
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Είναι γεγονός ότι η Τοπική Διοίκηση (Δήμοι και Περιφέρειες) ταυτίζεται απόλυτα, ως 

αναπόσπαστο όργανο του κρατικού μηχανισμού, στην προσπάθεια για την πιο άμεση εφαρμογή 

και κλιμάκωση της αντεργατικής κι αντιλαϊκής πολιτικής. Οι νόμοι που ψηφίζονται, οι 

διαπραγματεύσεις που γίνονται και τα μέτρα που εξειδικεύονται, υλοποιούνται από τις εκάστοτε 

δημοτικές αρχές. Κοινή αποστολή τους είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρηματικών ομίλων, η εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων, η ανατροπή των 

εργασιακών σχέσεων.  

Είναι αποκαλυπτικό ότι, σε ψήφισμα της ΚΕΔΕ, οι δήμαρχοι επανέφεραν αίτημα για 

φορολογική αποκέντρωση, έτσι ώστε οι ίδιοι οι δήμοι να επιβάλλουν και να εισπράττουν 

φόρους, πλήττοντας ακόμα περισσότερο τους δημότες. Ενώ με πολυνομοσχέδιο ζητούν την 

εξομοίωση της αμοιβής των δημάρχων με αυτή του γενικού γραμματέα υπουργείου, την 

καταβολή αντιμισθίας στους αντιδημάρχους κ.α. 

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή Ρόδου έχοντας την τακτική που ακολουθεί: 

 Αθωώνει στην πράξη τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την σημερινή από αντεργατικές-

αντιλαϊκές πολιτικές, όπως η απαγόρευση προσλήψεων, η υποχρηματοδότηση υπηρεσιών, ο 

περιορισμός των δαπανών των δήμων, φόρους και τέλη κ.α. 

 Ανέχεται, δεν διεκδικεί προσλήψεις σε τομείς που υπολειτουργούν, αλλά προσπαθεί να 

καλύψει τα κενά με συμβασιούχους, μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που θέτει η κυβέρνηση, 

οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια σε ιδιώτες διάφορες υπηρεσίες. 

Επιχείρησε να «κουκουλώσει» το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, αποπροσανατολίζοντας 

την κοινή γνώμη, στοχοποιώντας ακόμα και το δικαίωμα της κανονικής άδειας των 

εργαζομένων.  

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

Ο καθένας μας έχει πλέον εμπειρία και καταλαβαίνει ότι οι αποφάσεις της δημοτικής αρχής 

έχουν ως σχεδιασμό την αλλαγή των συνθηκών και όρων εργασίας μας προς το χειρότερο 

(παράλληλα καθήκοντα, φόρτος εργασίας, εργασίες άνευ ειδικότητας).  

Η απόφαση για ανάκληση των κανονικών αδειών αυτό επιβεβαιώνει. Όλες οι υπηρεσίες είναι 

υποστελεχωμένες εξαιτίας της τεράστιας έλλειψης μόνιμου προσωπικού, που οφείλεται στις 

αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις – μετατάξεις) περισσοτέρων των 500 υπαλλήλων, χωρίς την 

αναπλήρωσή τους και με ευθύνη της δημοτικής αρχής. Μέχρι και τους εργαζόμενους-γονείς που 

δικαιούνται γονικές άδειες για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους, δε 

δίστασε να προσβάλλει, ζητώντας τους βεβαίωση από τη σχολική μονάδα, με το σκεφτικό ότι 

την χρησιμοποιούν για άλλους λόγους αντί για την επιμέλεια των παιδιών τους!  

Απαιτούμε από τη δημοτική αρχή της Ρόδου να ανακαλέσει άμεσα τις απαράδεκτες αποφάσεις 

που στρέφονται εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και καλούμε τους συναδέλφους 

να αντιδράσουν οργανωμένα. Να απαιτήσουν την άμεση συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου για 

να καταγγελθεί η στάση της δημοτικής αρχής.  
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