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Συνάδελφοι,

ΗΗ  ΠΠ..ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..ΕΕ..  ––  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  ααππεευυθθύύννεειι  θθεερρμμόό,,  σσυυνναα--
δδεελλφφιικκόό  κκααιι  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχααιιρρεεττιισσμμόό σε όλους τους
εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
δίνουν καθημερινά τον αγώνα της αντίστασης στην
νεοφιλελεύθερη κυβερνητική θύελλα πποουυ  εεππιιχχεειι--
ρρεείί  νναα  ““σσααρρώώσσεειι””  κκααιι  νναα  δδιιααλλύύσσεειι  τταα  ππάάνντταα  σσττοο
ππέέρραασσμμαα  ττηηςς  ααπποο  ττηη  χχώώρραα..

ΗΗ  ΠΠ..ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..ΕΕ..  ––  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  σσττηηρρίίζζεειι  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  κκααιι
ττιιςς  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν στο Δημόσιο και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση που μάχονται να διατηρή-
σουν τταα  ββαασσιικκάά  κκααιι  θθεεμμεελλιιώώδδηη  εερργγαασσιιαακκάά,,  αασσφφααλλιι--
σσττιικκάά  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα,,  δδίίννοοννττααςς  κκααθθηημμεε--
ρριιννάά  ττηη  μμάάχχηη::

■ ΓΓιιαα  ττηηνν  ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ  σσττηηνν  ππρράάξξηη  ττοουυ  ΑΑννττιιαασσφφααλλιι--
σσττιικκοούύ  ΝΝόόμμοουυ  ((33665555//22000088)),,  που ισοπεδώνει και
ακυρώνει ότι έχει κατακτηθεί διαχρονικά στην
Κοινωνική Ασφάλιση. Στηρίζει το σύνολο των
εργαζομένων και των πολιτών σε όλη τη χώρα
που ένωσαν τη φωνή και την οργή τους στα
μεγαλύτερα συλλαλητήρια που έγιναν από τη
μεταπολίτευση και μετά ααππααιιττώώννττααςς  ττηηνν  αανναα--
ττρροοππήή  ααυυττήήςς  ττηηςς  ααννττεερργγααττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς..

■ ΤΤωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττιιςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττωωνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..
πποουυ  ααννττιιππααλλεεύύοουυνν,,  ααππεερργγοούύνν  κκααιι  ααγγωωννίίζζοοννττααιι
για τη διασφάλιση της εργασίας τους, την
κατάργηση των Επιχειρήσεων και τη μεταφορά
των αρμοδιοτήτων τους στους Ο.Τ.Α..  ΓΓιιαα  ττοο
δδιικκααίίωωμμαα  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα  κκααιι  ττηηνν  υυππεερράάσσππιισσηη  ττοουυ
ΔΔηημμόόσσιιοουυ  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΧΧααρραακκττήήρραα  ττωωνν  υυππηη--
ρρεεσσιιώώνν  ττωωνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..,,  γγιιαα  εεννιιααίίοουυςς  όόρροουυςς  ααμμοοιιββήήςς
κκααιι  εερργγαασσίίααςς..

■ ΤΤωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σστταα  ΒΒΑΑΡΡΕΕΑΑ  κκααιι  ΑΑΝΝΘΘΥΥΓΓΙΙΕΕΙΙΝΝΑΑ
ΕΕππααγγγγέέλλμμαατταα  πποουυ  μμεε  ττηη  δδυυννααμμιικκήή  ππααρροουυσσίίαα
ττοουυςς στις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας
κατάφεραν να υλοποιήσουν στο μισό την πρό-
ταση για την ένταξή τους στα Β.Α.Ε. σσαανν  μμιιαα
μμιικκρρήή  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  όόλλοουυ  ττοουυ  κκλλάά--
δδοουυ..

■ ΌΌλλωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίί--
κκηησσηη  πποουυ  ααννττιιττάάχχθθηηκκαανν  σσττηηνν  ππρρώώττηη  ππρροοσσππάά--
θθεειιαα της κυβέρνησης και των αιρετών για την
ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των Στερεών

Αποβλήτων. ΗΗ  δδυυννααμμιικκήή  κκααιι  ααπποοφφαασσιισσττιικκήή
ααννττίίδδρραασσηη  ΟΟΛΛΩΩΝΝ  μμααςς  ττηηνν  ααππέέττρρεεψψεε  ππρροοσσωωρριιννάά
κκααιι  ααννάάγγκκαασσεε  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  σσεε  οοππιισσθθοοχχώώ--
ρρηησσηη..

■ ΤΤωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  πποουυ  κκααθθηημμεερριιννάά  δδιιεεκκδδιικκοούύνν
ττηηνν  εερργγαασσίίαα,,  ττηηνν  αασσφφάάλλιισσηη,, τη συνταξιοδοτική
προοπτική ενάντια στην ασκούμενη πολιτική
της ευελιξίας, της μερικής και ανασφάλιστης
εργασίας, των ενοικιαζόμενων εργαζομένων,
ττηηςς  ιισσοοππέέδδωωσσηηςς  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  κκααιι  θθεεμμεελλιιωωδδώώνν
εερργγαασσιιαακκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  μμααςς..

Συνάδελφοι,

Ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη μεταπολιτευτική
περίοδο δδεενν  εείίχχααμμεε  ττέέττοοιιεεςς  κκααιι  ττόόσσεεςς  δδρρααμμααττιικκέέςς
κκααιι  ββάάρρββααρρεεςς  ααννααττρροοππέέςς στα εργασιακά, ασφαλι-
στικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των
εργαζομένων.

Ότι δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει η διακυβέρ-
νηση του 1990 -1993 έέρρχχεεττααιι  ηη  σσηημμεερριιννήή  κκυυββέέρρ--
ννηησσηη  ττηηςς  ΝΝ..ΔΔ..  νναα  ττοο  σσυυννεεχχίίσσεειι..

Η ασκούμενη οικονομική και φορολογική πολι-
τική ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  ττηηνν  ππιιοο  ββίίααιιηη  κκααιι  άάδδιικκηη  ααννααδδιιαα--
ννοομμήή  ττοουυ  ππλλοούύττοουυ..

ΟΟιι  φφττωωχχοοίί  γγίίννοοννττααιι  φφττωωχχόόττεερροοιι  κκααιι  οοιι  ππλλοούύσσιιοοιι
ππλλοουυσσιιόόττεερροοιι.. Τα ποσοστά της φτώχειας στη χώρα
μας, ξεπέρασαν το 20%. Πάνω από 2.000.000
συμπολίτες μας ζουν πλέον κάτω από τα όρια αυτά,
θθυυμμίίζζοοννττααςς  εεπποοχχέέςς  ττοουυ  11995500..

Με την ανοχή και την καθοδήγηση της κυβέρ-
νησης λλεεηηλλααττήήθθηηκκαανν  τταα  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκάά  μμααςς  ΤΤααμμεείίαα
με τα δομημένα κρατικά ομόλογα, εεννώώ  οο  ΝΝόόμμοοςς  γγιιαα
ττιιςς  εεννοοπποοιιήήσσεειιςς  ττοουυςς  έέδδωωσσεε  ττηη  χχααρριισσττιικκήή  ββοολλήή..

ΗΗ  αακκρρίίββεειιαα  οορργγιιάάζζεειι  κκααιι  ηη  κκεερρδδοοσσκκοοππίίαα  κκάάννεειι
ππάάρρττυυ  σσττηηνν  ααγγοορράά.. Ο πληθωρισμός ξεζούμισε
εργαζόμενους και συνταξιούχους κκααιι  ττοουυςς  οοδδηηγγεείί
σστταα  όόρριιαα  ττηηςς  εεξξααθθλλίίωωσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  φφττώώχχεειιααςς..

Η κυβερνητική πολιτική εξαντλείται στις διαπι-
στώσεις και στις ανιστόρητες εκτιμήσεις των κανό-
νων της αγοράς και του ανταγωνισμού. ΤΤαα  κκααρρττέέλλ
κκααιι  ττιιςς  εεννααρρμμοοννιισσμμέέννεεςς  ππρραακκττιικκέέςς  ττιιςς  δδιιααχχεειιρρίίζζοο--
ννττααιι  οοιι  κκοουυμμππάάρροοιι  κκααιι  τταα  κκάάθθεε  λλοογγήήςς  γγααλλάάζζιιαα  ττρρωω--
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κκττιικκάά..  Χωρίς να τιμωρείται ουσιαστικά κανένας
γιατί η “ανεξάρτητη δικαιοσύνη” ασχολείται με τους
απεργούς και τις απεργίες κκααιι  δδεενν  έέχχεειι  χχρρόόννοο  γγιιαα
ααυυττάά  τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  εεγγκκλλήήμμαατταα..

Συνάδελφοι,

Οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις των εργα-
ζομένων και της κοινωνίας, ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηη
γγννωωσσττήή  μμέέθθοοδδοο  ττηηςς  ααυυθθααιιρρεεσσίίααςς  κκααιι  αασσττυυννοομμοοκκρραα--
ττίίααςς..

ΕΕννεερργγοοπποοιιήήθθηηκκαανν  οοιι  κκαατταασσττααλλττιικκοοίί  μμηηχχααννιισσμμοοίί
ττωωνν  ΜΜ..ΑΑ..ΤΤ..  κκααιι  ττωωνν  δδιιώώξξεεωωνν όπως και ο κυβερνητι-
κός προπαγανδιστικός μηχανισμός για την κατασυ-
κοφάντηση των εργαζομένων κκααιι  οο  κκοοιιννωωννιικκόόςς
ααυυττοομμααττιισσμμόόςς  ααλλλληηλλοοεεξξόόννττωωσσηηςς  ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν
οομμάάδδωωνν..

Οι συνταγματικές ελευθερίες και το συνταγμα-
τικό κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας, ββρρίί--
σσκκοοννττααιι  οουυσσιιαασσττιικκάά  υυππόό  αανναασσττοολλήή  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς..

Συνάδελφοι,

Βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην
Ελλάδα μια περίοδο οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήήςς
κκρρίίσσηηςς..

ΕΕίίννααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  ννεεοοφφιιλλεελλεεύύθθεερρηηςς
πποολλιιττιικκήήςς,, της απελευθέρωσης των αγορών μέσα
από την παγκοσμιοποίηση με μοναδικό γνώμονα το
υπερκέρδος.

ΔΔηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν  κκοοιιννωωννιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα,,  μμεεγγάά--
λλεεςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ααννιισσόόττηηττεεςς,,  ααννααττρροοππέέςς  εερργγαασσιιαακκώώνν
σσχχέέσσεεωωνν  και αφαίρεση εργασιακών και δημοκρατι-
κών δικαιωμάτων. Ο ρόλος του κράτους άλλαξε, η
Δημόσια Διοίκηση κκααιι  ηη  ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  υυπποο--
ββααθθμμίίσσττηηκκεε..

Στον Ευρωπαϊκό χώρο μετά από μια περίοδο
επικράτησης του Κράτους πρόνοιας, ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό
μμοοννττέέλλοο  ααλλλλάάζζεειι  κκααιι  ηη  πποολλιιττιικκήή  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηηςς
ττοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκυυρριιααρρχχεείί..

Ακρίβεια, ανεργία, στρεβλή ανάπτυξη, οικολο-
γική σπατάλη, ελαστικές σχέσεις εργασίας εείίννααιι  οοιι
εεππιιππττώώσσεειιςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  μμεεττααββοολλήήςς..

ΟΟιι  ππεερρίίφφηημμεεςς  ««μμεεττααρρρρυυθθμμίίσσεειιςς»»,,  σε όλα τα επί-

πεδα ουσιαστικά δε γίνονται για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη και την κοινωνική συνοχή, ααλλλλάά  γγιιαα  ττηηνν  ππρροο--
ώώθθηησσηη  ττωωνν  δδυυννάάμμεεωωνν  ττηηςς  ααγγοορράάςς  κκααιι  ττοουυ  κκέέρρδδοουυςς..

Με όχημα την ανταγωνιστικότητα οοδδηηγγοούύμμαασσττεε
σσεε  σσύύγγκκρροουυσσηη  ττωωνν  δδυυννάάμμεεωωνν  ττηηςς  ααγγοορράάςς  μμεε  ττιιςς
δδυυννάάμμεειιςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς..

ΟΟιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδυυννάάμμεειιςς  ααννααζζηηττοούύνν  λλύύσσεειιςς,, ανα-
ζητούν ένα άλλο κοινωνικό μοντέλο που το κράτος
θα έχει τον ρυθμιστικό του ρόλο με στόχο τον εεππαα--
ννααππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττηηςς  σσχχέέσσηηςς  ««κκιιννήήμμααττοοςς  ––  δδιιαακκυυ--
ββέέρρννηησσηηςς»»  κκααιι  ««κκρράάττοουυςς  ––  κκοοιιννωωννίίααςς  ––  πποολλίίττηη»»..

Το κράτος θα έχει ρόλο όχι μόνο μέσα από την
φορολογική πολιτική για τη δίκαιη αναδιανομή του
εισοδήματος ααλλλλάά  κκααιι  ττηηςς  ααννααδδιιααννοομμήήςς  ττηηςς  κκοοιιννωω--
ννιικκήήςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς..

Είναι ο ρόλος του κοινωνικού κράτους με την
ανάπτυξη κοινωνικών δομών και ταυτόχρονη
αύξηση των δαπανών για Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια
μμεε  μμιιαα  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  κκααιι  ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη
ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή,,  λλεειιττοουυρργγιικκήή  κκααιι  πποοιιοοττιικκάά  ααννααββααθθ--
μμιισσμμέέννηη..

Συνάδελφοι,

ΣΣήήμμεερραα    οοιι  λλααοοίί  σσεε  πποολλλλέέςς  χχώώρρεεςς  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ,,
σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  κκααιι  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς,, αντιμετωπίζουν το
φάσμα της φτώχειας, της περιθωριοποίησης, της
ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού κκααιι  σσττεε--
ρροούύννττααιι  ββαασσιικκώώνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  ααγγααθθώώνν  όόππωωςς  ηη  ΥΥγγεείίαα
κκααιι  ηη  ΠΠααιιδδεείίαα..

Σήμερα οι εργαζόμενοι στη χώρα μας βρίσκο-
νται αντιμέτωποι με μια κυβερνητική πολιτική που
συνεχίζει τη λιτότητα την ώρα της κρίσης, πποουυ  εεππιι--
μμέέννεειι  σσττιιςς  ααννττιιαασσφφααλλιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς,, τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, την περικοπή και άλλων δικαιωμάτων, με
νέα ένταση και μορφές (Σ.Δ.Ι.Τ.) πποουυ  ββααθθααίίννοουυνν  ττηηνν
υυπποοββάάθθμμιισσηη  κκααιι  ττηη  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττωωνν
ΔΔηημμοοσσίίωωνν  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν και εμπο-
ρευματοποιούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την
Παιδεία και την Υγεία.

Σήμερα οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και τους
Ο.Τ.Α. κκιιννδδυυννεεύύοουυνν  νναα  μμεείίννοουυνν  χχωωρρίίςς  εεφφάάππααξξ  κκααιι
σσττοοιιχχεειιώώδδηη  υυγγεειιοοννοομμιικκήή  ππεερρίίθθααλλψψηη..
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Μέσα από αυτό το πολιτικό σκηνικό οι δυνά-
μεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. θα συνεχίσουν να
δίνουν καθημερινά τη μάχη και τον αγώνα διεκδι-
κώντας  για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. μαζί
με αυτούς:

■ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ του Δημόσιου και  Κοινωνικού
χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

■ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, με 1.350 ευρώ
κατώτερο βασικό μισθό που να οδηγεί σε
σύγκλιση με τους μισθούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να καλύπτει τις σημερινές αυξημέ-
νες ανάγκες των εργαζομένων στο Δημόσιο
και τους Ο.Τ.Α.

■ ΔΙΚΑΙΟ φορολογικό σύστημα.

■ ΑΠΟΤΡΟΠΗ των ιδιωτικοποιήσεων, κατάρ-
γηση του Νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

■ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ,,  κατοχύρωση του καθολικού,
Δημόσιου αναδιανεμητικού κοινωνικού χαρα-
κτήρα της ασφάλισης με επαναφορά και διεύ-
ρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
μας δικαιωμάτων. Να αναλάβει η κυβέρνηση
τις υποχρεώσεις της στo Τ.Π.Δ.Υ. και να μη
μεταφέρει στις πλάτες των εργαζομένων τα
βάρη για την κατάρρευσή του.

■ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
που ενεργοποιούνται σε βασικές αρμοδιότητες
της Τοπικής Αυτοδιοίκηση – Υποχρεωτική
μεταφορά του προσωπικού..

■ ΕΝΙΑΙΟ πλαίσιο αμοιβών και όρων απασχό-
λησης για το προσωπικό των Επιχειρήσεων
των Ο.Τ.Α. 

■ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών στους Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α. για τη συνέχιση
των Προνοιακών Δομών και την τακτοποίηση
του προσωπικού που ήδη υπηρετεί.

■ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ μόνιμου Προσωπικού με διαδι-
κασίες αξιοκρατικές. Κατάργηση του θεσμού
των εκτάκτων. Λέμε ΟΧΙ στις ελαστικές σχέσεις
εργασίας (μερική απασχόληση, STAGE κ.λ.π.).
Άμεση μονιμοποίηση των εργαζομένων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου. Κατάργηση των Συμβάσεων Μίσθω-
σης Έργου.

■ ΕΝΙΑΙΑ μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας στους
Ο.Τ.Α.

■ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ του συνόλου της πρότασής
μας για τα Β.Α.Ε. στους εργαζόμενους των
Ο.Τ.Α. – Αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού
πλαισίου για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην
Εργασία. – Πλήρη αναγνώριση του εργατικού
ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθέ-
νειας.

■ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ και διεύρυνση των συλλο-
γικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων των
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

X·ÓÈ¿, ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2009
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