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Συνεχίζουμε να βιώνουμε μια πρωτοφανή επίθεση των νε-
οφιλελεύθερων πολιτικών και των συντεταγμένων εκφραστών 
τους σε βάρος των Δημοσίων αγαθών, του Κοινωνικού κρά-
τους, της μισθωτής εργασίας. Η περιοριστική πολιτική λιτότητας 
που συνεχίζει να εφαρμόζεται αποδεικνύει πως οι μνημονιακές 
δεσμεύσεις θα συνεχίσουν να «στοιχειώνουν» την καθημερινό-
τητά μας. Μια βίαιη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας 
προς όφελος του κεφαλαίου. 

Η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση της Ν.Δ. κλιμακώνει την επί-
θεση απέναντι στον κόσμο της εργασίας αντί να εφαρμόσει 
μέτρα και πολιτικές που στο επίκεντρό τους να έχουν τους ερ-
γαζόμενους και την κοινωνία. Με πρόσχημα την «ανάπτυξη», 
ξεπουλά άρον-άρον στο ιδιωτικό κεφάλαιο ότι απέμεινε από τον 
Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δημοσί-
ου και της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης που με αίμα υπεράσπισαν οι 
εργαζόμενοι.

Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες του δήθεν «Ανα-
πτυξιακού Νόμου 4635/2019» με το άρθρο 178  παρέδωσαν, 
χωρίς αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας και με ισχνές πλειο-
ψηφίες εάν όχι μειοψηφίες, την Καθαριότητα, το Πράσινο και τον 
Ηλεκτροφωτισμό της Τοπική Αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες και εργο-
λαβικά συμφέροντα.

Σε συνδυασμό με τη διακοπή της χρηματοδότησης προ-
γραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. στις Κοινωνικές υπηρεσίες (Κοινωνικά 
Μαγειρεία, Κοινωνικά Φαρμακεία κ.λπ.) βάζει ταφόπλακα στην 
εξυπηρέτηση 80.000 ευπαθών ωφελούμενων πολιτών.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. πήρε τη σκυτάλη από την προηγού-
μενη συγκυβέρνηση των ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. και «πατώντας» πο-
λιτικά σε κάθε προηγούμενη μνημονιακή διάταξη, υλοποιεί την 
πιο άγρια, νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό μέσα 
στην Κοινωνία, καταδεικνύοντας τους Δημοσίους Υπαλλήλους 
ως υπαίτιους της κακοδαιμονίας του κράτους, αποκρύπτοντας 
ότι όλες οι κυβερνήσεις - και φυσικά και η ίδια - ουσιαστικά επι-
θυμούν ένα κομματικό και πελατειακό κράτος στα χέρια τους.

Αποκρύπτει συνειδητά ότι, στα χρόνια των μνημονίων, οι 
Δημόσιοι Υπάλληλοι απώλεσαν μεσοσταθμικά το 40% των ει-

σοδημάτων τους ενώ επιμένει να αναμασά τα γνωστά ιδεολο-
γήματα φέρνοντας δήθεν την «ανάπτυξη» και την «ανταγωνιστι-
κότητα» ως κυρίαρχα μοντέλα της πολιτικής της.

Το νέο ασφαλιστικό, που επεξεργάζεται σε σχέση με τον 
Νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016), τα σχέδια για την ιδιωτι-
κοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης, που θα είναι προπο-
μπός και για την κύρια, η σκανδαλώδης νέα ανακεφαλοποίηση 
των τραπεζών, ο δημοσιονομικός κόφτης, τα «ματωμένα πλεο-
νάσματα», τα κόκκινα δάνεια, οι πλειστηριασμοί και το γενικό ξε-
πούλημα, μέσω του Υπερταμείου ιδιωτικοποιήσεων, είναι στην 
πρώτη της προτεραιότητα.

Στηρίζει με κάθε τρόπο τη νέα «αρχιτεκτονική» του συστή-
ματος Κοινωνικής Ασφάλισης, που ουσιαστικά στέλνει στους 
ασφαλισμένους το μήνυμα της μαζικής εξόδου και το πέρασμα 
στην ιδιωτική και επαγγελματική ασφάλιση με την ελπίδα της 
εξασφάλισης μιας αξιοπρεπούς συνταξιοδοτικής παροχής.

Οι προσλήψεις ιδιαίτερα στις υπηρεσίες κοινωνικής αντα-
πόδοσης παραπέμφθηκαν στις καλένδες με σοβαρότατες επι-
πτώσεις στους πολίτες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι 
προσλήψεις «ωφελούμενων» του Ο.Α.Ε.Δ. και οι επισφαλείς ερ-
γαζόμενοι, με μισά δικαιώματα και μισούς μισθούς, ολοένα και 
αυξάνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σκοπό να μας υπενθυ-
μίζουν την άρση της μονιμότητας και την εκ περιτροπής και κα-
κοπληρωμένη εργασία. Πολιτικός τους στόχος η απελευθέρωση 
πλήρως των ομαδικών απολύσεων και η θεσμοθέτηση νέων 
μορφών ελαστικής απασχόλησης και αντιδραστικών αλλαγών 
στον συνδικαλιστικό Νόμο.

Η κυβέρνηση έχει δυσανεξία  - και δεν το κρύβει - σε κάθε 
έννοια που περιέχει τη λέξη ΑΠΕΡΓΙΑ παρεμβαίνοντας στη λει-
τουργία των συνδικάτων, «βάζοντας χέρι» στις συνδικαλιστι-
κές ελευθερίες, με τα μητρώα, τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, 
τη διακίνηση των ιδεών μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, με 
το 50%+1 στις απαρτίες και, φυσικά, με το φακέλωμα των Συν-
δικαλιστικών Οργανώσεων, που επιχειρείται να συνδεθούν με 
εγκληματικές οργανώσεις. Βέβαια είναι βαρύτατες οι ευθύνες 
συνδικαλιστικών ηγεσιών αλλά και παρατάξεων που έδωσαν 
λαβή και αφορμή για τις κυβερνητικές αποφάσεις.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αρχών και Στόχων
στο 47ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

για την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ των Εργασιακών και Ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων

να µην περάσει η ∆ΙΑΛΥΣΗ και ΕΚΧΩΡΗΣΗ
βασικών υπηρεσιών των ∆ήµων σε ιδιώτες και εργολάβους   
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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα επιχειρήσει να 
ολοκληρώσει το σχέδιο καθιέρωσης της φτώχειας και της 
επισφάλειας σαν στρατηγικές μεταβλητές της ευελιξίας στην 
αγορά εργασίας προς όφελος της κερδοφορίας των επιχειρη-
ματικών ομίλων και ενάντια στα συμφέροντα της συντριπτικής 
λαϊκής πλειοψηφίας. 

Στο στόχαστρο σταθερά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
πάντα η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. συ-
κοφαντούνται, τα Δημόσια και Κοινωνικά αγαθά απαξιώνονται, 
για να παραδοθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία ως εμπορεύ-
σιμα είδη και να εξυπηρετηθούν οι απανταχού κερδοσκόποι. 
Κεντρικός πολιτικός στόχος είναι πρωτίστως η ολοκληρωτική 
απαξίωση των Κοινωνικών υπηρεσιών, η ιδιωτικοποίησή τους 
και η ανταποδοτικότητα που θα επιφέρει μετακύλιση του κόστους 
για μια ακόμη φορά στον ήδη εξαθλιωμένο πολίτη.

Μπροστά σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα του σκληρού 
καπιταλισμού που κατεδαφίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα 
και τα κεκτημένα με αιματηρούς αγώνες, καλούμαστε να ανα-
συγκροτηθούμε και να αγωνιστούμε για την επανασύσταση του 
Κοινωνικού κράτους και για την επανακατάκτηση των αγαθών 
που οφείλουν και πρέπει να είναι Δημόσια.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα, με ειλικρινή και ουσιαστική 
αυτοκριτική δεν πρέπει και δεν πρόκειται να αναλωθούμε σε 
καινοφανείς θεωρίες, κοινότοπες διαπιστώσεις και κροκοδεί-
λια δάκρυα για τη χαμένη του τιμή και αξιοπρέπεια. Το συνδι-
καλιστικό κίνημα οφείλει να ανακτήσει τον διεκδικητικό, ταξικό, 
πολιτικό του ρόλο ώστε να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα 
και συνέπεια στις απαιτήσεις των καιρών και στις προσδοκίες 
των εργαζομένων. 

Οι εργαζόμενοι, που «ανέθεσαν» τα αιτήματα και τους αγώ-
νες τους σ’ αυτό το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα σε κυβερνή-
σεις «σωτήρες», βλέπουν τα αποτελέσματα αυτής της ανάθεσης 
μπροστά τους. Μεγάλες μάζες των εργαζομένων εγκλωβίστηκαν 
σ’ αυτήν τη λογική με την ψευδαίσθηση της «ομαλής» και «χωρίς 
συγκρούσεις» επαναφοράς στην κανονικότητα, που αποδείχθη-
κε ουτοπία.

Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αναμόρφωση του 
συνδικαλιστικού κινήματος. Σκοπός είναι η καθημερινή μάχη 
για την ανάδειξη και λύση ζωτικών προβλημάτων που βελτι-
ώνουν τη θέση των εργαζόμενων. Επιβάλλεται η ανάδειξη των 
αντιδραστικών, αντεργατικών πολιτικών επιλογών, που μπορούν 
να συσπειρώσουν και να σχηματίσουν καθοριστικές πλειοψηφί-
ες ανοίγοντας νέους δρόμους αντίστασης και διεκδίκησης. 

Στόχος μας παραμένει η προοπτική της ανάληψης αποφα-
σιστικού ρόλου του εργατικού κινήματος με όρους αντικαπι-
ταλιστικής ανατροπής. Η προοπτική, δηλαδή, μιας νικηφόρας 
δυναμικής που θα σφυρηλατεί τη θέληση και σαν αποτέλεσμα 
της πάλης, θα οδηγεί στην ενσάρκωση μιας πολιτικής λύσης, 
που θα υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Ένα πλατύ λαϊκό κίνη-
μα, που δυνάμει της ενεργούς μαζικής συμμετοχής, θα θέσει με 
αποφασιστικότητα όλα τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα μέσα στα 
αντικειμενικά πλαίσια και στις ανάγκες της εποχής.

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 συνείδηση 
των εργαζομένων. Τακτικές που δεν θέτουν ως κύριο στόχο την 
ανατροπή αυτών των πολιτικών προς όφελος των εργαζομένων, 
αλλά επικεντρώνονται στην δυσαρέσκεια που προκαλεί η εφαρ-
μογή τους για ψηφοθηρικούς λόγους. Με την δικαιολογία φαι-
δρών για τις κρίσιμες εποχές αιτιάσεων που περισσότερο «εφευ-
ρίσκονται» προκειμένου να συνεχίζεται η αγωνιστική διάσπαση 
και ο κατακερματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, σε καμία 
νίκη δεν μπορεί να ελπίζει ο εργαζόμενος. 

Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά να καταδικαστεί ο κομματικός, συντεχνιακός και γραφει-
οκρατικός συνδικαλισμός.

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.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» χωρίς κομ-
ματικό αλλά με σαφή πολιτικό προσδιορισμό, αντιμετώπισε και 
αντιμετωπίζει τα γεγονότα και τις εξελίξεις, με κριτικό πνεύμα και 
οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτο σεβασμό στις συλλογι-
κές, δημοκρατικές  διαδικασίες.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εκφράζει 
τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και συμμαχι-
ών 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, προοδευτικού 
κινήματος που συνενώνει κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις με 
όραμα και στόχο τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της αλ-
ληλεγγύης, 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 κοινωνι-
κούς στόχους, δημιουργώντας συμμαχίες με κοινωνικές δυνά-
μεις που οι επιδιώξεις τους είναι συμβατές, ίδιες ή ταυτόσημες 
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 συνδικάτα και 
τους εργαζόμενους.

Για την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.», το ζη-
τούμενο 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, 
Η ιστορία και η ταξική πάλη σε συνδυασμό με την κοινωνι-

κή και ιδεολογική διαπάλη συνεχίζονται συντηρώντας και οξύ-
νοντας ιστορικά αδιέξοδα και αντιφάσεις, θέτοντας ταυτόχρονα 
κρίσιμα θεμελιακά διλήμματα για τους λαούς και τις κοινωνίες. 



Πάντα στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ των αγώνων των Εργαζομένων

Με τις κυρίαρχες κοινωνικές και οικονομικές τάξεις, απο-
φασισμένες περισσότερο από ποτέ, να αναμασούν, παλαιούς 
πολιτικούς μύθους που φτάνουν μέχρι τον εθνικισμό και τον 
φασισμό, προσπαθούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα και να 
διατηρήσουν τα προνόμιά τους.

Ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι σκληρός και δύ-
σκολος. Σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί γραμμική, μονοδιά-
στατη διαδικασία, χωρίς αποτυχίες, πισωγυρίσματα και διαψεύ-
σεις, συχνά οδυνηρές. 

Βγάζοντας όμως τα σωστά συμπεράσματα, οφείλουμε να 
συνεχίσουμε. Αξιοποιώντας κάθε δυνατή ευκαιρία, χωρίς να 
διακινδυνεύουμε ή να απαξιώνουμε την κατάκτηση του σχετι-
κού, τις μικρότερες ή μεγαλύτερες εργατικές-πολιτικές νίκες, στο 
όνομα του απόλυτου.     

Τα αντιλαϊκά μέτρα μπορούν να ανατραπούν μόνο με ενω-
τικούς και συντονισμένους αγώνες των εργαζομένων, των 
συνταξιούχων, των νέων, των ανέργων, των μικρομεσαίων, 
των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των αγροτών. Για να 
ξεφύγουμε από αυτόν τον νεοφιλελεύθερο «μονόδρομο», χρειά-
ζεται η συστράτευση ΟΛΩΝ μας. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» όπως έκανε 
και στο παρελθόν θα πρωτοστατήσει στις μάχες για την ανατρο-
πή των πολιτικών των μνημονίων και την ανάκτηση των δικαιω-
μάτων 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 οικοδομηθεί η ενό-
τητα, η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη. Προϋποθέσεις που για μας 
είναι απαραίτητες έτσι ώστε να δοθεί ο συλλογικός αγώνας και 
συγχρόνως να έχεις νικηφόρο αποτέλεσμα. 

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

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε και 
να εντείνουμε τον αγώνα για:

1. Την ΑΝΑΤΡΟΠΗ των μνημονιακών πολιτικών και όσων τις 
υπηρετούν.

2. Την κατάργηση του Υπερταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και 
τον τερματισμό της εκποίησης της Δημόσιας, Δημοτικής και 
Εθνικής Περιουσίας. 

3. Την αποτροπή κάθε Ιδιωτικοποίησης Δημοσίων Οργανι-
σμών και Επιχειρήσεων, την προστασία του Δημόσιου και 
Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και την 
κατάργηση όλων των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων και εργο-
λαβιών σε Ιδιώτες, Μ.Κ.Ο. και ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. σε όλο το φάσμα 
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

4. Την άμεση στήριξη των ανέργων. Καθολική εφαρμογή και 
αύξηση του επιδόματος ανεργίας.

5. Την κατοχύρωση, την ενίσχυση και τη διεύρυνση των ερ-
γασιακών, συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Επα-
ναφορά του δικαιώματος των Συλλογικών Διαπραγματεύ-
σεων και κατακτήσεων των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.

6. Την αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Πλήρης αναγνώριση του 
Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας, 
στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α.

7. Τη Δημόσια, δωρεάν, ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για 
το σύνολο των εργαζόμενων και της Ελληνικής κοινωνίας.

8. Την κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστι-
κών Νόμων. Κατάργηση του Ν.4387/2016 (Νόμος Κατρού-
γκαλου). Στήριξη των υφιστάμενων Ασφαλιστικών Ταμείων 
και ακύρωση των ενοποιήσεων. Άμεση επαναφορά των 
ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. Διασφά-
λιση του Δημόσιου, καθολικού, αναδιανεμητικού χαρακτήρα 
της Κοινωνικής Ασφάλισης.

9. Την αποτροπή της άλωσης του Κράτους και των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, την κατάργηση και συρρίκνωση βασικών υπη-
ρεσιών και την εκχώρησή τους στα μεγάλα επιχειρημα-
τικά-εργολαβικά συμφέροντα, που επιχειρούνται μέσω της 
κινητικότητας και της αξιολόγησης Δομών και Ανθρώπινου 
δυναμικού. Διεκδικούμε και οραματιζόμαστε μια σύγχρο-
νη, Δημόσια Διοίκηση με λειτουργική αυτοτέλεια, Δομή και 
Οργάνωση, αξιοκρατία και απεξάρτηση από τους εκάστοτε 
μηχανισμούς εξουσίας. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, αξιοκρατική 
στελέχωση, καμία κατάργηση οργανικών θέσεων.

10. Την υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων, των Δη-
μοσίων αγαθών, του Κοινωνικού κράτους για Τοπική Αυτο-
διοίκηση ισχυρή με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.

Συνάδελφοι,
Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ωφελούν τους λίγους σε βάρος 
των πολλών. Απαξιώνοντας τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτή-
ρα των υπηρεσιών του κράτους σε όφελος των μεγαλοεργολάβων.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού, η απαξίωση του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού, η περαιτέρω μείωση των πόρων, οι ανα-
ρίθμητες αρμοδιότητες και το τέρας της γραφειοκρατίας, έχουν 
οδηγήσει τις Δημοτικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους σε 
αποδυνάμωση, εξουθένωση και εξαθλίωση με αποτέλεσμα να 
μειώνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση του πολίτη.

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

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

� Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση (Κώδικας Αυτοδιοίκησης) που να υπερασπίζεται 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, άμεση επα-
ναφορά του Προληπτικού ελέγχου. Κατάργηση του άρθρου 
204 του Ν.4555/2018.



� Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε 
όλες τις Υπηρεσίες και Δομές των Δήμων.

� Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, εργαζόμενοι 
με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργα-
σιακά δικαιώματα.

� Κατάργηση κάθε ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των Δήμων, 
υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους.

� Κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και υποχρεωτική μεταφο-
ρά 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. ως 
Α.Ε.) σε ιδιώτες και επιστροφή της αρμοδιότητας της Ανακύ-
κλωσης στους Ο.Τ.Α.

� Συνέχιση, στήριξη και διεύρυνση της λειτουργίας των Κοι-
νωνικών Δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τακτοποίη-
ση του προσωπικού που ήδη υπηρετεί για πολλά χρόνια. 

Και στην νέα αυτή προσπάθεια στο επίκεντρο θα πρέπει να 
βρίσκεται ο Δημότης που προσπαθεί μέσα σε μια δύσκολη κα-
θημερινότητα να επιβιώσει. Και φυσικά δεν μπορεί να αγνοηθεί 
εκείνος ο παράγοντας που θα κληθεί να εφαρμόσει τα όσα θα 
αποφασιστούν, το έμψυχο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Παράγοντας που έχει απαξιωθεί εσκεμμένα τόσο από τις μέχρι σή-
μερα κυβερνήσεις 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 αιτη-
μάτων των εργαζομένων που συνοψίζονται στα εξής για το αμέ-
σως 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 εργασίας. Ενιαία μόνιμη και σταθερή 
εργασία σε όλο το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

� Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων 
που μέσω της απαξίωσής του, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
επικινδυνότητας για εργαζόμενους και δημότες.

� 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 μην προστεθούν και άλλα θύ-
ματα στον μακρύ κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων. 

� Αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση, του Εργατικού Ατυχήματος 
και της Επαγγελματικής Ασθένειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

� Ουσιαστικές Αυξήσεις σε Μισθούς και Συντάξεις. Σταδιακή 
αποκατάσταση των απωλειών στις αποδοχές των Δημοσίων 
Υπαλλήλων και επαναφορά τους στο ύψος πριν την εφαρμογή 
των μνημονίων.

� Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ενιαίο, δίκαιο και αξιο-
κρατικό νέο Μισθολόγιο. 

� Αφορολόγητο στα 12.000 €. Δίκαιο, απλό, αναδιανεμητικό φο-
ρολογικό σύστημα υπέρ των λαϊκών στρωμάτων

� Επέκταση των κατηγοριών εργαζομένων που εντάσσονται 
στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Βαρέων 
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.). Καμία περικοπή των 

δικαιούχων αλλά και του αντίστοιχου επιδόματος στο πλαίσιο 
των δεσμεύσεων της κυβέρνησης.

� Ένταξη στους δικαιούχους του Επιδόματος Επικίνδυνης και 
Ανθυγιεινής εργασίας και άλλων κατηγοριών εργαζομένων 
των Ο.Τ.Α. που άδικα έχουν αποκλειστεί.

� 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 εξέλιξη 
των εργαζομένων.

� Υπογραφή Σ.Σ.Ε. και για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου 
που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων 
και θα διασφαλίζει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα που κατα-
κτήθηκαν με αγώνες πολλών χρόνων.

� Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και αποτροπή 
εφαρμογής των Σ.Δ.Ι.Τ.

� Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγ-
ματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρατία και αντικειμε-
νικά κριτήρια.

� Άμεση ρύθμιση των Δανείων των εργαζομένων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων και το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

� Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παι-
δαγωγών Προσχολικής Αγωγής. Μαζικές προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π. στους Δημοτικούς Παιδικούς 
Σταθμούς. Τακτοποίηση του προσωπικού 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.

� Πάγωμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Διαγραφές 
χρεών.

� Κατάργηση κάθε τραπεζικού χαρατσιού στις συναλλαγές ερ-
γαζομένων και συνταξιούχων με το Δημόσιο, μέσω του τρα-
πεζικού συστήματος.

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. Δεν υπάρχουν πια ούτε 
αυταπάτες ούτε ψευτοδιλήμματα. 

Κανέναν δεν ξεγελούν αυτά τα δήθεν φιλολαϊκά και «ανα-
πτυξιακά» μέτρα που εξαγγέλλει η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας, για να κατευνάσει την αντίδραση της κοι-
νωνίας και των εργαζομένων.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούν τώρα όλοι οι ερ-
γαζόμενοι για να μην επιτραπεί να γίνει η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση 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. 

Είναι ανάγκη των καιρών να θέσουμε ξεκάθαρους στόχους, 
να διαμορφώσουμε τρόπους μαζικής και ουσιαστικής συμμε-
τοχής στη δράση και στη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικών, 
στη βάση της πάγιας θέσης μας για ένα ακομμάτιστο και ακηδε-
μόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μόνο με αλήθεια και τόλμη θα μπορέσουμε κοινωνία και εργα-
ζόμενοι να βρούμε το δρόμο μας. Η μέχρι τώρα ιστορία, μας έχει 
δείξει ότι μόνο όταν αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε έχουμε και 
κατακτήσεις.

για την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ των Εργασιακών και Ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων

να µην περάσει η ∆ΙΑΛΥΣΗ και ΕΚΧΩΡΗΣΗ
βασικών υπηρεσιών των ∆ήµων σε ιδιώτες και εργολάβους   


