
    ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ της ΔΑ ΟΣΑ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

      τθ δθμιουργία Κζντρου Κοινότθτασ προχωράει θ Δθμοτικι Αρχι (ΤΡΙΗΑ-ΛΑΕ-ΑΝΕΛ) ςτο Πζραμα , μετά από 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτισ 31/8/2016, υλοποιϊντασ πιςτά για άλλθ μία φορά τουσ ςχεδιαςμοφσ 

Κυβζρνθςθσ και Ε.Ε. Θ πρόταςθ αυτι ,ψθφίςτθκε και από τθν αντιπολίτευςθ, πλθν τθσ Λαϊκισ υςπείρωςθσ που 

τθν καταψιφιςε. Σθν ίδια ςτιγμι θ Δθμοτικι Αρχι  ζχει  ςτείλει «ςτισ καλζνδεσ» τθν Απόφαςθ  (μετά από πρόταςθ 

τθσ Λαϊκισ υςπείρωςθσ) από το προθγοφμενο Περιφερειακό υμβοφλιο  «επιχοριγθςθσ 320.000 ευρϊ» για 

παροχι Κοινωνικϊν  υπθρεςιϊν ςε ςυμπολίτεσ μασ. 

    Ζγκαιρα, ςε ςυνεδρίαςθ του Δ. του υλλόγου μασ, ςτισ 24/2/16, θ ΔΑ-ΟΣΑ είχαμε διατυπϊςει τθ κζςθ ότι θ 

«ςφςταςθ Κζντρου Κοινότθτασ ςτο Διμο μασ αποτελεί μία άλλθ μορφι ιδιωτικοποίθςθσ τθσ Κοινωνικισ 

Υπθρεςίασ, αφοφ όλεσ οι αρμοδιότθτεσ του Κζντρου Κοινότθτασ αποτελοφν ξεκάκαρθ και πιςτι αντιγραφι του 

ςυνόλου των αρμοδιοτιτων τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ.» Εκ τοφτου ηθτιςαμε με υπόμνθμα από το Διμαρχο , ςε 

ςυνάντθςθ που είχε ο Σφλλογοσ , ςτισ 25/2/16, να μθ προχωριςει ςτθ ςφςταςθ του Κζντρου Κοινότθτασ αλλά 

άμεςα να ςτελεχώςει τθν Κοινωνικι Υπθρεςία με το αναγκαίο επιςτθμονικό, διοικθτικό και βοθκθτικό 

προςωπικό. 

    Σο Κζντρο Κοινότθτασ πρόκειται ουςιαςτικά για ζνα ακόμθ εργαλείο υλοποίθςθσ τθσ γενικότερθσ πολιτικισ που 

κζλει , τθν πρόνοια και τθν κοινωνικι μζριμνα να απευκφνονται ςε ομάδεσ ςυνανκρϊπων μασ που βιϊνουν τθν 

ακραία φτϊχεια, ςτο όνομα τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ταυτόχρονα επιβάλουν τθν ανταποδοτικότθτα ςε όςουσ 

ακόμθ μποροφμε να πλθρϊςουμε για τισ εν λόγω υπθρεςίεσ. Με δεδομζνο ότι θ Κυβζρνθςθ «εξαρτά» το ζργο των 

Κζντρων Κοινότθτασ από τα προγράμματα ΕΠΑ, αντιλαμβάνεται ο κακζνασ ότι κα ςυνεχιςκεί θ ιςτορία να 

λυμαίνονται ευρωπαϊκά κονδφλια και εκνικοφσ πόρουσ , ιδιϊτεσ , Μ.Κ.Ο, Εκκλθςία ενϊ ταυτόχρονα θ «μαφρθ 

αναςφάλιςτθ εργαςία να βαπτίηεται εκελοντιςμόσ». Να απαςχολοφνται άτομα από τισ ίδιεσ τισ ευπακείσ ομάδεσ 

για να ωφελθκοφν από τισ όποιεσ υπθρεςίεσ με ψίχουλα. Παράλλθλα θ ςτελζχωςθ των Κζντρων Κοινότθτασ κα 

γίνει με κάκε τφπου ελαςτικισ, κακοπλθρωμζνθσ ςχζςθσ εργαςίασ. Πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ οριςμζνου 

χρόνου, ςυμβάςεισ ζργου αλλά και κατϋ αποκοπι. Ιςοπεδώνουν ότι ζχει απομείνει όρθιο από τα δικαιώματα ςτη 

ςταθερή και μόνιμη εργαςία και τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. 

     τθ ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτισ 31/8/16 ,αν και είχαμε ενθμερϊςει και καλζςει τόςο τθν 

παράταξθ τθσ πλειοψθφίασ του Δ. του υλλόγου μασ όςο και το ωματείο του Εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ 

«ζλαμψαν δια τθσ απουςίασ τουσ»!!! 

 υναδζλφιςςα, ςυνάδελφε  

ε καλοφμε να γυρίςεισ  τθ πλάτθ ςου ςε ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ που ανεμπόδιςτα ςυνδράμουν  ςτο να 

υλοποιθκοφν οι κατευκφνςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ, τθσ Ε.Ε ,τθσ Δθμοτικισ Αρχισ. 

Καλοφμε κάκε ςυνάδελφο , κάκε τίμιο ςυνδικαλιςτι να βγάλει τα ςυμπεράςματα του, να δϊςει εμπιςτοςφνθ ςτθ 

δφναμθ του, να ενϊςουμε τισ φωνζσ αντίςταςθσ , να ενιςχφςουμε τθν αντίδραςι μασ μζςα από τον οργανωμζνο 

αγϊνα. 

ΟΣΑΝ Θ ΑΔΙΚΙΑ  ΓΙΝΕΣΑΙ ΝΟΜΟ- ΚΑΘΘΚΟΝ ΜΑ Θ ΑΝΣΙΣΑΘ ΚΑΙ Θ ΑΝΤΠΑΚΟΘ 

          ΟΛΟΙ ΣΟ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ του ΠΑ.ΜΕ, την Παραςκευή 9 επτεμβρίου ςτισ 7.00 μ.μ ςτην Ομόνοια. 

 

                                                                                                                                               ΠΕΡΑΜΑ 2/9/2016     


