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Α Ν Α Κ Ο Θ Ν Ω  Η 

Πάνηα οι αςηονομαζόμενερ «ηαξικέρ δςνάμειρ» ζηο ζςνδικαλιζηικό κίνημα 

ηων επγαζομένων ζηην Σοπική Αςηοδιοίκηζη εκδηλώνοςν αλλεπγία ζηην κπιηική 
αιιά ην θπξηόηεξν αληηδξνύλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλάδεημεο άιιεο πξόηαζεο 

ή παξέκβαζεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ. 

Ανηί να εμπνεςζηούν από ηα λάθη ηος παπελθόνηορ και να οδηγηθούν ζηην 

αλλαγή ηηρ πολιηικήρ ηοςρ ζπλερίδνπλ ηελ ίδηα κνλαρηθή, θνκκαηηθή θαη 

δηαζπαζηηθή ιεηηνπξγία … πνπ γηα άιιε κηα θνξά ηνπο νδεγεί ζηελ απνκόλσζε. 

Αςηό ηο νόημα είσε η ανακοίνωζη ηηρ παπάηαξήρ μαρ ηην Σεηάπηη 20 

Θοςλίος 2011. Αληί ε Γ.Α..-Ο.Σ.Α. ή όπσο αιιηώο νλνκάδεηαη λα απαληήζεη 

ζπλδηθαιηζηηθά ζηηο θαηαγγειίεο  καο γηα ηνλ απεξγνζπαζηηθό θαη δηαζπαζηηθό ξόιν 

ηεο, επέλεξε για άλλη μια θοπά ηο δπόμο ηηρ ζςκοθάνηηζηρ και ηηρ λαζπολογίαρ. 

Δπηινγή πνπ δείρλεη ηελ αδπλακία ηνπο λα απαληήζνπλ πνιηηηθά θαη κε 

επηρεηξήκαηα, καο «θαηαγγέιινπλ» όηη: 

1. «Σν Ννέκβξην ηνπ 2009 «ραηξεηήζακε» ην Νόκν ηνπ  Ραγθνύζε (3812/2009) πνπ 

απέιπε ρηιηάδεο ζπκβαζηνύρνπο.» 

Απνζησπώληαο θαη δηαζηξεβιώλνληαο ηηο ζέζεηο καο πνπ δεηάγακε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ πξνζιήςεσλ ζε εηδηθόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. κε ζπκβάζεηο 

έξγνπ, ηελ ππαγσγή όισλ ησλ πξνζιήςεσλ ζηελ επίβιεςε ηνπ Α..Δ.Π. θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ησλ εθηάθησλ κε άκεζε ηαθηνπνίεζε όισλ όζσλ 

θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. 

Η παξάηαμή καο νύηε δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο νύηε ρξεζηκνπνηεί ηελ αγσλία όζσλ 

πξνζιακβάλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα όηη ζα ηνπο κνληκνπνηήζεη 

«ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο». Όζν γηα ηηο απνιύζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε γλώζε ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ηεο Γ.Α..-Ο.Σ.Α. ηόζν ζην Γήκν Νίθαηαο (Γήκαξρνο . 

Μπελεηάηνο) όζν θαη ζην Γήκν Πεηξνύπνιεο (Γήκαξρνο . Βιάρνο) όπνπ είρε 

ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή θαη ην ειεγρόκελν από ηε Γ.Α..-Ο.Σ.Α. ζσκαηείν. 

2. «Απνδέρνληαλ ηνλ Καιιηθξάηε ηνλ Γελάξε ηνπ 2010 ιέγνληαο όηη θηλείηαη ζε 

ζεηηθή θαηεύζπλζε.» 

Η ζέζε ηεο παξάηαμήο καο δηαρξνληθά είλαη ππέξ κηαο Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο ηόζν ζην Γεκόζην όζν θαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε βαζηθά 

θξηηήξηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Γεκόζηνπ θαη Κνηλσληθνύ ραξαθηήξα ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ αιιά θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε ην ρακειόηεξν θόζηνο ζηνπο 

πνιίηεο. Από ηελ ζηηγκή πνπ ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ εληάρζεθε ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

κλεκνλίνπ θαη ηεο ηξόηθαο ηόζν ε παξάηαμή καο όζν θαη ε πιεηνςεθία ηεο 

Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ηνπνζεηήζεθε αξλεηηθά, ΟΥΙ  κε ιόγηα αιιά κε ζπγθεθξηκέλεο 

αγσληζηηθέο παξεκβάζεηο όπνπ γηα άιιε κηα θνξά νη «ηαμηθέο δπλάκεηο» 

απνπζίαδαλ. 



3. «Αξλνύληαλ ηνλ θνηλό αγώλα, πξόζθαηα γηα λα κελ πεξάζεη ην ωξάξην 

απνκνλώλνληαο ηηο θηλήζεηο κόλν γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο.» 

πθνθαληνύλ αληί λα θάλνπλ ηελ απηνθξηηηθή ηνπο γηα ηελ παληειή απνπζία ηνπο 

από κηα θηλεηνπνίεζε πνπ δηήξθεζε πάλσ από 15 εκέξεο κε πνιύπιεπξεο 

θηλεηνπνηήζεηο ηόζν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο όζν θαη 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Μάιηζηα ε κνλαδηθή πξόηαζε πνπ θαηέζεζαλ ζηα όξγαλα ηεο Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ήηαλ 

ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο θαη κόλν 24ώξεο ΓΔΝΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΑ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Απηή ήηαλε ε αγσληζηηθή – ηαμηθή πξόηαζή ηνπο ελώ νη απνθάζεηο όισλ ησλ 

ππνινίπσλ παξαηάμεσλ ζηα όξγαλα ηεο Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. πνπ δηήξθεζαλ πάλσ από 

15 εκέξεο δελ είραλ αγσληζηηθή θαηεύζπλζε… γηαηί απιά δελ ηελ ήιεγραλ!!! 

4. «Χξόληα ηώξα δηαρωξίδεη ηνπο ζπκβαζηνύρνπο από ηνπο κόληκνπο ζηελ ίδηα 

ινγηθή κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.» 

Η Π.Α..Κ.Δ.-Ο.Σ.Α.  ρξόληα ηώξα έρεη μεθάζαξε ζέζε ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ζπκβαζηνύρσλ ζην νξγαλσκέλν ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Άιισζηε κε πξσηνβνπιίεο θαη πξνηάζεηο ηεο 

παξάηαμήο καο θαιύπηνληαη ζπλδηθαιηζηηθά όινη νη ζπκβαζηνύρνη ζηνπο 

πξσηνβάζκηνπο ζπιιόγνπο θαη ακείβνληαη κε ηελ ..Δ. ηεο Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. 

θάλνληαο ρξήζε ησλ πξνλνκίσλ πνπ έρνπλ ΟΛΟΙ νη εξγαδόκελνη ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. 

5. «Σνικά θαη θαηαγγέιιεη γηα απεξγνζπαζία ηε Γ.Α..-Ο.Σ.Α.» 

Ακθηζβεηεί ε εγεζία ηεο θνκκαηηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο παξάηαμεο ηεο Γ.Α.. – 

Ο.Σ.Α. όηη ζπγθξνηεκέλα νη δπλάκεηο ηεο απείραλ από απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο 

πνπ είρε πξνθεξύμεη ε Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. θαιώληαο, εγγξάθσο κάιηζηα, ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζε ώξα ζηάζεο εξγαζίαο λα πξαγκαηνπνηνύλ Γεληθέο πλειεύζεηο ή 

λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο παξεκβάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο 

(θαηαιήςεηο Γεκαξρείσλ, Απνηξνπή πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ..Γ.Κ.Ν.Α., 

Παλειιαδηθό πιιαιεηήξην θ.ι.π.) 

 

Όζν θαη λα πξνζπαζεί ε θνκκαηηθή εγεζία ηεο Γ.Α..-Ο.Σ.Α., ηνπ Π.Α.ΜΔ. 

ηνπ πλδηθάηνπ Δξγαδνκέλωλ ζηνπο Ο.Σ.Α. ή όπωο αιιηώο ιέγνληαη λα 

απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ρακέλνο 

θόπνο. Οη εξγαδόκελνη πιένλ γλωξίδνπλ ηνπο  έρνπλ πάξεη κπξωδηά ελώ θαζεκεξηλά 

απνκνλώλνληαη από ηνλ αγώλα πνπ δίλνπκε ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 

αληηιαϊθήο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηξόηθαο. 

Απηνί άιιωζηε έρνπλ επηιέμεη ηελ απνκόλωζε, ην κνλαρηθό θαη αδηέμνδν 

κνλνπάηη πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ απαμίωζε θαη ηελ εμππεξέηεζε  ηωλ θνκκαηηθώλ 

ηνπο ζπκθεξόληωλ. 

Αζήλα, Πέκπηε 25 Απγνύζηνπ 2011 

Με αγωληζηηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Ζ Γξακκαηεία ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Α..Κ.Δ.-Ο.Σ.Α. 
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