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Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές, Μέλη και Φίλοι, σας καλωσορίζω στο 
3ο Τακτικό Συνέδριο της Συνδικαλιστικής Ανατροπής στους Ο.Τ.Α. 

 Τρία (3) χρόνια πέρασαν από το προηγούμενο μας Τακτικό Συνέδριο με 
τεράστιες πολιτικές εξελίξεις και σημαντικότερη την εκλογή μιας νέας 
κυβέρνησης, που ήδη εφαρμόζει ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική από τους 
πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της και έδειξε το σκληρό της πρόσωπο με μία 
σειρά αντεργατικών και αντιδραστικών Νομοσχεδίων.  

Με το καλημέρα εξαπέλυσαν ευθεία επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα 
και συνδικαλιστικές ελευθερίες, προχωρώντας άμεσα και στο ξεπούλημα των 
Δημόσιων και Δημοτικών υπηρεσιών μέσα από το περιβόητο «Αναπτυξιακό 
Νόμο» που ουσιαστικά προωθεί την ανάπτυξη των κερδών των οικονομικά ισχυρών 
εις βάρος του λαού και των αδύναμων. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπήκε πολύ νωρίς στο στόχαστρο τους, καθώς 
φαντάζει  για αυτούς ως φιλέτο που μπορεί να αποδώσει το μέγιστο των κερδών 
στους εργολάβους και ιδιώτες «φίλους τους» αποδομώντας και διαλύοντας έτσι το 
κοινωνικό κράτος τη μισθωτή εργασία, την ίδια μας τη ζωή. Μια διάλυση με 
βιαιότητα σε βάρος του κοινωνικού ιστού της χώρας, προς όφελος του κεφαλαίου. 

Μέσα από το ξεπούλημα των Δημόσιων αγαθών, την κατάργηση των 
δωρεάν και Δημόσιων υπηρεσιών, τη διάλυση του συστήματος Υγείας και της 
Παιδείας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως γνήσιος εκφραστής της 
μνημονιακής πολιτικής, και μάλιστα πιο σκληρά από κάθε άλλη φορά, 
εκβιαστικά προωθεί τη διεύρυνση της φτώχειας, την «έκρηξη» της ανεργίας, την 
επιβολή του τρόμου και της ανασφάλειας για το αύριο. Πριμοδοτεί απροκάλυπτα 
πλέον τα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα σε βάρος των πολιτών και του 
Κοινωνικού και Δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών. 

Η χρονική περίοδος που διανύουμε είναι πολύ κρίσιμη όχι μόνο για την 
χώρα μας, αλλά και για το μέλλον του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
Βαθμού. Τα προβλήματα που ήδη ήταν πολλά, σημαντικά και μεγάλα, καθημερινά 
γιγαντώνονται.     



Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα θύματα 
της κρίσης όλα αυτά τα χρόνια ήταν  η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού. Δήμοι 
που «ακροβατούν στο χείλος του γκρεμού», είναι πια μια συνηθισμένη εικόνα 
της εποχής μας. Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια έχουν 
μειωθεί σε εκπληκτικό ποσοστό που ξεπερνάει το 60%.  

Αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης πολιτικής είναι η έλλειψη και των 
ελάχιστων πόρων για άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η αδυναμία καταβολής 
των λειτουργικών δαπανών, πολιτική που οδηγεί μαθηματικά τους Ο.Τ.Α. σε 
πλήρη διάλυση. Συνδυαστικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για μεγάλο αριθμό 
ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών και ξεπουλήματός τους στα εργολαβικά-
επιχειρηματικά συμφέροντα, βαδίζουμε με γρήγορους ρυθμούς στην πλήρη  
κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. 

 Και φυσικά όλα αυτά θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ήδη 
εξαθλιωμένους Δημότες, καθώς οι Δήμοι προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 
κέρδη των εργολάβων θα αναζητήσουν έσοδα μέσα από την τοπική φορολογία 
αυξάνοντας τα Δημοτικά Τέλη. Επιπλέον όλων αυτών, οι ελαστικές σχέσεις 
εργασίας που διευρύνονται και αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, φέρνουν, πιο 
έντονα από ποτέ στο προσκήνιο, την εργασιακή ανασφάλεια, την πλήρη 
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την επικράτηση των ευέλικτων μορφών 
εργασίας που προωθούνται με μεγάλη ένταση και από την κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας. 

Στον αντίποδα όλων αυτών, η φίμωση κάθε φωνής αντίδρασης έχει γίνει 
κύριος σκοπός της κυβέρνησης, καθώς από του πρώτους μήνες διακυβέρνησης 
τους  είδαμε να κυριαρχεί το μοντέλο της ακραίας και ανεξέλεγκτης βίας και 
καταστολής, του αυταρχισμού και της προώθησης Νομοσχεδίων που θα 
στραγγαλίσουν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δικαίωμα στην απεργία. Η 
ξενοφοβία, ο ρατσισμός και ρητορική του μίσους από την άλλη, σε συνδυασμό με 
τον πλήρη έλεγχο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) από την κυβέρνηση 
δηλητηριάζουν καθημερινά τον Ελληνικό λαό, προκαλώντας τρόμο και αποξένωση 
και αυξάνοντας το κύμα του φασισμού και της βίας μεταξύ των ανθρώπων. 

Αν και βρισκόμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα αυτής της σκληρής και 
νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης, τα δείγματα γραφής της είναι πολλά και 
δυστυχώς η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Ένα όμως 
είναι βέβαιο… Το μόνο πράγμα που μπορεί να ανακόψει τα σκληρά για το λαό 
σχέδια τους και την λαίλαπα που έρχεται είναι ένα ισχυρό, ενωμένο και ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές, Μέλη και Φίλοι της Συνδικαλιστικής 
Ανατροπής στους Ο.Τ.Α. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εκφράζει τις δυνάμεις 
της μισθωτής εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και επιδιώκει τη 
συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και συμμαχιών με δυνάμεις του πνεύματος, 



του πολιτισμού αλλά και με κοινωνικές ομάδες. Οι στόχοι και οι αρχές που 
επέβαλαν την ίδρυση της, παραμένουν στο πέρασμα του χρόνου και συνδέονται 
αρμονικά με τους μεγάλους αγώνες του λαού μας για ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, 
κοινωνική δικαιοσύνη.  

Σε μια περίοδο που υπάρχει από πολλά συμφέροντα και από την ίδια την 
κυβέρνηση συντονισμένη και απροκάλυπτη επίθεση εναντίον του ρόλου και της 
ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος, πρέπει με σθένος και ενότητα να 
υπερασπιστούμε την διαχρονική του πορεία, τις κατακτήσεις του και τη συνεισφορά 
του στην κοινωνική εξέλιξη.  

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης μας ξεκαθαρίσαμε και τονίσαμε προς 
κάθε κατεύθυνση πως η παράταξή μας δεν λειτουργεί κάτω από κομματικές 
εντολές και κατευθύνσεις, αποδεικνύοντας πολλές φορές στην πράξη την 
πολιτική αυτονομία και ανεξαρτησία μας. Ως  «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
στους Ο.Τ.Α.» είμαστε και θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα με μόνο 
κριτήριο το συμφέρον των εργαζομένων, μακριά από κομματικές επιδιώξεις και 
επιρροές. 

 Για μια ακόμη φορά κάνουμε σε όλους γνωστό πως για την παράταξή μας 
δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε κόμματα του πολιτικού τοπίου ούτε είναι 
δυνατόν να υπάρχει. 

Είναι πάγια θέση μας ότι, ο μοναδικός πολιτικός φορέας που θα μας 
εκπροσωπήσει είναι αυτός που θα ξεπηδήσει και θα γιγαντωθεί μέσα από το λαϊκό 
προοδευτικό κίνημα. Θα είναι ο φορέας του σοσιαλισμού και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 

Και εμείς θα είμαστε εκεί πολιτικά αλληλέγγυοι με τις αρχές, τις αξίες μας 
και τα οράματά μας. Στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας. 

 

Με γνώμονα τις αρχές μας και απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, τον 
αυταρχισμό και τη βαρβαρότητα της νέας κυβέρνησης αγωνιζόμαστε για:  
• Ανατροπή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων. Υπεράσπιση του Δημόσιου 

και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
• Ανατροπή των πολιτικών που προωθούν το ξεπούλημα της Δημόσιας και 

Δημοτικής περιουσίας στα εργολαβικά-επιχειρηματικά συμφέροντα, ντόπια και 
ξένα. 

• Αποδέσμευση της χώρας από τις μνημονιακές πολιτικές που μόνο στόχο 
έχουν την υπεράσπιση των συμφερόντων των οικονομικά ισχυρών και ΟΧΙ του 
λαού και των αδύναμων. 

• Δίκαιο φορολογικό σύστημα, δίκαια κατανομή των βαρών, πάταξη της 
φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής. 

• Μια άλλη πολιτική που θα ενισχύει την εργασία, θα προασπίζεται την 
ελεύθερη έκφραση και τις αρχές της δημοκρατίας, ενώ θα προστατεύει τα 
Δημόσια και Κοινωνικά αγαθά. 



Είναι γνωστό σε όλους ότι ως παράταξη είχαμε πάντα και θα έχουμε την 
κύρια ευθύνη για την λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., μιας Ομοσπονδίας που στο 
πρόσφατο παρελθόν και σε ένα σκληρό μνημονιακό περιβάλλον που πλέον έχει 
γίνει ακόμα πιο αυταρχικό και βάρβαρο, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων.  

 

Αγώνες που θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα με κύριο 
στόχο το συμφέρον των εργαζομένων, που έχουμε χρέος να προασπιζόμαστε και 
να εκπροσωπούμε διεκδικώντας: 
1. Την ΑΜΕΣΗ κατάργηση των μνημονίων και όλων των εφαρμοστικών Νόμων. 
2. Την ΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΧΡΕΟΥΣ ΤΩΡΑ, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει η χώρα 

μας προς όφελος του λαού και της κοινωνίας. 
3. Την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών μέτρων που 

ψηφίστηκαν κατά την περίοδο των μνημονίων και συνεχίζουν να ψηφίζονται. 
4. Την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των Νόμων και διατάξεων που αφορούν στις 

ιδιωτικοποιήσεις και εκχωρήσεις υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
5. Την ΡΙΖΙΚΗ αλλαγή του φορολογικού συστήματος της χώρας μας, ώστε να 

μπει ένα τέλος στη φοροδιαφυγή, την φοροκλοπή και τη φορολογική καταιγίδα 
που επιβαρύνει εξοντωτικά μόνο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους σε 
αντίθεση με την οικονομική ελίτ που συνεχίζει να απολαμβάνει τα προνόμιά της. 

6. Την ΠΡΟΩΘΗΣΗ όλων των αναγκαίων ρυθμίσεων για την κατοχύρωση της 
μόνιμης και σταθερής εργασίας και την κατάργηση όλων των μορφών 
«ελαστικής απασχόλησης», καθώς και την κατάργηση της ενοικιαζόμενης 
εργασίας  με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  

7. Την άμεση οικονομική ενίσχυση των Δήμων. 
8. Την συνέχιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την υπογραφή και νέων 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου 
Δικαίου (Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με διεύρυνση 
των όρων τους και σε μισθολογικά θέματα. 

9. Την αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην 
εργασία. Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να 
μη προστεθούν και άλλα θύματα στον μακρύ κατάλογο Εργατικών Ατυχημάτων. 
Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων που μέσω της 
απαξίωσης του αποτελεί σημαντικό παράγοντα επικινδυνότητας για 
εργαζόμενους και δημότες. 

10. Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες 
της κοινωνίας με αξιοκρατία και αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις μνημονιακές 
δεσμεύσεις που επιβάλλουν την συρρίκνωση και την κατάργηση Δομών-
Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

 
 



Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές, Μέλη και Φίλοι της Συνδικαλιστικής 
Ανατροπής στους Ο.Τ.Α. 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι εργαζόμενοι χρειάζονται ένα 
ισχυρό, ακομμάτιστο και ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα. Μέσα από την 
πορεία μας όλα αυτά τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια γνωρίζετε πιά πολύ καλά 
ποιοι βρίσκονται, χωρίς δεύτερες σκέψεις, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, 
πρωτοπόροι στο συνδικαλιστικό κίνημα σε όλο το Δημόσιο Τομέα, χωρίς 
«κομματική καθοδήγηση», ενσαρκώνοντας το πάγιο αίτημα του συνόλου των 
εργαζομένων. 

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια εφαλτήριο και δύναμη είναι η δική σας 
αγωνιστική διάθεση και συμμετοχή. Για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα 
εργασιακά μας δικαιώματα αλλά και τις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες που 
κερδήθηκαν στους δρόμους με αίμα, για να υπερασπιστούμε τον κλάδο των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που κάποιοι στο όνομα της ανάπτυξης 
σχεδιάζουν να αποδομήσουν και να διαλύσουν οριστικά. 

 Όλη αυτή την χρονική περίοδο, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που 
υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν η παράταξή μας συνεχίζει να έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Άλλωστε, δεν είναι πάλι τυχαίο ότι στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. μας ανέδειξαν και πάλι πρώτη δύναμη, με μεγάλη διαφορά, παρά την 
συνολική και μετωπική επίθεση που δεχθήκαμε από όλες τις παρατάξεις. 

Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο είναι αποτέλεσμα της αγωνιστικότητας, της συνέπειας 
και της συνέχειας της αυτόνομης, αγωνιστικής και κινηματικής παρουσίας μας. 

Αυτή η εκλογική και οργανωτική επιτυχία είναι αποτέλεσμα της δική σας 
καθημερινής συμμετοχής αλλά και της δημοκρατικής λειτουργίας της παράταξης 
διαχρονικά. 

Η συλλογική, ενωτική και δημοκρατική λειτουργία της παράταξης μας 
χωρίς προσωπικές πολιτικές και λειτουργίες σκοπιμότητας είναι τα στοιχεία αυτά 
που κερδίζουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας και μας 
κρατούν στην πρώτη θέση της πυραμίδας της Ομοσπονδίας μας. 

Τα συνδικαλιστικά στελέχη της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
στους Ο.Τ.Α.» έχουν όραμα, προοπτική και δημιουργούν μέσα από την καθημερινή 
συνδικαλιστική τους δράση τις δικές τους προσδοκίες. 

Είμαστε η μοναδική παράταξη που τα τελευταία χρόνια έδωσε το 
δικαίωμα σε όλα τα Μέλη και τους Φίλους της να συμμετέχουν δημιουργικά 
στις καθημερινές λειτουργίες και παρεμβάσεις της. Σίγουρα τα πράγματα το 
επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν πιο δύσκολα, γιατί υπάρχουν απώλειες 
συνδικαλιστικών στελεχών λόγω συνταξιοδοτήσεων ή μετακινήσεων σε άλλους 
φορείς. Γι΄ αυτό θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την 
ανάδειξη  και νέων συνδικαλιστικών στελεχών πρώτης γραμμής. 



Η βασική και καθημερινή λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει ένα μεγάλο 
βάρος ευθύνης που επωμιζόμαστε αποκλειστικά με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα σε αντίθεση με τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις, όπου με 
προσχηματικούς λόγους και δικαιολογίες αποφεύγουν να συμμετέχουν ενεργά στην 
καθημερινή λειτουργία της Ομοσπονδίας, διεκδικώντας μόνο τα παραταξιακά τους 
«προνόμια». 

Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν διαχρονικά οι εργαζόμενοι είναι πηγή 
δύναμης για εμάς και γι’ αυτό βάζουμε πάνω από όλα τους εργαζόμενους που 
εκπροσωπούμε και όχι το συμφέρον των μικροπαραταξιακών και μικροκομματικών 
σκοπιμοτήτων που βάζουν οι άλλες παρατάξεις σε προτεραιότητα. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» και το επόμενο χρονικό 
διάστημα θα συνεχίσει να δίνει μάχες για την ανατροπή των πολιτικών των 
μνημονίων και όσων τις υπηρετούν. 

Θα επιδιώξουμε στην Ομοσπονδία να λειτουργήσουμε με βασικό στόχο την 
αποκατάσταση της ενότητας ξεκινώντας από τη βάση και φτάνοντας στην κορυφή. 

Η επιτυχία αυτού του στόχου δεν είναι δύσκολη εάν η κάθε παράταξη 
σέβεται και διαφυλάττει την αυτονομία της ακόμα και από τον πολιτικό φορέα που 
πρόσκειται. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» καλεί και τις άλλες 
συνδικαλιστικές παρατάξεις να δείξουν και αυτές την ωριμότητα, το αίσθημα 
ευθύνης και κυρίως το σεβασμό, καθώς μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορεί να 
οικοδομήσεις την ενότητα, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη. Προϋποθέσεις που 
για μας είναι απαραίτητες για να δώσεις τον όποιο αγώνα και συγχρόνως να έχεις 
νικηφόρο αποτέλεσμα. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές, Μέλη και Φίλοι της Συνδικαλιστικής 
Ανατροπής στους Ο.Τ.Α. 

Η παράταξή μας ποτέ δεν κρύφτηκε, ούτε και φοβήθηκε να βρεθεί στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα από την αρχή της εφαρμογής των μνημονίων, σε όλες 
τις δύσκολες στιγμές των επιθέσεων που δεχτήκαμε σαν εργαζόμενοι και το ίδιο θα 
συνεχίσει να κάνει και στο μέλλον αβίαστα και ακηδεμόνευτα. 

Αγωνιστήκαμε με πάθος και αποφασιστικότητα ώστε να μην περάσουν τα 
βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα που θέλησαν να μας επιβάλουν όλες οι κυβερνήσεις ως 
τώρα. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» μέσα από την 
παρουσία και την λειτουργία της στην Ομοσπονδία είχε βασικό στόχο την 
αφύπνιση και ενεργοποίηση όχι μόνο των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό 
Τομέα, αλλά συνολικά της Ελληνικής κοινωνίας. 

Σήμερα, βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη και κρίσιμη πολιτική κατάσταση. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και συνολικά η Δημόσια Διοίκηση βρίσκεται 
μπροστά στην οικονομική, λειτουργική και θεσμική κατάρρευση, η βία και η 
καταστολή έχει γίνει καθεστώς, οι συνδικαλιστικές μας ελευθερίες απειλούνται 



φανερά και μπαίνει σε αμφισβήτηση καθημερινά ακόμα και το δικαίωμα στη 
δουλειά.  

Το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να ανασυντάξει τις 
δυνάμεις του και να ξεκινήσει μαχητικά νέους μαζικούς, ενωτικούς και 
αποτελεσματικούς αγώνες. Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώνα μας για 
την αποκατάσταση, προστασία και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών, 
συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας.  

Για να ανατρέψουμε τις πολιτικές των μνημονίων που επέβαλαν οι 
κυβερνήσεις και η τρόικα. Για την υπεράσπιση των Κοινωνικών κατακτήσεων, 
των Δημοσίων αγαθών, του Κοινωνικού κράτους. Για να βάλουμε ένα φραγμό στο 
ξεπούλημα των Δημόσιων υπηρεσιών στα μεγάλα εργολαβικά-επιχειρηματικά  
συμφέροντα. 

Για Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα. 
Σήμερα, δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες, ούτε ψευτοδιλήμματα. 

Κανέναν δεν πρέπει να ξεγελά η δήθεν ανάπτυξη που υπόσχονται και που στο 
όνομα της σκοπεύουν να θυσιάσουν όλες τις κατακτήσεις μας, τα εργασιακά μας 
δικαιώματα, την ίδια μας τη ζωή και το  μέλλον των παιδιών μας. 

Η ανατροπή των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών θα έρθει μόνο με 
σκληρό αγώνα, τόλμη και αλήθεια. Και εμείς όλοι στην «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» έτσι πορευθήκαμε και έτσι δεσμευόμαστε ότι θα 
συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Γιατί απλά η παράταξή μας πορεύεται με ειλικρίνεια, ευθύτητα, δικαιοσύνη 
και πάντα με κέντρο τον εργαζόμενο και όχι τα κομματικά συμφέροντα.  
 

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ: 
Να ανατρέψουμε τις πολιτικές των μνημονίων, της φτώχειας και της κοινωνικής 
εξαθλίωσης. Να βάλουμε ένα τέλος στο ξεπούλημα της Δημόσιας και Δημοτικής 

Περιουσίας και στη διάλυση του Κοινωνικού Κράτους. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ-ΡΗΞΗ 
ΣΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

 

ΓΙΑ «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» 
 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
 


