ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη συνάντηση της Ε.Ε. της ΠΟΕ ΟΤΑ με το Πρόεδρο της ΚΕΔΕ που
πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 2 του Ιούνη, οι δυνάμεις της ΔΑΣ ΟΤΑ
τοποθετήθηκαν ως εξής:
Για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς: Αναδείξαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο,
που θα είναι απέναντι και στους δημότες αλλά και στους εργαζόμενους, με
μοναδικό σκοπό την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και τη καταπάτηση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και τα πρώτα δείγματα για τη λειτουργία τους τα
έχουμε.
Για τους συμβασιούχους που έχουν προσληφθεί μεσώ των συμβάσεων covid:
Υποστηρίξαμε ότι όλο αυτό το διάστημα στηρίζουν τις υπηρεσίες των δήμων αλλά
και όλες τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται και θα πρέπει οι συμβάσεις να
μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.
Όπως επίσης και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν μέσα από το ΕΣΠΑ, στους
παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ αλλά και συνολικά σε όλες τις κοινωνικές δομές. Οι
συνάδελφοι έχουν χρόνια στη δουλειά και χωρίς αυτούς στο μέλλον δεν θα
υπάρχουν οι υπηρεσίες.
Επίσης θέσαμε το ζήτημα των σχολικών καθαριστριών, που στα τέλη του Ιούνη
λήγουν οι συμβάσεις τους και ότι θα πρέπει και αυτές οι συναδέλφισσες να
μονιμοποιηθούν.
Τέλος θέσαμε στο πρόεδρο της ΚΕΔΕ ότι ενώ το πρόβλημα με την προσωρινή
διαφορά λύθηκε με τους δημοτικούς αστυνομικούς με τους σχολικούς φύλακες
εκκρεμεί.
Για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ μας δήλωσε
απροκάλυπτα ότι αποτελούν ένα αναπτυξιακό εργαλείο που κατά την άποψη του
θα πρέπει να προσλαμβάνει προσωπικό για την πραγματοποίηση μελετών και
τίποτα παραπάνω. Στην ερώτηση μας γιατί αυτά δεν θα μπορεί να τα κάνουν οι
υπηρεσίες του δήμου, η απάντηση του ήταν ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να
απασχολούνται με τη καθημερινότητα και όχι με μελέτες.

Ενώ όσο αφορά τα υπόλοιπα θέματα, στάθηκε στο θέμα των ΚΔΑΠ δηλώνοντας
μας ότι πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λόγο του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή
παραδέχτηκε η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μας έχει γίνει εμπόρευμα.
Ενώ για τα υπόλοιπα θέματα προσχηματικά συμφώνησε ότι πρόβλημα υπάρχει
αλλά ταυτόχρονα δεν πήρε και καμία δέσμευση.
Συνάδελφοι δεν πρέπει να έχουμε καμιά αυταπάτη, κυβέρνηση και δήμαρχοι έχουν
τον ίδιο σχεδιασμό, υλοποιούν την ίδια πολιτική. Σκοπός και στόχος τους είναι η
καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και παράλληλα η στήριξη των
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει το νομοσχέδιο
έκτρωμα. Ένα νομοσχέδιο που καταργεί όσα δικαιώματα μας έχουν απομείνει, ενώ
παράλληλα βάζει και παρά πέρα εμπόδια στη λειτουργία και τη δράση των
σωματείων μας.
Μας θέλουν με σκυφτό το κεφάλι. Για αυτούς καλός εργαζόμενος είναι αυτός που
δε μιλάει, που δεν συμμετέχει, που δεν διεκδικεί. Για εμάς καλός εργαζόμενος είναι
ο οργανωμένος εργαζόμενος.
Τώρα να χτυπήσει γενικός συναγερμός στους χώρους δουλειάς. Να πάρουμε όλα
τα μέτρα για την επιτυχία των συλλαλητηρίων που θα πραγματοποιηθούν την
Πέμπτη 3 του Ιούνη σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας αλλά για την μεγάλη
πανεργατική απεργία στις 10 του Ιούνη
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