
Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» 
από την πρώτη στιγμή και με ξεκάθαρο λόγο ζήτη-
σε έναν ανοικτό διάλογο με όλους τους εργαζόμε-
νους και τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες συγκλίσεις 
και αμοιβαίες υποχωρήσεις για να είναι εφικτή μια 
συμφωνία τροποποίησης του Καταστατικού της Ομο- 
σπονδίας.

Ήταν η δική μας παράταξη που πρότεινε οι Κα-
ταστατικές αλλαγές να γίνουν σε τριτοβάθμιο επίπε-
δο πρώτα (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και στη συνέχεια υποχρεωτι-
κά όλες οι Ομοσπονδίες να ενσωματώσουν στο Κα-
ταστατικό τους όλες τις αλλαγές που θα συμφωνη-
θούν. Για μια ακόμη φορά επικράτησε η λογική της 
ψηφοθηρίας και της παραταξιακής σύγκρουσης για 
ζητήματα αυτονόητα με επακόλουθο καμιά ουσιαστι-
κή συζήτηση να μην γίνει και να μην περάσει τελικά 
καμιά Καταστατική αλλαγή.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.ΤΑ.» 
επιμόνως, όχι όμως και επιτυχώς, ζήτησε από όλες 
τις παρατάξεις στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αφού καταθέ-
σει η κάθε μία αναλυτικά τις προτάσεις αυτές, στη 
συνέχεια με ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής να 
αποσταλούν στους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδί-
ας ώστε να αποτελέσουν τη βάση ενός προσυνεδρια-
κού διαλόγου με όλους τους εργαζόμενους και όπου 
είναι δυνατόν η λήψη σχετικής απόφασης από τις Γε-
νικές Συνελεύσεις.

Στόχος στο 44ο Καταστατικό-Οργανωτικό Συνέ-
δριο να υπάρξει η δυνατότητα μιας μίνιμουμ συμφω-
νίας.

Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις όσο και 
προκλήσεις όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν τοπο-
θετήθηκαν προκειμένου σκοπίμως καμία Καταστατι-
κή αλλαγή να μην υλοποιηθεί και στη συνέχεια να με-
τατοπίσουν τις ευθύνες στην παράταξή μας.

Η παράταξή μας παρά την σκόπιμη άρνηση των 
άλλων παρατάξεων καταθέτει στο 44ο Καταστατικό-
Οργανωτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας τη συνολική 
της πρόταση προς τους εργαζόμενους και θα επιδιώ-
ξει να προχωρήσουν οι αναγκαίες Καταστατικές αλ-
λαγές.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων απαι-

τεί ΤΩΡΑ ενεργούς εργαζόμενους, συμμετοχική δια-
δικασία, δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό του, 
συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύνθεση στις απόψεις, ενό-
τητα στη δράση, αλληλεγγύη στη διεκδίκηση, για να έχει 
μαζικούς, ενωτικούς και αποτελεσματικούς αγώνες.

Η παρέμβασή μας στο οργανωτικό επίπεδο κατ’ 
αρχήν πρέπει να απαντήσει στην ανάγκη μίας και 
ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζο-
μένων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δή-
μοι, Ν.Π.Δ.Δ., και Ν.Π.Ι.Δ.) που έχουν εργασιακή σχέ-
ση διάρκειας, με παράλληλη βέβαια διασφάλιση της 
εκπροσώπησής μας, χωρίς σκοπιμότητες και αλλοι-
ώσεις σε όλα τα επίπεδα (Πρωτοβάθμιος Σύλλογος-
Ομοσπονδία-Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Δεύτερο, είναι η αναγκαιότητα της λειτουργίας 
των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ. Κι αυτό για-
τί από 1-1-2011 και την εφαρμογή του προγράμμα-
τος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε 
ο συντονισμός και η δράση του συνδικαλιστικού κινή-
ματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ 
Βαθμού, σε επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, που για μας απο-
τελεί πρώτη προτεραιότητα για το επόμενο χρονικό δι-
άστημα προκειμένου να υπάρξει ενοποίηση όλων των 
αγωνιστικών δυνάμεων.

Τρίτο, είναι η έναρξη του διαλόγου και των διαδι-
κασιών για την ύπαρξη μιας Ομοσπονδίας των Εργα-
ζομένων στον Α’ και Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης. Χρο-
νική έναρξη της υλοποίησης αυτής της πρότασης είναι 
η οριστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών (μεταφορά 
προσωπικού και αρμοδιοτήτων) και πάντοτε με τη συ-
νεργασία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Ομοσπονδίας των ερ-
γαζομένων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Τέταρτο, η μετατροπή του Κοινωνικού Πολύκε-
ντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε Κέντρο Μελετών και Τεκμη-
ρίωσης προκειμένου το συνδικαλιστικό κίνημα των 
Δημοσίων Υπαλλήλων και των εργαζομένων στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση να διαμορφώνει και να τεκμηρι-
ώνει το συνδικαλιστικό του λόγο άλλα και δομημένες 
προτάσεις με βάση τη διεθνή εμπειρία και τις ιδιαιτε-
ρότητες της Ελληνικής πραγματικότητας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.



Πέμπτο, είναι η οργανωτική ανασυγκρότηση 
όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων μετά την ολο-
κλήρωση της ενοποίησης των Ο.Τ.Α. όλης της χώρας.

Θα πρέπει με γρήγορες και συντονισμένες ενέρ-
γειες να υπάρξει μέσα από συνεννόηση και δημο-
κρατικές διαδικασίες ενοποίηση όλων των δυνάμε-
ων των εργαζομένων σε ένα Σύλλογο, καθώς τα προ-
βλήματα θα οξυνθούν και η πολυδιάσπαση το μόνο 
που θα έχει ως αποτέλεσμα θα είναι η εσωστρέφεια 
και όχι η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημά-
των των εργαζομένων.

Κινήσεις και τακτικές αλαζονικές και ηγεμονι-
κές, θα μας επιστρέψουν σε ένα κλίμα εσωστρέφει-
ας και μιζέριας που θα είναι αποτρεπτικό στην υλοποί-
ηση του στόχου μας.

Υπάρχει αναγκαιότητα να συμφωνήσουμε σε ένα 
πλαίσιο οργανωτικής δομής του συνδικαλιστικού κι-
νήματος των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού 
που για μας διαμορφώνεται ως εξής:
1. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο Πολεοδομικό 

Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κάθε Δήμος και 
ένας Σύλλογος με στόχο τη σύνθεση και την καθο-
λική συμμετοχή των εργαζομένων στη δράση και 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

2. Στους μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσ-
σαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λπ.) θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί το συνεχιζόμενο κλίμα πολυδιά-
σπασης και της ίδρυσης νέων Συλλόγων με κύριο 
κριτήριο της ενδοκλαδικές ή προσωπικές αντιθέ-
σεις.

3. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομοί) θα 
πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση με την 
ύπαρξη ενός συλλόγου σε επίπεδο Περιφερεια-
κής Ενότητας (Νομός). Μόνο σε περιπτώσεις εξαι-
ρετικές και λόγω της ύπαρξης μεγάλης χιλιομετρι-
κής απόστασης από την Πρωτεύουσα του Νομού 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν Σύλλογοι σε 
επίπεδο Δήμου ή ομάδας όμορων Δήμων.

Βασικές μας αρχές για την Οργανωτική Ανασυ-
γκρότηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι:
l Η καθιέρωση στο συνδικαλιστικό κίνημα των ερ-

γαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Κώδικα 
Ηθικής και Δεοντολογίας που θα επιτρέπει να απο-
τελέσει και Καταστατική διάταξη. Προσθήκη νέου 
άρθρου ότι με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και 
με πλειοψηφία των ¾ των Μελών του Γενικού Συμ-
βουλίου ψηφίζεται Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογί-
ας των συνδικαλιστικών στελεχών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

l Η χρήση της τεχνολογίας για την καθιέρωση ηλε-
κτρονικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου με βάση 
τον Α.Μ.Κ.Α. ή τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμέ-
νου (Α.Μ.Α.). Δημιουργία στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ηλε-
κτρονικής βάσης δεδομένων (Μητρώο Μελών) για 
την αποφυγή προσπάθειας διπλοψηφίας και αμφι-
σβήτησης των εκλογικών διαδικασιών.

l Να μην επιτρέπεται με Καταστατική διάταξη η εγ-
γραφή στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Πρωτοβάθμιων Συλλό-
γων Πανελλαδικού ή Κλαδικού χαρακτήρα.

l Η εγγραφή νέων Συλλόγων-Μελών στη δύναμη 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να επιτρέπεται να πραγματοποι-
είται μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Συμ-
βουλίου μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους, πριν 
την έναρξη των διαδικασιών για την εκλογή Αντι-
προσώπων στην Ομοσπονδία (άρθρο 48 του ισχύο-
ντος Καταστατικού).

l Η αναβάθμιση της λειτουργίας των Νομαρχια-
κών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα οποία καλούνται 
να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
δράση του συνδικαλιστικού κινήματος σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας.

l Την ίδρυση και λειτουργία των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ των εργαζομένων στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, με Καταστατική διάταξη, για τον συ-
ντονισμό και την κοινή δράση του συνδικαλιστικού 
κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση Α’ Βαθμού σε επίπεδο Περιφέρειας.

l Την απόκτηση οικονομικής αυτοδυναμίας των 
συνδικάτων, μέσα από ισχυρότερες δομές που 
για τους εργαζόμενους εγγυώνται ασφάλεια και 
αποτελεσματικότερη παρέμβαση και συμβάλλουν 
έτσι στην πύκνωση των δυνάμεών τους, καθώς 
και με λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως αυτό 
της εφαρμογής των διατάξεων (Σ.Σ.Ε. και Ειδικών 
Σ.Σ.Ε.) για την παρακράτηση της συνδικαλιστικής 
εισφοράς μέσα από τη μισθοδοσία. Η οικονομική 
αυτοδυναμία είναι αναγκαίος όρος για να μπορούν 
τα συνδικάτα να προωθούν τα όλο και πιο απαιτητι-
κά προγράμματα δράσης τους.

l Την ενίσχυση του συνδικαλιστικού στελεχιακού 
δυναμικού με νέες γνώσεις, με νέες δεξιότητες 
που με την αξιοποίηση της τεχνολογίας θα συμ-
βάλλουν στην προώθηση των στόχων του συν-
δικαλιστικού κινήματος στην άμεση, καθολική, 
έγκυρη ενημέρωση, αλληλοτροφοδότηση με τα 
μέλη των συνδικάτων και τους εργαζόμενους. Η 
καθολική χρήση του διαδικτύου από όλα τα συνδι-
καλιστικά στελέχη για άμεση επικοινωνία, ενημέ-
ρωση, προβολή των θέσεων του συνδικαλιστικού 
κινήματος προβάλλει σήμερα επιτακτική ανάγκη.

l Οφείλει επίσης το συνδικαλιστικό κίνημα να διατη-
ρεί ανοικτό μέτωπο, κατά των φαινομένων διαφθο-
ράς, πελατοκρατείας, παραγοντισμού. Οφείλει δε να 
αναδείξει την ηθική διάσταση 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 κατα-
στατικής διάταξης Γραμματείας Διεθνών Σχέσε-
ων. Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας Δι-
εθνών Σχέσεων θα είναι μια νέα σχέση επικοι-
νωνίας και συνεργασίας με τα συνδικάτα των άλ-



λων Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και άλλων χωρών 
που σήμερα ζουν μια νέα πραγματικότητα. Ουσια-
στική συμμετοχή και μεγαλύτερη παρέμβαση τόσο 
στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα όσο και στις επιτροπές 
που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

l Να υπάρξει Καταστατική διάταξη για την εκλο-
γή της 5μελούς Επιτροπής Πιστοποίησης και Νο-
μιμοποίησης των Αντιπροσώπων με ουσιαστικές 
αρμοδιότητες, όπως συμβαίνει άλλωστε και στην 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (τροποποίηση του άρθρου 47 του Κατα-
στατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

l Την κατάργηση του Ενδιάμεσου Συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας που πραγματοποιείται ενάμιση χρόνο 
μετά το εκλογικό Συνέδριο (τροποποίηση του άρ-
θρου 17 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

l Να υπάρξει Καταστατική διάταξη και υποχρέωση 
όλων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας ότι 
για την εγγραφή τους στη δύναμη της Ομοσπον-
δίας θα αποδέχονται ότι για τις Αρχαιρεσίες για την 
εκλογή των Αντιπροσώπων στα Συνέδρια της Ομο-
σπονδίας ισχύουν οι διατάξεις του Καταστατικού 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

l Να υπάρξει αντίστοιχη διάταξη στο Καταστατικό 
της Ομοσπονδίας ότι οι Αρχαιρεσίες για την εκλο-
γή των Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματο-
ποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατι-
κού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

l Να προστεθεί νέο άρθρο στο Καταστατικό για την 
απαγόρευση εκλογής των Αντιπροσώπων στα Συ-
νέδρια της Ομοσπονδίας με επιστολική ψήφο.

l Να υπάρξει τροποποίηση της Καταστατικής διά-
ταξης (άρθρο 26) ότι τα έξοδα των Αντιπροσώπων 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κα-
λύπτονται από την Ομοσπονδία.

l Ο Έφορος Οργανωτικού να μετονομαστεί σε Γραμ-
ματέα Οργανωτικού (τροποποίηση του άρθρου 39) 
με ανάλογη συμπλήρωση του σχετικού άρθρου του 
Καταστατικού.

l Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων να μετονομαστεί 
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Επι-
κοινωνίας (τροποποίηση του άρθρου 38) με ανά-
λογη συμπλήρωση του σχετικού άρθρου του Κατα-
στατικού.

l Να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 48 (Μεταβα-
τική Διάταξη) του ισχύοντος Καταστατικού της Ομο-
σπονδίας και προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα.

l Να αυξηθεί από έξι (6,00) σε τριάντα ευρώ (30,00) 
το δικαίωμα εγγραφής των Συλλόγων-Μελών στη 
δύναμη της Ομοσπονδίας (τροποποίηση του άρ-
θρου 11). 

l Τη δημιουργία θέσης Γραμματέα Διεθνών Σχέσε-
ων με την αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων 
του. Προσθήκη νέου άρθρου στο Καταστατικό της 
Ομοσπονδίας.

Σε ότι αφορά στις καταστατικές αλλαγές σε σχέση 
με την εγγραφή εργαζομένων, στους πρωτοβάθμιους 
Συλλόγους, με ελαστικές ή προσωρινές μορφές ερ-
γασίας μόνο με διάλογο και την απαιτούμενη συναίνε-
ση μπορούν να γίνουν και εφόσον γίνουν, θα αποτε-
λούν κοινούς και ενιαίους κανόνες για όλα τα επίπεδα.

Ξεκαθαρίζουμε όμως με σαφήνεια πως όποιες 
αλλαγές συμφωνηθούν δεν είναι δυνατόν να μην 
αφορούν στη συνέχεια το Καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Όσοι φωνάζουν π.χ. στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά σι-
ωπούν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι ξεκάθαρο πως άλλους 
στόχους εξυπηρετούν!!! Πρέπει επιτέλους να μπει τέ-
λος στην υποκρισία!!!

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί η «επι-
λεκτική» εφαρμογή του Καταστατικού σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιου Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας κατά 
καιρούς, από συνδικαλιστικές οργανώσεις ανάλογα 
με τις ευκαιριακές πλειοψηφίες που διαμορφώνονται 
είτε σε Γενικές Συνελεύσεις, είτε σε Διοικητικά Συμ-
βούλια. Κάτι τέτοιο συνιστά αλλοίωση της γνήσιας έκ-
φρασης των οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος 
σε όλα τα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν να 
επιτρέψουμε δυνατότητα εργοδοτικών παρεμβάσε-
ων στην διαμόρφωση των οργάνων των Πρωτοβάθ-
μιων Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών μέσω προσλή-
ψεων εργαζομένων με σχέσεις εργασίας υπό καθε-
στώς ομηρίας που προσλαμβάνονται για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα και μη αντικειμενικό τρόπο 
και που πολύ πιθανόν σύντομα να μην εργάζονται 
στο Δημόσιο. Όταν σήμερα το 90% των εργαζομένων 
με ελαστικές σχέσεις εργασίας που προσλαμβάνονται 
κύρια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εργαζόμενοι 
μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, Κοινω-
νικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), 
δίμηνων και πεντάμηνων για έκτακτες ανάγκες.

Το πρόβλημα του συνδικαλιστικού κινήματος την 
περίοδο αυτή αλλά και των εργαζομένων με ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας είναι η κλιμάκωση του αγώ-
να ΟΛΩΝ μας για την ανατροπή των πολιτικών των 
μνημονίων και της τρόικα και όσων τις υπηρετούν, 
την αποτροπή των χιλιάδων απολύσεων εργαζομέ-
νων μέσω της προσχηματικής «αξιολόγησης» Δο-
μών και Ανθρώπινου Δυναμικού, την κατάργηση αυ-

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



τών των μορφών απασχόλησης και την πρόσληψη μό-
νιμου προσωπικού μέσω ενός δίκαιου και αξιοκρατι-
κού συστήματος προσλήψεων για την κάλυψη των πά-
γιων και διαρκών αναγκών. 

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

Προτεραιότητά μας την πιο δύσκολη περίοδο 
για τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνη-
μα των Δημοσίων Υπαλλήλων και των εργαζομένων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τα πραγματικά προ-
βλήματά 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 παραταξιακούς σχεδιασμούς και μικρο-
κομματικά συμφέροντα.

Αναλυτικά η πρότασή μας για την εγγραφή σε Πρωτο-
βάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο επίπεδο αφορά:
1. Όσους εργαζόμενους απασχολούνται με προσω-

ρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. και αναμένουν το δι-
ορισμό τους.

2. Όσους εργαζόμενους έχουν αμετάκλητες δικα-
στικές αποφάσεις που μετατρέπονται οι συμβά-
σεις τους σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
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 προγράμματα 
Ε.Σ.Π.Α. που απασχολούνται συνεχώς πάνω από 
δύο (2) χρόνια.
Βασική προϋπόθεση όμως για την υλοποίηση 

των πιο πάνω Καταστατικών αλλαγών είναι ότι θα 
συμφωνηθεί η εφαρμογή από όλους χωρίς την επό-
μενη ημέρα να ξεκινήσει πάλι η αμφισβήτηση 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 ερ-
γαζόμενους, συμμετοχική διαδικασία, δημοκρατική 
λειτουργία στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινή-
ματος, συνδικαλιστική αυτογνωσία, σύνθεση στις από-
ψεις, ενότητα στη δράση, αλληλεγγύη στη διεκδίκηση, 
για να έχει μαζικούς, ενωτικούς και αποτελεσματικούς 
αγώνες.

Καταθέτοντας τη συνολική μας πρόταση και θέση για τη δομή, λειτουργία  και οργάνωση του 
συνδικαλιστικού κινήματος, καλούμε όλους όσους πραγματικά επιθυμούν να υπάρξουν συγκεκρι-
μένες Καταστατικές και Οργανωτικές αλλαγές στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να δεσμευτούν σε μια μίνιμουμ 
συμφωνία και υποχώρηση από αγκυλώσεις και επιμονές σε τροποποιήσεις που δεν μπορούν να 
γίνουν αποδεκτές από το σύνολο των συνδικαλιστικών παρατάξεων των εργαζομένων στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση.

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

Αθήνα, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016
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