
           
         

                                           ΨΗΦΙΣΜΑ 

     ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
Οι εργαζόμενοι του Δήμου Ανατολικής Μάνης διαμαρτυρόμαστε εντονότατα  

για το ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΟ  μέτρο  της διαθεσιμότητας και της 

δυνητικής αργίας, με το οποίο δεκάδες χιλιάδες υπάλληλοι άδικα θα θυσιαστούν ή θα 

σπιλωθούν στο όνομα μιας «μεταρρύθμισης…». 

Δεν διαπραγματευόμαστε και δεν θέτουμε σε αμφισβήτηση το δικαίωμα της 

εργασίας, της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και της προσωπικής μας 

αξιοπρέπειας. 

Η διαθεσιμότητα που ήδη εφαρμόζεται δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 

κερκόπορτα αθρόων απολύσεων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία με 

τον τρόπο αυτό θα καταρρεύσει.  

Βούλησή μας είναι να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος. 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Ανατολικής Μάνης δεν υποκύπτουμε  στη λαίλαπα 

των απολύσεων και καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Λέμε όχι στη διαθεσιμότητα και στην αργία υπαλλήλων που έχουν δικαστικές 

εκκρεμότητες, πριν την οριστική απόφαση του δικαστηρίου. 

Λέμε ναι στην τιμωρία των επίορκων υπαλλήλων και στον σωστό πειθαρχικό 

έλεγχο. 

Λέμε ναι στην αξιολόγηση των υπαλλήλων όταν αυτή στοχεύει στην καλύτερη 

οργάνωση και λειτουργία των υποδομών της διοίκησης και είναι πάντοτε προς όφελος 

του πολίτη.   
Λέμε όχι στην κατάργηση της διοικητικής αυτοτέλειας και στην οικονομική 

κατάρρευση των ΟΤΑ, αφού αυτό σημαίνει κατάργηση του κοινωνικού κράτους και 

θεμελιωδών αγαθών συνταγματικά κατοχυρωμένων.  

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας και την αγανάκτησή μας στην 

συνεχιζόμενη μισθολογική μας υποβάθμιση και στην καταβαράθρωση  του βιοτικού 

επιπέδου του ελληνικού λαού. 

Αγωνιζόμαστε για να σταματήσουν οι άνθρωποι να μετρούν ως αριθμοί.  

Η Γενική Συνέλευση των υπαλλήλων του Δήμου Ανατολικής Μάνης προτείνει 

στο Σωματείο Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Ν. Λακωνίας να προχωρήσει σε 

συνεργασία με εργατολόγο προκειμένου να παρέχεται συνεχή νομική κάλυψη στους 

εργαζομένους. 

Καλεί, δε, την ΠΟΕ ΟΤΑ να προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια εναντίον του 

Νόμου 4093/2012. 
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