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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΧΘΗΚΑΝ

Το χρονικό ενός δυναμικού και μαζικού αγώνα και
η ισχυρή παρακαταθήκη του για νέες κινητοποιήσεις
ενάντια στα εξοντωτικά κυβερνητικά μέτρα ΑΠΕΡ

ΓΙΑΚΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

TO ΘEMA:

Δευτέρα 3

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Η «εργασιακή
εφεδρεία» ισούται με
κατάργηση της μονιμότητας
των Δημοσίων Υπαλλήλων

Για κατάργηση της μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων με τον πλέον απάνθρωπο, αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο, έκανε λόγο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σχολιάζοντας τις
αποφάσεις της κυβέρνησης για την «εργασιακή εφεδρεία».
Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει:

“

Αφιέρωμα στην 20ημερη Απεργία

Ο

ι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ξεκινήσαμε στο τέλος Σεπτεμβρίου τις κινητοποιήσεις ενάντια στην «εργασιακή εφεδρεία», τις απολύσεις, τις νέες μειώσεις μισθών, τα
χαράτσια και ένα σωρό άλλα επαχθή και εξοντωτικά
μέτρα για την κοινωνία τα οποία ενέταξε η κυβέρνηση στο επίμαχο πολυνομοσχέδιο.
Ο αγώνας που δώσαμε ήταν δυναμικός και είχε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά εμφανή τα στοιχεία της μαζικότητας και της ενότητας. Κινητοποιήσεις στις οποίες συμπεριελήφθησαν όλες οι μορφές πάλης: Απεργίες, στάσεις εργασίας, καταλήψεις,
αποχή, πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Όσο ο αγώνας εξελίσσονταν και το κύμα οργής
και αγανάκτησης μεγάλωνε, οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση συνάντησαν ένα σύμπλεγ-

μα συμφερόντων, πολιτικών και επιχειρηματικών,
τα οποία με πρωτοφανή μανία, αήθης επιθέσεις και
λασπολογία, προσπάθησαν να υπονομεύσουν, να
αμφισβητήσουν, να συκοφαντήσουν με τελικό στόχο να αποδυναμώσουν και να διαλύσουν αυτόν τον
αγώνα.
Το «κρυφτούλι» της κυβέρνησης και πολλών αιρετών, με δήθεν διάλογο που τορπιλίζεται από την
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διαδέχθηκε η επέμβαση των δυνάμεων καταστολής στο Χ.Υ.Τ.Α., οι απειλές περί απολύσεων, μη καταβολής των μισθών για τις ημέρες
των καταλήψεων, η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
καθαριότητας των Δήμων, το άνοιγμα των Δικαστηρίων ημέρα Σάββατο για την εκδίκαση της προσφυγής του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να βγει η
απεργία παράνομη και καταχρηστική.
Συνέχεια στη σελίδα ✎

24ωρη Απεργία στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Απεργία στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποφάσισε και
πραγματοποίησε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 η Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., αφού η κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για
το μέλλον των προνιακών δομών και το εργασιακό μέλλον των
εργαζομένων σε αυτές. Η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με
αφορμή ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει
αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με το μέλλον
των Προνοιακών Δομών αλλά και με το εργασιακό
μέλλον των εργαζομένων σε αυτές, αποφάσισε να
καλύψει συνδικαλιστικά την 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζομένων στο πρόγραμμα
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011.
Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους στο πρό-
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γραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:
1. Την προώθηση ΑΜΕΣΑ νομοθετικής ρύθμισης
για την κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας
και την μετατροπή των συμβάσεών τους σε Αορίστου
Χρόνου.
2. Δημιουργία μόνιμων δομών «Βοήθεια στο
Σπίτι» και Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α.
προκειμένου να υπάρξει η διασφάλιση της συνέχισης
λειτουργίας τους.
3. Εξασφάλιση του κόστους μισθοδοσίας όλων
των εργαζομένων στις Προνοιακές Δομές με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, άμεση
καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους
στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες, από 1-12011.

”

Για πρώτη φόρα από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους κι έπειτα από έναν ολόκληρο
αιώνα (!) καταργείται η μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων, με τον πλέον απάνθρωπο,
αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο.
Από τις χθεσινές ανακοινώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, προκύπτει σαφώς και
χωρίς να χωρά καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση, κουρελιάζοντας το ίδιο το Σύνταγμα,
αποφάσισε να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο - ακόμα και μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων - προσφέροντάς
τους βορά στους δανειστές της χώρας.
Στο πλαίσιο της κατ’ επίφαση «αναδιάρθρωσης» του Δημοσίου προβλέπεται μείωση των
υφιστάμενων Υπηρεσιακών Μονάδων στις Δημόσιες Υπηρεσίες κατά 30%, κατά τη διάρκεια
των ετών 2012-2013, με ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και στη συνέχεια απόλυση, ενώ άμεσα και
έως το τέλος του τρέχοντος έτους με απόλυση
απειλούνται και οι εργαζόμενοι των κατηγοριών
Υ.Ε. και Δ.Ε. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται. Επιπλέον, υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
με σχέση Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι από τον
Οκτώβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2013
θα αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη,
θα τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς,
έπειτα από κατάργηση των οργανικών θέσεων
που κατέχουν και θα απολύονται.
Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Δημόσια Διοίκηση και οι Δημόσιες Υπηρεσίες
αντιμετωπίζουν ήδη τεράστια προβλήματα λειτουργίας, εξαιτίας σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, με αντίκτυπο στα κοινωνικά αγαθά
και υπηρεσίες (ιδιαίτερα στο χώρο της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης)
και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.
Οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις Οργανισμών
του Δημοσίου και οι απολύσεις των εργαζομένων γίνονται με μοναδικό γνώμονα την περιστολή δαπανών και χωρίς να εξετάζονται ούτε οι
πραγματικές ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών
σε ανθρώπινο δυναμικό ούτε το τεράστιο κοινωνικό κόστος που θα προκληθεί, πλήττοντας κυρίως
τα ευρύτερα, φτωχά και μεσαία λαϊκά στρώματα,
που θα στερούνται πλέον στοιχειώδους πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.
Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση με τις πολιτικές της επιλογές οδηγεί το Κράτος σε διάλυση, τη Δημόσια Διοίκηση σε πλήρη απορρύθμιση, το Κοινωνικό Κράτος σε κατεδάφιση, την
Κοινωνία σε εξαθλίωση, τους εργαζόμενους σε
απόγνωση, την Οικονομία σε κατάρρευση και
τη χώρα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, μαζί με ολόκληρη την Κοινωνία, δηλώνουμε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε και να ανατρέψουμε
τις βάρβαρες αυτές πολιτικές επιλογές, προφυλάσσοντας τα κοινωνικά αγαθά και την
κοινωνική συνοχή.

”

Έγγραφα - Ανακοινώσεις - Έγγραφα
■
MHNIAIA ΣYNΔIKAΛIΣTIKH
EΦHMEPIΔA
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744
THΛ.: 210 5229512-FAX: 210
5247633
http://www.poeota.gr
e-mail: info@poeota.gr
IΔIOKTHTHΣ:
Π.O.E.-O.T.A.
EKΔOTHΣ:
και υπεύθυνος σύμφωνα με το Nόμο
ΘEMHΣ MΠAΛAΣOΠOYΛOΣ
Πρόεδρος της E.E. της Π.O.E.-O.T.A.
ΔIEYΘYNETAI
από Συντακτική Eπιτροπή
Tα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της Π.O.E.-O.T.A.

Σύσκεψη 22 Ομοσπονδιών και αποφάσεις για κινητοποιήσεις

Ενάντια στα πρωτοφανή αντισυνταγματικά μέτρα
της κυβέρνησης, τις απολύσεις, το «τσεκούρωμα» σε
μισθούς και συντάξεις, τα χαράτσια, την ανεργία, τη
φτώχεια και την εξαθλίωση, στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Προεδρείων
22 Ομοσπονδιών στις 7 Οκτωβρίου 2011 και αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις σε όλους τους χώρους εργασίας και με ότι μορφή αγώνα επιλέξει η κάθε Ομοσπονδία. Το κείμενο μετά τη σύσκεψη είναι το εξής:

“

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011,
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Π.Ο.Ε.
-Υ.ΕΘ.Α., κοινή σύσκεψη των Προεδρείων των παρακάτω Ομοσπονδιών:

1. Δ.Ο.Ε. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ.
2. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.
3. Ο.Λ.Μ.Ε. - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
4. Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α.
5. Π.Ο.Ε.-Υ.ΕΘ.Α. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΕΘ.Α.
6. Π.Ο.Σ.ΥΠ.ΠΟ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
7. Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Κ.Α.
8. Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
9. Ο.Τ.Υ.Ε. - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.
10. Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π. - Ι.Κ.Α. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α.
11. Π.Ο.ΥΓ.Υ.ΙΚ.Α. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α.
12. Ο.Δ.Π.Τ.Ε. - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
13. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
14. Ο.Σ.Υ.Ο. - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Eτήσια συνδρομή (ενίσχυσης):
1. Φυσικών Προσώπων
και Σωματείων 15.00 
2. Δήμων, Nομαρχιών κ.λπ.
Nομικών Προσώπων 50.00 
Nα στέλνεται στο όνομα:
Tράκας Nικόλαος
για την εφημερίδα:
“BήMA EPΓAZOMENΩN
THΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”
στη διεύθυνση:
KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
Παραγωγή:

ΠOΣEIΔΩNOΣ 23 - 144 51 - METAMOPΦΩΣH
Tηλ.: 210 3804460 - Fax: 210 3847447

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Στην εφημερίδα “TO BήMA των
EPΓAZOMENΩN της TOΠIKHΣ
AYTOΔIOIKHΣHΣ” μπορούν να
δημοσιεύονται αποφάσεις και
παρεμβάσεις Σωματείων όπως και
μελέτες -εισηγήσεις φυσικών
προσώπων, αν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α. Tα κείμενα να είναι σύντομα.
β. Nα μην είναι υβριστικά ή χυδαία.
Tα κείμενα θα αποστέλλονται
γραπτά στη διεύθυνση:
Π.O.E.-O.T.A.:
KAPOΛOY 24 - 104 37-AΘHNA

■
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με την ένδειξη:
Για την εφημερίδα
“BήMA EPΓAZOMENΩN
της AYTOΔIOIKHΣHΣ”
ή να στέλνονται στο
FAX: 210 5247633

Xειρόγραφα ή κείμενα δεν
επιστρέφονται σε καμιά περίπτωση.

15. Π.Ο.Σ.Υ.Π. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.
16. Ο.Σ.Υ.Π.Α.Ε. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ.
17. Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
18. Π.Ο.Υ.Ε.Ν. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
19. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ.Β.Ε.Τ.
20. Ο.Σ.ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.
21. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
22. Σ.Π.Ε.Τ. - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.
Σε απάντηση ενάντια στα πρωτοφανή,
αντισυνταγματικά μέτρα της κυβέρνησης, τις απολύσεις, το «τσεκούρωμα» σε
μισθούς και συντάξεις, τα χαράτσια, την
ανεργία, την φτώχεια και εξαθλίωση, την
κατάργηση κάθε δημοκρατικού και κοινωνικού δικαιώματος, που είχε κατοχυρωθεί
από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους αποφασίστηκε ομόφωνα να προκηρυχθούν:
Άμεσες κινητοποιήσεις σε όλους τους
χώρους εργασίας και με ότι μορφή αγώνα
επιλέξει κάθε Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα:
Γενικευμένες καταλήψεις σε Δημόσιες
Υπηρεσίες.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε στάση
εργασίας την Τρίτη 11 Οκτωβρίου
2011, από τις 11.30 έως τη λήξη του
ωραρίου, με συγκέντρωση στην Πλατεία
Καραϊσκάκη και πορεία προς τη Βουλή,
ενώ συνεχίζει τις γενικευμένες καταλήψεις
Δημοτικών κτιρίων, γκαράζ, Δημαρχείων
και των Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας.
Η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. αποφάσισε στάση εργασίας την ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
από τις 11.00 έως τις 15.00 και συγκέντρωση στις 11.30 στο Υπουργείο Υγείας
και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

“

των κινητοποιήσεων της εν’ όψει και της
24ωρης Πανελλαδικής απεργίας που έχει
προκηρύξει για την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε.
Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 οι
εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α., με ευθύνη των
Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων,
θα προχωρήσουν σε κατάληψη όλων των
Δημοτικών Γκαράζ και των Χ.Υ.Τ.Α. Η κα-

XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
O.Γ.A.

KAPOΛOY 24 - 104 37 - AΘHNA
2105229512 •

ΠATHΣIΩN 30 - 101 70 - AΘHNA
2103322100 •

2105247633

A.Δ.E.Δ.Y.

2103841214

EΛ.Γ.A.
MEΣOΓEIΩN 45 - ΤΑΧ. ΘΥΡ. 14103 - 115 10 - AΘHNA

Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57 - AΘHNA
Ο.Π.Α.Δ. - T.Y.Δ.K.Y.

2107490577 •
A.Σ.E.Π.

HΠEIPOY 38 - 104 33 - AΘHNA

ΠOYΛIOY 6 - 115 23 - AΘHNA

2131616900 •

2103246165

2108215237 - 2108217892 •
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. - T.A.Δ.K.Y.
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34 - 114 73 - AΘHNA
2105288655 •

2105243804

Τ.Π.Δ.Υ. - T.A.Δ.K.Y.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 - 105 59- AΘHNA
2103228892 •

2

2105247019

2108218129

2107488282

KENTPIKH ENΩΣH ΔHMΩN
KAI KOINOTHTΩN EΛΛAΔAΣ (K.E.Δ.K.E.)
Γ. ΓENNAΔIOY 8 - 106 78 - AΘHNA
2103899600 •

2103820807

EΛΛHNIKO INΣTITOYTO YΓIEINHΣ
KAI AΣΦAΛEIAΣ THΣ EPΓAΣIAΣ (EΛ.IN.Y.A.E.)
ΛIOΣIΩN 143 & ΘEIPΣIOY 6 - 104 45 - AΘHNA

2131319100 •
2131319187
ΣΩMA EΠIΘEΩPHTΩN
EΛEΓKTΩN ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Λ. ΣYΓΓPOY 60 - 117 42 - AΘHNA
2103496213 - 2103496308 •
2103428530
ΣYNHΓOPOΣ TOY ΠOΛITH
XATZHΓIANNH MEΞH 5 - 115 28 - AΘHNA
2107289600 •

Παρασκευή 7

Η Ο.Λ.Μ.Ε., αποφάσισε συλλαλητήριο στα
Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 στη 1.00
το μεσημέρι και πορεία στη Βουλή.
Η Π.Ο.Ε.-Υ.ΕΘ.Α. αποφάσισε στάση εργασίας την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 από 07:00 π.μ. - 10:00 π.μ.
και συγκέντρωση στην κεντρική πύλη του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Στις παραπάνω κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν όλες οι Ομοσπονδίες.
Μαζικό συλλαλητήριο όλων των Ομοσπονδιών που συμμετείχαν στην σύσκεψη, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011,
στις 10.00 το πρωί, με στόχο αλλαγή πολιτικής και ανατροπή όλων των αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης.

Λέμε ΟΧΙ:

• Στις απολύσεις και την εργασιακή εφεδρεία.
• Στα χαράτσια.
• Στις περικοπές μισθών και συντάξεων.
• Στα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά μέτρα.

Διεκδικούμε:

• Εργασία για όλους.
• Αξιοπρεπή διαβίωση.
• Δωρεάν Υγεία και Παιδεία για όλους.
• Κοινωνική Δικαιοσύνη και ευημερία.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους,
αλλά και τους συνταξιούχους, τους ανέργους και τη νεολαία στο συλλαλητήριο του
ΣΑΒΒΑΤΟΥ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ώρα
10.00. Προσυγκεντρώσεις στα γραφεία
της κάθε Ομοσπονδίας και πορεία που θα
ξεκινάει από την Γ΄ Σεπτεμβρίου προς τα
Υπουργεία και τη Βουλή.
Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική και την
επίθεση στα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Καλούμε την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να στηρίξει τις
πρωτοβουλίες μας και να τις εντάξει στο
ευρύτερο πλαίσιο δράσης της, στον προγραμματισμό και συντονισμό των αμέσων
αναγκαίων κινητοποιήσεων και του όλου
Αγώνα.

”

24ωρη Πανελλαδική απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. στις
5 Οκτωβρίου 2011 ενάντια σε επαχθή μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετείχαν στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. ενάντια σε επαχθή μέτρα
που προωθεί η κυβέρνηση. Με ανακοίνωσή της κάλεσε όλους τους εργαζόμενους να λάβουν μέρος την
κινητοποίηση.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει τη συνέχιση

Π.O.E. - O.T.A.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2107292129

2108200100 •

2108200222

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ:
ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ
ΠEIPAIΩΣ 40 - 101 82 - AΘHNA
2103214823 •

2103214294

INΣTITOYTO EPΓAΣIAΣ THΣ Γ.Σ.E.E. - A.Δ.E.Δ.Y.
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 24 - 104 34 - AΘHNA
2108202239 •

2108202263

τάληψη θα διαρκέσει μέχρι και την έναρξη της
απεργίας της Τετάρτης 5 Οκτωβρίου 2011.
Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις και Συγκεντρώσεις
στους χώρους εργασίας των Ο.Τ.Α. με
σκοπό την ενημέρωση για τα εξοντωτικά
μέτρα της κυβέρνησης και την απάντηση
που πρέπει να δώσουν σε αυτά οι εργαζόμενοι του κλάδου. Σε περίπτωση δε που η
κυβέρνηση ζητήσει από τους Δήμους στοιχεία ή πίνακες με ονόματα υπαλλήλων για
την ένταξη τους στην εργασιακή εφεδρεία,
η κατάληψη του γραφείου προσωπικού του
Δήμου και η αποτροπή αποστολής κάθε τέτοιας βεβαίωσης θα αποτελέσει την πρώτη
αντίδραση των εργαζομένων.
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 οι
εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. θα συμμετάσχουν
στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που
έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενάντια στον
εργασιακό μεσαίωνα το οποίο επιχειρεί να
επιβάλει στη χώρα η κυβέρνηση, τη φτώχια
και την ανεργία. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση θα συγκεντρωθούν έξω από
τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24
- Πλατεία Καραϊσκάκη - Αθήνα) στις 10.30
το πρωί και από εκεί θα κάνουν πορεία με
προορισμό την Πλατεία Κλαυθμώνος, όπου
στις 11.00 π.μ. έχει προγραμματισθεί η
απεργιακή συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και
της Γ.Σ.Ε.Ε.

”

Καταλήψεις γκαράζ εργοταξίων και Χ.Υ.Τ.Α. από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους
και καταλήψεις Υπουργείων και Υπηρεσιών από τους Δημόσιους Υπαλλήλους
Με καταλήψεις γκαράζ, εργοταξίων των
Δήμων και των Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας
Σ 2011
άρχισαν οι κινητοποιήσεις της Π.Ο.Ε.ΟΚΤΩΒΡΙΟ α 3
ρ
Ο.Τ.Α. τον Οκτώβριο. Σε καταλήψεις
Δευτέ
υπουργείων και υπηρεσιών του Δημοσίου προχώρησαν και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι μετά από κάλεσμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

“

Ξεκίνησαν με μεγάλη επιτυχία οι κινητοποιήσεις
της αποχής από τις εργασίες το Σαββατοκύριακο 2 και
3 Οκτωβρίου 2011 και συνεχίζονται σήμερα και αύριο με καταλήψεις των γκαράζ, των εργοταξίων των
Δήμων και των Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας.
Επίσης πολλά σωματεία με αποφάσεις τους προχώρησαν και σε καταλήψεις και άλλων Δημοτικών
κτιρίων και Δημαρχείων.
Στόχος μας είναι να εκφραστεί η αντίθεση των εργαζομένων απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική,
οποία πρέπει να ανατραπεί από τη λαϊκή κατακραυγή
και των αγώνα των εργαζομένων.
Όλες οι κινητοποιήσεις πρέπει να έχουν έναν εξωστρεφή χαρακτήρα ενημέρωσης των πολιτών και
των άλλων εργαζομένων, δείχνοντας ότι ο δικός
μας αγώνας είναι και δικός τους και καλώντας όλους
στην 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 και στην προσυγκέντρωση και πορεία της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την ίδια μέρα στις 10.30 π.μ. από την
Πλατεία Καραϊσκάκη στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις
11.00 π.μ.
Επειδή όμως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των κινητοποιήσεων είναι να μη λειτουργεί ο
Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, ο οποίος είναι υπό κατάληψη. Για το
λόγο αυτό πρέπει τα σωματεία της Αττικής να συμβάλλουν, με όσο κόσμο που μπορούν στην κατάληψη του
Χ.Υ.Τ.Α.
Στα πλαίσια αυτά καλούνται τα σωματεία να στελεχώσουν τις παρακάτω βάρδιες:
ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011:
1. Πρωινή Βάρδια 6.00 π.μ. -1.00 μ.μ. τα Σωματεία
των Δήμων:
Αμαρουσίου, Αθήνας, Αιγάλεω, Ηλιούπολης,
Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Ρέντη, Μεταμόρφωσης, Άνω Λιοσίων, Χολαργού, Καισαριανής,
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Σάββατο 8

Τέλος και τα σωματεία που δεν αναφέρονται στον κατάλογο, αν μπορούν πρέπει και αυτά να στείλουν συναδέλφους για να ενισχύσουν τις παραπάνω βάρδιες.

”

Σ 2011

ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Τρίτη 4

“

Με καταλήψεις γκαράζ, εργοταξίων των Δήμων και των
Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας άρχισαν
οι κινητοποιήσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τον Οκτώβριο.

Καταλήψεις Υπουργείων και Υπηρεσιών του Δημοσίου με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούν, σήμερα 4 Οκτωβρίου 2011, οι εργαζόμενοι στο
Δημόσιο με τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για άμεση
αγωνιστική απάντηση στην απάνθρωπη και αντισυνταγματική απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε απολύσεις ακόμα και μόνιμου προσωπικού από το Δημόσιο.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο απαντούν, στέλνοντας
ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και
όσους στηρίζουν την πολιτική της πιο άγριας λιτότητας που γνώρισε τα τελευταία τριάντα χρόνια ο τόπος,
την πολιτική της διάλυσης του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, της κατεδάφισης του Κοινωνικού
Κράτους, της απαξίωσης των κοινωνικών αγαθών και
υπηρεσιών, την πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωση
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, συνταξιούχους
και ανέργους. Αντιδρούν στο θεσμό της εργασιακής
εφεδρείας και των απολύσεων, που θα στερήσουν

από το Δημόσιο το ανθρώπινο δυναμικό που έχει ανάγκη για να μπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει και
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών για κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.
Καταλήψεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στα Υπουργεία Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Τουρισμού, Υγείας, Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Παιδείας, Εσωτερικών, καθώς και σε
δεκάδες Δημαρχεία στην Αθήνα και την Περιφέρεια,
στα Αμαξοστάσια και στα Εργοτάξια των Δήμων και
των Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας. Κατάληψη πραγματοποιήθηκε και στο κτίριο των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στην οδό Ιπποκράτους, καθώς και στα
Γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ.
Σε αρκετά Νοσοκομεία πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συνελεύσεις και καταλήψεις
των γραφείων Διοίκησης και των ταμείων των εξωτερικών ιατρείων, ενώ σε συμβολικό αποκλεισμό της
λεωφόρου Βουλιαγμένης προχώρησαν τα Σωματεία
εργαζομένων στους Δήμους Ελληνικού, Βουλιαγμένης και Αργυρούπολης.
ΚΑΛΟΥΜΕ:
Αύριο, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011, όλους τους
εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετέχουν μαζικά
στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει από κοινού
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. σε στενό, ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα και Δ.Ε.Κ.Ο. και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 το πρωί στην
Πλατεία Κλαυθμώνος.

”

Επέκταση των καταλήψεων σε Δημοτικά κτίρια
και σε Δημαρχεία όλης της χώρας

Οι καταλήψεις των Δημοτικών κτιρίων, Δημαρχείων και των
Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας συνεχίζονται μέχρι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου
2011, όπου θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδική στάση εργασίας, αποφάσισε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δίδοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις της.

“

Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Αγίας Βαρβάρας και
Χαϊδαρίου.
Από Το Γενικό Συμβούλιο: Χαρίσης Γιώργος,
Κούνας Γιώργος, Πολυζώης Σπύρος.
2. Απογευματινή Βάρδια, 1.00 μ.μ. -7.00 μ.μ. τα
Σωματεία των Δήμων:
Ζωγράφου, Κορυδαλλού, Φιλαδέλφειας, Περιστερίου, Ταύρου, Χαλανδρίου, Περάματος,
Ελευσίνας, Αλίμου, Ν. Σμύρνης, Αργυρούπολης,
Ελληνικού, Βύρωνα, Δάφνης, Υμηττού, Αγίων
Αναργύρων, Ιλίου, Πετρούπολης, Αρτέμιδος και
Γλυκών Νερών-Παιανίας.
Από Το Γενικό Συμβούλιο: Καταχανάς Γιώργος,
Τράκας Νίκος, Μπιζάς Θωμάς και Κρέτσης Νίκος.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των καταλήψεων των Δημοτικών κτιρίων, Δημαρχείων και των
Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας μέχρι την ΤΡΙΤΗ 11
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, όπου θα πραγματοποιηθεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, από τις 11.30 το
πρωί έως το τέλος του ωραρίου. Ενώ θα γίνουν συγκεντρώσεις και πορείες σ’ όλες τις πόλεις και τα
αστικά κέντρα της χώρας. Στην Αθήνα η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 12.00 το μεσημέρι
στα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία στο
Υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή.
Παράλληλα δεκάδες σωματεία, με αποφάσεις τους
προχωρούν σε πολύμορφες τοπικές δραστηριότητες με άλλους τοπικούς φορείς και όμορους Δήμους.
Στόχος μας είναι να εκφραστεί η αντίθεση των εργαζομένων απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική, η
οποία πρέπει να ανατραπεί από τη λαϊκή κατακραυγή
και τον αγώνα των εργαζομένων.
Όλες οι κινητοποιήσεις πρέπει να έχουν έναν εξωστρεφή χαρακτήρα ενημέρωσης των πολιτών και
των άλλων εργαζομένων, δείχνοντας ότι ο δικός μας
αγώνας είναι και δικός τους.
Είναι πλέον πρόδηλο ότι μόνο οι εργαζόμενοι, οι
συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι αυτοί που μπορούν να δείξουν ευαισθησία
και να υπερασπίσουν τη χώρα από το γενικό ξεπούλημα που αποφάσισε η κυβέρνηση.
Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των κινητοποιήσεων είναι να μη λειτουργεί ο Χ.Υ.Τ.Α. της
Φυλής, ο οποίος είναι υπό κατάληψη. Για το λόγο
αυτό πρέπει τα σωματεία της Αττικής να συνεχίσουν

να συμβάλλουν, με όσο κόσμο μπορούν στην κατάληψη του Χ.Υ.Τ.Α.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κάλεσε ταυτόχρονα την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τη Γ.Σ.Ε.Ε.
να γενικεύσουν τον αγώνα με κινητοποιήσεις διαρκείας.

”

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δηλώνει τα εξής:
1. Σε περίπτωση αλλαγής των καιρικών συνθηκών,
αναλαμβάνουμε την ευθύνη μαζί με τα σωματεία
για την οργάνωση ομάδων άμεσης επέμβασης
έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε
κοινωνικές υποδομές, τη Δημόσια υγεία και τον
κίνδυνο πλημμυρών.
2. Το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Οκτωβρίου 2011 η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με τα σωματεία,
θα καθαρίσει όλα τα σχολεία, τους παιδικούς
σταθμούς και διάφορα ευαίσθητα σημεία.
3. Αναλαμβάνουμε την αντιμετώπιση όλων των
περιστατικών των κοινωνικών δομών και την
εξυπηρέτηση αδύναμων ομάδων και μοναχικών
ατόμων που χρίζουν κοινωνικής φροντίδας.
4. Συνεχίζουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων
από νοσοκομεία, ιδρύματα και λαϊκές αγορές.
5. Εξυπηρετούμε οικογένειες που δεν μπορούν να
αφήσουν αλλού τα παιδιά τους με την λειτουργία
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Α.Δ.Ε.Δ.Υ και την Γ.Σ.Ε.Ε. να επανεκτιμήσουν την κατάσταση που διαμορφώνεται από τα νέα
σκληρά μέτρα της κυβέρνησης και να μεταφέρουν
την Γενική Απεργία της 19ης Οκτωβρίου 2011 την
επόμενη εβδομάδα, αλλά και να γενικεύσουν τον
αγώνα με κινητοποιήσεις διάρκειας μέσα από απεργίες, καταλήψεις δημοσίων κτιρίων και κάλεσμα η
στάση και η συγκέντρωση της ΤΡΙΤΗΣ 11 ΟΚΤΩ-

ΒΡΙΟΥ 2011 να πάρει Πανδημοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα.
Σημειώνεται πώς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την Τρίτη 11
Οκτωβρίου 2011 έχει αποφασίσει στάση εργασίας
από τις 11:30 το πρωί έως το τέλος του ωραρίου,
συγκέντρωση στις 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία
της Ομοσπονδίας και πορεία διαμαρτυρίας προς το
Υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή.

”
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Τις τραγικές επιπτώσεις που επιφέρει το πολυνομοσχέδιο στα εισοδήματα των μισθωτών
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2011
και την απασχόληση ανέδειξαν με κοινή συνέντευξη Τύπου η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε.
Δευτέ
ρα 10

Για το ίδιο θέμα η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τη Γ.Σ.Ε.Ε. παραχώρησαν
κοινή συνέντευξη τύπου, αναδεικνύοντας την οικονομική εξόντωση που επέρχεται με το πολυνομοσχέδο για τους μισθωτούς, τις
απολύσεις και την ανεργία. Το κείμενο της συνέντευξης είναι:

“

Ο λαός μας βιώνει μια ζοφερή πραγματικότητα
εξαιτίας των πολιτικών της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος που δημιουργούν ασφυκτικές
καταστάσεις για τους νέους, τους ανέργους, τους
συνταξιούχους, τον κόσμο της εργασίας, της παιδείας
και του πολιτισμού.
Με τη νέα καταιγίδα μέτρων, που αποφάσισε να
εφαρμόσει η κυβέρνηση και η τρόικα, στοχοποιούνται, για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της Ελληνικής
κοινωνίας. Ενώ αφήνουν στο απυρόβλητο τα ανώτερα
εισοδηματικά στρώματα, τους έχοντες και τους κατέχοντες τον πλούτο και άθικτους τους υπεύθυνους για την
οικονομική κρίση, όλους αυτούς, οι οποίοι θησαύρισαν
τόσα χρόνια πριν από την κρίση, εκμεταλλευόμενοι το
ανθρώπινο δυναμικό (εργατικό και επιστημονικό), τις
υποδομές της χώρας, τις διάφορες διευκολύνσεις της
Ελληνικής πολιτείας, τους νόμους περί κινήτρων, τα
αποθεματικά των Ταμείων μας και με το ξέσπασμα
της κρίσης έβγαλαν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό,
επενδύοντας στη χρεοκοπία της χώρας.
Η κυβέρνηση, υποταγμένη στα συμφέροντα των
Τραπεζιτών, του παρασιτικού χρηματιστικού κεφαλαίου, των δανειστών και των κερδοσκόπων, σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων
και της κοινωνίας, που αποκτήθηκαν με αγώνες και
θυσίες του εργατικού κινήματος ολόκληρο τον προηγούμενο αιώνα.
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό περιβάλλον οδηγεί
αναπόδραστα στη διεύρυνση των ανισοτήτων και
στη φτώχεια ολοένα και περισσότερο τα ευρύτερα
λαϊκά στρώματα της κοινωνίας.
Τα μέτρα που υλοποιούν η τρόικα και η κυβέρνηση,
δυστυχώς, εκτός από μονομερή και άδικα, είναι και
αναποτελεσματικά.
Οι μνημονιακές-κυβερνητικές πολιτικές δεν καταφέρνουν να πιάσουν τους στόχους, ανανεώνονται
συνεχώς και επιβάλλουν διαρκώς νέα πιο δυσβάσταχτα, επαχθέστερα μέτρα, οδηγώντας σε ακραία
υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας.
Η κυβέρνηση για να περάσει τα σχέδιά της και να
εφαρμόσει τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, κουρελιάζει τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τα κοινωνικά, τα συλλογικά και δημοκρατικά δικαιώματά μας,
ακόμη και το ίδιο το Σύνταγμα !!!
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Οι απολύσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο και
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αποκαλύπτουν τον
αυταρχικό κατήφορο μιας ανάλγητης πολιτικής που
εκπορεύεται από τους δανειστές μας και υλοποιείται από την κυβέρνηση της χώρας μας, χωρίς καμιά
πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση. Δυστυχώς μας
γυρίζουν έναν αιώνα πίσω!!! Τότε που οι απολυμένοι
Δημόσιοι Υπάλληλοι συγκεντρώνονταν στην Πλατεία
Κλαυθμώνος και με κλαυθμούς και οδυρμούς, παρακαλούσαν τους κυβερνώντες να τους ξαναπροσλάβουν στο Δημόσιο.
1. Οι μεγάλες περικοπές στα εισοδήματά μας
παίρνουν δραματικές διαστάσεις με το Νέο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, αφού επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων
του Δημοσίου. Οι απώλειες διευρύνονται και ξεπερνούν το 50% λόγω και των φραγμών που επιβάλλει
στην εξέλιξη των υπαλλήλων (π.χ. στον Α΄ Βαθμό
θα εξελίσσεται μόνο το 20%).
Οι νεοεισερχόμενοι στο Δημόσιο της Π.Ε. Κατηγορίας θα αμείβονται με 660 ευρώ το μήνα, ενώ για
τις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. οι αποδοχές είναι πολύ
κατώτερες, χωρίς δυνατότητα εξέλιξης στους ανώτερους βαθμούς. Γενικά όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου υφίστανται απώλειες των αποδοχών του (22
ευρώ θα είναι το ημερομίσθιο ενός πτυχιούχου που
θα μπει στο Δημόσιο και, αν λάβουμε υπόψη και τη
μείωση του αφορολόγητου, οι απώλειες της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων ξεπερνούν κάθε
όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
2. Οι εργασιακές σχέσεις πλήττονται βάναυσα:
α. Στο Δημόσιο Τομέα, με την εφαρμογή του
αντεργατικού και ανάλγητου μέτρου της εργασιακής εφεδρείας οδηγούνται σε απόλυση ή σε
προσυνταξιοδοτικό στάδιο χιλιάδες μόνιμοι υπάλληλοι (με αμοιβές 60% του βασικού μισθού τους),
για ένα (1) χρόνο τους πρώτους και μέχρι δύο (2)
χρόνια τους δεύτερους).
β. Στον Ιδιωτικό Τομέα δρομολογείται ακόμη και
η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
• Αναστέλλονται για δύο (2) χρόνια οι επεκτάσεις των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας.
• Καταργείται η γνωμοδοτική δυνατότητα του
Συμβουλίου της Επιθεώρησης Εργασίας για
την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων.
• Διευκολύνεται η εργοδοσία για σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων που οδηγούν σε μεγάλες μειώσεις μισθών.
• Τίθεται χρονικό όριο ενός (1) μήνα για τη σύσταση επιχειρησιακού σωματείου.
Η ζούγκλα που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις
στον Ιδιωτικό Τομέα παίρνει ακόμη πιο άγρια χαρακτηριστικά και επεκτείνεται και στο Δημόσιο.
Η ακύρωση στην πράξη των 151 και 154 Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και η καταστρατήγηση
του Συντάγματος του άρθρου 103 που προστατεύει
τη μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι ολοφάνερη.
Η τρόικα και ιδιαίτερα οι κεφαλαιούχοι της Ευρώπης και όχι μόνο, θέλουν φτηνό εργατικό και
επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό για να επενδύσουν στη χώρα μας. Γι’ αυτό πιέζουν για διαρκή
μείωση του εργασιακού κόστους, για να αυξήσουν
έτσι στο μέγιστο βαθμό την κερδοφορία τους.
3. Τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανατρέπονται. Με τις περικοπές κατά 20% για
το ποσό της σύνταξης που είναι πάνω από 1.200
ευρώ και κατά 40% για το ποσό πάνω από 1.000
ευρώ όσων δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος
της ηλικίας τους.
Οι εν λόγω περικοπές θα είναι πέρα από αυτές
του Λ.Α.Φ.Κ.Α. με τα αντίστοιχα ποσά για συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ και 1.700 ευρώ
και οι συνταξιούχοι είναι κάτω των 60 ετών.
Στις Επικουρικές Συντάξεις θα έχουμε περικοπές κατά 30% και γι’ αυτούς που παίρνουν
πάνω από 500 ευρώ θα υπάρξει μείωση 50%.
Του Μ.Τ.Π.Υ. η μείωση είναι πάνω από 20%.
Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) αδυνατεί να ανταποκριθεί στην
ανάγκη καταβολής του ΕΦΑΠΑΞ, ήδη είναι
στην αναμονή για 2 ½ με 3 χρόνια 50.000
νέοι συνταξιούχοι και η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην υλοποιεί τη δέσμευσή της για
ενίσχυση του Ταμείου. Αντίθετα αποφάσισε

περικοπές 15% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το
2010 και 20% για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν αίτηση το 2011.
4. Ο ισοπεδωτικός κεφαλικό φόρος, επίσης, στα
ακίνητα, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους που έχουν την όποια μικροϊδιοκτησία (την
οποία απέκτησαν με δάνεια και πληρώνουν δόσεις
κάθε μήνα με αιματηρές οικονομίες).
5. Η φοροεπιδρομή στα μόνιμα υποζύγια των προϋπολογισμών της χώρας συνεχίζεται. Ακόμη και η
γενιά των 500 ευρώ θα υποστούν φορολογική αφαίμαξη, με τη μείωση του αφορολόγητου στις 5.000
ευρώ. Το ίδιο θα συμβεί και σε άλλες ομάδες φορολογουμένων (όπως οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.α.).
Ενώ η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή και η εισφοροδιαφυγή έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, αφού πάνω
από 10 δις ευρώ το χρόνο καταγράφεται η φοροδιαφυγή στη χώρα μας και 14.000 φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 37 δις ευρώ
προς το Δημόσιο.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, στις σκληρές συνθήκες
που καθημερινά διαμορφώνονται και επιδεινώνουν
ολοένα και περισσότερο τη θέση των εργαζομένων.
Καλούμαστε, όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τον
Ιδιωτικό Τομέα, να αντιδράσουμε, να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας, τη ζωή μας την ίδια. Μπροστά στην καταιγίδα των μέτρων, στις παρατεταμένες
πολιτικές λιτότητας, στο ξεθεμελίωμα των δικτύων
κοινωνικής προστασίας, στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. συντονίζουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε:
• Τη βάρβαρη επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.
• Την επιχείρηση ενοχοποίησης των εργαζομένων
για τη χρεοκοπία των πολιτικών της Τρόικα και της
Κυβέρνησης.
• Τις άδικες επιθέσεις στους υπαλλήλους του Δημοσίου, την απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών
και κοινωνικών αγαθών.
• Την κατασυκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος, την απαξία των συλλογικοτήτων, της
συλλογικής δράσης των εργαζομένων για να ακυρώσουν το ρόλο του και να γίνουν οι εργαζόμενοι
έρμαια στις ορέξεις των εργοδοτών, χωρίς τη στήριξη των συνδικάτων.
• Την επιχείρηση κοινωνικού αυτοματισμού που
αγγίζει τα όρια του κοινωνικού κανιβαλισμού.
Ως τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα συνεχίζουμε
από κοινού το δρόμο του αγώνα, που έχουμε ξεκινήσει πριν από 22 μήνες ενάντια στις πολιτικές που κατ’
ουσία προστατεύουν τους Τραπεζίτες, το παρασιτικό κεφάλαιο, τους πλουτίσαντες από τον πόνο της κρίσης,
φορτώνοντας όλα τα βάρη στον κόσμο της εργασίας.
Θα συνεχίζουμε να παίζουμε το ρόλο μας, ως συνδικαλιστικό κίνημα, που δεν είναι άλλος από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών που εκπροσωπούμε
(των εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα),
χωρίς σκοπιμότητες (παραταξιακές – κομματικές).
• Αναδεικνύοντας την πολιτική διάσταση των ζητημάτων, την αξία των Δημοσίων Υπηρεσιών και
των κοινωνικών αγαθών.
• Το αντεργατικό, αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό περιεχόμενο των πολιτικών που εφαρμόζονται από την τρόικα και την κυβέρνηση.
• Παλεύουμε για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που ξεπουλάει το Δημόσιο πλούτο και παραδίδει τα Δημόσια και κοινωνικά αγαθά βορά στην
ιδιωτική πρωτοβουλία, στην αγορά και τους κερδοσκόπους.
• Αγωνιζόμαστε για μια άλλη πολιτική που θα αναγνωρίζει το κοινωνικό περιεχόμενο της εργασίας
(πνευματικής και χειρονακτικής) για μια πολιτική
που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του, που θα διευρύνει τη Δημοκρατία και
το Κοινωνικό Κράτος.
• Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα συνδικάτα και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι μαζί, με διαλεκτική λειτουργία, με
συλλογικότητα και ενότητα στη δράση.
• Να συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην περάσουν
αυτά τα βάρβαρα μέτρα που διαλύουν την κοινωνία και οδηγούν μεγάλα κοινωνικά στρώματα στη
φτώχεια και την εξαθλίωση.

”

ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Σ

Τρίτη 112011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣ ΟΚΤΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Με διεύρυνση των καταλήψεων συνέχισαν
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ρίτη 11
και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι των αγώνα τους
Με ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απευθύνθηκε σε όλους
τους εργαζομένους και τους πολίτες εξηγώντας τους, τους λόγους των κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα επισημαίνει:

“

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είμαστε σε πολυήμερη κινητοποίηση όχι γιατί το
θέλουμε, αλλά γιατί αναγκαζόμαστε. Δεν διεκδικούμε προνόμια, παρά μόνο την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών μας, που εδώ και μήνες η
κυβέρνηση και η τρόικα μας αφαιρούν.
Οι μισθοί που παίρνουμε δεν φτάνουν για να πληρώσουμε το νοίκι, το ρεύμα και το γάλα των παιδιών μας. Πέρσι έλεγαν εμάς προνομιούχους, γιατί
παίρναμε 1.000 και 1.200 ευρώ και γιατί είχαμε
σταθερή εργασία. Δεχθήκαμε επίθεση συντονισμένη, με στοιχεία ανακριβή και παραποιημένα. Σκοπός
να στραφεί η μία κοινωνική ομάδα κατά της άλλης.
Μαζί με τη μείωση των δικών μας μισθών μειώθηκαν και οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, καταργήθηκαν και καταργούνται οι Σ.Σ.Ε., αυξήθηκε η
ανεργία και κλείνουν κατά δεκάδες μαγαζιά και
βιοτεχνίες. Απολύονται Δημόσιοι και Δημοτικοί
υπάλληλοι και την ίδια στιγμή προωθούν την κατάργηση της Ε.Σ.Σ.Ε.
Θέλουν μισθούς Κίνας και συντάξεις πείνας σε
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
Μας κατηγορούν ότι δεν δείχνουμε ευαισθησία
και ότι κινδυνεύει η Δημόσια υγεία από τα σκουπίδια που μένουν στους δρόμους. Ποιοι; Αυτοί
που επιβάλλουν χαράτσια σε ανέργους και ηλικιωμένους, εκδικούνται τους πολύτεκνους, απομυζούν τους συνταξιούχους και επιδεικνύουν πρωτοφανή κοινωνική αναλγησία.
Απαντάμε ότι αυτό που κινδυνεύει σήμερα είναι η ψυχική υγεία, αλλά και η φυσική υπόσταση
των Ελλήνων, από τα βάρβαρα-αντιλαϊκά μέτρα
της κυβέρνησης. Αν τους αφήσουμε δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Δεν θα έχουμε στοιχειώδη εκ-
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παίδευση για τα παιδιά μας, κοινωνική περίθαλψη
για μας και τις οικογένειές μας, νοσοκομειακή περίθαλψη, παιδικούς σταθμούς και δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στα προς το ζην.
Η υγεία του λαού μας κινδυνεύει απ’ την εξαθλίωση που οδηγούν τον Ελληνικό λαό και την
προσβολή της αξιοπρέπειάς του από μια εθελόδουλη κυβέρνηση που έχει παραδοθεί στους ξένους δανειστές και τοκογλύφους για να εκτελέσει
το «συμβόλαιο θανάτου» του Ελληνικού λαού και
το ξεπούλημα της χώρας.
Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της αδιέξοδης
πολιτικής του κοινού μετώπου Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δ.Ν.Τ.
Διεκδικούμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, την ανακατανομή του πλούτου υπέρ των
φτωχών και των εργαζομένων και την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.
Ο αγώνας ο δικός μας είναι και δικός σας
αγώνας. Ας τους γυρίσουμε την πλάτη και ας
συνταχθούμε σε έναν κοινό αγώνα: Εργαζομένων-Ανέργων και Αυτοαπασχολούμενων για την
ανατροπή αυτής της πολιτικής, για να υπερασπίσουμε το μέλλον του Λαού και του τόπου.
Μόνο ο εργαζόμενος λαός μπορεί να το κάνει.
Αυτοί θα δραπετεύσουν, θα φύγουν νύχτα. Έτσι
έκαναν στις κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου. Αρκεί και ο Ελληνικός λαός να κάνει το ίδιο, όπως έκανε κα στο παρελθόν.
Εμείς ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ σε κυβέρνηση, κεφάλαιο, τράπεζες, Ε.Ε., Δ.Ν.Τ. ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ Παιδεία, Υγεία, Δημόσια περιουσία. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ, την κρίση και το
χρέος τους.

Ανάλογες μορφές κινητοποιήσεων επέλεξαν και υλοποίησαν και οι
Δημόσιοι Υπάλληλοι. Σε ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρεται:

“

Με διάφορες μορφές αγωνιστικών κινητοποιήσεων
όπως στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και
καταλήψεις Υπουργείων και Υπηρεσιών του Δημοσίου συνέχισαν, σήμερα Τρίτη Οκτωβρίου 2011, οι Ομοσπονδίες και
οι Σύλλογοι - Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τον αγώνα ενάντια στην
πολιτική της πιο άγριας λιτότητας που γνώρισε τα τελευταία τριάντα χρόνια ο τόπος.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο απαντούν, στέλνοντας ένα
ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση και όσους
στηρίζουν την πολιτική της διάλυσης του Κράτους και της
Δημόσιας Διοίκησης, της κατεδάφισης του Κοινωνικού
Κράτους, της απαξίωσης των Κοινωνικών Αγαθών και
Υπηρεσιών, την πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωση εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανέργους.
Αντιδρούν στο Νέο Μισθολόγιο-Φτωχολόγιο, στο θεσμό της
εργασιακής εφεδρείας, της συνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας
και των απολύσεων, που θα έχουν δραματικές επιπτώσεις
στους εργαζόμενους και θα στερήσουν από το Δημόσιο το
ανθρώπινο δυναμικό που έχει ανάγκη για να μπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες
των πολιτών για κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.
Καταλήψεις ή/και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης
(πρώην Εμπορίου), Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
στις Έδρες των Υγειονομικών Περιφερειών Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, στον Ευαγγελισμό, στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης και στις Υπηρεσίες
Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς σε Δημοτικά
Κτίρια (εκτός των Παιδικών Σταθμών και Προγραμμάτων
Βοήθειας στο Σπίτι), Αμαξοστάσια και Εργοτάξια των Δήμων και των Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας.

Ερώτημα της Π.Ο.Ε-Ο.ΤΑ
στο Γ.Λ.Κ. για τον υπολογισμό
του επιδόματος θέσης ευθύνης
στις συντάξιμες αποδοχές

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ μέχρι την ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ !!!
Ή ΑΥΤΟΙ Ή ΕΜΕΙΣ…

”

”

Την ποινικοποίηση και τον εκφοβισμό
Σ 2011
ΟΚΤΩΒΡΙΟ υή 7
των εργαζομένων επιχείρησε
ε
ασκ
ανεπιτυχώς ο Δήμαρχος Αθηναίων Παρ

Μεγαλειώδης ο αγώνας των εργαζομένων
Σ 2011
ΟΚΤΩΒΡΙΟ ο 8
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σάββατ
Με ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρέτησε τον μεγαλειώδη αγώνα των εργαζομένων που κρατούσαν για
πάνω από μία εβδομάδα σε κατάληψη όλα τα Δημοτικά
κτίρια και τους Χ.Υ.Τ.Α. της χώρας. Η Ομοσπονδία αναφέρει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
χαιρετίζει τον μεγαλειώδη αγώνα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου
κρατούν για πάνω από μια βδομάδα σε κατάληψη όλα τα δημοτικά κτίρια και τους Χ.Υ.Τ.Α
της χώρας.
Η κυβέρνηση με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου για το μισθολόγιο – βαθμολόγιο
και την «εργασιακή εφεδρεία – απολύσεις»,
προκαλεί κατάφορα τους εργαζόμενους και
την Ελληνική κοινωνία
Αν περάσουν αυτά τα μέτρα, οι εργαζόμενοι

επιστρέφουν σε συνθήκες μεταπολέμου.
Το Νοέμβριο οι εργαζόμενοι με τη μείωση
κατά 40%-50% των αποδοχών τους δεν θα
μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις
καθημερινές τους ανάγκες.
Η φτώχεια και η εξαθλίωση έχει προ πολλού χτυπήσει τον άνεργο. Τώρα πλήττει έντονα και τους εργαζόμενους.
Για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ο συντονισμός για την κλιμάκωση
του αγώνα είναι μονόδρομος.
Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να καμφθούν
από εκβιασμούς, απειλές και χρήση των κατασταλτικών μηχανισμών που επιστρατεύει η
κυβέρνηση και δυστυχώς και κάποιες Δημοτικές Αρχές, όπως αυτή του κ. Γ. Καμίνη.
Δεν θα επιτρέψουν στα διάφορα κυβερνητικά φερέφωνα των Μ.Μ.Ε. να συκοφαντούν
τους εργαζόμενους ότι δεν δείχνουν ευαισθησία απέναντι στην κοινωνία.
Ο δικός μας αγώνας είναι αγώνας όλων
των εργαζομένων και των ανέργων.
Αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας. Παλεύουμε να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Υπερασπιζόμαστε το
μέλλον της χώρας μας από την εκποίηση που
προωθεί η κυβέρνηση.
Κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη απέναντι
στην κοινωνία και τον τόπο έχουν πλέον μόνο
οι εργαζόμενοι-μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι
άνεργοι που θέλοντας και μη «αιμοδοτούν»
τις οικονομικές πολιτικές των «ΣΩΤΗΡΩΝ
της ΧΩΡΑΣ» τα τελευταία 30 χρόνια.

”

Με προσφυγή του στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης ζήτησε την ποινή δίωξη όλων όσων ευθύνονται για το κλείσιμο των
Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής, επιχειρώντας την ποινικοποίηση και τον εκφοβισμό των
εργαζομένων. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

“

Η κυβέρνηση και ο Δήμαρχος της Αθήνας κ. Γιώργος Καμίνης επιλέγουν την ποινικοποίηση και τον εκφοβισμό των εργαζομένων που αγωνίζονται για την ανατροπή της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που καταστρέφει τη ζωή μας, τα Δημόσια
και Κοινωνικά αγαθά, το μέλλον των παιδιών μας, την ίδια τη
χώρα.
Με προσφυγή του στην Εισαγγελία Αθηνών, ο Δήμαρχος της
Αθήνας ζητάει την ποινική δίωξη όλων όσων ευθύνονται για
το κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής, λειτουργώντας για άλλη
μια φορά σαν «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ». Προφανώς
ο κ. Καμίνης θεωρεί πως η οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η απόλυσή τους που
προωθεί το κατατεθέν πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης και της
τρόικας, εξυπηρετεί το «όραμα του» για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.
Τους ενοχλεί η δυναμική, αγωνιστική και ενωτική αντίδρασή μας και γι’ αυτό προσπαθούν να την καταστείλουν ώστε να
περάσει η νέα «σφαγή» στο εισόδημά μας και να ανοίξουν διάπλατα, με την εργασιακή εφεδρεία, οι απολύσεις εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Δεν θα τους αφήσουμε. Γι’ αυτό την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, το ΣΑΒΒΑΤΟ και την ΚΥΡΙΑΚΗ 7, 8 και 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ενισχύουμε
την περιφρούρηση και την παρουσία μας στο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής.
Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τις καταλήψεις των Δημοτικών κτιρίων, Γκαράζ και των Χ.Υ.Τ.Α. όλης της χώρας.
Προετοιμάζουμε τη ΜΑΖΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ
στην απεργιακή συγκέντρωση την ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2011, στις 12.00 το μεσημέρι, στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
– ΑΘΗΝΑ και στην πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη
Βουλή. Συμμετέχουμε την ίδια ημέρα στην ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
από τις 11.30 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου και σε όλες
τις συντονισμένες δράσεις με άλλους τοπικούς και κοινωνικούς
φορείς.
Ο αγώνας μας είναι η μοναδική διέξοδος στην σημερινή κατάσταση που δεν αφήνει καμία ελπίδα για το μέλλον των εργαζομένων και της κοινωνίας.

”
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Οι θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο και
Εργασιακή Εφεδρεία διατυπώθηκαν με υπόμνημα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Με υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων απάντησε η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο σχέδιο
Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τις «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις». Το υπόμνημα έχει ως εξής:

“

Ο λαός μας βιώνει μια ζοφερή πραγματικότητα
εξαιτίας των πολιτικών της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος που δημιουργούν ασφυκτικές
καταστάσεις για τους νέους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τον κόσμο της εργασίας, της παιδείας και
του πολιτισμού.
Με τη νέα καταιγίδα μέτρων, που αποφάσισαν να
εφαρμόσουν η κυβέρνηση και η τρόικα, πλήττονται
βάναυσα, για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας. Ενώ αφήνουν στο απυρόβλητο
τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, τους έχοντες και
τους κατέχοντες τον πλούτο και άθικτους τους υπεύθυνους για την οικονομική κρίση.
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται από την
κυβέρνηση με βάση τις επιταγές της τρόικα, θυσία
στο βωμό του πιο ακραίου και αδιέξοδου ανταγωνισμού, των αγορών και των κερδοσκόπων, σαρώνει
δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων και της
κοινωνίας που αποκτήθηκαν με τους αγώνες του εργατικού κινήματος ολόκληρο τον προηγούμενο αιώνα.
Κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται η αποτυχία της πολιτικής επιλογής του «μνημονίου». Μιας
πολιτικής που είναι εγκλωβισμένη στο πλαίσιο διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης. Αντί για θετική
υπέρβαση της κρίσης, η ύφεση βαθαίνει περισσότερο,
η ανεργία εκτινάσσεται σε ανατριχιαστικά ύψη (έχει
φτάσει το 20% και στους νέους ξεπερνάει το 40%),
η οικονομία καταρρέει, το βιοτικό επίπεδο του λαού
μας επιστρέφει δεκαετίες πίσω.
Οι πολιτικές που επιβάλλει η τρόικα και εφαρμόζει
πιστά η κυβέρνηση και οι οποίες δεν καταφέρνουν να
«πιάσουν τους στόχους», ανανεώνονται συνεχώς και
οδηγούν σε νέα πιο δυσβάσταχτα και επαχθέστερα
μέτρα που διευρύνουν τις ανισότητες, φορτώνουν διαρκώς τα βάρη στα μόνιμα υποζύγια του προϋπολογισμού της χώρας, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους
και τους συνεπείς φορολογούμενους πολίτες.
Η κυβέρνηση για να περάσει τα σχέδιά της και να
εφαρμόσει τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα δεν
σταματά μπροστά σε τίποτα. Κουρελιάζει τις Διεθνείς
Συμβάσεις Εργασίας, τα κοινωνικά, τα συλλογικά και
δημοκρατικά δικαιώματά μας. Ακόμη και το ίδιο το Σύνταγμα !!!
Αυτές οι κοινωνικά και θεσμικά οριακές επιλογές:
οι απολύσεις μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων και
εργαζομένων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αποκαλύπτουν όχι μόνο την ακραία αναλγησία αυτής της
πολιτικής, την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση, αλλά διαμορφώνουν και μια κοινή συνείδηση ότι έχει εκλείψει, πλέον, η οποιαδήποτε πολιτικο-κοινωνική νομιμοποίηση.
Ειδικότερα η κυβέρνηση με το «πολυνομοσχέδιο»,
αφού καταργεί άμεσα τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις, αφού απολύει μέσα από τη συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς)
όσους μέχρι 31-12-2013 συμπληρώσουν 35 χρόνια υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας, αφού προ-

χωρεί σε αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού, καταργεί και τις οργανικές θέσεις και απολύει το προσωπικό που υπηρετεί και χαρακτηρίζεται πλεονάζον.
Επιπλέον, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον αντεργατικό θεσμό της εργασιακής εφεδρείας, για να απολύσει το προσωπικό των φορέων που καταργούνται ή
συγχωνεύονται. Ταυτόχρονα, μέσα από το θεσμό του
«κρατικού υπαλλήλου», αλλά και με το διορισμό διευθυντών απ’ ευθείας από τους αρμόδιους Υπουργούς,
χωρίς προηγούμενη κρίση από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ενισχύεται η αυθαιρεσία στο Δημόσιο.
Έτσι, διαλύουν τη Δημόσια Διοίκηση και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Αφαιρούν από τους πολίτες κάθε
δίχτυ προστασίας σε μια εποχή δραματικής μείωσης
εισοδημάτων, φτώχιας και εξαθλίωσης,
Μέσα από το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο η κυβέρνηση δίνει τη χαριστική βολή στα εισοδήματά μας. Οι
νέοι βασικοί μισθοί και οι αποδοχές που θεσμοθετεί θα
έχουν ως αποτέλεσμα τη νέα μείωση των εισοδημάτων μας από 7% έως 55%!
Η σύνδεση μισθού με τους βαθμούς και την αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τους φραγμούς που τίθενται
στη βαθμολογική εξέλιξη, τον αυθαίρετο περιορισμό
των ποσοστών στους μεγαλύτερους βαθμούς, αλλά
και τον τρόπο κατάταξης, θα οδηγήσουν στην παραπέρα μισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων.
Επιπλέον, η κατάργηση όλων των γενικών και κλαδικών επιδομάτων συμπαρασύρει ακόμη και το επίδομα γάμου.
Οι συνολικές απώλειες από το νέο μισθολόγιοφτωχολόγιο και τα προηγούμενα μέτρα της κυβέρνησης θα ξεπεράσουν το 55%.
Οι νεοεισερχόμενοι στο Δημόσιο της Π.Ε. Κατηγορίας θα αμείβονται με 660 ευρώ το μήνα, ενώ για τις
κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. οι αποδοχές είναι πολύ κατώτερες, χωρίς δυνατότητα εξέλιξης στους ανώτερους
βαθμούς. Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου υφίστανται απώλειες των αποδοχών τους.
Οι εργασιακές σχέσεις πλήττονται βάναυσα.
Στον Ιδιωτικό Τομέα δρομολογείται ακόμη και η
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Αναστέλλονται για δύο χρόνια οι επεκτάσεις των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας και διευκολύνεται η εργοδοσία για σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων που
οδηγούν σε μεγάλες μειώσεις μισθών, ενώ τίθεται
χρονικό όριο ενός μήνα για τη σύσταση επιχειρησιακού σωματείου.
Τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανατρέπονται. Κατά 20% περικόπτονται οι συντάξεις
άνω των 1.200 ευρώ και κατά 40% η σύνταξη άνω
των 1.000 ευρώ, όσων δεν έχουν συμπληρώσει το
55ο έτος της ηλικίας τους, ενώ η σύνταξη όσων θα
οδηγηθούν σε συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή θα
εξέλθουν από την υπηρεσία μέχρι την 31-12-2013
θα υπολογίζεται με βάση το προηγούμενο μισθολόγιο.
Περικόπτονται άμεσα οι επικουρικές συντάξεις,
ενώ μετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών θα έρθουν και νέες περικοπές.
Ειδικότερα, κατά 25% περικόπτεται το μέρισμα του
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και κατά
15% και 20% περικόπτεται το εφάπαξ.
Την ίδια στιγμή, τα νέα χαράτσια, ο ισοπεδωτικός
κεφαλικός φόρος στα ακίνητα, επιβαρύνουν ακόμη

περισσότερο τους εργαζόμενους, κατόχους της όποιας
μικροϊδιοκτησίας, την οποία απέκτησαν με δάνεια που
αποπληρώνουν με δόσεις κάθε μήνα, κάνοντας αιματηρές οικονομίες.
Η φοροεπιδρομή συνεχίζεται. Ακόμη και η γενιά
των 500 ευρώ θα υποστεί φορολογική αφαίμαξη, με
τη μείωση του αφορολόγητου στις 5.000 ευρώ και
την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Το ίδιο θα συμβεί και σε άλλες ομάδες φορολογουμένων, τρίτεκνους,
πολύτεκνους κ.ά. τη στιγμή μάλιστα που η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή και η εισφοροδιαφυγή έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. Δεκάδες δισ. ευρώ το χρόνο δεν μπαίνουν στα κρατικά ταμεία και 14.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οφείλουν ληξιπρόθεσμα
χρέη ύψους 37 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, στις σκληρές συνθήκες που
καθημερινά διαμορφώνονται και επιδεινώνουν ολοένα και περισσότερο τη θέση του κόσμου της εργασίας,
έχουμε πάρει την απόφαση όλοι οι εργαζόμενοι στο
Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, να αντιδράσουμε. Να
υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας και τη ζωή μας
την ίδια. Μπροστά στη συνεχιζόμενη καταιγίδα των
αντικοινωνικών μέτρων, στις παρατεταμένες πολιτικές λιτότητας, στο ξεθεμελίωμα των δικτύων κοινωνικής προστασίας, στην κατεδάφιση του Κοινωνικού
Κράτους, η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συντονίζουμε
τις δυνάμεις μας, για να αντιμετωπίσουμε:
• Τις βάρβαρες απολύσεις από το Δημόσιο ακόμη
και μονίμων υπαλλήλων.
• Τη νέα σκληρή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.
• Την επιχείρηση ενοχοποίησης των εργαζομένων για τη χρεοκοπία των πολιτικών της τρόικα και της
κυβέρνησης.
• Τις άδικες επιθέσεις στους υπαλλήλους του
Δημοσίου, την απαξίωση των Δημόσιων υπηρεσιών
και  των κοινωνικών αγαθών.
• Την κατασυκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος και την απομείωση της σημασίας των συλλογικοτήτων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων, ώστε να μείνουν οι εργαζόμενοι έρμαια στις ορέξεις των εργοδοτών, χωρίς τη στήριξη των Συνδικάτων.
• Την επιχείρηση κοινωνικού αυτοματισμού, που
αγγίζει τα όρια του κοινωνικού κανιβαλισμού.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, οι εργαζόμενοι στον
ευρύτερο Δημόσιο τομέα, οι άνεργοι, τα φτωχά λαϊκά
στρώματα μπορούμε με τον αγώνα μας να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.
Να προστατέψουμε τα Δημόσια κοινωνικά αγαθά,
την παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση, το νερό, την
ενέργεια που θέλουν να τα παραδώσουν στους ιδιώτες και να διασφαλίσουμε ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας στη σημερινή εποχή της άγριας κυβερνητικής
βαρβαρότητας.
Αγωνιζόμαστε για μια άλλη πολιτική που θα αναγνωρίζει το κοινωνικό περιεχόμενο της εργασίας.
Για μια πολιτική που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, που θα διευρύνει τη Δημοκρατία και το Κοινωνικό Κράτος.
Αγωνιζόμαστε για μια πολιτική που θα περιλαμβάνει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους,
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση των τραπεζών, τη φορολογία των υψηλών εισοδημάτων, την ενίσχυση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και των Δημοσίων Υπηρεσιών,
την ενίσχυση των εισοδημάτων μας και ένα φορολογικό σύστημα, που θα αναδιανέμει δίκαια τον πλούτο.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην περάσουν αυτά
τα βάρβαρα μέτρα που διαλύουν την κοινωνία και οδηγούν μεγάλα κοινωνικά στρώματα στην εξαθλίωση και
τη δυστυχία.
Με ενότητα και αποφασιστικότητα αντιστεκόμαστε
σε μια πολιτική που μας στέλνει στην απόλυση και
την ανεργία, σε μια πολιτική που καταστρέφει τη ζωή
μας, τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά, το μέλλον των
παιδιών μας, την ίδια τη χώρα.
Καλούμε τους Έλληνες Βουλευτές να μην ψηφίσουν το βάρβαρο πολυνομοσχέδιο και να μην συναινέσουν στο έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων του
Δημοσίου, του Ιδιωτικού Τομέα και όλου του Ελληνικού λαού.
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Με παρακράτηση μισθών και
ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας
απείλησε τους εργαζομένους
ο Υπουργός κ. Χ. Καστανίδης
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Χάρης Καστανίδης εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο απείλησε
τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με
παρακράτηση μισθών, ανάθεση σε ιδιώτες της
αποκομιδής των απορριμμάτων και επέμβαση
των Μ.Α.Τ. για το άνοιγμα των Χ.Υ.Τ.Α.
Το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

“

Η Δημόσια υγεία κινδυνεύει από τη
συγκέντρωση τεράστιου όγκου σκουπιδιών κυρίως στους δρόμους των
δύο μεγάλων πόλεων.
Παρά τη συγκρατημένη, διαλλακτική και με διάθεση συνεννόησης στάση της κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι
στους Ο.Τ.Α. συνεχίζουν αδιάλλακτοι
τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας
Χ.Υ.Τ.Α., καταλαμβάνοντας δημοτικά
καταστήματα, αποκλείοντας ακόμη και
τη λειτουργία παιδικών σταθμών.
Χθες βράδυ στην τελική συνάντηση
που είχα με την Εκτελεστική Επιτροπή
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησα από την ομοσπονδία να αναστείλει τις κινητοποιήσεις της και ταυτόχρονα πρότεινα τρεις
συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων:
1. Να γίνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για
την αποπληρωμή των δανείων τους,
ώστε να μην υπάρχουν, όπως συμβαίνει σήμερα επιβαρύνσεις στις μισθολογικές απολαβές τους.
2. Να μειωθεί, όσο είναι επιτρεπτό
στα πλαίσια του νέου μισθολογίουβαθμολογίου, το ύψος των μειώσεων
που υφίστανται οι αποδοχές τους, κυρίως των κλάδων Υ.Ε. και Δ.Ε.
3. Να αυξηθεί από 75% στο 100% το
επίδομα που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α.,
κάτι που προβλέπεται ήδη στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους προϊσταμένους όλου του
άλλου δημόσιου τομέα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απέρριψε όλες τις
προτάσεις, αποφάσισε να συνεχίσει τις
απεργίες και τις καταλήψεις, αγνοώντας
το συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση αποφάσισε:
1. Nα μην πληρωθεί το προσωπικό
των Ο.Τ.Α. που απεργεί, κάνει καταλήψεις ή εμποδίζει την αποκομιδή
απορριμμάτων στους Χ.Υ.Τ.Α. Το ίδιο
ισχύει και για τους εργαζόμενους στον
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και στον Σύνδεσμο Ο.Τ.Α.
Μείζονος Θεσσαλονίκης. Όποιος διατάκτης παραβιάσει την εγκύκλιο που
θα αποσταλεί άμεσα στους Ο.Τ.Α., θα
υπάρξει καταλογισμός των σχετικών
ποσών σε βάρος του.
2. Καλούνται οι Δήμαρχοι να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχει το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011,
σύμφωνα με το οποίο μπορούν να αναθέσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων,
καθώς και υπηρεσίες καθαριότητας
κοινόχρηστων χώρων και δημοσίων
κτιρίων σε ιδιώτες.
3. Σε συνεργασία με το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη θα εξασφαλιστεί η λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής
στην Αττική και Μαυροράχης στη Θεσσαλονίκη.
4. Αν δεν ομαλοποιηθεί αμέσως η
κατάσταση, η κυβέρνηση εξετάζει το
ενδεχόμενο να αναθεωρήσει όλο το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη
λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

”

Υγειονομική Διάταξη εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας ανοίγοντας το δρόμο
της παρέμβασης ιδιωτικών συνεργείων στην αποκομιδή των απορριμμάτων
Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε υγειονομική διάταξη, καθιστώντας την αποκομιδή των απορριμμάτων επείγουσα ανάγκη. Η υγειονομική διάταξη ανέφερε:

“

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»
(Α΄ 237).
2. Του ν. 4060/1929 «Περί κυρώσεως του από
18.9.1928 ν.δ. «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών νόσων» (Α΄ 94).
3. Του ν. 3991/2011 «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγιειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας» (Α΄ 162) και ιδίως το άρθρο 42 αυτού.
4. Του από 9.11.1950 β.δ/τος «Περί μέτρων προς καταπολέμησιν επιδημικών νόσων και υποχρεωτικής δηλώσεως αυτών» (Α΄ 262).
5. Της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/301/10.2.1964 των
Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί
συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» (Β΄
63).
6. Το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
από τη συνεχιζόμενη συσσώρευση των απορριμμάτων στο
νομό Αττικής και ότι η κατάσταση, ύστερα από επανειλημμένους ελέγχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, έχει ξεπεράσει κάθε όριο
ανοχής, καθώς και ότι η παρούσα κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, λαμβάνει διαστάσεις υγειονομικής κρίσης.
7. Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευθεί η δημόσια υγεία
και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και προφύλαξης του πληθυσμού.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε:

1. Την αποκομιδή όλων των απορριμάτων χωρίς άλλη καθυστέρηση και την κατά νόμο απρόσκοπτη μεταφορά και
ταφή των απορριμμάτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
2. Τα αρμόδια όργανα των Δήμων, της Περιφέρειας και
κάθε άλλο αρμόδιο όργανο, να διενεργούν ανά τακτικά
χρονικά διαστήματα ελέγχους και να επιβάλουν κυρώσεις
στους ρυπαντές ή σε όσους, με πλημμελή εκτέλεση των
καθηκόντων τους, δεν συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος.
3. Σε περίπτωση σώρευσης απορριμμάτων να διενεργείται επιτόπου ελεγχόμενη απολύμανση, χωρίς τη δημιουργία επικίνδυνων καταλοίπων, προκειμένου να επιτευχθεί
προσωρινή διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Η ελεγχόμενη
απολύμανση δεν υποκαθιστά επ’ ουδενί την ορθολογική
αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων.
4. Ό,τι δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ρυθμίζεται από την Υγειονομική Διάταξη
Ε1β/301/10.2.1964 των Υπουργών Εσωτερικών και
Κοινωνικής Πρόνοιας.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέποντα! ι από τον α.ν. 2520/1940, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 11 της αναφερόμενης στην προηγούμενη
παράγραφο υγειονομικής διάταξης, εκτός εάν προβλέπονται βαρύτερες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων απάντησε
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στις απειλές του Υπουργού Εσωτερικών
Στις απειλές Καστανίδη η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απάντησε με απόφαση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών της και συμμετοχή στο Πανδημοσιοϋπαλληλικό Συλλαλητήριο του Σαββάτου 15 Οκτωβρίου 2011. Η απόφαση
της Ομοσπονδίας ήταν:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απαντώντας
στο Δελτίο Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χάρη Καστανίδη, με το οποίο επαναλαμβάνονται οι απειλές σε βάρος
των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. θέλει να δηλώσει τα εξής:
1. Οι εργαζόμενοι χάνουν το 60% των αποδοχών μέσα
σε ενάμιση χρόνο και δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με
αόριστες υποσχέσεις που προσβάλουν τους εργαζόμενους.
2. Ουδέποτε η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
αρνήθηκε διάλογο με οποιονδήποτε αρμόδιο.
3. Τα ζητήματα που αριθμούνται στο Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Εσωτερικών υπήρξαν τα βασικά αιτήματα της
Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνδυασμό με τα ζητήματα που
προκύπτουν από την «Εργασιακή Εφεδρεία».
4. Στο ζήτημα των δανείων υπάρχουν ανυπέρβλητα
εμπόδια μιας και τα δάνεια των εργαζομένων στο Τ.Π.Δ.
και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχουν εκχωρηθεί σε ξένες
τράπεζες.
5. Στο ζήτημα των δυσθεώρητων περικοπών των αποδοχών των εργαζομένων εκτός από συμπάθεια και κατανόηση δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο.
6. Η εξίσωση του επιδόματος Προϊσταμένων οργανικών
μονάδων στους Ο.Τ.Α. με αυτό των υπολοίπων Δημοσίων
Υπαλλήλων είναι το αυτονόητο βήμα προκειμένου οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να μην αποτελούν β΄
κατηγορίας εργαζόμενους στη Δημόσια Διοίκηση.
Είναι σαφές πως ο αγώνας των εργαζομένων δεν σταματά
με γενικές, καλές προθέσεις αλλά ούτε με απειλές.
Στις απειλές της κυβέρνησης απαντάμε με γενίκευση και
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Από αύριο δεν θα πρέπει
να υπάρχει Δημοτικό κτήριο ή Χ.Υ.Τ.Α. σ’ όλη την Ελλάδα
που δεν θα είναι κατειλημμένοι απ’ τους εργαζόμενους.
Συμμετέχουμε στο Πανδημοσιοϋπαλληλικό Συλλαλητήριο το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 με προσυγκέντρωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
στις 10.00 το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα) και προετοιμάζουμε την συμμετοχή μας στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 19 και 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.

“

”

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. συνέχισαν τον αποκλεισμό των Δημοτικών κτιρίων.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών

“

Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) δηλώνει ότι,
οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις
τους και προχωρούν σε ενίσχυση των ομάδων περιφρούρησης στα Δημοτικά
κτίρια και τους Χ.Υ.Τ.Α. που
τελούν υπό κατάληψη.
Το τελεσίγραφο και οι
απειλές που εκτόξευσε χθες
ο Υπουργός Εσωτερικών κ.
Χάρης Καστανίδης αποκαλύπτουν τις προθέσεις και
τα πραγματικά σχέδια της κυβέρνησης. Ουδέποτε
υπήρξε πολιτική βούληση για ουσιαστικό διάλογο και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα επώδυνα
οικονομικά μέτρα, όπως τεχνηέντως επιχειρούσε να περάσει η κυβέρνηση στην κοινή γνώμη από κατευθυνόμενα
δημοσιεύματα συγκεκριμένων Μ.Μ.Ε. Το αντίθετο μάλιστα. Ο κ. Χάρης Καστανίδης μοίραζε αόριστες υποσχέσεις.
Αποκαλύφθηκε επίσης ότι, η κυβέρνηση μεθοδεύει την
απόλυση χιλιάδων εργαζομένων στην καθαριότητα των
Ο.Τ.Α. με την προώθηση της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Αποκρύπτει σκοπίμως όμως
πώς μία τέτοια ενέργεια εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως επανειλημμένως έχει καταγγείλει
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και θα επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λένε, «δεν
θα τους περάσει». Συνεχίζουν και θωρακίζουν τον αγώνα
τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. θα έχει συνάντηση στις 11.00 το πρωί με την Κ.Ε.Δ.Ε.
(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), στις 1.00 το μεσημέρι
με την Π.Ε.Δ.Α. (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής) και
στις 1.30 με τον Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Αλέξη
Τσίπρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προετοιμάζονται επίσης για τη μαζική συμμετοχή τους στο Πανδημοσιοϋπαλληλικό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 (θα γίνει προσυγκέντρωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στις 10.00
το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας – Καρόλου 24 –
Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα) και για τη Γενική Απεργία
που έχουν προκηρύξει για 19 και 20 Οκτωβρίου 2011 η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε.

”
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Υπό καθεστώς πανικού εξαιτίας των διογκουμένων κινητοποιήσεων των εργαζομένων των Ο.Τ.Α.
η κυβέρνηση επιστράτευσε επιχειρηματικά συμφέροντα και έθεσε Μ.Μ.Ε. σε διατεταγμένη υπηρεσία

Οι δυναμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προκάλεσαν πανικό
στην κυβέρνηση η οποία επιστράτευσε τα επιχειρηματικά συφέροντα και αυτά με τη σειρά τους τα Μ.Μ.Ε.
που ελέγχουν. Σε ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει:

“

Οι συνεχιζόμενες δυναμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει πανικό στην κυβέρνηση, η οποία σε
συνεργασία με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που εκφράζονται από συγκεκριμένα
Μ.Μ.Ε., επιχειρούν να διασπάσουν το αρραγές αγωνιστικό μέτωπο.
Διαπιστώνοντας ότι η συμμετοχή των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. στις κινητοποιήσεις αντί να φθίνει, όπως θα περίμεναν, αυξάνει και παρασύρει και άλλες ομάδες
υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, άρχισαν να βάζουν σε εφαρμογή το προσφιλές
σχέδιο απαξίωσης και υπονόμευσής τους με πλήρως κατευθυνόμενα και συκοφαντικά δημοσιεύματα.
Σε πρώτη φάση, αγνόησαν τις πρωτοφανείς σε συμμετοχή συγκεντρώσεις και πορείες
διαμαρτυρίας. Όταν δεν έπιασε αυτό, επιστράτευσαν εισαγγελείς και δημοσιογράφους
φερέφωνα προκειμένου να «χτυπήσουν» κάτω από τη ζώνη τους εργαζομένους, οι
οποίοι μάχονται για την επιβίωσή τους και όχι για προνόμια που άλλοι… διατηρούν !!!
«Κάνουμε καταλήψεις και πληρωνόμαστε» μας κατηγορούν. Απαντάμε ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν επιλέξει όλες τις μορφές κινητοποιήσεων απέναντι στη λαίλαπα των εξοντωτικών μέτρων της κυβέρνησης και της
πολιτικής ισοπέδωσης όλων των δικαιωμάτων μας. Απεργίες, στάσεις εργασίας,
αποχή και καταλήψεις.
Σε διατεταγμένη υπηρεσία ορισμένα Μ.Μ.Ε. απομονώνουν τις καταλήψεις. Συγκεκριμένοι μάλιστα προκλητικοί κονδυλοφόροι, έχουν αναλάβει με «εργολαβία» την
«βρώμικη δουλειά κατασυκοφάντησης των εργαζομένων» για λογαριασμό της κυβέρνησης και ορισμένων Δημάρχων, όταν ταυτόχρονα κατέχουν δύο και τρεις έμμισθες
θέσεις (Υπουργεία, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Ι.Τ.Α., κ.λ.π.) την ίδια στιγμή που ο λαός «πεινά».
«Θάβουν» όμως το γεγονός ότι αρκετοί υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έλαβαν αρνητικά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας ή οριακά θετικά, λόγω των υποχρεώσεων που έχουν (δάνεια, κυρίως στεγαστικά) και της αναδρομικής ισχύς των
μέτρων του επαίσχυντου μνημονίου. Με 20 και 70 ευρώ καλούνται να καταβάλουν
τα χαράτσια της εφορίας και του τέλους ακινήτων, να πληρώσουν το νοίκι, το ρεύμα
και να πάρουν γάλα στα παιδιά τους.
Αποσιωπούν τις συνολικές μειώσεις μισθών που φθάνουν έως και το 40% για τους
υπαλλήλους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντιθέτως, με ευκολία τα
συγκεκριμένα Μ.Μ.Ε. έχουν αναλάβει να παίξουν το ρόλο του «δούρειου ίππου» για
την προώθηση της εφεδρείας και των απολύσεων στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Θυμήθηκαν πώς τα σκουπίδια θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία. Εμείς εξ αρχής
δηλώσαμε πώς θα γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών από ευαίσθητα σημεία
όπως τα νοσοκομεία, λαϊκές, σχολεία, κ.λ.π.. Μήπως όμως αυτοί που νοιάζονται
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Σε Πολεοδομίες, Ληξιαρχεία και Κ.Ε.Π.
επεκτάθηκαν οι καταλήψεις των εργαζομένων

για τη Δημόσια υγεία τυχαίνει να είναι οι ίδιοι που επιχειρούν να προωθήσουν την
ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και την ανάθεση της σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα; Εξέλιξη, που θα επιβαρύνει για μία ακόμη
φορά τους πολίτες.
Στο πόλεμο λάσπης που δεχόμαστε, απαντάμε πώς θα συνεχίσουμε με την ίδια
ένταση, ενωτικά, μαζικά τις κινητοποιήσεις μας έως ότου διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Κανείς δεν πρόκειται να μας κάμψει. Ζητούμε την κατανόηση του κόσμου και τη συστράτευση του σε έναν αγώνα που δεν αφορά μόνο
εμάς, τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά όλους τους Έλληνες.
Παλεύουμε να σταθεί η Ελλάδα όρθια, να μην υποκύψει στους δανειστές που απαιτούν μισθούς και συντάξεις Κίνας, ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, «θανάσιμες» περικοπές στη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Πέμπτη 13
Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11.30 το πρωί να συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας-Αθήνα) προκειμένου να θυμίσουμε
στους Δημάρχους πως εκτός από το βαρύ έργο της κατασυκοφάντησης του δίκαιου
αγώνα των εργαζομένων οφείλουν να υπερασπιστούν και το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παραπαίει από την κατά 35% περικοπή σε πρώτη φάση επιχορηγήσεων προς αυτή κλείνοντας τα Δημαρχεία όλης της χώρας και αποδεικνύοντας
πως οι Τοπικοί Άρχοντες έχουν ακόμη το σθένος να υπερασπίζονται το λαό που
εξαθλιώνεται και όχι την εκάστοτε πολιτική εξουσία.

”

■

Τρίτη

Με ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επέκτεινε τις καταλήψεις και σε νευραλγικές υπηρεσίες,
όπως οι Πολεοδομίες, τα Ληξιαρχεία και τα Κ.Ε.Π. με ορίζοντα πλέον την απεργία της 19ης
Οκτωβρίου 2011 που είχαν προκηρύξει Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. Συγκεκριμένα σημειώνει:

“

1. Τη μαζική, ενωτική και δυναμική συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις απεργιακές κινητοποιήσεις που εδώ και δύο εβδομάδες
πραγματοποιούνται.
2. Τη μεγαλειώδη συμμετοχή των εργαζομένων στη Στάση Εργασίας, την
συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποιήθηκε σήμερα 11 Οκτωβρίου 2011.
3. Τις προτάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της συντριπτικής πλειοψηφίας των Συλλόγων του Νομού Αττικής, όπως αυτές εκφράστηκαν και στη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011.
Αποφάσισε:
α. Συνεχίζονται και ενισχύονται οι καταλήψεις Δημοτικών γκαράζ, Δημαρχείων, καθώς και κάθε άλλης κτιριακής εγκατάστασης κρίνουν τα πρωτοβάθμια Σωματεία. Ενισχύεται η περιφρούρηση στους Χ.Υ.Τ.Α. όλης της
Χώρας.
β. Επεκτείνονται άμεσα οι καταλήψεις και σε νευραλγικές Υπηρεσίες όπως
Πολεοδομίες, Ληξιαρχεία, Κ.Ε.Π., διευρύνοντας έτσι το αγωνιστικό μέτωπο με ορίζοντα την ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Γ.Σ.Ε.Ε.- Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.
γ. Σε συνεννόηση με 23 δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες του Δημοσίου αποφασίστηκε Πανδημοσιοϋπαλληλικό Συλλαλητήριο το ΣΑΒΒΑΤΟ 15
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Καρόλου
24 - Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα), στις 10.00 το πρωί.
δ. Διερευνάται η οργάνωση και πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής
απεργίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ημερομηνία που
θα καθοριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ανάλογα με
τις εξελίξεις και σε συνδυασμό με την πανεργατική κινητοποίηση της 19ης
Οκτωβρίου 2011.
ε. Καταδικάζεται απερίφραστα κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και απόπειρα
ποινικοποίησης των κινητοποιήσεων των εργαζομένων που αγωνίζονται
προκειμένου να κρατηθεί «ΖΩΝΤΑΝΗ» η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο !!!
Η αγωνιστική ανατροπή της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που
«πασχίζει να μας σώσει», ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ, είναι μονόδρομος.
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Καταδίκασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
την προκλητική στάση του
Υπουργού Εσωτερικών
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Τη στάση της κυβέρνησης και ειδικά την προκλητική και απαράδεκτη συμπεριφορά του
Υπουργού Εσωτερικών καταδίκασε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η ανακοίνσή της ήταν η εξής:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει την στάση της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα τη χθεσινή προκλητική και απαράδεκτη συμπεριφορά
του Υπουργού Εσωτερικών και απορρίπτει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης,
κατά των αγωνιζόμενων - εργατών αποκομιδής των σκουπιδιών. Ο Υπουργός
Εσωτερικών ενώ γνωρίζει ότι με τα μέτρα που μέχρι τώρα έχει πάρει η Κυβέρνηση και αυτά που ήδη είναι στη Βουλή για ψήφιση, εξαθλιώνονται οικονομικά
οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα η Υ.Ε. και Δ.Ε. κατηγορίες, στις οποίες ανήκουν
όλοι όσοι εργάζονται στην καθαριότητα, αφού η αμοιβή τους θα καταλήξει στα
530 ευρώ ως μηνιαίο μισθό, αντί να εγκαταλείψει αυτή τη πολιτική, εκβιάζει
και εξαγγέλλει ποινές.
Ευαισθητοποιήθηκε, τάχα, ο κ. Υπουργός, κοινωνικά, για τους σωρούς των
σκουπιδιών που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, ενώ δεν αντιλαμβάνεται τη μεγάλη ευθύνη που έχει για την πολιτική που ακολουθεί που οδηγεί
όλους τους εργαζόμενους και την Ελληνική κοινωνία στην φτώχεια και στην
εξαθλίωση.
Συγχρόνως, την ώρα που τόσο ο κ. Υπουργός, ο Υφυπουργός του και κάποιοι «δημοτικοί άρχοντες» από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απειλούν, όλοι
μαζί και εκβιάζουν τους εξαθλιωμένους εργάτες, προσπαθούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να προωθήσουν τις συμφωνίες που έχουν κάνει με την
Τρόικα και τους φίλους τους «επενδυτές», για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, εξυπηρετώντας επιλεγμένα
επιχειρηματικά συμφέροντα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει την αμέριστη υποστήριξή
της στον αγώνα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο
Δημόσιο να αντισταθούμε, με όλες μας τις δυνάμεις και με όλους τους τρόπους,
για την αποτροπή αυτής της πολιτικής για να μην υπάρξει απόλυση κανενός
εργαζόμενου από το Δημόσιο.
Καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις απειλές, τον αυταρχισμό, τα κατασταλτικά μέτρα, γιατί δεν πρόκειται να κάμψουν την αντίσταση και τον αγώνα
των εργαζομένων, όσο συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική της.
Ο αγώνας είναι κοινός για όλους μας γιατί είναι αγώνας ζωής και αφορά
εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, τον πολίτη που μοχθεί καθημερινά για να ζήσει.

”

Η μετάλαξη του κ. Γιώργου Καμίνη: Από Συνήγορος του Πολίτη έγινε «Συνήγορος της κυβέρνησης» και
των συμφερόντων επιχειρώντας με κάθε τρόπο να βγάλει παράνομη την απεργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
2011
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης άσκησε προσφυγή προκειμένου να βγει
η απεργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παράνομη και
καταχρηστική. Η Ομοσπονδία απάντησε:

“

Ο «συνήγορος της Κυβέρνησης» και πρωτεργάτης στην επιβολή αντεργατικών
και αυταρχικών μέτρων Δήμαρχος της Αθήνας κ.
Γιώργος Καμίνης ξαναχτύπησε.
Υπακούοντας στη γραμμή της κυβέρνησης σέρνει στα δικαστήρια την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και ζητά να
κυρηχθούν παράνομες και καταχρηστικές οι απεργίες που κήρυξε η Ομοσπονδία. Απεργίες απόλυτα
δικαιολογημένες μετά την άρνηση, τις απειλές και
τους βαρείς χαρακτηρισμούς που εκτόξευσε η Κυβέρνηση με στόχο να συκοφαντήσει και να σπάσει
τον ηρωικό αγώνα που δίνουν 15 ημέρες τώρα οι
εργαζόμενοι στην τοπική Αυτοδιοίκηση.
Είναι δε τόσος ο οίστρος του και η φόρα που έχει
πάρει που με μια εντελώς παράνομη διαδικασία
ζητάει να απαγορευτεί η συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και στη 48ωρη γενική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε.
και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 19 και 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
Ο Δήμαρχος της Αθήνας κόπτεται δήθεν για τη
Δημόσια υγεία την ίδια ώρα που αφήνει το κέντρο
της Αθήνας στο έλεος των ναρκεμπόρων και αδιαφορεί πλήρως για τη ραγδαία αύξηση των αστέγων
και των πεινασμένων που κατακλύζουν πλέον όλες
τις γειτονιές της Αθήνας. Είναι όμως κινητικότατος
όταν πρόκειται να χτυπήσει τις κινητοποίησεις των
εργαζομένων. Σάββατο βράδυ που δεν λειτουργούν
κανονικά τα δικαστήρια και μόλις μία ωρα πριν την
δικάσιμο κοινοποίησε την κλήση στην Ομοσπονδία
όταν μάλιστα οι δικηγόροι βρίσκονται σε αποχή.
Οι εργαζόμενοι στους Δήμους ούτε αυτή τη
φορά θα υποχωρήσουν. Αντίθετα θα συνεχίσουν
με μεγαλύτερο πείσμα το αγώνα τους. Γιατί έχουν
το δίκιο με το μέρος τους. Γιατί παλεύουν για την
επιβίωση και την αξιοπρέπεια τη δική τους και όλων
όσων πλήτονται από την πιο βάρβαρη αντιλαική πολιτική που εφαρμόζει αυτή η Κυβέρνηση. Παλεύουν
ακόμα για την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση που
πασχίζουν να την διαλύσουν και να παραδώσουν
τα φιλέτα της στους φίλους τους μεγαλοκαρχαρίες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα
δώσει έκτακτη-κοινή συνέντευξη τύπου με την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 στις
1.00 το μεσημέρι στα γραφεία της και καλεί ολους
τους εργαζόμενους σε δυναμική συγκέντρωση τη
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 στις 9.00 το
πρωί έξω από τα Δικαστήρια στην Ευελπιδων. Η
τρομοκρατία δεν θα περάσει…
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Σύμμαχος της κυβέρνησης η «Δημοκρατική Συμμαχία», η οποία μέσω της
Προέδρου της κ. Ντόρα Μπακογιάννη επιΣ 2011
ΟΚΤΩΒΡΙΟ 16
τέθηκε κατά του Προέδρου της ΕκτελεστιΚυριακή
κής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Θέμη
Μπαλασόπουλου, όπως και η Νέα Δημοκρατία που έπραξε το ίδιο δια του εκπροσώπου Τύπου της
κ. Γιάννη Μιχελάκη. Η απάντηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν η αρμό-

ζουσα στους χαρακτηρισμούς που εκτοξεύθηκαν από «Δημοκρατική Συμμαχία» και Νέα Δημοκρατία.
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Η Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας κ.
Ντόρα Μπακογιάννη επιτέθηκε κατά του Προέδρου
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Θέμη Μπαλασόπουλου με προφανή στόχο τους
εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που αγωνίζονται να διασώσουν ότι έχει απομείνει από τους
μισθούς και τα δικαιώματά τους.
Η κ. Μπακογιάννη δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Φρόντισαν γι’ αυτό οι «χορηγοί» της και οι
«κοινωνικές σχέσεις» της ιδίας και της οικογένειάς της, όπως αυτή με τον πρώην ισχυρό άνδρα
της Siemens. Μέχρι και τις πιο μικρές οικιακές συσκευές την προμήθευσαν με… έκπτωση για να μην
ξοδεύεται. Τα ανταλλάγματα όμως τα πληρώνει σήμερα ο Ελληνικός λαός «πανάκριβα». Και έχει ακόμη
το θράσος η κ. Μπακογιάννη να εμφανίζεται ως σωτήρας του έθνους, όταν η ίδια και μέλη της οικογένειας της πρωταγωνίστησαν στην καταστροφή αυτής
της χώρας.
Υποστήριξε η κ. Μπακογιάννη πως οι εργαζόμενοι υποκινούνται από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. Θέμη Μπαλασόπουλο «ο οποίος αύριο το
πρωί μπορεί να είναι Γενικός Διευθυντής σε ιδιωτική εταιρεία». Η κ. Μπακογιάννη φαίνεται πώς
κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Προκαλεί δε αίσθηση
το έντονο ενδιαφέρον της για την καθαριότητα σε
σημείο να αναρωτιέται κανείς; Μήπως προωθεί
επιχειρηματικά συμφέροντα «φίλων» που εμπλέκονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων; Θα μας

εξηγήσει γιατί τα σάρωθρα και τα απορριμματοφόρα
που προμηθεύτηκε αντί εκατομμυρίων ευρώ ο Δήμος Αθηναίων και παρέλαβε η ίδια ως Δήμαρχος το
Μάιο 2004 σαπίζουν στα γκαράζ του Δήμου Αθηναίων ;
Ο Μπαλασόπουλος δουλεύει από το 1983. Δεν
παρίστανε ποτέ τον σύμβουλο, όπως μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, απομυζώντας το Δημόσιο.
Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Ομοσπονδίας εκφράζουν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
οι οποίοι διεκδικούν την επιβίωσή τους. Ο αγώνας
είναι κοινός, η αλληλεγγύη και η ενότητα, προϋποθέσεις για την επιτυχία του και κανείς και από
κανέναν δεν «υποκινείται». Οι λέξεις αυτές μάλλον
είναι άγνωστες στην κ. Μπακογιάννη, η οποία μίλησε
για τους «δικούς της» εργαζόμενους.
Είναι σαφές ότι η κ. Μπακογιάννη ενδιαφέρεται
γι’ αυτούς που χρόνια τώρα ως Δήμαρχος Αθηναίων, ως Υπουργός και ως πολιτικός έχει βολέψει.
Αλήθεια, πόσους συμβασιούχους διόρισε στο Δήμο
Αθηναίων; Ακόμη και αυτοί όμως, ακούγοντας την
Πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας να αναπτύσσει τις νεοφιλελεύθερες απόψεις της και να
εμφανίζεται υπέρμαχη της συρρίκνωσης του Δημοσίου, της έχουν γυρίσει την πλάτη. Φαίνεται αυτό
από τα ποσοστά που συγκεντρώνει το κόμμα της.
Όσον αφορά το νεόκοπο κ. Γιάννη Μιχελάκη, του
θυμίζουμε ότι δεν εκπροσωπεί κάποιο Μ.Μ.Ε. αλλά
το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που έχει τεράστιες
ευθύνες για την σημερινή κατάσταση της χώρας. Η
κυβέρνηση Καραμανλή, της οποίας υπήρξε μέλος ο
σημερινός πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντώνης Σαμαράς,
διόγκωσε το χρέος, διασπάθισε το δημόσιο χρήμα
και επιβάρυνε το Δημόσιο προσλαμβάνοντας χιλιάδες «ημετέρους» από τα παράθυρα. Με ευκολία δε,
επιτίθεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
σε ορισμένες ομάδες εργαζομένων, στοχοποιώντας
όσους τις εκπροσωπούν, ενώ την ίδια στιγμή χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων άλλων.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν
πτοούνται από τις επιθέσεις που δέχονται από ορισμένα πολιτικά κόμματα, που για το μόνο που νοιάζονται είναι οι μικροκομματικές τους σκοπιμότητες
και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.
Είναι αποφασισμένοι να παλέψουν απέναντι σε
όσους υπονομεύουν τον αγώνα τους και να φτάσουν
μέχρι την τελική δικαίωση.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να ατσαλώσουν τον αγώνα τους, να συσπειρωθούν στα Σωματεία τους και στα συνδικάτα τους. Ο
αγώνας δεν αφορά διαπροσωπικές ή άλλες επιδιώξεις, αλλά την υπεράσπιση βασικών εργασιακών
δικαιωμάτων που «συνθλίβονται» μονομιάς στο
όνομα της «σωτηρίας» του λαού και της χώρας,
από την πρωτοφανή σε σκληρότητα και αδιαλλαξία
πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας που ουσιαστικά ζητούν την ψυχολογική υποδούλωση και
ταπείνωση των εργαζομένων.

Με εντολή της κυβέρνησης τα ΜΑΤ άνοιξαν τους Χ.Υ.Τ.Α. καταλύοντας
το χώρο και αμφισβητώντας το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έκανε λόγο για κατάλυση των Χ.Υ.Τ.Α. από
την παρέμβαση των ΜΑΤ με εντολή της κυβέρνησης και επιχείρηση τερματισμού των κινητοποιήσεων με ευθεία αμφισβήτηση
του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των εργαζομένων στην απεργία. Η ανακοίνωσή της ήταν:
Η Κυβέρνηση απέναντι στο διογκούμενο κύμα
αγανάκτησης και έντασης των εργατικών αγώνων
προχώρησε στο μοναδικό «όπλο» που της έχει απομείνει. Την χρήση της αστυνομικής βίας, τις δικαστικές
παρεμβάσεις και τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς που έχει στήσει με τους ιδιώτες «φίλους» της.
Η είσοδος των Μ.Α.Τ. στο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής είναι
κενό γράμμα αφού αυτή τη στιγμή όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε θέση
μάχης εντείνοντας και κλιμακώνοντας τις μορφές
πάλης με την καθολική τους συμμετοχή στην απεργία της Ομοσπονδίας.
Είναι κενό γράμμα επίσης γιατί κανένα απορριμματοφόρο Δήμου δεν πρόκειται να πάει στο
Χ.Υ.Τ.Α. για να αδειάσει και γιατί οι ιδιώτες δεν
μπορούν να μαζέψουν απορρίμματα τόσων ημερών, αλλά και γιατί σε κάθε γειτονιά και σε κάθε
δρόμο της Αθήνας συναντούν την αντίσταση και
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αποδοκιμασία, όχι μόνο των απεργών εργαζομένων,
αλλά του συνόλου της εργατικής τάξης, της νεολαίας
και του λαού της Αθήνας.
Καλούμε τους ιδιώτες και το συνδικάτο των ιδιοκτητών φορτηγών να σταματήσουν από μόνοι τους,
πριν τους σταματήσουν τα «κύματα» των αγανακτισμένων πολιτών.
Ο αγώνας ο δικός μας έχει γίνει αγώνας όλων των
εργαζομένων, γιατί γνωρίζουν ότι η ήττα η δικιά μας
θα είναι και δικιά τους και του εργατικού κινήματος.
Η υπεράσπιση αυτού του αγώνα είναι ζήτημα τιμής
για την εργατική τάξη της χώρας μας η οποία δοκιμάζεται από την ανεργία, την πείνα και την εξαθλίωση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί
όλα τα σωματεία μέλη της μετά αυτές τις εξελίξεις
να πάρουν πρόσθετα απεργιακά μέτρα, να συγκροτήσουν απεργιακές φρουρές παντού για να οδηγήσουν σε πλήρη παράλυση τον απεργοσπαστικό μηχανισμό των ιδιωτών και ταυτόχρονα θα θέσουν
εκτός λειτουργίας όλες της υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
Από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011, που ξεκινάνε οι 48ωρες απεργίες δεν δουλεύει ΤΙΠΟΤΑ.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ενισχύουμε τα απεργιακά μπλόκα στα αμαξο-
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στάσια των Δήμων και μετά την ανακοίνωση της
Κυβέρνησης ότι τα επείγοντα δρομολόγια εξυπηρετούνται από τους ιδιώτες ακυρώνουμε κάθε
δρομολόγιο εξυπηρέτησης που πραγματοποιούσαμε
μέχρι σήμερα δηλ. Νοσοκομεία, Λαϊκές Αγορές και
Σχολεία. ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.
2. Παρεμποδίζουμε με μαζικές συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες τον απεργοσπαστικό μηχανισμό των ιδιωτών που στήνει η Κυβέρνηση.
3. Κλείνουμε από αύριο όλες τις υπηρεσίες που
μέχρι σήμερα λειτουργούσαν και καταλαμβάνουμε
όλα τα Δημοτικά κτίρια.
4. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφασίστηκε ο καθαρισμός από σκουπίδια όλης της
διαδρομής που θα κινηθεί η πορεία των εργαζομένων που θα συμμετέχουν στην 48ΩΡΗ Πανεργατική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε.
Ταυτόχρονα την ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011,
στις 9.00 το πρωί συγκεντρωνόμαστε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, χωρίς να αποδυναμώνουμε τα
μπλόκα στα αμαξοστάσια την ώρα που θα συζητείται
η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Απεργίας
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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Το «πραξικοπηματικό» άνοιγμα των Δικαστηρίων ημέρα Σάββατο
για να εκδικασθεί η προσφυγή του Δημάρχου Αθηναίων ήταν το
θέμα της Συνέντευξης Τύπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στην κοινή συνέντευξη Τύπου Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
καταγγέλθηκε η απόφαση να ανοίξουν τα δικαστήρια ημέρα
Σάββατο προκειμένου να εκδικαστεί η προσφυγή του Δημάρχου Αθηναίων, σε μία στιγμή που οι επιθέσεις της κυβέρνησης
σε βάρος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζονταν. Ξεχώρισε ο χαρακτηρισμός που τους απέδωσε ο
Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πάρις Κουκουλόπουλος περί
«καμόρας και μαφίας». Σε κείμενο που εκδόθηκε μετά την
Συνέντευξη Τύπου αναφέρετε:
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Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από κοινού με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
παραχώρησαν σήμερα στις 1.00 το μεσημέρι,
στα γραφεία της Ομοσπονδίας, έκτακτη Συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στον απεργιακό
αγώνα των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν πέραν
του Προέδρου της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. κ. Θέμη Μπαλασόπουλου και του Προέδρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
κ. Κώστα Τσικρικά, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
του Δήμου Αθηναίων κ. Βασίλης Πολυμερόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ.
Δημήτρης Βερβεσός, η Νομική Σύμβουλος της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κ. Μαρία Τσίπρα και ο εκπρόσωπος
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ηλίας Νικολακάκος.
Μετά του απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που
απέδωσε στους εργαζομένους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ.
Πάρις Κουκουλόπουλος περί «μαφίας και καμόρας», η κυβέρνηση συνέχισε την προσπάθεια
κατασυκοφάντησης και τρομοκράτησης των εργαζομένων που αγωνίζονται να διασώσουν ότι
έχει απομείνει από τα δικαιώματα τους και τους
μισθούς τους. Με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα
από Μ.Μ.Ε. που τυχαίνει να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάθεση της διαχείρισης των
απορριμμάτων, αφού ευνοημένα θα είναι από
μία τέτοια εξέλιξη τα επιχειρηματικά συμφέροντα που εκπροσωπούν, επιχείρησε για πολλοστή
φορά να υπονομεύσει το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Στοχοποίησε μάλιστα τον Πρόεδρο
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Θέμη Μπαλασόπουλο κατά
του οποίου εκτόξευσαν τόνους λάσπης με ψεύδη, ανακρίβειας και συκοφαντίες.
Η κυβέρνηση έδωσε εντολή σήμερα το πρωί
να εισβάλουν τα Μ.Α.Τ. στο Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής,
έναν χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ
υπήρχε προγραμματισμένη απεργιακή κινητοποίηση από το Σάββατο το βράδυ και η οποία δεν
είχε κηρυχθεί παράνομη. Χρησιμοποίησε δηλαδή
η κυβέρνηση τις αστυνομικές δυνάμεις για να καταλύσει τον Χ.Υ.Τ.Α. και να σπάσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων
στην απεργία. Οι πρωτοφανείς μεθοδεύσεις και
τα τερτίπια της κυβέρνησης που παραπέμπουν
σε άλλες εποχές, ενός μη ευνομούμενου κράτους, συνεχίσθηκαν με την προσφυγή του Δημάρχου της Αθήνας κ. Γιώργου Καμίνη προκειμένου να βγει παράνομη και καταχρηστική η απεργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο κ. Καμίνης, που είναι δικηγόρος, καθηγητής
Συνταγματικού Δικαίου και υπήρξε Συνήγορος
του Πολίτη, κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16.20
το απόγευμα του Σαββάτου, η αίτηση θυροκολλήθηκε στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στις 17.30, με προθεσμία εκδίκασης στις 18:30. Κι αυτό, όταν είναι γνωστό πώς τα Δικαστήρια δεν είναι ανοιχτά

Σάββατο και μάλιστα με τους δικηγόρους να απέχουν από τα καθήκοντα τους. Κι όμως, ο κ. Καμίνης «άνοιξε» τα δικαστήρια, βρήκε γραμματέα,
βρήκε δικαστή και δικηγόρο, ο οποίος όπως παραδέχθηκε δεν είχε πάρει άδεια ούτε καν προφορική εν μέσω αποχής από τον Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για να δικάσει.
Έκλεισε δε τις πόρτες στους εκπροσώπους της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που έπρεπε να
παραβρίσκονται στην αίθουσα να υπερασπιστούν
τις θέσεις τους. Και όταν διαπιστώθηκε πώς δεν
ήταν δυνατή η εκδίκαση της προσφυγής, ο κ. Καμίνης έκανε λόγο «για αδυναμίες της Ελληνικής
δικαιοσύνης και τερτίπια των εργατολόγων».
«Λυπάμαι αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αυτά δεν
έχουν ξαναγίνει. Όχι επί σοσιαλιστικής κυβερνήσεως, έχουν γίνει μόνο σε έκνομες εποχές»,
σημείωσε ο κ. Βερβεσός. «Το αυγό του φιδιού το
εκκολάπτουν αυτές οι πρακτικές όταν μάλιστα γίνονται από αυτούς που κληρώθηκαν και στη ζωή
τους να φυλάνε τις Θερμοπύλες, το Συνταγματικό
Δίκαιο, το Συνήγορο του Πολίτη και τους συνταγματικούς θεσμούς. Λυπούμε για τον κατήφορο
του συναδέλφου κ. Καμίνη και τη συμπεριφορά
του», πρόσθεσε ο κ. Βερβεσός και κατέληξε λέγοντας το εξής: «Κλείνω με αυτό που είπε ο κ.
Τσίπρας, Συνταγματολόγοι ή Συνταγματάρχες».
Για την έναρξη μιας καινούργιας μορφής Δικαιοσύνης στη χώρα μας μετά την επίσκεψη
της τρόικας στο Πρωτοδικείο Αθηνών μίλησε
η Νομική Σύμβουλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κ. Μαρία
Τσίπρα, ενώ ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών κ. Ηλίας Νικολακάκος έκανε
λόγο για τρεις πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στην
παραβίαση της απόφασης της αποχής, αναφερόμενος στην παρουσία του δικηγόρου εκ μέρους
του Δήμου Αθηναίων, επισημαίνοντας πώς ο
Σύλλογος «θα πράξει τα δέοντα» στη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η πράξη δε του κ. Καμίνη στρέφεται και κατά
της απεργίας των Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι μέλος της. «Με διαδικασίες
εξπρές χθες βράδυ επιχειρήθηκε να βγει παράνομη και καταχρηστική η απεργία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
και κατ’ επέκταση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Γιατί όταν βγαίνει μία απεργία παράνομη και καταχρηστική μιας
Ομοσπονδίας τότε ακυρώνεται πραγματικά το ιερό
μέσο που έχουν οι εργαζόμενοι, της απεργίας στο
σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, όχι από μία διάθεση αλληλεγγύης, αλλά
για να υπερασπιστούμε αυτό το μέσο που είναι και
συνταγματικά κατοχυρωμένο, της απεργίας», είπε
ο Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κ. Κώστας Τσικρικάς.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Θέμης Μπαλασόπουλος έθιξε το θέμα της Δημόσιας Υγείας που τίθεται από τις παράνομες ανεξέλεγκτες
χωματερές που στήνει η ίδια η κυβέρνηση επιτρέποντας στα απορριμματοφόρα των ιδιωτικών
εταιρειών να αποθέτουν τα σκουπίδια σε χώρους όπως του Κ.Τ.Ε.Ο. στο Ελληνικό και πέριξ
του γηπέδου «Μπάντμιγκτον» στο Γουδί. «Αυτοί
που μας κατήγγειλαν ως ανάλγητους στήνουν
παράνομες χωματερές αδιαφορώντας για τα ζητήματα της Δημόσιας υγείας, της υγιεινής και
της ασφάλειας», είπε ο κ. Μπαλασόπουλος.
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στους εργαζόμενους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης στην Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και κάλεσε όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν με αμείωτη ένταση τον αγώνα τους με κορύφωση τη 48ωρη απεργία στις
19 και 20 Οκτωβρίου 2011. Συγκεκριμένα σημειώνει:
H προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων
και η απόπειρα ποινικοποίησης των αγωνιστικών και
απεργιακών κινητοποιήσεων εκ μέρους της κυβέρνησης, επιστρέφει σαν μπούμερανγκ στους εμπνευστές
της, οι οποίοι τώρα σαστισμένοι παρακολουθούν την
καθολική αποδοκιμασία της πολιτικής τους.
Την απάντηση στην κυβέρνηση δίνουν και σήμερα
οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα, συνεχίζοντας τις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους ενάντια στο πολυνομοσχέδιο-λαιμητόμο, το οποίο διαλύει με συνοπτικές
διαδικασίες μισθούς, συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις
και οδηγεί στην απόλυση χιλιάδες εργαζόμενους στο
στενό και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Σε απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται και σήμερα οι εργαζόμενοι στους Δήμους και στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ - με αποφάσεις των Α΄/θμιων
Συλλόγων - σε καταλήψεις έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στα Υπουργεία Τουρισμού, Υγείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας, Γεωργίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης
και Εργασίας, σε όλες τις Υπηρεσίες του Ο.Γ.Α., στο
ΤΣΑΥ, στο ΝΑΤ, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ιθαγένεια, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και
στο Ειδικό Ληξιαρχείο.
Ο αγώνας των εργαζομένων ενάντια στο πολυνομοσχέδιο θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και αύριο, για
να κορυφωθεί με την 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, που
έχουν εξαγγείλει Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε., για ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ, 19 και 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.
Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό, στο στενό και στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, είναι αποφασισμένοι να
δώσουν το παρόν στην πλέον κρίσιμη μεταπολιτευτικά απεργιακή κινητοποίηση και να πάρουν μαζικά
μέρος στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν
την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 στο Πεδίον του
Άρεως (11.00 π.μ.) και την ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 στο Σύνταγμα (11.00 π.μ.), στέλνοντας
το δικό τους τελεσίγραφο τόσο στους τοκογλύφουςδανειστές όσο και στην κυβέρνηση, η οποία υιοθετεί
και τις πλέον ακραίες απαιτήσεις τους, οδηγώντας μια
ολόκληρη κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

“

”

Πολιτική επιστράτευση οδηγών και επίταξη
οχημάτων αποφάσισε η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση προχώρησε στις 17 Οκτωβρίου 2011 σε πολιτική
επιστράτευση τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε επίταξη
τα απορριμματοφόρα και φορτηγά οχήματα στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής σε μία προσπάθεια να σπάσει την απεργία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Φ.Ε.Κ. που εκδόθηκε προβλέπει:
1. Κηρύσσουμε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης τους οδηγούς των απορριμματοφόρων οχημάτων
και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Εξουσιοδοτούμε:
α. τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη
Αττικής να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών των οδηγών
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
β. τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς
και τον Περιφερειάρχη Αττικής να προβούν σε επίταξη της
χρήσης των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
γ. τους πιο πάνω να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο
για τη διασφάλιση των Δημόσιων αγαθών που κινδυνεύουν
από την κατά τα άνω διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της
κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Την ίδια στιγμή εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής για την
επίδοση των φύλλων επίταξης.
1. Επιτάσσουμε από την 7.00 ώρα της 18ης Οκτωβρίου
2011, έως την έκδοση νεότερης απόφασης, τις υπηρεσίες
των οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Αναθέτουε την ευθύνη εκτέλεσης της παρούσας στον
Περιφερειάρχη Αττικής, τον οποίο εξουσιοδοτούμε για την
έκδοση των «Φύλλων Επίταξης» και την επίδοση αυτών
αρμοδίως στους οδηγούς των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των δήμων της
Περιφέρειας Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Δευτέρα 17
Υπό την αντίσταση των εργαζομένων
αναβλήθηκε η προσφυγή του Δημάρχου Αθηναίων
Η εκδίκαση της προσφυγής του Δημάρχου Αθηναίων πήρε
αναβολή για την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
χαιρέτησε την αντίσταση των εργαζομένων και την προσήλωση στον αγώνα τους, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
χαιρετίζει την ηρωική αντίσταση ΟΛΩΝ των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και
τους άλλους εργαζόμενους, τη νεολαία και το λαό,
οι οποίοι εκφράζουν με πολλούς τρόπους την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αγώνα μας.
Γνωρίζουν καλά ότι ο δικός μας αγώνας είναι
και δικός τους και ότι μια ήττα δικιά μας θα είναι
ήττα για την εργατική τάξη της χώρας μας.
Ο «Συνήγορος της κυβέρνησης» και Δήμαρχος
Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης μας οδήγησε στα
δικαστήρια το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 το
βράδυ για να δικαστούμε μέσα σε μια ώρα, ερήμην χωρίς νομική προστασία μιας και είχαν αποχή
οι δικηγόροι.
Μετά την αίτηση εξαίρεσης για μεροληπτική δίκη και κακοδικία, αναβλήθηκε για σήμερα,
όπου μετά από ένα θέατρο του παραλόγου και
συνεχείς μετακινήσεις σε κτίρια και δικαστικές
αίθουσες, δόθηκε αναβολή για να εκδικαστεί την
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 το πρωί, αποδεχόμενοι εν μέρει το αίτημα των συνηγόρων της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. Καλούμε τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α.
να παρευρεθούν στα Δικαστήρια της Ευελπιδων,
την ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 και ώρα 8.00
το πρωί.
Συγκρότησαν απεργοσπαστικό μηχανισμό με
ιδιώτες και αντελήφθησαν ότι δεν μπορούν να
μαζέψουν ούτε τον όγκο των σκουπιδιών που μάζευαν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της απεργίας τους, που δείχνοντας την κοινωνική τους ευ-

αισθησία έκαναν κανονικά την περισυλλογή των
απορριμμάτων σε νοσοκομεία και ιδρύματα, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και λαϊκές αγορές.
Χρησιμοποιούν οχήματα που κυκλοφορούν
σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας χωρίς πινακίδες, με εργάτες ανασφάλιστους, μετανάστες,

Με συνέχιση του αγώνα τους απάντησαν
οι εργαζόμενοι στην πολιτική επιστράτευση
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απάντησε στην πολιτική επιστράτευση με ανακοίνωση
συνέχισης του αγώνα και συμμετοχής στη 48ωρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
και της Γ.Σ.Ε.Ε. Δέχεται επίσης τη συμπαράσταση τριών Ενώσεων μεταναστών. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ήταν:

“

χωρίς άδειες παραμονής και με τη συνοδεία αστυνομικών οργάνων.
Δυο μέρες έφταναν για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι με τις ενέργειές της, τα πράγματα οδηγούνται σε αδιέξοδο, γι’ αυτό από σήμερα θέλει
να χρησιμοποιήσει το στρατό αποδεχόμενοι το αίτημα του κ. Γ. Καμίνη πάλι.

Σχετικά με την πολιτική επιστράτευση και επίταξη που
κήρυξε η κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2326/17-10-2011, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ενημερώνει τους Συλλόγους-Μέλη της ότι, τόσο η απόφαση
πολιτικής επιστράτευσης για τους οδηγούς των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όσο και
η επίταξη των απορριμματοφόρων οχημάτων και φορτηγών
οχημάτων αφορούν ΜΟΝΟ τους Δήμους της Περιφέρειας
Αττικής.
Επίσης ανατίθεται η ευθύνη εκτέλεσης στον Περιφερειάρχη Αττικής προκειμένου να εκδοθούν τα «Φύλλα Επίταξης».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ετούτη την
ώρα βρίσκεται στα Δικαστήρια για την εκδίκαση της προσφυγής του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ως εκ τούτου και μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με την προκυρηχθείσα 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της
Γ.Σ.Ε.Ε. σε όλους τους Δήμους της χώρας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες των Δήμων με περιφρούρηση και ενημέρωση.

”
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Κυβερνητική επιχείρηση ποινικοποίησης
του συνδικαλιστικού αγώνα και τρομοκράτησης
των εργαζομένων
Kaτήγγειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την επιχείρηση ποινικοποίησης του
συνδικαλιστκού αγώνα και τρομοκράτησης των εργαζομένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία εκδηλώθηκε και μέσω της κλήσης σε
κατάθεση του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Θέμη Μπαλασόπουλου
και του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα κ. Γιάννη Τσούνη από την
Κρατική Ασφάλεια για κακούργημα ή πλημμέλημα. Σε ανακοίνωσή
της επισημαίνει:

“

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την επιχείρηση ποινικοποίησης του συνδικαλιστικού αγώνα και τρομοκράτησης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι πραγματοποιούν κινητοποιήσεις ενάντια
στα οικονομικά μέτρα εξόντωσής τους. Κι αυτό, τι στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση παραβιάζει τη νομιμότητα
για να ικανοποιήσει την τρόικα και τους δανειστές, σε
βάρος του Ελληνικού λαού.
Η κυβέρνηση απείλησε με απόλυση τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών αυτών, εκβίασε πώς
δεν θα καταβάλει τις αποδοχές σε όσους είχαν προβεί σε κατάληψη δημοσίων κτιρίων, έστειλε τα Μ.Α.Τ.
να ανοίξουν τη χωματερή της Φυλής ενώ οι εργαζόμενοι βρισκόταν σε απεργιακή κινητοποίηση, άνοιξε τα
δικαστήρια το Σάββατο (πρωτοφανές) για να επιδικάσει την προσφυγή του Δήμου Αθηναίων με αίτημα να
κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Το θέατρο του παραλόγου που συνόδευσαν δηλώσεις του κ. Υφυπουργού Εσωτερικών ότι «η Αθήνα τη
Δευτέρα θα έχει καθαρίσει» με ιδιωτικά απορριμματοφόρα και εργάτες μετανάστες και οι κινήσεις πανικού

της κυβέρνησης, όπως αυτή για εμπλοκή του Στρατού
στην αποκομιδή των σκουπιδιών, είχαν και συνέχεια. Η
Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής - Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας κάλεσε τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (κ.κ.
Θέμη Μπαλασόπουλο και Γιάννη Τσούνη) να δώσουν
εξηγήσεις, στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών «που αφορά σε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση του άρθρου 186
παρ.2 του Π.Κ. περί πρόκλησης και προσφοράς για την
εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος».
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση αποφάσισε την πολιτική
επιστράτευση των οδηγών απορριμματοφόρων και
φορτηγών οχημάτων και την επίταξη των απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Ο αυταρχικός – και όχι μόνο - κατήφορός της είναι ασταμάτητος, ενώ η πράξη της πολιτικής επιστράτευσης για πρώτη φορά συνδέεται με την
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων που θέλουν να
εμπλακούν στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. δηλώνει πώς κάθε προσπάθεια
ποινικοποίησης και τρομοκράτησης θα πέσει στο
κενό. Ο αγώνας είναι δίκαιος και οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση ενωμένοι και αποφασισμένοι
θα συνεχίσουν μέχρι να ανατραπεί η ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης, που ισοπεδώνει
κάθε δικαίωμα, μετατρέπει τους μισθούς σε χαρτζιλίκι, αυξάνει τη φτώχια και την ανεργία σε δυσθεώρητα
ύψη και οδηγεί στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

”
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Κοροϊδία και εμπαιγμός
οι προτάσεις της κυβέρνησης
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Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απέρριψε ως απαράδεκτες τις προτάσεις της κυβέρνησης που διατυπώθηκαν μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. Η απάντησή της ήταν:

Η κυβέρνηση εξέδωσε στις 18 Οκτωβρίου 2011 και νέο Φ.Ε.Κ. με το οποίο προχώρησε στην πολιτική επιστράτευση του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας όλων των Δήμων της
Περιφέρειας Αττικής. Το Φ.Ε.Κ. προβλέπει:

“

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς και όχι γραπτώς από
την κυβέρνηση, μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αναστολή των κινητοποιήσεων των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάθε άλλο παρά βάση διαλόγου για την
εξεύρεση λύσης αποτελούσαν.
Επρόκειτο για εμπαιγμό και προσπάθεια ταπείνωσης και υπονόμευσης του αγώνα των εργαζομένων με σκοπό τον τερματισμό των
πολυήμερων κινητοποιήσεών τους. Οι προτάσεις, πίσω από τις οποίες
η κυβέρνηση προσπάθησε να κρύψει την ανεπάρκεια και την ανικανότητά της να διαχειριστεί τα προβλήματα των εργαζομένων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, έχοντας προφανώς αναλάβει δεσμεύσεις στην τρόικα,
απορρίφθηκαν από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και την Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. και επιστράφηκαν ως απαράδεκτες.
Ποιες ήταν οι προτάσεις με τις οποίες η κυβέρνηση επιχείρησε να
κάμψει τον αγώνα των εργαζομένων, θεωρώντας ότι ικανοποιεί τα
αιτήματα τους ;
1. Το προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων να εξαιρεθεί της εφεδρείας.
2. Όποιος εργαζόμενος έχει απώλεια πάνω από 30%, αυτή θα μειωθεί στο 25% και οι περικοπές τους θα γίνουν τμηματικά σε βάθος
τριετίας, κατά ποσοστό 8,5%, 8,5% και 8%.
3. Να διατηρηθεί στο 100% το επίδομα θέσεων ευθύνης από 75%
που προβλέπεται στο σχέδιο Νόμου.
4. Ρύθμιση των δανείων όχι μόνο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, αλλά και προς τις ιδιωτικές τράπεζες (επιμήκυνση, περίοδος χάριτος, αναστολή).
Και οι πέντε συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούνται στο Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
(Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.
και Αγωνιστικές Κινήσεις) απέρριψαν ομόφωνα τις προτάσεις που
μεταφέρθηκαν μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. Το ίδιο έπραξε και η Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.

“

1. Η παράγραφος 1 της Υ386/17-10-2011 απόφασης του Πρωθυπουργού συμπληρώνεται ως εξής: «Κηρύσσουμε, επίσης, σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης
το σύνολο των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας όλων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής».
2. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 της πιο πάνω απόφασης του Πρωθυπουργού συμπληρώνεται ως εξής: «καθώς και σε επίταξη των υπηρεσιών του συνόλου
των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας όλων των δήμων της Περιφέρειας
Αττικής».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ386/17-10-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

”

Με νέα απόφασή της η κυβέρνηση επέκτεινε την πολιτική επιστράτευση του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας και σε 6 Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης.

“

1. Κηρύσσουμε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης τους οδηγούς των απορριμματοφόρων οχημάτων και φορτηγών οχημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και
Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και το σύνολο των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων δήμων.
2. Εξουσιοδοτούμε:
α. τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας να
προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών των οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων
και των φορτηγών οχημάτων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 Δήμων, καθώς
και του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων,
β. τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε επίταξη της χρήσης των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 Δήμων,
γ. τους πιο πάνω να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση των
δημόσιων αγαθών που κινδυνεύουν από την κατά τα άνω διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

”

”

■

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
Σε αυταρχικό κατήφορο η κυβέρνηση

Τρίτη 18

Με ανακοίνωσή της η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαρακτήρισε αυταρχικό κατήφορο την
απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πολιτική κινητοποίηση των
οδηγών των απορριμματοφόρων και των φορτηγών οχημάτων.

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει το
νέο αυταρχικό κατήφορο της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε
«πολιτική κινητοποίηση» των οδηγών απορριμματοφόρων
και των φορτηγών/οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, παραχωρώντας ταυτόχρονα την εξουσιοδότηση
στον Περιφερειάρχη Αττικής να προβεί σε επίταξη των υπηρεσιών των παραπάνω οδηγών και της χρήσης των απορριμματοφόρων.
Η Κυβέρνηση, αφού απέτυχε να κάμψει τον αγώνα των
εργαζομένων στο χώρο των Ο.Τ.Α., προκειμένου να περάσει
τα νέα αντιλαϊκά μέτρα της, καταφεύγει σήμερα στο πιο βάρβαρο και αντιλαϊκό μέτρο.
Η συγκεκριμένη απόφαση, προφανώς, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου της Κυβέρνησης, για αφαίρεση της αρμοδιότητας της καθαριότητας από
τους Δήμους, με σκοπό στη συνέχεια την πλήρη εκχώρησή της
σε ιδιώτες.
Ο σχεδιασμός είναι γνωστός και συγκεκριμένος.
Για πρώτη φορά, όμως, πράξη πολιτικής επιστράτευσης
- πέρα από το αυταρχικό στοιχείο της καταστολής των απεργιακών κινητοποιήσεων εργαζομένων - συνδέεται και με την
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων !!!
Το μόνο που μένει τώρα να απαντηθεί είναι πόσος καιρός
απομένει έως ότου «αποστρατευτούν οι επίστρατοι»!

”
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Με ναι μεν αλλά... στο πλευρό των
εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής με ψήφισμά της εξέφρασε τη συμπεράστασή της στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα αιτήματά τους. Στο ψήφισμά της τονίζει:

11
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2011

Τρίτη 18
Συμπληρωματικό Φ.Ε.Κ. από
την κυβέρνηση με πολιτική επιστράτευση
όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα

Η Π.Ε.Δ.Α. αναγνωρίζει και υποστηρίζει
τις διεκδικήσεις των εργαζομένων της Αυτοδιοίκησης.
Αναγνωρίζει τις σημαντικές απώλειες
στα εισοδήματα που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση ως αποτέλεσμα των δύσκολων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και σταθεροποίησης της χώρας και είμαστε αλληλέγγυα
μαζί τους.
1. Το προσωπικό που εργάζεται στις
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
των Δήμων να εξαιρεθεί της εφεδρείας, εργαζόμενοι που τυχόν πλεονάζουν σε φορείς της Αυτοδιοίκησης να
αναδιαταχθούν σε Δήμους που έχουν
μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό.
2. Η αρμοδιότητα της Καθαριότητας είναι αποκλειστική ευθύνη των Δήμων
και δεν εκχωρείται.
3. Όποιος εργαζόμενος έχει απώλεια εισοδήματος πάνω από 30% αυτή θα
μειωθεί και οι περικοπές τους θα γίνουν τμηματικά σε βάθος τριετίας.
4. Να διατηρηθεί στο 100% το επίδομα
θέσεω ευθύνης από 75% που προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου.
5. Ρύθμιση των δανείων όχι μόνο προς
το Τ.Π.Δ. αλλά και προς τις ιδιωτικές
τράπεζες (επιμήκυνση, περίοδος χάριτος, αναστολή).
6. Η κατάργηση των οργανικών θέσεων
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ακόμη και των 8μηνων συμβάσεων
οδηγούν τους Δήμους σε πλήρη αδυναμία μιας στοιχειώδους λειτουργίας
τους, ιδιαίτερα τώρα με τις νέες αρμοδιότητες που έχουν ήδη εκχωρηθεί
από το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Οι
ρυθμίσεις αυτές πρέπει να αναθεωρηθούν άμεσα σε συνεργασία με την
ΚΕΔΕ.
7. Τα είδη ατομικής προστασίας των
εργαζομένων στην καθαριότητα και
στα κοιμητήρια (ιματισμός, παπούτσια
κ.ά.) είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των δύσκολων εργασιών τους.
Διαφωνούμε με τις ακραίες συμπεριφορές και των δυο πλευρών οι οποίες έχουν
φέρει σε δεινή θέση τους αιρετούς στην
αυτοδιοίκηση και σε τραγική από πλευράς
υγειονομικής τους Δήμους μας. Πιστεύουμε ότι καμιά αυταρχική αντιμετώπιση, καμιά προσφυγή στη δικαιοσύνη ούτε λύσεις
χωρίς τους ίδιους τους εργαζόμενους βοηθούν να δοθεί διέξοδος στην κρίση.
Επισημαίνουμε τα σοβαρά προβλήματα
και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία
που έχουν δημιουργηθεί στις πόλεις από
τς συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
Απευθύνουμε έκκληση προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να αποδεχθεί τα παραπάνω αιτήματα και προς
τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση να
αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους, επιδεικνύοντας έτσι υψηλό αίσθημα ευθύνης
απέναντι στην κοινωνία και σεβασμό στη
δημόσια υγεία.

”

Διολίσθηση χαρακτήρισε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την πολιτική
επιστράτευση και επίταξη που κήρυξε η κυβέρνηση

ΙΟΣ 2011

ΟΚΤΩΒΡ
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Για διολίσθηση μίλησε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. μετά την πολιτική
κινητοποίηση όλου του προσωπικού στην καθαριότητα των
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και 6 Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης.

“

Ο κατήφορος δεν έχει τέλος. Μετά την διολίσθηση της κυβέρνησης σε λύσεις επιστράτευσης
των οδηγών απορριμματοφόρων και ανοικτών
φορτηγών και επίταξης των απορριμματοφόρων
και ανοιχτών φορτηγών για τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2341/18-10-2011 όπου
αποφασίζεται η επιστράτευση του συνόλου των
εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης με το ίδιο

Φ.Ε.Κ. επιστρατεύεται το σύνολο των εργαζομένων
στις υπηρεσίες καθαριότητας και επιτάσσονται τα
απορριμματοφόρα και ανοικτά φορτηγά οχήματα
των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Εύοσμου,
Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιτέλους, χθες 18 Οκτωβρίου 2011 και ώρα
11.42 μ.μ. και μετά από δαιδαλώδης δικαστικές
διαδικασίες τεσσάρων ημερών εκδόθηκε η υπ΄
αριθμ.: 1982/2011 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου η απεργία της Π.Ο.Ε.
-Ο.Τ.Α. κρίθηκε παράνομη (και όχι καταχρηστική)
18 ολόκληρα λεπτά πριν αυτή λήξει !!!

ΟΚΤΩΒ

ΡΙΟΣ 2
Πέμπτη 20011
Νέα 24ωρη απεργία πραγματοποίησαν
οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. την 21η Οκτωβρίου
Μετά την ολοκλήρωση της 48ωρης απεργίας στις 19 και
20 Οκτωβρίου η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε νέα 24ωρη απεργία την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
2011. Η απόφασή της ήταν η εξής:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη
συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 και μετά από την για
δεύτερη συνεχή ημέρα, μεγαλειώδη απεργιακή
συγκέντρωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφάσισε:
1. Την προκήρυξη 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ κινητοποίησης για όλους τους εργαζόμενους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011. Κλιμάκωση και περιφρούρηση της
απεργιακής κινητοποίησης, καταλήψεις όλων των
Δημοτικών κτιρίων και κυρίως των Δημοτικών
γκαράζ όλων των Δήμων της χώρας. Επισημαίνουμε πως η απεργιακή κινητοποίηση δεν αφορά
τους εργαζόμενους που έχουν λάβει «τα φύλλα
πορείας» της πολιτικής επιστράτευσης οι οποίοι
έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

2. Την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων
σε όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία όπου θα ληφθούν αποφάσεις που θα εκφράζουν τις διαθέσεις
των εργαζομένων για την πορεία των απεργιακών
κινητοποιήσεων .
3. Συμμετέχουμε (όσοι έχουν αποδεσμευτεί από
τις Γενικές Συνελεύσεις) στην συγκέντρωση που
θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
στις 11.00 το πρωί, στην Πλατεία ΚλαυθμώνοςΑθήνα.
4. Σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων
των Συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 στις 4.00 μ.μ. στα
γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Καρόλου 24-Αθήνα).
5. Την σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
2011 στις 7.00 το βράδυ προκειμένου να εκτιμήσει τις διαθέσεις του κλάδου και να αποφασίσει για
την πορεία των κινητοποιήσεων.
Στόχος της 24ΩΡΗΣ απεργιακής κινητοποίησης
είναι η άμεση άρση της πολιτικής επιστράτευσης,
αποτροπή κάθε ιδιωτικοποίησης καθώς και των
απολύσεων μέσω της εφεδρείας στους Ο.Τ.Α.

”

Απέναντι στον ατελείωτο πολιτικό κατήφορο
της κυβέρνησης οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απάντησαν με την πρωτοφανή, από τη
μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, συμμετοχή τους στην
προσυγκέντρωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Πλατεία
Καραϊσκάκη.
Οι πάνω από 30.000 εργαζόμενοι-απεργοί
των Ο.Τ.Α. θα συμμετέχουν μαζικά στην προσυγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί και αύριο,
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 στις 10.30 το
πρωί, στα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στην Πλατεία Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 48ΩΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε.

”

Καταλήψεις Υπουργείων και Δημόσιων Υπηρεσιών και μετά τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου
Παρά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου οι Δημόσιοι Υπάλληλοι προχώρησαν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 σε καταλήψεις Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών, ενώ πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος. Σε
ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αναφέρεται:
Η χθεσινή ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου δεν έκαμψε και δεν πρόκειται να κάμψει τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στα βάρβαρα μέτρα της κυβέρνησης
και της τρόικας.
Σήμερα, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011, συνεχίστηκαν οι καταλήψεις Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι με πρωτοβουλία της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των Ομοσπονδιών και των Πρωτοβάθμιων
Συλλόγων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.
Στo πλαίσιο της συγκέντρωσης, αντιπροσωπεία
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποίησε παράσταση στον
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Πετσάλνικο και εξέφρασε

“

τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων για την ψήφιση
του Πολυνομοσχεδίου, καθώς και για τον εντεινόμενο
αυταρχισμό στον οποίο καταφεύγει η κυβέρνηση, προκειμένου να διαλύσει τις συγκεντρώσεις διαδηλωτών,
ιδιαίτερα έξω από τη Βουλή. Αντίθετα η κυβέρνηση
οφείλει να στρέψει την προσοχή της στην αντιμετώπιση
της δράσης των «κουκουλοφόρων», που αμαυρώνουν
τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων με συνέπεια να
θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, όπως συνέβη και
κατά τη χθεσινή διαδήλωση που θρηνήσαμε την απώλεια της ζωής ενός συναδέλφου και τον τραυματισμό
δεκάδων διαδηλωτών.
Ο αγώνας ενάντια στην εφαρμοζόμενη πολιτική,
την πολιτική της πιο άγριας λιτότητας που γνώρισε τα
τελευταία τριάντα χρόνια η χώρα, την πολιτική της διάλυσης του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, της
κατεδάφισης του Κοινωνικού Κράτους, της απαξίωσης
των Κοινωνικών Αγαθών και Υπηρεσιών, ενάντια στην
πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωση εκατοντάδες χι-

λιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου και του Ιδιωτικού
Τομέα, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, θα συνεχιστεί.
Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικονομικών και
στους Δήμους όλης της χώρας, ενώ καταλήψεις και
συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σήμερα στα
Υπουργεία Εργασίας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υγείας, Εμπορίου, Γεωργίας, στα Ασφαλιστικά Ταμεία (της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Κοινωνικής
Ασφάλισης), καθώς και σε Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ., Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ο.Γ.Α., ΤΕΑΙΤ,
ΕΤΑΑ, Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Εργατική Κατοικία-Εστία.
Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και των Προέδρων των ΟμοσπονδιώνΜελών της, προκειμένου να εκτιμηθούν οι τελευταίες
εξελίξεις και να ληφθούν στη συνέχεια αποφάσεις για
τη συνέχιση του αγώνα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τα συλληπητήριά τους για το θάνατο του Δημήτρη Κοτσαρίδη
στο συλλαλητήριο της 20ης Οκτωβρίου εξέφρασαν η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και η Α.Δ.Ε.ΔΥ.
Τη βαθιά θλίψη και τα συλληπητήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κοτσαρίδη ο οποίος έχασε τη
ζωή του στα επεισόδια που προκάλεσαν οι «γνωστοί-άγνωστοι» στο Σύνταγμα στις 20 Οκτωβρίου
του 2011 εξέφρασαν η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανέφερε:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Δημήτρη Κοτσαρίδη, που έχασε τη ζωή ενώ
συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση της 20ης Οκτωβρίου 2011, στο κέντρο της Αθήνας ( Πλατεία Συντάγματος).
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την δράση των «γνωστών αγνώστων» που
κατά τη συνήθη τακτική τους, προσπάθησαν να αμαυρώσουν τον αγώνα των
εργαζομένων που για δύο συνεχόμενες ημέρες βρίσκονταν στους δρόμους, δηλώνοντας την αντίθεση τους στις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης και της Τρόικας.
Κάθε είδους βία από όπου και αν προέρχεται είναι καταδικαστέα και δηλώνουμε απερίφραστα ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα παρά τις
προσπάθειες κάποιων να υπονομεύσουν και να συκοφαντήσουν τους αγώνες
των εργαζομένων.

”

“
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την βαθιά της θλίψη για τον
θάνατο του διαδηλωτή, που οφείλεται στον αυταρχισμό και στην χρήση δεκάδων τόνων χημικών από την Αστυνομία, που σε συνεργασία με τους γνωστούςάγνωστους θέλησαν να διαλύσουν την σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση.
Οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα πλημμύρισαν και σήμερα το Σύνταγμα και τους γύρω δρόμους και απαίτησαν να σταματήσει η αντιλαϊκή
πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικα και να μην ψηφιστεί το βάρβαρο πολυνομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε
τον αγώνα μας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Αύριο Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 καλούμε όλους τους εργαζόμενους
να προβούν σε καταλήψεις όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Στις 11.00 π.μ. όλοι συναντιόμαστε στην Πλατεία Κλαυθμώνος σε μεγάλη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, προκειμένου να στείλουμε:
ΝΕΟ ηχηρό μήνυμα.
Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη.

”

13

Επιχείρηση λασπολογίας και συκοφάντησης κατά του Προέδρου
της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με στόχο τον αγώνα των εργαζομένων
Απάντηση σε δημοσιεύματα δύο εφημερίδων, του «Έθνους
της Κυριακής» και της «Καθημερινής της Κυριακής», που επιχείρησαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων να εμβολίσουν τον
αγώνα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με συκοφαντίες, ψεύδη και ανυπόστατα στοιχεία σε βάρος του Προέδρου της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., έδωσε ο θιγόμενος κ.
Θέμης Μπαλασόπουλος.
Η απάντηση στο «Έθνος της Κυριακής έχει ως εξής:

“

Στο φύλλο της 16ης Οκτωβρίου 2011, σελίδα
16, η Εφημερίδα σας δημοσιεύει ρεπορτάζ του Κώστα
Νικολαίδη με τίτλο: «Δεν λερώνουν τα χέρια τους – Τη
βγάζουν ¨καθαρή¨ με πολιτικές άκρες».
Στο δημοσίευμα, που συνοδεύεται από μεγάλη
φωτογραφία μου, ο συντάκτης επικαλείται ψευδή
και ανυπόστατα στοιχεία με στόχο να συκοφαντήσει
και να σπιλώσει την υπόληψη μου, ως Προέδρου της
Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τη στιγμή που
οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τους οποίους εκπροσωπεί η συνδικαλιστική οργάνωση βρίσκονταν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και η κυβέρνηση
προσπαθούσε να σπάσει με κάθε τρόπο και μέσο.
Χαρακτηρίζομαι ως «άρχοντας των σκουπιδιών»
«που διορίσθηκε στην καθαριότητα του Δήμου Γλυφάδας το 1984 από τον τότε Δήμαρχο της πόλης»
«χωρίς διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π.». Ο συντάκτης της εφημερίδας με ευκολία μου προσάπτει βαρύτατους χαρακτηρισμούς, σαν να βρίσκεται σε διατεταγμένη
υπηρεσία, επιχειρώντας να συνδέσει τον αγώνα των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκλειστικά
με τα σκουπίδια.
Αναφέρω ότι προσελήφθηκα στο Δήμο Γλυφάδας το 1983 και όχι ως υπάλληλος στην καθαριότητα. Όσο για το Α.Σ.Ε.Π., η σύσταση του αποφασίσθηκε το 1994. Κάτι που προφανώς σκοπίμως παραγνωρίζει ο συντάκτης σας για να παραπληροφορήσει την κοινή γνώμη. Καταβάλλει δε αγωνιώδεις
προσπάθειες να πείσει ότι βολεύτηκα «ως ημέτερος»,

από τον τότε Δήμαρχο Γλυφάδας Θόδωρο Σπονδυλίδη
και με τη βοήθεια του αναρριχήθηκα στην ιεραρχία της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Αποκρύπτει από το αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας πώς για την ανάδειξη στη θέση του Προέδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως και κάθε συνδικαλιστικού οργάνου, απαιτούνται συλλογικές διεργασίες οι
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επηρεασθούν από κανέναν Δήμαρχο.
Κατόπιν τούτων και προς αποκατάσταση της υπόληψης μου που εθίγη βάναυσα και κατ’ επανάληψη
στο ρεπορτάζ του συντάκτη σας Κώστα Νικολαίδη,
ζητώ την ανασκευή όσων ψευδώς δημοσιεύτηκαν.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματος μου.

”
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Τετάρτη 26

Η απάντηση του κ. Μπαλασόπουλου στην «Καθημερινή της
Κυριακής» ήταν:

“

Στο φύλλο της 23ης
Οκτωβρίου 2011, σελίδα
18, η Εφημερίδα σας δημοσιεύει ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου, που αφορά στο
πρόσωπο μου ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τίτλο: «Κατακτήσεις, με μέσο
πίεσης τα σκουπίδια».
Στην ίδια σελίδα, ρεπορτάζ του Παναγή Γαλιατσάτου συνοδεύεται από φωτογραφία μου με λεζάντα,
«Ο Θέμης Μπαλασόπουλος, προϊστάμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας δεν μαζεύει
σκουπίδια, καθότι έχει συνδικαλιστική απαλλαγή».
Η κ. Τάνια Γεωργιοπούλου υιοθέτησε ως φαίνεται
αποσπάσματα δημοσιευμάτων άλλων εφημερίδων,
με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία που στόχο είχαν
την συκοφάντησή μου, χωρίς να μπει στη διαδικασία
ως όφειλε από δημοσιογραφική δεοντολογία να διασταυρώσει τα όσα δημοσιεύει με την υπογραφή της.
Πόσο μάλλον, όταν έχει τακτική επικοινωνία μαζί

ΟΚΤΩΒΡΙΟ
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μου, αναζητώντας στοιχεία για ρεπορτάζ στον τομέα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καλύπτει.
Αναφέρει ότι διορίστηκα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας με κομματικά κριτήρια
από τον τότε Δήμαρχο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θόδωρο Σπονδυλίδη. Ως προς το πρώτο σκέλος, το διορισμό μου
στην υπηρεσία καθαριότητας, απαντώ πώς είναι ψευδές καθώς δεν διορίστηκα ως εργάτης καθαριότητας.
Ως προς το δεύτερο σκέλος, η συντάκτριά σας προφανώς προβαίνει σε προσωπική εκτίμηση, συνδέοντας τη συνδικαλιστική μου δράση στην Π.Α.Σ.Κ.Ε.Ο.Τ.Α. με τον τότε Δήμαρχο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θόδωρο
Σπονδυλίδη. Κάτι που δεν ισχύει και αγνοεί ή σκοπίμως αποκρύπτει η συντάκτριά σας, αφού ο τότε
Δήμαρχος Γλυφάδας δεν είχε εκλεγεί με τη στήριξη
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά ανεξάρτητος με την στήριξη του
Κ.Κ.Ε. (1983-1986).
«Σήμερα είναι εγγεγραμμένος ως προϊστάμενος
της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας»,
αναφέρει το δημοσίευμα, καθώς επίσης και η λεζάντα της φωτογραφίας, σε μία προσπάθεια η συντάκτριά σας, όπως προκύπτει και από τη συνέχεια, «δεν
μαζεύει σκουπίδια, καθότι έχει συνδικαλιστική απαλλαγή» να αμφισβητήσει την εξέλιξή μου μετά από 28
χρόνια υπηρεσίας και να με πλήξει ηθικά και επαγγελματικά στο χώρο εργασίας μου. Απαντώ ότι, με επέλεξε για τη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος το Α΄
Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Αθηνών και
Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας τοποθετήθηκα με απόφαση του Δημάρχου. Δεν χαρακτηρίστηκα αυτοβούλως Προϊστάμενος.
Το θώκο του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν τον κατέλαβα ως προβεβλημένος συνδικαλιστής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. και
μοναδικός υποψήφιος, αλλά η εκλογή μου προέκυψε
κατόπιν των αναγκαίων διεργασιών σύμφωνα με το
καταστατικό της Ομοσπονδίας και τις εσωτερικές παραταξιακές, δημοκρατικές διαδικασίες.
Παρά τη συνδικαλιστική μου ιδιότητα καθημερινά
πηγαίνω στο χώρο εργασίας μου και προσφέρω στην
υπηρεσία μου, όπως επιβάλλει η επαγγελματική μου
συνείδηση. Τα περί «διαφήμισης» της παρουσίας στο
χώρο εργασίας μου, αποτελούν μια ακόμη απόδειξη
της επίθεσης στο πρόσωπό μου με ανεπαρκή και παραποιημένα στοιχεία.
Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποκατάσταση
της υπόληψής μου που εθίγη κατ’ επανάληψη στο
ρεπορτάζ της συντάκτριάς σας Τάνιας Γεωργιοπούλου, ζητώ την ανασκευή όσων ψευδώς δημοσιεύτηκαν. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
Είμαι διατεθειμένος δε, να θέσω υπ’ όψιν της
εφημερίδας σας τη μισθολογική και βαθμολογική μου
κατάσταση, όπως και κάθε άλλο υπηρεσιακό ή περιουσιακό μου στοιχείο, προκειμένου να βγάλω από τη
δύσκολη θέση τη συντάκτριά σας και να τερματίσω τις
αγωνιώδεις προσπάθειες τις οποίες καταβάλει στην
αναζήτηση των στοιχείων αυτών, τόσο εντός του Δήμου Γλυφάδας, όσο και σε άλλες υπηρεσίες.

”
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Τη μη συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
πετυχαίνοντας ωστόσο μια ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον του αγώνα

Το απόγευμα της Παρασκευής 21 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας στην Περιφέρεια Αττικής και ελήφθη με δημοκρατικές
διαδικασίες και διαφάνεια η απόφαση μη συνέχισης των κινητοποιήσεων. Είχε προηγηθεί η ανάληψη δεσμεύσεων από τον Υπουργό
Εσωτερικών για την άρση της επιστράτευσης, την απόσυρση των
ιδιωτικών απορριμματοφόρων από τους δρόμους και των Μ.Α.Τ.
από τους Χ.Υ.Τ.Α. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ανέφερε:

“

Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η οποία
συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011
και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διαθέσεις του κλάδου όπως αυτές εκφράστηκαν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας είτε εγγράφως
στα γραφεία της Ομοσπονδίας, είτε στην συνάντηση
των Διοικητικών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκε
σήμερα.
2. Την ρητή δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργεί-
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ου Εσωτερικών πως με την έναρξη της συλλογής των
απορριμμάτων από τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Δήμων θα αρθεί άμεσα η πολιτική επιστράτευση καθώς και ότι θα σταματήσουν
να κυκλοφορούν ιδιωτικά απορριμματοφόρα και θα
αποσυρθούν τα Μ.Α.Τ. από το Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής.
Αποφάσισε:
α. Τη μη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων
του κλάδου.
β. Την διεύρυνση του μετώπου συνεργασίας και κοινής δράσης με άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου και
όχι μόνο, προκειμένου να εκφραστεί και να κλιμακωθεί η συνολική κοινωνική αντίδραση της κοινωνίας
στην σκληρή ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας.
γ. Καλεί την Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να συντονίσουν
και να κλιμακώσουν την δράση τους προκειμένου να
βρει διέξοδο έκφρασης το όλο και μεγαλύτερο αίσθημα αγανάκτησης του απλού εργαζόμενου, του συνταξι-

ούχου, του μικρομεσαίου απέναντι σε αυτή την πολιτική
που του στερεί την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
δ. Με την άρση της πολιτικής επιστράτευσης, καλούμε
τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δείχνοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το
κλάδο, να δώσει όλες του τις δυνάμεις, προκειμένου
να παραδώσει στους Δημότες το συντομότερο δυνατό,
αυτό που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καλύτερα
από οποιονδήποτε άλλο… ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.
Με ρητή δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών κ.
Καστανίδη αμέσως μετά την άρση της πολιτικής επιστράτευσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την
Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου
να συζητηθούν τα οξυμμένα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και που επικεντρώνονται στην ακύρωση κάθε απόλυσης εργαζομένου
μέσω της εργασιακής εφεδρείας καθώς και η διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα
των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

”

Σε άρση της πολιτικής επιστράτευσης και
της επίταξης προχώρησε η κυβέρνηση
Στις 25 Οκτωβρίου 2011 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. η άρση της πολιτικής κινητοποίησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
στην καθαριότητα και της επίταξης των απορριμματοφόρων
οχημάτων και φορτηγών οχημάτων. Το Φ.Ε.Κ. ανέφερε:

“

1. Την άρση της πολιτικής κινητοποίησης των
οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων και των
φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Εύοσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά,
Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων, πολιτικής κινητοποίησης που
έχει επιβληθεί με τις υπ’ αριθμ. Υ386/17-10-2011
(Β΄2326), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
Υ387/18-10-2011 (Β΄2341), και Υ38/18-102011 (Β΄ 2341) αποφάσεις μας.
2. Εξουσιοδοτούμε:
α) Τον Υπουργό Εσωτερικών και, κατά το μέρος
της αρμοδιότητάς τους, τους Περιφερειάρχες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε
άρση της επίταξης των υπηρεσιών των οδηγών
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορ-
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τηγών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης,
Κορδελιού - Εύοσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και του συνόλου των εργαζομένων στις
υπηρσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων.
β) Τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών
και κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, τους
Περιφερειάρχες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε άρση της επίταξης της χρήσης
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης,
Κορδελιού - Εύοσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ) Τους πιο πάνω να άρουν κάθε άλλο μέτρο που
έχει ληφθεί στα πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως».

”

Ψήφισμα-απόφαση με το οποίο καταγγέλλει τη δολοφονική επίθεση
κατά των συγκεντρωμένων στην πλατεία Συντάγματος στις 20 Οκτωβρίου
2011 και τη δράση κουκουλοφόρων και παρακρατικών μηχανισμών
ακόμη και σε βάρος συνδικαλιστών, εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε αυτό επισημαίνεται:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τις
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που συμμετείχαν στη
48ωρη απεργία και στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ο
λαός μας, με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία και στη διαδήλωση, έστειλε περήφανη, εργατική, ταξική απάντηση στην
κυβέρνηση, στην Τρόικα, στην πλουτοκρατία.
Ταυτόχρονα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
καταγγέλλει την οργανωμένη, δολοφονική επίθεση εναντίον της διαδήλωσης του Π.Α.ΜΕ. αλλά και της Γ.Σ.Ε.Ε.Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Σύνταγμα από παρακρατικούς μηχανισμούς, που κρύβονται κάτω από την «κουκούλα», που
έχουν σχέση με μηχανισμούς της Αστυνομίας και συνυπάρχουν αναρχοφασιστοειδή, ακροδεξιοί, χούλιγκανς από τους
συνδέσμους των ποδοσφαιρικών ομάδων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει επίσης τις επιθέσεις κουκουλοφόρων ενάντια σε συνδικαλιστές και στα μπλοκ της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε., συνολικά
στα μπλοκ των συνδικάτων που έγιναν στις 19 και 20
Οκτώβρη.
Οι δολοφονικές επιθέσεις των κουκουλοφόρων δεν
κατάφεραν να διαλύσουν τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
Απωθήθηκαν από την περιφρούρηση της συγκέντρωσης
του Π.Α.ΜΕ., παρά το γεγονός ότι εκτόξευσαν εναντίον
της μολότοφ, πέτρες και μάρμαρα, χειροβομβίδες κρότουλάμψης, δακρυγόνα, δηλαδή όπλα που έχουν στα χέρια
τους οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους!
Πρόκειται για οργανωμένη δολοφονική επίθεση που
στόχο έχει να φοβίσει τους εργαζόμενους να σκύψουν το
κεφάλι και να δεχτούν τον εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν
να τους επιβάλουν κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, πλουτοκρατία.
Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ο επικίνδυνος, ο προβοκατόρικος ρόλος των κουκουλοφόρων στο κίνημα. Το
θέμα δεν έχει να κάνει με ορισμένα νέα παιδιά που παρασύρονται μέσα στην «κουκούλα». Το θέμα έχει να κάνει με
την οργανωμένη δράση παρακρατικών μηχανισμών, με σκοπό το τσάκισμα του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Μέσα τους
δραστηριοποιούνται, υπηρεσίες και ασφαλίτες, έτοιμοι για
κάθε προβοκάτσια και αποπροσανατολισμό.
Η περιφρούρηση του εργατικού κινήματος μας αφορά
όλους! Αποτελεί υποχρέωση κάθε συνδικάτου, κάθε Ομοσπονδίας, κάθε πολιτικής και συνδικαλιστικής δύναμης
να καταδικάσει τον προβοκατόρικο ρόλο της «κουκούλας».
Κάθε δύναμη κρίνεται από τη στάση που κρατάει στο ζήτημα
αυτό.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τα
συλλυπητήρια της στην οικογένεια του νεκρού οικοδόμου
συνδικαλιστή του Π.Α.ΜΕ. Δημήτρη Κοτζαρίδη που έπεσε
στον αγώνα για το δίκιο της τάξης του. Ταυτόχρονα εκφράζει τη συμπαράστασή του στους πάνω από 80 τραυματίες
διαδηλωτές του Π.Α.ΜΕ. που χτυπήθηκαν κατά την ώρα
της διαδήλωσης.

”
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Αντίδραση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τη μεταφορά
της εποπτείας του Μ.Τ.Π.Υ. στο Υπουργείο Εργασίας
Την ένονη αντιπαράθεσή της στην αιφνιδιαστική ψήφιση
του «πολυνόμου», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση
βάσει της οποίας η εποπτεία του Μ.Τ.Π.Υ. περνάει στο υπουργείο Εργασίας από το υπουργείο Οικονομικών, εξέφρασε η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει:

“

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την έντονη αντίθεσή της γιατί, στον αντιλαϊκό «πολυνόμο» που ψήφισε στις 20 Οκτωβρίου
2011, εκτός των άλλων, αιφνιδιαστικά και χωρίς
να προηγηθεί κανένας διάλογος, συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση με την οποία το Μ.Τ.Π.Υ. θα εποπτεύεται πλέον από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όχι από το Υπουργείο Οικονομικών όπως γινόταν μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι
από όλα τα Μετοχικά Ταμεία επιλέχθηκε μόνο το
Μ.Τ.Π.Υ. να υπαχθεί στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μας δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες για τη σκοπιμότητα αυτής της επι-

λογής, στην οποία φαίνεται ότι έρχονται και νέες
περικοπές, συνολικά στον τομέα της Επικουρικής
Ασφάλισης, σε βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου.
Ταυτόχρονα, οι περικοπές που γίνονται στα μερίσματα του Μ.Τ.Π.Υ. αποτελούν πρόκληση για
τους ασφαλισμένους, πολύ περισσότερο, όταν
όλοι γνωρίζουμε πως το κράτος έχει διαχρονικά,
την κύρια ευθύνη για την καταλήστευση των αποθεματικών του, φορτώνοντας το Ταμείο, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και το κόστος της εισοδηματικής πολιτικής στους συνταξιούχους.
Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει αυτή
την πολιτική και κάθε σχέδιο διάλυσης της Επικουρικής Ασφάλισης και να καλύψει τα ελλείμματα του Μ.Τ.Π.Υ., να μην προχωρήσει στις περικοπές των μερισμάτων και να μην αλλάξει τη
νομική μορφή και εποπτεία του Μ.Τ.Π.Υ.

”

Κατά της ποινικοποίησης της
συνδικαλιστικής δράσης τάχθηκε
η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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Την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής
δράσης και τα νέα αυταρχικά μέτρα κάλεσε η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή τις κλήσεις σε εργαζόμενους και συνδικαλιστές να
σπεύσουν σε αστυνομικά τμήματα προκειμένου να διαπιστωθούν «αδικήματα και νομικές παραβάσεις». Η ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ως εξής:

“

Η κυβέρνηση προκειμένου να περάσει τις αντιλαϊκές επιλογές της καταφεύγει όλο και περισσότερο στον αυταρχισμό
και στην τρομοκράτηση των εργαζομένων. Μετά τη χρησιμοποίηση των Μ.Α.Τ. και τους τόνους χημικών σε βάρος των
διαδηλωτών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάλυση των τελευταίων απεργιακών συγκεντρώσεων, επιδιώκει την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
Στα πλαίσια αυτά έχουν κληθεί, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές που βρισκόντουσαν ή βρίσκονται ακόμα σε κινητοποιήσεις, σε Αστυνομικά Τμήματα προκειμένου να διαπιστωθούν «αδικήματα και νομικές παραβάσεις».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και τα νέα αυταρχικά μέτρα. Οι αγώνες των εργαζομένων δεν πρόκειται να σταματήσουν αλλά αντίθετα θα
συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν ενάντια στις αντιλαϊκές
πολιτικές της κυβέρνησης και της τρόικας.

”
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Το χρονικό ενός δυναμικού και μαζικού αγώνα και η ισχυρή παρακαταθήκη
του για νέες κινητοποιήσεις ενάντια στα εξοντωτικά κυβερνητικά μέτρα
06-09-2011:
08-09-2011:
09-09-2011:
10-09-2011:
20-09-2011:
20-09-2011:
22-09-2011:
24-09-2011:
26-09-2011:
26-09-2011:
27-09-2011:
28-09-2011:
29-09-2011:
29-09-2011:
30-09-2011:
01-10-2011:
03-10-2011:
05-10-2011:
06-10-2011:
07-10-2011:
07-10-2011:
10-10-2011:
11-10-2011:
12-10-2011:
12-10-2011:
13-10-2011:
13-10-2011:
13-10-2011:
14-10-2011:
14-10-2011:

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ.
4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ. ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.
4ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.
48ΩΡΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΙΚΥΚΛΑ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ).
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00 Π.Μ. ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΦΕΑΣ-ΑΘΗΝΑ.
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Συνοδεία «βροχής» κατευθυνόμενων και δοτών
δημοσιευμάτων στον έντυπο τύπο και άθλιων και
συκοφαντικών ρεπορτάζ στον ηλεκτρονικό τύπο, η
υπονόμευση του αγώνα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίσθηκε, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με χαρακτηριστικά παρακράτους. Η
κυβέρνηση έβγαλε στους δρόμους ιδιωτικές εταιρείες
αποκομιδής απορριμμάτων και όταν εκτέθηκε, προχώρησε στην πολιτική επιστράτευση των οδηγών και την
επίταξη των απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων των Ο.Τ.Α. Η κυβέρνηση κατευθυνόμενη από τον
πανικό της, ξέχασε πως χωρίς πλήρωμα η επιστράτευση των οδηγών και η επίταξη των οχημάτων ήταν
«κενό γράμμα» με συνέπεια να προχωρήσει στη Β΄
φάση της επιστράτευσης, αυτή τη φορά των εργατών
καθαριότητας.
Όλος αυτός ο «βρώμικος πόλεμος» ενάντια στα
δίκαια αιτήματα και το κατοχυρωμένο συνταγματικά
δικαίωμα της απεργίας, πείσμωσε τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έβγαλε ακόμη περισσότερους στους δρόμους, ένωσε και δημιούργη-
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σε ένα αρραγές μέτωπο. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο
όφελος-παρακαταθήκη για τους εργαζόμενους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση που τερμάτισαν προσωρινά τον
πολυήμερο αγώνα τους με ψηλά το κεφάλι.
Ως ένας από τους πιο ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ κλάδους στο χώρο του Δημοσίου ξεσηκώσαμε την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, δείχνοντας πως ο μόνος δρόμος,
είναι ο δρόμος του ΑΓΩΝΑ.
Όμως παρά τη γενική αποδοχή του δίκαιου
αγώνα μας, 21 ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεών μας, ήμασταν για μία ακόμη φορά ουσιαστικά και αγωνιστικά ΜΟΝΟΙ, απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που κυριολεκτικά σαρώνει όλο το Δημόσιο
Τομέα. Η πολυαναμενόμενη και πολυδιαφημιζόμενη
συγκρότηση «ενιαίου μετώπου», είτε με άλλους κλάδους του Δημοσίου ή ακόμη και με κοινωνικούς φορείς και κινήματα, 21 ημέρες μετά, εμπράκτως αποδείχθηκαν ευχολόγια και ευσεβείς πόθοι !!!
Είναι σαφές πως κάθε απεργιακή κινητοποίηση έχει
αρχή και τέλος. Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. δεν είχε εξαγγείλει « Πολιτική Απεργία » δίχως τέλος και ουδέποτε

από μόνη της θα μπορούσε κάτι ανάλογο να πράξει.
Ήταν ένας αγώνας ΕΝΤΙΜΟΣ – ΗΘΙΚΟΣ και ΔΙΚΑΙΟΣ
που κράτησε 21 ολόκληρες μέρες και τον δώσαμε με
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Η λήψη των αποφάσεων γίνεται πάντοτε με γνώμονα, την ΛΟΓΙΚΗ, την ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, τους ΣΤΟΧΟΥΣ και όχι με το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ. Προστατεύσαμε
τους επιστρατευμένους συναδέλφους, γνωρίζοντας
επίσης πως χωρίς το πιο δυναμικό κομμάτι του κλάδου, στο μέλλον θα ήμασταν καταδικασμένοι !!!
Μπορεί η κυβέρνηση και οι βουλευτές της, κατώτεροι των περιστάσεων να ψήφισαν το πολυνομοσχέδιο κατ’ επιταγήν της τρόικας, αλλά οι εργαζόμενοι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ηττήθηκαν. Πήραν τη
δέσμευση άρσης της επιστράτευσης και έναρξης ενός
διαλόγου για την αντιμετώπιση των οξυμμένων προβλημάτων και το σημαντικότερο, έθεσαν ισχυρές βάσεις για ακόμη πιο δυναμικούς αγώνες σε περίπτωση
που επιχειρηθεί απόλυση στους Ο.Τ.Α. μέσω της «εργασιακής εφεδρείας» ή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων.

