
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΥΝΗ 
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» 
στο 3ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
ΑΘΗΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

 
Συνάδελφοι, 

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.  

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

Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες του δήθεν «Αναπτυξιακού Νόμου 
4635/2019» με το άρθρο 178  παρέδωσαν, χωρίς αιτιολογημένη έκθεση της 
υπηρεσίας και με ισχνές πλειοψηφίες εάν όχι μειοψηφίες, την Καθαριότητα, το 
Πράσινο και τον Ηλεκτροφωτισμό της Τοπική Αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες και 
εργολαβικά συμφέροντα. 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. πήρε τη σκυτάλη από την προηγούμενη 
συγκυβέρνηση των ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. και «πατώντας» πολιτικά 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 επιθυμούν ένα κομματικό και 
πελατειακό κράτος στα χέρια τους. 

Αποκρύπτει συνειδητά ότι, στα χρόνια των μνημονίων, οι Δημόσιοι 
Υπάλληλοι απώλεσαν μεσοσταθμικά το 40% των εισοδημάτων τους. 

Το νέο ασφαλιστικό, που επεξεργάζεται σε σχέση με τον Νόμο 
Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016), τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής 
Ασφάλισης, που θα είναι προπομπός και για την κύρια. Στηρίζει με κάθε τρόπο τη 



νέα «αρχιτεκτονική» του συστήματος 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 ανταπόδοσης 
παραπέμφθηκαν στις καλένδες με σοβαρότατες επιπτώσεις στους πολίτες από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι προσλήψεις «ωφελούμενων» του Ο.Α.Ε.Δ. και οι 
επισφαλείς εργαζόμενοι, με μισά δικαιώματα και μισούς μισθούς, ολοένα και 
αυξάνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σκοπό να μας υπενθυμίζουν την άρση της 
μονιμότητας και την εκ περιτροπής και κακοπληρωμένη εργασία.  

Η κυβέρνηση έχει δυσανεξία  - και δεν το κρύβει - σε κάθε έννοια που 
περιέχει τη λέξη ΑΠΕΡΓΙΑ παρεμβαίνοντας στη λειτουργία των συνδικάτων, 
«βάζοντας χέρι» στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, με τα μητρώα, τις ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες, τη διακίνηση των ιδεών μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις, με το 50%+1 
στις απαρτίες. 

Στο στόχαστρο σταθερά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών πάντα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. συκοφαντούνται, τα Δημόσια και 
Κοινωνικά αγαθά απαξιώνονται. 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 ανασυγκροτηθούμε και να αγωνιστούμε για την επανασύσταση 
του Κοινωνικού κράτους και για την επανακατάκτηση των αγαθών που οφείλουν και 
πρέπει να είναι Δημόσια. Οι εργαζόμενοι, που κακώς το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα «ανέθεσαν» τα αιτήματα και τους αγώνες τους στο πολιτικό σύστημα 
και ιδιαίτερα σε κυβερνήσεις «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 αποδείχθηκε ουτοπία. 

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

Στόχος μας παραμένει η προοπτική μιας νικηφόρας δυναμικής που θα  
οδηγεί στην ενσάρκωση μιας πολιτικής λύσης, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα 
των εργαζομένων. Ένα πλατύ λαϊκό κίνημα, 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 μέτρων εξόντωσης της 
εργατικής και μικρομεσαίας τάξης εξακολουθούν 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 εφαρμογή τους για ψηφοθηρικούς λόγους. Με την δικαιολογία φαιδρών 
για τις κρίσιμες εποχές αιτιάσεων που περισσότερο «εφευρίσκονται» 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 γραφειοκρατικός συνδικαλισμός. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» χωρίς κομματικό 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 συλλογικές, δημοκρατικές  διαδικασίες. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι σταθερά 
προσανατολισμένη σ’ ένα συνδικαλιστικό κίνημα Μαζικό-Ταξικό-Αυτόνομο στην 
υπηρεσία των εργαζομένων και της κοινωνίας.  

Σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, με την έννοια ότι 
δεν εμφορείται από συντεχνιακές αντιλήψεις και πρακτικές αλλά εντάσσει στη 
δράση του ευρύτερους κοινωνικούς στόχους, δημιουργώντας συμμαχίες με κοινωνικές 
δυνάμεις 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 σχεδιασμούς εκτός των γραμμών του. Για 
εμάς, 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,  

Ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι σκληρός και δύσκολος. Βγάζοντας 
όμως τα σωστά συμπεράσματα, οφείλουμε να συνεχίσουμε. Τα αντιλαϊκά μέτρα 
μπορούν να ανατραπούν μόνο με ενωτικούς 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», 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 
οικοδομηθεί η ενότητα, η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη.  

Ξεκαθαρίζουμε ότι για την παράταξή μας δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
αναφορά σε κόμματα του πολιτικού τοπίου, ούτε είναι δυνατόν να υπάρχει. 

 
Συνάδελφοι, 

Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές που ωφελούν τους λίγους σε βάρος των πολλών. Απαξιώνοντας τον Δημόσιο 
και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του κράτους σε όφελος των 
μεγαλοεργολάβων. 

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι τραγικές 
ελλείψεις προσωπικού, η απαξίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, η περαιτέρω 
μείωση των πόρων, οι αναρίθμητες 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. 
 
Μία νέα προσπάθεια που πρέπει να βασίζεται σε ορισμένους πυλώνες όπως: 

• Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(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 επαναφορά 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 εργασιακά 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 μεταφορά 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 Ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α. 

• Συνέχιση, στήριξη και διεύρυνση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τακτοποίηση του προσωπικού που ήδη υπηρετεί για 
πολλά χρόνια.  

 

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 οικονομική 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 θύματα 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 αξιοκρατικό νέο 
Μισθολόγιο.  

• Αφορολόγητο στα 12.000 €. Δίκαιο, απλό, αναδιανεμητικό φορολογικό 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 κατακτήθηκαν με αγώνες πολλών χρόνων. 

• Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της 
κοινωνίας με αξιοκρατία και αντικειμενικά κριτήρια. 

• Άμεση ρύθμιση των Δανείων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που 
έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το πρώην 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 

• Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παιδαγωγών 
Προσχολικής Αγωγής. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου 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 εργαζομένων και 

συνταξιούχων με το Δημόσιο, μέσω του τραπεζικού 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 «αναπτυξιακά» μέτρα που 
εξαγγέλλει η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να κατευνάσει την 
αντίδραση της κοινωνίας και των εργαζομένων. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι για να μην 
επιτραπεί 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.  

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

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

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ 

ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 



ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» 
 

 
 


