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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
  Αθήνα, 18-9-2017
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       Αρ.Πρωτ:           3579                        

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ: 2103313732 – 2103314570

  

Fax: 2103314179
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                                                                    ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ–ΜΕΛΗ ΜΑΣ

  

Συναδέλφισσες – οι,

  

Την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, η υπουργός Γεροβασίλη προωθεί για ψήφιση την εκβιαστική,
διασπαστική, αντισυνταγματική και απεργοσπαστική τροπολογία της για την αξιολόγηση
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στο Δημόσιο. Με αυτήν την τροπολογία η κυβέρνηση προσπαθεί να «απαντήσει» στην
καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
από την μνημονιακή υποχρέωση για «αξιολόγηση». Δίνει επίσης τις δικές της κρίσιμες
«εξετάσεις» στα διευθυντήρια των Βρυξελλών και του Βερολίνου σχετικά με τις προθέσεις
και την αποφασιστικότητά της να επιταχύνει μέσω του φόβου και του πειθαναγκασμού μια
διαδικασία που ουσιαστικά αφορά στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στο
Δημόσιο και στην κατάργηση κάθε έννοιας Δημόσιου Αγαθού, διαλύοντας ή απαξιώνοντας
τις αντίστοιχες δομές. Τι ακριβώς σημαίνουν τα παραπάνω εμείς οι εργαζόμενοι στους
Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής το βιώσαμε από πρώτο χέρι στο πρόσφατο παρελθόν και
συνεχίζουμε να το βιώνουμε καθημερινά. Πόσο μακρινό αλήθεια μοιάζει το καλοκαίρι του
2014 όταν ο σημερινός πρωθυπουργός Τσίπρας κατακεραύνωνε με αφορμή την αξιολόγηση
την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και τον τότε υπουργό Μητσοτάκη…

  

Με την τροπολογία αυτή, εκβιάζουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους και όλους όσους
κατέχουν θέσεις ευθύνης. Επιχειρούν να αποκρύψουν την ήττα τους και το «ναυάγιο» που
υπέστησαν στο θέμα αυτό και να στείλουν το μήνυμα ότι έτσι μπορούν να πάρουν τη
ρεβάνς. Να επιβάλουν και να καθιερώσουν την τιμωρία των απεργών με τον αποκλεισμό
τους από τις διαδικασίες κρίσεων, γεγονός που αποτελεί πρωτοφανή καταπάτηση του
δικαιώματος στην απεργία και προσπάθεια δημιουργίας απεργοσπαστικού μηχανισμού. 

  

Πέφτουν όμως πολύ έξω. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο κλιμακώνουμε τον αγώνα και πετάμε
στο καλάθι των αχρήστων και το νέο κυβερνητικό σχέδιο, παραμένοντας ενωμένοι και
συνεχίζοντας την απεργία-αποχή. 

  

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ 

  

από 12.30 μμ έως τη ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ στη 1.00 μμ

  

 ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
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Η ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

  

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   
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