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Αγωνιζόμαστε - Διεκδικούμε - Συγκρουόμαστε
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Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε μια πρωτοφανή επίθεση των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών και των συντεταγμένων εκφρα-
στών 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. Η χώρα μας επιλέχθηκε ως το πειραματόζωο, 
πάνω στο οποίο εδώ και τρία χρόνια εφαρμόζεται μία συνταγή 
που οδηγεί τον ασθενή στο θάνατο αντί στην ανάρρωση. 
Η οικονομική κρίση και η ακραία νεοφιλελεύθερη διαχείρησή 
της έχουν προκαλέσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα: Ανερ-
γία, διάλυση του συστήματος υγείας και ισοπέδωση του εργα-
σιακού περιβάλλοντος. Η φτώχεια αυξάνεται δραματικά. Η δη-
μοσιονομική σταθερότητα με το ακραίο δόγμα του νεοφιλελευ-
θερισμού και της λιτότητας, αντί για δυναμική υπέρ της αντα-
γωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, της ανάπτυξης, και 
της απασχόλησης, δημιούργησε υποχώρηση της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας μας, της οικονομικής και κοινωνι-
κής σύγκλισης και επέβαλε τον τρόμο και την ανασφάλεια.  
Οι γνήσιοι εκφραστές του ακραίου νεοφιλελευθερισμού θέ-
λησαν να  υλοποιήσουν στόχους που χρόνια θέλουν να πετύ-
χουν βρίσκοντας την ευκαιρία της κρίσης για να επιβάλλουν 
την αποσάθρωση του κοινωνικού κράτους και του εργατικού 
δικαίου προς όφελος του κεφαλαίου. Στο στόχαστρο των νεο-
φιλελεύθερων πολιτικών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. συκοφαντήθη-
καν, τα Δημόσια και Κοινωνικά αγαθά απαξιώθηκαν, για να πα-
ραδοθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία ως εμπορεύσιμα είδη 
και να εξυπηρετηθούν οι απανταχού κερδοσκόποι και οι δυνά-
μεις της αγοράς.
Στην κοινωνία υπάρχει αναβρασμός. Την ώρα αυτή οι ταξικές 
αντιθέσεις βαθαίνουν και δημιουργούνται πολίτες δύο ταχυ-
τήτων, εκείνοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα να απο-
ταθούν σε ιδιωτικές δομές για θέματα πρόνοιας, υγείας, παι-
δείας, πολιτισμού και εκείνοι που καταδικάζονται σε εξαθλίω-

ση φυσική και πνευματική αφού χω-
ρίς καμία οικονομική δυνατότη-

τα δεν μπορούν να προσφύ-
γουν για τα βασικά κοινω-

νικά δικαιώματα σε αντί-
στοιχες κρατικές δομές. 

Η οικονομική κρίση και η είσοδος μας στα μνημόνια είχαν 
καταλυτικές επιπτώσεις στο Κοινωνικό κράτος, τόσο στην 
έκτασή του, όσο και στη ποιότητά του. Η βασική νεοφιλελεύ-
θερη οπτική αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, μέσα 
από δημοσιονομικούς περιορισμούς και συρρίκνωση του 
κράτους, έχει ευθεία αντανάκλαση και στο Κοινωνικό κρά-
τος. Το συνδικαλιστικό κίνημα είχε και έχει υποχρέωση να με-
τατρέψει αυτή την ενέργεια σε οργανωμένη και συντεταγμένη 
προωθητική δύναμη αντίστασης και ανατροπής των νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών που έχουν επιβληθεί και ανάκτησης των 
δικαιωμάτων μας.
Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να εργαστεί για τη συστρά-
τευση δυνάμεων με στόχο την προώθηση, σε συνεργασία με 
κοινωνικούς φορείς και κινήματα, των αναγκαίων ριζικών 
αλλαγών και μετασχηματισμών του αναπτυξιακού και πα-
ραγωγικού μοντέλου της χώρας. Είναι σαφές πως το υπάρ-
χον πολιτικό σύστημα ακόμη και σήμερα δεν μπορεί να δώσει 
ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. 
Στην επίθεση αυτή, έπρεπε με γρήγορα αντανακλαστικά να αντι-
ληφθούμε ότι στον «πόλεμο» πας για να πολεμήσεις. Έτσι λοι-
πόν και ο συνδικαλισμός της «διαπραγμάτευσης» πρέπει πλέ-
ον να δώσει τη θέση του στο μαχόμενο, αγωνιστικό, διεκδικητι-
κό συνδικαλισμό. Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να ανακτή-
σει τον διεκδικητικό, ταξικό, πολιτικό του ρόλο ώστε να αντα-
ποκριθεί με αποτελεσματικότητα και συνέπεια στις νέες δύσκο-
λες συνθήκες, αλλά και στις προσδοκίες των εργαζομένων για 
ανατροπή των μνημονιακών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αναμόρφωση του συν-
δικαλιστικού κινήματος, μεταφέροντας την εμπειρία μας και 
ευελπιστώντας σε ένα νέο ξεκίνημα με συνδικαλιστικό κίνη-
μα που θα ανταποκρίνεται στο ρόλο του με αρχές και αξίες 
που ιστορικά είναι ταγμένο να υπηρετεί. Αξίες που οφείλου-
με και έχουμε χρέος να επαναφέρουμε στο προσκήνιο σε μία 
εποχή που ο συνδικαλισμός ως γνήσια έκφραση των εργαζο-
μένων και της κοινωνίας είναι αναγκαίος περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε.
Επιμέρους ενέργειες, συζητήσεις κάτω από το τραπέζι και 
προσωπικές διαδρομές κάποιων ηγεσιών του συνδικαλιστι-
κού κινήματος χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου το συνδικα-
λιστικό κίνημα να συκοφαντηθεί και να απαξιωθεί στη συνεί-
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δηση των εργαζομένων και της Ελληνικής κοινωνίας. Αυτές οι 
συμπεριφορές πρέπει να μείνουν πίσω, να ξεπεραστούν για να 
πάμε ένα βήμα μπροστά.
Το κίνημα της εργασίας, όσα προβλήματα και αν είχε και έχει 
στο εσωτερικό του, όσες αγκυλώσεις και εξαρτήσεις και δο-
μικές αδυναμίες, υπονόμευαν την αποτελεσματικότητά του, 
έπρεπε ΑΜΕΣΑ να αντιληφθεί ότι οι εργαζόμενοι δέχονται 
ανελέητη επίθεση και να προβεί σε ενέργειες για την αναχαί-
τιση και την εξουδετέρωσή της. Αντί αυτού, το συνδικαλιστικό 
κίνημα έδειξε να ολιγωρεί και αρκετοί εκ των πρωταγωνιστών 
να ισορροπούν μεταξύτης καταγγελίας και της αποδοχής του 
μνημονιακού «μονόδρομου» των αντιλαϊκών μέτρων. Σήμερα 
το συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά είναι βαθιά τραυματισμέ-
νο. Οι νέοι εργαζόμενοι αποστρέφονται την εμπλοκή τους στα 
κοινά. Η γραφειοκρατία, η παθητική ακόμα και σήμερα εξάρτη-
ση από τους κομματικούς μηχανισμούς, η αδιαφάνεια, η λογική 
των «ημετέρων», το οδήγησαν σε μια παθητική ταύτιση με τα τε-
κταινόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή. 
Μπροστά σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα του σκληρού 
καπιταλισμού που κατεδαφίζει όλα τα εργασιακά δικαιώμα-
τα, τα κεκτημένα με αιματηρούς αγώνες, καλούμαστε να αγω-
νιστούμε για την επανασύσταση του Κοινωνικού κράτους και 
για την επανακατάκτηση των αγαθών που οφείλουν και πρέ-
πει να είναι Δημόσια. 
Οι πόροι του προϋπολογισμού είναι τραγικά ανεπαρκείς από 
ένα Α.Ε.Π. που βυθίζεται ραγδαία λόγω ύφεσης και μνημονι-
ακών πολιτικών. Για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος απαι-
τείται ριζικά  ανατροπή αυτών των πολιτικών και των αντιλή-
ψεων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη 
στήριξη του Κοινωνικού κράτους σε περίοδο οικονομικής κρί-
σης απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση των κοινωνικών πολι-
τικών που να προστατεύει τα κοινωνικά αγαθά. Οι συγχωνεύ-
σεις-καταργήσεις Κοινωνικών δομών είναι στην ίδια λογική 
συρρίκνωσης των Δημόσιων και Κοινωνικών αγαθών. Η πολι-
τική αυτή συνοδεύεται από τη δραστική μείωση των εργαζομέ-
νων σε αυτές και στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα. 
Η πολιτική των σαρωτικών απολύσεων μέσω διαθεσιμότητας 
αξιολόγησης και κινητικότητας δεν εξαίρεσαν ούτε τις Κοινω-
νικές υπηρεσίες αφού κεντρικός πολιτικός στόχος ήταν πρω-
τίστως η ολοκληρωτική απαξίωση των Κοινωνικών υπηρεσι-
ών, η ιδιωτικοποίησή τους και η ανταποδοτικότητα που θα επι-
φέρει μετακύλιση του κόστους για μια ακόμη φορά στον ήδη 
εξαθλιωμένο πολίτη.
Οι συνθήκες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης μας εξω-
θεί να κάνουμε μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή χωρίς φαινόμε-
να όπως:
■ Ο συντεχνιακός συνδικαλισμός.
■ Ο κομματικός συνδικαλισμός.
■ Ο γραφειοκρατικός συνδικαλισμός.
Με αυτά πρέπει να ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ οριστικά. Η ανατροπή μιας 
αντίληψης και μίας θεωρίας που εν τέλει υπονομεύουν τα δι-
καιώματα των εργαζομένων πρέπει να ανατραπεί από έξω 

προς τα μέσα. Εμείς θέλουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα, με ευ-
ελιξία, αγωνιστικότητα, μαχητικότητα και επικοινωνιακά «όπλα» 
χρήσιμα για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής 
λαίλαπας, των μέτρων εξόντωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων, 
της κοινωνίας γενικότερα.
Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» εκφράζει τις δυ-
νάμεις της μισθωτής εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και συμμαχι-
ών με δυνάμεις του πνεύματος, του πολιτισμού αλλά και με 
κοινωνικές ομάδες και στρώματα. Σε μια περίοδο που πολύ-
μορφα κέντρα συμφερόντων του επιτίθενται συντονισμένα, επι-
χειρώντας για ίδιο όφελος την ακύρωση του ρόλου και της ιστο-
ρίας του συνδικαλιστικού κινήματος, πρέπει να υπερασπιστού-
με την γέννηση, τη διαχρονική του πορεία, τις κατακτήσεις του, 
τη συνεισφορά του στην κοινωνική εξέλιξη. 
 Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» είναι σταθερά προ-
σανατολισμένη σ’ ένα συνδικαλιστικό κίνημα Μαζικό-Ταξικό-
Πολιτικοποιημένο-Αυτόνομο στην υπηρεσία του λαού και του 
τόπου. Τμήμα του ευρύτερου δημοκρατικού-προοδευτικού κι-
νήματος 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. 
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ΜΑΖΙΚΟ, όταν δεν αποτελεί 
υπόθεση των τεχνοκρατών και των ειδικών, αλλά όταν στους 
κόλπους του εκφράζονται και δρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, 
ανεξαρτήτως οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου, πολιτι-
κών αντιλήψεων και κομματικών προτιμήσεων ή εντάξεων. 
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ΤΑΞΙΚΟ, όταν εκφράζει τα 
ανεξάρτητα συμφέροντα των δυνάμεων της εργασίας για την 
βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των όρων εργασί-
ας και διαβίωσης και αγωνίζεται για την κοινωνία αλληλεγγύ-
ης και δικαιοσύνης, όπου οι δυνάμεις της εργασίας θα έχουν το 
ρόλο που τους ανήκει, ισχυρό ρόλο σε μια κοινωνία συνοχής. 
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, με την 
έννοια ότι δεν εμφορείται από συντεχνιακές αντιλήψεις και 
πρακτικές αλλά εντάσσει στη δράση του ευρύτερους κοινωνι-
κούς στόχους συγκροτώντας συμμαχίες με κοινωνικές δυνά-
μεις που οι επιδιώξεις τους είναι συμβατές, ίδιες ή ταυτόσημες 
με αυτές των δυνάμεων της εργασίας.
Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ΑΥΤΟΝΟΜΟ, στο μέτρο που 
δεν εξαρτάται από κόμματα, εργοδότες κράτος ή κυβέρνηση, 
δεν χειραγωγείται και δεν εντάσσει την στρατηγική και την τα-
κτική του σε σχεδιασμούς εκτός των γραμμών του. Είναι αυ-
τόνομο στο μέτρο που έχει ρόλο και λόγο. Που αναπτύσσει την 
δική του στρατηγική και υποστηρίζει με τακτικές που εκπορεύ-
ονται από τα συνδικάτα και τους εργαζομένους.
Για την «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.», το ζητούμενο 
δεν είναι απλά και μόνο η εκτόνωση του θυμού, της οργής και 
της αγανάκτησης αλλά η ουσιαστική αντίσταση η οποία γίνεται 
όταν την σχεδιάζεις με τη λογική και αγωνίζεσαι με την ψυχή. 
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Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» μαζί με όλους τους 
εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεσμεύεται για την 
συνέχιση με περισσότερη ενότητα και μεγαλύτερη αλληλεγ-
γύη, του αγώνα για την ανατροπή της πιο ακραίας, βάρβαρης 
και νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Συνάδελφοι,
Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την νεοφιλελεύθερη λαίλαπα, 
χρειάζεται η συστράτευση ΟΛΩΝ μας. Ήρθε η ώρα για αλλα-
γή σελίδας. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπερβούμε τις παθο-
γένειες του σήμερα και να γυρίσουμε οριστικά σελίδα με στό-
χο τη συγκέντρωση νέων υγειών δυνάμεων και το «άνοιγ-
μα» προοπτικών. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο όπως έχει δι-
αμορφωθεί, η καθολική απαίτηση των εργαζομένων και όλης 
της κοινωνίας είναι η ανατροπή της πολιτικής λιτότητας με την 
ενεργοποίηση όλων μας για να έχουμε ελπίδα και προοπτική 
σαν χώρα και κοινωνία. 
Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» θα πρωτοστατήσει 
στις μάχες για την ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων και 
όσων συνεχίζουν να τις υπηρετούν.
Θα αγωνιστούμε με βασικό στόχο την αποκατάσταση της ενό-
τητας ξεκινώντας από τη βάση και φτάνοντας στην κορυφή, 
διαφυλάττοντας την αυτονομία της παράταξής μας ιδιαίτερα 
από πολιτικούς σχηματισμούς και κόμματα που έχουν ως κύ-
ριο στόχο την ένταξη των συνδικάτων σε κομματικόυς σχεδι-
ασμούς.
Η «Συνδικαλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» καλεί και τις άλλες 
συνδικαλιστικές παρατάξεις να δείξουν και αυτές την ωρι-
μότητα, 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 δώσεις τον όποιο αγώνα και συγχρό-
νως να έχεις νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο αγώνας  πρέπει να εί-
ναι συλλογικός και να δοθεί από ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ το επόμενο χρο-
νικό διάστημα.
1. Πλήρη κατάργηση του αντιλαϊκού και αντεργατικού μέτρου 
της πολιτικής επιστράτευσης.
2. Άμεση επαναπρόσληψη-επιστροφή των εργαζομένων που 
οδηγήθηκαν στην απόλυση και στη διαθεσιμότητα. Επανασύ-
σταση καταργημένων υπηρεσιών και δομών με ταυτόχρονη 
κατάργηση των αντίστοιχων μνημονιακών Νόμων.
3. Κατάργηση του Ν.4250/2014 για την συγκριτική «αξιολόγη-
ση» και τον προσχηματικό επανέλεγχο μετατροπής των Συμ-
βάσεων με διαφορετικά κριτήρια, που μοναδικό στόχο είχε 
να οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους μέσω της διαθεσιμότητας 
στην απόλυση.
4. Παύση κάθε ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας σε όσους 
εργαζόμενους ή αιρετούς αρνήθηκαν την εφαρμογή του άρ-
θρου 42 του Ν.4250/2014 για τον επανέλεγχο μετατροπής των 
Συμβάσεων, συμμετέχοντας στην Απεργία-Αποχή που είχε 
προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
5. Κατάργηση όλων των διατάξεων και Νόμων που διαμόρ-
φωσαν ένα αυταρχικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο στο Πει-

θαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.4057/2012 και 
Ν.4093/2012). Άμεση κατάργηση των διατάξεων που αφορούν 
την «υποχρεωτική αργία» που αναιρεί και το τεκμήριο της αθω-
ότητας. Να μην θεωρείται «αναξιοπρεπή συμπεριφορά» η κοι-
νωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Επαναφορά των 
αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμ-
βούλια.
6. Κατάργηση του μισθολογίου της φτώχειας (Ν.4024/2011), 
ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας. Πρώτο βήμα η 
άρση της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης με την 
επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με 
βάση της πραγματικής προϋπηρεσίας. Ακώλυτη μισθολογική-
βαθμολογική εξέλιξη με την άμεση κατάργηση κάθε διάταξης 
που συνδέει το μισθό-βαθμό με την αξιολόγηση.
7. Άμεση αντιμετώπιση της ερήμωσης των Δημοσίων Υπη-
ρεσιών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πρώτη προ-
τεραιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Υγεία, την Παιδεία 
και την Κοινωνική Ασφάλιση αλλά και όσες Δομές συμβάλλουν 
στην άμβλυνση των συνεπειών της κοινωνικής κρίσης. Κατάρ-
γηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, εργαζόμενοι με πλή-
ρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δι-
καιώματα.
8. Υπεράσπιση του Δημόσιου Ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού 
συστήματος και του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Άμεση χρη-
ματοδότηση όλων των Ταμείων (Τ.Π.Δ.Υ.,Ε.Τ.Ε.Α. και Μ.Τ.Π.Υ.) 
για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαι-
ούχους. Σταδιακή αποκατάσταση, μέσω αυξήσεων, των μεγά-
λων απωλειών στις συντάξεις.
9. Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηρια-
σμούς. Άμεσα μέτρα για την ρύθμιση των δανείων των εργαζο-
μένων που πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώ-
σεις τους μετά τη δραματική μείωση των αποδοχών τους.
10. Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών 
που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς και συνταξιούχους.
11. Επαναφορά του δικαιώματος των Συλλογικών Διαπραγ-
ματεύσεων στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εκτός όλων των πιο 
πάνω που αφορούν στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων θα 
πρέπει να διεκδικήσουν επίσης:
■ 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.

■ Αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων από την έλλει-
ψη προσωπικού στις οργανωμένες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. 
Α΄ βαθμού. Άρση της απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου 
προσωπικού ξεκινώντας από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 
και τις Κοινωνικές Δομές.

■ Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας κάθε 
μορφής, ενιαία μόνιμη σχέση (Δημοσίου Δικαίου) εργα-
σίας.
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■ Διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού Κώδικα 
των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

■ Κατάργηση των διατάξεων που επιβάλλουν την οικονο-
μική, λειτουργική και θεσμική ασφυξία στο σύνολο των 
Ο.Τ.Α. (Οικονομικό Παρατηρητήριο κ.λπ.), που ουσιαστι-
κά καταργούν το αυτοδιοίκητο των Ο.Τ.Α.

■ Τέλος σε κάθε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
των Ο.Τ.Α. μέσω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

■ Ένταξη στους δικαιούχους του Επιδόματος Επικίνδυνης 
και Ανθυγιεινής Εργασίας, με την τροποποίηση της κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης, και άλλων κατηγοριών εργα-
ζομένων των Ο.Τ.Α. που άδικα έχουν αποκλειστεί.

■ Αντιμετώπιση της κακής οικονομικής κατάστασης των 
Ο.Τ.Α. (συνεχείς περικοπές των πόρων που έχουν ξεπε-
ράσει το 65%). Διασφάλιση της μισθοδοσίας των εργαζο-
μένων, εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.3979/2011.

■ Άμεση κατάργηση όλων των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 
(Κοινωφελής και Ανώνυμες Εταιρείες), επιστροφή όλων 
των αρμοδιοτήτων τους στους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συ-
στήσει. Υποχρεωτική μεταφορά του προσωπικού.

■ Συνέχιση και διεύρυνση της λειτουργίας των Προνοι-
ακών Δομών των Ο.Τ.Α., τακτοποίηση του προσωπικού 
που ήδη υπηρετεί πάνω από δέκα (10) χρόνια. Δημιουρ-
γία Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. 
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

■ Άμεση επανασύσταση του Ο.Π.Α.Δ. για να σταματήσει η 
κατακόρυφη αύξηση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμέ-
νων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, εν ενεργεία 
και συνταξιούχων.

Ξεκαθαρίζουμε ότι, για την παράταξή μας δεν υπάρχει συ-
γκεκριμένη αναφορά σε κόμματα του πολιτικού τοπίου ούτε 
είναι δυνατόν να υπάρχει.
Αποτελεί κοινωνική ευθύνη και χρέος απέναντι στους εαυ-
τούς μας, στους εργαζόμενους και στους νέους ανθρώ-
πους να αλλάξουμε πορεία, να καταδικάσουμε τη διαφθορά, 
την πολιτική της συνθηκολόγησης, την ιδεολογία της ανοχής 
στη βία και στη βαρβαρότητα του πολιτικού και οικονομικού 
κατεστημένου.
Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία το απαιτεί. Οι δύσκολες επο-
χές που διανύουμε το προστάζουν. Η «Συνδικαλιστική Ανα-
τροπή στους Ο.Τ.Α.» έρχεται να αφυπνίσει τις υγιείς δυνά-
μεις του συνδικαλιστικού κινήματος στην Τοπική Αυτοδιοί-

κηση. Σήμερα που βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη και κρί-
σιμη πολιτική κατάσταση, που μπαίνει σε αμφισβήτηση κα-
θημερινά ακόμα και το δικαίωμα στη δουλειά, που η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση αλλά συνολικά η Δημόσια Διοίκηση βρίσκεται 
μπροστά στην οικονομική, λειτουργική και θεσμική κατάρ-
ρευση, δεσμευόμαστε: 
■ Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώνα για την 

αποκατάσταση, προστασία και διεύρυνση των μισθολο-
γικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων μας.

■ Για να ανατρέψουμε τις πολιτικές των μνημονίων.
■ Για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων, των 

Δημοσίων αγαθών, του Κοινωνικού κράτους. 
■ Για Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημόσιο και Κοινω-

νικό χαρακτήρα.

Συνάδελφοι,
Για την οργάνωση και τη θετική έκβαση των αγώνων του κλά-
δου μας και όχι μόνο, καθοριστικό ρόλο παίζει η ηγεσία του.
Τα συνδικαλιστικά στελέχη που εκπροσωπούν τη «Συνδι-
καλιστική Ανατροπή στους Ο.Τ.Α.» στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προ-
σπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις καθημερινά να αντα-
ποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τολμήσαμε, διεκ-
δικήσαμε, συγκρουστήκαμε, πήραμε τις αγωνιστικές πρω-
τοβουλίες και καταξιώσαμε τους εργαζόμενους της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στα μάτια της κοινωνίας και πιστεύου-
με ότι σήμερα αισθανόμαστε ΟΛΟΙ υπερήφανοι. Στο 43ο Τα-
κτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα κληθούμε ΟΛΟΙ να ανα-
λάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι όμως και η ώρα της ΔΙΚΗΣ 
ΣΟΥ ΕΥθΥΝΗΣ.
■ Εσύ θα αποφασίσεις με τις επιλογές σου αν ο αγώνας 

μας για την κατάργηση των μνημονίων θα έχει συνέχεια 
μέχρι την τελική νίκη.

■ Εσύ θα αποφασίσεις για την τύχη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ώστε 
να συνεχίσει την αγωνιστική, διεκδικητική, δυναμική της 
πορεία για την οποία θα αισθάνεσαι υπερήφανος.

Εμείς σου απευθύνουμε κάλεσμα να μας εμπιστευτείς ξανά. 
Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι η παράταξη «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣ-
ΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» μπορεί να χειριστεί όλα τα 
ζητήματα, βάζοντας πάνω από όλα το συμφέρον των εργαζο-
μένων, με ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ αλλά 
και με ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.

Πάντα στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ των αγώνων 
των εργαζομένων στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.
Ψηφίζουμε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


