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Συνάδελφοι,

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. από τις πρώτες ημέρες 
της βάρβαρης και ακραίας νεοφιλελεύθερης και 
αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης δεν κρύφτη-
κε, δεν φοβήθηκε και δεν μάσησε τα λόγια της.

Όλοι μας (Μέλη και Φίλοι) σεβόμενοι τους εαυ-
τούς μας, την ιστορία και τη διαδρομή μας ως μια 
Αυτόνομη-Αγωνιστική Κινηματική Παράταξη κά-
ναμε λόγο για την πιο βάρβαρη, την πιο αντιλαϊκή, 
την πιο αντεργατική πολιτική με την οποία ιστορι-
κά βρέθηκαν αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι της χώ-
ρας μας.

Από την πρώτη στιγμή η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., η 
οποία ουδέποτε απέκρυψε την πολιτική και ιδε-
ολογική της ταυτότητα, έκανε ξεκάθαρη την αντί-
θεση και τη διαφωνία της με την πολιτική της κυ-
βέρνησης και της τρόικας. Η αντίθεσή μας αυτή 
δεν ήταν ρητορική. Εκφράστηκε με κάθε τρόπο και 
πρωτοστατήσαμε στις μεγάλες κλαδικές και γενικές 
απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια των 
εργαζομένων και της κοινωνίας.

Διακόψαμε κάθε σχέση με τον πολιτικό μας 
φορέα που εφαρμόζοντας μια πολιτική «συντα-
γή» σε συνεργασία με το Δ.Ν.Τ. και την Ευρω-
παϊκή Ένωση ισοπεδώνει με τον πιο σκληρό και 
απάνθρωπο τρόπο κάθε εργασιακό δικαίωμα. Νεο-
φιλελεύθερη πολιτική που εξαρχής μας βρήκε αδια-
πραγμάτευτα αντίθετους, που ουδέποτε συμφωνή-
σαμε και στηρίξαμε και που συλλήβδην αποφασι-
στικά και αγωνιστικά απορρίψαμε και αγωνιστή-
καμε να ανατρέψουμε.

Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην πρώ-
τη γραμμή των αγώνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ώστε να μην περάσουν οι πιο σκληρές 
νεοφιλελεύθερες και απάνθρωπες πολιτικές που 
είδε ποτέ ο τόπος.

Τέλος και ίσως το κυριότερο, ως παράταξη που 
είχε την απόλυτη πλειοψηφία στη λειτουργία της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή (και είμαστε 
από τις λίγες συνδικαλιστικές οργανώσεις του 
Δημοσίου) αντιτάξαμε διαφορετικό πολιτικό και 
συνδικαλιστικό λόγο από αυτόν που έντεχνα, ενορ-
χηστρωμένα, συνειδητά και απροκάλυπτα πλασά-
ρουν επί μήνες διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες 
και τα χρυσοπληρωμένα παπαγαλάκια των Μ.Μ.Ε.
■ Είμαστε από αυτούς που αρνήθηκαν να τους 

κάνουν πλύση εγκεφάλου.
■ Είμαστε από αυτούς που αρνήθηκαν τις λογι-

κές των μονόδρομων.
■ Είμαστε από αυτούς που δεν κατάπιαν το άλλο-

θι.

■ Είμαστε από αυτούς που εξακολουθούν να 
φωνάζουν ότι «λεφτά υπάρχουν» αρκεί να τα 
πάρουν από αυτούς που τα έχουν.

Σε εκείνους τους συναδέλφους που κάτω από 
το αίσθημα της αδικίας και της αγανάκτησης για 
τη λεηλασία του εισοδήματος και των εργασιακών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων από την κυβέρνηση 
και την τρόικα καλοπροαίρετα έλεγαν:

«Μα που είναι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που τόσα είχε 
κάνει το προηγούμενο διάστημα;» τους απαντού-
με:
1. Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. και κατ΄ επέκταση η 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν στην πρώτη γραμμή των 
αγώνων.

2. Συμμετείχαμε και διοργανώσαμε δεκάδες δυ-
ναμικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις (απεργί-
ες, στάσεις εργασίας, αποχές, καταλήψεις, πα-
ραστάσεις διαμαρτυρίας) που αφορούσαν στις 
πολιτικές του μνημονίου αλλά και ιδιαίτερα στα 
προβλήματα του κλάδου μας.

Συνάδελφοι,
Από τα Μέλη και τους Φίλους της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-

Ο.Τ.Α. δεν λείπει ούτε η τόλμη ούτε το θάρρος, 
αλλά κυρίως δεν λείπει η ικανότητα χάραξης 
στρατηγικής και επιμέρους τακτικής ώστε με τον 
καλύτερο τρόπο και με το λιγότερο κόστος (όπου εί-
ναι δυνατόν), να αποτρέψουμε, να εμποδίσουμε και 
να ανατρέψουμε την πολιτική της συγκυβέρνησης 
και της τρόικας.

Για την Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. (που έχει δώσει μά-
χες και θα εξακολουθεί να δίνει) το ζητούμενο 
δεν είναι απλά και μόνο η εκτόνωση του θυμού, 
της οργής και της αγανάκτησης αλλά η ουσιαστική 
αντίσταση η οποία γίνεται όταν την σχεδιάζεις με τη 
λογική και αγωνίζεσαι με την ψυχή.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. μαζί με όλους τους εργα-
ζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεσμεύεται 
για την συνέχιση με μεγαλύτερη ένταση, περισ-
σότερη ενότητα και μεγαλύτερη αλληλεγγύη του 
αγώνα για την ανατροπή της πιο ακραίας, βάρβαρης 
και νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Τα τρία τελευταία χρόνια βρεθήκαμε οι περισ-
σότεροι από εμάς στους δρόμους. Στη διαδρομή 
αυτή, στους ίδιους αγώνες, συναντηθήκαμε με εκα-
τοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, συνταξιούχους, άνερ-
γους και νέους.

Σήμερα η αγανάκτηση και η κοινωνική οργή 
επικρατεί παντού. Όλοι μας επιζητούμε λύση πο-
λιτική και διέξοδο από τα αδιέξοδα που μας οδή-
γησαν οι πολιτικές των τελευταίων ετών και απαλ-
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λαγή από τη σημερινή κατάσταση της νέο–αποικι-
ακής αντιμετώπισης της χώρας, της λεηλασίας του 
Εθνικού πλούτου, της καταστροφής του βιοτικού 
επιπέδου της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελλη-
νικού λαού, της κατάργησης των δικαιωμάτων μας, 
της κοινωνικής χρεοκοπίας, της εξαθλίωσης, της 
φτώχειας και της πείνας.

Όσο και να υπάρχει εναλλαγή στις κυβερνή-
σεις, κινούνται στην ίδια γραμμή και στην ίδια 
πολιτική κατεύθυνση και βέβαια οι εκλογές δεν 
μπορούν σε καμιά περίπτωση να ανακόψουν τη 
λαϊκή οργή και να εξασφαλίσουν «κοινωνική ει-
ρήνη», όταν αυτή την περίοδο με τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται αυξάνεται η ανεργία, ισοπεδώνονται 
τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, λεηλα-
τείται το εισόδημά μας, διευρύνονται οι ανισότητες 
και αυξάνεται η τρομοκρατία και η καταστολή κάθε 
μορφής κοινωνικής αντίδρασης.

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που έχει δια-
μορφωθεί, η καθολική απαίτηση των εργαζομέ-
νων και όλης της κοινωνίας είναι η ανατροπή αυ-
τής της πολιτικής με την ενεργοποίηση όλων μας 
για να έχουμε ελπίδα και προοπτική σαν χώρα και 
κοινωνία.

Για αυτό διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε:
1. Με καθημερινή καταδίκη και διαρκή αγώνα 

για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.
2. Τη διαγραφή και συνολική αναδιάρθρωση του 

Δημόσιου χρέους, με τρόπο που να αίρει τον 
ασφυκτικό κλοιό γύρω από την οικονομία και 
την κοινωνία και να δημιουργεί προϋποθέσεις 
και πόρους για την ανάπτυξη.

3. Άμεση παρέμβαση για την προστασία και ενί-
σχυση των εργασιακών, συλλογικών και κοινω-
νικών δικαιωμάτων.

4. Δίκαιο, απλό, αναδιανεμητικό φορολογικό σύ-
στημα υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.

5. Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση με λειτουργι-
κή αυτοτέλεια, Δομή και οργάνωση, αξιοκρα-
τία και απεξάρτηση από τους εκάστοτε μηχανι-
σμούς εξουσίας.

Είναι ξεκάθαρο ότι το επόμενο χρονικό διά-
στημα θα βρεθούμε και πάλι αντιμέτωποι με την 
επιβολή νέων μέτρων, καθώς οι μέχρι σήμε-
ρα εφαρμοζόμενες πολιτικές των κυβερνήσεων 
και της τρόικας απέτυχαν. Τα ελλείμματα μετακι-
νούνται και φορτώνονται στις πλάτες του Ελληνικού 
λαού, απειλώντας μισθούς και συντάξεις και αυξά-
νοντας την ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη.

Αυτή η πολιτική και αυτοί που την επιβάλλουν 
και εφαρμόζουν πρέπει καθημερινά να μας βρί-

σκουν μπροστά τους, σε κάθε εργασιακό και κοι-
νωνικό χώρο, με ξεκάθαρο τρόπο, συλλογικό αλλά 
και οργανωμένο.

Ώστε με τις κατάλληλες προϋποθέσεις η οργή 
και αγανάκτησή μας να γίνει δύναμη αγώνα για την 
ανατροπή της πολιτικής.

Συνάδελφοι,
Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την νεοφιλελεύ-

θερη λαίλαπα, χρειάζεται η συστράτευση ΟΛΩΝ 
μας. Τα τελευταία τρία χρόνια αποδείξαμε πως 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να οργανώσουμε την αντί-
δρασή μας στην βάρβαρη, αντιλαϊκή πολιτική των 
κυβερνήσεων και της τρόικας.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την αγωνιστική της δράση 
και την αξιοπιστία που κατέκτησε, πρέπει να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες για την κοινή δράση όλων 
των εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Το-
μέα για την δημιουργία ενός κοινωνικού μετώπου 
με σκοπό να ανατραπούν οι πολιτικές που σαρώνουν 
καθημερινά τα εργασιακά μας δικαιώματα και μας 
οδηγούν στην φτώχεια και στην εξαθλίωση.

Για την οργάνωση και την επιτυχία των αγώ-
νων του κλάδου και όχι μόνο, καθοριστικό ρόλο 
παίζει η ηγεσία του.

Τα τελευταία χρόνια με την Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 
στο προεδρείο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τολμήσαμε, συ-
γκρουστήκαμε, διεκδικήσαμε, πήραμε αγωνιστι-
κές πρωτοβουλίες, καταξιώσαμε τους εργαζόμε-
νους των Ο.Τ.Α. στα μάτια της κοινωνίας, αισθαν-
θήκαμε ΟΛΟΙ υπερήφανοι, προσπαθήσαμε καθη-
μερινά να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις 
απαιτήσεις όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση.

Τώρα, στο 41ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπον-
δίας καθένας θα κληθεί να αναλάβει τη δική του 
ευθύνη. Είναι η ώρα της ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ.

 Εσύ θα αποφασίσεις για το αν ο αγώνας μας 
θα έχει συνέχεια μέχρι την τελική ανατροπή 
της πολιτικής των μνημονίων.

 Εσύ θα αποφασίσεις για το αν θα συνεχίσεις 
να έχεις μια Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αγωνιστική, διεκδι-
κητική, μια Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την οποία θα αι-
σθάνεσαι περήφανος.

Εμείς σε καλούμε να εμπιστευθείς ξανά την 
Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. που απέδειξε όλο το προη-
γούμενο χρονικό διάστημα ότι μπορεί να χειρι-
στεί όλα τα ζητήματα με ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ-
ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ αλλά και με ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ και 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.
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Γιατί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να διεκδικήσουμε:

■ Ανατροπή των βάρβαρων πολιτικών του μνημο-
νίου.

■ Άμεση αναπλήρωση των απωλειών στο εισό-
δημά μας. Επαναφορά και διεύρυνση των μι-
σθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δι-
καιωμάτων μας.

■ Ενιαίο, δίκαιο και αξιοκρατικό μισθολόγιο.
■ Δίκαιο, απλό και αναδιανεμητικό φορολογικό 

σύστημα.
■ Επαναφορά των ασφαλιστικών-συνταξιο δο τι-

κών δικαιωμάτων μας. Διασφάλιση, κατοχύρω-
ση του καθολικού, αναδιανεμητικού κοινωνικού 
χαρακτήρα της ασφάλισης.

■ Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού 
χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.  Απο-
τροπή κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης και 
εφαρμογής του Νόμου για τις Συμπράξεις Δη-
μοσίου  και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

■ Άμεση κατάργηση όλων των Επιχειρήσεων 
των Ο.Τ.Α. (Κοινωφελείς και Ανώνυμες Εται-
ρείες), επιστροφή όλων των αρμοδιοτήτων τους 
στους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει. Υποχρεω-
τική μεταφορά του προσωπικού.

■ Υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου των Ο.Τ.Α. Ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και 
όρων απασχόλησης για το προσωπικό των Επι-
χειρήσεων των Ο.Τ.Α.

■ Αποτροπή κάθε προσπάθειας απόλυσης ερ-
γαζομένου. Ενιαία, μόνιμη και σταθερή σχέση 
εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

■ Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αξιο-
κρατικές διαδικασίες. Κατάργηση του θεσμού 

των εκτάκτων και των ελαστικών σχέσεων εργα-
σίας που συνεχώς διευρύνονται.

■ Άμεση τακτοποίηση όλων των εργαζομένων 
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες κα-
θώς είναι αναγκαία η παρουσία τους στην καθη-
μερινή λειτουργία των Ο.Τ.Α.

■ Συνέχιση της λειτουργίας των Προνοιακών 
Δομών των Ο.Τ.Α., τακτοποίηση του προσωπι-
κού που ήδη υπηρετεί. Δημιουργία Διευθύνσε-
ων Κοινωνικών Υπηρεσιών στους νέους Ο.Ε.Υ. 
των Ο.Τ.Α.

■ Αποδοχή στο σύνολο της πρότασής μας για 
την ένταξη στα Β.Α.Ε. και την καταβολή του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας.

■ Αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισί-
ου για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 
Πλήρη αναγνώριση του εργατικού ατυχήματος 
και της επαγγελματικής ασθένειας.

■ Την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιω-
μάτων μας στην Επικουρική Σύνταξη στο εφά-
παξ και στην Υγειονομική και Ιατροφαρμακευτι-
κή Περίθαλψη.

■ Κατοχύρωση και διεύρυνση των συλλογικών 
δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομέ-
νων στους Ο.Τ.Α.

■ Τον συνεχή και διαρκή αγώνα για την κατάρ-
γηση των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολι-
τικών που μειώνουν το εισόδημά μας, καταρ-
γούν τα ασφαλιστικά–συνταξιοδοτικά δικαιώμα-
τά μας, ελαστικοποιούν τις εργασιακές σχέσεις 
και ξεπουλούν τον Εθνικό μας πλούτο και τη Δη-
μόσια περιουσία.

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2012
H Γραμματεία της Συντονιστικής Eπιτροπής της Π.A.Σ.K.E.-O.T.A.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Π.A.Σ.K.E. - O.T.A.: http://www.poeota.gr/paskeota • e-mail: paskeota@poeota.gr
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