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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  

  

  

Επιστροφή στο δουλεμπόριο. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηρισθεί το πρόγραμμα
«κοινωφελούς» εργασίας
και η πρόσληψη προσωπικού με 
5μηνες συμβάσεις
χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα. 

  

Μια πολιτική που αποτελεί εμπαιγμό και προσβολή της προσωπικότητας των χιλιάδων
ανέργων αυτή της χώρας μετατρέποντας το δικαίωμα στην εργασία σε 
αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης και πρόσδεσης στις «παραδοσιακές»
πελατειακές πρακτικές
, αφού οι συμβάσεις λήγουν - εντελώς συμπτωματικά - πριν από τις εκλογές του Μαΐου. 

  

Ταυτόχρονα, ανοίγει ο δρόμος της επέκτασης και της παγίωσης μεσαιωνικών εργασιακών
συνθηκών όπου κράτος και εργοδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς κανένα
περιορισμό την τεράστια δεξαμενή εργατικού δυναμικού που αποτελεί το 1,5 εκατομμύριο
των ανέργων. 

  

Αναδεικνύεται έτσι το νέο «μοντέλο» εργαζόμενου που διατηρούμενος στα όρια της
επιβίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν ξανά και ξανά, καταδικασμένος στο
φόβο και στην ανασφάλεια.

  

Το νέο καθεστώς προσωρινής και φθηνής εργασίας ταιριάζει απόλυτα στην συνεχιζόμενη υ
ποβάθμιση της παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών
– μεταξύ άλλων 
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και της κοινωνικής ασφάλισης
– δίνοντας την ψευδαίσθηση της κάλυψης θέσεων που αφορούν σε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και οι οποίες θα προέλθουν από απολύσεις μόνιμου προσωπικού.

  

Με τον χαρακτηρισμό «πλεονάζον προσωπικό» και την διαδικασία της διαθεσιμότητας-
απόλυσης ,

  

-    Στη θέση των διαθέσιμων φυλάκων-νυχτοφυλάκων προχωρούν σε συμβάσεις με
ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης

  

-    Στη θέση των διαθέσιμων υπαλλήλων καθαριότητας συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες
καθαρισμού

  

-    Στη θέση των διαθέσιμων διοικητικών υπαλλήλων προσλαμβάνουν με 5μηνες συμβάσεις 

  

Η ανοργανωσιά των νεομεταρρυθμίσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δεν έχει όρια. 

  

Παράδειγμα, στο ΕΤΕΑ (επικουρικό Ταμείο) κλείνουν το επόμενο δίμηνο τα
περιφερειακά σε όλη την Ελλάδα και στέλνουν ρουσφετολογικά 44 πενταμηνίτες. 

  

Που; Σε κλειστά περιφερειακά τμήματα!!!!!

  

Η αναλγησία σε όλο της το μεγαλείο!!!!

  

Καταγγέλλουμε λοιπόν όλες αυτές τις απαράδεκτες διαδικασίες και καταδικάζουμε τις
εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προωθεί και στηρίζει η Κυβέρνηση. 
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Καλούμε τους φίλους νεοσυμβασιούχους–ανέργους να μην αποδεχτούν μοιρολατρικά την
κατάσταση στην οποία επιχειρούν μόνιμα να τους καταδικάσουν. 

  

Πρωτοβουλίες ενάντια στην ανεργία είναι μόνο πρωτοβουλίες ενάντια στις
κυβερνήσεις των μνημονίων και στις πολιτικές του ΔΝΤ και της ΕΕ που όλοι μαζί
μπορούμε και οφείλουμε να ανατρέψουμε. 

  

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ

  

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

  

     

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ                                                  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ
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