
 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Για ηο Γενικό Σςμβούλιο ηηρ ΠΟΕ-ΟΤΑ ζηιρ 28/6/2018    
 

ην Γ. ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ νη εθιεγκέλνη ηεο ΓΑ-ΟΣΑ ηνπνζεηήζεθαλ γηα ηα 

ηξέρνληα θιαδηθά δεηήκαηα ζην θόλην ησλ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ. Σν θπβεξλεηηθό 

παξακύζη πεξί εμόδνπ από ην κλεκόλην, πεξί δίθαηεο αλάπηπμεο θιπ, βξίζθεηαη ζην 

απόγεην ηνπ ελώ ηα θάζε είδνπο ρηιηνπαηγκέλα ζόνπ αιά Εάππεην, επηρεηξνύλ λα 

θξύςνπλ όηη ε κόλε γξαβάηα πνπ ζα θνξέζνπλ νη εξγαδόκελνη ζην ιαηκό ηνπο, είλαη 

ε ζειηά πνπ ηνπο πεξλάεη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ. Ζ ιεγόκελε 

κεηακλεκνληαθή πεξίνδνο όρη κόλν δελ ζα ζπλνδεπηεί από νπζηαζηηθή ειάθξπλζε 

γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, αιιά πεξηιακβάλεη νέερ επιβαπύνζειρ, καησκέλα 

πιενλάζκαηα, αζθπθηηθή επηηήξεζε από ηνπο "ζεζκνύο", δηαηήξεζε όισλ ησλ 

αληηιατθώλ κέηξσλ ησλ κλεκνλίσλ, ηδησηηθνπνηήζεηο, κείσζε αθνξνιόγεηνπ, 

πεηζόθνκκα ησλ ΒΑΔ. 
 

Αλαδείμακε ηελ ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο ηνπ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ κπξνζηά ζε 

απηέο ηηο εμειίμεηο ώζηε λα κελ πεξάζεη ε ινγηθή ηεο απνδνρήο θαη ηνπ 

ζπκβηβαζκνύ κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη πνιηηηθέο ιηηόηεηαο. 

Παξάιιεια ζέζακε θαη ηα εμήο ζέκαηα: 

1. Για ηη διαππαγμάηεςζη για ηην ςπογπαθή Σςλλογικήρ Σύμβαζη Επγαζίαρ 

ηνπνζεηεζήθακε:  

•  Δ γηα όλοςρ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο (Γήκνη, ΝΠΓΓ, 

ΝΠΗΓ, ΑΔ, ΦΟΓΑ), θαη ζε όιεο ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο (ανξίζηνπ ρξόλνπ, νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, θνηλσθειή εξγαζία ΟΑΔΓ, πξνγξάκκαηα, καζεηεία, αληίηηκν ζπκβάζεηο 

έξγνπ). 

•  επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ. 

•  επέθηαζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ θαη ζε άιιεο  εηδηθνηήηεο ( κάγεηξεο, νηθηαθνί 

βνεζνί, ρεηξηζηέο θνκπξεζέξ, ρεηξηζηέο ηξαθηέξ), εθπαηδεπηηθό σξάξην ζε 

γπκλαζηέο. 

•  δηεθδίθεζε ηεο κόληκεο θαη ζηαζεξήο δνπιεηάο γηα ηνπο ζπκβαζηνύρνπο 

2. Για ηην αξιολόγηζη, ηνπνζεηεζήθακε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο αθόκα πην απνθαζηζηηθά 

ηνπ αγώλα καο ελάληηα ζηελ ανηιλαϊκή κπαηική αξιολόγηζη. Γίλνπκε ηε κάρε πνπ 

έρεη θαη απηή ηε θνξά ζεηηθό πξόζεκν, νξγαλώλνπκε θαη εληζρύνπκε ηνλ αγώλα ησλ 



 

 

ζπλαδέιθσλ. πκκεηέρνπκε «ζηελ απεξγία  - απνρή  από θάζε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο ζε όια ηα επίπεδα».  

3. Για ηον Κλειζθένη ηνπνζεηεζήθακε όηη αλνίγεη δηάπιαηα ην δξόκν γηα ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε αληαπνδνηηθή, ελώ 

θνξηώλεη λέα βάξε ζηηο πιάηεο ησλ δεκνηώλ. Παξάιιεια αλνίγεη κία ζεηξά από 

ζνβαξά δεηήκαηα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο, κε αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπο ζηηο ΜΟΓ θαη ΔΣΑΑ ΑΔ. 

4. Για ηην διασείπιζη ηων αποππιμμάηων και ηο ΦΥΤΑ ΦΥΛΗΣ, ε ηνπνζέηεζε καο 

ζηάζεθε ζηελ εθηεηακέλε είζνδν ηδησηώλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε όιε 

ηελ Διιάδα κέζσ ησλ ΓΗΣ αιιά θαη ζηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ε θπβέξλεζε θαη 

ε πεξηθέξεηα ζηελ Αηηηθή λα νδεγήζεη ηελ θαηάζηαζε ζ έλα αδηέμνδν πνπ ζα θέξεη 

ηνπο ηδηώηεο ζαλ ΄΄ζσηήξεο΄΄. Οη θηλεηνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε όιε ηε ρώξα από  

σκαηεία θαη ηνπηθνύο  θνξείο (Φπιή, Κέξθπξα θιπ)   πξέπεη λα ζηεξηρηνύλ. 
 

Οη παξαηάμεηο ηεο Σςνδικαλιζηικήρ Αναηποπήρ ηεο ΔΑΚΕ και ηηρ ΑΣΚ-ΟΤΑ 

ρσξίο θακηά νινθιεξσκέλε θξηηηθή απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε ηνπνζεηήζεθαλ γηα 

ηελ Δ όηη πξέπεη λα επηθξαηήζεη ν ξεαιηζκόο θαη όρη λα έρνπκε βεξκπαιηζηηθά 

αηηήκαηα γηα ηελ δε αμηνιόγεζε ζπλέρηζαλ ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κλίμαηορ 

απογοήηεςζηρ θαη ηπομοκπάηηζηρ ζηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε, ζε 

ζπλέρεηα απηνύ πνπ θάλαλ θαη ζηε παλειιαδηθή ζύζθεςε ησλ ζσκαηείσλ όπνπ 

επηζηξάηεπζαλ θαη ηελ λνκηθή ζπλεξγάηε ηεο νκνζπνλδίαο γηα λα θνβίζεη ηνπο 

εξγαδόκελνπο. Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ΤΝΑΝ-ΓΑΚΔ-ΑΚ είλαη ε 

μαλαδεζηακέλε ζνύπα λα θηηαρηεί είηε από ηελ ΑΓΔΓΤ είηε κόλν από ηελ ΠΟΔ-

ΟΣΑ κηα πξόηαζε γηα κηα θαιή αμηνιόγεζε!!! Δίλαη νη ίδηεο δπλάκεηο πνπ ηα ρνπλ 

βξεη θαη ζηελ ΑΓΔΓΤ θαη έρνπλ θηηάμεη ην πξνεδξείν θαη εηνηκάδνληαη λα βάινπλ 

πιάηε ζηελ εθαξκνγή θαη απηήο ηεο κλεκνληαθήο ππνρξέσζεο ηεο θπβέξλεζεο 

ΤΡΗΕΑ ΑΝΔΛ. Γελ μερλάκε όηη ε αμηνιόγεζε ηνπ λόκνπ Βεξλαδάθε βαζίζηεθε ζε 

δηθέο ηνπο πξνηάζεηο. 

 Μόνορ δπόμορ να ηοςρ γςπίζοςμε εμείρ ηη πλάηη και να πάποςμε ζηα σέπια μαρ 

ηην οπγάνωζη ηοςρ αγώνα μαρ.   

 

 

                                                                                                         ΑΘΖΝΑ 29/6/2018 


