ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη
Θεοδωρικάκο, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 1 Αυγούστου.
Εισαγωγικά ο υπουργός Εσωτερικών επιχείρησε να παρουσιάσει φόρτο εργασίας, επικαλούμενος το
νομοθετικό έργο της κυβέρνησης της ΝΔ για την κεντρική και τοπική διοίκηση, την προσπάθειά
της δηλαδή να διαμορφώσει μια κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική, πιο αφοσιωμένη στην
εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων, πιο ανθεκτική και εχθρική απέναντι στις λαϊκές ανάγκες και
διεκδικήσεις, πιο φιλική απέναντι στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, παίρνοντας τη
σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ως ΔΑΣ θέσαμε τα εξής ζητήματα:
1. Τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και την ανάγκη για μαζικές προσλήψεις με μόνιμη και
σταθερή δουλειά σε όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες.
2. Την αντίθεσή μας στην αξιολόγηση δομών και εργαζομένων, την οποία οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι την έχουν απορρίψει. Σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της ΝΔ που την έχει
μετατρέψει σε σημαία, συνεχίζουμε την απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της.
3. Τους δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες σακατεμένους εργάτες από τα εργοδοτικά
εγκλήματα, από την εντατικοποίηση της εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού, τις ελαστικές
μορφές απασχόλησης, την υποβάθμιση υποδομών και την έλλειψη συντήρησης
μηχανημάτων, τη μη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας με ευθύνη των δημοτικών
αρχών και των κυβερνήσεων.
4. Τα ζητήματα που έχουν προκύψει στους παιδικούς σταθμούς με την αδειοδότησή τους
(υπάρχουν πάνω από 102 δήμοι που πολλοί παιδικοί τους σταθμοί δεν έχουν άδεια και έχουν
ζητήσει παράταση, αλλά και παιδικοί σταθμοί που κλείνουν ακόμα και για αδυναμία
έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας π.χ. δήμος Πύργου) και την έλλειψη βρεφικών
τμημάτων. Παρά το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά και βρέφη συνεχίζουν να
παραμένουν χωρίς θέση στους παιδικούς σταθμούς, απειλούν με απόλυση, συμβασιούχους
συναδέλφους μας.
5. Απαιτήσαμε αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου, παρά την τελευταία
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το βρώμικο ρόλο που έπαιξαν οι διορισμένοι
συνήγοροι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, η οποία επανέλαβε ότι
πρέπει να καταργηθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή, αθωώνοντας τους δημάρχους, που θέλουν να
απολύσουν εργαζόμενους μέσα από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Επίσης απαίτησαν να μην έχουν
δυνατότητα να προσχωρούν στη συλλογική σύμβαση εργασίας της ομοσπονδίας, άλλα σωματεία
του κλάδου μας. Ρίχνουν νερό στο μύλο της κυβέρνησης που φέρνει για ψήφιση νέο αντιδραστικό
συνδικαλιστικό νόμο που χτυπάει τα δικαιώματά μας.
Ο υπουργός δεν δεσμεύτηκε για τίποτα που αφορά τα αιτήματα των εργαζομένων. Καλούμε όλους
τους εργαζόμενους με τον αγώνα τους να δώσουν μαχητική απάντηση στην αντεργατική πολιτική
της κυβέρνησης.
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