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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταγγέλλουμε τις κατασταλτικές μεθόδους της Κυβέρνησης απέναντι
στους εργαζόμενους της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Αυτές οι ενέργειες που προσπαθούν να
δημιουργήσουν κοινωνικό αυτοματισμό, είναι πάγια τακτική των
Κυβερνήσεων όταν δεν μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα των
εργαζομένων. Αυτή η τακτική της Κυβέρνησης είναι κατακριτέα από το
σύνολο εργαζομένων της χώρας, που αντί να επιλύει προβλήματα
δημιουργεί περισσότερα. Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση για την
καταπάτηση όλων των νόμων και εργασιακών δικαιωμάτων των
εργαζομένων στο όνομα της κρίσης, την οποία κρίση δημιούργησε το
πολιτικό σύστημα και όχι οι εργαζόμενοι, μέσα από την ανικανότητα και τον
πανικό τους, ξεθάβουν νόμους του 1940 περί υγειονομικών διατάξεων για
να κάμψουν την αγωνιστικότητα των εργαζομένων. Δίνουν την
καθαριότητα σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες κυκλοφορούν Φ.Δ.Χ.
μεταφορές αδρανών υλικών (χωματουργικά) με παράνομους
αλλοδαπούς, ενισχύοντας την ανασφάλιστη και μαύρη εργασία και
κυκλοφορώντας τα Φ.Δ.Χ. χωρίς πινακίδες, παραβιάζοντας κάθε νόμο
περί υγιεινής και ασφάλειας. Δημιουργώντας τεταμένες σχέσεις μεταξύ
των επαγγελματικών οδηγών των Φ.Δ.Χ. και των απεργών της ΠΟΕΟΤΑ, οι οποίοι διεκδικούν την επιβίωσή τους. Η αποκομιδή των
σκουπιδιών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων, αυτοί πρέπει να
βρουν τη λύση. Μία αρμοδιότητα η οποία πληρώνεται αδρά από τους
πολίτες αυτής της χώρας μέσα από τα δημοτικά τέλη. Ας σταματήσουν
λοιπόν τον κοινωνικό αυτοματισμό και ας σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων ως υπεύθυνοι ταγοί αυτής της χώρας διαφορετικά τα άνοιγμα
των ασκών του Αιόλου πλησιάζει.
Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση που εκτελεί καθημερινά τους
εργαζόμενους σπρώχνοντάς τους στην εξαθλίωση.
Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση που με το τελευταίο Πολυνομοσχέδιο
ισοπεδώνει τα πάντα θεσμοθετώντας εργασιακή ζούγκλα.
ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους εργαζόμενους του κλάδου σε καθολική
συμμετοχή στην 48ωρη απεργία που κήρυξε η Γ.Σ.Ε.Ε. για τις 19 και 20
Οκτώβρη 2011 ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη
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