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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ TO ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO. 

Σήµερα το σύνολο των υπηρεσιών των δήµων υπολειτουργούν λόγω της απαγόρευσης των 
προσλήψεων µόνιµου προσωπικού στους δήµους από το 2009, την οποία µε συνέπεια 
εφαρµόζουν Ε.Ε και αριστεροδεξιές κυβερνήσεις, µε αποτέλεσµα, την εντατικοποίηση της 
εργασίας, την αύξηση των εργατικών ατυχηµάτων, την υποβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών 
στους δηµότες, κυριολεκτικά έχουν γονατίσει οι δοµές σε όλους τους δήµους.  

Οι συνάδελφοι 5µηνίτες στο σύνολο τους καλύπτουν σήµερα αυτά τα κενά που δηµιουργήθηκαν 
από τη πολιτική των κυβερνήσεων προκειµένου να ξεγελάσουν το τέρας της ανεργίας αλλά και να 
ικανοποιήσουν τη κερδοφορία των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων τσακίζοντας ακόµα 
περισσότερο το δικαίωµα στη Μόνιµη και Σταθερή ∆ουλειά µε πλήρη µισθολογικά και ασφαλιστικά 
δικαιώµατα.  Στόχος τους η ιδιωτικοποίησή των δηµοτικών δοµών.  
Μέσα σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο κινείται και η πλειοψηφία των δηµάρχων, όπου αντί να 
απαιτήσουν Μόνιµο Προσωπικό µε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα, διεκδικούν προσωπικό µε 
ελαστικές σχέσεις εργασίας µε µισθούς των 495 ευρώ και συνθήκες γαλέρας. Η λογική, από 
δηµάρχους και ορισµένων συνδικαλιστικών παρατάξεων της διατήρησης/παράτασης αυτών των 
προγραµµάτων και όχι της παραµονής µε µόνιµη και σταθερή εργασία, είναι στην λογική της 
κυβέρνησης να λειτουργούν οι δήµοι µε προγράµµατα φτώχιας και εργαζόµενους χωρίς 
δικαιώµατα. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων προέρχεται από µακροχρόνια ανεργία και 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα το επόµενο διάστηµα θα ξαναβρεθούν άνεργοι. Αυτή η κατάσταση δεν 
µπορεί να συνεχιστεί, δεν µπορεί να  αντιµετωπίζονται οι συνάδελφοι ως ανακυκλώσιµα υλικά.    

Μοναδική λύση που υπηρετεί τα συµφέροντα όλων των εργαζοµένων (Μόνιµων και 
συµβασιούχων) στους δήµους αλλά και των δηµοτών είναι η πρόσληψη προσωπικού µε µόνιµη και 
σταθερή εργασία. Από όσους δουλεύουν µε οποιαδήποτε µορφή ελαστικής εργασίας δεν 
περισσεύει κανείς, δεν πρέπει κανείς να απολυθεί. Στόχος και της σηµερινής κυβέρνησης είναι οι 
συγκεκριµένες µορφές εργασίες να γενικευτούν και στον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα.   

Οι συνάδελφοι 5µηνίτες σε πολλούς ∆ήµους ενιαία έδωσαν τον αγώνα µε τους υπόλοιπους 
εργαζόµενους µέσα από επιτροπές αγώνα και κατάφεραν σήµερα να έχουν ίσα δικαιώµατα µε το 
υπόλοιπο προσωπικό, εκτός του µισθολογικού. Αγωνίζονται για να έχουν σταθερή δουλειά, για να 
έχουν µια ζωή µε αξιοπρέπεια  και όχι µια ζωή µέσα στη φτώχια και τη µιζέρια, να έχουν µισθούς 
που να µπορούν να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες.  
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Καισαριανής καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Καισαριανής να στηρίξει τις διεκδικήσεις των συναδέλφων στα 5µήνα. 
• Όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν Μόνιµη και Σταθερή δουλειά µε πλήρη µισθολογικά και 

ασφαλιστικά δικαιώµατα. 

• ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Να καταργηθούν τα προγράµµατα φτώχιας. 

• Κανένας εργαζόµενος να µην έχει µισθό κάτω από τα 751,00 ευρώ. 

• Επίδοµα Ανεργίας για όσο διάστηµα ο εργαζόµενος παραµένει άνεργος. 

ΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 


