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Συνάδελφοι,
Καλούμαστε, το Δεκέμβριο του 2011, και πάλι 

να εκλέξουμε τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Οι εκλογές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία 
γιατί πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που η πολι-
τική της Κυβέρνησης-Συγκυβέρνησης  και της Τρό-
ικας οδηγεί στην πτώχευση και στη δυστυχία μεγάλα 
τμήματα της Ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τους 
εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα μεσαία και 
χαμηλά εισοδήματα, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα 
ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, τους έχοντες και 
κατέχοντες.

Η κοινωνία οδηγείται στην εξαθλίωση, ενώ η 
πολιτική «συνταγή» που εφαρμόζεται οδηγεί και 
αποδεδειγμένα πλέον όχι στην επίλυση του δημοσιο-
νομικού προβλήματος, αλλά στην εφαρμογή της πιο 
σκληρής και απάνθρωπης ακραίας νεοφιλελεύθε-
ρης πολιτικής που είδε ποτέ ο τόπος.

Οι εργαζόμενοι είδαν και βλέπουν να καταργού-
νται κατακτήσεις, εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα που κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες τον 
προηγούμενο αιώνα. 

Η χώρα μας γίνεται πιο φτωχή, ο Δημόσιος 
πλούτος εκποιείται και ιδιωτικοποιούνται Δημόσι-
ες υπηρεσίες και οργανισμοί «αντί πινακίου φακής».

Η φοροεπιδρομή στα μόνιμα υποζύγια των προ-
ϋπολογισμών της χώρας συνεχίζεται. Ακόμη και η 
γενιά των 500,00 ευρώ υπόκειται φορολογική αφαί-
μαξη, τη στιγμή που η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή 
και η εισφοροδιαφυγή έχει πάρει τεράστιες διαστά-
σεις.

Η «ζούγκλα» που επικρατεί στις εργασιακές 
σχέσεις στον Ιδιωτικό τομέα παίρνει πιο άγρια χαρα-
κτηριστικά και επεκτείνεται και στο Δημόσιο.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καταργού-
νται, ενώ μέσα από την επέκταση των επιχειρησια-
κών συμβάσεων πιέζουν για διαρκή μείωση του ερ-
γασιακού κόστους προς όφελος των συμφερόντων, 
των τραπεζιτών, του παρασιτικού κεφαλαίου, των 
δανειστών και κερδοσκόπων, σε Εθνικό και Ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Η διεύρυνση των ανισοτήτων έχει πάρει ήδη 
προκλητικές διαστάσεις.

Οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται (συρρί-
κνωση δικαιωμάτων, επέκταση ωρομίσθιας εργασίας, 
ελαστικό ωράριο, μερική απασχόληση, ανασφάλιστη 
εργασία, αβέβαιοι όροι συνταξιοδότησης).

Η χρηματοπιστωτική κρίση αναδεικνύει την 
κρίση του μοντέλου της νεοφιλελεύθερης ανάπτυ-
ξης, της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης. Η κρί-
ση αυτή σε συνδυασμό με τις πολιτικές συρρίκνωσης 
του κοινωνικού κράτους έχουν υποβαθμίσει ακόμη 
περισσότερο τη θέση των εργαζομένων.

Η εφεδρεία-απόλυση είναι μέτρο ανάλγητο και 
σκληρό που παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα 
του Συντάγματος και μας γυρίζει έναν αιώνα πίσω. 
Τότε που οι Δημόσιοι Υπάλληλοι απολύονταν με τις 
αλλαγές των κυβερνήσεων και συγκεντρώνονταν 
στην Πλατεία Κλαυθμώνος εκλιπαρώντας τους κυ-
βερνώντες να τους επαναπροσλάβουν. 

Συνάδελφοι,

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, στις σκληρές συνθήκες 
που καθημερινά διαμορφώνονται και επιδεινώνουν 
ολοένα και περισσότερο τη θέση των εργαζομένων, 
καλούμαστε όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τον 
Ιδιωτικό Τομέα να αντιδράσουμε, να υπερασπιστούμε 
την αξιοπρέπειά μας, τη ζωή μας την ίδια.

Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων 
στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τώρα πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά, ενωμένα και απο-
φασιστικά, πρέπει να διεκδικήσει:

•	 Δίκαιο φορολογικό σύστημα, για δίκαιη κατανομή 
των βαρών και δίκαιη ανακατανομή του πλούτου.

•	 Πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και 
της εισφοροδιαφυγής.

•	 Να πληρώσουν για την κρίση αυτοί που ευθύνο-
νται. Αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν τις υποδομές 
αυτής της χώρας, το εργατικό και επιστημονικό 
δυναμικό, τις διευκολύνσεις που τους παρείχε και 
παρέχει η Ελληνική πολιτεία, τα αποθεματικά των 
Ταμείων μας, αυτοί που  πριν από την κρίση θη-
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σαύρισαν, αλλά και τώρα, ακόμη, συνεχίζουν την 
κερδοφορία τους.

•	 Πρέπει επιτέλους να πληρώσουν και να συμβά-
λουν για την έξοδο από την κρίση. Έχουν χρέος 
έναντι του τόπου και του λαού μας.

•	 Ανατροπή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσε-
ων στο Δημόσιο Τομέα και τους O.Τ.Α. μέσω των 
Σ.Δ.Ι.Τ. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνι-
κού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

•	 Υπεράσπιση των συλλογικών δικαιωμάτων και 
κατακτήσεων των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

•	 Αποδέσμευση της χώρας από τις περιοριστικές 
μνημονιακές πολιτικές που μόνο στόχο έχουν 
την υπεράσπιση των συμφερόντων των οικονομι-
κά ισχυρών και όχι του λαού και των αδυνάτων.

•	 Απαιτούμε μια άλλη πολιτική που θα ενισχύει τα 
εισοδήματα και την εργασία, θα προστατεύει τα 
Δημόσια κοινωνικά αγαθά.

Συνάδελφοι,

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. πάντα στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα, πρωτοπόρα σε κάθε κινητοποίηση αγω-
νίζεται για να εκφράσει τα ανεξάρτητα συμφέροντα 
των δυνάμεων της εργασίας, για την βελτίωση του 
επιπέδου και της ποιότητας της εργασίας και διαβίω-
σης, για μια κοινωνία αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, 
όπου οι δυνάμεις της μισθωτής εργασίας θα έχουν το 
ρόλο που τους ανήκει.

Ουδέποτε χειραγωγήθηκε, ουδέποτε λειτούρ-
γησε ως ιμάντας κομματικών εντολών αποδεικνύ-
οντας πολλές φορές στην πράξη την πολιτική αυτο-
νομία και ανεξαρτησία της. Δηλώσαμε από την πρώ-
τη στιγμή πως καμιά πολιτική συνάφεια δεν έχουμε 
με τον πολιτικό χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όπως αυτός εκ-
φράζεται, ενώ παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα προκειμένου να καταργηθεί το «βάρβαρο μνη-
μόνιο» και οι πολιτικές που το εκφράζουν.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-O.Τ.Α. διεκδικεί και πάλι την 
ψήφο σας με συγκεκριμένους στόχους και στρατη-
γική. Οι εκπρόσωποί μας στα Υπηρεσιακά Συμβού-

λια δεσμευόμαστε να λειτουργούν με τις πιο κάτω 
αρχές:

•	 Να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και δράση 
με όλους τους συναδέλφους. Να συνεργάζονται 
στενά με το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζο-
μένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αποτελε-
σματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των συ-
ναδέλφων.

•	 Να λειτουργούν πάντοτε με γνώμονα τη νομιμό-
τητα και τις αποφάσεις του κλάδου.

•	 Να επιβάλλουν τη διαφάνεια και την αντικειμενι-
κότητα, με τη συνεχή και δυναμική παρουσία, την 
εντιμότητα και το κύρος τους.

•	 Να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν στον 
κλάδο κάθε αυθαιρεσία της Διοίκησης.

•	 Να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υπερά-
σπιση των συμφερόντων των συναδέλφων, με την 
εμπειρία, τις γνώσεις και την επάρκειά τους.

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

Συνάδελφοι,

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-O.Τ.Α. και αυτή τη φορά προβάλει 
για τις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων, συνδικα-
λιστικά στελέχη με πείρα και γνώση, με διοικητι-
κή ικανότητα, αποφασισμένα να αναμετρηθούν με 
τη γραφειοκρατία, να επιβάλλουν τη διαφάνεια στις 
αποφάσεις, να διασφαλίσουν τη νομιμότητα και να 
προασπίσουν αποτελεσματικά τα συμφέροντα των 
συναδέλφων.

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια είναι απαραίτητη 
και η δική σας συμμετοχή στηρίζοντας με την ψήφο 
σας το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-O.Τ.Α. Κάθε ψή-
φος στην Π.Α.Σ.Κ.Ε.-O.Τ.Α. μας δεσμεύει να συνε-
χίσουμε τον αγώνα που όλοι πρέπει να δώσουμε 
ενάντια στην προσπάθεια κατάργησης του Δημόσι-
ου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών των 
O.Τ.Α. και την πιο αντιλαϊκή, βάρβαρη ακραία νεο-
φιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική.

ψηφίζουμε
Π.Α.Σ.Κ.Ε.–O.Τ.Α.: 

ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΠΡOOΠΤΙΚΗΣ

Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές

Αθήνα, Δεκέμβριος 2011

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


