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 Αριθμ. Πρωτ.: 474 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΨΗ των ΜΕΛΩΝ των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

των ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 7.00 μ.μ. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιήσει ΣΥΣΚΕΨΗ των 
Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στο Νομό 
Θεσσαλονίκης. 

Η ΣΥΣΚΕΨΗ θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την παρουσία κλιμακίου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας στην Θεσσαλονίκη, εν όψει της 84ης 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
στις 7.00 το απόγευμα, στον ημιώροφο της Ε.Δ.Ο.Θ. (Προξένου Κορομηλά 51). 

Σκοπός της σύσκεψης είναι ο αγωνιστικός συντονισμός των Συλλόγων-Μελών για 
την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Πανελλαδικό 
Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου) το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 
στις 6.00 το απόγευμα και η ενημέρωση των συνδικαλιστικών στελεχών της Ομοσπονδίας. 

Επίσης, θα συζητηθεί ο προγραμματισμός δράσης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το επόμενο 
χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση της μεθοδευμένης προσπάθειας 
ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της  ανάγκης πρόσληψης 
μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των τεράστιων κενών ιδιαίτερα στις 
υπηρεσίες κοινωνικής ανταπόδοσης, της κατάργησης του κεκτημένου δικαιώματος της 
απεργίας, της περικοπής και συρρίκνωσης του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 
Εργασίας, της περαιτέρω περικοπής του εισοδήματος μέσω της μείωσης της αφορολόγητου, 
της διεύρυνσης των ελαστικών σχέσεων εργασίας,  της συνεχιζόμενης «φοροληστείας» και 
τέλος την συντονισμένη απαξίωση και διάλυση των Δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια για 
τη μαζική συμμετοχή τους και την προετοιμασία του κλάδου ώστε οι εργαζόμενοι στην 
Τοπικής Αυτοδιοίκηση να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα ανατροπής των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που χρόνια τώρα μας καταδυναστεύουν και την υιοθέτηση μιας 
φιλολαϊκής πολιτικής με κοινωνικό πρόσωπο. 

Θα αγωνιστούμε για την κατάργηση στην πράξη των δεσμεύσεων που δεσμεύουν την 
χώρα μέχρι το 2060 και την ανάκτηση και διεύρυνση των δικαιωμάτων που εξαϋλώθηκαν 
από την σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία τουλάχιστον 10 
χρόνια. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε άλλο να μας εξαθλιώνουν, να μας εξευτελίζουν. 
Φτάνει πια!!! 

 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

  Ο Πρόεδρος                                             Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 
 
Νίκος Τράκας                                                                        Γιάννης Τσούνης 


