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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΟΧΙ ΣΗΝ ΕΚΧΩΡΗΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΚΑΙ 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

 

 

υνάδελφοι, 

τθ ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε ςτισ 18/7/2016  Δ.. ωματείου-

Αντιδθμάρχου Κ. Κόκκαλθ, ενθμερωκικαμε για τισ προκζςεισ τθσ 

Δθμοτικισ Αρχισ να εκχωριςει τθν κακαριότθτα εςωτερικϊν χϊρων του 

Διμου, των γθπζδων κακϊσ και τθ λειτουργία των πολιτιςτικϊν 

εργαςτθρίων ςε ιδιωτικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ (ΚΟΙΝ..ΕΠ). 

 

Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: 

 Νομοκετικθκαν με τον ν. 4019/2011 (Νόμοσ Κατςζλθ) 

 Θ Κοινωνικι οικονομία και θ Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα 

προωκοφνται από τουσ μθχανιςμοφσ τθσ Ε.Ε. - κυβερνιςεων ( Ν.Δ.-

ΠΑ.Ο.Κ., Τ.ΡΙΗ.Α.-ΑΝ.ΕΛ) Περιφερειϊν και Διμων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πολλαπλοί είναι οι ςτόχοι τουσ: 

1. Σθν απαλλαγι του κράτουσ από το να παρζχει υπθρεςίεσ, δθλαδι το κράτοσ απλϊσ 

κακορίηει ποιοι και πϊσ κα παρζχουν κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, αφοφ το ίδιο ςταματά να 

το κάνει. Σζτοιεσ υπθρεςίεσ είναι θ κακαριότθτα, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ υπθρεςίεσ, 

κοινωνικι πολιτικι. 

2. Μείωςθ τθσ τιμισ τθσ εργατικισ δφναμθσ ςτο ςφνολο τθσ, με εργαηομζνουσ τουσ 

ίδιουσ τουσ μετόχουσ-ςυνεταίρουσ τουσ και άλλουσ που κα προςλαμβάνουν, χωρίσ 

ουςιαςτικι υποχρζωςθ  αςφάλιςθσ, χωρίσ κατοχυρωμζνα μιςκολογικά δικαιϊματα και 

ςυνολικότερα ςυγκροτθμζνα εργαςιακά δικαιϊματα και προϊκθςθ τθσ λεγόμενθσ 

«ευελιξίασ ςτην αγορά εργαςίασ». 

3. Παρά πζρα ιδιωτικοποίθςθ των υπθρεςιϊν που ςιμερα παρζχονται από το κράτοσ. 

Δεν είναι τυχαίο ότι επιτρζπεται από νομοκεςία θ ςυμμετοχι των επιχειρθματικϊν 

ομίλων ςτθν ίδρυςθ και ςτθ λειτουργία τζτοιων επιχειριςεων. 

4. Όλα τα προαναφερκζντα βζβαια ςυντελοφν ςτθν παρά πζρα υποβάκμιςθ των 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν για τα λαϊκά ςτρϊματα, αφοφ αυτζσ κα μποροφν να παρζχονται  

με εμπειρικό τρόπο και με εξπρζσ κατάρτιςθ,  χωρίσ τθν απαιτοφμενθ οργάνωςθ και 

ςτελζχωςθ ςε καταρτιςμζνο, εξειδικευμζνο και  επιςτθμονικό προςωπικό.  

Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η λεγόμενη «κοινωνική ςυνοχή» 

(Δθμιουργοφν δθλαδι τθν ψευδαίςκθςθ του μικροφ επιχειρθματία και τθσ παραίτθςθσ 

από διεκδίκθςθ ουςιαςτικϊν λφςεων ςτα προβλιματά τουσ από το κράτοσ.) 

 

Σο όλο εγχείρθμα αποτελεί μζροσ και ςτρατθγικι τθσ «Ε.Ε. 2020», των μνθμονίων 

διαρκείασ και τθσ μόνιμθσ εποπτείασ για μιςκοφσ Ινδίασ και Κίνασ, για ευκαιριακοφσ 

εργαηομζνουσ, χωρίσ ςυγκροτθμζνα δικαιϊματα και προοπτικι, χωρίσ μόνιμθ και 

ςτακερι εργαςία. 

Ωσ ΕΑΚ-ΔΑ είμαςτε αντίθετοι με κάθε μορφή «κοινωνικήσ οικονομίασ» 

(ΚΟΙΝ..ΕΠ.-Μ.Κ.Ο. κ.λ.π.). 

Ζχουμε προτείνει και παλεφουμε για μζτρα ουςιαςτικισ ςτιριξθσ των ανζργων, 

είμαςτε αντίκετοι  με κάκε μορφι επιχειρθματικισ δράςθσ ςτθν Σοπικι 

(Αυτο)Διοίκθςθ, με τισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ και παλεφουμε για προςλιψεισ 

μόνιμου προςωπικοφ ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ, μονιμοποίθςθ των ςυμβαςιοφχων, 

λειτουργία όλων των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, με αποκλειςτικι ευκφνθ του κράτουσ.  

Καλοφμε τη Δημοτική Αρχή Βφρωνα να μην προχωρήςει ςτην εφαρμογή αυτϊν των 

αντεργατικϊν-μνημονιακϊν πολιτικϊν τησ Ε.Ε., ςυγκυβερνήςεων .ΤΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ.-

Δ.Ν.Σ. και δηλϊνουμε ότι θα αντιςταθοφμε χρηςιμοποιϊντασ κάθε μορφή πάλησ για 

να αποτρζψουμε την υλοποίηςη τζτοιων βάρβαρων και αντεργατικϊν μζτρων. 

 


