
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ
 Κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και υποχρεωτική με-
ταφορά προσωπικού και αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες των 
Δήμων.

 Αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας εκχώρησης 
της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ι.Τ., Φο.Δ.
Σ.Α. ως Α.Ε.) σε ιδιώτες και επιστροφή της αρμοδιότητας της 
Ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α.

 Να μπει τέλος στις συνεχείς αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων για την ιδιωτικοποίηση του Ηλεκτροφωτισμού 
(LED) και των υπηρεσιών Πρασίνου.

 Συνέχιση και διεύρυνση της λειτουργίας των Προνοιακών 
Δομών των Ο.Τ.Α., τακτοποίηση του προσωπικού που ήδη 
υπηρετεί πολλά χρόνια σε αυτές. 

 Αντιμετώπιση της κακής οικονομικής κατάστασης των 
Ο.Τ.Α. (συνεχείς περικοπές των πόρων που έχουν ξεπεράσει 
το 65%), που την εποχή της αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού (COVID-19) οι δαπάνες τους αυξήθηκαν ση-
μαντικά.

 Τέλος, σε κάθε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
των Ο.Τ.Α. άμεση ή έμμεση. Κατάργηση κάθε σχετικής δι-
άταξης με την ίδρυση και λειτουργία των «Αναπτυξιακών 
Οργανισμών».
Και στην νέα αυτή προσπάθεια, στο επίκεντρο, θα πρέπει 

να βρίσκεται ο Δημότης που προσπαθεί μέσα σε ένα πρωτο-
φανές οικονομικό περιβάλλον να επιβιώσει. Και φυσικά δεν 
μπορεί να αγνοηθεί εκείνος ο παράγοντας που την επόμενη 
ημέρα θα κληθεί ουσιαστικά να εφαρμόσει τα όσα θα απο-
φασιστούν, το έμψυχο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Παράγοντας που έχει απαξιωθεί εσκεμμένα τόσο από τις μέχρι 
σήμερα κυβερνήσεις όσο και από μεγάλη μερίδα Αιρετών. 

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης 
κρίσεων, όπως η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού και οι 
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.). Βρίσκονται 
και θα συνεχίσουν όσο περνάει από το χέρι τους να βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή, δίπλα στον Δημότη, δίπλα στον Πολίτη και 
την Κοινωνία.

Η αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων είναι λοιπόν 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτό-
νομη και δυνατή. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να ικανοποι-
ηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων που συνοψίζονται στα 
εξής για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα:

 Υποχρεωτική σύνταξη νέων σύγχρονων Οργανισμών 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), σε όλους τους Ο.Τ.Α. όπου 
θα προβλεφθούν εκ νέου κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα 
με τις ανάγκες κάθε Δήμου για την σωστή λειτουργία του.

 Προκήρυξη μονίμων θέσεων εργασίας και οικονομική 
ενίσχυση των Δήμων. Κατάργηση των ευέλικτων και 
ελαστικών μορφών εργασίας. 

 Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων 
που μέσω της απαξίωσής του, αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους και δημότες.

 Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και εφαρμο-
γή των Σ.Δ.Ι.Τ.

 Νέο δίκαιο μισθολόγιο, με ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους 
τους εργαζόμενους.

 Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
 Υπολογισμός της διετίας 2016-2017 στην μισθολογική εξέ-
λιξη των εργαζομένων.

 Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και στους εργαζό-
μενους του Δημοσίου Τομέα.

 Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών 
που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

 Καμιά περικοπή των δικαιούχων του Επιδόματος Επικίν-
δυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο πλαίσιο των δεσμεύ-
σεων της κυβέρνησης. Ένταξη στους δικαιούχους του Επι-
δόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και άλλων 
κατηγοριών εργαζομένων των Ο.Τ.Α. που άδικα έχουν απο-
κλειστεί.

 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4354/2015 σχετικά με 
την μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε να συνεχιστεί η 
χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων.

 Ένταξη νέων κατηγοριών εργαζομένων στο ασφαλιστικό 
και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιει-
νών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3660/2008.

 Αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφά-
λεια στην Εργασία. Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μη-
χανισμών του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρε-
σίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να μην προ-
στεθούν και άλλα θύματα στον μακρύ κατάλογο εργατικών 
ατυχημάτων. 

 Πλήρης αναγνώριση τώρα του Εργατικού Ατυχήματος και 
της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζόμενους των 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

 Άμεση πρόσληψη Ιατρών Εργασίας (Ι.Ε.) και Τεχνικών 
Ασφαλείας (Τ.Α.) σε όλους τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Αντί να εφαρμοστούν μέτρα και πολιτικές που στο επί-
κεντρό τους να έχουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία, 
που βρίσκεται σήμερα υπό κατάρρευση, εφαρμόζονται μέτρα 
ενάντια στα μικρομεσαία νοικοκυριά.

Η καθημερινότητα έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, ενός πολέμου που ξεκίνησε με την 
εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της γειτονικής χώρας, με τί-
μημα το αίμα αθώων ανθρώπων. Προκαλούνται επίσης νέα 
κύματα προσφύγων και φτώχεια. Φτώχεια που απλώνεται σε 
όλον τον κόσμο, με τα βασικά κοινωνικά αγαθά να παίρνουν 
«φωτιά», τους εργαζόμενους να εξαθλιώνονται και το λαϊκό 
εισόδημα να εξανεμίζεται.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση αντί ουσιαστικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ακρίβειας εργαλειοποιεί τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, αφενός για να αποποιηθεί τις δικές της ευ-
θύνες για την φτώχεια και την απομείωση των μισθών των 
εργαζομένων και αφετέρου για να συνεχίσει την αντεργατική 
και νεοφιλελεύθερη πολιτική της.

Κι όλα αυτά, ενώ δώδεκα (12) χρόνια τώρα, οι εργαζό-
μενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικά στο Δημόσιο 
και Ιδιωτικό Τομέα υφίστανται λόγω μνημονίων δραματικές 
μειώσεις στους μισθούς τους, κατακρεούργηση των δικαι-
ωμάτων τους και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους εξαθλί-
ωσης. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πώς δήθεν βγήκαμε από τα 
μνημόνια, αλλά συνεχίζει να στοχοποιεί τους εργαζόμενους, 
να κρατά «παγωμένους» τους μισθούς και να ξεπουλά την 
Δημόσια και Δημοτική περιουσία. Ούτε καν στο αίτημα για κα-
τάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και στο Δημόσιο, όπως 

συμβαίνει στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν ανταποκρίθηκε. Μισθοί, 
συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα έχουν περικοπεί δραματικά, 
ενώ άλλα έχουν καταργηθεί, όπως ο 13ος και 14ος μισθός. 
Αντίθετα, τα μόνα που αυξήθηκαν είναι τα όρια ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, η ανεργία, οι φόροι.

Η κυβέρνηση αγνοώντας επιδεικτικά τους εργαζόμενους 
και αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες τους, βασιζόμενη 
σε δήθεν «Ευρωπαϊκά μοντέλα και εμπειρία», «στρουθοκα-
μηλίζοντας» μπροστά στις άθλιες εργασιακές συνθήκες που 
δεν λαμβάνουν υπόψιν τους στο παραμικρό τις βασικές αρχές 
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θεωρεί πως η συγκυ-
ρία είναι ευνοϊκή προκειμένου να «περάσει» την μνημονιακή 
επιταγή για πετσόκομμα του Επιδόματος Επικίνδυνης και Αν-
θυγιεινής Εργασίας σε χιλιάδες σήμερα δικαιούχους!

Το Πόρισμα της Επιτροπής οδηγεί για ακόμη μία φορά σε 
μείωση αποδοχών, την στιγμή μάλιστα που το εισόδημα των 
εργαζομένων πλήττεται από την τεράστια άνοδο των τιμών 
στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., στα καύσιμα και στα είδη πρώτης 
ανάγκης. Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να συνεχίζουν από τους 
πετσοκομμένους τους μισθούς (όσοι ακόμη έχουν δουλειές 
και μισθούς) να πληρώνουν τις δυσθεώρητες αυτές αυξήσεις 
για να μην θιγεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και τα κεκτη-
μένα δικαιώματα χρόνων έχουν καταστρατηγηθεί εις βά-
ρος όλων των εργαζόμενων του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού 
Τομέα. Το Κοινωνικό κράτος διαλύεται, ο Δημόσιος πλούτος 
της χώρας μας εκποιείται, ενώ τα δάνεια στα οποία είμαστε 

Συνεχίζουμε να βιώνουμε μια πρωτοφανή επίθεση των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών και των συντεταγμένων εκφραστών τους σε βάρος των Δημοσίων 
αγαθών, του Κοινωνικού κράτους, της μισθωτής εργασίας, της ίδιας μας 
της ζωής. Μια βίαιη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας προς όφελος 
του κεφαλαίου. Παρά δήθεν την λήξη των Μνημονίων, στη χώρα συνεχίζει 
να εφαρμόζεται η ίδια συνταγή που οδηγεί τον... ασθενή στο θάνατο αντί στην 
ανάρρωση.

Η οικονομική κρίση και η ακραία νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της έχουν προ-
καλέσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα: Ανεργία, διάλυση του συστήματος 

Υγείας, Παιδείας κ.λπ. και ισοπέδωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των ερ-
γαζομένων στους χώρους εργασίας. Άμεση εφαρμογή της 
πρότασης της Επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 
για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

 Εκσυγχρονισμός των Μέσων Ατομικής Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Αυτόμα-
το σύστημα ποινών, διοικητικών, πειθαρχικών και οικονο-
μικών, σε όσους Δήμους δεν χορηγούν τα προβλεπόμενα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).

 Άμεσα υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.
Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προ-
σωπικό Δημοσίου Δικαίου που θα καλύπτει τις πραγ-
ματικές ανάγκες των εργαζομένων και θα διασφαλίζει τα 
κατοχυρωμένα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες 

πολλών χρόνων. Θεσμική κατοχύρωση των Σ.Σ.Ε. και των 
Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράφει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις 
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρατία και 
αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις μνημονιακές δεσμεύ-
σεις που επιβάλλουν την συρρίκνωση και την κατάργηση 
δομών-υπηρεσιών των Δήμων. Αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων από τις συνεχείς αλλαγές στην Νομοθεσία για το 
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.).

 Επαναφορά του 37 ½ ώρου χωρίς περικοπές στις αποδο-
χές.

 Άμεση αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που 
έχουν δημιουργηθεί με την διάσπαση των Δήμων στην 
Κέρκυρα, στη Λέσβο, στη Σάμο, στην Κεφαλλονιά και στον 
πρώην Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ

για 
Ο.Τ.Α. ΙΣΧΥΡΟΥΣ με

ΔΗΜΟΣΙΟ και 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για την επιβίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε, να μπει οριστικά τέλος σε όλες τις τακτι-
κές και τις πολιτικές που ισοπεδώνουν τα πάντα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι για 
να μην επιτραπεί να γίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση βορά των εργολάβων, εγχώριων και μη. Είναι χρέος μας να αντιστα-
θούμε σθεναρά σε όσους μεθοδεύουν να ξεπουλήσουν τις υπηρεσίες σε ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των δημοτών. 
Σήμερα που η οικονομική και η πολιτική πορεία της χώρας εξακολουθεί να χαράσσεται από νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαία η δυναμική και ενισχυμένη παρουσία της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στη λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Είναι ανάγκη των καιρών να θέσουμε ξεκάθαρους 
στόχους, να διαμορφώσουμε τρόπους μαζικής και ουσιαστικής συμμετοχής στη δράση και στη διαμόρφωση θέσεων 
και πολιτικών, στη βάση της πάγιας θέσης μας για ένα ακομμάτιστο και ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

      Ενισχύουμε

         Δυναμώνουμε

             Ψηφίζουμε

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.»

      Ενισχύουμε

         Δυναμώνουμε

             Ψηφίζουμε

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.»

ΑΥΤΟΝΟΜΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Η μέχρι τώρα ιστορία, μας έχει δείξει ότι μόνο όταν  
αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε έχουμε και κατακτήσεις.



υπόχρεοι οι περισσότεροι εργαζόμενοι γίνονται «κόκκινα» και 
περνούν σε κερδοσκοπικά ξένα συμφέροντα.

Στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών βρέθηκε 
από την πρώτη στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι εργαζό-
μενοι στους Ο.Τ.Α. συκοφαντήθηκαν, τα Δημόσια και Κοινω-
νικά αγαθά απαξιώθηκαν, για να παραδοθούν στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία ως εμπορεύσιμα είδη και να εξυπηρετηθούν οι 
απανταχού κερδοσκόποι.

Αυτό που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και σε όλο το 
Δημόσιο, είναι η νεοφιλελεύθερη εμμονή στο επιτελικό κρά-
τος-επιτελικός Δήμος. 

Η νέα «φάμπρικα» είναι οι «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» 
με την μορφή Ανώνυμων Διαδημοτικών Εταιρειών που στή-
νουν Δημοτικές Αρχές, υπό την ανοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. και την 
καθοδήγηση της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας, με στόχο να υποβαθμίσουν, απαξιώσουν και 
υπονομεύσουν τους Δήμους, παραδίδοντας τις αρμοδιότητες 
και τις υπηρεσίες τους βορά στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Πρόκειται για ένα καλοστημένο σχέδιο αρπαγής των αρ-
μοδιοτήτων και των υπηρεσιών των Δήμων και στόχο να 
ενισχυθεί το κεφάλαιο με το υστέρημα των πολιτών. Αφού 
πρώτα έχουν απαξιώσει τους Δήμους, αφήνοντας τους χωρίς 
το απαιτούμενο προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, 
έρχονται να παρουσιάσουν ως «σωτήρες» Εταιρείες που εκ-
προσωπούν φίλια συμφέροντα.

Αδιαφορούν για την καταστρατήγηση των διατάξεων περί 
προσλήψεων και αμοιβών του προσωπικού, παρακάμπτουν 
τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο δήθεν υπερασπίζονται, 
γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τη νομιμό-
τητα και βεβαίως τους απαραίτητους ελέγχους που θυμού-
νται όταν τους βολεύει. Προέχει να βολέψουν τους αρεστούς 
και τους φίλους και βεβαίως να ξεπουλήσουν τα «φιλέτα» των 
Δημοτικών υπηρεσιών στα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμ-
φέροντα. Δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα παρά μόνο την 
τσέπη τους. Κι όταν αυτή δεν γεμίζει, τότε βάζουν ένα «λου-
κέτο» στην Ανώνυμη Διαδημοτική Εταιρεία και μεταφέρουν το 
κόστος στις πλάτες των πολιτών. 

Η υπερφορολόγηση, η ανεργία, η «μαύρη» και αδήλωτη 
εργασία, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, οι ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η παράδοση των «κόκ-
κινων» δανείων στα funds και οι κατασχέσεις σπιτιών, απο-
τελούν τον κεντρικό κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οραματίζεται ένα κράτος 
που ουσιαστικά θα εποπτεύει τις αρμοδιότητες που θα ασκούν 
Ιδιωτικές Εταιρείες, ενώ για τις ανάγκες του θα προσλαμβάνει 
κυρίως προσωπικό με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Επίσης, 
για το σύνολο της πολιτικής που εφαρμόζει θεωρείται ως δε-
δομένη όλη η προηγούμενη μνημονιακή πολιτική, στην οποία 
«πατάει» για να την «ολοκληρώσει».

Η κυβερνητική πολιτική έχει καταλυτικές επιπτώσεις στο 
Κοινωνικό κράτος, τόσο στην έκτασή του, όσο και στην ποι-
ότητά του. Οι κοινωνικές αντιθέσεις ενισχύονται χωρίζοντας 
τους πολίτες σε εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα να αποταθούν σε ιδιωτικές δομές για θέματα Πρόνοιας, 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και σε εκείνους που καταδικάζο-
νται σε εξαθλίωση φυσική και πνευματική, αφού χωρίς καμία 

οικονομική δυνατότητα δεν μπορούν να προσφύγουν για τα 
βασικά Κοινωνικά δικαιώματα σε αντίστοιχες κρατικές δομές.

Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι συνεχίζουμε 
να δεχόμαστε μία πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά 
και στα υπόλοιπα δικαιώματά μας. Επίθεση την οποία 
αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια.

Μπροστά σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα του σκλη-
ρού καπιταλισμού που κατεδαφίζει όλα τα εργασιακά δικαι-
ώματα και τα κεκτημένα με αιματηρούς αγώνες, καλούμαστε 
να ανασυγκροτηθούμε και να αγωνιστούμε για την επανασύ-
σταση του κοινωνικού κράτους και για την επανακατάκτηση 
των αγαθών που οφείλουν και πρέπει να είναι Δημόσια.

Για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος απαιτείται ανατρο-
πή αυτών των πολιτικών και των αντιλήψεων τόσο σε Εθνι-
κό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη στήριξη του Κοι-
νωνικού κράτους σε περίοδο οικονομικής κρίσης απαιτείται 
επαρκής χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών που να 
προστατεύει τα κοινωνικά αγαθά. Οι συγχωνεύσεις-καταργή-
σεις Κοινωνικών Δομών είναι στην ίδια λογική συρρίκνωσης 
των Δημόσιων και Κοινωνικών αγαθών. Η πολιτική αυτή συ-
νοδεύεται από τη δραστική μείωση των εργαζομένων σε αυ-
τές και την στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα.

Κεντρικός πολιτικός στόχος είναι πρωτίστως η ολοκλη-
ρωτική απαξίωση των Κοινωνικών υπηρεσιών, η ιδιωτικο-
ποίησή τους και η ανταποδοτικότητα που θα επιφέρει μετακύ-
λιση του κόστους για μια ακόμη φορά στον ήδη εξαθλιωμένο 
πολίτη.

Με τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό Νόμο (Ν.1264/1982) 
επιδιώκουν να βάλουν τους εργατικούς αγώνες στο γύψο 
και να νομιμοποιήσουν την εργοδοτική τρομοκρατία. Προ-
ωθούν τον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, με 
αιχμή τη διευκόλυνση απολύσεων συνδικαλιστών και δίνουν 
αποφασιστικό χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, αφού επι-
βάλλεται εκτός από τον απαράδεκτο τρόπο της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας και η νόμιμη απεργοσπασία για τους περισσότε-
ρους κλάδους. 

Θέλουν συνδικάτα «κοινωνικούς εταίρους», να κάθονται 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνούν σε 
όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις. Απλούς παραστάτες στην 
παρέλαση των αντιλαϊκών Νόμων που ξηλώνουν κάθε εργα-
σιακό και συνδικαλιστικό δικαίωμα.

Η κυβέρνηση ομολογεί κυνικά ότι αποτελεί προαπαιτού-
μενο η ισοπέδωση κορυφαίων εργατικών κατακτήσεων για 
να δώσει νέο πακτωλό χρημάτων στα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, για να στηριχθούν οι Τράπεζες και να συνεχίσουν το 
μακάβριο έργο των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών 
της περιουσίας του λαού που υποφέρει, για νέες επενδύσεις 
σε τομείς της οικονομίας που εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη 
στους ήδη «έχοντες και κατέχοντες».

Είναι σαφές πως το υπάρχον πολιτικό σύστημα ακόμη 
και σήμερα δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη εναλλακτική 
πρόταση διεξόδου από την συνεχόμενη κρίση και προοπτικής.

Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να ανακτήσει τον δι-
εκδικητικό, ταξικό, πολιτικό του ρόλο ώστε να ανταποκρι-
θεί με αποτελεσματικότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις των 
καιρών και στις προσδοκίες των εργαζομένων για δυναμική 
διεκδίκηση αποκατάστασης των απωλειών που υπέστησαν τα 
προηγούμενα χρόνια. 

Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αναμόρφωση του 
συνδικαλιστικού κινήματος, μεταφέροντας την εμπειρία 
μας και ευελπιστώντας σε ένα νέο ξεκίνημα που θα 
ανταποκρίνεται στο ρόλο του με αρχές και αξίες. Αξίες 
που οφείλουμε να επαναφέρουμε στο προσκήνιο ώστε ο 
συνδικαλισμός να αποτελέσει ενωτική και δυναμική έκφραση 
των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Η παθητική ακόμα και σήμερα εξάρτηση από τους κομ-
ματικούς μηχανισμούς, η αδιαφάνεια, η λογική των «ημε-
τέρων», το οδήγησαν σε μια παθητική ταύτιση με τα τεκται-
νόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι φαινόμενα που 
πρέπει να εξαλειφθούν.

Ακόμη και μετά από μια σκληρή περίοδο εφαρμογής 
μέτρων εξόντωσης της εργατικής και μικρομεσαίας τάξης 
εξακολουθούν κάποιοι να εμμένουν σε τακτικές συνδικαλι-
στικής έκφρασης και δράσης που έχουν καταδικαστεί στην 
συνείδηση των εργαζομένων. Τακτικές που δεν θέτουν ως 
κύριο στόχο την ανατροπή αυτών των πολιτικών προς όφελος 
των εργαζομένων αλλά επικεντρώνονται στην δυσαρέσκεια 
που προκαλεί η εφαρμογή τους για κομματικούς και ψηφοθη-
ρικούς λόγους. Με την δικαιολογία φαιδρών για τις κρίσιμες 
εποχές αιτιάσεων που περισσότερο «εφευρίσκονται» προκει-
μένου να συνεχίζεται η αγωνιστική διάσπαση και ο κατακερ-
ματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, σε καμία νίκη δεν 
μπορεί να ελπίζει ο εργαζόμενος. 

Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά να καταδικαστεί ο κομματικός, συντεχνιακός και 
γραφειοκρατικός συνδικαλισμός.

Η ανατροπή μιας αντίληψης και μίας θεωρίας που εν 
τέλει υπονομεύουν εκ των έσω τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων, είναι επιτακτική ανάγκη. Εμείς θέλουμε ένα 
συνδικαλιστικό κίνημα, με ευελιξία, αγωνιστικότητα, μα-

χητικότητα και επικοινωνιακά «όπλα» χρήσιμα για την 
ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής λαίλαπας, των 
μέτρων εξόντωσης των Δημοσίων υπαλλήλων, της Κοινωνίας 
γενικότερα.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η δι-
καιολογημένη απογοήτευση πρέπει να αντικατασταθεί από 
ελπίδα που θα φέρει μόνο ο ενωτικός, μαζικός και συγκροτη-
μένος αγώνας των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, οφείλουμε να συντονίσουμε τη δράση μας με τους εργα-
ζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και τα άλλα λαϊκά στρώματα 
και να οργανώσουμε αποτελεσματικούς και νικηφόρους αγώ-
νες απέναντι στο μνημονιακό καθεστώς.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εκφράζει 
τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και 
συμμαχιών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι 
σταθερά προσανατολισμένη σ’ ένα συνδικαλιστικό κίνημα 
Μαζικό-Ταξικό-Αυτόνομο στην υπηρεσία των εργαζομένων 
και της κοινωνίας. Τμήμα του ευρύτερου δημοκρατικού, προ-
οδευτικού κινήματος που συνενώνει κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάμεις με όραμα και στόχο τις αρχές της ελευθερίας, της 
ισότητας, της αλληλεγγύης, της εθνικής ανεξαρτησίας της λαϊ-
κής κυριαρχίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, με 
την έννοια ότι δεν εμφορείται από συντεχνιακές αντιλήψεις 
και πρακτικές αλλά εντάσσει στη δράση του ευρύτερους 
κοινωνικούς στόχους, δημιουργώντας συμμαχίες με 
κοινωνικές δυνάμεις που οι επιδιώξεις τους είναι συμβατές, 
ίδιες ή ταυτόσημες με αυτές των δυνάμεων της εργασίας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν νοείται να εξαρτάται από 
κόμματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν χειραγωγεί-
ται και δεν εντάσσει την στρατηγική και την τακτική του σε 
σχεδιασμούς εκτός των γραμμών του. Είναι αυτόνομο στο 
μέτρο που έχει ρόλο και λόγο. Που αναπτύσσει την δική του 
στρατηγική και υποστηρίζει με τακτικές που εκπορεύονται 
από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους.

Για την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.», το 
ζητούμενο δεν είναι απλά και μόνο η εκτόνωση του θυμού, 
της οργής και της αγανάκτησης αλλά η ουσιαστική αντίσταση 
και αντεπίθεση, η οποία γίνεται όταν την σχεδιάζεις με τη λογι-
κή και αγωνίζεσαι με την ψυχή.

Συνάδελφοι, 
Όλες οι εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις είναι υπό 

αμφισβήτηση, αφού για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και σή-
μερα, απαιτείται η έγκριση των δανειστών. Εξάλλου, είναι 
γνωστό πως καμία νομοθετική ρύθμιση δεν προωθείται στη 
Βουλή, χωρίς προηγουμένως να έχει την έγκρισή τους.

Τα αντιλαϊκά αυτά μέτρα μπορούν να ανατραπούν μόνο με 
ενωτικούς και συντονισμένους αγώνες των εργαζομένων, 
των συνταξιούχων, των νέων, των ανέργων, των 
μικρομεσαίων, των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των 
αγροτών. Για να ξεφύγουμε από αυτόν τον νεοφιλελεύθερο 
«μονόδρομο», χρειάζεται η συστράτευση ΟΛΩΝ μας. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» όπως 
έκανε και στο παρελθόν θα πρωτοστατήσει στις μάχες για την 
ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και την ανάκτηση 
των δικαιωμάτων που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» καλεί και 
τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις να δείξουν και αυτές 
την ωριμότητα, το αίσθημα ευθύνης και κυρίως το σεβασμό, 
καθώς μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορεί να οικοδομήσεις την 
ενότητα, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη. Προϋποθέσεις 
που για μας είναι απαραίτητες για να δοθεί ο συλλογικός αγώ-
νας και συγχρόνως να έχεις νικηφόρο αποτέλεσμα. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι για την παράταξή μας δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη αναφορά σε κόμματα του πολιτικού τοπίου 
ούτε είναι δυνατόν να υπάρχει.

Δεσμευόμαστε:
• Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώ-

να για την αποκατάσταση, προστασία και δι-
εύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών, 
συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμά-
των μας.

• Για την ανατροπή των πολιτικών των μνη-
μονίων και των ακραίων νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών.

• Για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατα-
κτήσεων, των Δημοσίων αγαθών, του Κοι-
νωνικού κράτους.

• Για Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημό-
σιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ

για την 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ και 
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ των

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Είναι λοιπόν  
ανάγκη σήμερα  
περισσότερο από  
κάθε άλλη φορά να  
καταδικαστεί ο  
κομματικός,  
συντεχνιακός και 
γραφειοκρατικός 
συνδικαλισμός.

Συνάδελφοι, 

Για την οργάνωση και τη θετική έκβαση των αγώνων του 
κλάδου μας και όχι μόνο, καθοριστικό ρόλο παίζει η ηγεσία 
του. 

Τα συνδικαλιστικά στελέχη που εκπροσωπούν τη 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» στην Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις καθημερινά να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί 
«ευλογία» τον νεοφιλελεύθερο «μονόδρομο» που επέβαλλαν 
οι δανειστές με τα Μνημόνια. 

«Θύμα» της πολιτικής της η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι 
τραγικές ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις Δημοτικές υπη-
ρεσίες, η παλαίωση-υποβάθμιση και απαξίωση του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού, η περαιτέρω μείωση των πόρων, οι 
αναρίθμητες αρμοδιότητες και το τέρας της γραφειοκρατίας, 
έχουν οδηγήσει τις Δημοτικές υπηρεσίες και τους εργαζόμε-
νους σε αποδυνάμωση, εξουθένωση και εξαθλίωση με απο-
τέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Είχαμε και έχουμε όραμα για την οργανωτική δομή των 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν ανα-
γκαίο να γίνει μία καινούρια αρχή μακριά από τα λάθη και τις 
σκοπιμότητες του παρελθόντος.

Μία νέα προσπάθεια που πρέπει να βασίζεται σε 
ορισμένους πυλώνες όπως:

 Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (Κώδικας Αυτοδιοίκησης) που να υπερα-
σπίζεται το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπη-
ρεσιών των Ο.Τ.Α.

 Άμεση, αξιοκρατική και με διαφάνεια επιλογή Προϊστά-
μενων σε όλες τις οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθ-
μού για να μπει ένα οριστικό τέλος στις αυθαίρετες τοπο-
θετήσεις από τους αιρετούς με την ανοχή του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

 Διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού Κώδικα 
των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, με την συνεχή 
επιμόρφωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
με σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια το νεοσυσταθέν 
«Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Ι.Ε.Μ 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

 Σημαντική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των Δή-
μων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ουσιαστικά στο 
δύσκολο ρόλο τους.

 Επαναφορά του Προληπτικού και Κατασταλτικού ελέγχου.
 Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 
σε όλες τις υπηρεσίες και Δομές των Δήμων.

 Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, 
εργαζόμενοι με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, 
συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.

 Μονιμοποίηση των εργαζομένων που εργάζονται επί 
χρόνια με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
των Δήμων και των δημοτών τους.

 Κατάργηση κάθε ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των Δή-
μων, υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρα-
κτήρα τους.



υπόχρεοι οι περισσότεροι εργαζόμενοι γίνονται «κόκκινα» και 
περνούν σε κερδοσκοπικά ξένα συμφέροντα.

Στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών βρέθηκε 
από την πρώτη στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι εργαζό-
μενοι στους Ο.Τ.Α. συκοφαντήθηκαν, τα Δημόσια και Κοινω-
νικά αγαθά απαξιώθηκαν, για να παραδοθούν στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία ως εμπορεύσιμα είδη και να εξυπηρετηθούν οι 
απανταχού κερδοσκόποι.

Αυτό που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και σε όλο το 
Δημόσιο, είναι η νεοφιλελεύθερη εμμονή στο επιτελικό κρά-
τος-επιτελικός Δήμος. 

Η νέα «φάμπρικα» είναι οι «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» 
με την μορφή Ανώνυμων Διαδημοτικών Εταιρειών που στή-
νουν Δημοτικές Αρχές, υπό την ανοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. και την 
καθοδήγηση της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας, με στόχο να υποβαθμίσουν, απαξιώσουν και 
υπονομεύσουν τους Δήμους, παραδίδοντας τις αρμοδιότητες 
και τις υπηρεσίες τους βορά στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Πρόκειται για ένα καλοστημένο σχέδιο αρπαγής των αρ-
μοδιοτήτων και των υπηρεσιών των Δήμων και στόχο να 
ενισχυθεί το κεφάλαιο με το υστέρημα των πολιτών. Αφού 
πρώτα έχουν απαξιώσει τους Δήμους, αφήνοντας τους χωρίς 
το απαιτούμενο προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, 
έρχονται να παρουσιάσουν ως «σωτήρες» Εταιρείες που εκ-
προσωπούν φίλια συμφέροντα.

Αδιαφορούν για την καταστρατήγηση των διατάξεων περί 
προσλήψεων και αμοιβών του προσωπικού, παρακάμπτουν 
τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο δήθεν υπερασπίζονται, 
γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τη νομιμό-
τητα και βεβαίως τους απαραίτητους ελέγχους που θυμού-
νται όταν τους βολεύει. Προέχει να βολέψουν τους αρεστούς 
και τους φίλους και βεβαίως να ξεπουλήσουν τα «φιλέτα» των 
Δημοτικών υπηρεσιών στα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμ-
φέροντα. Δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα παρά μόνο την 
τσέπη τους. Κι όταν αυτή δεν γεμίζει, τότε βάζουν ένα «λου-
κέτο» στην Ανώνυμη Διαδημοτική Εταιρεία και μεταφέρουν το 
κόστος στις πλάτες των πολιτών. 

Η υπερφορολόγηση, η ανεργία, η «μαύρη» και αδήλωτη 
εργασία, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, οι ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η παράδοση των «κόκ-
κινων» δανείων στα funds και οι κατασχέσεις σπιτιών, απο-
τελούν τον κεντρικό κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οραματίζεται ένα κράτος 
που ουσιαστικά θα εποπτεύει τις αρμοδιότητες που θα ασκούν 
Ιδιωτικές Εταιρείες, ενώ για τις ανάγκες του θα προσλαμβάνει 
κυρίως προσωπικό με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Επίσης, 
για το σύνολο της πολιτικής που εφαρμόζει θεωρείται ως δε-
δομένη όλη η προηγούμενη μνημονιακή πολιτική, στην οποία 
«πατάει» για να την «ολοκληρώσει».

Η κυβερνητική πολιτική έχει καταλυτικές επιπτώσεις στο 
Κοινωνικό κράτος, τόσο στην έκτασή του, όσο και στην ποι-
ότητά του. Οι κοινωνικές αντιθέσεις ενισχύονται χωρίζοντας 
τους πολίτες σε εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα να αποταθούν σε ιδιωτικές δομές για θέματα Πρόνοιας, 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και σε εκείνους που καταδικάζο-
νται σε εξαθλίωση φυσική και πνευματική, αφού χωρίς καμία 

οικονομική δυνατότητα δεν μπορούν να προσφύγουν για τα 
βασικά Κοινωνικά δικαιώματα σε αντίστοιχες κρατικές δομές.

Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι συνεχίζουμε 
να δεχόμαστε μία πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά 
και στα υπόλοιπα δικαιώματά μας. Επίθεση την οποία 
αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια.

Μπροστά σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα του σκλη-
ρού καπιταλισμού που κατεδαφίζει όλα τα εργασιακά δικαι-
ώματα και τα κεκτημένα με αιματηρούς αγώνες, καλούμαστε 
να ανασυγκροτηθούμε και να αγωνιστούμε για την επανασύ-
σταση του κοινωνικού κράτους και για την επανακατάκτηση 
των αγαθών που οφείλουν και πρέπει να είναι Δημόσια.

Για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος απαιτείται ανατρο-
πή αυτών των πολιτικών και των αντιλήψεων τόσο σε Εθνι-
κό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη στήριξη του Κοι-
νωνικού κράτους σε περίοδο οικονομικής κρίσης απαιτείται 
επαρκής χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών που να 
προστατεύει τα κοινωνικά αγαθά. Οι συγχωνεύσεις-καταργή-
σεις Κοινωνικών Δομών είναι στην ίδια λογική συρρίκνωσης 
των Δημόσιων και Κοινωνικών αγαθών. Η πολιτική αυτή συ-
νοδεύεται από τη δραστική μείωση των εργαζομένων σε αυ-
τές και την στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα.

Κεντρικός πολιτικός στόχος είναι πρωτίστως η ολοκλη-
ρωτική απαξίωση των Κοινωνικών υπηρεσιών, η ιδιωτικο-
ποίησή τους και η ανταποδοτικότητα που θα επιφέρει μετακύ-
λιση του κόστους για μια ακόμη φορά στον ήδη εξαθλιωμένο 
πολίτη.

Με τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό Νόμο (Ν.1264/1982) 
επιδιώκουν να βάλουν τους εργατικούς αγώνες στο γύψο 
και να νομιμοποιήσουν την εργοδοτική τρομοκρατία. Προ-
ωθούν τον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, με 
αιχμή τη διευκόλυνση απολύσεων συνδικαλιστών και δίνουν 
αποφασιστικό χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, αφού επι-
βάλλεται εκτός από τον απαράδεκτο τρόπο της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας και η νόμιμη απεργοσπασία για τους περισσότε-
ρους κλάδους. 

Θέλουν συνδικάτα «κοινωνικούς εταίρους», να κάθονται 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνούν σε 
όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις. Απλούς παραστάτες στην 
παρέλαση των αντιλαϊκών Νόμων που ξηλώνουν κάθε εργα-
σιακό και συνδικαλιστικό δικαίωμα.

Η κυβέρνηση ομολογεί κυνικά ότι αποτελεί προαπαιτού-
μενο η ισοπέδωση κορυφαίων εργατικών κατακτήσεων για 
να δώσει νέο πακτωλό χρημάτων στα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, για να στηριχθούν οι Τράπεζες και να συνεχίσουν το 
μακάβριο έργο των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών 
της περιουσίας του λαού που υποφέρει, για νέες επενδύσεις 
σε τομείς της οικονομίας που εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη 
στους ήδη «έχοντες και κατέχοντες».

Είναι σαφές πως το υπάρχον πολιτικό σύστημα ακόμη 
και σήμερα δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη εναλλακτική 
πρόταση διεξόδου από την συνεχόμενη κρίση και προοπτικής.

Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να ανακτήσει τον δι-
εκδικητικό, ταξικό, πολιτικό του ρόλο ώστε να ανταποκρι-
θεί με αποτελεσματικότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις των 
καιρών και στις προσδοκίες των εργαζομένων για δυναμική 
διεκδίκηση αποκατάστασης των απωλειών που υπέστησαν τα 
προηγούμενα χρόνια. 

Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αναμόρφωση του 
συνδικαλιστικού κινήματος, μεταφέροντας την εμπειρία 
μας και ευελπιστώντας σε ένα νέο ξεκίνημα που θα 
ανταποκρίνεται στο ρόλο του με αρχές και αξίες. Αξίες 
που οφείλουμε να επαναφέρουμε στο προσκήνιο ώστε ο 
συνδικαλισμός να αποτελέσει ενωτική και δυναμική έκφραση 
των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Η παθητική ακόμα και σήμερα εξάρτηση από τους κομ-
ματικούς μηχανισμούς, η αδιαφάνεια, η λογική των «ημε-
τέρων», το οδήγησαν σε μια παθητική ταύτιση με τα τεκται-
νόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι φαινόμενα που 
πρέπει να εξαλειφθούν.

Ακόμη και μετά από μια σκληρή περίοδο εφαρμογής 
μέτρων εξόντωσης της εργατικής και μικρομεσαίας τάξης 
εξακολουθούν κάποιοι να εμμένουν σε τακτικές συνδικαλι-
στικής έκφρασης και δράσης που έχουν καταδικαστεί στην 
συνείδηση των εργαζομένων. Τακτικές που δεν θέτουν ως 
κύριο στόχο την ανατροπή αυτών των πολιτικών προς όφελος 
των εργαζομένων αλλά επικεντρώνονται στην δυσαρέσκεια 
που προκαλεί η εφαρμογή τους για κομματικούς και ψηφοθη-
ρικούς λόγους. Με την δικαιολογία φαιδρών για τις κρίσιμες 
εποχές αιτιάσεων που περισσότερο «εφευρίσκονται» προκει-
μένου να συνεχίζεται η αγωνιστική διάσπαση και ο κατακερ-
ματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, σε καμία νίκη δεν 
μπορεί να ελπίζει ο εργαζόμενος. 

Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά να καταδικαστεί ο κομματικός, συντεχνιακός και 
γραφειοκρατικός συνδικαλισμός.

Η ανατροπή μιας αντίληψης και μίας θεωρίας που εν 
τέλει υπονομεύουν εκ των έσω τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων, είναι επιτακτική ανάγκη. Εμείς θέλουμε ένα 
συνδικαλιστικό κίνημα, με ευελιξία, αγωνιστικότητα, μα-

χητικότητα και επικοινωνιακά «όπλα» χρήσιμα για την 
ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής λαίλαπας, των 
μέτρων εξόντωσης των Δημοσίων υπαλλήλων, της Κοινωνίας 
γενικότερα.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η δι-
καιολογημένη απογοήτευση πρέπει να αντικατασταθεί από 
ελπίδα που θα φέρει μόνο ο ενωτικός, μαζικός και συγκροτη-
μένος αγώνας των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, οφείλουμε να συντονίσουμε τη δράση μας με τους εργα-
ζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και τα άλλα λαϊκά στρώματα 
και να οργανώσουμε αποτελεσματικούς και νικηφόρους αγώ-
νες απέναντι στο μνημονιακό καθεστώς.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εκφράζει 
τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και 
συμμαχιών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι 
σταθερά προσανατολισμένη σ’ ένα συνδικαλιστικό κίνημα 
Μαζικό-Ταξικό-Αυτόνομο στην υπηρεσία των εργαζομένων 
και της κοινωνίας. Τμήμα του ευρύτερου δημοκρατικού, προ-
οδευτικού κινήματος που συνενώνει κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάμεις με όραμα και στόχο τις αρχές της ελευθερίας, της 
ισότητας, της αλληλεγγύης, της εθνικής ανεξαρτησίας της λαϊ-
κής κυριαρχίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, με 
την έννοια ότι δεν εμφορείται από συντεχνιακές αντιλήψεις 
και πρακτικές αλλά εντάσσει στη δράση του ευρύτερους 
κοινωνικούς στόχους, δημιουργώντας συμμαχίες με 
κοινωνικές δυνάμεις που οι επιδιώξεις τους είναι συμβατές, 
ίδιες ή ταυτόσημες με αυτές των δυνάμεων της εργασίας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν νοείται να εξαρτάται από 
κόμματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν χειραγωγεί-
ται και δεν εντάσσει την στρατηγική και την τακτική του σε 
σχεδιασμούς εκτός των γραμμών του. Είναι αυτόνομο στο 
μέτρο που έχει ρόλο και λόγο. Που αναπτύσσει την δική του 
στρατηγική και υποστηρίζει με τακτικές που εκπορεύονται 
από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους.

Για την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.», το 
ζητούμενο δεν είναι απλά και μόνο η εκτόνωση του θυμού, 
της οργής και της αγανάκτησης αλλά η ουσιαστική αντίσταση 
και αντεπίθεση, η οποία γίνεται όταν την σχεδιάζεις με τη λογι-
κή και αγωνίζεσαι με την ψυχή.

Συνάδελφοι, 
Όλες οι εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις είναι υπό 

αμφισβήτηση, αφού για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και σή-
μερα, απαιτείται η έγκριση των δανειστών. Εξάλλου, είναι 
γνωστό πως καμία νομοθετική ρύθμιση δεν προωθείται στη 
Βουλή, χωρίς προηγουμένως να έχει την έγκρισή τους.

Τα αντιλαϊκά αυτά μέτρα μπορούν να ανατραπούν μόνο με 
ενωτικούς και συντονισμένους αγώνες των εργαζομένων, 
των συνταξιούχων, των νέων, των ανέργων, των 
μικρομεσαίων, των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των 
αγροτών. Για να ξεφύγουμε από αυτόν τον νεοφιλελεύθερο 
«μονόδρομο», χρειάζεται η συστράτευση ΟΛΩΝ μας. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» όπως 
έκανε και στο παρελθόν θα πρωτοστατήσει στις μάχες για την 
ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και την ανάκτηση 
των δικαιωμάτων που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» καλεί και 
τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις να δείξουν και αυτές 
την ωριμότητα, το αίσθημα ευθύνης και κυρίως το σεβασμό, 
καθώς μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορεί να οικοδομήσεις την 
ενότητα, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη. Προϋποθέσεις 
που για μας είναι απαραίτητες για να δοθεί ο συλλογικός αγώ-
νας και συγχρόνως να έχεις νικηφόρο αποτέλεσμα. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι για την παράταξή μας δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη αναφορά σε κόμματα του πολιτικού τοπίου 
ούτε είναι δυνατόν να υπάρχει.

Δεσμευόμαστε:
• Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώ-

να για την αποκατάσταση, προστασία και δι-
εύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών, 
συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμά-
των μας.

• Για την ανατροπή των πολιτικών των μνη-
μονίων και των ακραίων νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών.

• Για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατα-
κτήσεων, των Δημοσίων αγαθών, του Κοι-
νωνικού κράτους.

• Για Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημό-
σιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ

για την 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ και 
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ των

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Είναι λοιπόν  
ανάγκη σήμερα  
περισσότερο από  
κάθε άλλη φορά να  
καταδικαστεί ο  
κομματικός,  
συντεχνιακός και 
γραφειοκρατικός 
συνδικαλισμός.

Συνάδελφοι, 

Για την οργάνωση και τη θετική έκβαση των αγώνων του 
κλάδου μας και όχι μόνο, καθοριστικό ρόλο παίζει η ηγεσία 
του. 

Τα συνδικαλιστικά στελέχη που εκπροσωπούν τη 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» στην Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις καθημερινά να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί 
«ευλογία» τον νεοφιλελεύθερο «μονόδρομο» που επέβαλλαν 
οι δανειστές με τα Μνημόνια. 

«Θύμα» της πολιτικής της η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι 
τραγικές ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις Δημοτικές υπη-
ρεσίες, η παλαίωση-υποβάθμιση και απαξίωση του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού, η περαιτέρω μείωση των πόρων, οι 
αναρίθμητες αρμοδιότητες και το τέρας της γραφειοκρατίας, 
έχουν οδηγήσει τις Δημοτικές υπηρεσίες και τους εργαζόμε-
νους σε αποδυνάμωση, εξουθένωση και εξαθλίωση με απο-
τέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Είχαμε και έχουμε όραμα για την οργανωτική δομή των 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν ανα-
γκαίο να γίνει μία καινούρια αρχή μακριά από τα λάθη και τις 
σκοπιμότητες του παρελθόντος.

Μία νέα προσπάθεια που πρέπει να βασίζεται σε 
ορισμένους πυλώνες όπως:

 Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (Κώδικας Αυτοδιοίκησης) που να υπερα-
σπίζεται το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπη-
ρεσιών των Ο.Τ.Α.

 Άμεση, αξιοκρατική και με διαφάνεια επιλογή Προϊστά-
μενων σε όλες τις οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθ-
μού για να μπει ένα οριστικό τέλος στις αυθαίρετες τοπο-
θετήσεις από τους αιρετούς με την ανοχή του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

 Διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού Κώδικα 
των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, με την συνεχή 
επιμόρφωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
με σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια το νεοσυσταθέν 
«Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Ι.Ε.Μ 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

 Σημαντική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των Δή-
μων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ουσιαστικά στο 
δύσκολο ρόλο τους.

 Επαναφορά του Προληπτικού και Κατασταλτικού ελέγχου.
 Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 
σε όλες τις υπηρεσίες και Δομές των Δήμων.

 Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, 
εργαζόμενοι με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, 
συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.

 Μονιμοποίηση των εργαζομένων που εργάζονται επί 
χρόνια με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
των Δήμων και των δημοτών τους.

 Κατάργηση κάθε ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των Δή-
μων, υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρα-
κτήρα τους.



υπόχρεοι οι περισσότεροι εργαζόμενοι γίνονται «κόκκινα» και 
περνούν σε κερδοσκοπικά ξένα συμφέροντα.

Στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών βρέθηκε 
από την πρώτη στιγμή η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι εργαζό-
μενοι στους Ο.Τ.Α. συκοφαντήθηκαν, τα Δημόσια και Κοινω-
νικά αγαθά απαξιώθηκαν, για να παραδοθούν στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία ως εμπορεύσιμα είδη και να εξυπηρετηθούν οι 
απανταχού κερδοσκόποι.

Αυτό που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και σε όλο το 
Δημόσιο, είναι η νεοφιλελεύθερη εμμονή στο επιτελικό κρά-
τος-επιτελικός Δήμος. 

Η νέα «φάμπρικα» είναι οι «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» 
με την μορφή Ανώνυμων Διαδημοτικών Εταιρειών που στή-
νουν Δημοτικές Αρχές, υπό την ανοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. και την 
καθοδήγηση της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας, με στόχο να υποβαθμίσουν, απαξιώσουν και 
υπονομεύσουν τους Δήμους, παραδίδοντας τις αρμοδιότητες 
και τις υπηρεσίες τους βορά στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Πρόκειται για ένα καλοστημένο σχέδιο αρπαγής των αρ-
μοδιοτήτων και των υπηρεσιών των Δήμων και στόχο να 
ενισχυθεί το κεφάλαιο με το υστέρημα των πολιτών. Αφού 
πρώτα έχουν απαξιώσει τους Δήμους, αφήνοντας τους χωρίς 
το απαιτούμενο προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, 
έρχονται να παρουσιάσουν ως «σωτήρες» Εταιρείες που εκ-
προσωπούν φίλια συμφέροντα.

Αδιαφορούν για την καταστρατήγηση των διατάξεων περί 
προσλήψεων και αμοιβών του προσωπικού, παρακάμπτουν 
τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο δήθεν υπερασπίζονται, 
γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τη νομιμό-
τητα και βεβαίως τους απαραίτητους ελέγχους που θυμού-
νται όταν τους βολεύει. Προέχει να βολέψουν τους αρεστούς 
και τους φίλους και βεβαίως να ξεπουλήσουν τα «φιλέτα» των 
Δημοτικών υπηρεσιών στα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμ-
φέροντα. Δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα παρά μόνο την 
τσέπη τους. Κι όταν αυτή δεν γεμίζει, τότε βάζουν ένα «λου-
κέτο» στην Ανώνυμη Διαδημοτική Εταιρεία και μεταφέρουν το 
κόστος στις πλάτες των πολιτών. 

Η υπερφορολόγηση, η ανεργία, η «μαύρη» και αδήλωτη 
εργασία, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, οι ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η παράδοση των «κόκ-
κινων» δανείων στα funds και οι κατασχέσεις σπιτιών, απο-
τελούν τον κεντρικό κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οραματίζεται ένα κράτος 
που ουσιαστικά θα εποπτεύει τις αρμοδιότητες που θα ασκούν 
Ιδιωτικές Εταιρείες, ενώ για τις ανάγκες του θα προσλαμβάνει 
κυρίως προσωπικό με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Επίσης, 
για το σύνολο της πολιτικής που εφαρμόζει θεωρείται ως δε-
δομένη όλη η προηγούμενη μνημονιακή πολιτική, στην οποία 
«πατάει» για να την «ολοκληρώσει».

Η κυβερνητική πολιτική έχει καταλυτικές επιπτώσεις στο 
Κοινωνικό κράτος, τόσο στην έκτασή του, όσο και στην ποι-
ότητά του. Οι κοινωνικές αντιθέσεις ενισχύονται χωρίζοντας 
τους πολίτες σε εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα να αποταθούν σε ιδιωτικές δομές για θέματα Πρόνοιας, 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και σε εκείνους που καταδικάζο-
νται σε εξαθλίωση φυσική και πνευματική, αφού χωρίς καμία 

οικονομική δυνατότητα δεν μπορούν να προσφύγουν για τα 
βασικά Κοινωνικά δικαιώματα σε αντίστοιχες κρατικές δομές.

Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι συνεχίζουμε 
να δεχόμαστε μία πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά 
και στα υπόλοιπα δικαιώματά μας. Επίθεση την οποία 
αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια.

Μπροστά σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα του σκλη-
ρού καπιταλισμού που κατεδαφίζει όλα τα εργασιακά δικαι-
ώματα και τα κεκτημένα με αιματηρούς αγώνες, καλούμαστε 
να ανασυγκροτηθούμε και να αγωνιστούμε για την επανασύ-
σταση του κοινωνικού κράτους και για την επανακατάκτηση 
των αγαθών που οφείλουν και πρέπει να είναι Δημόσια.

Για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος απαιτείται ανατρο-
πή αυτών των πολιτικών και των αντιλήψεων τόσο σε Εθνι-
κό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη στήριξη του Κοι-
νωνικού κράτους σε περίοδο οικονομικής κρίσης απαιτείται 
επαρκής χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών που να 
προστατεύει τα κοινωνικά αγαθά. Οι συγχωνεύσεις-καταργή-
σεις Κοινωνικών Δομών είναι στην ίδια λογική συρρίκνωσης 
των Δημόσιων και Κοινωνικών αγαθών. Η πολιτική αυτή συ-
νοδεύεται από τη δραστική μείωση των εργαζομένων σε αυ-
τές και την στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα.

Κεντρικός πολιτικός στόχος είναι πρωτίστως η ολοκλη-
ρωτική απαξίωση των Κοινωνικών υπηρεσιών, η ιδιωτικο-
ποίησή τους και η ανταποδοτικότητα που θα επιφέρει μετακύ-
λιση του κόστους για μια ακόμη φορά στον ήδη εξαθλιωμένο 
πολίτη.

Με τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό Νόμο (Ν.1264/1982) 
επιδιώκουν να βάλουν τους εργατικούς αγώνες στο γύψο 
και να νομιμοποιήσουν την εργοδοτική τρομοκρατία. Προ-
ωθούν τον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, με 
αιχμή τη διευκόλυνση απολύσεων συνδικαλιστών και δίνουν 
αποφασιστικό χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, αφού επι-
βάλλεται εκτός από τον απαράδεκτο τρόπο της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας και η νόμιμη απεργοσπασία για τους περισσότε-
ρους κλάδους. 

Θέλουν συνδικάτα «κοινωνικούς εταίρους», να κάθονται 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνούν σε 
όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις. Απλούς παραστάτες στην 
παρέλαση των αντιλαϊκών Νόμων που ξηλώνουν κάθε εργα-
σιακό και συνδικαλιστικό δικαίωμα.

Η κυβέρνηση ομολογεί κυνικά ότι αποτελεί προαπαιτού-
μενο η ισοπέδωση κορυφαίων εργατικών κατακτήσεων για 
να δώσει νέο πακτωλό χρημάτων στα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, για να στηριχθούν οι Τράπεζες και να συνεχίσουν το 
μακάβριο έργο των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών 
της περιουσίας του λαού που υποφέρει, για νέες επενδύσεις 
σε τομείς της οικονομίας που εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη 
στους ήδη «έχοντες και κατέχοντες».

Είναι σαφές πως το υπάρχον πολιτικό σύστημα ακόμη 
και σήμερα δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη εναλλακτική 
πρόταση διεξόδου από την συνεχόμενη κρίση και προοπτικής.

Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να ανακτήσει τον δι-
εκδικητικό, ταξικό, πολιτικό του ρόλο ώστε να ανταποκρι-
θεί με αποτελεσματικότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις των 
καιρών και στις προσδοκίες των εργαζομένων για δυναμική 
διεκδίκηση αποκατάστασης των απωλειών που υπέστησαν τα 
προηγούμενα χρόνια. 

Έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αναμόρφωση του 
συνδικαλιστικού κινήματος, μεταφέροντας την εμπειρία 
μας και ευελπιστώντας σε ένα νέο ξεκίνημα που θα 
ανταποκρίνεται στο ρόλο του με αρχές και αξίες. Αξίες 
που οφείλουμε να επαναφέρουμε στο προσκήνιο ώστε ο 
συνδικαλισμός να αποτελέσει ενωτική και δυναμική έκφραση 
των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Η παθητική ακόμα και σήμερα εξάρτηση από τους κομ-
ματικούς μηχανισμούς, η αδιαφάνεια, η λογική των «ημε-
τέρων», το οδήγησαν σε μια παθητική ταύτιση με τα τεκται-
νόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι φαινόμενα που 
πρέπει να εξαλειφθούν.

Ακόμη και μετά από μια σκληρή περίοδο εφαρμογής 
μέτρων εξόντωσης της εργατικής και μικρομεσαίας τάξης 
εξακολουθούν κάποιοι να εμμένουν σε τακτικές συνδικαλι-
στικής έκφρασης και δράσης που έχουν καταδικαστεί στην 
συνείδηση των εργαζομένων. Τακτικές που δεν θέτουν ως 
κύριο στόχο την ανατροπή αυτών των πολιτικών προς όφελος 
των εργαζομένων αλλά επικεντρώνονται στην δυσαρέσκεια 
που προκαλεί η εφαρμογή τους για κομματικούς και ψηφοθη-
ρικούς λόγους. Με την δικαιολογία φαιδρών για τις κρίσιμες 
εποχές αιτιάσεων που περισσότερο «εφευρίσκονται» προκει-
μένου να συνεχίζεται η αγωνιστική διάσπαση και ο κατακερ-
ματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, σε καμία νίκη δεν 
μπορεί να ελπίζει ο εργαζόμενος. 

Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά να καταδικαστεί ο κομματικός, συντεχνιακός και 
γραφειοκρατικός συνδικαλισμός.

Η ανατροπή μιας αντίληψης και μίας θεωρίας που εν 
τέλει υπονομεύουν εκ των έσω τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων, είναι επιτακτική ανάγκη. Εμείς θέλουμε ένα 
συνδικαλιστικό κίνημα, με ευελιξία, αγωνιστικότητα, μα-

χητικότητα και επικοινωνιακά «όπλα» χρήσιμα για την 
ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής λαίλαπας, των 
μέτρων εξόντωσης των Δημοσίων υπαλλήλων, της Κοινωνίας 
γενικότερα.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η δι-
καιολογημένη απογοήτευση πρέπει να αντικατασταθεί από 
ελπίδα που θα φέρει μόνο ο ενωτικός, μαζικός και συγκροτη-
μένος αγώνας των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, οφείλουμε να συντονίσουμε τη δράση μας με τους εργα-
ζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και τα άλλα λαϊκά στρώματα 
και να οργανώσουμε αποτελεσματικούς και νικηφόρους αγώ-
νες απέναντι στο μνημονιακό καθεστώς.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εκφράζει 
τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και 
συμμαχιών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι 
σταθερά προσανατολισμένη σ’ ένα συνδικαλιστικό κίνημα 
Μαζικό-Ταξικό-Αυτόνομο στην υπηρεσία των εργαζομένων 
και της κοινωνίας. Τμήμα του ευρύτερου δημοκρατικού, προ-
οδευτικού κινήματος που συνενώνει κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάμεις με όραμα και στόχο τις αρχές της ελευθερίας, της 
ισότητας, της αλληλεγγύης, της εθνικής ανεξαρτησίας της λαϊ-
κής κυριαρχίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, με 
την έννοια ότι δεν εμφορείται από συντεχνιακές αντιλήψεις 
και πρακτικές αλλά εντάσσει στη δράση του ευρύτερους 
κοινωνικούς στόχους, δημιουργώντας συμμαχίες με 
κοινωνικές δυνάμεις που οι επιδιώξεις τους είναι συμβατές, 
ίδιες ή ταυτόσημες με αυτές των δυνάμεων της εργασίας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν νοείται να εξαρτάται από 
κόμματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν χειραγωγεί-
ται και δεν εντάσσει την στρατηγική και την τακτική του σε 
σχεδιασμούς εκτός των γραμμών του. Είναι αυτόνομο στο 
μέτρο που έχει ρόλο και λόγο. Που αναπτύσσει την δική του 
στρατηγική και υποστηρίζει με τακτικές που εκπορεύονται 
από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους.

Για την «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.», το 
ζητούμενο δεν είναι απλά και μόνο η εκτόνωση του θυμού, 
της οργής και της αγανάκτησης αλλά η ουσιαστική αντίσταση 
και αντεπίθεση, η οποία γίνεται όταν την σχεδιάζεις με τη λογι-
κή και αγωνίζεσαι με την ψυχή.

Συνάδελφοι, 
Όλες οι εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις είναι υπό 

αμφισβήτηση, αφού για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και σή-
μερα, απαιτείται η έγκριση των δανειστών. Εξάλλου, είναι 
γνωστό πως καμία νομοθετική ρύθμιση δεν προωθείται στη 
Βουλή, χωρίς προηγουμένως να έχει την έγκρισή τους.

Τα αντιλαϊκά αυτά μέτρα μπορούν να ανατραπούν μόνο με 
ενωτικούς και συντονισμένους αγώνες των εργαζομένων, 
των συνταξιούχων, των νέων, των ανέργων, των 
μικρομεσαίων, των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των 
αγροτών. Για να ξεφύγουμε από αυτόν τον νεοφιλελεύθερο 
«μονόδρομο», χρειάζεται η συστράτευση ΟΛΩΝ μας. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» όπως 
έκανε και στο παρελθόν θα πρωτοστατήσει στις μάχες για την 
ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και την ανάκτηση 
των δικαιωμάτων που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» καλεί και 
τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις να δείξουν και αυτές 
την ωριμότητα, το αίσθημα ευθύνης και κυρίως το σεβασμό, 
καθώς μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορεί να οικοδομήσεις την 
ενότητα, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη. Προϋποθέσεις 
που για μας είναι απαραίτητες για να δοθεί ο συλλογικός αγώ-
νας και συγχρόνως να έχεις νικηφόρο αποτέλεσμα. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι για την παράταξή μας δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη αναφορά σε κόμματα του πολιτικού τοπίου 
ούτε είναι δυνατόν να υπάρχει.

Δεσμευόμαστε:
• Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τον αγώ-

να για την αποκατάσταση, προστασία και δι-
εύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών, 
συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμά-
των μας.

• Για την ανατροπή των πολιτικών των μνη-
μονίων και των ακραίων νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών.

• Για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατα-
κτήσεων, των Δημοσίων αγαθών, του Κοι-
νωνικού κράτους.

• Για Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημό-
σιο και Κοινωνικό χαρακτήρα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ

για την 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ και 
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ των

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Είναι λοιπόν  
ανάγκη σήμερα  
περισσότερο από  
κάθε άλλη φορά να  
καταδικαστεί ο  
κομματικός,  
συντεχνιακός και 
γραφειοκρατικός 
συνδικαλισμός.

Συνάδελφοι, 

Για την οργάνωση και τη θετική έκβαση των αγώνων του 
κλάδου μας και όχι μόνο, καθοριστικό ρόλο παίζει η ηγεσία 
του. 

Τα συνδικαλιστικά στελέχη που εκπροσωπούν τη 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» στην Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις καθημερινά να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων των 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί 
«ευλογία» τον νεοφιλελεύθερο «μονόδρομο» που επέβαλλαν 
οι δανειστές με τα Μνημόνια. 

«Θύμα» της πολιτικής της η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι 
τραγικές ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις Δημοτικές υπη-
ρεσίες, η παλαίωση-υποβάθμιση και απαξίωση του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού, η περαιτέρω μείωση των πόρων, οι 
αναρίθμητες αρμοδιότητες και το τέρας της γραφειοκρατίας, 
έχουν οδηγήσει τις Δημοτικές υπηρεσίες και τους εργαζόμε-
νους σε αποδυνάμωση, εξουθένωση και εξαθλίωση με απο-
τέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Είχαμε και έχουμε όραμα για την οργανωτική δομή των 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν ανα-
γκαίο να γίνει μία καινούρια αρχή μακριά από τα λάθη και τις 
σκοπιμότητες του παρελθόντος.

Μία νέα προσπάθεια που πρέπει να βασίζεται σε 
ορισμένους πυλώνες όπως:

 Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (Κώδικας Αυτοδιοίκησης) που να υπερα-
σπίζεται το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπη-
ρεσιών των Ο.Τ.Α.

 Άμεση, αξιοκρατική και με διαφάνεια επιλογή Προϊστά-
μενων σε όλες τις οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθ-
μού για να μπει ένα οριστικό τέλος στις αυθαίρετες τοπο-
θετήσεις από τους αιρετούς με την ανοχή του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

 Διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού Κώδικα 
των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, με την συνεχή 
επιμόρφωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
με σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια το νεοσυσταθέν 
«Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Ι.Ε.Μ 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

 Σημαντική αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των Δή-
μων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ουσιαστικά στο 
δύσκολο ρόλο τους.

 Επαναφορά του Προληπτικού και Κατασταλτικού ελέγχου.
 Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 
σε όλες τις υπηρεσίες και Δομές των Δήμων.

 Κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, 
εργαζόμενοι με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, 
συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.

 Μονιμοποίηση των εργαζομένων που εργάζονται επί 
χρόνια με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
των Δήμων και των δημοτών τους.

 Κατάργηση κάθε ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των Δή-
μων, υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρα-
κτήρα τους.



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ
 Κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και υποχρεωτική με-
ταφορά προσωπικού και αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες των 
Δήμων.

 Αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας εκχώρησης 
της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ι.Τ., Φο.Δ.
Σ.Α. ως Α.Ε.) σε ιδιώτες και επιστροφή της αρμοδιότητας της 
Ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α.

 Να μπει τέλος στις συνεχείς αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων για την ιδιωτικοποίηση του Ηλεκτροφωτισμού 
(LED) και των υπηρεσιών Πρασίνου.

 Συνέχιση και διεύρυνση της λειτουργίας των Προνοιακών 
Δομών των Ο.Τ.Α., τακτοποίηση του προσωπικού που ήδη 
υπηρετεί πολλά χρόνια σε αυτές. 

 Αντιμετώπιση της κακής οικονομικής κατάστασης των 
Ο.Τ.Α. (συνεχείς περικοπές των πόρων που έχουν ξεπεράσει 
το 65%), που την εποχή της αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού (COVID-19) οι δαπάνες τους αυξήθηκαν ση-
μαντικά.

 Τέλος, σε κάθε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
των Ο.Τ.Α. άμεση ή έμμεση. Κατάργηση κάθε σχετικής δι-
άταξης με την ίδρυση και λειτουργία των «Αναπτυξιακών 
Οργανισμών».
Και στην νέα αυτή προσπάθεια, στο επίκεντρο, θα πρέπει 

να βρίσκεται ο Δημότης που προσπαθεί μέσα σε ένα πρωτο-
φανές οικονομικό περιβάλλον να επιβιώσει. Και φυσικά δεν 
μπορεί να αγνοηθεί εκείνος ο παράγοντας που την επόμενη 
ημέρα θα κληθεί ουσιαστικά να εφαρμόσει τα όσα θα απο-
φασιστούν, το έμψυχο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Παράγοντας που έχει απαξιωθεί εσκεμμένα τόσο από τις μέχρι 
σήμερα κυβερνήσεις όσο και από μεγάλη μερίδα Αιρετών. 

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης 
κρίσεων, όπως η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού και οι 
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.). Βρίσκονται 
και θα συνεχίσουν όσο περνάει από το χέρι τους να βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή, δίπλα στον Δημότη, δίπλα στον Πολίτη και 
την Κοινωνία.

Η αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων είναι λοιπόν 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτό-
νομη και δυνατή. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να ικανοποι-
ηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων που συνοψίζονται στα 
εξής για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα:

 Υποχρεωτική σύνταξη νέων σύγχρονων Οργανισμών 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), σε όλους τους Ο.Τ.Α. όπου 
θα προβλεφθούν εκ νέου κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα 
με τις ανάγκες κάθε Δήμου για την σωστή λειτουργία του.

 Προκήρυξη μονίμων θέσεων εργασίας και οικονομική 
ενίσχυση των Δήμων. Κατάργηση των ευέλικτων και 
ελαστικών μορφών εργασίας. 

 Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων 
που μέσω της απαξίωσής του, αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους και δημότες.

 Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και εφαρμο-
γή των Σ.Δ.Ι.Τ.

 Νέο δίκαιο μισθολόγιο, με ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους 
τους εργαζόμενους.

 Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
 Υπολογισμός της διετίας 2016-2017 στην μισθολογική εξέ-
λιξη των εργαζομένων.

 Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και στους εργαζό-
μενους του Δημοσίου Τομέα.

 Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών 
που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

 Καμιά περικοπή των δικαιούχων του Επιδόματος Επικίν-
δυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο πλαίσιο των δεσμεύ-
σεων της κυβέρνησης. Ένταξη στους δικαιούχους του Επι-
δόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και άλλων 
κατηγοριών εργαζομένων των Ο.Τ.Α. που άδικα έχουν απο-
κλειστεί.

 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4354/2015 σχετικά με 
την μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε να συνεχιστεί η 
χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων.

 Ένταξη νέων κατηγοριών εργαζομένων στο ασφαλιστικό 
και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιει-
νών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3660/2008.

 Αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφά-
λεια στην Εργασία. Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μη-
χανισμών του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρε-
σίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να μην προ-
στεθούν και άλλα θύματα στον μακρύ κατάλογο εργατικών 
ατυχημάτων. 

 Πλήρης αναγνώριση τώρα του Εργατικού Ατυχήματος και 
της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζόμενους των 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

 Άμεση πρόσληψη Ιατρών Εργασίας (Ι.Ε.) και Τεχνικών 
Ασφαλείας (Τ.Α.) σε όλους τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Αντί να εφαρμοστούν μέτρα και πολιτικές που στο επί-
κεντρό τους να έχουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία, 
που βρίσκεται σήμερα υπό κατάρρευση, εφαρμόζονται μέτρα 
ενάντια στα μικρομεσαία νοικοκυριά.

Η καθημερινότητα έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, ενός πολέμου που ξεκίνησε με την 
εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της γειτονικής χώρας, με τί-
μημα το αίμα αθώων ανθρώπων. Προκαλούνται επίσης νέα 
κύματα προσφύγων και φτώχεια. Φτώχεια που απλώνεται σε 
όλον τον κόσμο, με τα βασικά κοινωνικά αγαθά να παίρνουν 
«φωτιά», τους εργαζόμενους να εξαθλιώνονται και το λαϊκό 
εισόδημα να εξανεμίζεται.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση αντί ουσιαστικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ακρίβειας εργαλειοποιεί τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, αφενός για να αποποιηθεί τις δικές της ευ-
θύνες για την φτώχεια και την απομείωση των μισθών των 
εργαζομένων και αφετέρου για να συνεχίσει την αντεργατική 
και νεοφιλελεύθερη πολιτική της.

Κι όλα αυτά, ενώ δώδεκα (12) χρόνια τώρα, οι εργαζό-
μενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικά στο Δημόσιο 
και Ιδιωτικό Τομέα υφίστανται λόγω μνημονίων δραματικές 
μειώσεις στους μισθούς τους, κατακρεούργηση των δικαι-
ωμάτων τους και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους εξαθλί-
ωσης. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πώς δήθεν βγήκαμε από τα 
μνημόνια, αλλά συνεχίζει να στοχοποιεί τους εργαζόμενους, 
να κρατά «παγωμένους» τους μισθούς και να ξεπουλά την 
Δημόσια και Δημοτική περιουσία. Ούτε καν στο αίτημα για κα-
τάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και στο Δημόσιο, όπως 

συμβαίνει στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν ανταποκρίθηκε. Μισθοί, 
συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα έχουν περικοπεί δραματικά, 
ενώ άλλα έχουν καταργηθεί, όπως ο 13ος και 14ος μισθός. 
Αντίθετα, τα μόνα που αυξήθηκαν είναι τα όρια ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, η ανεργία, οι φόροι.

Η κυβέρνηση αγνοώντας επιδεικτικά τους εργαζόμενους 
και αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες τους, βασιζόμενη 
σε δήθεν «Ευρωπαϊκά μοντέλα και εμπειρία», «στρουθοκα-
μηλίζοντας» μπροστά στις άθλιες εργασιακές συνθήκες που 
δεν λαμβάνουν υπόψιν τους στο παραμικρό τις βασικές αρχές 
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θεωρεί πως η συγκυ-
ρία είναι ευνοϊκή προκειμένου να «περάσει» την μνημονιακή 
επιταγή για πετσόκομμα του Επιδόματος Επικίνδυνης και Αν-
θυγιεινής Εργασίας σε χιλιάδες σήμερα δικαιούχους!

Το Πόρισμα της Επιτροπής οδηγεί για ακόμη μία φορά σε 
μείωση αποδοχών, την στιγμή μάλιστα που το εισόδημα των 
εργαζομένων πλήττεται από την τεράστια άνοδο των τιμών 
στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., στα καύσιμα και στα είδη πρώτης 
ανάγκης. Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να συνεχίζουν από τους 
πετσοκομμένους τους μισθούς (όσοι ακόμη έχουν δουλειές 
και μισθούς) να πληρώνουν τις δυσθεώρητες αυτές αυξήσεις 
για να μην θιγεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και τα κεκτη-
μένα δικαιώματα χρόνων έχουν καταστρατηγηθεί εις βά-
ρος όλων των εργαζόμενων του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού 
Τομέα. Το Κοινωνικό κράτος διαλύεται, ο Δημόσιος πλούτος 
της χώρας μας εκποιείται, ενώ τα δάνεια στα οποία είμαστε 

Συνεχίζουμε να βιώνουμε μια πρωτοφανή επίθεση των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών και των συντεταγμένων εκφραστών τους σε βάρος των Δημοσίων 
αγαθών, του Κοινωνικού κράτους, της μισθωτής εργασίας, της ίδιας μας 
της ζωής. Μια βίαιη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας προς όφελος 
του κεφαλαίου. Παρά δήθεν την λήξη των Μνημονίων, στη χώρα συνεχίζει 
να εφαρμόζεται η ίδια συνταγή που οδηγεί τον... ασθενή στο θάνατο αντί στην 
ανάρρωση.

Η οικονομική κρίση και η ακραία νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της έχουν προ-
καλέσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα: Ανεργία, διάλυση του συστήματος 

Υγείας, Παιδείας κ.λπ. και ισοπέδωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των ερ-
γαζομένων στους χώρους εργασίας. Άμεση εφαρμογή της 
πρότασης της Επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 
για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

 Εκσυγχρονισμός των Μέσων Ατομικής Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Αυτόμα-
το σύστημα ποινών, διοικητικών, πειθαρχικών και οικονο-
μικών, σε όσους Δήμους δεν χορηγούν τα προβλεπόμενα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).

 Άμεσα υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.
Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προ-
σωπικό Δημοσίου Δικαίου που θα καλύπτει τις πραγ-
ματικές ανάγκες των εργαζομένων και θα διασφαλίζει τα 
κατοχυρωμένα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες 

πολλών χρόνων. Θεσμική κατοχύρωση των Σ.Σ.Ε. και των 
Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράφει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις 
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρατία και 
αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις μνημονιακές δεσμεύ-
σεις που επιβάλλουν την συρρίκνωση και την κατάργηση 
δομών-υπηρεσιών των Δήμων. Αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων από τις συνεχείς αλλαγές στην Νομοθεσία για το 
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.).

 Επαναφορά του 37 ½ ώρου χωρίς περικοπές στις αποδο-
χές.

 Άμεση αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που 
έχουν δημιουργηθεί με την διάσπαση των Δήμων στην 
Κέρκυρα, στη Λέσβο, στη Σάμο, στην Κεφαλλονιά και στον 
πρώην Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ

για 
Ο.Τ.Α. ΙΣΧΥΡΟΥΣ με

ΔΗΜΟΣΙΟ και 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για την επιβίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε, να μπει οριστικά τέλος σε όλες τις τακτι-
κές και τις πολιτικές που ισοπεδώνουν τα πάντα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι για 
να μην επιτραπεί να γίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση βορά των εργολάβων, εγχώριων και μη. Είναι χρέος μας να αντιστα-
θούμε σθεναρά σε όσους μεθοδεύουν να ξεπουλήσουν τις υπηρεσίες σε ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των δημοτών. 
Σήμερα που η οικονομική και η πολιτική πορεία της χώρας εξακολουθεί να χαράσσεται από νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαία η δυναμική και ενισχυμένη παρουσία της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στη λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Είναι ανάγκη των καιρών να θέσουμε ξεκάθαρους 
στόχους, να διαμορφώσουμε τρόπους μαζικής και ουσιαστικής συμμετοχής στη δράση και στη διαμόρφωση θέσεων 
και πολιτικών, στη βάση της πάγιας θέσης μας για ένα ακομμάτιστο και ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

      Ενισχύουμε

         Δυναμώνουμε

             Ψηφίζουμε

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.»

      Ενισχύουμε

         Δυναμώνουμε

             Ψηφίζουμε

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.»

ΑΥΤΟΝΟΜΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Η μέχρι τώρα ιστορία, μας έχει δείξει ότι μόνο όταν  
αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε έχουμε και κατακτήσεις.



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ
 Κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και υποχρεωτική με-
ταφορά προσωπικού και αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες των 
Δήμων.

 Αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας εκχώρησης 
της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ι.Τ., Φο.Δ.
Σ.Α. ως Α.Ε.) σε ιδιώτες και επιστροφή της αρμοδιότητας της 
Ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α.

 Να μπει τέλος στις συνεχείς αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων για την ιδιωτικοποίηση του Ηλεκτροφωτισμού 
(LED) και των υπηρεσιών Πρασίνου.

 Συνέχιση και διεύρυνση της λειτουργίας των Προνοιακών 
Δομών των Ο.Τ.Α., τακτοποίηση του προσωπικού που ήδη 
υπηρετεί πολλά χρόνια σε αυτές. 

 Αντιμετώπιση της κακής οικονομικής κατάστασης των 
Ο.Τ.Α. (συνεχείς περικοπές των πόρων που έχουν ξεπεράσει 
το 65%), που την εποχή της αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού (COVID-19) οι δαπάνες τους αυξήθηκαν ση-
μαντικά.

 Τέλος, σε κάθε προσπάθεια εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
των Ο.Τ.Α. άμεση ή έμμεση. Κατάργηση κάθε σχετικής δι-
άταξης με την ίδρυση και λειτουργία των «Αναπτυξιακών 
Οργανισμών».
Και στην νέα αυτή προσπάθεια, στο επίκεντρο, θα πρέπει 

να βρίσκεται ο Δημότης που προσπαθεί μέσα σε ένα πρωτο-
φανές οικονομικό περιβάλλον να επιβιώσει. Και φυσικά δεν 
μπορεί να αγνοηθεί εκείνος ο παράγοντας που την επόμενη 
ημέρα θα κληθεί ουσιαστικά να εφαρμόσει τα όσα θα απο-
φασιστούν, το έμψυχο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Παράγοντας που έχει απαξιωθεί εσκεμμένα τόσο από τις μέχρι 
σήμερα κυβερνήσεις όσο και από μεγάλη μερίδα Αιρετών. 

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης 
κρίσεων, όπως η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού και οι 
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.). Βρίσκονται 
και θα συνεχίσουν όσο περνάει από το χέρι τους να βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή, δίπλα στον Δημότη, δίπλα στον Πολίτη και 
την Κοινωνία.

Η αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων είναι λοιπόν 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτό-
νομη και δυνατή. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να ικανοποι-
ηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων που συνοψίζονται στα 
εξής για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα:

 Υποχρεωτική σύνταξη νέων σύγχρονων Οργανισμών 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), σε όλους τους Ο.Τ.Α. όπου 
θα προβλεφθούν εκ νέου κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα 
με τις ανάγκες κάθε Δήμου για την σωστή λειτουργία του.

 Προκήρυξη μονίμων θέσεων εργασίας και οικονομική 
ενίσχυση των Δήμων. Κατάργηση των ευέλικτων και 
ελαστικών μορφών εργασίας. 

 Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων 
που μέσω της απαξίωσής του, αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους και δημότες.

 Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και εφαρμο-
γή των Σ.Δ.Ι.Τ.

 Νέο δίκαιο μισθολόγιο, με ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους 
τους εργαζόμενους.

 Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
 Υπολογισμός της διετίας 2016-2017 στην μισθολογική εξέ-
λιξη των εργαζομένων.

 Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και στους εργαζό-
μενους του Δημοσίου Τομέα.

 Άμεση κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και όλων των χαρατσιών 
που επιβλήθηκαν σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

 Καμιά περικοπή των δικαιούχων του Επιδόματος Επικίν-
δυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο πλαίσιο των δεσμεύ-
σεων της κυβέρνησης. Ένταξη στους δικαιούχους του Επι-
δόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και άλλων 
κατηγοριών εργαζομένων των Ο.Τ.Α. που άδικα έχουν απο-
κλειστεί.

 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4354/2015 σχετικά με 
την μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε να συνεχιστεί η 
χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων.

 Ένταξη νέων κατηγοριών εργαζομένων στο ασφαλιστικό 
και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιει-
νών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3660/2008.

 Αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφά-
λεια στην Εργασία. Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μη-
χανισμών του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρε-
σίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να μην προ-
στεθούν και άλλα θύματα στον μακρύ κατάλογο εργατικών 
ατυχημάτων. 

 Πλήρης αναγνώριση τώρα του Εργατικού Ατυχήματος και 
της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζόμενους των 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

 Άμεση πρόσληψη Ιατρών Εργασίας (Ι.Ε.) και Τεχνικών 
Ασφαλείας (Τ.Α.) σε όλους τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Αντί να εφαρμοστούν μέτρα και πολιτικές που στο επί-
κεντρό τους να έχουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία, 
που βρίσκεται σήμερα υπό κατάρρευση, εφαρμόζονται μέτρα 
ενάντια στα μικρομεσαία νοικοκυριά.

Η καθημερινότητα έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, ενός πολέμου που ξεκίνησε με την 
εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της γειτονικής χώρας, με τί-
μημα το αίμα αθώων ανθρώπων. Προκαλούνται επίσης νέα 
κύματα προσφύγων και φτώχεια. Φτώχεια που απλώνεται σε 
όλον τον κόσμο, με τα βασικά κοινωνικά αγαθά να παίρνουν 
«φωτιά», τους εργαζόμενους να εξαθλιώνονται και το λαϊκό 
εισόδημα να εξανεμίζεται.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση αντί ουσιαστικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ακρίβειας εργαλειοποιεί τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, αφενός για να αποποιηθεί τις δικές της ευ-
θύνες για την φτώχεια και την απομείωση των μισθών των 
εργαζομένων και αφετέρου για να συνεχίσει την αντεργατική 
και νεοφιλελεύθερη πολιτική της.

Κι όλα αυτά, ενώ δώδεκα (12) χρόνια τώρα, οι εργαζό-
μενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικά στο Δημόσιο 
και Ιδιωτικό Τομέα υφίστανται λόγω μνημονίων δραματικές 
μειώσεις στους μισθούς τους, κατακρεούργηση των δικαι-
ωμάτων τους και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους εξαθλί-
ωσης. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πώς δήθεν βγήκαμε από τα 
μνημόνια, αλλά συνεχίζει να στοχοποιεί τους εργαζόμενους, 
να κρατά «παγωμένους» τους μισθούς και να ξεπουλά την 
Δημόσια και Δημοτική περιουσία. Ούτε καν στο αίτημα για κα-
τάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και στο Δημόσιο, όπως 

συμβαίνει στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν ανταποκρίθηκε. Μισθοί, 
συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα έχουν περικοπεί δραματικά, 
ενώ άλλα έχουν καταργηθεί, όπως ο 13ος και 14ος μισθός. 
Αντίθετα, τα μόνα που αυξήθηκαν είναι τα όρια ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, η ανεργία, οι φόροι.

Η κυβέρνηση αγνοώντας επιδεικτικά τους εργαζόμενους 
και αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες τους, βασιζόμενη 
σε δήθεν «Ευρωπαϊκά μοντέλα και εμπειρία», «στρουθοκα-
μηλίζοντας» μπροστά στις άθλιες εργασιακές συνθήκες που 
δεν λαμβάνουν υπόψιν τους στο παραμικρό τις βασικές αρχές 
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θεωρεί πως η συγκυ-
ρία είναι ευνοϊκή προκειμένου να «περάσει» την μνημονιακή 
επιταγή για πετσόκομμα του Επιδόματος Επικίνδυνης και Αν-
θυγιεινής Εργασίας σε χιλιάδες σήμερα δικαιούχους!

Το Πόρισμα της Επιτροπής οδηγεί για ακόμη μία φορά σε 
μείωση αποδοχών, την στιγμή μάλιστα που το εισόδημα των 
εργαζομένων πλήττεται από την τεράστια άνοδο των τιμών 
στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., στα καύσιμα και στα είδη πρώτης 
ανάγκης. Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να συνεχίζουν από τους 
πετσοκομμένους τους μισθούς (όσοι ακόμη έχουν δουλειές 
και μισθούς) να πληρώνουν τις δυσθεώρητες αυτές αυξήσεις 
για να μην θιγεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και τα κεκτη-
μένα δικαιώματα χρόνων έχουν καταστρατηγηθεί εις βά-
ρος όλων των εργαζόμενων του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού 
Τομέα. Το Κοινωνικό κράτος διαλύεται, ο Δημόσιος πλούτος 
της χώρας μας εκποιείται, ενώ τα δάνεια στα οποία είμαστε 

Συνεχίζουμε να βιώνουμε μια πρωτοφανή επίθεση των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών και των συντεταγμένων εκφραστών τους σε βάρος των Δημοσίων 
αγαθών, του Κοινωνικού κράτους, της μισθωτής εργασίας, της ίδιας μας 
της ζωής. Μια βίαιη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας προς όφελος 
του κεφαλαίου. Παρά δήθεν την λήξη των Μνημονίων, στη χώρα συνεχίζει 
να εφαρμόζεται η ίδια συνταγή που οδηγεί τον... ασθενή στο θάνατο αντί στην 
ανάρρωση.

Η οικονομική κρίση και η ακραία νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της έχουν προ-
καλέσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα: Ανεργία, διάλυση του συστήματος 

Υγείας, Παιδείας κ.λπ. και ισοπέδωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των ερ-
γαζομένων στους χώρους εργασίας. Άμεση εφαρμογή της 
πρότασης της Επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 
για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

 Εκσυγχρονισμός των Μέσων Ατομικής Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Αυτόμα-
το σύστημα ποινών, διοικητικών, πειθαρχικών και οικονο-
μικών, σε όσους Δήμους δεν χορηγούν τα προβλεπόμενα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).

 Άμεσα υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.
Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προ-
σωπικό Δημοσίου Δικαίου που θα καλύπτει τις πραγ-
ματικές ανάγκες των εργαζομένων και θα διασφαλίζει τα 
κατοχυρωμένα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες 

πολλών χρόνων. Θεσμική κατοχύρωση των Σ.Σ.Ε. και των 
Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράφει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις 
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρατία και 
αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις μνημονιακές δεσμεύ-
σεις που επιβάλλουν την συρρίκνωση και την κατάργηση 
δομών-υπηρεσιών των Δήμων. Αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων από τις συνεχείς αλλαγές στην Νομοθεσία για το 
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.).

 Επαναφορά του 37 ½ ώρου χωρίς περικοπές στις αποδο-
χές.

 Άμεση αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που 
έχουν δημιουργηθεί με την διάσπαση των Δήμων στην 
Κέρκυρα, στη Λέσβο, στη Σάμο, στην Κεφαλλονιά και στον 
πρώην Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΣΤΟΧΩΝ

για 
Ο.Τ.Α. ΙΣΧΥΡΟΥΣ με

ΔΗΜΟΣΙΟ και 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για την επιβίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε, να μπει οριστικά τέλος σε όλες τις τακτι-
κές και τις πολιτικές που ισοπεδώνουν τα πάντα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι για 
να μην επιτραπεί να γίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση βορά των εργολάβων, εγχώριων και μη. Είναι χρέος μας να αντιστα-
θούμε σθεναρά σε όσους μεθοδεύουν να ξεπουλήσουν τις υπηρεσίες σε ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των δημοτών. 
Σήμερα που η οικονομική και η πολιτική πορεία της χώρας εξακολουθεί να χαράσσεται από νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαία η δυναμική και ενισχυμένη παρουσία της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» στη λειτουργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Είναι ανάγκη των καιρών να θέσουμε ξεκάθαρους 
στόχους, να διαμορφώσουμε τρόπους μαζικής και ουσιαστικής συμμετοχής στη δράση και στη διαμόρφωση θέσεων 
και πολιτικών, στη βάση της πάγιας θέσης μας για ένα ακομμάτιστο και ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

      Ενισχύουμε

         Δυναμώνουμε

             Ψηφίζουμε

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.»

      Ενισχύουμε

         Δυναμώνουμε

             Ψηφίζουμε

«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.»

ΑΥΤΟΝΟΜΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Η μέχρι τώρα ιστορία, μας έχει δείξει ότι μόνο όταν  
αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε έχουμε και κατακτήσεις.


