
Συνεχίζουμε να βιώνουμε μια πρωτοφανή επίθεση των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών και των συντεταγμένων 
εκφραστών τους σε βάρος των Δημοσίων αγαθών, του 

Κοινωνικού κράτους, της μισθωτής εργασίας, της ίδιας μας 
της ζωής. Μια βίαιη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας 
προς όφελος του κεφαλαίου. Στη χώρα μας εδώ και οκτώ (8) 
χρόνια εφαρμόζεται μία συνταγή που οδηγεί τον... ασθενή στο 
θάνατο αντί στην ανάρρωση.

Η οικονομική κρίση και η ακραία νεοφιλελεύθερη διαχεί-
ρισή της έχουν προκαλέσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα: 
Ανεργία, διάλυση του συστήματος Υγείας, Παιδείας κ.λπ. και 
ισοπέδωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Αντί να εφαρμοστούν μέτρα και πολιτικές που στο επίκε-
ντρό τους να έχουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία, που 
βρίσκεται σήμερα υπό κατάρρευση, υπογράφονται και εφαρμό-
ζονται τα πιο σκληρά μέτρα ενάντια στα μικρομεσαία νοικοκυριά. 

Η φτώχεια αυξάνεται δραματικά. Η δημοσιονομική σταθε-
ρότητα με το ακραίο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού και της 
λιτότητας, αντί για δυναμική υπέρ της ανταγωνιστικότητας της 
Ελληνικής οικονομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, 
δημιούργησε υποχώρηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης 
της χώρας μας, της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
επέβαλε τον τρόμο και την ανασφάλεια.

Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι συνεχίζουμε να δεχό-
μαστε μία πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά και στα υπό-
λοιπα δικαιώματά μας, επίθεση την οποία αντιμετωπίζουμε 
εδώ και χρόνια και οργανώνεται με επιμέλεια τόσο από τις 
προηγούμενες όσο δυστυχώς και από τη σημερινή συγκυβέρ-
νηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και τα κεκτη-
μένα δικαιώματα χρόνων έχουν καταστρατηγηθεί εις βάρος 
όλων των εργαζόμενων του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Το-

μέα. Το Κοινωνικό κράτος διαλύεται, 
ο Δημόσιος πλούτος της χώρας 

μας εκποιείται, ενώ τα δάνεια 
στα οποία είμαστε υπόχρεοι 
οι περισσότεροι εργαζόμε-
νοι γίνονται «κόκκινα» και 
περνούν σε κερδοσκοπικά 
ξένα συμφέροντα.

Στο στόχαστρο των νε-
οφιλελεύθερων πολιτικών 

βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι 
εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. συκοφαντήθηκαν, τα Δημόσια και 
Κοινωνικά αγαθά απαξιώθηκαν, για να παραδοθούν στην ιδιω-
τική πρωτοβουλία ως εμπορεύσιμα είδη και να εξυπηρετηθούν 
οι απανταχού κερδοσκόποι.

Η σημερινή συγκυβέρνηση με την ψήφιση του 3ου Μνημο-
νίου υλοποιεί με ευλάβεια ότι δεν είχαν καταφέρει οι προγε-
νέστεροι «προσωρινοί» διαχειριστές της εξουσίας να εφαρμό-
σουν, λόγω της αντίστασης των συνδικάτων και των κινημάτων.

Αυτό που προωθεί η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.–ΑΝ.ΕΛ. 
από την αρχή και στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
όπως και σε όλο το Δημόσιο, είναι η νεοφιλελεύθερη εμμονή 
στο επιτελικό κράτος-επιτελικός Δήμος. 

Τα ψέματα της κυβέρνησης για δήθεν «παράλληλο πρό-
γραμμα», έχουν ήδη αποκαλυφθεί, οι περικοπές στους μι-
σθούς και τις συντάξεις, η φορολογική λεηλασία στα λαϊκά 
στρώματα, οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, οι πλειστηριασμοί 
και οι κατασχέσεις ακόμη και της πρώτης κατοικίας, η διάλυ-
ση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, Παιδείας και Υγεί-
ας, αποτελούν μόνο κάποιες όψεις των «μεταρρυθμιστικών» 
αλλαγών. Το περίφημο «παράλληλο πρόγραμμα» αποδείχθηκε 
πως ήταν μια επικοινωνιακή φούσκα της στιγμής, μια φενάκη, 
ένα ιδεολόγημα και τακτική αποπροσανατολισμού τη στιγμή που 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται πολιτικές πλήρους φτωχοποίη-
σης και περιθωριοποίησης μεγάλων κοινωνικών ομάδων.

Οι δήθεν «κόκκινες γραμμές» της συγκυβέρνησης ξεθώ-
ριασαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαψεύδοντας 
τις προσδοκίες και τις ελπίδες των εργαζομένων που αγω-
νίστηκαν ευελπιστώντας σε μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή. 
Βασικές δεσμεύσεις, όπως η κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η 
προστασία της πρώτης κατοικίας από την εκχώρησή τους στα 
ξένα funds παρέμειναν δεσμεύσεις, ενώ το ξεπούλημα της Δη-
μόσιας και Δημοτικής περιουσίας συνεχίζεται.

Η υπερφορολόγηση, η ανεργία, η «μαύρη» και αδήλωτη 
εργασία, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, οι ελαστικές σχέσεις 
εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η παράδοση των «κόκκινων» 
δανείων στα funds και οι κατασχέσεις σπιτιών, αποτελούν 
την πολιτική μιας συγκυβέρνησης, πλήρως υποταγμένης 
στους δανειστές που απλά διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής των απαιτήσεών τους. Όλα αυτά εφαρμόζονται με 
θρησκευτική ευλάβεια από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις 
και στοχεύουν σε ένα κράτος που ουσιαστικά θα εποπτεύει τις 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.
ΑΥΤΟΝΟΜΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΚΑΡΟΛΟΥ 24 • 104 37 • ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 5229512 • FAX: 210 5247633 • e-mail: sindanatropi@gmail.comΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ρ Χ Ω Ν  Κ Α Ι  Σ Τ Ο Χ Ω Ν
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ

ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ «ΣΑΡΩΣΑΝ»
ΟΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ!!!



αρμοδιότητες που θα ασκούν ιδιωτικές εταιρείες, ενώ για τις 
ανάγκες του θα προσλαμβάνει κυρίως προσωπικό με ελαστι-
κές εργασιακές σχέσεις. Επίσης, για το σύνολο της πολιτικής 
που εφαρμόζεται και σχεδιάζεται από την πλευρά της συγκυ-
βέρνησης, θεωρείται ως δεδομένη όλη η προηγούμενη μνημο-
νιακή πολιτική, στην οποία «πατάει» για να την «ολοκληρώσει».

Η οικονομική κρίση και η συνέχιση της εφαρμογής των 
μνημονίων έχουν καταλυτικές επιπτώσεις στο Κοινωνικό 
κράτος, τόσο στην έκτασή του, όσο και στην ποιότητά του. Οι 
κοινωνικές αντιθέσεις ενισχύονται χωρίζοντας τους πολίτες 
σε εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποτα-
θούν σε ιδιωτικές δομές για θέματα Πρόνοιας, Υγείας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και σε εκείνους που καταδικάζονται σε εξαθλίωση 
φυσική και πνευματική, αφού χωρίς καμία οικονομική δυνα-
τότητα δεν μπορούν να προσφύγουν για τα βασικά Κοινωνικά 
δικαιώματα σε αντίστοιχες κρατικές δομές.

Μπροστά σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα του σκλη-
ρού καπιταλισμού που κατεδαφίζει όλα τα εργασιακά δικαιώ-
ματα και τα κεκτημένα με αιματηρούς αγώνες, καλούμαστε να 
ανασυγκροτηθούμε και να αγωνιστούμε για την επανασύσταση 
του Κοινωνικού κράτους και για την επανακατάκτηση των αγα-
θών που οφείλουν και πρέπει να είναι Δημόσια.

Για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος απαιτείται ανατρο-
πή αυτών των πολιτικών και των αντιλήψεων τόσο σε Εθνικό 
όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη στήριξη του Κοινωνι-
κού κράτους σε περίοδο οικονομικής κρίσης απαιτείται επαρ-
κής χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών που να προ-
στατεύει τα κοινωνικά αγαθά. Οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις 
Κοινωνικών Δομών είναι στην ίδια λογική συρρίκνωσης των 
Δημόσιων και Κοινωνικών αγαθών. Η πολιτική αυτή συνοδεύ-
εται από τη δραστική μείωση των εργαζομένων σε αυτές και τη 
στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα.

Κεντρικός πολιτικός στόχος είναι πρωτίστως η ολοκληρω-
τική απαξίωση των Κοινωνικών υπηρεσιών, η ιδιωτικοποίησή 
τους και η ανταποδοτικότητα που θα επιφέρει μετακύλιση του 
κόστους για μια ακόμη φορά στον ήδη εξαθλιωμένο πολίτη.

Μισθοί, συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα έχουν περικοπεί 
δραματικά, ενώ άλλα έχουν καταργηθεί, όπως ο 13ος και 14ος 
μισθός. Αντίθετα, τα μόνα που αυξήθηκαν είναι τα όρια ηλικί-
ας συνταξιοδότησης, η ανεργία, οι φόροι και πραξικοπηματικά 
παρέμεινε ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. Προωθούν τον περιορισμό των συνδι-
καλιστικών δικαιωμάτων, με αιχμή τη διευκόλυνση απολύσεων 
συνδικαλιστών, τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος και 
την επαναφορά της ανταπεργίας (lockout) των εργοδοτών.

Είναι σαφές πως το υπάρχον πολιτικό σύστημα ακόμη και 
σήμερα δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρό-
ταση διεξόδου από την κρίση.

Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να ανακτήσει τον διεκ-
δικητικό, ταξικό, πολιτικό του ρόλο ώστε να ανταποκριθεί με 
αποτελεσματικότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις των καιρών 
και στις προσδοκίες των εργαζομένων για δυναμική διεκδίκη-
ση αποκατάστασης των απωλειών που υπέστησαν τα προηγού-
μενα χρόνια. 

Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αναμόρφωση του 
συνδικαλιστικού κινήματος, μεταφέροντας την εμπειρία μας 
και ευελπιστώντας σε ένα νέο ξεκίνημα με συνδικαλιστικό κί-
νημα που θα ανταποκρίνεται στο ρόλο του με αρχές και αξίες. 

Αξίες που οφείλουμε να επαναφέρουμε στο προσκήνιο ώστε ο 
συνδικαλισμός να αποτελέσει ενωτική και δυναμική έκφραση 
των  εργαζομένων και της κοινωνίας.

Η παθητική ακόμα και σήμερα εξάρτηση από τους κομμα-
τικούς μηχανισμούς, η αδιαφάνεια, η λογική των «ημετέρων», 
το οδήγησαν σε μια παθητική ταύτιση με τα τεκταινόμενα στην 
κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι φαινόμενα που πρέπει να εξα-
λειφθούν.

Ακόμη και μετά από μια σκληρή περίοδο εφαρμογής μέ-
τρων εξόντωσης της εργατικής και μικρομεσαίας τάξης εξα-
κολουθούν κάποιοι να εμμένουν σε τακτικές συνδικαλιστικής 
έκφρασης και δράσης που έχουν καταδικαστεί στην συνείδη-
ση των εργαζομένων. Τακτικές που δεν θέτουν ως κύριο στόχο 
την ανατροπή αυτών των πολιτικών προς όφελος των εργαζο-
μένων αλλά επικεντρώνονται στην δυσαρέσκεια που προκαλεί 
η εφαρμογή τους για ψηφοθηρικούς λόγους. Με την δικαιολο-
γία φαιδρών για τις κρίσιμες εποχές αιτιάσεων που περισσότε-
ρο «εφευρίσκονται» προκειμένου να συνεχίζεται η αγωνιστική 
διάσπαση και ο κατακερματισμός του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, σε καμία νίκη δεν μπορεί να ελπίζει ο εργαζόμενος. 

Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά να καταδικαστεί ο κομματικός, 

συντεχνιακός και γραφειοκρατικός συνδικαλισμός.

Η ανατροπή μιας αντίληψης και μίας θεωρίας που εν τέλει 
υπονομεύουν εκ των έσω τα δικαιώματα των εργαζομένων, 
είναι επιτακτική ανάγκη. Εμείς θέλουμε ένα συνδικαλιστικό κί-
νημα, με ευελιξία, αγωνιστικότητα,  μαχητικότητα και επικοινω-
νιακά «όπλα» χρήσιμα για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης 
μνημονιακής λαίλαπας, των μέτρων εξόντωσης των Δημοσίων 
υπαλλήλων, της Κοινωνίας γενικότερα.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η δικαι-
ολογημένη απογοήτευση πρέπει να αντικατασταθεί από ελπίδα 
που θα φέρει μόνο ο ενωτικός και συγκροτημένος αγώνας των 
εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, οφείλουμε να συντονίσουμε τη δράση μας με τους εργα-
ζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και τα άλλα λαϊκά στρώματα 
και να οργανώσουμε την επόμενη περίοδο αποτελεσματικούς 
και νικηφόρους αγώνες απέναντι στο μνημονιακό καθεστώς.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εκφράζει 
τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και 
συμμαχιών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι στα-
θερά προσανατολισμένη σ’ ένα συνδικαλιστικό κίνημα Μαζι-
κό-Ταξικό-Αυτόνομο στην υπηρεσία των εργαζομένων και 
της κοινωνίας. Τμήμα του ευρύτερου δημοκρατικού, προο-
δευτικού κινήματος που συνενώνει κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάμεις με όραμα και στόχο τις αρχές της ελευθερίας, της ισό-
τητας, της αλληλεγγύης, της εθνικής ανεξαρτησίας της λαϊκής 
κυριαρχίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, με 
την έννοια ότι δεν εμφορείται από συντεχνιακές αντιλήψεις 
και πρακτικές αλλά εντάσσει στη δράση του ευρύτερους κοι-
νωνικούς στόχους, δημιουργώντας συμμαχίες με κοινωνικές 
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δυνάμεις που οι επιδιώξεις τους είναι συμβατές, ίδιες ή ταυτό-
σημες με αυτές των δυνάμεων της εργασίας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν νοείται να εξαρτάται από 
κόμματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν χειραγωγείται 
και δεν εντάσσει την στρατηγική και την τακτική του σε σχεδι-
ασμούς εκτός των γραμμών του. Είναι αυτόνομο στο μέτρο που 
έχει ρόλο και λόγο. Που αναπτύσσει την δική του στρατηγική 
και υποστηρίζει με τακτικές που εκπορεύονται από τα συνδικά-
τα και τους εργαζόμενους.

Για την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.», το 
ζητούμενο δεν είναι απλά και μόνο η εκτόνωση του θυμού, 
της οργής και της αγανάκτησης αλλά η ουσιαστική αντίσταση 
και αντεπίθεση, η οποία γίνεται όταν την σχεδιάζεις με τη λογική 
και αγωνίζεσαι με την ψυχή.

Συνάδελφοι, 
Τα μνημόνια αντιπροσωπεύουν ένα καινούργιο πολιτικό κα-
θεστώς, που καταλύει κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας και 
δημοκρατίας. Είναι ένα καθεστώς μακροπρόθεσμης αιχμαλω-
σίας της χώρας και βίαιης υποδούλωσης της κοινωνίας. Ένα 
καθεστώς που με μοχλό το χρέος, μετατρέπει τον τόπο σε οιονεί 
προτεκτοράτο του κεφαλαίου.

Όλες οι εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις είναι υπό 
αμφισβήτηση, αφού για οποιοδήποτε θέμα απαιτείται η έγκρι-
ση των δανειστών. Εξάλλου, είναι γνωστό πως καμία νομοθετι-
κή ρύθμιση δεν προωθείται στη Βουλή, χωρίς προηγουμένως 
να έχει την έγκρισή τους.

Τα αντιλαϊκά αυτά μέτρα μπορούν να ανατραπούν μόνο 
με ενωτικούς και συντονισμένους αγώνες των εργαζομένων, 
των συνταξιούχων, των νέων, των ανέργων, των μικρομεσαί-
ων, των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των αγροτών. 
Για να ξεφύγουμε από αυτόν τον νεοφιλελεύθερο «μονόδρο-
μο», χρειάζεται η  συστράτευση ΟΛΩΝ μας. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» όπως 
έκανε και στο παρελθόν θα πρωτοστατήσει στις μάχες για την 
ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων και την ανάκτηση των 
δικαιωμάτων που χάθηκαν την περίοδο αυτή.

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 δοθεί ο συλλογικός αγώ-
νας και συγχρόνως να έχεις νικηφόρο αποτέλεσμα. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι για την παράταξή μας δεν υπάρχει συ-
γκεκριμένη αναφορά σε κόμματα του πολιτικού τοπίου ούτε 
είναι δυνατόν να υπάρχει.

Δεσμευόμαστε:
§	Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώνα για την αποκα-

τάσταση, προστασία και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφα-
λιστικών, συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας.
§	Για την ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων.
§	Για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων, των 

Δημοσίων αγαθών, του Κοινωνικού κράτους.
§	Για Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημόσιο και Κοινωνικό 

χαρακτήρα.

Συνάδελφοι,
Για την οργάνωση και τη θετική έκβαση των 
αγώνων του κλάδου μας και όχι μόνο, καθορι-
στικό ρόλο παίζει η ηγεσία του. 

Τα συνδικαλιστικά στελέχη που εκπροσωπούν τη «ΣΥΝ-
ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις καθημερινά να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων των εργαζομέ-
νων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 Η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. βαδίζει εν 
πολλοίς στον νεοφιλελεύθερο «μονόδρομο» που επέβαλλαν 
οι δανειστές. Πρόκειται για την ίδια πολιτική που αντί να βγάλει 
τη χώρα από το αδιέξοδο, τη βυθίζει σε ύφεση, με αποτέλεσμα 
η οικονομία να καταρρέει, το βιοτικό επίπεδο του Λαού μας να 
επιστρέφει δεκαετίες πίσω και η ανεργία να είναι ο καθημερι-
νός εφιάλτης χιλιάδων νοικοκυριών.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις Δημοτικές 
υπηρεσίες, η παλαίωση-υποβάθμιση και απαξίωση του μη-
χανολογικού εξοπλισμού, η περαιτέρω μείωση των πόρων, 
οι αναρίθμητες αρμοδιότητες και το τέρας της γραφειοκρατίας, 
έχουν οδηγήσει τις Δημοτικές υπηρεσίες και τους εργαζόμε-
νους σε αποδυνάμωση, εξουθένωση και εξαθλίωση με αποτέ-
λεσμα να μειώνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Είχαμε και έχουμε όραμα για την οργανωτική δομή των 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν ανα-
γκαίο να γίνει μία καινούρια αρχή μακριά από τα λάθη και τις 
σκοπιμότητες του παρελθόντος.

Μία νέα προσπάθεια που πρέπει να βασίζεται 
σε ορισμένους πυλώνες όπως:

§	Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (Κώδικας Αυτοδιοίκησης) που να υπερασπί-
ζεται το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών 
των Ο.Τ.Α.
§	Διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού Κώδικα των 

Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.  Α΄ Βαθμού.
§	Σημαντική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων 

για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν ουσιαστικά στο δύσκολο 
ρόλο τους.
§	Κατάργηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου, επαναφορά 

του Προληπτικού και Κατασταλτικού ελέγχου.
§	Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε 

όλες τις Υπηρεσίες και Δομές των Δήμων.
§	Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, εργαζόμε-

νοι με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και 
εργασιακά δικαιώματα.
§	Κατάργηση κάθε ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των Δήμων, 

υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους.
§	Επαναξιολόγηση και επανασχεδιασμός των Δήμων «τερά-

των» που δημιουργήθηκαν κατά την αρχική εφαρμογή του 
Προγράμματος «Καλλικράτης».
§	Κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και υποχρεωτική με-

ταφορά προσωπικού και αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες των 
Δήμων.
§	Αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας εκχώρησης της 

Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ι.Τ., Φο.Δ.Σ.Α. 
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ως Α.Ε.) σε ιδιώτες και επιστροφή της αρμοδιότητας της Ανα-
κύκλωσης στους Ο.Τ.Α.
§	Συνέχιση και διεύρυνση της λειτουργίας των Προνοιακών 

Δομών των Ο.Τ.Α., τακτοποίηση του προσωπικού που ήδη 
υπηρετεί πάνω από δέκα (10) χρόνια. Δημιουργία Διευθύν-
σεων Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α.  Α΄ 
Βαθμού.
§	Αντιμετώπιση της κακής οικονομικής κατάστασης των 

Ο.Τ.Α. (συνεχείς περικοπές των πόρων που έχουν ξεπερά-
σει το 65%). Διασφάλιση της μισθοδοσίας των εργαζομένων, 
εφαρμογή του άρθρου 49 του  Ν.3979/2011.
§	Τέλος, σε κάθε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων 

των Ο.Τ.Α. σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). 

Και στην νέα αυτή προσπάθεια στο επίκεντρο θα πρέπει να 
βρίσκεται ο Δημότης που προσπαθεί μέσα σε ένα πρωτοφανές 
οικονομικό περιβάλλον να επιβιώσει. Και φυσικά δεν μπορεί 
να αγνοηθεί εκείνος ο παράγοντας που την επόμενη ημέρα θα 
κληθεί ουσιαστικά να εφαρμόσει τα όσα θα αποφασιστούν, το 
έμψυχο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράγοντας 
που έχει απαξιωθεί εσκεμμένα τόσο από τις μέχρι σήμερα κυ-
βερνήσεις όσο και από μεγάλη μερίδα Αιρετών. Στο πλαίσιο αυτό, 
η αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτόνομη και δυνατή. 

Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι 
η αποδοχή των αιτημάτων των εργαζομένων 

που συνοψίζονται στα εξής για το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα:

§	Άμεση καταγραφή των ελλείψεων προσωπικού σε όλους 
τους Δήμους. Προκήρυξη μονίμων θέσεων εργασίας και οι-
κονομική ενίσχυση των Δήμων.
§	Κατάργηση των ευέλικτων και ελαστικών μορφών εργασί-

ας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των 
αυξημένων καθημερινών αναγκών.
§	Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων 

που μέσω της απαξίωσής του, αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους και δημότες.
§	Αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφά-

λεια. Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του 
Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρεσίες της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προκειμένου να μην προστεθούν και άλλα 
θύματα στον μακρύ κατάλογο εργατικών ατυχημάτων. 
§	Αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση, του Εργατικού Ατυχή-

ματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση.
§	Επέκταση των κατηγοριών εργαζομένων που εντάσσονται 

στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Βαρέων 
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.). 
§	Ένταξη στους δικαιούχους του Επιδόματος Επικίνδυνης και 

Ανθυγιεινής εργασίας και άλλων κατηγοριών εργαζομένων 
των Ο.Τ.Α. που άδικα έχουν αποκλειστεί.

§	Καμιά περικοπή των δικαιούχων των Β.Α.Ε αλλά και του 
αντίστοιχου επιδόματος στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της 
συγκυβέρνησης.
§	Επαναφορά των τριών πλασματικών κλιμακίων για τους 

ασφαλισμένους στα Β.Α.Ε. όπως προέβλεπε το άρθρο 4 του 
Ν.3660/2008.
§	Υπολογισμός της διετίας 2016-2017 στην μισθολογική εξέλι-

ξη των εργαζομένων.
§	Τήρηση της δέσμευσης για την μονιμοποίηση των εργαζο-

μένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
§	Άμεσα υπογραφή Σ.Σ.Ε. και για το προσωπικό Ιδιωτικού 

Δικαίου που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των ερ-
γαζομένων και θα διασφαλίζει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
που κατακτήθηκαν με αγώνες πολλών χρόνων.
§	Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και εφαρμογή 

των Σ.Δ.Ι.Τ.
§	Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγ-

ματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρατία και αντικει-
μενικά κριτήρια και όχι τις μνημονιακές δεσμεύσεις που επι-
βάλλουν την συρρίκνωση και την κατάργηση δομών-υπηρε-
σιών των Δήμων.
§	Άμεση ρύθμιση των Δανείων των εργαζομένων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων και το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
§	Επαναφορά του 37 ½ ωρου χωρίς περικοπές στις αποδοχές.
§	Μη εφαρμογή της υποχρεωτικής ένταξης των προνηπίων 

στα Νηπιαγωγεία. Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων των Παιδαγωγών Προσχολικής Αγωγής. Μαζικές 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π. στους Δη-
μοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Τακτοποίηση του προσωπι-
κού που εργάζεται με συμβάσεις για πολλά χρόνια σε αυτούς.
§	Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών 

που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

Για την επιβίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται όσο 
ποτέ άλλοτε, να μπει οριστικά τέλος σε όλες τις τακτικές και 
τις πολιτικές που ισοπεδώνουν τα πάντα. Είναι επιτακτική ανά-
γκη να αγωνιστούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι για να μην επι-
τραπεί να γίνει η Τοπική  Αυτοδιοίκηση βορά των εργολάβων 
εγχώριων και μη. Είναι χρέος μας να αντισταθούμε σθεναρά σε 
όσους μεθοδεύουν να ξεπουλήσουν τις υπηρεσίες σε ιδιωτικά 
συμφέροντα σε βάρος των δημοτών. 

Σήμερα που η οικονομική και η πολιτική πορεία της χώ-
ρας εξακολουθεί να χαράσσεται από τους δανειστές, περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαία η δυναμική και 
ενισχυμένη παρουσία της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
στους Ο.Τ.Α.» στη λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Είναι ανάγκη 
των καιρών να θέσουμε ξεκάθαρους στόχους, να διαμορφώ-
σουμε τρόπους μαζικής και ουσιαστικής συμμετοχής στη δρά-
ση και στη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικών, στη βάση της 
πάγιας θέσης μας για ένα ακομμάτιστο και ακηδεμόνευτο συν-
δικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 


