
 
  
 Προς: 
 Τα Μέλη και τους Φίλους 
 της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 στους Ο.Τ.Α.» 
 
 
Συνάδελφοι, 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, το 47ο 
Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 έως και την ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 στο Ξενοδοχείο 
«NOVOTEL ATHENES» (Μιχ. Βόδα 4-6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700). 

Ήδη, βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του 47ου Ενδιάμεσου 
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας. 

Σας ενημερώνουμε ότι, τα αναγκαία έγγραφα της Ομοσπονδίας όπου 
καταγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων 
καθώς και το οριστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 47ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και στο LINK: ΣΥΝΕΔΡΙΑ. 

Ο κάθε Σύνεδρος θα πρέπει να μεριμνήσει από μόνος του για την διαμονή του 
στην Αθήνα, ενώ τα έξοδα συνολικά της συμμετοχής του στο Συνέδριο καλύπτονται 
από τον Σύλλογο, μιας και η Ομοσπονδία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. 

Η προσέλευση των Συνέδρων, Μελών και Φίλων της Παράταξης, θα πρέπει 
να προγραμματισθεί από την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, καθώς το 
απόγευμα έχει προγραμματισθεί η πραγματοποίηση του 3ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» όπως 
αναλυτικά σας ενημερώναμε με προηγούμενο έγγραφό μας (31 Οκτωβρίου 2019). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυναμική παρουσία της Παράταξής μας είναι 
η έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή ΟΛΩΝ των Αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί 
και ανήκουν στη δύναμη της Παράταξής μας, στις εργασίες του 47ου Ενδιάμεσου 
Συνεδρίου. 

Προϋπόθεση συμμετοχής των Αντιπροσώπων είναι και η εξόφληση των 
συνδρομών των Συλλόγων-Μελών, βάσει των εγγεγραμμένων Μελών τους, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων 
στην Ομοσπονδία. 



Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος που έχει εξοφλήσει τις 
οικονομικές  υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία για το διάστημα έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2019. 
Συνάδελφοι, 

Τα τελευταία χρόνια η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» ως 
πρώτη συνδικαλιστική δύναμη, έχει και την κύρια ευθύνη στην καθημερινή 
λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και ρόλο πρωταγωνιστικό και καθοριστικό. Η μόνη 
συνδικαλιστική παράταξη χωρίς κομματικό αλλά με σαφή πολιτικό προσδιορισμό, 
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τα γεγονότα και τις εξελίξεις, με κριτικό πνεύμα 
και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτο σεβασμό στις συλλογικές, 
δημοκρατικές  διαδικασίες. Χωρίς εξαρτήσεις και κομματική καθοδήγηση παραμένει 
ιδεολογικά προσηλωμένη στον κόσμο της εργασίας και της προάσπισης αλλά και 
ανάπτυξης των δικαιωμάτων τους, δίνουμε ένα μακροχρόνιο και επίπονο αγώνα. 

Αυτή τη δύσκολη περίοδο η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  στους Ο.Τ.Α.» 
ως ένα αξιακό, κινηματικό συνδικαλιστικό ρεύμα που «ΕΣΠΑΣΕ» τις κομματικές 
γραμμές έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. 

Μέσα από ένα δημιουργικό και ουσιαστικό διάλογο έχουμε χρέος απέναντι 
στους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Να αναδείξουμε 
και να διεκδικήσουμε λύσεις ζωτικών προβλημάτων που βελτιώνουν τη θέση των 
εργαζόμενων. Να παραμερίσουμε τις συνδικαλιστικές σκοπιμότητες και με κοινούς 
στόχους να υπερβούμε την απογοήτευση, οργανώνοντας τους αγώνες αποσκοπώντας 
σε ένα πλατύ λαϊκό κίνημα, που δυνάμει της ενεργούς μαζικής συμμετοχής, θα θέσει 
με αποφασιστικότητα όλα τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Διεκδικώντας λύσεις στα 
χρόνια προβλήματα του κλάδου και απαιτώντας Τοπική Αυτοδιοίκηση με Δημόσιο 
και Κοινωνικό χαρακτήρα στην υπηρεσία των πολιτών. 

 
Αθήνα, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής 

της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»  
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