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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
 
Αυτή η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Μετά από πέντε χρόνια αντεργατικής καταιγίδας και 
αντιλαϊκών µέτρων κοινωνικής καταστροφής που επιβλήθηκαν, ο λαός κι εµείς οι εργαζόµενοι 
συνολικά µε τους αγώνες µας, τις πολύµορφες αντιστάσεις και την ψήφο στις πρόσφατες 
εκλογές µαυρίσαµε τα κόµµατα του µνηµονιακού κατεστηµένου  και γκρεµίσαµε την 
κυβέρνηση τους.

Μπροστά µας έχουµε µια νέα κυβέρνηση µε αντιµνηµονιακό πρόσηµο και υποσχέσεις 
ελπίδας πως τα πράγµατα θα αλλάξουν.

Τι και πόσο; Σε ποιον χρόνο και πως; 
Αυτά είναι τα  κρίσιµα ερωτήµατα που απασχολούν όλους και όλες µας.

Απαντήσεις καλούµαστε και πρέπει να δώσουµε και εµείς σε αυτό το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας, αντιπροσωπεύοντας τους χιλιάδες εργαζόµενους στους δήµους όλης 
της χώρας.

Με τη ψήφο µας θα εκλέξουµε και τα νέα όργανα της Οµοσπονδίας που θα καθορίσουν 
το ρόλο της, την πολιτική και τη στάση της στη νέα περίοδο.

Δικιά µας πεποίθηση, πρόταση και σύνθηµα είναι:

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ 
ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

Οι αγώνες µας σε όλη την προηγουµένη περίοδο συνέβαλαν καθοριστικά στην ανατροπή 
της άθλιας συγκυβέρνησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ. 
Η κυβέρνηση άλλαξε. Όµως οι πληγές µας είναι ανοιχτές και αιµορραγούν ακόµη, 
το αντιδραστικό µνηµονιακό κατεστηµένο που επέβαλαν είναι παρόν, σε πλήρη 
εφαρµογή, µε πάνω από 400 αντιλαϊκούς  – αντεργατικούς νόµους και 2.500 εφαρµοστικές 
εγκυκλίους. 

Κανένας συµβιβασµός µε αυτό. Πρέπει εδώ και τώρα να το ανατρέψουµε.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ!

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Περνάµε σε έναν καινούργιο κύκλο µε βασικό χαρακτηριστικό την αλλαγή κυβερνητικού 
διαχειριστή, αλλά και την παραµονή έως τώρα της ίδιας  πολιτικής. Το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας µας διεξάγεται σε αυτή την αποφασιστική καµπή.

Η κανονική αποπληρωµή του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές, η σύνδεση της 
αύξησης του κατώτερου µισθού µε την ανταγωνιστικότητα και τη συµφωνία των 
«κοινωνικών εταίρων», η συνέχιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της 
φορολεηλασίας του λαού, η προκλητική συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και του ΤΑΙΠΕΔ 
Μάλιστα η πρόθεση για εξάπλωσή τους µέσα από πιο «ευέλικτες» συµπράξεις Δηµόσιου 
Ιδιωτικού Τοµέα, το άνοιγµα της συζήτησης για αντιλαϊκές αλλαγές στο ασφαλιστικό είναι 
ορισµένες µόνο από τις εκδηλώσεις αυτής της πολιτικής.  

Στους ΟΤΑ παραµένουν οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιµους τοµείς, που σε 
συνδυασµό µε την επιβολή οικονοµικής ασφυξίας, οδηγούν είτε σε ιδιωτικοποιήσεις ή 
εκχωρήσεις απευθείας σε ιδιώτες εργολάβους, είτε σε ΚΟΙΝΣΕΠ - Μ.Κ.Ο - (δηλαδή µαύρη 
εργασία που βαπτίζεται εθελοντισµός) κ.α. Είναι σε εξέλιξη  εκχωρήσεις - ιδιωτικοποιήσεις 
(π.χ. µετατροπή των ΦΟΣΔΑ σε Α.Ε., νέες συµβάσεις µε ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης, 
την ΕΕΑΑ, κ.λπ.).

Το καθεστώς γαλέρας συνεχίζεται. Προσωρινά, χιλιάδες θέσεις έρχονται να καλυφτούν µε 
το καθεστώς των πεντάµηνων «ωφελούµενων» (ανακύκλωση  ανέργων) αντί εργαζόµενων 
µε σταθερή εργασία  και πλήρη µισθολογικά - ασφαλιστικά δικαιώµατα. (32.000 στους ΟΤΑ, 
52.000 στο δηµόσιο συνολικά).

Το καθεστώς της εργασιακής οµηρίας παραµένει για χιλιάδες συµβασιούχους, στην 
καθαριότητα κυρίως, αλλά και αλλού. Οι απολύσεις συνεχίζονται όπως και η λύση συµβάσεων 
για τους εργαζοµένους στις κοινωνικές δοµές και σε προγράµµατα ΕΣΠΑ, σε παιδικούς 
σταθµούς, «βοήθεια στο σπίτι», κ.α., µε εκατοντάδες από αυτούς απλήρωτους για µήνες.

Παραµένουν ακόµη απολυµένοι οι σχολικοί φύλακες και δηµοτικοί αστυνόµοι και οι 
υπηρεσίες αυτές καταργηµένες, ενώ η όποια επαναφορά τους θα αφαιρεθεί από το 
συνολικό αριθµό των προσλήψεων. 

Την αξιολόγηση που την µπλοκάραµε στη πράξη, ετοιµάζονται να τη φέρουν ξανά µε νέο 
«φερετζέ» και τη συναίνεση της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η δαµόκλεια σπάθη της 
απόλυσης κρέµεται πάνω από δεκάδες εργαζόµενους ΙΔΑΧ, στις συµβάσεις των οποίων 
έχει γίνει επανέλεγχος.

Οι περικοπές σε εφάπαξ και συντάξεις αλλά και η αύξηση του χρόνου συνταξιοδότησης 
που έχει επιβληθεί µε βάση την µνηµονιακή νοµοθεσία, είναι ακόµα σε ισχύ. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα και τα ταµεία µας είναι υπό κατάρρευση. Η κυβέρνηση κινείται 
στην λογική της κατάργησης των «πρόωρων συνταξιοδοτήσεων» την ώρα που αρνείται την 
αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών των ταµείων από το PSI. Οι νέες αποφάσεις είναι 
στην κατεύθυνση κατάργησης ευνοϊκών διατάξεων που υπήρχαν για τους εργαζόµενους, 
όπως η αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας, ενώ αναζητούν πόρους µέσω της 
αύξησης των εισφορών των εργαζοµένων και ετοιµάζονται να καταργήσουν άλλες σε όφελος 
των εργολάβων.

Η φορολεηλασία για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους συνεχίζεται, ενώ 
παράλληλα καµία κουβέντα δεν υπάρχει για να χτυπηθεί η προκλητική φοροασυλία του 
κεφαλαίου! Η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 είναι «πουκάµισο αδειανό για τους 
µισθωτούς». Και όλα αυτά, γιατί η νέα κυβέρνηση κινείται αποδεχόµενη το πλαίσιο ΕΕ - ΔΝΤ 
και τον κύριο όγκο (70% κατά δήλωση Βαρουφάκη) των προηγούµενων µνηµονιακών 
αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων και των «υποχρεώσεων της χώρας».  

Μπορεί να µην υπάρχουν νέα µέτρα (προς το παρόν) που να επιδεινώνουν ακόµα 
περισσότερο την κατάσταση, αλλά  όλο τα τερατώδες οικονοµικό και θεσµικό πλαίσιο του 
µνηµονίου είναι στην θέση του. Οι όποιες περιορισµένες γενικές εξαγγελίες είναι άµεσα 
συνδεδεµένες και εξαρτηµένες µε τη συµφωνία γέφυρα, (συνέχιση εφαρµογής του µνηµονίου) 
και τη νέα συµφωνία (νέο µνηµόνιο) µε τους «θεσµούς» (E.E. - EKT - ΔΝΤ) δηλαδή την τρόικα.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ χωρίς να ταυτίζεται µε αυτή των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, 
επιδιώκει αλλαγή του µείγµατος (ποσοτική χαλάρωση, ανακοπή ορισµένων αντιλαϊκών 
µέτρων µέτρα άµβλυνσης των ακραίων πλευρών της εξαθλίωσης, κ.α.). Παρά τις διαφορές 
της µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, εκφράζει τη συνέχεια εντός πλαισίου (ΕΕ, ΝΑΤΟ) 
του συστήµατος, του αστικού κράτους και, τελικά τη συνέχεια και της µνηµονιακής 
πολιτικής, όπως κι αν ονοµαστεί. 

ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Οι µετεκλογικές εξελίξεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τρίτος δρόµος ανάµεσα στη ρήξη 
µε τους δανειστές, την ΕΕ, τις δυνάµεις του κεφαλαίου από τη µια ή τη συνέχιση και τη 
διαιώνιση της µνηµονιακής καπιταλιστικής επίθεσης από την άλλη.

Δεν υπάρχει πολιτική που να ωφελεί και το κεφάλαιο και τους εργάτες, και τους 
τοκογλύφους και τους εργαζόµενους. Είναι επικίνδυνη αυταπάτη η λογική που προβάλλεται 
«ούτε ρήξη-ούτε υποταγή». 

Η διαπραγµάτευση εντός του λάκκου του λεόντων οδηγεί µε απόλυτη 
βεβαιότητα  στην υποταγή και στην εφαρµογή της αντεργατικής αστικής 
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΡΗΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Κάθε µέρα που περνά  γίνεται όλο και πιο καθαρό, πως χωρίς σύγκρουση και ρήξη µε τους 
δανειστές, χωρίς µονοµερείς ενέργειες για τη διαγραφή του χρέους και την αναγκαία ρήξη 
και έξοδο από ΕΕ-ευρώ, εθνικοποιήσεις των τραπεζών, χτύπηµα του κεφαλαίου δεν µπορεί 
να αντιµετωπιστεί  η ανεργία, να βελτιωθεί αποφασιστικά η θέση µας ως εργαζόµενων, να 
στηριχθούν η δηµόσια δωρεάν παιδεία και υγεία, να προστατευθεί η δηµόσια περιουσία και 
ο φυσικός πλούτος, να υπάρξει µια νέα Άνοιξη των ελευθεριών και των δικαιωµάτων µας.

Στο ερώτηµα εάν υπάρχει άλλος δρόµος, που θα οδηγεί στην ικανοποίηση των ζωτικών 
αναγκών για το σύνολο των εργαζοµένων, για να παρθούν  πίσω όσα µας  έκλεψαν, για να 
κατακτήσουµε όλα όσα µας ανήκουν, την απάντηση πρέπει να δώσουµε πρώτα απ’ όλους εµείς.

Γι’ αυτό, σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η µαχητική παρέµβαση του εργατικού 
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος, της ΠΟΕ-ΟΤΑ, µε πρόγραµµα και στόχους πάλης 
για τον κλονισµό και την ανατροπή της νέας επιχείρησης «εθνικής συναίνεσης» και 
συνέχισης των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 

Η κατάσταση της πλειοψηφίας των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, 
του 1,5 εκατοµµυρίου ανέργων, της νεολαίας, των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων 
που πληρώνονται µε καθυστέρηση, των 3 εκατοµµυρίων φτωχών, των ξενιτεµένων, των 
κατεστραµµένων αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων, παραµένει τραγική και απαιτεί 
άµεσες απαντήσεις. Δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε µορατόριουµ, περιόδους χάριτος και 
Κυβερνητικούς «έντιµους συµβιβασµούς».

Γι’ αυτό, τώρα είναι η ώρα, σε αυτό το συνέδριο, µε πιο σταθερό και αποφασιστικό τρόπο 
από κάθε άλλη φορά, να προβληθεί η ανάγκη και να γίνουν βήµατα και στον κλάδο µας. 
Συµβολής σ’έναν νέο, ταξικό συνδικαλισµό της εποχής µας, ενάντια στον παλιό και νέο  
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.

ΠΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτό που δεν µπόρεσε να κάνει µέχρι τώρα                            
(έχουµε µιλήσει για τις αιτίες που το καθιστούσαν ανήµπορο και αναποτελεσµατικό) 
επιβάλλεται να το κάνει σήµερα, στις νέες συνθήκες.  

Να ανατρέψει πραγµατικά την πολιτική και τα αντεργατικά µέτρα που επιβλήθηκαν για 
να ξηλωθούν τα µνηµόνια και οι εφαρµοστικοί νόµοι. Είναι φανερό ότι υπάρχουν οι 
κίνδυνοι µιας νέας «ανάθεσης» στην κυβερνητική αριστερά, αλλά γεννιούνται νέες 
δυνατότητες για διεκδικήσεις. 

Χρειάζεται αποφασιστικότητα και τόλµη, νέα απαιτητικότητα. Να σηµαδέψουµε  σωστά 
για  να αλλάξει συνολικά το τοπίο προς όφελος των εργαζοµένων. 

Απαραίτητος όρος για αυτό είναι η ταξική του ανασυγκρότηση, οι τοµές στο περιεχόµενο 
των αιτηµάτων του, στην λειτουργία και τις δοµές του. Με νέους αγωνιστές κι ανθρώπους 
µε όραµα, απεγκλωβισµένους από τους κυβερνητικούς και κοµµατικούς µηχανισµούς 
της υποταγής. 

Μα πάνω από όλα, η απαλλαγή του από την επιρροή της αστικής πολιτικής, της διαπραγµάτευσης 
µέσα σε αυτά τα πλαίσια και µε συνεχώς χειρότερους όρους, των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων και του κυβερνητισµού. 

Όσο κι αν αλλάξανε τα ονόµατα και τα χρώµατα των παρατάξεων, η παλιά  σκουριά δεν 
φεύγει εύκολα. Σήµερα διαµορφώνονται οι όροι ενός νέου κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισµού, µε νέα και παλιά πρόσωπα σε αυτούς τους ρόλους, της στήριξης του 
κυβερνητικού έργου, της αναµονής, της υποστολής των διεκδικήσεων και των αγώνων.

Παράλληλα όµως, κι άλλες δυνάµεις συνεχίζουν να παραµένουν εγκλωβισµένες σε έναν 
στείρο κοµµατικοκεντρικό συνδικαλισµό, µε απίστευτες παλινωδίες µέσα -  έξω από την 
οµοσπονδία, χωρίς να συµβάλουν στην αναγκαία ταξική ενότητα και το συντονισµό των 
αγώνων ρήξης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής. Δεν το έκαναν  την προηγούµενη 
περίοδο, ας το κάνουν σήµερα. Δεν µπορεί να είναι το κύριο µέληµα τους η συστηµατική 
συκοφάντηση και επίθεση σε αγωνιστές και σχήµατα της ριζοσπαστικής αριστεράς και των 
Αγωνιστικών Κινήσεων – Συσπειρώσεων.

ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Στις προκλήσεις και τα ερωτήµατα που θέτει η νέα κατάσταση απαντάµε µε την επιβολή λύσεων 
τώρα στα οξυµένα προβλήµατα που µας δηµιούργησε το µνηµονιακό κατεστηµένο.
Χρειαζόµαστε µια πραγµατικά µαχητική Οµοσπονδία που να το πηγαίνει µέχρι τέλος, µια νέα 
ταξικά ανασυγκροτηµένη ΠΟΕ-ΟΤΑ για να σταθεί αγωνιστικά  µπροστά στη νέα περίοδο, να 
διεκδικήσει και να επιβάλει τις λύσεις άµεσα  στα προβλήµατα µας, χωρίς αυταπάτες και αναµονές.

Για να ανακοπεί η εφαρµογή των προηγουµένων αντιδραστικών νόµων επιβάλλοντας νέες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε στόχο:

• Την επαναπρόσληψη όλων των απολυµένων σχολικών φυλάκων και δηµοτικών 
αστυνοµικών µε αποκατάσταση των καταργηµένων δοµών και υπηρεσιών. Την κατάργηση 
του 4250 και όλων των Νόµων για την αξιολόγηση, τις διαθεσιµότητες και απολύσεις.

• Να µπει τέλος στην οµηρία των συµβασιούχων. Καµία απόλυση. Νοµοθετική ρύθµιση 
τώρα για τη µετατροπή όλων των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, στους ΟΤΑ.

• Την άµεση εφαρµογή του µισθολογίου στα «πεντάµηνα κοινωφελούς εργασίας» και 
σε όλους τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ΟΤΑ. Κατάργηση 
των προγραµµάτων φτηνής και ελαστικής εργασίας. Δουλειά και όχι δουλεία, µόνιµες 
και σταθερές σχέσεις εργασίας, µε  ενιαία µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.

• Την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων, επαναφορά των κενών θέσεων και άµεσα 
προσλήψεις σε καθαριότητα, παιδικούς σταθµούς και σε όλες τις κοινωνικές δοµές των 
δήµων για να καλυφθούν τα τεράστια κενά.

• Τη µείωση των ωρών εργασίας και την επαναφορά του 6ωρου στο παιδαγωγικό προσωπικό.

• Την άµεση οικονοµική ανακούφιση. Με άµεση άρση της µισθολογικής και 
βαθµολογικής καθήλωσης του ν.4024/2011, ρύθµιση των δανείων των εργαζοµένων και 
καταβολή όλων των οφειλόµενων. Την κατάργηση της φοροληστείας.  

• Την ακύρωση των νόµων για τις περικοπές στις συντάξεις, εφάπαξ και επικουρικό και 
την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 
Για το µπλοκάρισµα των εκχωρήσεων ιδιωτικοποιήσεων και του οικονοµικού 
στραγγαλισµού των δήµων.

• Ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων και της µεταφοράς εκχώρησης αρµοδιοτήτων, 
άµεσης σε εργολάβους και ιδιωτικές εταιρείες ή έµµεσης µέσω ΚΟΙΝΣΕΠ – ΜΚΟ – Α.Ε. 
των ΟΤΑ, κ.α. Κατάργηση της σύµβασης εκχώρησης της ανακύκλωσης στην ΕΕΑΑ και 
άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

• Άρση των οικονοµικών περικοπών, την υποχρηµατοδότηση, την οικονοµική ασφυξία 
και τον «στραγγαλισµό» από το Οικονοµικό Παρατηρητήριο στους ΟΤΑ.

ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ.
 ΤΩΡΑ ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. 
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στους Ο.Τ.Α. 



Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
 
Αυτή η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Μετά από πέντε χρόνια αντεργατικής καταιγίδας και 
αντιλαϊκών µέτρων κοινωνικής καταστροφής που επιβλήθηκαν, ο λαός κι εµείς οι εργαζόµενοι 
συνολικά µε τους αγώνες µας, τις πολύµορφες αντιστάσεις και την ψήφο στις πρόσφατες 
εκλογές µαυρίσαµε τα κόµµατα του µνηµονιακού κατεστηµένου  και γκρεµίσαµε την 
κυβέρνηση τους.

Μπροστά µας έχουµε µια νέα κυβέρνηση µε αντιµνηµονιακό πρόσηµο και υποσχέσεις 
ελπίδας πως τα πράγµατα θα αλλάξουν.

Τι και πόσο; Σε ποιον χρόνο και πως; 
Αυτά είναι τα  κρίσιµα ερωτήµατα που απασχολούν όλους και όλες µας.

Απαντήσεις καλούµαστε και πρέπει να δώσουµε και εµείς σε αυτό το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας, αντιπροσωπεύοντας τους χιλιάδες εργαζόµενους στους δήµους όλης 
της χώρας.

Με τη ψήφο µας θα εκλέξουµε και τα νέα όργανα της Οµοσπονδίας που θα καθορίσουν 
το ρόλο της, την πολιτική και τη στάση της στη νέα περίοδο.

Δικιά µας πεποίθηση, πρόταση και σύνθηµα είναι:

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ 
ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

Οι αγώνες µας σε όλη την προηγουµένη περίοδο συνέβαλαν καθοριστικά στην ανατροπή 
της άθλιας συγκυβέρνησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ. 
Η κυβέρνηση άλλαξε. Όµως οι πληγές µας είναι ανοιχτές και αιµορραγούν ακόµη, 
το αντιδραστικό µνηµονιακό κατεστηµένο που επέβαλαν είναι παρόν, σε πλήρη 
εφαρµογή, µε πάνω από 400 αντιλαϊκούς  – αντεργατικούς νόµους και 2.500 εφαρµοστικές 
εγκυκλίους. 

Κανένας συµβιβασµός µε αυτό. Πρέπει εδώ και τώρα να το ανατρέψουµε.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ!

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Περνάµε σε έναν καινούργιο κύκλο µε βασικό χαρακτηριστικό την αλλαγή κυβερνητικού 
διαχειριστή, αλλά και την παραµονή έως τώρα της ίδιας  πολιτικής. Το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας µας διεξάγεται σε αυτή την αποφασιστική καµπή.

Η κανονική αποπληρωµή του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές, η σύνδεση της 
αύξησης του κατώτερου µισθού µε την ανταγωνιστικότητα και τη συµφωνία των 
«κοινωνικών εταίρων», η συνέχιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της 
φορολεηλασίας του λαού, η προκλητική συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και του ΤΑΙΠΕΔ 
Μάλιστα η πρόθεση για εξάπλωσή τους µέσα από πιο «ευέλικτες» συµπράξεις Δηµόσιου 
Ιδιωτικού Τοµέα, το άνοιγµα της συζήτησης για αντιλαϊκές αλλαγές στο ασφαλιστικό είναι 
ορισµένες µόνο από τις εκδηλώσεις αυτής της πολιτικής.  

Στους ΟΤΑ παραµένουν οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιµους τοµείς, που σε 
συνδυασµό µε την επιβολή οικονοµικής ασφυξίας, οδηγούν είτε σε ιδιωτικοποιήσεις ή 
εκχωρήσεις απευθείας σε ιδιώτες εργολάβους, είτε σε ΚΟΙΝΣΕΠ - Μ.Κ.Ο - (δηλαδή µαύρη 
εργασία που βαπτίζεται εθελοντισµός) κ.α. Είναι σε εξέλιξη  εκχωρήσεις - ιδιωτικοποιήσεις 
(π.χ. µετατροπή των ΦΟΣΔΑ σε Α.Ε., νέες συµβάσεις µε ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης, 
την ΕΕΑΑ, κ.λπ.).

Το καθεστώς γαλέρας συνεχίζεται. Προσωρινά, χιλιάδες θέσεις έρχονται να καλυφτούν µε 
το καθεστώς των πεντάµηνων «ωφελούµενων» (ανακύκλωση  ανέργων) αντί εργαζόµενων 
µε σταθερή εργασία  και πλήρη µισθολογικά - ασφαλιστικά δικαιώµατα. (32.000 στους ΟΤΑ, 
52.000 στο δηµόσιο συνολικά).

Το καθεστώς της εργασιακής οµηρίας παραµένει για χιλιάδες συµβασιούχους, στην 
καθαριότητα κυρίως, αλλά και αλλού. Οι απολύσεις συνεχίζονται όπως και η λύση συµβάσεων 
για τους εργαζοµένους στις κοινωνικές δοµές και σε προγράµµατα ΕΣΠΑ, σε παιδικούς 
σταθµούς, «βοήθεια στο σπίτι», κ.α., µε εκατοντάδες από αυτούς απλήρωτους για µήνες.

Παραµένουν ακόµη απολυµένοι οι σχολικοί φύλακες και δηµοτικοί αστυνόµοι και οι 
υπηρεσίες αυτές καταργηµένες, ενώ η όποια επαναφορά τους θα αφαιρεθεί από το 
συνολικό αριθµό των προσλήψεων. 

Την αξιολόγηση που την µπλοκάραµε στη πράξη, ετοιµάζονται να τη φέρουν ξανά µε νέο 
«φερετζέ» και τη συναίνεση της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η δαµόκλεια σπάθη της 
απόλυσης κρέµεται πάνω από δεκάδες εργαζόµενους ΙΔΑΧ, στις συµβάσεις των οποίων 
έχει γίνει επανέλεγχος.

Οι περικοπές σε εφάπαξ και συντάξεις αλλά και η αύξηση του χρόνου συνταξιοδότησης 
που έχει επιβληθεί µε βάση την µνηµονιακή νοµοθεσία, είναι ακόµα σε ισχύ. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα και τα ταµεία µας είναι υπό κατάρρευση. Η κυβέρνηση κινείται 
στην λογική της κατάργησης των «πρόωρων συνταξιοδοτήσεων» την ώρα που αρνείται την 
αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών των ταµείων από το PSI. Οι νέες αποφάσεις είναι 
στην κατεύθυνση κατάργησης ευνοϊκών διατάξεων που υπήρχαν για τους εργαζόµενους, 
όπως η αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας, ενώ αναζητούν πόρους µέσω της 
αύξησης των εισφορών των εργαζοµένων και ετοιµάζονται να καταργήσουν άλλες σε όφελος 
των εργολάβων.

Η φορολεηλασία για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους συνεχίζεται, ενώ 
παράλληλα καµία κουβέντα δεν υπάρχει για να χτυπηθεί η προκλητική φοροασυλία του 
κεφαλαίου! Η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 είναι «πουκάµισο αδειανό για τους 
µισθωτούς». Και όλα αυτά, γιατί η νέα κυβέρνηση κινείται αποδεχόµενη το πλαίσιο ΕΕ - ΔΝΤ 
και τον κύριο όγκο (70% κατά δήλωση Βαρουφάκη) των προηγούµενων µνηµονιακών 
αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων και των «υποχρεώσεων της χώρας».  

Μπορεί να µην υπάρχουν νέα µέτρα (προς το παρόν) που να επιδεινώνουν ακόµα 
περισσότερο την κατάσταση, αλλά  όλο τα τερατώδες οικονοµικό και θεσµικό πλαίσιο του 
µνηµονίου είναι στην θέση του. Οι όποιες περιορισµένες γενικές εξαγγελίες είναι άµεσα 
συνδεδεµένες και εξαρτηµένες µε τη συµφωνία γέφυρα, (συνέχιση εφαρµογής του µνηµονίου) 
και τη νέα συµφωνία (νέο µνηµόνιο) µε τους «θεσµούς» (E.E. - EKT - ΔΝΤ) δηλαδή την τρόικα.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ χωρίς να ταυτίζεται µε αυτή των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, 
επιδιώκει αλλαγή του µείγµατος (ποσοτική χαλάρωση, ανακοπή ορισµένων αντιλαϊκών 
µέτρων µέτρα άµβλυνσης των ακραίων πλευρών της εξαθλίωσης, κ.α.). Παρά τις διαφορές 
της µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, εκφράζει τη συνέχεια εντός πλαισίου (ΕΕ, ΝΑΤΟ) 
του συστήµατος, του αστικού κράτους και, τελικά τη συνέχεια και της µνηµονιακής 
πολιτικής, όπως κι αν ονοµαστεί. 

ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Οι µετεκλογικές εξελίξεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τρίτος δρόµος ανάµεσα στη ρήξη 
µε τους δανειστές, την ΕΕ, τις δυνάµεις του κεφαλαίου από τη µια ή τη συνέχιση και τη 
διαιώνιση της µνηµονιακής καπιταλιστικής επίθεσης από την άλλη.

Δεν υπάρχει πολιτική που να ωφελεί και το κεφάλαιο και τους εργάτες, και τους 
τοκογλύφους και τους εργαζόµενους. Είναι επικίνδυνη αυταπάτη η λογική που προβάλλεται 
«ούτε ρήξη-ούτε υποταγή». 

Η διαπραγµάτευση εντός του λάκκου του λεόντων οδηγεί µε απόλυτη 
βεβαιότητα  στην υποταγή και στην εφαρµογή της αντεργατικής αστικής 
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΡΗΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Κάθε µέρα που περνά  γίνεται όλο και πιο καθαρό, πως χωρίς σύγκρουση και ρήξη µε τους 
δανειστές, χωρίς µονοµερείς ενέργειες για τη διαγραφή του χρέους και την αναγκαία ρήξη 
και έξοδο από ΕΕ-ευρώ, εθνικοποιήσεις των τραπεζών, χτύπηµα του κεφαλαίου δεν µπορεί 
να αντιµετωπιστεί  η ανεργία, να βελτιωθεί αποφασιστικά η θέση µας ως εργαζόµενων, να 
στηριχθούν η δηµόσια δωρεάν παιδεία και υγεία, να προστατευθεί η δηµόσια περιουσία και 
ο φυσικός πλούτος, να υπάρξει µια νέα Άνοιξη των ελευθεριών και των δικαιωµάτων µας.

Στο ερώτηµα εάν υπάρχει άλλος δρόµος, που θα οδηγεί στην ικανοποίηση των ζωτικών 
αναγκών για το σύνολο των εργαζοµένων, για να παρθούν  πίσω όσα µας  έκλεψαν, για να 
κατακτήσουµε όλα όσα µας ανήκουν, την απάντηση πρέπει να δώσουµε πρώτα απ’ όλους εµείς.

Γι’ αυτό, σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η µαχητική παρέµβαση του εργατικού 
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος, της ΠΟΕ-ΟΤΑ, µε πρόγραµµα και στόχους πάλης 
για τον κλονισµό και την ανατροπή της νέας επιχείρησης «εθνικής συναίνεσης» και 
συνέχισης των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 

Η κατάσταση της πλειοψηφίας των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, 
του 1,5 εκατοµµυρίου ανέργων, της νεολαίας, των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων 
που πληρώνονται µε καθυστέρηση, των 3 εκατοµµυρίων φτωχών, των ξενιτεµένων, των 
κατεστραµµένων αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων, παραµένει τραγική και απαιτεί 
άµεσες απαντήσεις. Δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε µορατόριουµ, περιόδους χάριτος και 
Κυβερνητικούς «έντιµους συµβιβασµούς».

Γι’ αυτό, τώρα είναι η ώρα, σε αυτό το συνέδριο, µε πιο σταθερό και αποφασιστικό τρόπο 
από κάθε άλλη φορά, να προβληθεί η ανάγκη και να γίνουν βήµατα και στον κλάδο µας. 
Συµβολής σ’έναν νέο, ταξικό συνδικαλισµό της εποχής µας, ενάντια στον παλιό και νέο  
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.

ΠΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτό που δεν µπόρεσε να κάνει µέχρι τώρα                            
(έχουµε µιλήσει για τις αιτίες που το καθιστούσαν ανήµπορο και αναποτελεσµατικό) 
επιβάλλεται να το κάνει σήµερα, στις νέες συνθήκες.  

Να ανατρέψει πραγµατικά την πολιτική και τα αντεργατικά µέτρα που επιβλήθηκαν για 
να ξηλωθούν τα µνηµόνια και οι εφαρµοστικοί νόµοι. Είναι φανερό ότι υπάρχουν οι 
κίνδυνοι µιας νέας «ανάθεσης» στην κυβερνητική αριστερά, αλλά γεννιούνται νέες 
δυνατότητες για διεκδικήσεις. 

Χρειάζεται αποφασιστικότητα και τόλµη, νέα απαιτητικότητα. Να σηµαδέψουµε  σωστά 
για  να αλλάξει συνολικά το τοπίο προς όφελος των εργαζοµένων. 

Απαραίτητος όρος για αυτό είναι η ταξική του ανασυγκρότηση, οι τοµές στο περιεχόµενο 
των αιτηµάτων του, στην λειτουργία και τις δοµές του. Με νέους αγωνιστές κι ανθρώπους 
µε όραµα, απεγκλωβισµένους από τους κυβερνητικούς και κοµµατικούς µηχανισµούς 
της υποταγής. 

Μα πάνω από όλα, η απαλλαγή του από την επιρροή της αστικής πολιτικής, της διαπραγµάτευσης 
µέσα σε αυτά τα πλαίσια και µε συνεχώς χειρότερους όρους, των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων και του κυβερνητισµού. 

Όσο κι αν αλλάξανε τα ονόµατα και τα χρώµατα των παρατάξεων, η παλιά  σκουριά δεν 
φεύγει εύκολα. Σήµερα διαµορφώνονται οι όροι ενός νέου κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισµού, µε νέα και παλιά πρόσωπα σε αυτούς τους ρόλους, της στήριξης του 
κυβερνητικού έργου, της αναµονής, της υποστολής των διεκδικήσεων και των αγώνων.

Παράλληλα όµως, κι άλλες δυνάµεις συνεχίζουν να παραµένουν εγκλωβισµένες σε έναν 
στείρο κοµµατικοκεντρικό συνδικαλισµό, µε απίστευτες παλινωδίες µέσα -  έξω από την 
οµοσπονδία, χωρίς να συµβάλουν στην αναγκαία ταξική ενότητα και το συντονισµό των 
αγώνων ρήξης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής. Δεν το έκαναν  την προηγούµενη 
περίοδο, ας το κάνουν σήµερα. Δεν µπορεί να είναι το κύριο µέληµα τους η συστηµατική 
συκοφάντηση και επίθεση σε αγωνιστές και σχήµατα της ριζοσπαστικής αριστεράς και των 
Αγωνιστικών Κινήσεων – Συσπειρώσεων.

ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Στις προκλήσεις και τα ερωτήµατα που θέτει η νέα κατάσταση απαντάµε µε την επιβολή λύσεων 
τώρα στα οξυµένα προβλήµατα που µας δηµιούργησε το µνηµονιακό κατεστηµένο.
Χρειαζόµαστε µια πραγµατικά µαχητική Οµοσπονδία που να το πηγαίνει µέχρι τέλος, µια νέα 
ταξικά ανασυγκροτηµένη ΠΟΕ-ΟΤΑ για να σταθεί αγωνιστικά  µπροστά στη νέα περίοδο, να 
διεκδικήσει και να επιβάλει τις λύσεις άµεσα  στα προβλήµατα µας, χωρίς αυταπάτες και αναµονές.

Για να ανακοπεί η εφαρµογή των προηγουµένων αντιδραστικών νόµων επιβάλλοντας νέες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε στόχο:

• Την επαναπρόσληψη όλων των απολυµένων σχολικών φυλάκων και δηµοτικών 
αστυνοµικών µε αποκατάσταση των καταργηµένων δοµών και υπηρεσιών. Την κατάργηση 
του 4250 και όλων των Νόµων για την αξιολόγηση, τις διαθεσιµότητες και απολύσεις.

• Να µπει τέλος στην οµηρία των συµβασιούχων. Καµία απόλυση. Νοµοθετική ρύθµιση 
τώρα για τη µετατροπή όλων των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, στους ΟΤΑ.

• Την άµεση εφαρµογή του µισθολογίου στα «πεντάµηνα κοινωφελούς εργασίας» και 
σε όλους τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ΟΤΑ. Κατάργηση 
των προγραµµάτων φτηνής και ελαστικής εργασίας. Δουλειά και όχι δουλεία, µόνιµες 
και σταθερές σχέσεις εργασίας, µε  ενιαία µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.

• Την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων, επαναφορά των κενών θέσεων και άµεσα 
προσλήψεις σε καθαριότητα, παιδικούς σταθµούς και σε όλες τις κοινωνικές δοµές των 
δήµων για να καλυφθούν τα τεράστια κενά.

• Τη µείωση των ωρών εργασίας και την επαναφορά του 6ωρου στο παιδαγωγικό προσωπικό.

• Την άµεση οικονοµική ανακούφιση. Με άµεση άρση της µισθολογικής και 
βαθµολογικής καθήλωσης του ν.4024/2011, ρύθµιση των δανείων των εργαζοµένων και 
καταβολή όλων των οφειλόµενων. Την κατάργηση της φοροληστείας.  

• Την ακύρωση των νόµων για τις περικοπές στις συντάξεις, εφάπαξ και επικουρικό και 
την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 
Για το µπλοκάρισµα των εκχωρήσεων ιδιωτικοποιήσεων και του οικονοµικού 
στραγγαλισµού των δήµων.

• Ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων και της µεταφοράς εκχώρησης αρµοδιοτήτων, 
άµεσης σε εργολάβους και ιδιωτικές εταιρείες ή έµµεσης µέσω ΚΟΙΝΣΕΠ – ΜΚΟ – Α.Ε. 
των ΟΤΑ, κ.α. Κατάργηση της σύµβασης εκχώρησης της ανακύκλωσης στην ΕΕΑΑ και 
άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

• Άρση των οικονοµικών περικοπών, την υποχρηµατοδότηση, την οικονοµική ασφυξία 
και τον «στραγγαλισµό» από το Οικονοµικό Παρατηρητήριο στους ΟΤΑ.

ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ.
 ΤΩΡΑ ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. 
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

3

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στους Ο.Τ.Α. 
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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
 
Αυτή η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Μετά από πέντε χρόνια αντεργατικής καταιγίδας και 
αντιλαϊκών µέτρων κοινωνικής καταστροφής που επιβλήθηκαν, ο λαός κι εµείς οι εργαζόµενοι 
συνολικά µε τους αγώνες µας, τις πολύµορφες αντιστάσεις και την ψήφο στις πρόσφατες 
εκλογές µαυρίσαµε τα κόµµατα του µνηµονιακού κατεστηµένου  και γκρεµίσαµε την 
κυβέρνηση τους.

Μπροστά µας έχουµε µια νέα κυβέρνηση µε αντιµνηµονιακό πρόσηµο και υποσχέσεις 
ελπίδας πως τα πράγµατα θα αλλάξουν.

Τι και πόσο; Σε ποιον χρόνο και πως; 
Αυτά είναι τα  κρίσιµα ερωτήµατα που απασχολούν όλους και όλες µας.

Απαντήσεις καλούµαστε και πρέπει να δώσουµε και εµείς σε αυτό το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας, αντιπροσωπεύοντας τους χιλιάδες εργαζόµενους στους δήµους όλης 
της χώρας.

Με τη ψήφο µας θα εκλέξουµε και τα νέα όργανα της Οµοσπονδίας που θα καθορίσουν 
το ρόλο της, την πολιτική και τη στάση της στη νέα περίοδο.

Δικιά µας πεποίθηση, πρόταση και σύνθηµα είναι:

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ 
ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

Οι αγώνες µας σε όλη την προηγουµένη περίοδο συνέβαλαν καθοριστικά στην ανατροπή 
της άθλιας συγκυβέρνησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ. 
Η κυβέρνηση άλλαξε. Όµως οι πληγές µας είναι ανοιχτές και αιµορραγούν ακόµη, 
το αντιδραστικό µνηµονιακό κατεστηµένο που επέβαλαν είναι παρόν, σε πλήρη 
εφαρµογή, µε πάνω από 400 αντιλαϊκούς  – αντεργατικούς νόµους και 2.500 εφαρµοστικές 
εγκυκλίους. 

Κανένας συµβιβασµός µε αυτό. Πρέπει εδώ και τώρα να το ανατρέψουµε.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ!

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Περνάµε σε έναν καινούργιο κύκλο µε βασικό χαρακτηριστικό την αλλαγή κυβερνητικού 
διαχειριστή, αλλά και την παραµονή έως τώρα της ίδιας  πολιτικής. Το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας µας διεξάγεται σε αυτή την αποφασιστική καµπή.

Η κανονική αποπληρωµή του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές, η σύνδεση της 
αύξησης του κατώτερου µισθού µε την ανταγωνιστικότητα και τη συµφωνία των 
«κοινωνικών εταίρων», η συνέχιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της 
φορολεηλασίας του λαού, η προκλητική συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και του ΤΑΙΠΕΔ 
Μάλιστα η πρόθεση για εξάπλωσή τους µέσα από πιο «ευέλικτες» συµπράξεις Δηµόσιου 
Ιδιωτικού Τοµέα, το άνοιγµα της συζήτησης για αντιλαϊκές αλλαγές στο ασφαλιστικό είναι 
ορισµένες µόνο από τις εκδηλώσεις αυτής της πολιτικής.  

Στους ΟΤΑ παραµένουν οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιµους τοµείς, που σε 
συνδυασµό µε την επιβολή οικονοµικής ασφυξίας, οδηγούν είτε σε ιδιωτικοποιήσεις ή 
εκχωρήσεις απευθείας σε ιδιώτες εργολάβους, είτε σε ΚΟΙΝΣΕΠ - Μ.Κ.Ο - (δηλαδή µαύρη 
εργασία που βαπτίζεται εθελοντισµός) κ.α. Είναι σε εξέλιξη  εκχωρήσεις - ιδιωτικοποιήσεις 
(π.χ. µετατροπή των ΦΟΣΔΑ σε Α.Ε., νέες συµβάσεις µε ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης, 
την ΕΕΑΑ, κ.λπ.).

Το καθεστώς γαλέρας συνεχίζεται. Προσωρινά, χιλιάδες θέσεις έρχονται να καλυφτούν µε 
το καθεστώς των πεντάµηνων «ωφελούµενων» (ανακύκλωση  ανέργων) αντί εργαζόµενων 
µε σταθερή εργασία  και πλήρη µισθολογικά - ασφαλιστικά δικαιώµατα. (32.000 στους ΟΤΑ, 
52.000 στο δηµόσιο συνολικά).

Το καθεστώς της εργασιακής οµηρίας παραµένει για χιλιάδες συµβασιούχους, στην 
καθαριότητα κυρίως, αλλά και αλλού. Οι απολύσεις συνεχίζονται όπως και η λύση συµβάσεων 
για τους εργαζοµένους στις κοινωνικές δοµές και σε προγράµµατα ΕΣΠΑ, σε παιδικούς 
σταθµούς, «βοήθεια στο σπίτι», κ.α., µε εκατοντάδες από αυτούς απλήρωτους για µήνες.

Παραµένουν ακόµη απολυµένοι οι σχολικοί φύλακες και δηµοτικοί αστυνόµοι και οι 
υπηρεσίες αυτές καταργηµένες, ενώ η όποια επαναφορά τους θα αφαιρεθεί από το 
συνολικό αριθµό των προσλήψεων. 

Την αξιολόγηση που την µπλοκάραµε στη πράξη, ετοιµάζονται να τη φέρουν ξανά µε νέο 
«φερετζέ» και τη συναίνεση της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η δαµόκλεια σπάθη της 
απόλυσης κρέµεται πάνω από δεκάδες εργαζόµενους ΙΔΑΧ, στις συµβάσεις των οποίων 
έχει γίνει επανέλεγχος.

Οι περικοπές σε εφάπαξ και συντάξεις αλλά και η αύξηση του χρόνου συνταξιοδότησης 
που έχει επιβληθεί µε βάση την µνηµονιακή νοµοθεσία, είναι ακόµα σε ισχύ. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα και τα ταµεία µας είναι υπό κατάρρευση. Η κυβέρνηση κινείται 
στην λογική της κατάργησης των «πρόωρων συνταξιοδοτήσεων» την ώρα που αρνείται την 
αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών των ταµείων από το PSI. Οι νέες αποφάσεις είναι 
στην κατεύθυνση κατάργησης ευνοϊκών διατάξεων που υπήρχαν για τους εργαζόµενους, 
όπως η αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας, ενώ αναζητούν πόρους µέσω της 
αύξησης των εισφορών των εργαζοµένων και ετοιµάζονται να καταργήσουν άλλες σε όφελος 
των εργολάβων.

Η φορολεηλασία για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους συνεχίζεται, ενώ 
παράλληλα καµία κουβέντα δεν υπάρχει για να χτυπηθεί η προκλητική φοροασυλία του 
κεφαλαίου! Η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 είναι «πουκάµισο αδειανό για τους 
µισθωτούς». Και όλα αυτά, γιατί η νέα κυβέρνηση κινείται αποδεχόµενη το πλαίσιο ΕΕ - ΔΝΤ 
και τον κύριο όγκο (70% κατά δήλωση Βαρουφάκη) των προηγούµενων µνηµονιακών 
αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων και των «υποχρεώσεων της χώρας».  

Μπορεί να µην υπάρχουν νέα µέτρα (προς το παρόν) που να επιδεινώνουν ακόµα 
περισσότερο την κατάσταση, αλλά  όλο τα τερατώδες οικονοµικό και θεσµικό πλαίσιο του 
µνηµονίου είναι στην θέση του. Οι όποιες περιορισµένες γενικές εξαγγελίες είναι άµεσα 
συνδεδεµένες και εξαρτηµένες µε τη συµφωνία γέφυρα, (συνέχιση εφαρµογής του µνηµονίου) 
και τη νέα συµφωνία (νέο µνηµόνιο) µε τους «θεσµούς» (E.E. - EKT - ΔΝΤ) δηλαδή την τρόικα.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ χωρίς να ταυτίζεται µε αυτή των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, 
επιδιώκει αλλαγή του µείγµατος (ποσοτική χαλάρωση, ανακοπή ορισµένων αντιλαϊκών 
µέτρων µέτρα άµβλυνσης των ακραίων πλευρών της εξαθλίωσης, κ.α.). Παρά τις διαφορές 
της µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, εκφράζει τη συνέχεια εντός πλαισίου (ΕΕ, ΝΑΤΟ) 
του συστήµατος, του αστικού κράτους και, τελικά τη συνέχεια και της µνηµονιακής 
πολιτικής, όπως κι αν ονοµαστεί. 

ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Οι µετεκλογικές εξελίξεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τρίτος δρόµος ανάµεσα στη ρήξη 
µε τους δανειστές, την ΕΕ, τις δυνάµεις του κεφαλαίου από τη µια ή τη συνέχιση και τη 
διαιώνιση της µνηµονιακής καπιταλιστικής επίθεσης από την άλλη.

Δεν υπάρχει πολιτική που να ωφελεί και το κεφάλαιο και τους εργάτες, και τους 
τοκογλύφους και τους εργαζόµενους. Είναι επικίνδυνη αυταπάτη η λογική που προβάλλεται 
«ούτε ρήξη-ούτε υποταγή». 

Η διαπραγµάτευση εντός του λάκκου του λεόντων οδηγεί µε απόλυτη 
βεβαιότητα  στην υποταγή και στην εφαρµογή της αντεργατικής αστικής 
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΡΗΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Κάθε µέρα που περνά  γίνεται όλο και πιο καθαρό, πως χωρίς σύγκρουση και ρήξη µε τους 
δανειστές, χωρίς µονοµερείς ενέργειες για τη διαγραφή του χρέους και την αναγκαία ρήξη 
και έξοδο από ΕΕ-ευρώ, εθνικοποιήσεις των τραπεζών, χτύπηµα του κεφαλαίου δεν µπορεί 
να αντιµετωπιστεί  η ανεργία, να βελτιωθεί αποφασιστικά η θέση µας ως εργαζόµενων, να 
στηριχθούν η δηµόσια δωρεάν παιδεία και υγεία, να προστατευθεί η δηµόσια περιουσία και 
ο φυσικός πλούτος, να υπάρξει µια νέα Άνοιξη των ελευθεριών και των δικαιωµάτων µας.

Στο ερώτηµα εάν υπάρχει άλλος δρόµος, που θα οδηγεί στην ικανοποίηση των ζωτικών 
αναγκών για το σύνολο των εργαζοµένων, για να παρθούν  πίσω όσα µας  έκλεψαν, για να 
κατακτήσουµε όλα όσα µας ανήκουν, την απάντηση πρέπει να δώσουµε πρώτα απ’ όλους εµείς.

Γι’ αυτό, σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η µαχητική παρέµβαση του εργατικού 
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος, της ΠΟΕ-ΟΤΑ, µε πρόγραµµα και στόχους πάλης 
για τον κλονισµό και την ανατροπή της νέας επιχείρησης «εθνικής συναίνεσης» και 
συνέχισης των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 

Η κατάσταση της πλειοψηφίας των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, 
του 1,5 εκατοµµυρίου ανέργων, της νεολαίας, των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων 
που πληρώνονται µε καθυστέρηση, των 3 εκατοµµυρίων φτωχών, των ξενιτεµένων, των 
κατεστραµµένων αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων, παραµένει τραγική και απαιτεί 
άµεσες απαντήσεις. Δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε µορατόριουµ, περιόδους χάριτος και 
Κυβερνητικούς «έντιµους συµβιβασµούς».

Γι’ αυτό, τώρα είναι η ώρα, σε αυτό το συνέδριο, µε πιο σταθερό και αποφασιστικό τρόπο 
από κάθε άλλη φορά, να προβληθεί η ανάγκη και να γίνουν βήµατα και στον κλάδο µας. 
Συµβολής σ’έναν νέο, ταξικό συνδικαλισµό της εποχής µας, ενάντια στον παλιό και νέο  
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.

ΠΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτό που δεν µπόρεσε να κάνει µέχρι τώρα                            
(έχουµε µιλήσει για τις αιτίες που το καθιστούσαν ανήµπορο και αναποτελεσµατικό) 
επιβάλλεται να το κάνει σήµερα, στις νέες συνθήκες.  

Να ανατρέψει πραγµατικά την πολιτική και τα αντεργατικά µέτρα που επιβλήθηκαν για 
να ξηλωθούν τα µνηµόνια και οι εφαρµοστικοί νόµοι. Είναι φανερό ότι υπάρχουν οι 
κίνδυνοι µιας νέας «ανάθεσης» στην κυβερνητική αριστερά, αλλά γεννιούνται νέες 
δυνατότητες για διεκδικήσεις. 

Χρειάζεται αποφασιστικότητα και τόλµη, νέα απαιτητικότητα. Να σηµαδέψουµε  σωστά 
για  να αλλάξει συνολικά το τοπίο προς όφελος των εργαζοµένων. 

Απαραίτητος όρος για αυτό είναι η ταξική του ανασυγκρότηση, οι τοµές στο περιεχόµενο 
των αιτηµάτων του, στην λειτουργία και τις δοµές του. Με νέους αγωνιστές κι ανθρώπους 
µε όραµα, απεγκλωβισµένους από τους κυβερνητικούς και κοµµατικούς µηχανισµούς 
της υποταγής. 

Μα πάνω από όλα, η απαλλαγή του από την επιρροή της αστικής πολιτικής, της διαπραγµάτευσης 
µέσα σε αυτά τα πλαίσια και µε συνεχώς χειρότερους όρους, των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων και του κυβερνητισµού. 

Όσο κι αν αλλάξανε τα ονόµατα και τα χρώµατα των παρατάξεων, η παλιά  σκουριά δεν 
φεύγει εύκολα. Σήµερα διαµορφώνονται οι όροι ενός νέου κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισµού, µε νέα και παλιά πρόσωπα σε αυτούς τους ρόλους, της στήριξης του 
κυβερνητικού έργου, της αναµονής, της υποστολής των διεκδικήσεων και των αγώνων.

Παράλληλα όµως, κι άλλες δυνάµεις συνεχίζουν να παραµένουν εγκλωβισµένες σε έναν 
στείρο κοµµατικοκεντρικό συνδικαλισµό, µε απίστευτες παλινωδίες µέσα -  έξω από την 
οµοσπονδία, χωρίς να συµβάλουν στην αναγκαία ταξική ενότητα και το συντονισµό των 
αγώνων ρήξης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής. Δεν το έκαναν  την προηγούµενη 
περίοδο, ας το κάνουν σήµερα. Δεν µπορεί να είναι το κύριο µέληµα τους η συστηµατική 
συκοφάντηση και επίθεση σε αγωνιστές και σχήµατα της ριζοσπαστικής αριστεράς και των 
Αγωνιστικών Κινήσεων – Συσπειρώσεων.

ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Στις προκλήσεις και τα ερωτήµατα που θέτει η νέα κατάσταση απαντάµε µε την επιβολή λύσεων 
τώρα στα οξυµένα προβλήµατα που µας δηµιούργησε το µνηµονιακό κατεστηµένο.
Χρειαζόµαστε µια πραγµατικά µαχητική Οµοσπονδία που να το πηγαίνει µέχρι τέλος, µια νέα 
ταξικά ανασυγκροτηµένη ΠΟΕ-ΟΤΑ για να σταθεί αγωνιστικά  µπροστά στη νέα περίοδο, να 
διεκδικήσει και να επιβάλει τις λύσεις άµεσα  στα προβλήµατα µας, χωρίς αυταπάτες και αναµονές.

Για να ανακοπεί η εφαρµογή των προηγουµένων αντιδραστικών νόµων επιβάλλοντας νέες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε στόχο:

• Την επαναπρόσληψη όλων των απολυµένων σχολικών φυλάκων και δηµοτικών 
αστυνοµικών µε αποκατάσταση των καταργηµένων δοµών και υπηρεσιών. Την κατάργηση 
του 4250 και όλων των Νόµων για την αξιολόγηση, τις διαθεσιµότητες και απολύσεις.

• Να µπει τέλος στην οµηρία των συµβασιούχων. Καµία απόλυση. Νοµοθετική ρύθµιση 
τώρα για τη µετατροπή όλων των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, στους ΟΤΑ.

• Την άµεση εφαρµογή του µισθολογίου στα «πεντάµηνα κοινωφελούς εργασίας» και 
σε όλους τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ΟΤΑ. Κατάργηση 
των προγραµµάτων φτηνής και ελαστικής εργασίας. Δουλειά και όχι δουλεία, µόνιµες 
και σταθερές σχέσεις εργασίας, µε  ενιαία µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.

• Την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων, επαναφορά των κενών θέσεων και άµεσα 
προσλήψεις σε καθαριότητα, παιδικούς σταθµούς και σε όλες τις κοινωνικές δοµές των 
δήµων για να καλυφθούν τα τεράστια κενά.

• Τη µείωση των ωρών εργασίας και την επαναφορά του 6ωρου στο παιδαγωγικό προσωπικό.

• Την άµεση οικονοµική ανακούφιση. Με άµεση άρση της µισθολογικής και 
βαθµολογικής καθήλωσης του ν.4024/2011, ρύθµιση των δανείων των εργαζοµένων και 
καταβολή όλων των οφειλόµενων. Την κατάργηση της φοροληστείας.  

• Την ακύρωση των νόµων για τις περικοπές στις συντάξεις, εφάπαξ και επικουρικό και 
την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 
Για το µπλοκάρισµα των εκχωρήσεων ιδιωτικοποιήσεων και του οικονοµικού 
στραγγαλισµού των δήµων.

• Ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων και της µεταφοράς εκχώρησης αρµοδιοτήτων, 
άµεσης σε εργολάβους και ιδιωτικές εταιρείες ή έµµεσης µέσω ΚΟΙΝΣΕΠ – ΜΚΟ – Α.Ε. 
των ΟΤΑ, κ.α. Κατάργηση της σύµβασης εκχώρησης της ανακύκλωσης στην ΕΕΑΑ και 
άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

• Άρση των οικονοµικών περικοπών, την υποχρηµατοδότηση, την οικονοµική ασφυξία 
και τον «στραγγαλισµό» από το Οικονοµικό Παρατηρητήριο στους ΟΤΑ.

ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ.
 ΤΩΡΑ ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. 
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στους Ο.Τ.Α. 
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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
 
Αυτή η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Μετά από πέντε χρόνια αντεργατικής καταιγίδας και 
αντιλαϊκών µέτρων κοινωνικής καταστροφής που επιβλήθηκαν, ο λαός κι εµείς οι εργαζόµενοι 
συνολικά µε τους αγώνες µας, τις πολύµορφες αντιστάσεις και την ψήφο στις πρόσφατες 
εκλογές µαυρίσαµε τα κόµµατα του µνηµονιακού κατεστηµένου  και γκρεµίσαµε την 
κυβέρνηση τους.

Μπροστά µας έχουµε µια νέα κυβέρνηση µε αντιµνηµονιακό πρόσηµο και υποσχέσεις 
ελπίδας πως τα πράγµατα θα αλλάξουν.

Τι και πόσο; Σε ποιον χρόνο και πως; 
Αυτά είναι τα  κρίσιµα ερωτήµατα που απασχολούν όλους και όλες µας.

Απαντήσεις καλούµαστε και πρέπει να δώσουµε και εµείς σε αυτό το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας, αντιπροσωπεύοντας τους χιλιάδες εργαζόµενους στους δήµους όλης 
της χώρας.

Με τη ψήφο µας θα εκλέξουµε και τα νέα όργανα της Οµοσπονδίας που θα καθορίσουν 
το ρόλο της, την πολιτική και τη στάση της στη νέα περίοδο.

Δικιά µας πεποίθηση, πρόταση και σύνθηµα είναι:

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ 
ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

Οι αγώνες µας σε όλη την προηγουµένη περίοδο συνέβαλαν καθοριστικά στην ανατροπή 
της άθλιας συγκυβέρνησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ. 
Η κυβέρνηση άλλαξε. Όµως οι πληγές µας είναι ανοιχτές και αιµορραγούν ακόµη, 
το αντιδραστικό µνηµονιακό κατεστηµένο που επέβαλαν είναι παρόν, σε πλήρη 
εφαρµογή, µε πάνω από 400 αντιλαϊκούς  – αντεργατικούς νόµους και 2.500 εφαρµοστικές 
εγκυκλίους. 

Κανένας συµβιβασµός µε αυτό. Πρέπει εδώ και τώρα να το ανατρέψουµε.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ!

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Περνάµε σε έναν καινούργιο κύκλο µε βασικό χαρακτηριστικό την αλλαγή κυβερνητικού 
διαχειριστή, αλλά και την παραµονή έως τώρα της ίδιας  πολιτικής. Το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας µας διεξάγεται σε αυτή την αποφασιστική καµπή.

Η κανονική αποπληρωµή του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές, η σύνδεση της 
αύξησης του κατώτερου µισθού µε την ανταγωνιστικότητα και τη συµφωνία των 
«κοινωνικών εταίρων», η συνέχιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της 
φορολεηλασίας του λαού, η προκλητική συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και του ΤΑΙΠΕΔ 
Μάλιστα η πρόθεση για εξάπλωσή τους µέσα από πιο «ευέλικτες» συµπράξεις Δηµόσιου 
Ιδιωτικού Τοµέα, το άνοιγµα της συζήτησης για αντιλαϊκές αλλαγές στο ασφαλιστικό είναι 
ορισµένες µόνο από τις εκδηλώσεις αυτής της πολιτικής.  

Στους ΟΤΑ παραµένουν οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιµους τοµείς, που σε 
συνδυασµό µε την επιβολή οικονοµικής ασφυξίας, οδηγούν είτε σε ιδιωτικοποιήσεις ή 
εκχωρήσεις απευθείας σε ιδιώτες εργολάβους, είτε σε ΚΟΙΝΣΕΠ - Μ.Κ.Ο - (δηλαδή µαύρη 
εργασία που βαπτίζεται εθελοντισµός) κ.α. Είναι σε εξέλιξη  εκχωρήσεις - ιδιωτικοποιήσεις 
(π.χ. µετατροπή των ΦΟΣΔΑ σε Α.Ε., νέες συµβάσεις µε ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης, 
την ΕΕΑΑ, κ.λπ.).

Το καθεστώς γαλέρας συνεχίζεται. Προσωρινά, χιλιάδες θέσεις έρχονται να καλυφτούν µε 
το καθεστώς των πεντάµηνων «ωφελούµενων» (ανακύκλωση  ανέργων) αντί εργαζόµενων 
µε σταθερή εργασία  και πλήρη µισθολογικά - ασφαλιστικά δικαιώµατα. (32.000 στους ΟΤΑ, 
52.000 στο δηµόσιο συνολικά).

Το καθεστώς της εργασιακής οµηρίας παραµένει για χιλιάδες συµβασιούχους, στην 
καθαριότητα κυρίως, αλλά και αλλού. Οι απολύσεις συνεχίζονται όπως και η λύση συµβάσεων 
για τους εργαζοµένους στις κοινωνικές δοµές και σε προγράµµατα ΕΣΠΑ, σε παιδικούς 
σταθµούς, «βοήθεια στο σπίτι», κ.α., µε εκατοντάδες από αυτούς απλήρωτους για µήνες.

Παραµένουν ακόµη απολυµένοι οι σχολικοί φύλακες και δηµοτικοί αστυνόµοι και οι 
υπηρεσίες αυτές καταργηµένες, ενώ η όποια επαναφορά τους θα αφαιρεθεί από το 
συνολικό αριθµό των προσλήψεων. 

Την αξιολόγηση που την µπλοκάραµε στη πράξη, ετοιµάζονται να τη φέρουν ξανά µε νέο 
«φερετζέ» και τη συναίνεση της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η δαµόκλεια σπάθη της 
απόλυσης κρέµεται πάνω από δεκάδες εργαζόµενους ΙΔΑΧ, στις συµβάσεις των οποίων 
έχει γίνει επανέλεγχος.

Οι περικοπές σε εφάπαξ και συντάξεις αλλά και η αύξηση του χρόνου συνταξιοδότησης 
που έχει επιβληθεί µε βάση την µνηµονιακή νοµοθεσία, είναι ακόµα σε ισχύ. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα και τα ταµεία µας είναι υπό κατάρρευση. Η κυβέρνηση κινείται 
στην λογική της κατάργησης των «πρόωρων συνταξιοδοτήσεων» την ώρα που αρνείται την 
αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών των ταµείων από το PSI. Οι νέες αποφάσεις είναι 
στην κατεύθυνση κατάργησης ευνοϊκών διατάξεων που υπήρχαν για τους εργαζόµενους, 
όπως η αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας, ενώ αναζητούν πόρους µέσω της 
αύξησης των εισφορών των εργαζοµένων και ετοιµάζονται να καταργήσουν άλλες σε όφελος 
των εργολάβων.

Η φορολεηλασία για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους συνεχίζεται, ενώ 
παράλληλα καµία κουβέντα δεν υπάρχει για να χτυπηθεί η προκλητική φοροασυλία του 
κεφαλαίου! Η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 είναι «πουκάµισο αδειανό για τους 
µισθωτούς». Και όλα αυτά, γιατί η νέα κυβέρνηση κινείται αποδεχόµενη το πλαίσιο ΕΕ - ΔΝΤ 
και τον κύριο όγκο (70% κατά δήλωση Βαρουφάκη) των προηγούµενων µνηµονιακών 
αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων και των «υποχρεώσεων της χώρας».  

Μπορεί να µην υπάρχουν νέα µέτρα (προς το παρόν) που να επιδεινώνουν ακόµα 
περισσότερο την κατάσταση, αλλά  όλο τα τερατώδες οικονοµικό και θεσµικό πλαίσιο του 
µνηµονίου είναι στην θέση του. Οι όποιες περιορισµένες γενικές εξαγγελίες είναι άµεσα 
συνδεδεµένες και εξαρτηµένες µε τη συµφωνία γέφυρα, (συνέχιση εφαρµογής του µνηµονίου) 
και τη νέα συµφωνία (νέο µνηµόνιο) µε τους «θεσµούς» (E.E. - EKT - ΔΝΤ) δηλαδή την τρόικα.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ χωρίς να ταυτίζεται µε αυτή των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, 
επιδιώκει αλλαγή του µείγµατος (ποσοτική χαλάρωση, ανακοπή ορισµένων αντιλαϊκών 
µέτρων µέτρα άµβλυνσης των ακραίων πλευρών της εξαθλίωσης, κ.α.). Παρά τις διαφορές 
της µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, εκφράζει τη συνέχεια εντός πλαισίου (ΕΕ, ΝΑΤΟ) 
του συστήµατος, του αστικού κράτους και, τελικά τη συνέχεια και της µνηµονιακής 
πολιτικής, όπως κι αν ονοµαστεί. 

ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Οι µετεκλογικές εξελίξεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τρίτος δρόµος ανάµεσα στη ρήξη 
µε τους δανειστές, την ΕΕ, τις δυνάµεις του κεφαλαίου από τη µια ή τη συνέχιση και τη 
διαιώνιση της µνηµονιακής καπιταλιστικής επίθεσης από την άλλη.

Δεν υπάρχει πολιτική που να ωφελεί και το κεφάλαιο και τους εργάτες, και τους 
τοκογλύφους και τους εργαζόµενους. Είναι επικίνδυνη αυταπάτη η λογική που προβάλλεται 
«ούτε ρήξη-ούτε υποταγή». 

Η διαπραγµάτευση εντός του λάκκου του λεόντων οδηγεί µε απόλυτη 
βεβαιότητα  στην υποταγή και στην εφαρµογή της αντεργατικής αστικής 
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΡΗΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Κάθε µέρα που περνά  γίνεται όλο και πιο καθαρό, πως χωρίς σύγκρουση και ρήξη µε τους 
δανειστές, χωρίς µονοµερείς ενέργειες για τη διαγραφή του χρέους και την αναγκαία ρήξη 
και έξοδο από ΕΕ-ευρώ, εθνικοποιήσεις των τραπεζών, χτύπηµα του κεφαλαίου δεν µπορεί 
να αντιµετωπιστεί  η ανεργία, να βελτιωθεί αποφασιστικά η θέση µας ως εργαζόµενων, να 
στηριχθούν η δηµόσια δωρεάν παιδεία και υγεία, να προστατευθεί η δηµόσια περιουσία και 
ο φυσικός πλούτος, να υπάρξει µια νέα Άνοιξη των ελευθεριών και των δικαιωµάτων µας.

Στο ερώτηµα εάν υπάρχει άλλος δρόµος, που θα οδηγεί στην ικανοποίηση των ζωτικών 
αναγκών για το σύνολο των εργαζοµένων, για να παρθούν  πίσω όσα µας  έκλεψαν, για να 
κατακτήσουµε όλα όσα µας ανήκουν, την απάντηση πρέπει να δώσουµε πρώτα απ’ όλους εµείς.

Γι’ αυτό, σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η µαχητική παρέµβαση του εργατικού 
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος, της ΠΟΕ-ΟΤΑ, µε πρόγραµµα και στόχους πάλης 
για τον κλονισµό και την ανατροπή της νέας επιχείρησης «εθνικής συναίνεσης» και 
συνέχισης των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 

Η κατάσταση της πλειοψηφίας των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, 
του 1,5 εκατοµµυρίου ανέργων, της νεολαίας, των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων 
που πληρώνονται µε καθυστέρηση, των 3 εκατοµµυρίων φτωχών, των ξενιτεµένων, των 
κατεστραµµένων αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων, παραµένει τραγική και απαιτεί 
άµεσες απαντήσεις. Δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε µορατόριουµ, περιόδους χάριτος και 
Κυβερνητικούς «έντιµους συµβιβασµούς».

Γι’ αυτό, τώρα είναι η ώρα, σε αυτό το συνέδριο, µε πιο σταθερό και αποφασιστικό τρόπο 
από κάθε άλλη φορά, να προβληθεί η ανάγκη και να γίνουν βήµατα και στον κλάδο µας. 
Συµβολής σ’έναν νέο, ταξικό συνδικαλισµό της εποχής µας, ενάντια στον παλιό και νέο  
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.

ΠΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτό που δεν µπόρεσε να κάνει µέχρι τώρα                            
(έχουµε µιλήσει για τις αιτίες που το καθιστούσαν ανήµπορο και αναποτελεσµατικό) 
επιβάλλεται να το κάνει σήµερα, στις νέες συνθήκες.  

Να ανατρέψει πραγµατικά την πολιτική και τα αντεργατικά µέτρα που επιβλήθηκαν για 
να ξηλωθούν τα µνηµόνια και οι εφαρµοστικοί νόµοι. Είναι φανερό ότι υπάρχουν οι 
κίνδυνοι µιας νέας «ανάθεσης» στην κυβερνητική αριστερά, αλλά γεννιούνται νέες 
δυνατότητες για διεκδικήσεις. 

Χρειάζεται αποφασιστικότητα και τόλµη, νέα απαιτητικότητα. Να σηµαδέψουµε  σωστά 
για  να αλλάξει συνολικά το τοπίο προς όφελος των εργαζοµένων. 

Απαραίτητος όρος για αυτό είναι η ταξική του ανασυγκρότηση, οι τοµές στο περιεχόµενο 
των αιτηµάτων του, στην λειτουργία και τις δοµές του. Με νέους αγωνιστές κι ανθρώπους 
µε όραµα, απεγκλωβισµένους από τους κυβερνητικούς και κοµµατικούς µηχανισµούς 
της υποταγής. 

Μα πάνω από όλα, η απαλλαγή του από την επιρροή της αστικής πολιτικής, της διαπραγµάτευσης 
µέσα σε αυτά τα πλαίσια και µε συνεχώς χειρότερους όρους, των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων και του κυβερνητισµού. 

Όσο κι αν αλλάξανε τα ονόµατα και τα χρώµατα των παρατάξεων, η παλιά  σκουριά δεν 
φεύγει εύκολα. Σήµερα διαµορφώνονται οι όροι ενός νέου κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισµού, µε νέα και παλιά πρόσωπα σε αυτούς τους ρόλους, της στήριξης του 
κυβερνητικού έργου, της αναµονής, της υποστολής των διεκδικήσεων και των αγώνων.

Παράλληλα όµως, κι άλλες δυνάµεις συνεχίζουν να παραµένουν εγκλωβισµένες σε έναν 
στείρο κοµµατικοκεντρικό συνδικαλισµό, µε απίστευτες παλινωδίες µέσα -  έξω από την 
οµοσπονδία, χωρίς να συµβάλουν στην αναγκαία ταξική ενότητα και το συντονισµό των 
αγώνων ρήξης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής. Δεν το έκαναν  την προηγούµενη 
περίοδο, ας το κάνουν σήµερα. Δεν µπορεί να είναι το κύριο µέληµα τους η συστηµατική 
συκοφάντηση και επίθεση σε αγωνιστές και σχήµατα της ριζοσπαστικής αριστεράς και των 
Αγωνιστικών Κινήσεων – Συσπειρώσεων.

ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Στις προκλήσεις και τα ερωτήµατα που θέτει η νέα κατάσταση απαντάµε µε την επιβολή λύσεων 
τώρα στα οξυµένα προβλήµατα που µας δηµιούργησε το µνηµονιακό κατεστηµένο.
Χρειαζόµαστε µια πραγµατικά µαχητική Οµοσπονδία που να το πηγαίνει µέχρι τέλος, µια νέα 
ταξικά ανασυγκροτηµένη ΠΟΕ-ΟΤΑ για να σταθεί αγωνιστικά  µπροστά στη νέα περίοδο, να 
διεκδικήσει και να επιβάλει τις λύσεις άµεσα  στα προβλήµατα µας, χωρίς αυταπάτες και αναµονές.

Για να ανακοπεί η εφαρµογή των προηγουµένων αντιδραστικών νόµων επιβάλλοντας νέες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε στόχο:

• Την επαναπρόσληψη όλων των απολυµένων σχολικών φυλάκων και δηµοτικών 
αστυνοµικών µε αποκατάσταση των καταργηµένων δοµών και υπηρεσιών. Την κατάργηση 
του 4250 και όλων των Νόµων για την αξιολόγηση, τις διαθεσιµότητες και απολύσεις.

• Να µπει τέλος στην οµηρία των συµβασιούχων. Καµία απόλυση. Νοµοθετική ρύθµιση 
τώρα για τη µετατροπή όλων των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, στους ΟΤΑ.

• Την άµεση εφαρµογή του µισθολογίου στα «πεντάµηνα κοινωφελούς εργασίας» και 
σε όλους τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ΟΤΑ. Κατάργηση 
των προγραµµάτων φτηνής και ελαστικής εργασίας. Δουλειά και όχι δουλεία, µόνιµες 
και σταθερές σχέσεις εργασίας, µε  ενιαία µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.

• Την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων, επαναφορά των κενών θέσεων και άµεσα 
προσλήψεις σε καθαριότητα, παιδικούς σταθµούς και σε όλες τις κοινωνικές δοµές των 
δήµων για να καλυφθούν τα τεράστια κενά.

• Τη µείωση των ωρών εργασίας και την επαναφορά του 6ωρου στο παιδαγωγικό προσωπικό.

• Την άµεση οικονοµική ανακούφιση. Με άµεση άρση της µισθολογικής και 
βαθµολογικής καθήλωσης του ν.4024/2011, ρύθµιση των δανείων των εργαζοµένων και 
καταβολή όλων των οφειλόµενων. Την κατάργηση της φοροληστείας.  

• Την ακύρωση των νόµων για τις περικοπές στις συντάξεις, εφάπαξ και επικουρικό και 
την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 
Για το µπλοκάρισµα των εκχωρήσεων ιδιωτικοποιήσεων και του οικονοµικού 
στραγγαλισµού των δήµων.

• Ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων και της µεταφοράς εκχώρησης αρµοδιοτήτων, 
άµεσης σε εργολάβους και ιδιωτικές εταιρείες ή έµµεσης µέσω ΚΟΙΝΣΕΠ – ΜΚΟ – Α.Ε. 
των ΟΤΑ, κ.α. Κατάργηση της σύµβασης εκχώρησης της ανακύκλωσης στην ΕΕΑΑ και 
άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

• Άρση των οικονοµικών περικοπών, την υποχρηµατοδότηση, την οικονοµική ασφυξία 
και τον «στραγγαλισµό» από το Οικονοµικό Παρατηρητήριο στους ΟΤΑ.

ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ.
 ΤΩΡΑ ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. 
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στους Ο.Τ.Α. 
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Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
 
Αυτή η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Μετά από πέντε χρόνια αντεργατικής καταιγίδας και 
αντιλαϊκών µέτρων κοινωνικής καταστροφής που επιβλήθηκαν, ο λαός κι εµείς οι εργαζόµενοι 
συνολικά µε τους αγώνες µας, τις πολύµορφες αντιστάσεις και την ψήφο στις πρόσφατες 
εκλογές µαυρίσαµε τα κόµµατα του µνηµονιακού κατεστηµένου  και γκρεµίσαµε την 
κυβέρνηση τους.

Μπροστά µας έχουµε µια νέα κυβέρνηση µε αντιµνηµονιακό πρόσηµο και υποσχέσεις 
ελπίδας πως τα πράγµατα θα αλλάξουν.

Τι και πόσο; Σε ποιον χρόνο και πως; 
Αυτά είναι τα  κρίσιµα ερωτήµατα που απασχολούν όλους και όλες µας.

Απαντήσεις καλούµαστε και πρέπει να δώσουµε και εµείς σε αυτό το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας, αντιπροσωπεύοντας τους χιλιάδες εργαζόµενους στους δήµους όλης 
της χώρας.

Με τη ψήφο µας θα εκλέξουµε και τα νέα όργανα της Οµοσπονδίας που θα καθορίσουν 
το ρόλο της, την πολιτική και τη στάση της στη νέα περίοδο.

Δικιά µας πεποίθηση, πρόταση και σύνθηµα είναι:

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ 
ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

Οι αγώνες µας σε όλη την προηγουµένη περίοδο συνέβαλαν καθοριστικά στην ανατροπή 
της άθλιας συγκυβέρνησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ. 
Η κυβέρνηση άλλαξε. Όµως οι πληγές µας είναι ανοιχτές και αιµορραγούν ακόµη, 
το αντιδραστικό µνηµονιακό κατεστηµένο που επέβαλαν είναι παρόν, σε πλήρη 
εφαρµογή, µε πάνω από 400 αντιλαϊκούς  – αντεργατικούς νόµους και 2.500 εφαρµοστικές 
εγκυκλίους. 

Κανένας συµβιβασµός µε αυτό. Πρέπει εδώ και τώρα να το ανατρέψουµε.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ!

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Περνάµε σε έναν καινούργιο κύκλο µε βασικό χαρακτηριστικό την αλλαγή κυβερνητικού 
διαχειριστή, αλλά και την παραµονή έως τώρα της ίδιας  πολιτικής. Το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας µας διεξάγεται σε αυτή την αποφασιστική καµπή.

Η κανονική αποπληρωµή του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές, η σύνδεση της 
αύξησης του κατώτερου µισθού µε την ανταγωνιστικότητα και τη συµφωνία των 
«κοινωνικών εταίρων», η συνέχιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της 
φορολεηλασίας του λαού, η προκλητική συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και του ΤΑΙΠΕΔ 
Μάλιστα η πρόθεση για εξάπλωσή τους µέσα από πιο «ευέλικτες» συµπράξεις Δηµόσιου 
Ιδιωτικού Τοµέα, το άνοιγµα της συζήτησης για αντιλαϊκές αλλαγές στο ασφαλιστικό είναι 
ορισµένες µόνο από τις εκδηλώσεις αυτής της πολιτικής.  

Στους ΟΤΑ παραµένουν οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιµους τοµείς, που σε 
συνδυασµό µε την επιβολή οικονοµικής ασφυξίας, οδηγούν είτε σε ιδιωτικοποιήσεις ή 
εκχωρήσεις απευθείας σε ιδιώτες εργολάβους, είτε σε ΚΟΙΝΣΕΠ - Μ.Κ.Ο - (δηλαδή µαύρη 
εργασία που βαπτίζεται εθελοντισµός) κ.α. Είναι σε εξέλιξη  εκχωρήσεις - ιδιωτικοποιήσεις 
(π.χ. µετατροπή των ΦΟΣΔΑ σε Α.Ε., νέες συµβάσεις µε ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης, 
την ΕΕΑΑ, κ.λπ.).

Το καθεστώς γαλέρας συνεχίζεται. Προσωρινά, χιλιάδες θέσεις έρχονται να καλυφτούν µε 
το καθεστώς των πεντάµηνων «ωφελούµενων» (ανακύκλωση  ανέργων) αντί εργαζόµενων 
µε σταθερή εργασία  και πλήρη µισθολογικά - ασφαλιστικά δικαιώµατα. (32.000 στους ΟΤΑ, 
52.000 στο δηµόσιο συνολικά).

Το καθεστώς της εργασιακής οµηρίας παραµένει για χιλιάδες συµβασιούχους, στην 
καθαριότητα κυρίως, αλλά και αλλού. Οι απολύσεις συνεχίζονται όπως και η λύση συµβάσεων 
για τους εργαζοµένους στις κοινωνικές δοµές και σε προγράµµατα ΕΣΠΑ, σε παιδικούς 
σταθµούς, «βοήθεια στο σπίτι», κ.α., µε εκατοντάδες από αυτούς απλήρωτους για µήνες.

Παραµένουν ακόµη απολυµένοι οι σχολικοί φύλακες και δηµοτικοί αστυνόµοι και οι 
υπηρεσίες αυτές καταργηµένες, ενώ η όποια επαναφορά τους θα αφαιρεθεί από το 
συνολικό αριθµό των προσλήψεων. 

Την αξιολόγηση που την µπλοκάραµε στη πράξη, ετοιµάζονται να τη φέρουν ξανά µε νέο 
«φερετζέ» και τη συναίνεση της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η δαµόκλεια σπάθη της 
απόλυσης κρέµεται πάνω από δεκάδες εργαζόµενους ΙΔΑΧ, στις συµβάσεις των οποίων 
έχει γίνει επανέλεγχος.

Οι περικοπές σε εφάπαξ και συντάξεις αλλά και η αύξηση του χρόνου συνταξιοδότησης 
που έχει επιβληθεί µε βάση την µνηµονιακή νοµοθεσία, είναι ακόµα σε ισχύ. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα και τα ταµεία µας είναι υπό κατάρρευση. Η κυβέρνηση κινείται 
στην λογική της κατάργησης των «πρόωρων συνταξιοδοτήσεων» την ώρα που αρνείται την 
αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών των ταµείων από το PSI. Οι νέες αποφάσεις είναι 
στην κατεύθυνση κατάργησης ευνοϊκών διατάξεων που υπήρχαν για τους εργαζόµενους, 
όπως η αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας, ενώ αναζητούν πόρους µέσω της 
αύξησης των εισφορών των εργαζοµένων και ετοιµάζονται να καταργήσουν άλλες σε όφελος 
των εργολάβων.

Η φορολεηλασία για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους συνεχίζεται, ενώ 
παράλληλα καµία κουβέντα δεν υπάρχει για να χτυπηθεί η προκλητική φοροασυλία του 
κεφαλαίου! Η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 είναι «πουκάµισο αδειανό για τους 
µισθωτούς». Και όλα αυτά, γιατί η νέα κυβέρνηση κινείται αποδεχόµενη το πλαίσιο ΕΕ - ΔΝΤ 
και τον κύριο όγκο (70% κατά δήλωση Βαρουφάκη) των προηγούµενων µνηµονιακών 
αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων και των «υποχρεώσεων της χώρας».  

Μπορεί να µην υπάρχουν νέα µέτρα (προς το παρόν) που να επιδεινώνουν ακόµα 
περισσότερο την κατάσταση, αλλά  όλο τα τερατώδες οικονοµικό και θεσµικό πλαίσιο του 
µνηµονίου είναι στην θέση του. Οι όποιες περιορισµένες γενικές εξαγγελίες είναι άµεσα 
συνδεδεµένες και εξαρτηµένες µε τη συµφωνία γέφυρα, (συνέχιση εφαρµογής του µνηµονίου) 
και τη νέα συµφωνία (νέο µνηµόνιο) µε τους «θεσµούς» (E.E. - EKT - ΔΝΤ) δηλαδή την τρόικα.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ χωρίς να ταυτίζεται µε αυτή των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, 
επιδιώκει αλλαγή του µείγµατος (ποσοτική χαλάρωση, ανακοπή ορισµένων αντιλαϊκών 
µέτρων µέτρα άµβλυνσης των ακραίων πλευρών της εξαθλίωσης, κ.α.). Παρά τις διαφορές 
της µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, εκφράζει τη συνέχεια εντός πλαισίου (ΕΕ, ΝΑΤΟ) 
του συστήµατος, του αστικού κράτους και, τελικά τη συνέχεια και της µνηµονιακής 
πολιτικής, όπως κι αν ονοµαστεί. 

ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Οι µετεκλογικές εξελίξεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τρίτος δρόµος ανάµεσα στη ρήξη 
µε τους δανειστές, την ΕΕ, τις δυνάµεις του κεφαλαίου από τη µια ή τη συνέχιση και τη 
διαιώνιση της µνηµονιακής καπιταλιστικής επίθεσης από την άλλη.

Δεν υπάρχει πολιτική που να ωφελεί και το κεφάλαιο και τους εργάτες, και τους 
τοκογλύφους και τους εργαζόµενους. Είναι επικίνδυνη αυταπάτη η λογική που προβάλλεται 
«ούτε ρήξη-ούτε υποταγή». 

Η διαπραγµάτευση εντός του λάκκου του λεόντων οδηγεί µε απόλυτη 
βεβαιότητα  στην υποταγή και στην εφαρµογή της αντεργατικής αστικής 
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΡΗΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Κάθε µέρα που περνά  γίνεται όλο και πιο καθαρό, πως χωρίς σύγκρουση και ρήξη µε τους 
δανειστές, χωρίς µονοµερείς ενέργειες για τη διαγραφή του χρέους και την αναγκαία ρήξη 
και έξοδο από ΕΕ-ευρώ, εθνικοποιήσεις των τραπεζών, χτύπηµα του κεφαλαίου δεν µπορεί 
να αντιµετωπιστεί  η ανεργία, να βελτιωθεί αποφασιστικά η θέση µας ως εργαζόµενων, να 
στηριχθούν η δηµόσια δωρεάν παιδεία και υγεία, να προστατευθεί η δηµόσια περιουσία και 
ο φυσικός πλούτος, να υπάρξει µια νέα Άνοιξη των ελευθεριών και των δικαιωµάτων µας.

Στο ερώτηµα εάν υπάρχει άλλος δρόµος, που θα οδηγεί στην ικανοποίηση των ζωτικών 
αναγκών για το σύνολο των εργαζοµένων, για να παρθούν  πίσω όσα µας  έκλεψαν, για να 
κατακτήσουµε όλα όσα µας ανήκουν, την απάντηση πρέπει να δώσουµε πρώτα απ’ όλους εµείς.

Γι’ αυτό, σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η µαχητική παρέµβαση του εργατικού 
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος, της ΠΟΕ-ΟΤΑ, µε πρόγραµµα και στόχους πάλης 
για τον κλονισµό και την ανατροπή της νέας επιχείρησης «εθνικής συναίνεσης» και 
συνέχισης των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 

Η κατάσταση της πλειοψηφίας των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, 
του 1,5 εκατοµµυρίου ανέργων, της νεολαίας, των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων 
που πληρώνονται µε καθυστέρηση, των 3 εκατοµµυρίων φτωχών, των ξενιτεµένων, των 
κατεστραµµένων αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων, παραµένει τραγική και απαιτεί 
άµεσες απαντήσεις. Δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε µορατόριουµ, περιόδους χάριτος και 
Κυβερνητικούς «έντιµους συµβιβασµούς».

Γι’ αυτό, τώρα είναι η ώρα, σε αυτό το συνέδριο, µε πιο σταθερό και αποφασιστικό τρόπο 
από κάθε άλλη φορά, να προβληθεί η ανάγκη και να γίνουν βήµατα και στον κλάδο µας. 
Συµβολής σ’έναν νέο, ταξικό συνδικαλισµό της εποχής µας, ενάντια στον παλιό και νέο  
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.

ΠΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτό που δεν µπόρεσε να κάνει µέχρι τώρα                            
(έχουµε µιλήσει για τις αιτίες που το καθιστούσαν ανήµπορο και αναποτελεσµατικό) 
επιβάλλεται να το κάνει σήµερα, στις νέες συνθήκες.  

Να ανατρέψει πραγµατικά την πολιτική και τα αντεργατικά µέτρα που επιβλήθηκαν για 
να ξηλωθούν τα µνηµόνια και οι εφαρµοστικοί νόµοι. Είναι φανερό ότι υπάρχουν οι 
κίνδυνοι µιας νέας «ανάθεσης» στην κυβερνητική αριστερά, αλλά γεννιούνται νέες 
δυνατότητες για διεκδικήσεις. 

Χρειάζεται αποφασιστικότητα και τόλµη, νέα απαιτητικότητα. Να σηµαδέψουµε  σωστά 
για  να αλλάξει συνολικά το τοπίο προς όφελος των εργαζοµένων. 

Απαραίτητος όρος για αυτό είναι η ταξική του ανασυγκρότηση, οι τοµές στο περιεχόµενο 
των αιτηµάτων του, στην λειτουργία και τις δοµές του. Με νέους αγωνιστές κι ανθρώπους 
µε όραµα, απεγκλωβισµένους από τους κυβερνητικούς και κοµµατικούς µηχανισµούς 
της υποταγής. 

Μα πάνω από όλα, η απαλλαγή του από την επιρροή της αστικής πολιτικής, της διαπραγµάτευσης 
µέσα σε αυτά τα πλαίσια και µε συνεχώς χειρότερους όρους, των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων και του κυβερνητισµού. 

Όσο κι αν αλλάξανε τα ονόµατα και τα χρώµατα των παρατάξεων, η παλιά  σκουριά δεν 
φεύγει εύκολα. Σήµερα διαµορφώνονται οι όροι ενός νέου κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισµού, µε νέα και παλιά πρόσωπα σε αυτούς τους ρόλους, της στήριξης του 
κυβερνητικού έργου, της αναµονής, της υποστολής των διεκδικήσεων και των αγώνων.

Παράλληλα όµως, κι άλλες δυνάµεις συνεχίζουν να παραµένουν εγκλωβισµένες σε έναν 
στείρο κοµµατικοκεντρικό συνδικαλισµό, µε απίστευτες παλινωδίες µέσα -  έξω από την 
οµοσπονδία, χωρίς να συµβάλουν στην αναγκαία ταξική ενότητα και το συντονισµό των 
αγώνων ρήξης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής. Δεν το έκαναν  την προηγούµενη 
περίοδο, ας το κάνουν σήµερα. Δεν µπορεί να είναι το κύριο µέληµα τους η συστηµατική 
συκοφάντηση και επίθεση σε αγωνιστές και σχήµατα της ριζοσπαστικής αριστεράς και των 
Αγωνιστικών Κινήσεων – Συσπειρώσεων.

ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Στις προκλήσεις και τα ερωτήµατα που θέτει η νέα κατάσταση απαντάµε µε την επιβολή λύσεων 
τώρα στα οξυµένα προβλήµατα που µας δηµιούργησε το µνηµονιακό κατεστηµένο.
Χρειαζόµαστε µια πραγµατικά µαχητική Οµοσπονδία που να το πηγαίνει µέχρι τέλος, µια νέα 
ταξικά ανασυγκροτηµένη ΠΟΕ-ΟΤΑ για να σταθεί αγωνιστικά  µπροστά στη νέα περίοδο, να 
διεκδικήσει και να επιβάλει τις λύσεις άµεσα  στα προβλήµατα µας, χωρίς αυταπάτες και αναµονές.

Για να ανακοπεί η εφαρµογή των προηγουµένων αντιδραστικών νόµων επιβάλλοντας νέες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε στόχο:

• Την επαναπρόσληψη όλων των απολυµένων σχολικών φυλάκων και δηµοτικών 
αστυνοµικών µε αποκατάσταση των καταργηµένων δοµών και υπηρεσιών. Την κατάργηση 
του 4250 και όλων των Νόµων για την αξιολόγηση, τις διαθεσιµότητες και απολύσεις.

• Να µπει τέλος στην οµηρία των συµβασιούχων. Καµία απόλυση. Νοµοθετική ρύθµιση 
τώρα για τη µετατροπή όλων των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, στους ΟΤΑ.

• Την άµεση εφαρµογή του µισθολογίου στα «πεντάµηνα κοινωφελούς εργασίας» και 
σε όλους τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ΟΤΑ. Κατάργηση 
των προγραµµάτων φτηνής και ελαστικής εργασίας. Δουλειά και όχι δουλεία, µόνιµες 
και σταθερές σχέσεις εργασίας, µε  ενιαία µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.

• Την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων, επαναφορά των κενών θέσεων και άµεσα 
προσλήψεις σε καθαριότητα, παιδικούς σταθµούς και σε όλες τις κοινωνικές δοµές των 
δήµων για να καλυφθούν τα τεράστια κενά.

• Τη µείωση των ωρών εργασίας και την επαναφορά του 6ωρου στο παιδαγωγικό προσωπικό.

• Την άµεση οικονοµική ανακούφιση. Με άµεση άρση της µισθολογικής και 
βαθµολογικής καθήλωσης του ν.4024/2011, ρύθµιση των δανείων των εργαζοµένων και 
καταβολή όλων των οφειλόµενων. Την κατάργηση της φοροληστείας.  

• Την ακύρωση των νόµων για τις περικοπές στις συντάξεις, εφάπαξ και επικουρικό και 
την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 
Για το µπλοκάρισµα των εκχωρήσεων ιδιωτικοποιήσεων και του οικονοµικού 
στραγγαλισµού των δήµων.

• Ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων και της µεταφοράς εκχώρησης αρµοδιοτήτων, 
άµεσης σε εργολάβους και ιδιωτικές εταιρείες ή έµµεσης µέσω ΚΟΙΝΣΕΠ – ΜΚΟ – Α.Ε. 
των ΟΤΑ, κ.α. Κατάργηση της σύµβασης εκχώρησης της ανακύκλωσης στην ΕΕΑΑ και 
άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

• Άρση των οικονοµικών περικοπών, την υποχρηµατοδότηση, την οικονοµική ασφυξία 
και τον «στραγγαλισµό» από το Οικονοµικό Παρατηρητήριο στους ΟΤΑ.

ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ.
 ΤΩΡΑ ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. 
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στους Ο.Τ.Α. 



7

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
 
Αυτή η άνοιξη δεν είναι σαν τις άλλες. Μετά από πέντε χρόνια αντεργατικής καταιγίδας και 
αντιλαϊκών µέτρων κοινωνικής καταστροφής που επιβλήθηκαν, ο λαός κι εµείς οι εργαζόµενοι 
συνολικά µε τους αγώνες µας, τις πολύµορφες αντιστάσεις και την ψήφο στις πρόσφατες 
εκλογές µαυρίσαµε τα κόµµατα του µνηµονιακού κατεστηµένου  και γκρεµίσαµε την 
κυβέρνηση τους.

Μπροστά µας έχουµε µια νέα κυβέρνηση µε αντιµνηµονιακό πρόσηµο και υποσχέσεις 
ελπίδας πως τα πράγµατα θα αλλάξουν.

Τι και πόσο; Σε ποιον χρόνο και πως; 
Αυτά είναι τα  κρίσιµα ερωτήµατα που απασχολούν όλους και όλες µας.

Απαντήσεις καλούµαστε και πρέπει να δώσουµε και εµείς σε αυτό το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας, αντιπροσωπεύοντας τους χιλιάδες εργαζόµενους στους δήµους όλης 
της χώρας.

Με τη ψήφο µας θα εκλέξουµε και τα νέα όργανα της Οµοσπονδίας που θα καθορίσουν 
το ρόλο της, την πολιτική και τη στάση της στη νέα περίοδο.

Δικιά µας πεποίθηση, πρόταση και σύνθηµα είναι:

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ 
ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

Οι αγώνες µας σε όλη την προηγουµένη περίοδο συνέβαλαν καθοριστικά στην ανατροπή 
της άθλιας συγκυβέρνησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ. 
Η κυβέρνηση άλλαξε. Όµως οι πληγές µας είναι ανοιχτές και αιµορραγούν ακόµη, 
το αντιδραστικό µνηµονιακό κατεστηµένο που επέβαλαν είναι παρόν, σε πλήρη 
εφαρµογή, µε πάνω από 400 αντιλαϊκούς  – αντεργατικούς νόµους και 2.500 εφαρµοστικές 
εγκυκλίους. 

Κανένας συµβιβασµός µε αυτό. Πρέπει εδώ και τώρα να το ανατρέψουµε.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ!

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Περνάµε σε έναν καινούργιο κύκλο µε βασικό χαρακτηριστικό την αλλαγή κυβερνητικού 
διαχειριστή, αλλά και την παραµονή έως τώρα της ίδιας  πολιτικής. Το συνέδριο της 
Οµοσπονδίας µας διεξάγεται σε αυτή την αποφασιστική καµπή.

Η κανονική αποπληρωµή του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές, η σύνδεση της 
αύξησης του κατώτερου µισθού µε την ανταγωνιστικότητα και τη συµφωνία των 
«κοινωνικών εταίρων», η συνέχιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της 
φορολεηλασίας του λαού, η προκλητική συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και του ΤΑΙΠΕΔ 
Μάλιστα η πρόθεση για εξάπλωσή τους µέσα από πιο «ευέλικτες» συµπράξεις Δηµόσιου 
Ιδιωτικού Τοµέα, το άνοιγµα της συζήτησης για αντιλαϊκές αλλαγές στο ασφαλιστικό είναι 
ορισµένες µόνο από τις εκδηλώσεις αυτής της πολιτικής.  

Στους ΟΤΑ παραµένουν οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιµους τοµείς, που σε 
συνδυασµό µε την επιβολή οικονοµικής ασφυξίας, οδηγούν είτε σε ιδιωτικοποιήσεις ή 
εκχωρήσεις απευθείας σε ιδιώτες εργολάβους, είτε σε ΚΟΙΝΣΕΠ - Μ.Κ.Ο - (δηλαδή µαύρη 
εργασία που βαπτίζεται εθελοντισµός) κ.α. Είναι σε εξέλιξη  εκχωρήσεις - ιδιωτικοποιήσεις 
(π.χ. µετατροπή των ΦΟΣΔΑ σε Α.Ε., νέες συµβάσεις µε ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης, 
την ΕΕΑΑ, κ.λπ.).

Το καθεστώς γαλέρας συνεχίζεται. Προσωρινά, χιλιάδες θέσεις έρχονται να καλυφτούν µε 
το καθεστώς των πεντάµηνων «ωφελούµενων» (ανακύκλωση  ανέργων) αντί εργαζόµενων 
µε σταθερή εργασία  και πλήρη µισθολογικά - ασφαλιστικά δικαιώµατα. (32.000 στους ΟΤΑ, 
52.000 στο δηµόσιο συνολικά).

Το καθεστώς της εργασιακής οµηρίας παραµένει για χιλιάδες συµβασιούχους, στην 
καθαριότητα κυρίως, αλλά και αλλού. Οι απολύσεις συνεχίζονται όπως και η λύση συµβάσεων 
για τους εργαζοµένους στις κοινωνικές δοµές και σε προγράµµατα ΕΣΠΑ, σε παιδικούς 
σταθµούς, «βοήθεια στο σπίτι», κ.α., µε εκατοντάδες από αυτούς απλήρωτους για µήνες.

Παραµένουν ακόµη απολυµένοι οι σχολικοί φύλακες και δηµοτικοί αστυνόµοι και οι 
υπηρεσίες αυτές καταργηµένες, ενώ η όποια επαναφορά τους θα αφαιρεθεί από το 
συνολικό αριθµό των προσλήψεων. 

Την αξιολόγηση που την µπλοκάραµε στη πράξη, ετοιµάζονται να τη φέρουν ξανά µε νέο 
«φερετζέ» και τη συναίνεση της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η δαµόκλεια σπάθη της 
απόλυσης κρέµεται πάνω από δεκάδες εργαζόµενους ΙΔΑΧ, στις συµβάσεις των οποίων 
έχει γίνει επανέλεγχος.

Οι περικοπές σε εφάπαξ και συντάξεις αλλά και η αύξηση του χρόνου συνταξιοδότησης 
που έχει επιβληθεί µε βάση την µνηµονιακή νοµοθεσία, είναι ακόµα σε ισχύ. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα και τα ταµεία µας είναι υπό κατάρρευση. Η κυβέρνηση κινείται 
στην λογική της κατάργησης των «πρόωρων συνταξιοδοτήσεων» την ώρα που αρνείται την 
αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών των ταµείων από το PSI. Οι νέες αποφάσεις είναι 
στην κατεύθυνση κατάργησης ευνοϊκών διατάξεων που υπήρχαν για τους εργαζόµενους, 
όπως η αναγνώριση και εξαγορά της προϋπηρεσίας, ενώ αναζητούν πόρους µέσω της 
αύξησης των εισφορών των εργαζοµένων και ετοιµάζονται να καταργήσουν άλλες σε όφελος 
των εργολάβων.

Η φορολεηλασία για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους συνεχίζεται, ενώ 
παράλληλα καµία κουβέντα δεν υπάρχει για να χτυπηθεί η προκλητική φοροασυλία του 
κεφαλαίου! Η επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 είναι «πουκάµισο αδειανό για τους 
µισθωτούς». Και όλα αυτά, γιατί η νέα κυβέρνηση κινείται αποδεχόµενη το πλαίσιο ΕΕ - ΔΝΤ 
και τον κύριο όγκο (70% κατά δήλωση Βαρουφάκη) των προηγούµενων µνηµονιακών 
αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων και των «υποχρεώσεων της χώρας».  

Μπορεί να µην υπάρχουν νέα µέτρα (προς το παρόν) που να επιδεινώνουν ακόµα 
περισσότερο την κατάσταση, αλλά  όλο τα τερατώδες οικονοµικό και θεσµικό πλαίσιο του 
µνηµονίου είναι στην θέση του. Οι όποιες περιορισµένες γενικές εξαγγελίες είναι άµεσα 
συνδεδεµένες και εξαρτηµένες µε τη συµφωνία γέφυρα, (συνέχιση εφαρµογής του µνηµονίου) 
και τη νέα συµφωνία (νέο µνηµόνιο) µε τους «θεσµούς» (E.E. - EKT - ΔΝΤ) δηλαδή την τρόικα.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ χωρίς να ταυτίζεται µε αυτή των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, 
επιδιώκει αλλαγή του µείγµατος (ποσοτική χαλάρωση, ανακοπή ορισµένων αντιλαϊκών 
µέτρων µέτρα άµβλυνσης των ακραίων πλευρών της εξαθλίωσης, κ.α.). Παρά τις διαφορές 
της µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, εκφράζει τη συνέχεια εντός πλαισίου (ΕΕ, ΝΑΤΟ) 
του συστήµατος, του αστικού κράτους και, τελικά τη συνέχεια και της µνηµονιακής 
πολιτικής, όπως κι αν ονοµαστεί. 

ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι 

Οι µετεκλογικές εξελίξεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τρίτος δρόµος ανάµεσα στη ρήξη 
µε τους δανειστές, την ΕΕ, τις δυνάµεις του κεφαλαίου από τη µια ή τη συνέχιση και τη 
διαιώνιση της µνηµονιακής καπιταλιστικής επίθεσης από την άλλη.

Δεν υπάρχει πολιτική που να ωφελεί και το κεφάλαιο και τους εργάτες, και τους 
τοκογλύφους και τους εργαζόµενους. Είναι επικίνδυνη αυταπάτη η λογική που προβάλλεται 
«ούτε ρήξη-ούτε υποταγή». 

Η διαπραγµάτευση εντός του λάκκου του λεόντων οδηγεί µε απόλυτη 
βεβαιότητα  στην υποταγή και στην εφαρµογή της αντεργατικής αστικής 
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΡΗΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Κάθε µέρα που περνά  γίνεται όλο και πιο καθαρό, πως χωρίς σύγκρουση και ρήξη µε τους 
δανειστές, χωρίς µονοµερείς ενέργειες για τη διαγραφή του χρέους και την αναγκαία ρήξη 
και έξοδο από ΕΕ-ευρώ, εθνικοποιήσεις των τραπεζών, χτύπηµα του κεφαλαίου δεν µπορεί 
να αντιµετωπιστεί  η ανεργία, να βελτιωθεί αποφασιστικά η θέση µας ως εργαζόµενων, να 
στηριχθούν η δηµόσια δωρεάν παιδεία και υγεία, να προστατευθεί η δηµόσια περιουσία και 
ο φυσικός πλούτος, να υπάρξει µια νέα Άνοιξη των ελευθεριών και των δικαιωµάτων µας.

Στο ερώτηµα εάν υπάρχει άλλος δρόµος, που θα οδηγεί στην ικανοποίηση των ζωτικών 
αναγκών για το σύνολο των εργαζοµένων, για να παρθούν  πίσω όσα µας  έκλεψαν, για να 
κατακτήσουµε όλα όσα µας ανήκουν, την απάντηση πρέπει να δώσουµε πρώτα απ’ όλους εµείς.

Γι’ αυτό, σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η µαχητική παρέµβαση του εργατικού 
συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήµατος, της ΠΟΕ-ΟΤΑ, µε πρόγραµµα και στόχους πάλης 
για τον κλονισµό και την ανατροπή της νέας επιχείρησης «εθνικής συναίνεσης» και 
συνέχισης των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 

Η κατάσταση της πλειοψηφίας των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, 
του 1,5 εκατοµµυρίου ανέργων, της νεολαίας, των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων 
που πληρώνονται µε καθυστέρηση, των 3 εκατοµµυρίων φτωχών, των ξενιτεµένων, των 
κατεστραµµένων αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων, παραµένει τραγική και απαιτεί 
άµεσες απαντήσεις. Δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε µορατόριουµ, περιόδους χάριτος και 
Κυβερνητικούς «έντιµους συµβιβασµούς».

Γι’ αυτό, τώρα είναι η ώρα, σε αυτό το συνέδριο, µε πιο σταθερό και αποφασιστικό τρόπο 
από κάθε άλλη φορά, να προβληθεί η ανάγκη και να γίνουν βήµατα και στον κλάδο µας. 
Συµβολής σ’έναν νέο, ταξικό συνδικαλισµό της εποχής µας, ενάντια στον παλιό και νέο  
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.

ΠΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, αυτό που δεν µπόρεσε να κάνει µέχρι τώρα                            
(έχουµε µιλήσει για τις αιτίες που το καθιστούσαν ανήµπορο και αναποτελεσµατικό) 
επιβάλλεται να το κάνει σήµερα, στις νέες συνθήκες.  

Να ανατρέψει πραγµατικά την πολιτική και τα αντεργατικά µέτρα που επιβλήθηκαν για 
να ξηλωθούν τα µνηµόνια και οι εφαρµοστικοί νόµοι. Είναι φανερό ότι υπάρχουν οι 
κίνδυνοι µιας νέας «ανάθεσης» στην κυβερνητική αριστερά, αλλά γεννιούνται νέες 
δυνατότητες για διεκδικήσεις. 

Χρειάζεται αποφασιστικότητα και τόλµη, νέα απαιτητικότητα. Να σηµαδέψουµε  σωστά 
για  να αλλάξει συνολικά το τοπίο προς όφελος των εργαζοµένων. 

Απαραίτητος όρος για αυτό είναι η ταξική του ανασυγκρότηση, οι τοµές στο περιεχόµενο 
των αιτηµάτων του, στην λειτουργία και τις δοµές του. Με νέους αγωνιστές κι ανθρώπους 
µε όραµα, απεγκλωβισµένους από τους κυβερνητικούς και κοµµατικούς µηχανισµούς 
της υποταγής. 

Μα πάνω από όλα, η απαλλαγή του από την επιρροή της αστικής πολιτικής, της διαπραγµάτευσης 
µέσα σε αυτά τα πλαίσια και µε συνεχώς χειρότερους όρους, των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων και του κυβερνητισµού. 

Όσο κι αν αλλάξανε τα ονόµατα και τα χρώµατα των παρατάξεων, η παλιά  σκουριά δεν 
φεύγει εύκολα. Σήµερα διαµορφώνονται οι όροι ενός νέου κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισµού, µε νέα και παλιά πρόσωπα σε αυτούς τους ρόλους, της στήριξης του 
κυβερνητικού έργου, της αναµονής, της υποστολής των διεκδικήσεων και των αγώνων.

Παράλληλα όµως, κι άλλες δυνάµεις συνεχίζουν να παραµένουν εγκλωβισµένες σε έναν 
στείρο κοµµατικοκεντρικό συνδικαλισµό, µε απίστευτες παλινωδίες µέσα -  έξω από την 
οµοσπονδία, χωρίς να συµβάλουν στην αναγκαία ταξική ενότητα και το συντονισµό των 
αγώνων ρήξης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής. Δεν το έκαναν  την προηγούµενη 
περίοδο, ας το κάνουν σήµερα. Δεν µπορεί να είναι το κύριο µέληµα τους η συστηµατική 
συκοφάντηση και επίθεση σε αγωνιστές και σχήµατα της ριζοσπαστικής αριστεράς και των 
Αγωνιστικών Κινήσεων – Συσπειρώσεων.

ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Στις προκλήσεις και τα ερωτήµατα που θέτει η νέα κατάσταση απαντάµε µε την επιβολή λύσεων 
τώρα στα οξυµένα προβλήµατα που µας δηµιούργησε το µνηµονιακό κατεστηµένο.
Χρειαζόµαστε µια πραγµατικά µαχητική Οµοσπονδία που να το πηγαίνει µέχρι τέλος, µια νέα 
ταξικά ανασυγκροτηµένη ΠΟΕ-ΟΤΑ για να σταθεί αγωνιστικά  µπροστά στη νέα περίοδο, να 
διεκδικήσει και να επιβάλει τις λύσεις άµεσα  στα προβλήµατα µας, χωρίς αυταπάτες και αναµονές.

Για να ανακοπεί η εφαρµογή των προηγουµένων αντιδραστικών νόµων επιβάλλοντας νέες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε στόχο:

• Την επαναπρόσληψη όλων των απολυµένων σχολικών φυλάκων και δηµοτικών 
αστυνοµικών µε αποκατάσταση των καταργηµένων δοµών και υπηρεσιών. Την κατάργηση 
του 4250 και όλων των Νόµων για την αξιολόγηση, τις διαθεσιµότητες και απολύσεις.

• Να µπει τέλος στην οµηρία των συµβασιούχων. Καµία απόλυση. Νοµοθετική ρύθµιση 
τώρα για τη µετατροπή όλων των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, στους ΟΤΑ.

• Την άµεση εφαρµογή του µισθολογίου στα «πεντάµηνα κοινωφελούς εργασίας» και 
σε όλους τους εργαζόµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ΟΤΑ. Κατάργηση 
των προγραµµάτων φτηνής και ελαστικής εργασίας. Δουλειά και όχι δουλεία, µόνιµες 
και σταθερές σχέσεις εργασίας, µε  ενιαία µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.

• Την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων, επαναφορά των κενών θέσεων και άµεσα 
προσλήψεις σε καθαριότητα, παιδικούς σταθµούς και σε όλες τις κοινωνικές δοµές των 
δήµων για να καλυφθούν τα τεράστια κενά.

• Τη µείωση των ωρών εργασίας και την επαναφορά του 6ωρου στο παιδαγωγικό προσωπικό.

• Την άµεση οικονοµική ανακούφιση. Με άµεση άρση της µισθολογικής και 
βαθµολογικής καθήλωσης του ν.4024/2011, ρύθµιση των δανείων των εργαζοµένων και 
καταβολή όλων των οφειλόµενων. Την κατάργηση της φοροληστείας.  

• Την ακύρωση των νόµων για τις περικοπές στις συντάξεις, εφάπαξ και επικουρικό και 
την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 
Για το µπλοκάρισµα των εκχωρήσεων ιδιωτικοποιήσεων και του οικονοµικού 
στραγγαλισµού των δήµων.

• Ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων και της µεταφοράς εκχώρησης αρµοδιοτήτων, 
άµεσης σε εργολάβους και ιδιωτικές εταιρείες ή έµµεσης µέσω ΚΟΙΝΣΕΠ – ΜΚΟ – Α.Ε. 
των ΟΤΑ, κ.α. Κατάργηση της σύµβασης εκχώρησης της ανακύκλωσης στην ΕΕΑΑ και 
άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

• Άρση των οικονοµικών περικοπών, την υποχρηµατοδότηση, την οικονοµική ασφυξία 
και τον «στραγγαλισµό» από το Οικονοµικό Παρατηρητήριο στους ΟΤΑ.

ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ.
 ΤΩΡΑ ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ. 
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στους Ο.Τ.Α. 



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στους Ο.Τ.Α. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας & e-mail: 
Νίκος Αδαµόπουλος 6948 577952 - n.adamopou@gmail.com 

ΜΕ ΑΓΩΝΑΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ! 


