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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελικά, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δικαιώνει πλήρως με τη συμπεριφορά
και την πολιτική του τον τίτλο του σύγχρονου Γκαουλάιτερ. Οι χιλιάδες απολύσεις
εργαζομένων από τον κλάδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του έχει γίνει αξεπέραστη
εμμονή, προφανέστατα για να φανεί αρεστός στους Προϊσταμένους του που δεν είναι
μόνο η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η τρόικα και τα συμφέροντα τα οποία αυτή
εξυπηρετεί στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας
Διοίκησης στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε μόνο και μόνο για να
επιδοθεί σε ένα ρεσιτάλ επιθετικότητας κατά των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. που παρίσταντο, να κατηγορήσει τα στελέχη της Ομοσπονδίας ότι
παρεμποδίζουν το έργο των Ελεγκτών-Επιθεωρητών και να επαναλάβει το
μονόλογο ότι η «συγκριτική αξιολόγηση» και ο προσχηματικός επανέλεγχος
μετατροπής των συμβάσεων με διαφορετικά κριτήρια, θα εφαρμοστούν.
Έτσι, επειδή το θέλει ο κ. Μητσοτάκης και οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης
που εκπροσωπεί, με την αβάντα των συστημικών Μ.Μ.Ε. και συγκεκριμένων
δημοσιογράφων-φερέφωνα του συστήματος που έσπευσαν να κάνουν σπέκουλα
πάνω σε ψεύδη και συκοφαντίες χρησιμοποιώντας ακόμη και φράσεις που
ουδέποτε ειπώθηκαν στην επιτροπή της Βουλής για να στοχοποιήσουν έναν
συγκεκριμένα κλάδο, όπως αυτός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ηγεσία της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που στέκεται εμπόδιο στα σχέδια κυβέρνησης και τρόικας.
«Νόμος δεν είναι μόνο το δίκιο του εργάτη. Νόμος είναι ότι ψηφίζεται από τη
Βουλή η οποία ανατρέπεται μόνο με εκλογές», είχε πει ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης στη Βουλή. Φυσικά, κανείς δεν περίμενε ο κ. Μητσοτάκης να
υπερασπιστεί τους εργαζόμενους. Το έχει αποδείξει πασχίζοντας ως Υπουργός να
αφαιρέσει δικαιώματα από τους εργαζόμενους και να τους στείλει στην ανεργία, αλλά
στο παρελθόν και η οικογένειά του που πάνω απ’ όλα είχε βάλει τα επιχειρηματικά,
ξένα και εγχώρια, συμφέροντα.
Θα περίμενε όμως κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα υπέκυπτε σε λάθη του
στιλ «οι Νόμοι ψηφίζονται από τη Βουλή». Προφανώς έχει επιλεκτική μνήμη γιατί
γνωρίζει πολύ καλά ότι τα σημαντικότερα αίσχη της κυβέρνησης που υπηρετεί,

με παραβίαση του Συντάγματος κατ’ επανάληψη, έγιναν με Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου. Όχι με Νόμους που ψήφισε η Βουλή. Όσο για το δεύτερο σκέλος, όταν
έρθει η ώρα των εκλογών, τότε θα αντιληφθεί ο κ. Μητσοτάκης πώς γίνονται οι…
ανατροπές.
Μάλλον αυτό φοβάται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μην τυχόν και γίνουν εκλογές και δεν προλάβει να
εξαργυρώσει τις επιταγές απέναντι στην τρόικα. Έτσι δικαιολογείται ο πανικός
τους, τα επικοινωνιακά παιχνίδια του και οι μεθοδεύσεις του για την απόλυση
χιλιάδων εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτόν ακριβώς το στόχο εξυπηρετούν η «συγκριτική αξιολόγηση» και ο
προσχηματικός επανέλεγχος μετατροπής των συμβάσεων με διαφορετικά
κριτήρια. Το διαπιστώνουν τώρα ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση βλέποντας πως μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο
Ασπροπύργου από τους Ελεγκτές-Επιθεωρητές ο κ. Μητσοτάκης στέλνει τώρα τα
«μπιλιετάκια» των απολύσεων σε εκατοντάδες εργαζόμενους, μεταφέροντάς τους την
ευθύνη απόδειξης μιας κατάστασης ομηρείας, την οποία πολύ καλύτερα από τους
ίδιους γνωρίζουν Βουλευτές και Αιρετοί που σήμερα παριστάνουν τους «λευκούς
κύκνους»!!!
Θα το πούμε για μία άλλη φορά μήπως και το καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο δεν είναι
«κουστουμάτοι» που κάθονται στο γραφείο τους, παίρνουν 10.000 ευρώ το μήνα
για να σκορπούν τη δυστυχία στον Ελληνικό λαό. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χορηγούς
εταιρείες όπως η Siemens να τους πληρώνει τις καφετιέρες και άλλες οικιακές
συσκευές.
Οι εργαζόμενοι παλεύουν να ζήσουν τις οικογένειές τους με το φιλοδώρημα
που κατάντησε τους μισθούς η συγκυβέρνηση και η τρόικα. Να πληρώσουν τους
εξοντωτικούς φόρους και τα χαράτσια που τους έχουν επιβληθεί και μέσω αυτών
απειλούν να πάρουν ότι έχει απομείνει στην ιδιοκτησία τους. Οι εργαζόμενοι λοιπόν
δίνουν και θα συνεχίσουν να δίνουν μάχη απέναντι στη πολιτική του κ. Μητσοτάκη
και της συγκυβέρνησης για να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Ας το πάρουν
χαμπάρι. Ο αγώνας τους δεν κάμπτεται.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διαπίστωσαν
πλέον ιδίοις όμμασι τις προθέσεις του κ. Μητσοτάκη και της συγκυβέρνησης.
Αντιδρούν πλέον γιατί γνωρίζουν…
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

