
¶.A.™.K.E. - O.T.A.
¶ANE§§HNIA A°øNI™TIKH ™YN¢IKA§I™TIKH KINH™H 
EP°AZOMENøN OP°ANI™MøN TO¶IKH™ AYTO¢IOIKH™H™

™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

Καλούµαστε, το ∆εκέµβριο του 2008, και πάλι να εκλέξουµε τους αιρετούς εκπροσώ-
πους µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια.

Oι εκλογές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία γιατί πραγµατοποιούνται σε µια περίοδο
που η χώρα περνά µεγάλη κρίση.

Oι υποθέσεις διαπλοκής και σκανδάλων, που αποκαλύπτονται σχεδόν καθηµερινά, κλο-
νίζουν την εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστηµα και οδηγούν στην απά-
θεια και στην ιδιώτευση.

Σε µια περίοδο που η πολιτική ζωή ασφυκτιά από το νοσηρό κλίµα, πυκνώνουν οι
φωνές που επισηµαίνουν την ανάγκη αναβάθµισης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, προκειµένου να
αντιµετωπισθεί η έλλειψη αξιοκρατίας και διαφάνειας, η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η
εισφοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή.

Η περίφηµη επανίδρυση του κράτους δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα προεκλογικό πυρο-
τέχνηµα στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αναξιοκρατίας οι ρουσφετολογι-
κές προσλήψεις, οι επιλογές των ηµετέρων σε θέσεις ευθύνης.

Μέρα µε την µέρα οι εργαζόµενοι υποβαθµίζονται οικονοµικά. Η ακρίβεια και η φοροε-
πιδροµή πλήττουν ακόµη περισσότερο τις χαµηλότερες εισοδηµατικές τάξεις.

Η διεύρυνση των ανισοτήτων έχει πάρει ήδη προκλητικές διαστάσεις.
Oι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται (συρρίκνωση δικαιωµάτων, επέκταση ωροµίσθιας

εργασίας, ελαστικό ωράριο, µερική απασχόληση, ανασφάλιστη εργασία, αβέβαιοι όροι
συνταξιοδότησης).

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

™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

Απέναντι σε όλα αυτά χρειάζεται ανατροπή. Χρειάζεται άλλη πολιτική. Το συνδικαλι-
στικό κίνηµα των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση τώρα πρέπει να
διεκδικήσει:

ñ Την προώθηση ενός νέου κοινωνικού οράµατος για τον 21ο αιώνα, που να έχει ως
στόχο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων.
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ñ Την αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος µε την αντιµετώπιση των κλιµατι-
κών αλλαγών και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής µας.

ñ Τη θεσµοθέτηση ενός νέου ενιαίου µισθολογίου µε βασικό µισθό 1.350 €, µε ενσωµά-
τωση των επιδοµάτων, µε διαµόρφωση των εσωτερικών σχέσεων (1/2) και των εξωτερι-
κών (1/3) ανάλογα µε τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

ñ Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 16.000 ευρώ.
ñ Την αναβάθµιση και διασφάλιση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµβάσεων σε

εθνικό επίπεδο.
ñ Την αποτελεσµατικότητα των δράσεων για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο της

εργασίας.
ñ Την πλήρη εφαρµογή των Β.Α.Ε. στο ∆ηµόσιο και τους O.Τ.Α.
ñ Την απόρριψη της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα και τους O.Τ.Α.

µέσω των Σ.∆.Ι.Τ.
ñ Την άµεση βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε πρόγραµµα, κοινωνικό έλεγχο και

συµµετοχή των εργαζοµένων.
ñ Την αντικειµενικότητα του συστήµατος προσλήψεων (ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π. όχι στις

διαβλητές διαδικασίες µε το σύστηµα της συνέντευξης και των φωτογραφικών διατά-
ξεων), την κατάργηση του θεσµού των εκτάκτων και των Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου.

ñ Τη συνεχή επιµόρφωση των Υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ñ Την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νοµοθεσίας, για να απαλλαγεί ο πολίτης και ο

εργαζόµενος από την πολυνοµία.
ñ Την αποκέντρωση και µεταφορά αρµοδιοτήτων και πόρων στην Αυτοδιοίκηση, στην

Περιφέρεια.

™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

Απέναντι στην πολιτική της σηµερινής κυβέρνησης οι εργαζόµενοι δεν έχουν άλλη επι-
λογή από τον αγώνα και την ενότητα, την αντίσταση µέσα από το οργανωµένο συνδικαλιστικό
κίνηµα.

Η µαζική συµµετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων µας στα Υπηρε-
σιακά Συµβούλια αποτελεί στάση ευθύνης και ουσιαστικής συµβολής στη διαµόρφωση των
εξελίξεων και εκφράζει την απαίτησή µας για δηµοκρατία, διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιο-
σύνη στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Oι εκλογές αυτές µπορεί και πρέπει να δώσουν ηχηρό µήνυµα στις πολιτικές της κυβέρ-
νησης, πολιτικές που υποβαθµίζουν τους θεσµούς,  αφαιρούν δικαιώµατα και κατακτήσεις και
πλήττουν τους εργαζόµενους.

Τώρα µας δίνεται η δυνατότητα να καταψηφίσουµε εκείνους που τα τελευταία χρόνια
συµπεριφέρθηκαν ως κυβερνητικοί εκπρόσωποι και ως τοποτηρητές της διοίκησης και λει-
τούργησαν µε γνώµονα το στενό παραταξιακό και κοµµατικό συµφέρον. Έχουµε ανάγκη από
αιρετούς που να είναι παρόντες στους αγώνες του κλάδου, που να πιστεύουν στο θεσµό των
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, που να µπορούν και να θέλουν να προασπίζονται τα συµφέροντα
των εργαζοµένων. Αιρετούς εκπροσώπους που θα αναδεικνύουν τα προβλήµατα και θα
καταγγέλλουν τις παραλείψεις και τις παρανοµίες και της κυβέρνησης και των αιρετών των
O.Τ.Α. και όσων βρίσκονται σε θέση ευθύνης.

Με ολοκληρωµένες θέσεις, χωρίς συµβιβασµούς, µε αγωνιστική στάση και συνέπεια, η
παράταξή µας θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ουσιαστική στήριξη του θεσµού των Υπηρε-
σιακών Συµβουλίων.

Αγωνιζόµαστε για την προάσπιση της ισονοµίας, την αναβάθµιση του ρόλου και της λει-
τουργίας των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, την ουσιαστική συµµετοχή στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων, τη διεύρυνση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων όλων των εργαζόµενων στη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.



™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – O.Τ.Α. διεκδικεί και πάλι την ψήφο σας µε συγκεκριµένους στόχους και
στρατηγική.

Oι εκπρόσωποί µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια δεσµευόµαστε να λειτουργούν µε τις
πιο κάτω αρχές:
ñ Να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και δράση µε όλους τους συναδέλφους.
ñ Να συνεργάζονται στενά µε το συνδικαλιστικό κίνηµα των εργαζοµένων στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων των συναδέλ-
φων.

ñ Να λειτουργούν πάντοτε µε γνώµονα τη νοµιµότητα και τις αποφάσεις του κλάδου.
ñ Να επιβάλλουν τη διαφάνεια και την αντικειµενικότητα, µε τη συνεχή και δυναµική

παρουσία, την εντιµότητα και το κύρος τους.
ñ Να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν στον κλάδο κάθε αυθαιρεσία της ∆ιοίκησης.
ñ Να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική υπεράσπιση των συµφερόντων των συναδέλφων,

µε την εµπειρία, τις γνώσεις και την επάρκειά τους.
ñ Να απορρίπτουν πρακτικές ενσωµάτωσης στη ∆ιοίκηση και χρησιµοποίησης του

θεσµού για τη συγκρότηση προσωπικών µηχανισµών.

™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – O.Τ.Α. και αυτή τη φορά προβάλει για τις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων,
συνδικαλιστικά στελέχη µε πείρα και γνώση, µε διοικητική ικανότητα, αποφασισµένα να ανα-
µετρηθούν µε τη γραφειοκρατία, να επιβάλλουν τη διαφάνεια στις αποφάσεις, να διασφαλί-
σουν τη νοµιµότητα και να προασπίσουν αποτελεσµατικά τα συµφέροντα των συναδέλφων.

Στη µεγάλη αυτή προσπάθεια είναι απαραίτητη και η δική σου συµµετοχή στηρίζοντας µε
την ψήφο σας το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – O.Τ.Α.

Kάθε ψήφος στην Π.Α.Σ.Κ.Ε. – O.Τ.Α. µας δεσµεύει να συνεχίσουµε τον αγώνα που όλοι
πρέπει να δώσουµε ενάντια στην προσπάθεια κατάργησης του ∆ηµόσιου και Κοινωνικού
Χαρακτήρα των υπηρεσιών των O.Τ.Α. και την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική.
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