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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο εμπαιγμός και η αδιαφορία της δημοτικής αρχής στα σοβαρά
προβλήματα που της έχουν θέσει οι εργαζόμενοι και η ίδια έχει
δημιουργήσει, συνεχίζεται.
Η δημοτική αρχή επιχειρεί να παγιώσει την απλήρωτη εργασία και την non stop εργασία χωρίς
ημέρες ανάπαυσης. Εκτός από τις δεδουλευμένες υπερωρίες παρελθόντων μηνών που δεν
καταβάλει στους εργαζόμενους, χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός της αγωγής που
είχαν καταθέσει εργαζόμενοι μέσω του Σωματείου Οδηγών Μηχανικών και
Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά για τις απλήρωτες δεδουλευμένες υπερωρίες του
2019, η απόφαση για την καταβολή τους εκδόθηκε από τα δικαστήρια του Πειραιά
τον Φεβρουάριο του 2022 αλλά μέχρι και σήμερα η δημοτική αρχή δεν έχει
καταβάλει ούτε ένα ευρώ στους δικαιούχους, γράφοντας στα παλαιότερα των
υποδημάτων της ακόμα και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Είναι ξεκάθαρο ότι δημοτική αρχή και κυβέρνηση βαδίζουν χέρι – χέρι τον αντεργατικό
μονόδρομο της «ανάπτυξης» και του «ανταγωνισμού», τσακίζοντας κατακτήσεις και
δικαιώματα των εργαζομένων.
Τα παπαγαλάκια της δημοτικής αρχής και οι ανευθυνο-υπεύθυνοι που έχει διορίσει σε θέσεις
ευθύνης, μιας και οι κρίσεις προϊσταμένων αποτελούν άγνωστη λέξη για την δημοτική αρχή,
έχουν να γίνουν κρίσεις από το 2007 στον δήμο Πειραιά, για άλλη μια φορά βάζουν πλάτη
στην αντεργατική πολιτική που εφαρμόζει και την δικαιολογούν ότι δήθεν υπάρχει οικονομικό
πρόβλημα στο δήμο.
Για τους εργαζόμενους όμως που οι μισθοί τους είναι καθηλωμένοι εδώ και 12 χρόνια και δεν
μπορούν να εκπληρώσουν ούτε τις στοιχειώδες υποχρεώσεις τους και έρχονται αντιμέτωποι με
τους υπέρογκους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των παρόχων ενέργειας, με την ακρίβεια στα
καύσιμα και στα είδη πρώτη ανάγκης, δεν έχουν να πουν τίποτα, γιατί άραγε;
Αυτό που φοβάται η δημοτική αρχή και κρύβεται, είναι η οργανωμένη δύναμη και αντίδραση
των εργαζομένων που έδειξαν με την συμμετοχή τους στην αποχή από την υπερεργασία των
προηγούμενων Σαββατοκύριακων. Με την συμμετοχή τους οι εργαζόμενοι στις κινητοποιήσεις
του Σωματείου Οδηγών Μηχανικών & Εργ/των Δήμου Πειραιά, απέδειξαν ότι δεν εκφοβίζονται
και δεν εκβιάζονται, όχι μόνο από τις «τζούφιες» απειλές της διοίκησης αλλά ούτε από τις
εκδικητικές και τιμωρητικές μετακινήσεις, αλλαγές βαρδιών και άλλες παρόμοιες πρακτικές που
χρησιμοποιεί η δημοτική Αρχή και η διοίκηση της δ/νσης καθαριότητας.
Συνεχίζουμε ακόμα ποιο δυνατοί, ακόμα ποιο αποφασισμένοι τον αγώνα μας. Συσπειρωμένοι
στο Σωματείο συμμετέχουμε μαζικά στη νέα ΑΠΟΧΗ από την υπερεργασία το
Σαββατοκύριακο 11 & 12 Ιουνίου και την Δευτέρα 13 Ιουνίου, ημέρα αργίας του
Αγίου Πνεύματος.
Η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει. Βάζουμε τέλος στην απληρωσιά και την
εκμετάλλευση.

