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ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ YΠHPEΣIAKA ΣYMBOYΛIA

Συνάδελφοι,

Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, οι εκλογές 
της 11ης Δεκεμβρίου 2012 αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία, αφού οι αυριανοί αιρετοί θα πρέπει να 
αποτελέσουν την «ασπίδα προστασίας» των εργα-
ζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στα Υπηρεσι-
ακά Συμβούλια. Θα πρέπει να έχουν ρόλο θεμα-
τοφύλακα των δικαιωμάτων τους. Θα είναι εκείνοι 
που θα αποτελέσουν τη αιχμή του δόρατος του συν-
δικαλιστικού κινήματος απέναντι στις αποφάσεις 
της συγκυβέρνησης να προχωρήσει σε απολύσεις 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την ίδια στιγμή, η άθλια τρικομματική συγκυ-
βέρνηση, εκτελώντας κατά γράμμα τις εντολές της 
τρόικα εφαρμόζει την πιο ακραία νεοφιλελεύθε-
ρη πολιτική, εξαθλιώνοντας συνολικά την Ελληνική 
κοινωνία, ακολουθώντας και συνεχίζοντας απαρέ-
γκλιτα την πολιτική των μνημονίων τρία χρόνια τώρα.

Μια πολιτική που οδηγεί την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση σε λειτουργική και οικονομική κατάρρευ-
ση, χιλιάδες εργαζόμενους σε απόλυση και υπα-
γορεύει ιδιωτικοποίηση κοινωνικών δομών και 
υπηρεσιών με μεγάλη επιβάρυνση των δημοτών. 
Η παρακράτηση των χρημάτων της Αυτοδιοίκησης 
πέρα του 60% και οι μεθοδευμένες-προωθούμενες 
απολύσεις εργαζομένων έχουν στόχο μόνο την 
απαξίωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και τη τελική διάλυσή της.

Η χώρα μας γίνεται  όλο και πιο φτωχή, ο Δη-
μόσιος πλούτος εκποιείται, η φορολόγηση εντεί-
νεται, η φοροδιαφυγή έχει γίνει πλέον θεσμός, τα 
αδιέξοδα γιγαντώνονται.

Η πολιτική ηγεσία της χώρας «εκτελεί» πι-
στά εντολές, αδιαφορώντας επιδεικτικά για το βι-
οτικό επίπεδο των πολιτών που θα πρέπει να προ-
ασπίζει.

Συνάδελφοι,

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. πάντα στην πρώτη γραμ-
μή του αγώνα, πρωτοπόρα σε κάθε κινητοποίηση, 

αγωνίζεται για να εκφράσει τα ανεξάρτητα συμ-
φέροντα των δυνάμεων της εργασίας, για την βελ-
τίωση του επιπέδου και της ποιότητας της εργασίας 
και διαβίωσης, για μια κοινωνία αλληλεγγύης και 
δικαιοσύνης, όπου οι δυνάμεις της μισθωτής εργα-
σίας θα έχουν το ρόλο που τους ανήκει.

Ουδέποτε χειραγωγήθηκε, ουδέποτε λει-
τούργησε ως ιμάντας κομματικών εντολών, απο-
δεικνύοντας πολλές φορές στην πράξη την πο-
λιτική αυτονομία και ανεξαρτησία της. Δηλώσα-
με από την πρώτη στιγμή πως καμιά πολιτική συνά-
φεια δεν έχουμε με το πολιτικό χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
ενώ παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα 
προκειμένου να καταργηθούν τα «βάρβαρα μνημό-
νια» και οι πολιτικές που τα εκφράζουν.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. έχοντας την κύρια ευθύ-
νη λειτουργίας της Ομοσπονδίας ως πλειοψηφού-
σα παράταξη, είναι και θα παραμείνει στην πρώ-
τη γραμμή του αγώνα με μόνο κριτήριο το συμ-
φέρον των εργαζομένων, μακριά από κομματι-
κές επιδιώξεις και επιρροές. Είναι άλλωστε γνω-
στό πως το σύστημα, επιχειρηματικό-εργολαβικό-
εκδοτικό, προσπαθεί να «συνθλίψει» όσους αρνού-
νται να συνηγορήσουν στο έγκλημα σε βάρος της 
κοινωνίας και αντιστέκονται σθεναρά. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο είναι τουλάχιστον πασιφανές πως τα στε-
λέχη της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. στοχοποιούνται και βάλ-
λονται ανελέητα, προκειμένου να λυγίσουν, να δια-
σπαστούν. Δεν το ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ και δεν θα τα ΚΑ-
ΤΑΦΕΡΟΥΝ !!!

Κόντρα στην ακραία και βάρβαρη νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική της συγκυβέρνησης και της 
τρόικα αγωνιζόμαστε για:

■ Καμία διαθεσιμότητα-απόλυση εργαζόμενου 
που μόνο στόχο έχει την περαιτέρω διόγκω-
ση της ανεργίας στη χώρα και την διάλυση των 
υπηρεσιών των Δήμων.

■ Ανατροπή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσε-
ων. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού 
χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



■ Ανατροπή των πολιτικών που προωθούν το ξε-
πούλημα της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσί-
ας στα επιχειρηματικά «κοράκια», εγχώρια ή μη!

■ Αποδέσμευση της χώρας από τις μνημονιακές 
πολιτικές που μόνο στόχο έχουν την υπεράσπι-
ση των συμφερόντων των οικονομικά ισχυρών 
και ΟΧΙ του λαού και των αδυνάτων.

■ Δίκαιο φορολογικό σύστημα, δίκαια κατανομή 
των βαρών, πάταξη της φοροδιαφυγής, της φο-
ροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής.

■ Απαιτούμε μια άλλη πολιτική που θα ενισχύ-
ει την εργασία ενώ θα προστατεύει τα Δημόσια 
και Κοινωνικά αγαθά.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. διεκδικεί και πάλι την 
ψήφο σας με συγκεκριμένους στόχους και στρα-
τηγική. Οι εκπρόσωποι μας στα Υπηρεσιακά Συμ-
βούλια δεσμεύονται να λειτουργούν με τις πιο 
κάτω αρχές:

■ Να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και 
δράση με όλους τους συναδέλφους. Να συ-
νεργάζονται στενά με το συνδικαλιστικό κίνη-
μα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων των συναδέλφων.

■ Να λειτουργούν πάντοτε με γνώμονα τη δικαι-
οσύνη, την αξιοκρατία και τις αποφάσεις του 
κλάδου.

■ Να επιβάλλουν τη διαφάνεια και την αντικει-
μενικότητα, με τη συνεχή και δυναμική παρου-
σία, την εντιμότητα και το κύρος τους, ώστε να 
συμβάλλουν στην αποτελεσματική υπεράσπιση 
των συναδέλφων τους.

■ Κατάργηση στην πράξη του νέου μνημονιακού 
Πειθαρχικού Δικαίου που στο μόνο που στο-
χεύει είναι η διαθεσιμότητα-απόλυση χιλιάδων 
«ενοχλητικών» εργαζομένων.

■ Καθημερινή παρέμβαση για την κατάργηση 
όλων των αυταρχικών, αυθαίρετων και αντιδημο-
κρατικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

■ Να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν στον 
κλάδο κάθε αυθαιρεσία τη Διοίκησης.

■ Να απορρίπτουν πρακτικές ενσωμάτωσης στη 
Διοίκηση και χρησιμοποίησης του θεσμού για 
τη συγκρότηση προσωπικών μηχανισμών.

Συνάδελφοι,

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
γνωρίζετε ποιοι βρίσκονται χωρίς δεύτερες σκέ-
ψεις στην πρώτη γραμμή του αγώνα, πρωτοπόροι 
στο συνδικαλιστικό κίνημα σε όλο το Δημόσιο Το-
μέα, χωρίς «κομματική καθοδήγηση» ενσαρκώ-
νοντας το πάγιο αίτημα του συνόλου των εργαζο-
μένων για ακομμάτιστο, ακηδεμόνευτο συνδικα-
λιστικό κίνημα.

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια και εν μέσω δυ-
ναμικών κινητοποιήσεων του κλάδου, είναι απα-
ραίτητη και η δική σας συμμετοχή, στηρίζοντας με 
τη ψήφο σας το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Κάθε ψήφος στην Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. μας δεσμεύ-
ει να συνεχίσουμε τον αγώνα που όλοι μαζί πρέ-
πει να δώσουμε προκειμένου να μην εφαρμοστεί 
στη πράξη το σχέδιο της άθλιας τρικομματικής 
συγκυβέρνησης για απόλυση χιλιάδων συναδέλ-
φων και διάλυση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

ψηφίζουμε
Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

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


