
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ…. 
 

ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
ΜΕ «ΦΕΡΕΤΖΕ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ… 

 

Το πρόβλημα. 
Οι άνεργοι στις αρχές του 2012 με βάση τα επίσημα στοιχειά ξεπέρασαν το 

1.000.000. 
Τραγικές οι ελλείψεις συνολικά και στους ΟΤΑ, κυρίως στις κοινωφελείς 

υπηρεσίες.  
Μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις, καταργούνται θέσεις, υπηρεσίες  και 

οργανισμοί.  
Την ίδια στιγμή ετοιμάζονται για νέες χιλιάδες απολύσεις και σε ολοκληρωτικό 

σάρωμα των μισθών σε δημόσιο και  ιδιωτικό τομέα. 
 

Η υποκρισία.  
 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Μέσω των προγραμμάτων, 57400 άνεργοι 

αναμένεται να εξασφαλίσουν απασχόληση για διάστημα πέντε μηνών, 

ενώ το επίδομα που θα λαμβάνουν σε μηνιαία βάση ανέρχεται σε 625 
ευρώ.  

10.500 θέσεις στην Αττική. Η τοποθέτηση των «ωφελουμένων» από το 
πρόγραμμα θα γίνει σε 131 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α' 

και β' βαθμού), στην Περιφέρεια Αττικής κ.α. Στη Περιφέρεια 

Μακεδονίας Θράκης 27000 κ.τ.λ. 

 
Στόχος η πλήρης  αποσάθρωση της εργασίας και των μισθών. 

 
Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας τα ονομάζουν στη πραγματικότητα όμως 

πρόκειται για προγράμματα επιδοτούμενα και στοχευόμενα  για την πλήρη 
αποσάθρωση της εργασίας και των μισθών στο δημόσιο.  

 

Οι Δήμοι έρχονται στην πράξη ως «λαγοί» να εφαρμόσουν μια από τις 
βασικότερες επιδιώξεις Κυβέρνησης και Τρόικας, την εφαρμογή ενός 

μοντέλου εργασίας και προσωρινότητας με μισθούς πείνας. 
 

Οι πέντε μήνες τον χρόνο με μέγιστο τα 625 ευρώ (χωρίς να ξέρουμε εάν 
αυτό ισχύσει με βάση τις νέες μειώσεις στον κατώτατο μισθό ), για τον 

εργαζόμενο που θα δουλέψει σημαίνει εισόδημα των κάτι λίγο περισσότερο 
από 3000 ευρώ τον χρόνο.  

Δηλαδή μισθό 200 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο. Πρόκειται, στην 
πραγματικότητα, για άλλη μια μορφή «απασχόλησης» χειρότερα από τα stage.  

 
Με πρόσχημα την τεράστια ανεργία, τις ελλείψεις προσωπικού και την 

ελλιπή χρηματοδότηση, δημιουργείτε μια νέα γενιά εργαζομένων 
συμβασιούχων, των 200 ευρώ και μάλιστα που θα παραχωρούνται από τα 

σύγχρονα δουλεμπορικά γραφεία, μόνο που τώρα,  αυτόν τον ρόλο θα τον 

παίζουν τα «λαμόγια» που έχουν στήσει διάφορες Μ.Κ.Ο.  



Η ΓΣΕΕ και ο γνωστός προδοτικός της  ρόλος της δεν θα μπορούσε να 

λείπει από αυτό.  
Συμμετέχει με 879 θέσεις  Κοινωφελούς Εργασίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ της 

Αττικής. Η ΑΔΕΔΥ κάνει πως δεν γνωρίζει. Οι ομοσπονδίες σιωπούν, η ΠΟΕ-
ΟΤΑ τι να κάνουμε; να βγάλουμε καμία ανακοίνωση;  

Τα σωματεία στους δήμους δεν μπορούν πλέον αμήχανα να περιμένουν 

πως θα αντιδράσουν. 
 

Τα προγράμματα αυτά, και δεν θα είναι τα μόνα, ουσιαστικά θα  αποτελέσουν 
ένα νέο πολιορκητικό κριό για την πλήρη και τελική κατεδάφιση 

μισθών και εργασιακών σχέσεων στην Τοπική και Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση, στους δήμους, αλλά και γενικότερα στο δημόσιο. 

 
Ταυτόχρονα το διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σύστημα της  κεντρικής και 

τοπικής εξουσίας θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί πελατειακά και 
πολικά την ανάγκη των χιλιάδων ανθρώπων που ψάχνουν για δουλεία. 

Προσλαμβάνοντας  έναν και «κλείνοντας το μάτι» σε δέκα, θα επιδιώξουν να 
φτιάξουν στρατιές χιλιάδων ανθρώπων εξαρτημένων , εργασιακά ομήρων, 

στην κυριολεξία για ένα κομμάτι ψωμί. 
 

Η γκρίζα ζώνη μεταξύ εργασίας –μισής δουλειάς – ανεργίας, που επιβάλλει η 

πολιτική της ΕΕ, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και του Μνημονίου, εκμεταλλεύεται την 
πραγματική ανάγκη των ανέργων που αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς στις 

μέρες μας, έτσι ώστε να υποκύψουν στην ανέχεια σε ακόμη πιο φθηνές κι 
μεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα. 

 
Πρόκειται για στρατηγικό σχέδιο που θα συμβάλλει στη διάλυση της 

ίδιας της έννοιας της μόνιμης και σταθερής εργασίας και στη 
γενικευμένη εφαρμογή ενός μοντέλου σχετικής απασχόλησης με 

ψίχουλα αντί για μισθό. 
 

Τώρα πριν περάσει και αυτό… αλλά  με αφορμή κι αυτό…να στήσουμε 
όσα φράγματα μπορούμε απέναντι σε αυτούς που διαλύουν  τις ζωές 

μας. Να εντείνουμε την πάλη μας για την ριζική ανατροπή τους… 
«ξεσκαρτάροντας» ταυτόχρονα και  απ τους δήθεν «φίλους» μας .  

 

 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ.  
                Πρόεδρος  του  Σωματείου Εργαζομένων δήμου Νέας Ιωνίας  
               Μέλος   στο Γ.Σ. της  ΠΟΕ- ΟΤΑ  Εκπρόσωπος των Αγωνιστικών  

Κινήσεων – Συσπειρώσεων στους ΟΤΑ 


