
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
Συνάδελφοι,

Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, οι εκλογές 
της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2014 αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία, αφού οι αυριανοί αιρετοί θα πρέπει να 
αποτελέσουν την «ασπίδα προστασίας» των εργα-
ζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στα Υπηρε-
σιακά Συμβούλια. Θα πρέπει να έχουν ρόλο θεμα-
τοφύλακα των δικαιωμάτων τους. Θα είναι εκείνοι 
που θα αποτελέσουν τη αιχμή του δόρατος του συν-
δικαλιστικού κινήματος απέναντι στις αποφάσεις 
της συγκυβέρνησης να προχωρήσει σε απολύσεις 
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτοφα-
νή 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 διάλυση με βιαιότητα σε βάρος του κοινωνι-
κού ιστού της χώρας προς όφελος του κεφαλαίου.

Με την μνημονιακή πολιτική εκβιαστικά 
προωθούν την αποδόμηση κάθε στοιχείου κοι-
νωνικού κράτους, την απορρύθμιση των εργα-
σιακών σχέσεων, τη διεύρυνση της φτώχειας, 
την «έκρηξη» της ανεργίας, την επιβολή του τρό-
μου και της ανασφάλειας για το αύριο. Πριμοδο-
τούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος των 
πολιτών και του Κοινωνικού και Δημόσιου χαρα-
κτήρα των υπηρεσιών.

Μια πολιτική που οδηγεί την Τοπική Αυτο-
διοίκηση σε λειτουργική και οικονομική κατάρ-
ρευση, χιλιάδες εργαζόμενους σε απόλυση και 
υπαγορεύει ιδιωτικοποίηση Κοινωνικών Δομών 
και υπηρεσιών με μεγάλη επιβάρυνση των Δημο-
τών. 

Οι συνέπειες στην κοινωνία είναι τραγικές. Η 
ανεργία «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, το σύ-
στημα υγείας έχει διαλυθεί, το εργασιακό περιβάλ-
λον έχει ισοπεδωθεί. Η φτώχια αυξάνεται δραμα-
τικά.

Η πολιτική ηγεσία της χώρας «εκτελεί» πι-
στά εντολές, αδιαφορώντας επιδεικτικά για το 
βιοτικό επίπεδο των πολιτών που θα πρέπει να 
προασπίζει.

Συνάδελφοι,
Η «ΣΥΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» 

εκφράζει τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και επιδιώκει τη συ-
γκρότηση ευρύτερων μετώπων και συμμαχιών με 
δυνάμεις του πνεύματος, του πολιτισμού αλλά και 
με κοινωνικές ομάδες. Οι στόχοι και οι αρχές που 
επέβαλαν την ίδρυσή της παραμένουν στο πέρασμα 
του χρόνου και συνδέονται αρμονικά με τους μεγά-
λους αγώνες του λαού μας για ανεξαρτησία, λαϊκή 
κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Σε μια περίοδο 
που πολύμορφα κέντρα συμφερόντων επιτίθενται 
συντονισμένα, επιχειρώντας για ίδιον όφελος την 
ακύρωση του ρόλου και της ιστορίας του συνδικα-
λιστικού κινήματος, πρέπει να υπερασπιστούμε την 
γέννηση, τη διαχρονική του πορεία, τις κατακτήσεις 
του, τη συνεισφορά του στην κοινωνική εξέλιξη. 

Δεν χειραγωγείται και δεν λειτουργεί ως ιμά-
ντας κομματικών εντολών, αποδεικνύοντας πολ-
λές φορές στην πράξη την πολιτική αυτονομία 
και ανεξαρτησία της. Είναι και θα παραμείνει στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα με μόνο κριτήριο το συμ-
φέρον των εργαζομένων, μακριά από κομματικές 
επιδιώξεις και επιρροές.

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

Για μας ο μοναδικός πολιτικός φορέας που θα 
μας εκπροσωπήσει είναι αυτός που θα ξεπηδήσει 
και θα γιγαντωθεί μέσα από το λαϊκό προοδευτικό 
κίνημα. Θα είναι ο φορέας του σοσιαλισμού και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης.

Και εμείς θα είμαστε εκεί πολιτικά αλληλέγ-
γυοι με τις αρχές, τις αξίες μας και τα οράματά 
μας. Στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας.

Κόντρα στην ακραία και βάρβαρη νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική της συγκυβέρνησης και της 
τρόικα αγωνιζόμαστε για:
■ Καμία διαθεσιμότητα-απόλυση εργαζόμενου 

που μόνο στόχο έχει την περαιτέρω διόγκω-
ση της ανεργίας στη χώρα και την διάλυση των 
υπηρε σιών των Δήμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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■ Ανατροπή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσε-
ων. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού 
χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α

■ Ανατροπή των πολιτικών που προωθούν το 
ξεπούλημα της Δημόσιας και Δημοτικής περι-
ουσίας στα επιχειρηματικά «κοράκια», εγχώρια 
ή μη!

■ Αποδέσμευση της χώρας από τις μνημονια-
κές πολιτικές που μόνο στόχο έχουν την υπε-
ράσπιση των συμφερόντων των οικονομικά 
ισχυρών και ΟΧΙ του λαού και των αδυνάτων.

■ Δίκαιο φορολογικό σύστημα, δίκαια κατανομή 
των βαρών, πάταξη της φοροδιαφυγής, της φο-
ροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής.

■ Απαιτούμε μια άλλη πολιτική που θα ενισχύ-
ει την εργασία, ενώ θα προστατεύει τα Δημόσια 
και Κοινωνικά αγαθά.

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» 
διεκδικεί την ψήφο σας με συγκεκριμένους 
στόχους και στρατηγική. Οι εκπρόσωποι μας στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια δεσμεύονται να λειτουρ-
γούν με τις πιο κάτω αρχές:
■ Να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και 

δράση με όλους τους συναδέλφους. Να συ-
νεργάζονται στενά με το συνδικαλιστικό κίνη-
μα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των συναδέλφων.

■ Να λειτουργούν πάντοτε με γνώμονα τη δικαιο-
σύνη, την αξιοκρατία και τις αποφάσεις του κλάδου.

■ Να επιβάλλουν τη διαφάνεια και την αντικει-
μενικότητα, με τη συνεχή και δυναμική παρου-
σία και την εντιμότητα τους, ώστε να συμβάλλουν 
στην αποτελεσματική υπεράσπιση των συναδέλ-
φων τους.

■ Κατάργηση στην πράξη του νέου μνημονια-
κού Πειθαρχικού Δικαίου που στο μόνο που 
στοχεύει είναι η διαθεσιμότητα-απόλυση χιλιά-
δων εργαζομένων.

■ Καθημερινή παρέμβαση για την κατάργηση 
όλων των αυταρχικών, αυθαίρετων και αντιδη-
μοκρατικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

■ Να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν στον 
κλάδο κάθε αυθαιρεσία τη Διοίκησης.

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

Συνάδελφοι,
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 

γνωρίζετε ποιοι βρίσκονται χωρίς δεύτερες σκέ-
ψεις στην πρώτη γραμμή του αγώνα, πρωτοπόροι 
στο συνδικαλιστικό κίνημα σε όλο το Δημόσιο Το-
μέα, χωρίς «κομματική καθοδήγηση» ενσαρκώνο-
ντας το πάγιο αίτημα του συνόλου των εργαζομένων 
για ακομμάτιστο, ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κί-
νημα.

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια και εν μέσω 
δυναμικών κινητοποιήσεων του κλάδου, είναι 
απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή, στηρίζο-
ντας με τη ψήφο σας το ψηφοδέλτιο της «ΣΥΝΔΙ-
ΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».

Κάθε ψήφος στην «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» μας δεσμεύει να συνεχί-
σουμε τον αγώνα που όλοι μαζί πρέπει να δώ-
σουμε προκειμένου να μην εφαρμοστεί στη 
πράξη το σχέδιο της άθλιας συγκυβέρνησης για 
απόλυση χιλιάδων συναδέλφων και διάλυση των 
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

ψηφίζουμε
Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές

Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής
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