Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τις συναντήσεις των έξη (6) Ομοσπονδιών με το Κ.Κ.Ε. και το ΜέΡΑ25
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κομμάτων της Βουλής, για την αντίθεση
των έξι (6) Ομοσπονδιών μας, στην ιδιωτικοποίηση του Δημοσίου και την
Απεργία-Αποχή από όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων
Συμβάσεων και όλες τις Τεχνικές Επιτροπές που έχουμε προκηρύξει αρχικά από
τις 23 Νοεμβρίου 2020 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2020 και συνεχίζεται ως τις 31
Δεκεμβρίου 2020, έχοντας και την στήριξη της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις
Περιφέρειες (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), κλιμάκιο από τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών,
πραγματοποίησε συνάντηση με φυσική παρουσία με αντιπροσωπεία του Κ.Κ.Ε. (17-122020) και τηλεσυνάντηση με εκπροσώπους του ΜεΡΑ25 και την Βουλευτή του
ΜέΡΑ25 κα Σοφία Σακοράφα (16-12-2020).
Η αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών, ενημέρωσε και τα δυο κόμματα
συνολικά, για τα γενικά ζητήματα αλλά και για τα ειδικά, που αφορούν τον τομέα
της κάθε Ομοσπονδίας, για το ντόμινο ιδιωτικοποιήσεων και τις επιπτώσεις τους στο
Δημόσιο συμφέρον, την Δημόσια υγεία, το περιβάλλον, για την απαξίωση του
Δημοσίου και την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών μας.
Η αντιπροσωπεία του ΜέΡΑ25, εκτίμησε ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική της
κυβέρνησης, έχει οδηγήσει, στην εκποίηση κρίσιμων τομέων στο Δημόσιο και θα
συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση και εξέφρασε τη στήριξη στην προσπάθεια μας το
επόμενο διάστημα, με κάθε τρόπο αλλά και με κοινοβουλευτικά μέσα.
Η αντιπροσωπεία του Κ.Κ.Ε. υπογράμμισε ότι ο δίκαιος αγώνας μας ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση για να είναι πιο αποτελεσματικός, θα πρέπει να στραφεί και
κατά του πραγματικού αντιπάλου, τη διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της αστικής τάξης και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Εξέφρασε τη
συμπαράσταση στον αγώνα μας και δεσμεύτηκε ότι το Κ.Κ.Ε. θα προωθήσει με κάθε
τρόπο τα δίκαια αιτήματά μας .
Η προσπάθεια που κάνουμε για ενημέρωση θα συνεχιστεί και σε όποιες άλλες
κοινοβουλευτικές ομάδες ανταποκριθούν, στο κάλεσμα που τους έχουμε απευθύνει.
Οι Ομοσπονδίες:
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