
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Είμαστε όρθιοι και ζωντανοί… συνεχίζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ πιο δυναμικά!!! 

 

Το 43ο Τακτικό-Εκλογικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανέδειξε ως πρώτη 

δύναμη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

στους Ο.Τ.Α.». Τη μόνη ακομμάτιστη, ακηδεμόνευτη, κινηματική παράταξη που 

αναδείχθηκε μέσα από τους καθημερινούς αγώνες για την κατάργηση των 

μνημονίων, την αποτροπή των απολύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, την διασφάλιση 

του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και αποτελεί εγγυητή για την αρχή μιας νέας αγωνιστικής περιόδου με στόχο την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Απέναντι σε ένα σκληρό σκηνικό τεχνητής πόλωσης που έστησαν οι 

εκπρόσωποι των παραδοσιακών καθεστωτικών-κομματικών παρατάξεων, που 

μόνο στόχο είχαν και έχουν τον αποπροσανατολισμό των εργαζομένων από τα 

πραγματικά προβλήματα, αλλά και κόντρα στις συνεχείς προσπάθειες χειραγώγησης 

της ψήφου από παρεμβάσεις κομματικών και πολιτικών παραγόντων της παράταξης 

ΜΕ.Τ.Α.-Π.Α.Σ.Κ.Ε./Ο.Τ.Α. προς τους συνέδρους, οι εργαζόμενοι απέδειξαν πως 

συνειδητά γυρίζουν την πλάτη στα κομματικά φερέφωνα, τους συνδικαλιστές-

υπασπιστές, στους κομματικούς κομισάριους. 

Σε μία κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντί οι 

Αντιπρόσωποι των Συλλόγων στο Συνέδριο να συζητήσουν για τα προβλήματα 

του κλάδου έγιναν μάρτυρες φαιδρών παραταξιακών τακτικών του κομματικού 

(Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.) και του νεοκυβερνητικού-εργοδοτικού (ΜΕ.Τ.Α.-Π.Α.Σ.Κ.Ε./Ο.Τ.Α.) 

συνδικαλισμού. 

Για μια ακόμη φορά επέλεξαν την σύγκρουση για το εάν θα νομιμοποιηθούν 

Σύλλογοι που δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι, όπως η συντριπτική 

πλειοψηφία των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας. Όπως ήταν αναμενόμενο την 

τελευταία ημέρα του Συνεδρίου όλοι οι Σύλλογοι που «αδυνατούσαν» να πληρώσουν, 

πλήρωσαν και νομιμοποιήθηκαν, αφού όμως για μια ακόμα φορά χάθηκε σκόπιμα η 

ευκαιρία να συζητηθούν τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. 

Παρά το κλίμα έντασης όμως και τους μηχανισμούς προπαγάνδας όπου σε 

αγαστή συνεργασία φάνηκε να έχουν οι «αυτοαποκαλούμενες» αριστερές 

παρατάξεις με το μιντιακό εγχώριο κατεστημένο, οι εργαζόμενοι στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση ανέδειξαν για πρώτη φορά στην ιστορία του συνδικαλιστικού 



κινήματος, πρώτη δύναμη, παράταξη που δεν έχει αναφορά σε κόμμα του 

πολιτικού κατεστημένου. Οι εργαζόμενοι εμπιστεύτηκαν την 

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.». Εμπιστεύτηκαν την 

εκπροσώπησή τους σε εκείνους που την σκληρή μνημονιακή περίοδο των 

προηγούμενων ετών στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με ανιδιοτέλεια, 

αναδεικνύοντας την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την πιο μάχιμη και δυναμική Ομοσπονδία στο 

χώρο του Δημοσίου και όχι μόνο!!! 

Εκείνους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα στα μεγάλα αλλά και 

στα καθημερινά μικρά προβλήματα στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε κάθε γωνιά της 

χώρας. Εκείνους που αρνήθηκαν να υποταχθούν σε κομματικούς μηχανισμούς 

όπως τα «ταξίματα» και οι υποσχέσεις που έδιναν και έπαιρναν από κάθε λογής 

κομματικό παράγοντα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (Βουλευτές, Δημάρχους, Πολιτευτές, 

Γραμματείς Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανώσεων)!!! Εκείνους που είναι σίγουροι 

πως και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν ως πρώτο μέλημα το συμφέρον των 

εργαζομένων και όχι των κομμάτων. 

Εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν με τα βαρίδια του παρελθόντος που όμως 

ευχαρίστως ενσωμάτωσε στο ψηφοδέλτιό του το ΜΕ.Τ.Α.-Π.Α.Σ.Κ.Ε./Ο.Τ.Α., οι 

δήθεν εκφραστές του νέου (Οδυσσέας Ντριβαλάς-πρώην Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

με την Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ. μέχρι χθες, Στέλιος Μαριδάκης-Περιφερειακός Σύμβουλος 

του Γιάννη Σγουρού και υποστηρικτής του σχεδίου του για την ιδιωτικοποίηση της 

Διαχείρισης των Απορριμμάτων, Κώστας Ζέρβας-πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου 

Εργαζομένων του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας που ζητούσε μαζί με τους Σίμο 

Δανιηλίδη και Γιάννη Μπουτάρη, την επέμβαση των Μ.Α.Τ. για την άμεση 

κατασκευή του Σ.Μ.Α. Ευκαρπίας). 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» κόντρα σε όλους, 

ανανέωσε για μια ακόμη τριετία τη σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους. 

Δεσμευόμαστε με αλήθεια και ειλικρίνεια να βρισκόμαστε και το επόμενο χρονικό 

διάστημα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την κατάργηση των μνημονίων, την 

ανάκτηση των απωλειών, οικονομικών και θεσμικών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι 

το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

Θα πρωτοστατήσουμε με στόχο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να μην υποταχθεί σε 

κομματικά κελεύσματα και μηχανισμούς εκπροσωπώντας την συντριπτική 

πλειονότητα των εργαζομένων που πιστεύουν πως μόνο ένα ανεξάρτητο 

συνδικαλιστικό κίνημα ο κλάδος και οι εργαζόμενοι θα δουν καλύτερες ημέρες!!! 

 

Αθήνα, Τρίτη 5 Μαΐου 2015 

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 

 


