ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

«Έκδοση ψηφίσματος για τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
την Κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στη συνεδρίασή του, την
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013, με την αριθ. 183/2013 απόφασή του, έχοντας
υπόψη του:
1. Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ Πελοποννήσου, τη συνεχή
υποβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
εποικοδομητική συνεργασία με τους συνεργάτες - εργαζόμενους του
Δήμου Μονεμβασίας.
2. Την εφαρμογή του «Καλλικράτη», η οποία προέβλεπε την ανεξαρτησία
της τοπικής αυτοδιοίκησης και το αυτοδιοίκητο αυτής σε όλους τους
τομείς, ενέργεια που καταργείται με την εφαρμογή του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου.
3. Την μείωση των οικονομικών πόρων των ΟΤΑ κατά 60%, με την
ταυτόχρονη αύξηση των αρμοδιοτήτων τους.
4. Ότι το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί, παρά την προσπάθεια
που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι για να ανταποκρίνονται στα
αυξημένα τους καθήκοντα και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ή να
επηρεάζονται από τις σημαντικές περικοπές που έχουν γίνει στις
αποδοχές τους.
5. Την συκοφάντηση των αιρετών και των εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ως υψηλά αμειβόμενων», οι οποίοι στην συντριπτική
τους πλειοψηφία αμείβονται με χαμηλούς μισθούς συγκριτικά με
άλλους εργαζομένους του δημοσίου τομέα.
6. Τη γενικευμένη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, να
προετοιμαστεί το έδαφος για την εργασιακή εφεδρεία και την
διαθεσιμότητα στους ΟΤΑ και την εκ περιτροπής εργασία στο δημόσιο
τομέα.
7. Τη διαφαινόμενη κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα των
παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με στόχο την συρρίκνωση
και την απαξία τους προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά τους σε
φορείς του ιδιωτικού τομέα.
8. Τέλος για να εκτελεστεί το έργο που επιτάσσει η Διοικητική
Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, αλλά κυρίως οι ανάγκες των πολιτών
του Δήμου Μονεμβασιάς (του τελευταίου χερσαίου Δήμου της
Ελλάδας ) χρειάζεται το σύνολο των εργαζομένων του και ειδικά της
Δημοτικής Αστυνομίας ως παράγοντα ελέγχου και εφαρμογής
διατάξεων, νόμων και αποφάσεων των θεσμοθετημένων οργάνων
του Δήμου σε τοπικό επίπεδο.

Εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα κατά του θεσμού της διαθεσιμότητας
στους εργαζομένους των ΟΤΑ και την κατάργηση της Δημοτικής
Αστυνομίας:
Καταγγέλλει:
1. Τις απολύσεις και την διαθεσιμότητα εργαζομένων στους ΟΤΑ αρχής
γενομένης με τη Δημοτική Αστυνομία, της οποίας η προσφορά του
προσωπικού της στις τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικότατη και ειδικά
στο Δήμο μας που είναι τουριστικός προορισμός με χιλιάδες τουρίστες
καθημερινά, εκτελώντας χρέη και τουριστικής αστυνομίας. Ήδη ο
Δήμος μας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό και με τις απολύσεις
αυτές, το πρόβλημα επιδεινώνεται. Πολλές λειτουργίες του θα
οδηγηθούν σε τέλμα, αφού λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων
δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσής τους.
2. Τις πολιτικές πρακτικές που οδήγησαν στην κατάθεση του σχεδίου
νόμου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»,
στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την εργασιακή εφεδρεία η
οποία θα επιφέρει ομαδικές απολύσεις και υποβάθμιση της ποιότητας
πολλών δημόσιων & δωρεάν παρεχομένων υπηρεσιών με απώτερο
σκοπό την απαξία τους και την ιδιωτικοποίησή τους.
3. Την πρόθεση στοχοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ήδη έχει
υποστεί μείωση προσωπικού και σοβαρά κενά λόγω συνδυασμού
συνταξιοδοτήσεων – πάγωμα προσλήψεων, καθώς και μείωση των
επιχορηγήσεων κατά 60%, όταν μάλιστα μετά τον «Καλλικράτη»
εποχή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κληθεί επιπλέον να αναλάβει
τουλάχιστον 200 αρμοδιότητες .
Καλεί σε κοινό μέτωπο δράσης όλους τους εμπλεκόμενους με την τοπική
αυτοδιοίκηση φορείς όπως άλλους ΟΤΑ, την ΠΟΕ - ΟΤΑ, τα σωματεία και
τους συλλόγους υπαλλήλων ΟΤΑ, την ΚΕΔΕ, κλπ, στη λήψη αποφάσεων και
στην ανάληψη δράσεων.
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