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

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του 46ου 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που θα πραγματοποιηθεί στο 
Ξενοδοχείο «DU LAC» (Καρ. Παπούλια και Ίκκου – Ιωάννινα) από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 23 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 έως την ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και σας στέλνουμε το 
Πρόγραμμα των Εργασιών του Συνεδρίου όπως οριστικοποιήθηκε. 

Στην πλειοψηφία των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας οι εκλογικές 
διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η νομιμοποίηση των Συνέδρων και η 
οικονομική τακτοποίησή τους. 

Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί Γραμματεία Υποδοχής των 
Αντιπροσώπων Μελών και Φίλων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
στους Ο.Τ.Α.» (ΑΙΘΟΥΣΑ: «BUSINESS ROOM»-ΥΠΟΓΕΙΟ) για την παραλαβή 
της Διακήρυξης Αρχών και Στόχων της παράταξης, καθώς και για την παροχή κάθε 
πληροφορίας και ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες της παράταξης. 

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ενημέρωση των Αντιπροσώπων Μελών και 
Φίλων της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» για την παρουσία 
τους στις εργασίες του 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ την πρώτη ημέρα 
(ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018) που ξεκινούν στις 5.00 το απόγευμα, καθώς θα 
πραγματοποιηθούν σημαντικές ψηφοφορίες για τη ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» για τις ολομέλειες της 
παράταξης θα χρησιμοποιεί την αίθουσα του Συνεδρίου «ΠΑΝΔΩΡΑ» αμέσως 
μετά την λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, κάθε βράδυ (ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, και 
ΤΕΤΑΡΤΗ). 

Η πρώτη συγκέντρωση των Αντιπροσώπων Μελών και Φίλων της 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» θα πραγματοποιηθεί τη 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 αμέσως μετά την λήξη των εργασιών της 1ης 
ημέρας του Συνεδρίου. 



Υπενθυμίζουμε ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των 
Αντιπροσώπων στις εργασίες του 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. είναι η νομιμοποίησή τους και η οικονομική τακτοποίηση του Συλλόγου 
σας καθώς και η προσκόμιση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και του ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. 

  
Συνάδελφοι, 
  Βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη και ουσιαστική παρουσία της 
παράταξής μας στο 46ο  Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας είναι η παρουσία και 
η ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες του Συνεδρίου. Παρουσία που θα αποτελέσει 
την εγγύηση για την νικηφόρα πορεία της παράταξής μας, που έχοντας την κύρια 
ευθύνη της Ομοσπονδίας, απέδειξε έμπρακτα πως θέτει σε πρώτη προτεραιότητα 
τον ενωτικό αγώνα των εργαζομένων και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για 
την συνέχιση της αυτόνομης, μαχητικής και κινηματικής πορείας της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α.  
 

Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 
 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της  

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
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