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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Είναι γνωστό και δεν το κρύβουν άλλωστε, πως επιθυμία και διακαής πόθος
ενός «συστήματος» το οποίο απαρτίζεται από πολιτικά και επιχειρηματικά
πρόσωπα και στηρίζεται από συγκεκριμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
υπονομεύει συστηματικά τους αγώνες των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
επιθυμεί το ξεπούλημα των υπηρεσιών της στους ιδιώτες εργολάβους.
Τα εργολαβικά συμφέροντα δια των «εκπροσώπων τους» απορούν γιατί έως
σήμερα οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται στην χώρα δεν «σάρωσαν»
τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και ιδιαίτερα της Καθαριότητας των Δήμων. Και αφού δεν κατάφεραν να κάμψουν
τους αγώνες των εργαζομένων έχουν βάλει ένα άλλο σχέδιο σε εφαρμογή με την
εκτόξευση τόνους λάσπης και ασύστολης προπαγάνδας για να πετύχουν τον στόχο τους.
Ξεσπαθώνουν και εξεγείρονται συστημικά Μ.Μ.Ε. γιατί η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
κατάφερε να υπογράψει Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους
όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ήταν ένα μήνα πριν που η εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» του κ. Αλαφούζου
δημοσίευσε άρθρο, το οποίο εμφάνιζε τους εργαζόμενους της καθαριότητας ως
«προνομιούχους». Στο προκλητικό δημοσίευμα η συντάκτρια αναφέρονταν στους
εργαζόμενους στην Καθαριότητα αποκαλώντας τους πολλές φορές υποτιμητικά...
«σκουπιδιάρηδες».
Μήπως για τους τριάντα τέσσερις (34) θανάτους συναδέλφων τα δυο (2)
τελευταία χρόνια. Μήπως για τα αναρίθμητα εργατικά ατυχήματα που από τύχη δεν
κατέληξαν… Μήπως γιατί πολλοί εξ’ αυτών δεν καταφέρνουν να χαρούν την
σύνταξή τους, αφού θερίζει ο καρκίνος; Φυσικά και ΟΧΙ. Γιατί ο στόχος ήταν και
είναι να παραπληροφορήσουν, να διχάσουν και να δηλητηριάσουν την κοινωνία. Να την
στρέψουν κατά των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να εξυπηρετήσουν τα
αλλότρια συμφέροντα τους.
Την σκυτάλη πήρε χθες η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» του κ. Μαρινάκη η οποία
επίσης εκφράζει «θυμό και αγανάκτηση» γιατί η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπέγραψε Ειδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.). Δεν ρωτήσαμε πριν το Συγκρότημα αν έπρεπε
να υπογράψουμε Ε.Σ.Σ.Ε.
Συκοφαντώντας και παραπληροφορώντας «ΤΑ ΝΕΑ» χαρακτηρίζουν
«πελατειακό κράτος» όσους υπογράφουν Ε.Σ.Σ.Ε. γράφοντας μία σειρά αναληθή,
ανακριβή και ψευδή στοιχεία όπως, ότι, θα χρειαστεί αθροιστικά 30% επιπλέον
προσωπικό λόγω του ωραρίου και των αδειών που αυτή προβλέπει, ενώ η ρύθμιση
της Ε.Σ.Σ.Ε. του 2002 για επιπλέον κανονική άδεια τριών (3) ημερών στους
εργαζόμενους στην καθαριότητα το 2017, σύμφωνα με το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ»…
«10% περισσότερο προσωπικό εκτιμάται ότι θα χρειαστεί στον τομέα της καθαριότητας
λογω της αύξησης των ημερών αδείας» και δεν έχουν ούτε ίχνος ντροπής για όσα
γράφουν.

«Τυχαία» μάλλον τοποθετήθηκε την ίδια στιγμή και για το ίδιο θέμα ο
αρμόδιος Τομεάρχης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μάκης
Βορίδης χαρακτηρίζοντας «ρουσφέτια και κολλητούς» τους εργαζόμενους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Που ήταν ο κ. Βορίδης όταν οι εργαζόμενοι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης μάζευαν τα σκουπίδια από τους δρόμους και έχαναν τη ζωή τους
ελλείψει των μέτρων ασφαλείας; Μήπως στις ξαπλώστρες της Μυκόνου;
Γιατί κόπτεται τόσο πολύ για τις προσλήψεις στην καθαριότητα των Δήμων ο
κ. Μάκης Βορίδης και βγάζει τέτοιο μένος; Μήπως αυτές στέκονται εμπόδιο στα
σχέδια των συμφερόντων; Γιατί δεν είχε αντιδράσει όταν επί Νέας Δημοκρατίας
υπογράφονταν το 2009 μεταξύ κυβέρνησης και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η ίδια σχεδόν Ειδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Ως εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουμε πως η «ομοφωνία»
αυτή δεν είναι τυχαία. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι οπαδοί των ιδιωτικών
συμφερόντων μέσων των «συστημικών» Μέσων προσπαθούν να δρομολογήσουν
εξελίξεις της αρέσκειας τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν θα τους περάσει. Για
την αποκατάσταση της αλήθειας όμως και για την σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης
επισημαίνουμε τα εξής:
1. Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας δίνεται η δυνατότητα Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων και υπογραφής Σ.Σ.Ε. Προφανώς το «σύστημα» που
περιγράψαμε στηρίζει την άποψη ότι πρέπει να καταργηθούν οι Συλλογικές
Διαπραγματεύσεις ώστε οι περικοπές να γίνονται απευθείας από τους
«δανειστές». Εκτός και εάν επιθυμούν νομοθετικά να προβλεφθεί πως Σ.Σ.Ε. θα
υπογράφεται μόνο όταν πρόκειται για περικοπή δικαιωμάτων και μισθών..!!!
2. Η Ε.Σ.Σ.Ε. που υπέγραψε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τον Αύγουστο του 2017 αποτελεί
στην πλειοψηφία της επικαιροποίηση των όσων ήδη ισχύουν. Η μοναδική
τροποποίηση είναι ότι εντάσσονται κάποιες επιπλέον κατηγορίες προσωπικού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιβαρύνονται υπέρμετρα λόγω της φύσης του
αντικειμένου τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των πολιτών. Η
φυσική εξόντωση των εργαζομένων ελπίζουμε πως δεν αποτελεί την επόμενη
«μεταρρύθμιση» των νοσταλγών των απολύσεων και των διωγμών του
προηγούμενου χρονικού διαστήματος.
3. Καλά θα κάνουν επίσης οι λαλίστατοι πολιτικοί που χαρακτηρίζουν «ρουσφέτι»
την υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε. να είναι πιο προσεκτικοί και να γνωρίζουν πως εν
πολλοίς η ίδια σχεδόν Ε.Σ.Σ.Ε. είχε υπογραφεί το 2009 επί κυβέρνησης Ν.Δ. και
παλαιότερα, το 2002 επί κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ο πολιτικός καιροσκοπισμός και οι συστημικοί εντολοδόχοι δεν πτοούν τους
εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τον διακαή τους
πόθο, που δεν είναι άλλος από την εκχώρηση των Δημοτικών Υπηρεσιών στα μεγάλα
επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα, αλλά δεν θα τους περάσει...
Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως «το σύστημα» διάλεξε να επιτεθεί στην Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την ημέρα της κατάθεσης
Μηνυτήριας Αναφοράς στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τους 34 νεκρούς και
τους αμέτρητους τραυματίες στις υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων για τους
οποίους τηρούν... σιγή ιχθύος.
Την δουλειά τους κάνουν!!! Να γνωρίζουν πως οι εργαζόμενοι θα είναι απέναντι
τους, εμπόδια στα σχέδια τους και υπέρ του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

