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Συνάδελφοι,

ΒΒρριισσκκόόμμαασσττεε  σσεε  μμιιαα  χχρροοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο όπου η πα-
γκόσμια καπιταλιστική κρίση καθορίζει τις εξελίξεις
στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

ΕΕίίννααιι  εεπποομμέέννωωςς  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  μμιιαα  ξξεεκκάάθθααρρηη πο-
λιτική απάντηση για τα αίτια αυτής της οικονομικής
κρίσης και τους τρόπους αντιμετώπισης σε όλα τα επί-
πεδα.

Με το ξέσπασμα της κρίσης αναπαράγεται και δι-
ευρύνεται έντονα η οικονομική και κοινωνική ανισό-
τητα που υπάρχει στο σύστημα, ααυυξξάάννεειι  ηη  ααννεερργγίίαα  κκααιι
ηη  φφττώώχχεειιαα,,  ππεερριικκόόππττοοννττααιι  κκοοιιννωωννιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα, δι-
ευρύνονται τα κρατικά ελλείμματα, καταρρέουν κρά-
τη και τραπεζικά συστήματα.

ΑΑυυττάά  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  έέχχεειι  ηη  σσηημμεερριιννήή  κκρρίίσσηη η
οποία δεν είναι περιστασιακή. Ήταν και είναι η σο-
βαρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο μετά το 1929.

ΣΣττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟιικκοοννοομμίίαα  ττωωνν  δδύύοο  όόψψεεωωνν, της
ύπαρξης των μεγάλων ελλειμμάτων αλλά και των
υψηλών κερδών  του προκλητικού πλούτου, αλλά και
της ανεργίας των αρνητικών δεικτών, της ύφεσης, της
παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και  της εισφο-
ροδιαφυγής, με το Δημόσιο χρέος να αγγίζει το 2010
τα 320 δις με μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες αλ-
λά και μηδενική σχεδόν απορροφητικότητα του
Ε.Σ.Π.Α. με δανεισμό του Δημοσίου με 6% από τις αγο-
ρές κ.λ.π. εεππιιββάάλλλλεεττααιι  νναα  γγίίννοουυνν  ααλλλλααγγέέςς,,  άάμμεεσσαα  κκααιι
ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά.

ΟΟιι  ππρροοεεκκλλοογγιικκέέςς  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς «αλλάζουμε ή βου-
λιάζουμε», «ανακατανομή του εθνικού πλούτου» και
«λεφτά υπάρχουν» είχαν εντοπίσει το πρόβλημα και
τον πυρήνα της ακολουθητέας πολιτικής.

ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  δδέέσσμμεευυσσηη  κκααιι  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  σσυυμμββόόλλααιιοο
για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής ήταν
σαφές.

ΉΉτταανν  κκοοιιννωωννιικκήή  ααππααίίττηησσηη  κκααιι  εελλππίίδδαα  ττοουυ  ΛΛααοούύ.
Άμεση ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος υπέρ
των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών τάξεων,
άμεση ριζική φορολογική μεταρρύθμιση και χτύπη-
μα της παραοικονομίας, φοροδιαφυγής και του «μαύ-
ρου χρήματος».

Ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομέ-
νων με εισοδηματική πολιτική και πέραν του πληθω-
ρισμού.

Άμεση – ταχυτάτη στελέχωση, αξιοκρατία, απο-
τελεσματικότητα και αναβάθμιση του Δημοσίου Τομέα
για να μπορεί να είναι ισχυρός μοχλός ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας. ΗΗ  μμεεττεεκκλλοογγιικκήή  όόμμωωςς  πποολλιιττιι--
κκήή  ααππεείίχχεε  ααππόό  ττιιςς  ππρροοεεκκλλοογγιικκέέςς  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς..  ΑΑλλλλαα--

γγήή  έέγγιιννεε  ααλλλλάά  σσεε  ααννττίίθθεεττηη  κκααττεεύύθθυυννσσηη..  ΣΣκκλληηρράά  κκααιι
άάδδιικκαα  μμέέττρραα  εελλήήφφθθηησσαανν για τους εργαζόμενους και
ειδικά για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

ΔΔρρααμμααττιικκήή  ππεερριικκοοππήή  ττοουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς με διαδο-
χικές αυξήσεις του Φ.Π.Α. και της έμμεσης φορολο-
γίας, βίαιες ανατροπές στο ασφαλιστικό και αλλαγές
της δομής του Δημόσιου Κοινωνικού χαρακτήρα του.

ΜΜέέττρραα  πποουυ  ξξεεππεερρννοούύνν  τταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς
φφυυσσιιοογγννωωμμίίααςς  ττοουυ  πποολλιιττιικκοούύ  μμααςς  φφοορρέέαα..

ΔΔιιάάσσωωσσηη  όόμμωωςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα
υυππάάρρχχεειι  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς και τις διαδικασίες που επι-
βάλλουν διαρκώς χωρίς αναπνοή οι αγορές, οι κερ-
δοσκόποι και η τρόικα.

ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  οοδδηηγγήήθθηηκκεε  ααππόό  ττιιςς  δδιιεεθθννεείίςς  ααγγοορρέέςς και
τους Ευρωπαίους εταίρους μας στα πιο σκληρά «στα-
θεροποιητικά – μονεταριστικά» προγράμματα που
γνώρισε  η χώρα μας μετά την μεταπολίτευση.

ΤΤηηνν  ττύύχχηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς εκτός των δικών της δια-
χρονικά ευθυνών κκααθθόόρριισσαανν  ξξέέννοοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς, Διε-
θνείς οίκοι, Τράπεζες.

ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  σσήήμμεερραα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  οουυσσιιαασσττιικκήή  ««κκαα--
ττοοχχήή»»  ττοουυ  ΔΔ..ΝΝ..ΤΤ..  κκααιι  ττηηςς  ΕΕ..ΚΚ..ΤΤ.., γιατί αποδεχόμενη το
μηχανισμό στήριξης (δάνειο 110 δις ευρώ) έχει απο-
δεχτεί πολιτικές (μνημόνιο) που καθορίζουν την οι-
κονομική και Εθνική τους υπόσταση, καθορίζουν το
μέλλον της χώρας σε συνθήκες υποτέλειας.

ΚΚααλλοούύννττααιι,,  λλοοιιππόόνν,,  νναα  ππλληηρρώώσσοουυνν  ττηηνν  κκρρίίσσηη  όόσσοοιι
δδεενν  εευυθθύύννοοννττααιι  κκααιι  νναα  κκεερρδδίίσσοουυνν  όόσσοοιι  εευυθθύύννοοννττααιι.
Αυτή η πολιτική είναι η αποθέωση της κοινωνικής
αδικίας.

ΕΕππιιββάάλλλλεεττααιι  λλοοιιππόόνν  άάμμεεσσαα  νναα  υυππάάρρξξεειι  εεννααλλλλαακκττιι--
κκόό  σσχχέέδδιιοο  δδρράάσσηηςς  ααννααππττυυξξιιαακκήήςς  ππααρρέέμμββαασσηηςς  σσεε
όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοομμεείίςς  ππααρρααγγωωγγήήςς (πρωτογενής, δευτε-
ρογενής, τριτογενής) με αναβάθμιση του Δημόσιου
Τομέα σε ρόλο στρατηγικής σημασίας σε αυτή τη συ-
γκυρία. Επιθετική πολιτική, ενίσχυση της ρευστότη-
τας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνεταιρι-
σμών που είναι η ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικο-
νομίας, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στήριξη του διαθέσι-
μου εισοδήματος των νοικοκυριών και των εργαζο-
μένων για να αυξηθεί η συνολική ζήτηση και αλλαγή
του καταναλωτικού προτύπου.

ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  κκααιι  ααννααθθέέρρμμααννσσηη  σσηημμααίίννεειι  χχττύύππηημμαα
ττηηςς  δδιιααφφθθοορράάςς  κκααιι  ττηηςς  σσππααττάάλληηςς όπου υπάρχει, ση-
μαίνει αποτελεσματικότητα του Δημοσίου και ανα-
κατανομή του πλούτου.

ΑΑλλλλααγγήή  σσττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηημμαα  σσηημμααίίννεειι  νναα  ππλληη--
ρρώώννοουυνν οι «έχοντες και διαφεύγοντες» και ΟΧΙ τα συ-
νήθη θύματα.
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ΠΠρρέέππεειι  νναα  ππλληηρρώώσσοουυνν  όόλλοοιι ανάλογα με τη φορο-
δοτική τους ικανότητα με ένα σύστημα απλό, δίκαιο
και αποτελεσματικό.

ΈΈνναα  σσύύσσττηημμαα  ααννααδδιιααννεεμμηηττιικκόό, που θα καθιερώ-
νει το πόθεν έσχες, τη λογιστική αποτύπωση σε όλους
και θα συμπληρώνεται από αντικειμενικά κριτήρια.

ΗΗ  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν  εελλεεγγκκττιικκώώνν  μμηηχχααννιισσμμώώνν, ο ηλε-
κτρονικός έλεγχος, η διασταύρωση και οι αυστηρές
ποινές στη φοροδιαφυγή και διαφθορά θα πρέπει να
είναι οι βασικοί πυλώνες της προσπάθειας.

ΗΗ  ααννααππττυυξξιιαακκήή  πποολλιιττιικκήή  κκααιι  ααννααθθέέρρμμααννσσηη της οι-
κονομίας να είναι απόλυτα συσχετισμένη με την φο-
ρολογική πολιτική και την επιτυχία του περιορισμού
των ελλειμμάτων.

ΕΕιισσοοδδηημμααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  κκααιι  ννέέοο,,  εεννιιααίίοο  κκααιι  δδίίκκααιιοο
μμιισσθθοολλόόγγιιοο για να υλοποιηθεί το σταθερό – διαχρο-
νικό αίτημα του Δημοσιοϋπαλληλικού Κινήματος.
Αίτημα που αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο για
την παράταξη μας.

ΈΈνναα  μμιισσθθοολλόόγγιιοο  χχωωρρίίςς  μμιισσθθοολλοογγιικκέέςς  ααννιισσόόττηηττεεςς,
χωρίς διαφορετικές παροχές με τα ίδια τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, χωρίς αδικίες και επιδόματα
ανάλογα με τον κλάδο ή υπηρεσία που ανήκει ο ερ-
γαζόμενος.

ΗΗ  εειισσοοδδηημμααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  μμεε  δδιιάάφφοορραα  εεππιιδδόόμμαατταα
σε κάθε χώρο, κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια και
δημιούργησε μια «μισθολογική αναρχία» που πρέπει
και το συνδικαλιστικό κίνημα άμεσα να αντιμετωπί-
σει.

ΗΗ  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ααλλλλάά  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  οο  ΔΔηη--
μμόόσσιιοοςς  ΤΤοομμέέααςς  κκααιι  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  εείίννααιι  σσήήμμεερραα  σσττοο
σσττόόχχαασσττρροο. Μέσα σε ένα περιβάλλον που κυριάρχη-
σαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και επιδίωξαν και
επιδιώκουν τη συρρίκνωση του Δημοσίου, τη μετα-
φορά ρόλων και πόρων στους ιδιώτες, την υποβάθ-
μιση της λειτουργίας και της προσφοράς των Δημό-
σιων Υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, καλλιεργή-
θηκε συστηματικά η συνταγή να χτυπηθεί ο «δαίμο-
νας» που λέγεται Δημόσιο.

ΑΑννααζζηηττεείίττααιι  ηη  ααιιττίίαα  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  σσττοο  ««υυππεερρδδιιοογγκκοο--
μμέέννοο»»,,  σσττοο  ««σσππάάττααλλοο»»,,  σσττοο  ««ααννααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό»»  κκρράά--
ττοοςς,, στα «υψηλά» επιδόματα, συντάξεις και μισθούς
των Δημοσίων Υπαλλήλων, στη «μονιμότητα» των ερ-
γασιακών σχέσεων. «Αντικρατιστές» εναντίον «κρα-
τιστών». Είναι γνωστός ο «μύθος» για το 1.000.000
Δημοσίου Υπαλλήλους. Η απογραφή τους διέψευσε
και τους απογοήτευσε αλλά επιβεβαίωσε τις θέσεις
του συνδικαλιστικού κινήματος για το μέγεθος του
Δημοσίου, που είναι μικρότερο από το μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΗΗ    ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  μμεεττααρρρρύύθθμμιισσηη,,  ππρρόόγγρρααμμμμαα
««ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ»»,,  όόππωωςς  ππρροοωωθθήήθθηηκκεε,,  μμέέσσωω  οοιικκοο--
ννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  κκααιι  μμεε  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ««ττεελλεεσσίίγγρρααφφοουυ»»
και συσχετισμένη με το μνημόνιο, ουσιαστικά την οδη-
γεί σε αποτυχία, καθώς δεν συνοδεύεται:

11.. ΜΜεε  εεππααρρκκήή  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη και κάλυψη των υπο-
χρεώσεων που κληροδοτούν οι σημερινοί Ο.Τ.Α.

22.. ΜΜεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό και ενσωμάτωση
στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση όλων των ανα-
πτυξιακών και Κοινωνικών Κρατικών Περιφερει-
ακών λειτουργιών.

33.. ΜΜεε  εεφφααρρμμοογγήή  ααυυσσττηηρρώώνν  κκρριιττηηρρίίωωνν χωροταξικής
ενότητας.

44.. ΜΜεε  αανναακκααττααννοομμήή και σαφή οριοθέτηση αρμοδιο-
τήτων.

55.. ΜΜεε  ππρρααγγμμααττιικκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυ--
ννααμμιικκοούύ  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς και σεβασμό στον οι-
κογενειακό προγραμματισμό και την μέχρι σήμε-
ρα υπηρεσιακή θέση του.

ΤΤοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό  σσυυσσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  γγεεννιικκόόττεερρηη
κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς, τα ελλείμμα-
τα και τη σημερινή συγκυρία, τις ελαστικές εργασια-
κές σχέσεις, την ανεργία και την εισοδηματική πολι-
τική. Η κατάσταση στα Ασφαλιστικά Ταμεία διαρκώς
χειροτερεύει αφού οι πραγματικές αιτίες ούτε στα
όρια ηλικίας του ενεργού πληθυσμού, ούτε στο ύψος
των συντάξεων των ασφαλισμένων οφείλονται, αλλά
στην εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή, σσττηη  λλεεηηλλαασσίίαα  ττωωνν
ααπποοθθεεμμααττιικκώώνν  ττωωνν  ΤΤααμμεείίωωνν  ααππόό  ττιιςς  ΤΤρράάππεεζζεεςς  κκααιι  ττοο
χχρρηημμααττιισσττήήρριιοο,,  ααππόό  ττιιςς  εελλαασσττιικκέέςς  εερργγαασσιιαακκέέςς  σσχχέέ--
σσεειιςς, από την κακοδιοίκηση και την έλλειψη αποτε-
λεσματικών οργανωτικών δομών και τεχνολογικής
υποστήριξης.

ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  πποουυ  εεππιιχχεειιρρεείίττααιι  νναα  εεππιιββλληηθθεείί  εείίννααιι  ηη
πποολλιιττιικκήή  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  ννεεοοφφιιλλεελλεευυ--
θθεερριισσμμοούύ παραμερίζει το κράτος πρόνοιας, αποδυ-
ναμώνει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύ-
ει το ανταποδοτικό – κεφάλαιοποιητικό σύστημα
ασφάλισης.

ΑΑυυττήή  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ββιιώώννοουυμμεε  σσήήμμεερραα  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάά--
δδαα. Βιώνουμε μια περίοδο αλλαγής του κοινωνικού
μοντέλου. Οι περίφημες «μεταρρυθμίσεις» δεν γίνο-
νται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την κοι-
νωνική συνοχή αλλά για την προώθηση των ιδιωτι-
κοποιήσεων και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

ΤΤοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό  σσύύσσττηημμαα  έέχχεειι  ττααξξιικκήή  δδιιάάσστταασσηη και
η θέση του έχει σαφώς ιδεολογικό προσανατολισμό
ως ζήτημα διανομής του εισοδήματος και πλούτου
μεταξύ της εργασίας και του κεφαλαίου.
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Μέσα στο δυσμενές πολιτικό περιβάλλον η
προσπάθεια και ο ρόλος της Π.Α.Σ.Κ.Ε.- Ο.Τ.Α. θα
εξακολουθήσει να είναι πρωταγωνιστικός και
καθοριστικός. Οι δυνάμεις της θα συνεχίσουν να
δίνουν καθημερινά τη μάχη και τον αγώνα διεκδι-
κώντας για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθμού μαζί με αυτούς:

■ Να ακυρώσουμε το βάρβαρο μνημόνιο.

■ Αναπλήρωση των απωλειών στο εισό-
δημά μας. Επαναφορά και διεύρυνση των
μισθολογικών ασφαλιστικών και εργασια-
κών δικαιωμάτων μας.

■ Νέο, ενιαίο και δίκαιο μισθολόγιο.

■ Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνι-
κού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
Αποτροπή κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποί-
ησης. Κατάργηση του Νόμου για τις Συμ-
πράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.).

■ Δίκαιο φορολογικό σύστημα.

■ Επαναφορά των ασφαλιστικών - συντα-
ξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. Διασφά-
λιση, κατοχύρωση του καθολικού αναδια-
νεμητικού κοινωνικού χαρακτήρα της
ασφάλισης.

■ Κατάργηση όλων των Επιχειρήσεων των
Ο.Τ.Α. (Κοινωφελείς και Ανώνυμες Εται-
ρίες) και επιστροφή όλων των αρμοδιοτή-
των στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υποχρεω-
τική μεταφορά του προσωπικού.

■ Ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και όρων απα-
σχόλησης για το προσωπικό όλων των
Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.

■ Ενιαία, μόνιμη και σταθερή σχέση εργα-
σίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποτροπή
κάθε προσπάθειας απόλυσης εργαζόμενου.

■ Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με
αξιοκρατικές διαδικασίες. Κατάργηση του
θεσμού των εκτάκτων και των ελαστικών
σχέσεων εργασίας.

■ Άμεση τακτοποίηση όλων των εργαζομέ-
νων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες καθώς είναι αναγκαία η παρουσία
τους στη λειτουργία των νέων Ο.Τ.Α.

■ Συνέχιση της λειτουργίας των Προνοια-
κών Δομών των Ο.Τ.Α., τακτοποίηση του
προσωπικού που ήδη υπηρετεί. Δημιουρ-
γία Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών
στους νέους Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α.

■ Αποδοχή στο σύνολο της πρότασής μας
για τα Β.Α.Ε. Αυστηρή εφαρμογή του
θεσμικού πλαισίου για την Υγιεινή και
Ασφάλεια στην Εργασία.

■ Πλήρη αναγνώριση του Εργατικού Ατυχή-
ματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας.

■ Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιω-
μάτων μας στο εφάπαξ στην Επικουρική
Σύνταξη και στην Υγειονομική Περίθαλψη.

■ Την υπεράσπιση και διεύρυνση των συλ-
λογικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων
των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

■ Να καταργήσουμε τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές που μειώνουν τα εισοδήματά
μας, τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, τις
εργασιακές μας σχέσεις, τα Δημόσια και
Κοινωνικά αγαθά.

Aı‹Ó·, ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010

H °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙË˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ ¶.A.™.K.E.-O.T.A.

ΜΜεε  ααγγωωννιισσττιικκοούύςς  χχααιιρρεεττιισσμμοούύςς

¶.A.™.K.E. - O.T.A.: http://www.poeota.gr/paskeota ñ e-mail: paskeota@poeota.gr

Αυτόνομη-Αγωνιστική-Κινηματική Παράταξη
Π.Α.Σ.Κ.Ε. - O.Τ.Α.
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