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Συνάδελφοι,σες
Η ΠΟΠ-ΟΤΑ εδώ και  ενάμιση   μήνα  έδωσε ένα  πολύμορφο αγώνα εναντίων  των 

οριζόντιων  νόμων  και  των  πράξεων  νομοθετικού  περιεχομένου  για  την  διαθεσιμότητα  –
απόλυση των εργαζομένων στην Τ.Α. αλλά και στον στενό Δημόσιο Τομέα.

Υπήρξαμε μπροστάριδες  στον αγώνα για να καταργήσουμε στην πράξη αυτούς τους 
νόμους, να μην υπογραφεί καμία διαπιστωτική πράξη και να μην σταλεί  κανένα στοιχείο 
υπαλλήλου από τους ΟΤΑ. Αυτό το κατάφεραν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι  με την μαζική 
συμμετοχή τους όλο αυτό το διάστημα.

Οι  Δήμαρχοι  στάθηκαν  στο  πλευρό  των  εργαζομένων  με  ελάχιστες  εξαιρέσεις  τις 
οποίες και καταδικάσαμε δημόσια αυτό το διάστημα.

Το  τριτοβάθμιο  Συνδικαλιστικό  Κίνημα  δυστυχώς  έμεινε  σε  ευχολόγια  και  δελτία 
τύπου, στήριξης και συμπαράστασης του αγώνα, χωρίς να συμμετέχει στην πράξη.

Είχαμε και έχουμε μαζί μας την κοινωνία γιατί και εμείς σταθήκαμε στο πλευρό της 
εξαιρώντας  από  τις  κινητοποιήσεις  υπηρεσίες  όπως:  η  καθαριότητα,  προνοιακές  δομές, 
βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία κλπ.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η τρικομματική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί στη Τρόϊκα 
(δανειστές –δυνάστες ) απολύσεις από τον δημόσιο τομέα.

Απαιτούμε και ζητάμε από την ΚΕΔΕ να κάνει το αυτονόητο. Να εξαιρεθεί η Τ.Α. από 
τις απολύσεις γιατί η Τ.Α. δεν έχει πλεονάζον προσωπικό αντίθετα χρειάζεται προσωπικό για 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις αρμοδιότητες που έχει και που θα αναλάβει από 1-1-
2013.

Αναστέλλουμε τις  κινητοποιήσεις  χωρίς να υποστείλουμε την σημαία του αγώνα ο 
οποίος  τώρα  θα  δοθεί  στα  Ελληνικά  Δικαστήρια  όπου  και  θα  κριθούν  όλοι  οι 
αντισυνταγματικοί  νόμοι  και  οι  πράξεις  νομοθετικού  περιεχομένου  που  έφτιαξε  η 
τρικομματική κυβέρνηση. 

Πιστεύουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη! 
          Και μην ξεχνάτε!

Έχουμε πολλά βέλη ακόμα στην  φαρέτρα μας για να μην επιτρέψουμε την 
διάλυση των ΟΤΑ και των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες αυτές τις δύσκολες 
ώρες που περνά ο τόπος από εγκληματικά λάθη του πολιτικού συστήματος που κυβέρνησε 
την χώρα τα τελευταία 35 χρόνια.

    Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
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