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Επισκόπηση της Διεθνούς Δημόσιων Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενούς της 

Η έκθεση του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Διεθνούς 

Δημόσιων Υπηρεσιών (PSIRU) για τις παγκόσμιες τάσεις -

δημογραφικές και κοινωνικές —  και τις επιπτώσεις στις 

τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, εστιάζει μεταξύ 

άλλων στις ανατροπές που επιφέρουν στα εργασιακά του 

δυναμικού της ΤΑ.  

Σύμφωνα με την έκθεση οι βασικές επιπτώσεις για τους 

εργαζόμενους στην ΤΑ και στις δημοτικές υπηρεσίες 

εντοπίζονται κυρίως στα εξής: 

 

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι και κοινωνικός διάλογος στην ΤΑ: 

Η ιδιωτικοποίηση και η εκχώρηση υπηρεσιών στον 

επιχειρηματικό τομέα είχαν καταστροφικές συνέπειες για 

τα μισθολογικά συστήματα και τις εργασιακές σχέσεις στην 

ΤΑ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποδυναμώθηκαν και 

αυτό αποτυπώνεται και στη μείωση των ποσοστών των 

μελών στα σωματεία της ΤΑ. Καθώς όλο και περισσότερες 

υπηρεσίες των δήμων κατακερματίζονται από συμβάσεις 

εκχώρησης, το εργατικό δυναμικό διαιρείται στη βάση 

διαφορετικών εργασιακών καθεστώτων με άμεσες 

επιπτώσεις στη συνδικαλιστική συμμετοχή και δράση. 

Καίρια δικαιώματα όπως η ελευθερία συμμετοχής στα 

συνδικάτα και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται 

υπό πίεση. Η εφαρμογή περιοριστικής νομοθεσίας, στις 

περισσότερες περιπτώσεις απόρροια των πολιτικών 

λιτότητας, που επιβλήθηκαν σε όλο το εύρος του δημόσιου 

τομέα για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών,  

κατακερμάτισαν τα εθνικά συστήματα συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και αποδυνάμωσαν την δικαιοδοσία 

των συνδικάτων στην προστασία των συλλογικών 

μισθολογικών συστημάτων στην ΤΑ.   

 

Ωρομίσθια ‘βιοπορισμού’ και συνθήκες εργασίας στην ΤΑ. 

Το παράδειγμα των ΗΠΑ όπου σε περισσότερες από 130 

πόλεις εφαρμόζεται ο θεσμός των μισθών βιοπορισμού 

(υπολογίζεται ως ωρομίσθιο με βάση το βασικό κόστος 

ζωής και οριοθετείται λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας) 

έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά σε πόλεις του 

Καναδά  (Οντάριο και Βατερλό) και στη ΜΒ (Λονδίνο) και 

βρίσκει πολιτική απήχηση σε όλο και περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό επιχείρημα είναι ότι σε μια 

περίοδο όπου ο ιδιωτικός τομέας στην κατεύθυνση 

μείωσης του κόστους εργασίας, εξακολουθεί να μειώνει 

μισθούς και να επιβάλει συμβάσεις μηδενικών ωρών, η 

αναγνώριση ενός κατώτατου  ωρομισθίου μπορεί να 

συμβάλει στη μείωση της φτώχειας. Οι υποστηρικτές του 

θεσμού προσπαθούν να εφαρμόσουν το μέτρο τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα με τη μορφή του 

βασικού κατώτατου ωρομισθίου.  

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στην ΤΑ. 

Το παράδειγμα των χωρών του Νότου όπου η πολιτική  

ιδιωτικοποιήσεων δημοτικών υπηρεσιών είναι πιο 

διευρυμένη - ιδιαίτερα στις υπηρεσίες ύδρευσης, 

διαχείρισης αποβλήτων, ενέργειας -  δείχνει ότι οι 

συνθήκες εργασίας σε αυτούς τους δήμους χειροτέρευσαν 

και ότι παραβιάζονται ακόμη και τα στοιχειώδη πρότυπα  

υγείας και ασφάλειας. Οι νεοεισερχόμενοι εργοδότες σε 

αυτές τις υπηρεσίες δεν παρέχουν ούτε τον βασικό 

εξοπλισμό (γάντια, στολές και εξοπλισμό ασφάλειας όπου 

απαιτούνται) με αποτέλεσμα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό 

εργαζομένων να διατρέχει κίνδυνο ατυχημάτων, αρκετές 

φορές θανατηφόρων.  Επιπλέον η χαμηλή ή και ανύπαρκτη 

παρουσία των συνδικάτων σε αυτούς τους χώρους - 

απόρροια της εκχώρησης και ιδιωτικοποίησης τους - 

οδηγεί στην εξαφάνιση των υπεύθυνων επιτροπών υγείας 

και ασφάλειας, με την από κοινού συμμετοχή των 

συνδικάτων και διεύθυνσης,  βασικών μέχρι πρότινος για 

την αποτροπή και πρόληψη ατυχημάτων. 

 

Ελλείψεις σε εκπαιδευμένο προσωπικό εξαιτίας των 

μειωμένων  επενδύσεων  

Αρκετά επιχειρήματα υπέρ της ιδιωτικοποίησης και της 

εκχώρησης δημοτικών υπηρεσιών έχουν να κάνουν με την 

γενικότερη επικριτική στάση απέναντι στο εργατικό 

δυναμικό του δημόσιου τομέα, και στην αντίληψη ότι οι 

εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες ενδιαφέρονται 

κυρίως για τα συμφέροντα τους και όχι για το συμφέρον 

των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Η άποψη 

αυτή υποτιμά την αξία της εργασίας στις δημόσιες 

υπηρεσίες και παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κόστος 

των υπηρεσιών που παρέχει το δημόσιο είναι το εργασιακό 

κόστος, η εμπειρία δείχνει ότι οι ιδιωτικοποιημένες 

υπηρεσίες μειώνουν το κόστος σε βάρος των πολιτών: 

λιγότερες επενδύσεις στην  εκπαίδευση και στην εξέλιξη 

του εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με τις 

αποχωρήσεις και την μη ανανέωση προσωπικού οδηγούν 

στην  υποβάθμιση των υπηρεσιών. 

 

Κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ  


