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Συνάδελφοι,

Η απαξίωση των υπηρεσιών του Δημοσίου και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, η ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη προσωπι-
κού, η επιμονή στις συγχωνεύσεις Δομών και συρρίκνωσης 
Οργανογραμμάτων με σκοπό την εκχώρηση υπηρεσιών των 
Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα και η προ-
σπάθεια κομματικής άλωσης της διοικητικής ιεραρχίας, αποτε-
λεί πολιτικό στόχο και της σημερινής κυβέρνησης.

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτελούν το ουσιαστικό όργανο 
ελέγχου των αποφάσεων των αιρετών που αφορούν στην δι-
άρθρωση των Οργανογραμμάτων και της Διοικητικής διάρθρω-
σης των υπηρεσιών, καθώς και πληθώρας διοικητικών μεταβο-
λών των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η συνεχιζόμενη απαξίωση του θεσμού των Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων αποσκοπεί στην πλήρη ασυδοσία των αιρετών 
προκειμένου να ελέγχουν την διοικητική ιεραρχία των Ο.Τ.Α. Α΄ 
Βαθμού.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των 
εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού 
που θα πραγματοποιηθούν την ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, 
έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού το επόμενο χρονικό διάστημα θα απο-
τελέσουν τον θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Θα είναι εκείνοι που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος 
του συνδικαλιστικού κινήματος το επόμενο χρονικό διάστημα 
απέναντι στην προωθούμενη πολιτική του λεγόμενου «επιτε-
λικού κράτους», που προωθεί την επαναξιολόγηση Δομών και 
Υπηρεσιών, την συρρίκνωση οργανογραμμάτων, την διαιώνιση 
της απαγόρευσης προσλήψεων με μόνο στόχο την εκχώρηση 
των υπηρεσιών-φιλέτων στους ιδιώτες που καραδοκούν. 

Πολιτική που έχει ως πρώτο μέλημά της την άλωση της Δι-
οικητικής Ιεραρχίας μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης 
εργαζομένων και κρίσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Δι-
ευθύνσεων, που απαξιώνει την συμμετοχή των εκπροσώπων 
των εργαζομένων και εισάγει με αυξημένο βαθμό βαρύτητας 
την «συνέντευξη». Η «συνέντευξη» είναι ένα μέτρο που επιτρέ-
πει τις παρεμβάσεις υπέρ των ημετέρων και είναι μακριά από το 
πάγιο αίτημα των εργαζομένων για αντικειμενικό σύστημα αξιο-
λόγησης και κρίσεων Προϊσταμένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτοφανή επίθεση από 
τους εκφραστές των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Στόχος, τα 
Δημόσια αγαθά, το Κοινωνικό κράτος και η μισθωτή εργασία. 
Μια επίθεση με βασικό χαρακτηριστικό την βίαιη διάλυση του 
κοινωνικού ιστού της χώρας. Κοινός τους στόχος η εφαρμογή 
της πολιτικής του επιτελικού κράτους, η απαξίωση των υπη-
ρεσιών Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα και η προώθη-

ση αθρόων ιδιωτικοποιήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Πολιτική που σημαίνει αυτόματα 
κατακόρυφη αύξηση της ελαστικής κακοπληρωμένης εργασίας, 
μείωση των θέσεων εργασίας και αυξημένο κόστος που μετα-
φέρεται αυτόματα στον δημότη, αφού η εκχώρηση των ανταπο-
δοτικών τελών είναι η βασική απαίτηση των ιδιωτών. Σταθερή 
και απροβλημάτιστη «χρηματοδότηση» για ιδιώτες!!!

Το αίτημά μας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδι-
αίτερα σε υπηρεσίες Κοινωνικής ανταπόδοσης για να καλυ-
φθούν τα κενά, προσκρούει στην κυβερνητική γραμμή για 
μηδενικές προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που οδηγεί 
σε λειτουργική και οικονομική κατάρρευση και στην ιδιωτικο-
ποίηση Κοινωνικών Δομών.

Κυβερνητική δέσμευση για πολλά χρόνια ακόμη, είναι η 
αποδόμηση κάθε στοιχείου Κοινωνικού κράτους. Η υπερφο-
ρολόγηση, η ανεργία, η «μαύρη» και αδήλωτη εργασία, οι ελα-
στικές σχέσεις εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι κατασχέσεις 
σπιτιών, είναι η εργασιακή πραγματικότητα που βιώνουμε. 
Η κυβέρνηση, με πρόσχημα και την πανδημία του κορωνοϊού 
(COVID-19) επιχειρεί να ανατρέψει, να καταργήσει και να ισοπε-
δώσει ότι έμεινε όρθιο από την 10ετή και πλέον νεοφιλελεύθε-
ρη-μνημονιακή πολιτική. 

Η κυβερνητική επίθεση στον κόσμο της εργασίας «ενσαρ-
κώθηκε» με το Νόμο Χατζηδάκη (Ν.4808/2021). Περιορισμός 
των συνδικαλιστικών ελευθεριών, απαξίωση των συλλογι-
κών διαδικασιών και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 
(Σ.Σ.Ε.), κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος της απεργίας, 
εξάρτηση και κυβερνητικός «χαλκάς» στην οργάνωση και λει-
τουργία των συνδικαλιστικών Σωματείων και Ομοσπονδιών, εί-
ναι μερικές μόνο πτυχές του Νόμου Χατζηδάκη (4808/2021) που 
«στραγγαλίζουν συνδικαλιστικά δικαιώματα που με πολυετής 
αγώνες κατέκτησαν οι εργαζόμενοι. 

Συνάδελφοι,

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» εκφράζει τις 
δυνάμεις της μισθωτής εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και επιδιώκει τη συγκρότηση ευρύτερων μετώπων και συμ-
μαχιών με κοινωνικές δυνάμεις που οι επιδιώξεις τους είναι 
συμβατές, ίδιες ή ταυτόσημες με αυτές των δυνάμεων της ερ-
γασίας. 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 η οποία 
γίνεται όταν την σχεδιάζεις με τη λογική και αγωνίζεσαι με την 
ψυχή. 



Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν νοείται να εξαρτάται από κόμ-
ματα, εργοδότες, κράτος ή κυβέρνηση, δεν χειραγωγείται και 
δεν εντάσσει την στρατηγική και την τακτική του σε σχεδιασμούς 
εκτός των γραμμών του. Δεν λειτουργεί ως ιμάντας κομματικών 
εντολών. 

Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους Ο.Τ.Α.» είναι και θα 
παραμείνει στην πρώτη γραμμή του αγώνα με μόνο κριτήριο το 
συμφέρον των εργαζομένων, μακριά από κομματικές επιδιώξεις 
και επιρροές.

Ξεκαθαρίζουμε ότι, για την παράταξή μας δεν υπάρχει συ-
γκεκριμένη αναφορά σε κόμματα του πολιτικού τοπίου ούτε 
είναι δυνατόν να υπάρχει. Πιστεύουμε σε ένα συνδικαλιστικό 
κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, αυτόνομο, που αναπτύσσει την 
δική του στρατηγική, με αρχές και αξίες στην υπηρεσία των  ερ-
γαζομένων και της κοινωνίας.

Κόντρα στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης 
διεκδικούμε:
 Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με 

προτεραιότητα στις υπηρεσίες κοινωνικής προσφοράς και πα-
ρέμβασης (Παιδικοί Σταθμοί, εργατοτεχνικό προσωπικό κ.λπ.).

 Κατάργηση κάθε διάταξης που προβλέπει την ίδρυση και 
λειτουργία των «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» που θα 
αποτελέσουν τον «Δούρειο Ίππο» για την ιδιωτικοποίηση 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

 Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών Νόμων που προβλέπουν 
την περιστολή των συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων, 
τα αυξημένα ποσοστά για την λήψη απόφασης για απερ-
γίες, καθώς και του αντεργατικού εκτρώματος Χατζηδάκη 
(Ν.4808/2021) που επιβάλει εργασιακό μεσαίωνα στα εργασι-
ακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και στη 
δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 Νέα οργανογράμματα υπηρεσιών των Δήμων που θα αντι-
κατοπτρίζουν τις ελλείψεις προσωπικού με στόχο την εξυ-
πηρέτηση του πολίτη. Άμεση καταγραφή των ελλείψεων 
προσωπικού σε όλους τους Δήμους που λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού (COVID-19) δεινοπαθούν καθημερινά για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Προκήρυξη των θέσεων και οικο-
νομική ενίσχυση των Δήμων.

 Τακτοποίηση των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες με πολυετή απασχόληση στους Ο.Τ.Α. Α  ́Βαθμού.

 Κατάργηση των ευέλικτων και ελαστικών μορφών εργασίας. 
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αυξη-
μένων καθημερινών αναγκών. Ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας. 

 Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγ-
ματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρατία και αντικειμε-
νικά κριτήρια και όχι να οδηγούν στην συρρίκνωση και στην 
κατάργηση Δομών-Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

 Διεκδικούμε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης απλό και αντικει-
μενικό και όχι όργανο χειραγώγησης στα χέρια των αιρετών.

 Αυξήσεις στους μισθούς. Υπολογισμό της διετίας 2016 και 
2017 στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο που θα απο-
καθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα 
επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό. 

 Την κατοχύρωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα 
των υπηρεσιών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Κατάργηση της δυνατότητας στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για 
τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Κα-
θαριότητας.

 Δίκαιο φορολογικό σύστημα, δίκαια κατανομή των βαρών, 
πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και της εισφορο-
διαφυγής.

 Απαιτούμε μια άλλη πολιτική που θα ενισχύει 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 
λειτουργούν με τις πιο κάτω αρχές:
 Να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και δράση με όλους 

τους συναδέλφους. Να συνεργάζονται στενά με το συνδικα-
λιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
συναδέλφων.

 Να λειτουργούν πάντοτε με γνώμονα τη δικαιοσύνη, την αξι-
οκρατία και τις αποφάσεις του κλάδου.

 Να επιβάλλουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, με 
τη συνεχή και δυναμική παρουσία και την εντιμότητά τους, 
ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υπεράσπιση των 
συναδέλφων τους.

 Καθημερινή παρέμβαση για την κατάργηση όλων των αυ-
ταρχικών, αυθαίρετων και αντιδημοκρατικών διατάξεων του 
Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007).

 Να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν στον κλάδο κάθε αυ-
θαιρεσία της 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 σκέψεις στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα, πρωτοπόροι στο συνδικαλιστικό κίνημα σε όλον τον 
Δημόσιο Τομέα, χωρίς «κομματική καθοδήγηση», ενσαρκώνο-
ντας το πάγιο αίτημα του συνόλου των εργαζομένων για ακομ-
μάτιστο, ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα.

Σε αυτή την προσπάθεια, είναι απαραίτητη και η δική σας 
συμμετοχή, στηρίζοντας με τη ψήφο σας το ψηφοδέλτιο της 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.».

Κάθε ψήφος στην «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους 
Ο.Τ.Α.» μας δεσμεύει να συνεχίσουμε τον αγώνα που όλοι μαζί 
πρέπει να δώσουμε προκειμένου να μην εφαρμοστεί στη πράξη 
το σχέδιο λειτουργικής και διοικητικής διάλυσης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Αθήνα, Ιανουάριος 2022
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της
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