
Συνάδελφοι,
Μετά από έξι (6) χρόνια εφαρμογής των μνημονια-

κών πολιτικών η απαξίωση των υπηρεσιών του Δημο-
σίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ολοένα και με-
γαλύτερη έλλειψη προσωπικού, η επιμονή στις συγχω-
νεύσεις Δομών και συρρίκνωσης Οργανογραμμάτων 
και η προσπάθεια κομματικής άλωσης της διοικητικής ιε-
ραρχίας εξακολουθούν να βρίσκονται στην «ατζέντα» των 
δανειστών και της συγκυβέρνησης που τις προωθεί.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώ-
πων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που θα πραγματοποιηθούν την ΤΡΙΤΗ 
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού 
το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποτελέσουν τον θεμα-
τοφύλακα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Θα είναι εκείνοι που θα αποτελέσουν τη αιχμή του δό-
ρατος του συνδικαλιστικού κινήματος το επόμενο χρονι-
κό διάστημα απέναντι στην προωθούμενη από την συ-
γκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. αξιολόγηση δομών μέσω 
της κινητικότητας που στόχο έχει την μείωση των οργα-
νικών μονάδων στην λογική εφαρμογής της πολιτικής 
του «επιτελικού κράτους» αλλά και του νέου συστήμα-
τος αξιολόγησης εργαζομένων και κρίσεων Προϊσταμένων 
Τμημάτων και Διευθύνσεων που απαξιώνει την συμμετοχή 
των εκπροσώπων των εργαζομένων και εισάγει με αυξη-
μένο βαθμό βαρύτητας την «συνέντευξη». Η «συνέντευξη» 
είναι ένα μέτρο που επιτρέπει τις παρεμβάσεις υπέρ των 
ημετέρων και είναι μακριά από το πάγιο αίτημα των εργα-
ζομένων για αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και κρί-
σεων Προϊσταμένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτοφανή επί-
θεση από τους εκφραστές των νεοφιλελεύθερων πο-
λιτικών. Στόχος τα Δημόσια αγαθά, το Κοινωνικό κράτος 
και η μισθωτή εργασία. Μια επίθεση με βασικό χαρακτη-
ριστικό την βίαιη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώ-
ρας προς όφελος του κεφαλαίου. Και η σημερινή συγκυ-
βέρνηση στα βήματα των προκατόχων της εφαρμόζει την 
πολιτική του επιτελικού κράτους, θίγοντας τον Δημόσιο 
και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του προωθώ-
ντας τις αθρόες ιδιωτικοποιήσεις και τις Συμπράξεις Δη-
μόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Κύρια μνημονιακή επιταγή και προαπαιτούμενο εί-
ναι η αποδόμηση κάθε στοιχείου κοινωνικού κράτους. 
Η υπερφορολόγηση, η ανεργία, η «μαύρη» και αδήλωτη 
εργασία, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι ιδιωτικοποιή-
σεις, η παράδοση των «κόκκινων» δανείων στα funds και 

οι κατασχέσεις σπιτιών, αποτελούν την πολιτική μιας κυ-
βέρνησης, πλήρως υποταγμένης στους δανειστές. 

Μια πολιτική που οδηγεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
σε λειτουργική και οικονομική κατάρρευση, μεθοδεύ-
ει και υπαγορεύει την ιδιωτικοποίηση Κοινωνικών Δομών 
και υπηρεσιών με μεγάλη επιβάρυνση των Δημοτών. 

Οι συνέπειες στην κοινωνία είναι τραγικές. Η ανερ-
γία που παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη διαλύει κάθε 
ίχνος κοινωνικής συνοχής, το σύστημα υγείας έχει δια-
λυθεί, το εργασιακό περιβάλλον έχει ισοπεδωθεί. Η φτώ-
χεια αυξάνεται δραματικά.

Η πολιτική ηγεσία της χώρας «εκτελεί» πιστά εντο-
λές, αδιαφορώντας επιδεικτικά για το βιοτικό επίπεδο 
των πολιτών που θα πρέπει να προασπίζει. Ακόμη και οι 
εξαγγελίες για εφαρμογή του ξεχασμένου πια «Παράλ-
ληλου Προγράμματος» αποδείχτηκαν «όνειρο απατηλό» 
μπροστά στην ανάγκη εφαρμογής των επιταγών του 3ου 
Μνημονίου. Οι δήθεν «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνη-
σης ξεθώριασαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
διαψεύδοντας τις προσδοκίες και τις ελπίδες των εργα-
ζομένων που αγωνίστηκαν το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα ευελπιστώντας σε μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή.

Συνάδελφοι,
Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εκ-

φράζει τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτε-
ρων μετώπων και συμμαχιών με κοινωνικές δυνάμεις 
που οι επιδιώξεις τους είναι συμβατές, ίδιες ή ταυτό-
σημες με αυτές των δυνάμεων της εργασίας. 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 αντί-
σταση η οποία γίνεται όταν την σχεδιάζεις με τη λογική 
και αγωνίζεσαι με την ψυχή. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν νοείται να εξαρτά-
ται από κόμματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν 
χειραγωγείται και δεν εντάσσει την στρατηγική και την 
τακτική του σε σχεδιασμούς εκτός των γραμμών του. Δεν 
λειτουργεί ως ιμάντας κομματικών εντολών. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εί-
ναι και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή του αγώνα 
με μόνο κριτήριο το συμφέρον των εργαζομένων, μακριά 
από κομματικές επιδιώξεις και επιρροές.

Ξεκαθαρίζουμε ότι για την παράταξή μας δεν υπάρ-
χει συγκεκριμένη αναφορά σε κόμματα του πολιτικού 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ



τοπίου ούτε είναι δυνατόν να υπάρχει. Πιστεύουμε σε 
ένα συνδικαλιστικό κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, αυτόνο-
μο, που αναπτύσσει την δική του στρατηγική, με αρχές και 
αξίες στην υπηρεσία των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Κόντρα στην ακραία και βάρβαρη νεοφιλελεύθε-
ρη πολιτική της συγκυβέρνησης και της τρόικα διεκ-
δικούμε:

■ Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσω-
πικού με προτεραιότητα στις υπηρεσίες κοινωνικής 
προσφοράς και παρέμβασης (Παιδικοί Σταθμοί, ερ-
γατοτεχνικό προσωπικό κ.λπ.).

■ Νέα οργανογράμματα υπηρεσιών των Δήμων που 
θα αντικατοπτρίζουν τις ελλείψεις προσωπικού με 
στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άμεση καταγρα-
φή των ελλείψεων προσωπικού σε όλους τους Δή-
μους. Προκήρυξη των θέσεων και οικονομική ενίσχυ-
ση των Δήμων.

■ Κατάργηση των ευέλικτων και ελαστικών μορφών 
εργασίας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για 
την κάλυψη των αυξημένων καθημερινών αναγκών. 
Ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας. Μονιμοποίηση των 
Ι.Δ.Α.Χ.

■ Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν 
τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρα-
τία και αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις μνημονια-
κές δεσμεύσεις που επιβάλλουν την συρρίκνωση και 
την κατάργηση δομών-υπηρεσιών των Δήμων.

■ Σταδιακή αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών 
στις αποδοχές μας.

■ Ανατροπή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων. 
Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτή-
ρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

■ Ανατροπή των πολιτικών που προωθούν το ξεπού-
λημα της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας στα 
επιχειρηματικά συμφέροντα και τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

■ Αποδέσμευση της χώρας από τις μνημονιακές πο-
λιτικές που μόνο στόχο έχουν την υπεράσπιση των 
συμφερόντων των οικονομικά ισχυρών και ΟΧΙ του 
λαού και των αδυνάτων.

■ Δίκαιο φορολογικό σύστημα, δίκαια κατανομή των 
βαρών, πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής 
και της εισφοροδιαφυγής.

■ Απαιτούμε μια άλλη πολιτική που θα ενισχύει την 

εργασία, ενώ θα προστατεύει τα Δημόσια και Κοινω-
νικά αγαθά.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» δι-
εκδικεί την ψήφο σας με συγκεκριμένους στόχους και 
στρατηγική. Οι εκπρόσωποι μας στα Υπηρεσιακά Συμβού-
λια δεσμεύονται να λειτουργούν με τις πιο κάτω αρχές:

■ Να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και δράση με 
όλους τους συναδέλφους. Να συνεργάζονται στενά 
με το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων των συναδέλφων.

■ Να λειτουργούν πάντοτε με γνώμονα τη δικαιοσύνη, 
την αξιοκρατία και τις αποφάσεις του κλάδου.

■ Να επιβάλλουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικό-
τητα, με τη συνεχή και δυναμική παρουσία και την 
εντιμότητά τους, ώστε να συμβάλλουν στην αποτελε-
σματική υπεράσπιση των συναδέλφων τους.

■ Καθημερινή παρέμβαση για την κατάργηση όλων 
των αυταρχικών, αυθαίρετων και αντιδημοκρατικών 
διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

■ Να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν στον κλάδο 
κάθε αυθαιρεσία της Διοίκησης.

■ Να απορρίπτουν πρακτικές ενσωμάτωσης στη Διοί-
κηση και χρησιμοποίησης του θεσμού για τη συγκρό-
τηση προσωπικών μηχανισμών.

Συνάδελφοι,

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γνω-
ρίζετε ποιοι βρίσκονται χωρίς δεύτερες σκέψεις στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα, πρωτοπόροι στο συνδικαλι-
στικό κίνημα σε όλο το Δημόσιο Τομέα, χωρίς «κομμα-
τική καθοδήγηση», ενσαρκώνοντας το πάγιο αίτημα του 
συνόλου των εργαζομένων για ακομμάτιστο, ακηδεμό-
νευτο συνδικαλιστικό κίνημα.

Σε αυτή την προσπάθεια, είναι απαραίτητη και 
η δική σας συμμετοχή, στηρίζοντας με τη ψήφο σας 
το ψηφοδέλτιο της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
στους Ο.Τ.Α.».

Κάθε ψήφος στην «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
στους Ο.Τ.Α.» μας δεσμεύει να συνεχίσουμε τον αγώνα 
που όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε προκειμένου να μην 
εφαρμοστεί στη πράξη το σχέδιο λειτουργικής και διοι-
κητικής διάλυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ψηφίζουμε
Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές

Αθήνα, Δεκέμβριος 2016
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής
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