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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε ΟΛΟΥΣ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

και τους ΠΟΛΙΤΕΣ της ΧΩΡΑΣ 
 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ…: «Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ» 
 

Εν μέσω της πρωτοφανούς παγκόσμιας φονικής πανδημίας του κορωνοϊού, 
για μία ακόμη φορά, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά, χωρίς 
προαπαιτούμενα και με διάθεση αλληλεγγύης, βάζουν  πλάτη και βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες τους προς τους δημότες κάθε 
μικρού και μεγάλου Δήμου της χώρας. 

Με μειωμένο προσωπικό, χωρίς τα απαραίτητα πολλές φορές μέσα και με 
πλήθος αρμοδιοτήτων, δυσανάλογων των δυνάμεών της, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σηκώνει και πάλι μεγάλο μέρος από το βάρος αυτής της 
υγειονομικής κρίσης, πιστή στον κοινωνικό της χαρακτήρα και στην υποχρέωσή της 
απέναντι στους πολίτες τους οποίους υπηρετεί. 

Κι ενώ με όλες τις δυνάμεις της ρίχνεται στη μάχη, η κυβέρνηση πατώντας 
πάνω σ’ αυτή την τραγική συγκυρία, αντί να την ενισχύσει με προσωπικό 
προχωρεί σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες αλλά και σε μια σειρά τροπολογιών 
που περιορίζουν τα εργασιακά δικαιώματα. 

Η λαϊκή ρήση «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται» αποδεικνύεται 
περίτρανα από την μακρά σειρά Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
και τροπολογιών που ψηφίστηκαν, στις οποίες πέρα από τα απαραίτητα μέτρα που 
όφειλε η κυβέρνηση να πάρει, ενέταξε και μια σειρά νομοθετημάτων που κάθε άλλο 
παρά βοηθητικές ήταν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Η κυβέρνηση παρότι έδωσε το δικαίωμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
προσλάβει έκτακτο προσωπικό για κατεπείγουσες ανάγκες με συνοπτικές 
διαδικασίες, έδωσε ταυτόχρονα και την δυνατότητα στους Δημάρχους να κάνουν 
απευθείας αναθέσεις, ειδικά στις Ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων. Η 
απόφαση αυτή εξυπηρετεί τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης, του ίδιου 
του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και των Δημάρχων, που αυτή 
την δύσκολη ώρα εξακολουθούν να προάγουν την εξυπηρέτηση ιδιωτικών 
συμφερόντων και φίλων-κολλητών επιχειρηματιών. 



Η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μάλιστα με αποφάσεις των 
Δημάρχων, πρέπει να ανακληθεί άμεσα, ως μέτρο απαράδεκτο που στόχο έχει να 
δώσει στους νεοφιλελεύθερης αντίληψης αιρετούς το «βήμα» καταστρατήγησης 
πάγιων διατάξεων και εργασιακών δικαιωμάτων». Δεν αποσκοπεί σε καμία 
περίπτωση στην εξυπηρέτηση του δημότη.  

Η καταστρατήγηση ή αναστολή εφαρμογής του Πρότυπου Κανονισμού 
Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, συνέπεια της αναστολής 
Λειτουργίας τους και η μεταφορά του προσωπικού τους στις Κοινωνικές Υπηρεσίες 
των Δήμων αποτελεί για μας εξαιρετικά έκτακτο μέτρο που πατά στην ευσυνειδησία 
και στην διάθεση προσφοράς των εργαζομένων και μόνο ως τέτοιο να το εκλάβουν. 

Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κυβέρνησαν τα 
τελευταία χρόνια, τα οποία μέχρι πριν λίγο καιρό ή δεν νομοθέτησαν αυτά τα 
οποία σήμερα ζητούν, ή νομοθετούσαν αντεργατικές ρυθμίσεις, προχώρησαν σε 
μια πρωτοφανή πλειοδοσία παίζοντας στις πλάτες των εργαζομένων τον φιλεργατικό 
ρόλο που μέχρι χθες δεν υπερασπιζόντουσαν σθεναρά, μόνο και μόνο για το 
«θεαθήναι» και για την άγρα ψήφων ή υποστηρικτών. 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν διαχρονικά αποδείξει, σε 
πλείστες περιπτώσεις δύσκολων συνθηκών στο παρελθόν, ότι και φιλότιμο έχουν 
και αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στο λειτούργημα που επιτελούν και 
απέναντι στους πολίτες που υπηρετούν. Και σε αυτή την δύσκολή στιγμή κάνουν 
και πάλι το καθήκον τους μέσα από όλες τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται 
αγόγγυστα και με συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης στην οποία 
βρισκόμαστε. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται και όσα συμβαίνουν, 
καθώς και τις προθέσεις των κυβερνώντων, μέσα από αυτά που εμβόλιμα 
νομοθετούν, και το σίγουρο είναι ότι δεν θα σωπάσουν όταν έρθει η κατάλληλη 
στιγμή. Είναι βέβαιο πώς θα αντιδράσουν. 

Σε καμιά περίπτωση η αλληλέγγυα στάση των εργαζομένων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να εκληφθεί ως 
αδυναμία ή υποταγή, αλλά μόνο ως σεβασμός και υπευθυνότητα απέναντι σε όσα 
αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή την περίοδο. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου στην κυβέρνηση και δηλώνει με κάθε τρόπο ότι υπάρχουν όρια και ήδη 
έχουν ξεπεραστεί και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. 

Απαιτούμε να αποσυρθεί κάθε διάταξη που καταργεί εργασιακά, 
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και όχι μόνο να μην κοπούν μισθοί 
αλλά να επιβραβευτούν και να ανταμειφθούν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση οι οποίοι πραγματικά με κίνδυνο τη ζωή τους προσφέρουν στους 
πολίτες, ασκώντας κοινωνικό έργο και αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά, 



δυστυχώς μέσα από αυτή την κακή συγκυρία, την αναγκαιότητα διατήρησης του 
Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της. 

Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα και Ειλικρίνεια απ’ όλους προς τους 
εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που με κίνδυνο τη ζωή τους τιμούν το 
ρόλο τους και το θεσμό που υπηρετούν. 

Καμία περικοπή μισθού ή επιδόματος με αφορμή την πανδημία και άμεση 
εφαρμογή των μέτρων και παροχή των Μέσων  Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για 
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. 

Κόκκινες γραμμές που ξεπερνιούνται θα τύχουν ανάλογης απάντησης που οι 
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουν καλά να δίνουν 
προστατεύοντας τα δικαιώματά τους!!!   
 

ΠΡΟΣΟΧΗ… ΦΟΡΑΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΑΣ…!!! 
 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
  Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Νίκος Τράκας                                   Βασίλης Πετρόπουλος 

 
 
                                      

 
 
 
 

  


