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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στη Δ.Ε.Θ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 6.00 μ.μ. – ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνουμε το «παρών» στις
κινητοποιήσεις που οργανώνουν τα συνδικάτα στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης που εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο 8
Σεπτεμβρίου 2018.
Εννέα (9) χρόνια φτωχοποίησης και εξαθλίωσης του Ελληνικού λαού από
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ψήφισαν όλες μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις
και που συνεχίζει να εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ., δεν
ξεπερνιούνται ούτε αντιμετωπίζονται με τα επικοινωνιακά διαγγέλματα για δήθεν
έξοδο από τα Μνημόνια όταν είναι γνωστό πως η οικονομική και η πολιτική
ανεξαρτησία έχει υποθηκευτεί τουλάχιστον μέχρι το 2060.
Η οικονομική λιτότητα, η κατάργηση δικαιωμάτων εργασιακώνκοινωνικών-ανθρωπίνων, η στέρηση ελπίδας και της προοπτικής είναι η σκληρή
πραγματικότητα για τους εργαζόμενους και την κοινωνία και για τα επόμενα χρόνια.
Πληθώρα μνημονιακών διατάξεων που ήδη έχουν ψηφιστεί και
εφαρμόζονται όπως η μείωση του αφορολόγητου και ο επαναυπολογισμός των
παλαιών συντάξεων σε συνδυασμό με την ανεργία, την ελαστική κακοπληρωμένη
και χωρίς δικαιώματα εργασία, την συνεχιζόμενη φοροληστεία που «στοιχειώνει»
τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς συνθέτουν το κοινωνικό, οικονομικό και
εργασιακό τοπίο.
Η εκχώρηση υπηρεσιών πάσης φύσεως του Δημοσίου και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε μικρούς ή μεγάλους εργολάβους είναι καθημερινό φαινόμενο.
Τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα ιδιαίτερα στην Διαχείριση
των Απορριμμάτων καραδοκούν, εκμεταλλευόμενα την ανοχή και συναίνεση της
συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ.
Η προσχηματική αξιολόγηση από τη μία, σε συνδυασμό με την προσπάθεια
διάλυσης κάθε οργανωμένης μορφής αντίδρασης μέσω του περιορισμού των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την κατάργηση του δικαιώματος
της απεργίας και την επαναφορά του «lock out» αποτελούν μια μεθοδευμένη
προσπάθεια ελέγχου της διοικητικής ιεραρχίας και των εργαζομένων αδύναμων να
αντιδράσουν και να διεκδικήσουν.
Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα κόντρα στα δικά τους σχέδια μακριά από
κομματικές αγκυλώσεις και μικροπαραταξιακές εξαρτήσεις, απορρίπτοντας την
μεθοδευμένη πολυδιάσπαση που μόνο την κυβέρνηση εξυπηρετεί, οφείλουν να
διατυπώσουν το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο που θα εμπνέει, θα ενώνει, και θα
δίνει στους εργαζόμενους προοπτική και ελπίδα στον αγώνα τους.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτούν την συγκρότηση ενιαίου
μετώπου των εργαζομένων ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στο ξεπούλημα της
Δημόσιας και Δημοτικής Περιουσίας, στην οικονομική αφαίμαξη μισθών και
συντάξεων διεκδικώντας:
- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ιδιαίτερα στις υπηρεσίες κοινωνικής
ανταπόδοσης και προσφοράς (Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Υπηρεσίες,
Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου κ.λπ.). Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων
εργασίας.
- Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου για τον επαναϋπολογισμό των
συντάξεων (Ν.4387/2016).
- Αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
- Υπολογισμός της διετίας 2016-2017 στην μισθολογική εξέλιξη των
εργαζομένων.
- Τακτοποίηση των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με
πολυετή απασχόληση στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
- Κατάργηση της προσχηματικής αξιολόγησης και της ντροπολογίας Γεροβασίλη.
- Αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια και
εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να σταματήσουν τα
θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
- Ουσιαστική προστασία της 1ης κατοικίας.
- Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
- Καμιά περικοπή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας,
διεύρυνση των ειδικοτήτων εργαζομένων που το δικαιούνται.
- Όχι στην κατάργηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών.
- Την κατοχύρωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών
του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατάργηση της διάταξης του
άρθρου 61 του Ν.3979/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας.
Απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόστηκαν και συνεχίζουν
να εφαρμόζονται, απέναντι στην παραπλανητική ρητορική για έξοδο από τα
μνημόνια τηρώντας κατά γράμμα τα όσα ψηφίστηκαν και καταδυναστεύουν τον
Ελληνικό λαό, ως εργαζόμενοι στηρίζουμε και αγωνιζόμαστε μαζικά θέτοντας και
διεκδικώντας την δική μας πρόταση.
Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο
Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου) το ΣΑΒΒΑΤΟ 8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, στις 6.00 το απόγευμα, θα σηματοδοτήσει την συνέχιση
του διαρκή και αποφασιστικού αγώνα των εργαζομένων ενάντια στις ακραίες
νεοφιλελεύθερες και βάρβαρες πολιτικές των Μνημονίων και των δανειστών.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
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Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
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