συλλόγου σε επίπεδο Πε-
ριφερειακής Ενότητας (Νομός). Μόνο σε περι-
πτώσεις εξαιρετικές και λόγω της ύπαρξης μεγά-
λης χιλιομετρικής απόστασης από την Πρωτεύου-
σα του Νομού θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 
Σύλλογοι σε επίπεδο Δήμου ή ομάδας όμορων 
Δήμων.

Βασικές μας αρχές για την οργανωτική ανα-
συγκρότηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι:

l Η καθιέρωση στο συνδικαλιστικό κίνημα των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κώ-
δικα ηθικής και δεοντολογίας που θα επιτρέ-
πει να αποτελέσει και καταστατική διάταξη.

l Η χρήση της τεχνολογίας για την καθιέρω-
ση ηλεκτρονικού συνδικαλιστικού βιβλιαρί-
ου με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. ή τον Αριθμό Μη-
τρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.). Δημιουργία 
στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ηλεκτρονικής βάσης δε-
δομένων (Μητρώο Μελών) για την αποφυγή 
προσπάθειας διπλοψηφίας και αμφισβήτησης 
των εκλογικών διαδικασιών.

l Να μην επιτρέπεται με καταστατική διάταξη 
η εγγραφή στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Πρωτοβάθμι-
ων Συλλόγων Πανελλαδικού ή κλαδικού χα-
ρακτήρα.

l Η εγγραφή νέων Συλλόγων-Μελών στη δύ-
ναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να επιτρέπεται να 
πραγματοποιείται μετά από σχετική απόφα-
ση του Γενικού Συμβουλίου μέχρι τις 30 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ του έτους, πριν την έναρξη των δια-
δικασιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην 
Ομοσπονδία (άρθρο 48 του ισχύοντος Κατα-
στατικού).

l Η αναβάθμιση της λειτουργίας των Νομαρχι-
ακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα οποία κα-
λούνται να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη και δράση του συνδικαλιστικού κι-
νήματος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

l Την ίδρυση και λειτουργία των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ των εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, με καταστατική διάτα-



ξη, για τον συντονισμό και την κοινή δράση 
του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζο-
μένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού 
σε επίπεδο Περιφέρειας.

l Την απόκτηση οικονομικής αυτοδυναμί-
ας των συνδικάτων, μέσα από ισχυρότερες 
δομές που για τους εργαζόμενους εγγυώ-
νται ασφάλεια και αποτελεσματικότερη πα-
ρέμβαση και συμβάλλουν έτσι στην πύκνωση 
των δυνάμεών τους, καθώς και με λήψη συ-
γκεκριμένων μέτρων, όπως αυτό της εφαρ-
μογής των διατάξεων (Σ.Σ.Ε. και Ειδικών 
Σ.Σ.Ε.) για την παρακράτηση της συνδικαλι-
στικής εισφοράς μέσα από τη μισθοδοσία. 
Η οικονομική αυτοδυναμία είναι αναγκαίος 
όρος για να μπορούν τα συνδικάτα να προω-
θούν τα όλο και πιο απαιτητικά προγράμματα 
δράσης τους.

l Την ενίσχυση του συνδικαλιστικού στελεχια-
κού δυναμικού με νέες γνώσεις, με νέες δε-
ξιότητες που με την αξιοποίηση της τεχνολο-
γίας θα συμβάλλουν στην προώθηση των στό-
χων του συνδικαλιστικού κινήματος στην άμε-
ση, καθολική, έγκυρη ενημέρωση, αλληλο-
τροφοδότηση με τα μέλη των συνδικάτων και 

τους εργαζόμενους. Η καθολική χρήση του δι-
αδικτύου από όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη 
για άμεση επικοινωνία, ενημέρωση, προβο-
λή των θέσεων του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος προβάλλει σήμερα επιτακτική ανάγκη.

l Οφείλει επίσης το συνδικαλιστικό κίνημα να 
διατηρεί ανοικτό μέτωπο, κατά των φαινομέ-
νων διαφθοράς, πελατοκρατείας, παραγοντι-
σμού. Οφείλει δε να αναδείξει την ηθική διά-
σταση της συλλογικής δράσης με την ίδια τη 
στάση, τη συμπεριφορά, την έκφραση και τη 
δράση των συνδικαλιστικών στελεχών.

l Την αναβάθμιση των Διεθνών Σχέσεων της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την συγκρότηση μέσω κα-
ταστατικής διάταξης Γραμματείας Διεθνών 
Σχέσεων. Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμ-
ματείας Διεθνών Σχέσεων θα είναι μια νέα 
σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας με τα 
συνδικάτα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών 
αλλά και άλλων χωρών που σήμερα ζουν μια 
νέα πραγματικότητα. Ουσιαστική συμμετοχή 
και μεγαλύτερη παρέμβαση τόσο στα Ευρω-
παϊκά Συνδικάτα όσο και στις επιτροπές που 
λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
από το Πρωτοβάθμιο,  Δευτεροβάθμιο έως και Τριτοβάθμιο επίπεδο

Σε ό,τι αφορά στις καταστατικές αλλαγές 
σε σχέση με την εγγραφή εργαζομένων, στους 
πρωτοβάθμιους Συλλόγους, με ελαστικές ή προ-
σωρινές μορφές εργασίας μόνο με διάλογο και 
την απαιτούμενη συναίνεση μπορούν να γίνουν 
και εφόσον γίνουν, θα αποτελούν κοινούς και ενι-
αίους κανόνες για όλα τα επίπεδα.

Ξεκαθαρίζουμε όμως με σαφήνεια πως 
όποιες αλλαγές συμφωνηθούν δεν είναι δυνα-
τόν να μην αφορούν στη συνέχεια το Καταστατι-
κό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Όσοι φωνάζουν π.χ. στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά 
σιωπούν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ξεκάθαρο πως άλ-
λους στόχους εξυπηρετούν!!! Πρέπει επιτέλους 
να μπει τέλος στην υποκρισία!!!

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί η 
«επιλεκτική» εφαρμογή του Καταστατικού σε 
επίπεδο Πρωτοβάθμιου Συλλόγου ή της Ομο-
σπονδίας κατά καιρούς, από συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις  ανάλογα με τις ευκαιριακές πλειοψη-

φίες που διαμορφώνονται είτε σε Γενικές Συνε-
λεύσεις, είτε σε Διοικητικά Συμβούλια. Κάτι τέτοιο 
συνιστά αλλοίωση της γνήσιας έκφρασης των ορ-
γάνων του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα 
επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι δυνα-
τόν να επιτρέψουμε δυνατότητα εργοδοτικών 
παρεμβάσεων στην διαμόρφωση των οργάνων 
των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων ή των Ομοσπον-
διών μέσω προσλήψεων εργαζομένων με σχέ-
σεις εργασίας υπό καθεστώς ομηρίας που προ-
σλαμβάνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα και μη αντικειμενικό τρόπο και που πολύ πι-
θανόν σύντομα να μην εργάζονται στο Δημόσιο. 
Όταν σήμερα το 90% των εργαζομένων με ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας που προσλαμβάνονται κύ-
ρια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εργαζόμε-
νοι μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασί-
ας, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και δίμηνων για έκτακτες ανάγκες.



Το πρόβλημα του συνδικαλιστικού κινήματος 
την περίοδο αυτή αλλά και των εργαζομένων με 
ελαστικές σχέσεις εργασίας είναι η κλιμάκωση 
του αγώνα ΟΛΩΝ μας για την ανατροπή των πο-
λιτικών των μνημονίων και της τρόικα και όσων 
τις υπηρετούν, την αποτροπή των χιλιάδων απο-
λύσεων εργαζομένων μέσω της διαθεσιμότητας 
και της επαναπρόσληψής τους, του επανέλεγχου 
μετατροπής των Συμβάσεων με διαφορετικά κρι-
τήρια και της προσχηματικής «αξιολόγησης» Δο-
μών και Ανθρώπινου Δυναμικού, την κατάργηση 
αυτών των μορφών απασχόλησης και την πρό-
σληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ενός δίκαιου 
και αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων για 
την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών. 

Άλλωστε, όλοι στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμφω-
νούμε για την εγγραφή και την συνδικαλιστική 
κάλυψη των εργαζομένων αυτών στα Πρωτο-
βάθμια Σωματεία της Ομοσπονδίας, κάτι που έχει 
γίνει στην πλειοψηφία των Συλλόγων.

Προτεραιότητά μας την πιο δύσκολη περίο-
δο για τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστι-
κό κίνημα των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι τα 
πραγματικά προβλήματά τους και ΟΧΙ ο πόλεμος 
χαρακωμάτων που είναι μακριά από τις αγωνίες 
των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων και που 
τις περισσότερες φορές εντάσσεται σε παραταξι-
ακούς σχεδιασμούς και μικροκομματικά συμφέ-
ροντα.

Αναλυτικά η πρότασή μας για την εγγραφή σε 
Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο 
επίπεδο αφορά:

1. Όσους εργαζόμενους απασχολούνται με 
προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. και αναμέ-
νουν το διορισμό τους.

2. Όσους εργαζόμενους έχουν αμετάκλητες 
δικαστικές αποφάσεις που μετατρέπονται οι συμ-
βάσεις τους σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου και αναμένουν τη δημοσίευση της κατάταξής 
τους σε Φ.Ε.Κ.

3. Όσους εργαζόμενους έχουν πάνω από δύο 
(2) 8μηνες Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στον 
ίδιο φορέα.

4. Τους εργαζόμενους στις Κοινωνικές Δομές 
των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Η.Φ.Η., 
Κ.Δ.Η.Φ., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., κ.λπ.), που 
απασχολούνται συνεχώς πάνω από δύο (2) χρόνια.

5. Τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα προ-
γράμματα Ε.Σ.Π.Α. που απασχολούνται συνεχώς 
πάνω από δύο (2) χρόνια.

Βασική προϋπόθεση όμως για την υλοποίη-
ση των πιο πάνω καταστατικών αλλαγών είναι 
ότι θα συμφωνηθεί η εφαρμογή από όλους χω-
ρίς την επόμενη ημέρα να ξεκινήσει πάλι η αμφι-
σβήτηση για την εφαρμογή των Καταστατικών των 
Συνδικαλιστικών Οργάνων σε όλα τα επίπεδα.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» 
είναι ανοιχτή για συζήτηση και στις προτάσεις των 
άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων για την τροπο-
ποίηση του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Τροποποιήσεις που θα έχουν στόχο ενεργούς 
εργαζόμενους, συμμετοχική διαδικασία, δημο-
κρατική λειτουργία στο εσωτερικό του συνδικα-
λιστικού κινήματος, συνδικαλιστική αυτογνωσία, 
σύνθεση στις απόψεις, ενότητα στη δράση, αλ-
ληλεγγύη στη διεκδίκηση, για να έχει μαζικούς, 
ενωτικούς και αποτελεσματικούς αγώνες.

Καταθέτοντας τη συνολική μας άποψη και θέση για τη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος, 
καλούμε όλους όσους πραγματικά επιθυμούν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, ώστε μέσα 
από μια δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης, που φυσικά θα συμπεριλαμβάνει αποφάσεις 
Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων-Μελών να διαμορφωθούν συνολικά οι προτεινόμενες 
καταστατικές και οργανωτικές αλλαγές.

Κάθε άλλη διαδικασία θα αποτελεί απλώς… «προφάσεις εν αμαρτίαις»!!! και το άλλοθι για 
την έκδοση ακόμα ανούσιων και ψευδέστατων ανακοινώσεων.

Αθήνα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 
 της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»


