
  



 
 
 

 
 

Το 46ο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ και η εσωτερική και διεθνής συγκυρία 

Βρισκόμαστε μπροστά στο 46ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Θα είναι ένα 
Συνέδριο κρίσιμο, γιατί γίνεται σε μια περίοδο κρίσιμη κατά την οποία: 

 οι φλόγες του πολέμου στη γειτονιά μας γίνονται όλο και πιο απειλητικές, 
εξολοθρεύοντας λαούς, καταστρέφοντας χώρες, ισοπεδώνοντας πολιτισμούς και 

γεμίζοντας με πρόσφυγες την Ευρώπη. 

 η πατρίδα μας αντιμετωπίζει απειλές και αμφισβητήσεις συνόρων από τη “σύμμαχο” 

ΝΑΤΟϊκή Τουρκία  έχοντας ανοιχτά και άλλα εθνικά θέματα ( τη διαπραγμάτευση με 
την FYROM για αλλαγή της συνταγματικής της  ονομασίας,  ΑΟΖ, γεωπολιτική τακτική 
και στρατηγική στην πιο «εύφλεκτη» ζώνη του πλανήτη.   

 η χώρα μας, καθηλωμένη ακόμη στο κρεβάτι των μνημονιακών μέτρων και της 
επιτροπείας, προσπαθεί επιτέλους να βγει από αυτήν, να σηκώσει κεφάλι και να 
ανασυγκροτηθεί.   

 οι εργαζόμενοι, τσακισμένοι από τη λαίλαπα των  συνεχόμενων μνημονιακών μέτρων 

που εφαρμόσθηκαν στην πλάτη τους, πασχίζουν να σηκώσουν κεφάλι, ν' αντισταθούν, 
να βρουν το βηματισμό τους. Οδηγός των εργαζομένων δεν μπορεί παρά να είναι η 

ανατροπή και το σταμάτημα των μνημονιακών πολιτικών, των πολιτικών λιτότητας και 
η διεκδίκηση πολιτικών υπέρ των αναγκών και των δικαιωμάτων τους.  

 

Η Αυτόνομη  Συνδικαλιστική Κίνηση - ΑΣΚ-ΟΤΑ  στο  46ο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ.  

Σ' αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα γίνεται σήμερα το 46ο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Κι αυτό 
καλό είναι να μην το ξεχνάμε όταν θα κληθούμε: 

 να αποφασίσουμε για τα ζητήματα που πρέπει το Συνέδριο να επεξεργασθεί, για την 
αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας και για την ιεράρχηση των άμεσων και των πιο 
μακροπρόθεσμων στόχων του συνδικαλιστικού μας κινήματος.  

 να ψηφίσουμε για τις αποφάσεις που το Συνέδριο θα πάρει, για το πρόγραμμα 
δράσης και για τον προσανατολισμό των αυριανών μας κινητοποιήσεων. 

 Αλλά και όταν θα κληθούμε να επιλέξουμε σε ποιους θα εμπιστευθούμε την ηγεσία 
της Ομοσπονδίας μας για τα επόμενα τρία κρίσιμα χρόνια. 

 Η ΑΣΚ-ΟΤΑ, δεν είναι η Παράταξη των μηχανισμών. Ούτε η Παράταξη της κομματικής 
ντιρεκτίβας. Είναι μια Παράταξη βαθιά δημοκρατική, με αφετηριακή σχέση με τη μαχόμενη 
ριζοσπαστική αριστερά και τις καλύτερες παραδόσεις ενός αυτόνομου, ακηδεμόνευτου και 
ξένου προς κάθε συντεχνιακή λογική που θέλει το συνδικαλιστικού κινήματος 
απομονωμένο από τους ευρύτερους εργατικούς αγώνες και την κοινωνία. 

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω προσερχόμαστε στο 46ο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ με την 
πεποίθηση ότι θα απαντάει  στις προσδοκίες των εργαζομένων, ένα Συνέδριο όχι 
χαρακωμάτων και  “διαλόγου κωφών”, ένα Συνέδριο ενάντια σε επιδιώξεις επιβεβαίωσης και 



αναπαραγωγής των γνωστών συνδικαλιστικών συντεχνιών. 

Θα αναδείξουμε τη σκληρή πραγματικότητα των νεοφιλελεύθερων μέτρων που, χρόνια τώρα 
εφαρμόζονται και την ανάγκη οι επιλογές για μνημονιακές-νεοφιλελεύθερες πολιτικές να 

γίνουν οριστικά παρελθόν. 

Θα αναδείξουμε και τις επιτυχίες μας, το θετικό πρόσημο των κινητοποιήσεων, τις 
κατακτήσεις που είχαμε κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. 

 

Υπερασπιζόμαστε τις νίκες μας 

Η ΑΣΚ ΟΤΑ δεν θα επιτρέψει σημερινές μας κατακτήσεις να γίνουν συνθήματα αιτημάτων 
σε αυριανά πανό. Γι αυτό το λόγο δεν ξεχνάμε και υπερασπιζόμαστε σθεναρά τις νίκες μας: 

 η επιστροφή  στην δουλειά των  απολυμένων συνάδελφων δημοτικών αστυνομικών 

και των σχολικών φυλάκων. 

 η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας μετά το σταμάτημα των απολύσεων στο 

δημόσιο και ιδιαίτερα στους ΟΤΑ  

 η παράταση στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης  έργου των εργαζομένων 
στην καθαριότητα μέχρι τον Απρίλιο του 2018 

  Πρόσληψη  πάνω από οκτώ χιλιάδες εργαζομένων  σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, 
μέσω ΑΣΕΠ, στους Δήμους και τους Συνδέσμους τους. Κι αυτό, κόντρα στις  
αντιδράσεις από τα κόμματα της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και την καθόλου 
υποστηρικτική στάση της ηγεσίας της ΚΕΔΕ. 

 υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2017 νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που 

αντικατέστησε την σύμβαση του Ιουνίου του 2009.   

 επεκτάθηκε η υποχρέωση παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας και στους 
συμβασιούχους στην καθαριότητα των Ο.Τ.Α.. 

 διευρύνθηκε η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε 

νέες ειδικότητες εργαζομένων των Ο.Τ.Α.. 

 παρατάθηκαν οι συμβάσεις των εργαζομένων  οι οποίοι απασχολούνται  σε 
προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε άλλες, παρόμοιες δομές. 

 Αλλαγή-κατάργηση  του  πειθαρχικού  δικαίου που είχαν επιβάλει οι κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. 

 Άρση της υποχρεωτικότητας  άσκησης έφεσης σε πρωτόδικες αποφάσεις υπέρ των 

εργαζομένων. 

 

 

συνεχίζουμε τον αγώνα- οι διεκδικήσεις και  οι θέσεις μας   

Όμως παρόλα αυτά τα βήματα, ο αγώνας για τη μεγάλη αλλαγή - εκδημοκρατισμό στην 
τοπική αυτοδιοίκηση τώρα αρχίζει.  

Το Συνέδριο πρέπει -μεταξύ άλλων- να το απασχολήσει ο “Κλεισθένης 1”, το νέο Νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Στην κατεύθυνση αυτή θετική είναι η διαφαινόμενη κυβερνητική απόφαση για την 
καθιέρωση της απλής αναλογικής ως σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών 
συμβούλων.  

Οι εργαζόμενοι της Αυτόνομης  Συνδικαλιστικής Κίνησης - ΑΣΚ-ΟΤΑ  , προσδοκούμε  οι 
αλλαγές που θα φέρει ο νόμος να βρίσκονται στην κατεύθυνση περισσότερης δημοκρατίας, 
συμμετοχής, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: 



 θα υπερασπισθούμε από θέσεις αρχής την απλή αναλογική, ως κρίσιμη 

δημοκρατική θεσμική μεταρρύθμιση . 

 Θα υπερασπισθούμε τη θέσπιση των μορφών της άμεσης δημοκρατίας και 

συμμετοχής.  

 Θα απαιτήσουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα και στη λήψη των 

αποφάσεων και ιδιαίτερα σε εκείνες όπου συζητούνται θέματα που αφορούν 
(έμμεσα ή άμεσα) εργασιακά, υπηρεσιακά  και μισθολογικά τους ζητήματα, θέματα 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας, προσλήψεις προσωπικού και κατανομής 
του στις Υπηρεσίες, μεταβολές στους κανονισμούς λειτουργίας των δομών των ΟΤΑ, 
τροποποιήσεις οργανογραμμάτων κ.ο.κ. 

 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για:  

 Μια Ομοσπονδία ταξική, με προοδευτικό πρόσημο, μαχητική, αποτελεσματική, 
αλλά και  με θέσεις και προτάσεις. 

 Μια Ομοσπονδία των εργαζομένων χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Την 
καταπολέμηση των φαινομένων  παραγοντισμού,  των ανίερων συμμαχιών, και των 
προσωπικών επιλογών . 

 Για μια Ομοσπονδία  που  θα δίνει καθημερινά  τη μάχη με γνώμονα τα  

συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά και που θα διεκδικεί και θα υπερασπίζεται 
αναγκαίες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην Τ.Α 

 Μονιμοποίηση των συμβασιούχων 

 Μαζικές προσλήψεις στις υπηρεσίες των Δήμων που είναι υποστελεχωμένες, και 

δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 

 Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών.   

 Την Ανατροπή των Ορίων Συνταξιοδότησης, του Ύψους των Συντάξεων, 

 των Μνημονίων, της Επιτροπείας και των Πολιτικών Λιτότητας. 

 

 

Η ΑΣΚ ΟΤΑ δεν θα επιτρέψει σημερινές μας κατακτήσεις να γίνουν 
συνθήματα αιτημάτων σε αυριανά πανό. 

δεν ξεχνάμε – πίσω δεν γυρίζουμε 

οδηγός μας οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας 

 
 

 


