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                              Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ 
                              
     Η ΠΟΠ-ΟΤΑ από  τον Νοέμβριο που κατατέθηκε για ψήφιση το μνημόνιο τρία (3) ακόμη 
και μετά την κατάπτυστη έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διεξήγαγε έναν 
αγώνα  με όλους τους τρόπους, όπως απεργίες ,καταλήψεις, στάσεις εργασίας, πορείες κλπ. 
κινητοποιώντας σχεδόν το σύνολο των δυνάμεών της.

    Δυστυχώς οι κινητοποιήσεις περιορίστηκαν στο χώρο της Τ.Α. οι εργαζόμενοι της οποίας 
έδωσαν έναν μοναχικό αλλά δίκαιο αγώνα ώστε να ακυρωθούν στην πράξη νόμοι όπως: Η 
διαθεσιμότητα  –  απόλυση  με  καταλήψεις   που  ουσιαστικά  απέτρεψαν  την  έκδοση 
διαπιστωτικών πράξεων από τους Δημάρχους.

    Δυστυχώς όμως όπως συμβαίνει με όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις με αποικιοκρατική 
αντίληψη  και  πρακτική,  εξέδωσαν  την  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  που  βάζει 
ταφόπλακα στην ίδια την Δημοκρατία αφού παρακάμπτει θεσμικά όργανα εκλεγμένα από τον 
λαό  όπως  οι  Δήμαρχοι  και  το  Σύνταγμα  το  οποίο  βολεύει  μόνο  για  να  σχηματίσουν 
κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

    Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναστέλλουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις 
αφού δώσαμε το μήνυμα ότι η Τ.Α. δεν ξεπουλιέται και ότι οι υπάλληλοι δεν είναι βαλίτσες 
να τους μεταφέρουν όπου και όποτε θέλουν ούτε αριθμοί να τους απολύουν για να βγαίνει η 
πρόσθεση.  Ο  Αγώνας  θα  συνεχισθεί  στα  ελληνικά  δικαστήρια  όπου  και  θα  κριθεί  η 
συνταγματικότητα των νόμων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.

    Ελπίζουμε στις επόμενες κινητοποιήσεις η ΚΕΔΕ να φανεί πιο τολμηρή πιο συντονισμένη 
και πιο γενναία έτσι ώστε  να έχουμε στο πλευρό μας ΟΛΟΥΣ τους δημάρχους.
    Τίποτε δεν τελειώνει   εδώ!
    Θα είμαστε πάντα απέναντι σε όσους θεωρούν την Πατρίδα μας επαρχία της Γερμανίας. 

    Η εργασία κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι προνόμιο είναι ιερό δικαίωμα! 
Η Τ.Α. πέρα από τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  προς τους πολίτες έχει  ένα εκτεταμένο 
κοινωνικό δίκτυο προσφέροντας ποικίλη στήριξη στους πολίτες που εσείς εξαθλιώσατε με τα 
μνημόνια.

    Η  Τ.Α.  δεν  αντιπροσωπεύει  ούτε  το  0,8% του  Δημόσιου  Χρέους.  Έχει  κάνει  την 
μεγαλύτερη προσαρμογή και φυσικά ούτε είχε αλλά ούτε και έχει πλεονάζων προσωπικό.

    Η ΠΟΠ-ΟΤΑ  θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα είναι έτοιμη να παρέμβει και να 
δώσει τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα και με όλους τους τρόπους.

                                        Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

http://www.popota.gr/

