
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ενισχυθήκαμε, συνεχίζουμε πιο δυναμικά, έχοντας την εμπιστοσύνη των εργαζομένων!!! 

 
Το 46ο Τακτικό-Εκλογικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανέδειξε ως πρώτη 

δύναμη, με μεγάλη διαφορά και με ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά, 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. Το εκλογικό 
αποτέλεσμα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας αγωνιστικής περιόδου με στόχο την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την σταδιακή ανάκτηση αλλά και 
διεύρυνση όσων δικαιωμάτων χάθηκαν στην πολιτική βιαιότητα των μνημονίων τα 
προηγούμενα χρόνια. 

Απέναντι στον κομματικό-επαγγελματικό συνδικαλισμό που επιτάσσει την 
ένταξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε σκοπιμότητες και στρατηγικές 
κομμάτων, απέναντι στην συστηματική συκοφάντηση μερίδας ηλεκτρονικών 
μέσων δήθεν πληροφόρησης που στρατεύτηκαν στο πλευρό αντίπαλων 
παρατάξεων για ίδιο όφελος εξαπολύοντας έναν ελεεινό πόλεμο 
παραπληροφόρησης κατά της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους 
Ο.Τ.Α.», οι εργαζόμενοι εμπιστεύτηκαν για μια ακόμη φορά την παράταξή μας για 
την επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο 
και την καθημερινότητά τους. Οι εργαζόμενοι κόντρα στον μεθοδευμένο 
αποπροσανατολισμό των εργαζομένων από τα πραγματικά προβλήματα, αλλά και 
κόντρα στις συνεχείς προσπάθειες χειραγώγησης της ψήφου από παρεμβάσεις 
κομματικών και πολιτικών παραγόντων προς τους συνέδρους, απέδειξαν πως 
συνειδητά γυρίζουν την πλάτη στα κομματικά φερέφωνα, τους συνδικαλιστές-
υπασπιστές, στους κομματικούς και παραταξιακούς κομισάριους. 

Σε μία κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι 
Αντιπρόσωποι των Συλλόγων στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παρά 
την αρχική προσπάθεια των παρατάξεων Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. και ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. για 
μια ακόμη φορά να «μεταφέρουν» την συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα 
του κλάδου σε μια άγονη αντιπαράθεση για εγγραφή νέων Συλλόγων την τελευταία 
στιγμή, αλλά και αποκλεισμό Συλλόγων στην λογική του μικροπαραταξιακού 



ψηφοθηρικού παζαριού, επέβαλαν οι ίδιοι να πραγματοποιηθεί τελικά ένα Συνέδριο με 
κεντρικό θέμα τόσο τα καθημερινά προβλήματα όσο και την ανάγκη για ενιαία, 
ενωτική και μαζική διεκδίκηση των αυτονόητων αιτημάτων του κλάδου. 

Παρά το κλίμα έντασης και τους μηχανισμούς προπαγάνδας που φάνηκε να 
κινητοποιούν οι «αυτοαποκαλούμενες» αριστερές παρατάξεις μαζί με το μιντιακό 
εγχώριο κατεστημένο, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέδειξαν και 
πάλι 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. στην 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 κάθε λογής 
κομματικοί και κυβερνητικοί παράγοντες. Εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, δεν 
υποχώρησαν ούτε συνεργάστηκαν για ίδιο παραταξιακό όφελος με Μέσα Μαζικής 
Παραπληροφόρησης που εκβίαζαν με μισαλλόδοξα και άκρως συκοφαντικά 
δημοσιεύματα επειδή δεν έγιναν αποδεκτές οι… «οικονομικές προτάσεις τους». 
Εκείνους που είναι σίγουροι πως και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν ως πρώτο 
μέλημα το συμφέρον των εργαζομένων και όχι των κομμάτων. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» κόντρα σε όλους, πιο 
δυνατή, πιο αποφασισμένη, ανανέωσε για μια ακόμη τριετία τη σχέση εμπιστοσύνης 
της με τους εργαζόμενους. Δεσμευόμαστε με αλήθεια και ειλικρίνεια να 
βρισκόμαστε και το επόμενο χρονικό διάστημα στην πρώτη γραμμή των αγώνων 
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, Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της  
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